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ประทานพระโอวาทแกกันทรกปริพาชก 
      [๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ฝงสระโบกขรณี ช่ือคัคครา เขตนครจําปา 
 พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ. ครั้งน้ัน บุตรนายหัตถาจารยช่ือเปสสะ และปริพาชกช่ือกันทรกะ 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว นายเปสสหัตถาโรหบุตร ถวายบังคมพระผูมี- 
 *พระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. สวนกันทรกปริพาชกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค 
 ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. แลวเหลียวดู 
 ภิกษุสงฆผูนิ่งเงียบอยู แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา นาอัศจรรย ทานพระโคดม ไมเคยมี 
 ทานพระโคดม เพียงเทาน้ี ทานพระโคดมช่ือวาทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบแลว ทานพระโคดม 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ไดมีแลวในอดีตกาล แมพระผูมีพระภาคเหลาน้ัน ก็ทรง 
 ใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่ง เพียงเทาน้ี เหมือนทานพระโคดมทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบ 
 ในบัดนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด จักมีในอนาคตกาล แมพระผูมีพระภาคเหลาน้ัน 
 ก็จักทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่ง เพียงเทาน้ัน เหมือนทานพระโคดมทรงใหภิกษุสงฆ 
 ปฏิบัติชอบในบัดนี้. 
      [๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกันทรกะ ขอนี้เปนอยางน้ัน ดูกรกันทรกะ ขอนี้ 
 เปนอยางนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ไดมีแลวในอดีตกาล แมพระผูมีพระภาค 
 เหลานั้น ก็ทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่ง เพียงเทาน้ี เหมือนเราใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบ 
 ในบัดนี้. 
      ดูกรกันทรกะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด จักมีในอนาคตกาล แมพระผูมี- 
 *พระภาคเหลาน้ัน ก็จักทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่ง เพียงเทาน้ี เหมือนเราใหภกิษุสงฆ 
 ปฏิบัติชอบในบัดนี้. 
      ดูกรกันทรกะ ก็ในภิกษุสงฆนี้ ภิกษุท้ังหลายผูอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรยแลว 
 มีกิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระเสียแลว มีประโยชนตนถึงแลว มีสังโยชนในภพสิ้นรอบ 
 แลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ มีอยู ดูกรกันทรกะ อนึ่ง ในภิกษุสงฆนี้ ภิกษุท้ังหลาย 
 ผูยังตองศึกษา มีปกติสงบ มีความประพฤติสงบ มีปญญาเลี้ยงชีพดวยปญญามีอยู เธอเหลาน้ัน 
 มีจิตต้ังม่ันดีแลว ในสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกรกันทรกะ ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ 
 พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌา และโทมนัส 
 ในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌา 



 และโทมนัสในโลกเสียได พจิารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัด 
 อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ 
 กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
      [๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายเปสสหัตถาโรหบุตรไดกราบทูลพระผูมี- 
 *พระภาควา นาอัศจรรย พระพุทธเจาขา ไมเคยมี พระพุทธเจาขา สติปฏฐาน ๔ นี้ พระองค 
 ทรงบัญญัติไวดีแลว เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร 
 เพื่อความดับแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลญุายธรรม เพื่อทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน ท่ีจริง 
 แมพวกขาพระพุทธเจาเปนคฤหัสถนุงผาขาว ก็ยังมีจิตต้ังม่ันดีแลวในสติปฏฐาน ๔ เหลานี้อยูตาม 
 กาลท่ีสมควร ขอประทานพระวโรกาส พวกขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร 
 มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู 
 มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นธรรม 
 ในธรรมอยู มคีวามเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได 
 นาอัศจรรย พระพุทธเจาขา ไมเคยมี พระพุทธเจาขา เพียงเทาน้ี พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาค 
 ช่ือวายอมทรงทราบประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยรกชัฎเปนไปอยู 
 อยางนี้ ในเม่ือมนุษยเดนกาก เปนไปอยูอยางน้ี ในเม่ือมนุษยโออวด เปนไปอยูอยางน้ี 
 ก็สิ่งท่ีรกชัฏ ๑- คือมนุษย สิ่งท่ีต้ืน ๒- คือสัตว พระพุทธเจาขา ดวยวาขาพระพุทธเจาสามารถ 
 จะใหชางท่ีพอฝกแลวแลนไปได ชางนั้นจักทํานครจําปาใหเปนท่ีไปมาโดยระหวางๆ จักทําความ 
 โออวด ความโกง ความคด ความงอ นั้นท้ังหมดใหปรากฎดวย สวนมนุษย คือทาส คนใช 
 หรือกรรมกรของขาพระพุทธเจา ยอมประพฤติดวยกายเปนอยางหน่ึง ดวยวาจาเปนอยางหน่ึง 
 และจิตของเขาเปนอยางหน่ึง นาอัศจรรย พระพุทธเจาขา ไมเคยมี พระพุทธเจาขา เพียงเทาน้ี 
 พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคช่ือวายอมทรงทราบประโยชนและมิใชประโยชน ในเม่ือมนุษย 
 รกชัฏ เปนไปอยูอยางน้ี ในเม่ือมนุษยเดนกาก เปนไปอยูอยางนี้ ในเม่ือมนุษยโออวด 
 เปนไปอยูอยางนี้ ก็สิ่งท่ีรกชัฏ คือมนุษย สิ่งท่ีต้ืน คือสัตว. 
                         บุคคล ๔ จําพวก 
      [๔] พ. ดูกรเปสสะ ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรเปสสะ ขอนี้เปนอยางนั้น ก็สิ่งท่ีรกชัฏ 
 คือมนุษย สิ่งท่ีต้ืน คือสัตว ดูกรเปสสะ บุคคล ๔ จําพวกน้ีมีอยู หาไดอยูในโลก ๔ จําพวกน้ัน 
 เปนไฉน? ดูกรเปสสะ บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําตนใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายใน 
 การทําตนใหเดือดรอน. 
      สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี ทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทํา 
 ผูอื่นใหเดือดรอน. 
 @(๑) เขาใจยาก (๒) เขาใจยาก 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําตน 
 ใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอนและประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน 
      สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี ไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการ 



 ทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอืน่ใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นให 
 เดือดรอน. 
      บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอนนั้น ไมมีความหิว ดับสนิท 
 เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน ดูกรเปสสะ บรรดาบุคคล ๔ 
 จําพวกน้ี จําพวกไหนจะยังจติของทานใหยินดี? 
      [๕] เป. พระพุทธเจาขา บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายใน 
 การทําตนใหเดือดรอนนี้ ไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แมบุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน 
 ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ก็ไมยังจติของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แม 
 บุคคลทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอื่นให 
 เดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ก็ไมยังจติของขาพระพุทธเจา 
 ใหยินดีได สวนบุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนให 
 เดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน  ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน 
 บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น 
 เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน บุคคลน้ียอมยังจิตของขาพระพุทธเจา 
 ใหยินดี. 
      ดูกรเปสสะ ก็เพราะเหตุไรเลา บุคคล ๔ จําพวกน้ี จึงยังจิตของทานใหยินดีไมได? 
      [๖] พระพุทธเจาขา บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตน 
 ใหเดือดรอนนี ้เขายอมทําตนซ่ึงรักสุข เกลียดทุกข ใหเดือดรอน เรารอน ดวยเหตุนี ้
 บุคคลน้ีจึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แมบุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความ 
 ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาก็ยอมทําผูอื่นซึ่งรกัสุข เกลียดทุกข ใหเดือดรอน 
 เรารอน ดวยเหตุนี้ บุคคลน้ีจึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แมบุคคลผูทําตนใหเดือดรอน 
 และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอน และประกอบความ 
 ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาก็ยอมทําตนและผูอื่นซึ่งรักสุข เกลียดทุกขใหเดือดรอน 
 เรารอน ดวยเหตุนี้ บุคคลน้ีจึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได ก็แลบุคคลผูไมทําตนให 
 เดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอืน่ใหเดือดรอน ไม 
 ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําใหผูอื่น 
 เดือดรอน ไมมคีวามหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูใน 
 ปจจุบันนี้ ดวยเหตุนี้ บุคคลน้ี ยอมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได พระพุทธเจาขา 
 ขาพระพุทธเจาจะไป ณ บัดนี้ ขาพระพุทธเจามีกิจมาก มีธุระท่ีตองทํามาก. 
      ดูกรเปสสะ บัดนี้ ทานจงทราบกาลอันควรเถิด. 
      ลําดับนั้น นายเปสสหัตถาโรหบุตร ช่ืนชม อนุโมทนาภาษิตพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ แลวหลีกไป. 
      [๗] ครั้งน้ัน เมื่อนายเปสสหัตถาโรหบุตรหลีกไปไมนาน พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย นายเปสสหัตถาโรหบุตรเปนบัณฑิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย 



 นายเปสสหัตถาโรหบุตรมีปญญามาก ถานายเปสสหัตถาโรหบุตรพึงน่ังอยูครูหนึ่ง ช่ัวเวลาท่ีเรา 
 จําแนกบุคคล ๔ จําพวกน้ีโดยพิสดารแกเขา เขาจักเปนผูประกอบดวยประโยชนใหญ อนึ่ง 
 แมดวยการฟงโดยสังเขปเพียงเทาน้ี นายเปสสหัตถาโรหบุตรยังประกอบดวยประโยชนใหญ พวก 
 ภิกษุกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค นี้เปนกาล ขาแตพระสุคต นี้เปนกาลของการท่ี 
 พระผูมีพระภาคจะพึงทรงจําแนกบุคคล ๔ จําพวกน้ีโดยพิสดาร ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมี- 
 *พระภาคโดยพิสดารแลวจักทรงจําไว. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาอยางนั้น เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี 
 เราจักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบ 
 ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน เปนไฉน? 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเปลือย ทอดท้ิงมารยาท เลียมือ เขาเชิญ 
 ใหมารับภิกษาแลวก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมยินดรีับภิกษาท่ีเขานํามาให ไมยินดีรับภิกษา 
 ท่ีเขาทําเฉพาะ ไมยินดีรับภิกษาท่ีเขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากปากกระเชา 
 ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอมทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับภิกษา 
 ของคน ๒ คนท่ีกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูก 
 ดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาท่ีนัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในท่ีท่ีเขา 
 เลี้ยงสุนัข ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่ม 
 เมรัย ไมดื่มน้ําหมักดอง เขารบัภิกษาท่ีเรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง 
 รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๓ หลัง เยียวยา 
 อัตภาพดวยขาว ๓ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๔ หลัง เยียวยาอตัภาพดวยขาว ๔ คําบาง รับภิกษา 
 ท่ีเรือน ๕ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๕ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๖ หลงั เยยีวยาอัตภาพดวย 
 ขาว ๖ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวย 
 ภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๓ ใบบาง ๔ ใบบาง ๕ ใบบาง ๖ ใบบาง ๗ ใบบาง 
 กินอาหารท่ีเก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๓ วันบาง ๔ วันบาง ๕ วันบาง ๖ วันบาง ๗ วันบาง 
 เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาต้ังก่ึงเดือน แมเชนนี้ดวยประการฉะนี้อยู 
 เขาเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาว 
 เปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภกัษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีขาวไหม 
 เปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร 
 บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ. 
      เขาทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง 
 หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง 
 ผากําพลทําดวยผมคนบาง ผากําพลทําดวยขนสัตวบาง ทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผม 
 และหนวด คือประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือหามอาสนะบาง 
 เปนผูกระโหยง คือประกอบความเพียรในการกระโหยง (คือเดินกระโหยงเหยียบพ้ืนไมเต็มเทา) 



 บาง เปนผูนอนบนหนาม คือสําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง ประกอบ 
 ความขวนขวายในการลงนํ้าบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการทํากายใหเดือดรอน เรารอน 
 หลายอยางเห็นปานน้ีอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลน้ีเรากลาววา เปนผูทําตนใหเดือดรอน 
 ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน. 
      [๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ 
 ทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนไฉน? 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ฆาแพะเลี้ยงชีวิต ฆาสุกรเลี้ยงชีวิต ฆานก 
 เลี้ยงชีวิต ฆาเน้ือเลี้ยงชีวิต เปนคนเหี้ยมโหด เปนคนฆาปลา เปนโจร เปนคนฆาโจร 
 เปนคนปกครองเรือนจํา หรือบุคคลเหลาอื่นบางพวกเปนผูทําการงานอันทารุณ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลน้ี เรากลาววา เปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นให 
 เดือดรอน. 
      [๑๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวาย 
 ในการทําตนใหเดือดรอน ทําใหผูอื่นเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นให 
 เดือดรอน เปนไฉน? 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนพระราชามหากษัตริยผูไดมุรธาภิกเษกแลว 
 ก็ดี เปนพราหมณมหาศาลก็ดี พระราชาหรือพราหมณนั้น โปรดใหทําโรงท่ีบูชายัญข้ึนใหมทาง 
 ดานบูรพาแหงนคร แลวทรงจาํเริญพระเกสาและพระมัสสุ ทรงนุงหนังเสือท้ังเล็บ ทรงทาพระกาย 
 ดวยเนยใสและน้ํามันงา ทรงเกาพระปฤษฎางคดวยเขามฤค เขาไปยังโรงท่ีบูชายัญใหม พรอมดวย 
 พระมเหสีและพราหมณปุโรหิต บรรทมบนพ้ืนดิน อันมิไดลาดดวยเครื่องลาด เขาทาดวยโคมัย 
 สด น้ํานมในเตาท่ีหนึ่งแหงโคแมลูกออนตัวเดียวมีเทาใด พระราชาทรงเยียวยาอัตภาพดวยนํ้านม 
 เทาน้ัน น้ํานมในเตาท่ี ๒ มีเทาใด พระมเหสีทรงเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมเทาน้ัน น้ํานมใน 
 เตาท่ี ๓ มีเทาใด พราหมณปุโรหิต ยอมเยยีวยาอัตภาพดวยน้ํานมเทาน้ัน น้ํานมในเตาท่ี ๔ มี 
 เทาใด ก็บูชาไฟดวยน้ํานมเทาน้ัน ลูกโคเยียวยาอัตภาพดวยนํ้านมท่ีเหลือ พระราชาหรือพราหมณ 
 นั้นตรัสอยางนีว้า เพื่อตองการบูชายัญ จงฆาโคผูประมาณเทาน้ี ลูกโคผูประมาณเทาน้ี ลูกโคเมีย 
 ประมาณเทาน้ี แพะประมาณเทาน้ี มาประมาณเทาน้ี จงตัดตนไมประมาณเทาน้ี เพื่อตองการ 
 ทําเปนเสายัญ จงเกี่ยวหญาประมาณเทาน้ี เพื่อตองการลาดพ้ืน ชนเหลาท่ีเปนทาสก็ดี เปนคนใช 
 ก็ดี เปนกรรมกรก็ดี ของพระราชาหรือพราหมณนั้น ชนเหลาน้ันถูกอาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม 
 มีน้ําตานองหนา รองไห ทําการงานตามกําหนด ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลน้ี เรากลาววา ทําตน 
 ใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และทําผูอื่นใหเดือดรอน 
 ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน. 
                        วาดวยพระพุทธคุณ 
      [๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวาย 
 ในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นให 
 เดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอืน่ใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น 



 เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน เปนไฉน? 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรสัรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอื่น 
 ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม 
 พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหรูแจงชัดดวยปญญา 
 อันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษยใหรู 
 ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย 
 พรอมท้ังอรรถ ท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะ 
 ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมน้ัน ครัน้ฟงแลว ไดศรทัธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธา 
 แลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง 
 การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียวดจุสังขขัด 
 ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาวสาวพัสตร ออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ 
 หนวด นุงผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
                    ผูถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพ 
      [๑๒] เขาบวชอยางนี้แลว ถึงพรอมดวยสกิขาและสาชีพ เสมอดวยภิกษุท้ังหลาย 
      ๑. ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย 
 มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู. 
      ๒. ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรพัย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของ 
 ท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู. 
      ๓. ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนขาด 
 จากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน. 
      ๔. ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน 
 หลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก. 
      ๕. ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อให 
 คนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางน้ี เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน 
 สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรยีงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรยีงกัน 
 ยินดีในคนผูพรอมเพรยีงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอม 
 เพรียงกัน. 
      ๖. ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ 
 เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ. 
      ๗. ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ 
 พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคําท่ีมีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน 
 โดยกาลอันควร. 



      ๘. เวนขาดจากการพรากพชืคามและภูตคาม. 
      ๙. ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดการฉันในเวลาวกิาล. 
     ๑๐. เวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และการเลนอันเปนขาศึกแก 
 กุศล. 
     ๑๑. เวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตกแตงรางกายดวยดอกไม ของหอม และ 
 เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
     ๑๒. เวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ. 
     ๑๓. เวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
     ๑๔. เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
     ๑๕. เวนขาดจากการรับเน้ือดิบ. 
     ๑๖. เวนขาดจากการรับสตรแีละกุมารี. 
     ๑๗. เวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
     ๑๘. เวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
     ๑๙. เวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
     ๒๐. เวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
     ๒๑. เวนขาดจากการรับไรนาและท่ีดิน. 
     ๒๒. เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
     ๒๓. เวนขาดจากการซ้ือ การขาย. 
     ๒๔. เวนขาดจากการฉอโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครือ่ง 
          ตวงวัด. 
     ๒๕. เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
     ๒๖. เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจาํ การตีชิง การปลน และกรรโชก. 
      เธอเปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง 
 เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีปกของตัว 
 เปนภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาต 
 เปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง. 
      ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน 
 เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถือพยญัชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย 
 ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน 
 ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย เธอฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวย 
 ฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต 
 ไมถือพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุให 
 อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน ช่ือวารักษามนินทรีย ช่ือวาสํารวมใน 
 มนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอนิทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวย 



 กิเลสภายใน. 
      ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกในตัว ในการกาวไป ในการถอยกลับ ในการแล ในการเหลียว 
 ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การด่ืม การเค้ียว 
 การล้ิม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกในตัว ในการเดิน การยืน การน่ัง 
 การหลับ การต่ืน การพูด การน่ิง. 
                          การละนิวรณ 
      [๑๓] ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติและสัมปชัญญะอันเปนอริยะ 
 เชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง 
 ลอมฟาง ในกาลภายหลงัภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติ 
 ไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิ 
 จากความเพงเล็ง ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชน 
 แกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากความประทุษรายคือพยาบาทได ละถีนมิทธะแลว 
 มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ 
 ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจาก 
 อุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกิจฉา ไมมคีวามเคลือบแคลงในกุศลธรรม 
 ท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจิกจิฉาได. 
                            ฌาน ๔ 
      [๑๔] ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนเครื่องเศราหมองแหงใจ ทําปญญาใหทุรพล 
 ไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มปีติและสุขเกิด 
 แตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก 
 ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
 และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา 
 ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
 ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. 
                       บุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
      [๑๕] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกได ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง 
 หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฎกัปเปนอันมาก ตลอด 
 วิวัฏกัปเปนอันมาก ตลอดสังวฏัวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตร 
 อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางน้ัน เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพียง 
 เทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็มีช่ืออยางนั้น มโีคตร 
 อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางน้ัน เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุ 



 เพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนัน้แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
 พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอเุทศ ดวยประการฉะนี้. 
                          จุตูปปาตญาณ 
      [๑๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจติุและอุปบัติของ 
 สัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
 ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปน 
 ไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
 เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอาํนาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจติุ กําลังอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ 
 ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้. 
                          อาสวักขยญาณ 
      [๑๗] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี  ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ 
 เธอยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นีอ้าสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางน้ี 
 จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว 
 ก็มีญาณรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลน้ีเรากลาววา ไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวาย 
 ในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่น 
 ใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท 
 เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสคําเปนไวยากรณนี้แลว ภิกษุเหลาน้ันช่ืนชม ยินดี ภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลว ดังน้ีแล. 
                       จบ กันทรกสูตร ท่ี ๑. 
                       --------------- 
                        ๒. อัฏฐกนาครสูตร 
           พระอานนทแสดงธรรมโปรดทสมคฤหบดี ชาวเมืองอัฏฐกะ 
      [๑๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง ทานพระอานนทอยู ณ เวฬุวคาม เขตนครเวสาลี. ก็สมัยน้ัน คฤหบดีช่ือ 



 ทสมะ เปนชาวเมืองอัฏฐกะ ไปยังเมืองปาตลีบุตร ดวยกรณียกิจอยางหน่ึง. ครั้งน้ัน 
 ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ เขาไปหาภิกษุรูปหน่ึงถึงกุกกุฏาราม ไหวภิกษุนั้นแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ไดถามภิกษุนั้นวา ทานผูเจริญ เดี๋ยวนี้ ทานพระอานนทอยูท่ีไหน ดวยวา ขาพเจา 
 ใครจะพบทานพระอานนท ภิกษุนั้น ตอบวา ดูกรคฤหบดี ทานพระอานนทอยู ณ บานเวฬุวคาม 
 เขตนครเวสาลี. ครั้งน้ันแล ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ ทํากรณียกิจนั้นใหสําเร็จท่ีเมือง 
 ปาตลีบุตรแลว ไปยังนครเวสาลี ถึงบานเวฬุวคาม เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู ไหวทาน 
 พระอานนทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      [๑๙] ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดถามทานพระ- 
 *อานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ธรรมอันหนึง่ ท่ีเมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร 
 มีตนสงไปอยู จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป 
 และยอมบรรลุถึงธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาท่ียัง 
 ไมบรรลุ อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรสัรูเองโดยชอบ พระองคนั้นตรัสไว 
 มีอยูแลหรอื? 
      ทานพระอานนทตอบวา มีอยู คฤหบดี ... 
      ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ก็ธรรมอนัหนึ่ง เปนไฉน ...? 
                           รูปฌาน ๔ 
      [๒๐] ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรล-ุ 
 *ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข เกิดแตวิเวกอยู เธอพิจารณาอยูอยางน้ี ยอมรูชัดวา 
 แมปฐมฌานน้ี อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน 
 กอสรางข้ึน สิ่งน้ันไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังน้ี เธอต้ังอยูในธรรม คือ สมถะ 
 และวิปสสนาน้ัน ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย 
 เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน เพราะความส้ินไปแหง 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้น 
 เปนธรรมดา. 
      ดูกรคฤหบดี ธรรมอันหนึง่แมนี้แล ท่ีเมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู 
 จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุถงึ 
 ธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมธีรรมอื่นยิ่งกวา ท่ียังไมบรรล ุ
 อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
      ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลทุุติยฌาน มีความผองใสแหงจติในภายใน 
 เปนธรรมเอกผดุข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
 เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา แมทุติยฌานนี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน 
 ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน สิ่งน้ันไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา 
 ดังน้ี เธอต้ังอยูในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย 
 ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลิน ในธรรมคือสมถะและ 



 วิปสสนาน้ัน เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปริพพาน 
 ในท่ีนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. 
      ดูกรคฤหบดี ธรรมอันหนึง่แมนี้แล ท่ีเมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู 
 จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุถงึ 
 ธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อัน 
 พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
      ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวย 
 นามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี ้
 เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา แมตติยฌานน้ีอันเหตุ 
 ปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน 
 สิ่งน้ันไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังน้ี เธอต้ังอยูในธรรมคือสมถะและวิปสสนาน้ัน 
 ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินด ี
 เพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปสสนาน้ัน เพราะความสิ้นไปแหงโอรมัภาคิยสังโยชน ๕ 
 เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. 
      ดูกรคฤหบดี ธรรมอันหนึง่แมนี้แล ท่ีเมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู 
 จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุถงึ 
 ธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมธีรรมอื่นยิ่งกวา ท่ียังไมบรรล ุ
 อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
      ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
 ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เธอพิจารณา 
 อยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา แมจตุตถฌานนี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง 
 อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน สิ่งน้ันไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังน้ี 
 เธอต้ังอยูในธรรมคือสมถะและวิปสสนาน้ัน ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึง 
 ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลนิในธรรมคือสมถะและวิปสสนาน้ัน 
 เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปริพพานในท่ีนั้น 
 มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. 
      ดูกรคฤหบดี ธรรมอันหนึง่แมนี้แล ท่ีเมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีคนสงไปอยู 
 จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรล ุ
 ธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมธีรรมอื่นยิ่งกวา ท่ียังไมบรรล ุ
 อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
                          อัปปมัญญา ๔ 
      [๒๑] ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปสูทิศหน่ึงอยู 
 ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบดวยเมตตาอนัไพบูลย เปนมหัคตะ ไมมีประมาณ 
 ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ตลอดโลก ท่ัวสัตว 



 ทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไป ในท่ีทุกสถานอยู ดวยประการฉะน้ี เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอม 
 รูชัดวา แมเมตตาเจโตวิมุตินี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง อันเหตุปจจัย 
 ปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน สิ่งน้ันไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังน้ี เธอต้ังอยูในเมตตา 
 เจโตวิมุตินั้น ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย 
 เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน เพราะความส้ินไปแหงโอรัม- 
 *ภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้น 
 เปนธรรมดา. 
      ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งน้ีแล ท่ีเมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู 
 จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุธรรม 
 ท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอืน่ยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อันพระผูมี- 
 *พระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
         ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบดวยกรุณา แผไปสูทิศหน่ึงอยู ทิศท่ี ๒ 
 ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบดวยกรุณา อันไพบูลยเปนมหัคตะ ไมมีประมาณ 
 ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ตลอดโลก ท่ัวสัตว 
 ทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไป ในท่ีทุกสถานอยู ดวยประการฉะน้ี เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอม 
 รูชัดวา แมกรุณาเจโตวิมุตินี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง 
 อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน สิ่งน้ันไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังน้ี เธอต้ังอยู 
 ในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความ 
 สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความกําหนัดเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น 
 เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น 
 มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. 
      ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งน้ีแล ท่ีเมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู 
 จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรล ุ
 ถึงธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อัน 
 พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
      ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบดวยมุทิตา แผไปสูทิศหน่ึงอยู ทิศท่ี ๒ 
 ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบดวยมุทิตา อันไพบูลยเปนมหัคตะ ไมมีประมาณ 
 ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ตลอดโลก ท่ัวสัตว 
 ทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไป ในท่ีทุกสถานอยู ดวยประการฉะน้ี เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอม 
 รูชัดวา แมมุทิตาเจโตวิมุตินี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง อันเหตุ 
 ปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน สิ่งน้ันไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังน้ี เธอต้ังอยู 
 ในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความ 
 สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน 
 เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น 



 มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. 
      ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งน้ีแล ท่ีเมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู 
 จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรล ุ
 ถึงธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิง่กวา ท่ียังไมบรรลุ อันพระ 
 ผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
      ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปสูทิศหน่ึงอยู 
 ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคตะ ไมมี 
 ประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ตลอดโลก 
 ท่ัวสัตวทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไป ในท่ีทุกสถานอยู ดวยประการฉะน้ี เธอพิจารณาอยูอยางนี ้
 ยอมรูชัดวา แมอุเบกขาเจโตวิมุตินี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง 
 อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน สิ่งน้ันไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังน้ี เธอต้ัง 
 อยูในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถงึความ 
 สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน 
 เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น 
 มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. 
      ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งน้ีแล ท่ีเมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู 
 จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุธรรม 
 ท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอืน่ยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อันพระผูมี 
 พระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
                           อรูปฌาน ๔ 
      [๒๒] ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการ 
 วา อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา 
 โดยประการท้ังปวงอยู เธอพิจารณาอยูอยางน้ี ยอมรูชัดวา แมอากาสานัญจายตนสมาบัตินี้ 
 อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน 
 สิ่งน้ันไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังน้ี เธอต้ังอยูในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน 
 ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความ 
 ยินดีเพลิดเพลนิในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ 
 เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. 
      ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งน้ีแล ท่ีเมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู 
 จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุถงึธรรม 
 ท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอืน่ยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อันพระผูมี 
 พระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
      ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณ 
 หาท่ีสุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวงอยู เธอพิจารณาอยูอยางนี ้



 ยอมรูชัดวาแมวิญญาณัญจายตนะสมาบัตินี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง 
 อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน สิ่งน้ันไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังน้ี 
 เธอต้ังอยูในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึง 
 ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลนิในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน 
 เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น มีอัน 
 ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. 
      ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งน้ีแล ท่ีเมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู 
 จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุถงึ 
 ธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมธีรรมอื่นยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อัน 
 พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
      ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลอุากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร 
 เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวง เธอพิจารณาอยูอยางนี ้ยอมรูชัดวา แม 
 อากิญจัญญายตนสมาบัตินี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง อันเหตุ 
 ปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน สิ่งน้ันไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังน้ี เธอต้ังอยู 
 ในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความสิ้นไป 
 แหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน เพราะ 
 ความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น มีอัน 
 ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. 
      ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งน้ีแล ท่ีเมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู 
 จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุถงึ 
 ธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมธีรรมอื่นยิ่งกวา ท่ียังไมบรรล ุ
 อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
                     ทสมคฤหบดีบูชาพระอานนท 
      [๒๓] เมื่อทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว ทสมคฤหบดี ชาวเมืองอัฏฐกะ ไดกลาว 
 กะทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ บุรุษกําลังแสวงหาขุมทรัพยขุมหน่ึง 
 ไดพบขุมทรัพยถึง ๑๑ ขุมในคราวเดียวกัน ฉนัใด ขาพเจาก็ฉันนั้น กําลังแสวงหาประตูอมตะ 
 ประตูหนึ่ง ไดพบประตูอมตะถึง ๑๑ ประตูในคราวเดียวกัน โดยการฟงเทาน้ัน. 
      ขาแตทานผูเจริญ เรือนของบุรุษมีประตู ๑๑ ประตู เมื่อเรือนนั้นถูกไฟไหม บุรุษ 
 เจาของเรือนอาจทําตนใหสวัสดี โดยประตูแมประตูหนึ่งๆ ได ฉันใด ขาพเจาก็ฉันนั้น จักอาจ 
 ทําตนใหสวัสดีไดโดยประตูอมตะ แมประตูหนึ่งๆ แหงประตูอมตะ ๑๑ ประตูนี้. 
      ขาแตทานผูเจริญ อันช่ือวาอัญญเดียรถียเหลาน้ี จักแสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารย 
 เพื่ออาจารย กไ็ฉน ขาพเจาจักไมทําการบูชาทานพระอานนทเลา. ลําดับนั้น ทสมคฤหบดี 
 ชาวเมืองอัฏฐกะ ใหประชุมภิกษุสงฆผูอยูในเมืองปาตลีบุตร และเมืองเวสาลี พรอมกันแลว 
 ใหอิ่มหนําเพียงพอดวยขาทนียะ โภชนียะ อันประณีต ดวยมือของตน ใหภิกษุครองคูผารูปละคูๆ 



 และไดใหทานพระอานนทครองไตรจีวร แลวใหสรางวหิาร ๕๐๐ ถวายทานพระอานนท ดังน้ีแล. 
                     จบ อัฏฐกนาครสูตร ท่ี ๒. 
                       ---------------- 
                        ๓. เสขปฏิปทาสูตร 
                       วาดวยผูมีเสขปฏิปทา 
      [๒๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตเมืองกบิลพัสดุ แควนสักกะ. 
 ก็สมัยน้ัน สัณฐาคารใหมท่ีพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุใหสรางแลวไมนาน อันสมณพราหมณ 
 หรือมนุษยผูใดผูหนึ่งยังมิไดเคยอยูเลย. ครั้งน้ัน พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส สัณฐาคารใหมอัน 
 พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุใหสรางแลวไมนาน อันสมณพราหมณหรือมนุษยผูใดผูหนึ่งยังมิได 
 เคยอยูเลย ขอเชิญพระผูมีพระภาคทรงบริโภคสัณฐาคารน้ันเปนปฐมฤกษ พระผูมีพระภาค 
 ทรงบริโภคเปนปฐมฤกษแลว พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุจักบริโภคภายหลัง ขอนั้น พึงมี 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุสิ้นกาลนาน. พระผูมีพระภาค 
 ทรงรับดวยดุษณีภาพ. 
      ลําดับนั้น พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ ทราบการรับของพระผูมีพระภาคแลว ลุกข้ึนจาก 
 อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวเขาไปยังสัณฐาคารใหม แลวสั่งให 
 ปูลาดสัณฐาคารใหมีเครื่องลาดทุกแหง ใหแตงต้ังอาสนะ ใหต้ังหมอน้ํา ใหตามประทีปน้ํามัน 
 แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาท้ังหลายปูลาด 
 สัณฐาคาร ใหมีเครื่องลาดทุกแหง แตงต้ังอาสนะ ต้ังหมอน้ํา ตามประทีปน้ํามันแลว บัดนี้ 
 ขอพระผูมีพระภาคจงทรงทราบกาลอันควรเถิด. 
      [๒๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอืบาตรและจีวรพรอมดวยภิกษุสงฆ 
 เสด็จเขาไปยังสัณฐาคาร ทรงชําระพระบาทยุคลแลว เสด็จเขาไปสูสัณฐาคาร ประทับน่ัง 
 พิงเสากลาง ทรงผินพระพักตรตรงทิศบูรพา. แมภิกษุสงฆชําระเทาแลว เขาไปสูสัณฐาคาร 
 แลวนั่งพิงฝาดานทิศปจจิม ผินหนาเฉพาะทิศบูรพาแวดลอมพระผูมีพระภาค. แมพวกเจาศากยะ 
 เมืองกบิลพัสดุ ชําระพระบาทแลว เสด็จเขาไปสูสัณฐาคาร ประทับนั่งพิงฝาดานทิศบูรพา 
 ผินพักตรเฉพาะทิศปจจิม แวดลอมพระผูมีพระภาค. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ ใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
 ใหอาจหาญ ใหรื่นเรงิดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก แลวตรัสเรยีกทานพระอานนทมาวา 
 ดูกรอานนท ปฏิปทาของเสขบุคคลจงแจมแจงกะเธอ เพื่อพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ เถดิ 
 เราเม่ือยหลงั เราจักเหยียดหลังน้ัน ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค- 
 *โปรดใหปูลาดผาสังฆาฏิเปน ๔ ช้ัน สําเร็จสีหไสยาสน ดวยพระปรัสเบ้ืองขวา ทรงซอนพระบาท 



 เหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ทรงมนสิการสัญญาในอันเสด็จลุกข้ึน. 
      [๒๖] ลําดับนั้น ทานพระอานนทเชิญทาวมหานามศากยะมาวา ดูกรมหานาม อริยสาวก 
 ในพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอนิทรียท้ังหลาย รูประมาณใน 
 โภชนะ ประกอบความเพียรเครื่องต่ืน ประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ เปนผูไดฌาน ๔ 
 อันเปนธรรมอาศัยซ่ึงจิตอันยิ่งเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ตามความปรารถนา เปนผูได 
 โดยไมยาก ไมลําบาก. 
      [๒๗] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล อริยสาวก 
 ในพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมระวงัในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร 
 มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรมหานาม 
 อยางนี้แล อรยิสาวกช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล. 
      [๒๘] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย 
 อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนมิิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอม 
 ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ 
 อภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน ช่ือวารักษาจกัขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย 
 ฟงเสียงดวยโสตแลว ... ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ... ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ... ถูกตองโผฏฐัพพะ 
 ดวยกายแลว ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถอือนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ 
 สํารวมมนินทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส 
 ครอบงําน้ัน ช่ือวารักษามนินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรมหานาม อยางนี้แล 
 อริยสาวกช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย. 
      [๒๙] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะช่ือวาเปนผูรูประมาณในโภชนะ อริยสาวก 
 ในพระธรรมวนิัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลวกลืนกินอาหาร ไมใชเพื่อจะเลน เพื่อจะมัวเมา 
 เพื่อความผองใส เพื่อความงดงาม เพียงเพื่อความดํารงอยูแหงกายน้ี เพื่อใหกายน้ีเปนไปได 
 เพื่อบําบัดความอยากอาหาร เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา จักกําจัดเวทนาเกาเสียดวย 
 จักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึนดวย ความเปนไปแหงอิรยิาบถ ความเปนผูไมมีโทษ และความอยู 
 เปนผาสุกจักมีแกเรา ดูกรมหานาม อยางนี้แล อริยสาวกช่ือวาเปนผูรูประมาณในโภชนะ. 
      [๓๐] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะช่ือวาเปนผูประกอบความเพียรเครื่องต่ืน 
 อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เวลากลางวันชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมเครื่องก้ันจิต ดวยการเดิน 
 การน่ัง เวลากลางคืน ในปฐมยาม ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมเครือ่งก้ันจติ ดวยการเดิน 
 การน่ัง เวลากลางคืน ในมัชฌิมยาม สําเร็จสีหไสยาสนโดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา 
 มีสติสัมปชัญญะ มนสิการสัญญาในอันท่ีจะลุกข้ึน เวลากลางคืน ในปจฉิมยาม ลุกข้ึนแลว 
 ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเครื่องก้ันจิต ดวยการเดิน การน่ัง ดูกรมหานาม อยางนี้แล 
 อริยสาวกช่ือวาเปนผูประกอบความเพียรเครื่องต่ืน. 
      [๓๑] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงช่ือวาเปนผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ 
 ประการ คืออริยสาวกในพระธรรมวินัยนี ้



      ๑. เปนผูมีศรัทธา คือเช่ือความตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมี- 
 *พระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไป 
 ดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและ 
 มนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม. 
      ๒. เปนผูมีหิริ คือ ละอายกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอายตอการถึงพรอม 
 แหงอกุศลธรรมอันลามก. 
      ๓. เปนผูมีโอตตัปปะ คือ สะดุงกลัวกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุงกลัว 
 ตอการถึงพรอมแหงอกุศลธรรมอันลามก. 
      ๔. เปนพหูสูต ทรงธรรมท่ีไดสดับแลว สั่งสมธรรมท่ีไดสดับแลว ธรรมเหลาใดงาม 
 ในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ 
 บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ธรรมท้ังหลายเห็นปานน้ัน อันทานไดสดับมามาก ทรงจําไวได 
 สั่งสมดวยวาจา ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดี ดวยความเห็น. 
      ๕. เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อถึงพรอมแหงกุศลธรรม มีความ 
 เขมแข็ง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย. 
      ๖. เปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ระลึกได 
 ตามระลึกได แมซึ่งกิจการท่ีทําไวแลวนาน แมซึ่งถอยคําท่ีพูดไวแลวนาน. 
      ๗. เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อันเห็นความเกิดและความดับ อันเปน 
 อริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ดูกรมหานาม อยางนี้แล อรยิสาวกช่ือวา 
 เปนผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ. 
      [๓๒] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะช่ือวาเปนผูไดฌานท้ัง ๔ อันเปนธรรม 
 อาศัยซึ่งจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ตามความปรารถนา เปนผูไดโดยไมยาก 
 ไมลําบาก อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน 
 มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน 
 มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริย 
 ท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข 
 ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ 
 บริสุทธิ์อยู  ดูกรมหานาม อยางน้ีแล อริยสาวกช่ือวาเปนผูไดฌานท้ัง ๔ อันเปนธรรมอาศัย 
 ซึ่งจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมตามความปรารถนา เปนผูไดโดยไมยาก ไมลําบาก. 
      [๓๓] ดูกรมหานาม เพราะอริยสาวกเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้ คุมครองทวาร 
 ในอินทรียท้ังหลายอยางนี้ รูจักประมาณในโภชนะอยางนี้ ประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยางนี้ 
 ประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ อยางนี้ เปนผูไดฌานท้ัง ๔ อันเปนธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิง่ เปน 
 เครื่องอยูเปนสขุในทิฏฐธรรม ตามความปรารถนาเปนผูไดโดยไมยาก ไมลําบาก อยางนี้ 
 บัณฑิตจึงกลาวอรยิสาวกนีว้าเปนผูมีเสขปฏิปทา ถึงพรอมดวยคุณธรรมซ่ึงเปนดุจฟองไกท่ีไมเนา 
 ควรจะชําแรกกิเลส ควรจะตรัสรู ควรจะบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากกิเลสเครื่องประกอบ 



 ไมมีธรรมอื่นยิง่กวา. 
      ดูกรมหานาม เปรียบเหมือนฟองไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟอง ฟองไกเหลานั้น 
 แมไกนอนทับ กก อบใหไดไออุนดีแลว ถึงแมไกนั้นจะไมเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 ขอลูกไกเหลานี้พึงทําลายเปลือกไขดวยปลายเล็บเทาหรือดวยจะงอยปาก ออกไดโดยสะดวกเถิด 
 ดังน้ี ลูกไกภายในเปลือกไขนั้นก็คงทําลายเปลือกไขออกไดโดยสวัสดี ฉันใด ดูกรมหานาม 
 อริยสาวกก็ฉันน้ันเพราะทานเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้ คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายอยางนี ้
 รูจักประมาณในโภชนะอยางน้ี ประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยางนี้ ประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ 
 อยางนี้ เปนผูไดฌานท้ัง ๔ อันเปนธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิง่เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
 ตามความปรารถนา เปนผูไดโดยไมยาก ไมลําบากอยางนี้ บัณฑิตจึงกลาวอริยสาวกนี้วา 
 เปนผูมีเสขปฏิปทา ถึงพรอมดวยคุณธรรมซ่ึงเปนดุจฟองไกท่ีไมเนา ควรจะชําแรกกิเลส ควรจะ 
 ตรัสรู ควรจะบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากกิเลสเครื่องประกอบ ไมมีธรรมอื่นยิง่กวา. 
      ดูกรมหานาม อริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌาน มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ ไมมี 
 สิ่งอื่นยิ่งกวาน้ีอยางเดียว ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติ 
 บาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง 
 สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปน 
 อันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏววิัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน 
 เรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางน้ัน มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข 
 อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น 
 เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มอีาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข 
 อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึก 
 ถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ขอนี้เปนความ 
 แตกฉานแหงฌานขอท่ีหนึ่งของอรยิสาวกนั้น เปรียบเหมือนลูกไกเจาะเปลือกไขออก ฉะนั้น. 
      ดูกรมหานาม อริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌาน มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ไมมี 
 สิ่งอื่นยิ่งกวาน้ีอยางเดียว เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอปุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
 มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนับริสุทธ์ิลวงจกัษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว 
 ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลาน้ี ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน 
 พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลาน้ี ประกอบดวยกายสุจริต 
 วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ 
 สัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็น 
 หมูสัตวกําลังจติุ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิพรรณทราม ไดดี ตกยาก 
 ดวยทิพยจักษอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการ 
 ฉะนี้ ขอนี้ เปนความแตกฉานแหงฌานขอท่ีสองของอริยสาวกนั้น เปรียบเหมือนลูกไกเจาะ 
 เปลือกไขออก ฉะนั้น. 



      ดูกรมหานาม อริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌาน มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ ไมมี 
 สิ่งอื่นยิ่งกวาน้ีอยางเดียว ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ขอนี้เปนความแตกฉานแหง 
 ฌานขอท่ีสามของอรยิสาวกนั้น เปรียบเหมือนลูกไกเจาะเปลือกไขออก ฉะนั้น. 
                     ความเปนผูมีวิชชาและจรณะ 
      [๓๔] ดูกรมหานาม แมขอท่ีอริยสาวกเปนผูถึงพรอมดวยศีลนี้ ก็เปนจรณะของเธอ 
 ประการหน่ึง แมขอท่ีอริยสาวกเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายน้ี ก็เปนจรณะของเธอ 
 ประการหน่ึง แมขอท่ีอริยสาวกเปนผูรูประมาณในโภชนะ ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง 
 แมขอท่ีอริยสาวกเปนผูประกอบความเพียรเครื่องต่ืนนี้ ก็เปนจรณะของเธอประการหน่ึง แมขอท่ี 
 อริยสาวกเปนผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการน้ี ก็เปนจรณะของเธอประการหน่ึง แมขอท่ี 
 อริยสาวกเปนผูไดฌานท้ัง ๔ อันเปนธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
 ตามความปรารถนา เปนผูไดโดยไมยาก ไมลําบากนี้ ก็เปนจรณะของเธอประการหน่ึง แมขอท่ี 
 อริยสาวกระลกึชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง 
 พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัปเปนอันมากบาง 
 ตลอดสังวัฏฏววิัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มโีคตรอยางนั้น มีผวิพรรณ 
 อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน 
 ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางน้ัน มีโคตรอยางน้ัน 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน 
 ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถงึชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ัง 
 อาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ นี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหน่ึง แมขอท่ีอริยสาวก 
 เห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี 
 ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสทุธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา 
 สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ 
 ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสจุริต ไมติเตียน 
 พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจติุ กําลังอุปบัติ เลว 
 ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของ 
 มนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะน้ี นี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหน่ึง 
 แมขอท่ีอริยสาวกทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
 สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู นี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหน่ึง. 
                       คาถาสนังกุมารพรหม 
      ดูกรมหานาม อริยสาวกนี้ บัณฑิตสรรเสริญวา เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาแมเพราะเหตุนี้ 



 เปนผูถึงพรอมดวยจรณะแมเพราะเหตุนี้ เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะแมเพราะเหตุนี้ แม 
 สนังกุมารพรหมก็ไดกลาวคาถาไววา 
        ในชุมชนท่ียังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปนผูประเสริฐสุด 
      ในหมูเทวดาและมนุษย ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
      เปนผูประเสริฐสุด. 
      [๓๕] ดูกรมหานาม คาถาน้ัน สนังกุมารพรหมขับดีแลว มิใชขับช่ัว กลาวดีแลว 
 มิใชกลาวช่ัว ประกอบดวยประโยชน มิใชไมประกอบดวยประโยชน พระผูมีพระภาคทรงอนุมัติ 
 แลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกข้ึนแลว ตรัสกะทานพระอานนทวา สาธุๆ อานนท 
 เธอไดกลาวเสขปฏิปทาแกพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ ดีแล. 
      ทานพระอานนทไดกลาวภาษิตน้ีจบลงแลว พระศาสดาทรงยินดี พวกเจาศากยะ เมือง 
 กบิลพัสดุ ช่ืนชม ยินดี ภาษิตของทานพระอานนท ดังน้ีแล. 
                     จบ เสขปฏิปทาสูตร ท่ี ๓. 
                       --------------- 
                          ๔ โปตลิยสูตร 
                        เรื่องโปตลิยคฤหบดี 
      [๓๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยูในอังคุตตราปชนบท ในนิคม ของชาว 
 อังคุตตราปะ ช่ือวาอาปณะ. ครั้งน้ัน เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอืบาตรและจีวร 
 เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอาปณนิคม. ครั้นเสด็จเท่ียวบิณฑบาตในอาปณนิคมแลวภายหลังภัต 
 เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว เสด็จเขาไปยังไพรสณฑแหงหนึ่ง เพื่อทรงพักกลางวัน เสด็จถึง 
 ไพรสณฑนั้นแลว  ประทับน่ังพักกลางวัน ณ โคนไมตนหนึ่ง แมโปตลิยคฤหบดี มีผานุงผาหม 
 สมบูรณ ถือรมสวมรองเทา เดินเท่ียวไปมาเปนการพักผอนอยู เขาไปยังไพรสณฑนั้นแลว 
 ครั้นถึงไพรสณฑนั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค 
 ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      [๓๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะโปตลิยคฤหบดีผูยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงวา ดูกร 
 คฤหบดี อาสนะมีอยู ถาทานประสงค เชิญนั่งเถิด. เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสอยางนี้แลว 
 โปตลิยคฤหบดีโกรธ นอยใจวา พระสมณโคดมตรัสเรียกเราดวยคําวา คฤหบดี แลวไดนิ่งเสีย. 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสกะโปตลิยคฤหบดีครั้งท่ี ๒ วา ดูกรคฤหบดี อาสนะมีอยู ถาทานประสงค 
 เชิญนั่งเถิด. โปตลิยคฤหบดีโกรธ นอยใจวา พระสมณโคดมตรัสเรียกเราดวยคําวา คฤหบดี 
 ไดนิ่งเสียเปนครั้งท่ี ๒. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะโปตลิยคฤหบดีเปนครั้งท่ี ๓ วา ดูกรคฤหบดี 
 อาสนะมีอยู ถาทานประสงค เชิญนั่งเถิด. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โปตลิยคฤหบดี 
 โกรธ นอยใจวา พระสมณโคดมตรัสเรียกเราดวยคําวา คฤหบดี แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ทานพระโคดม พระดํารัสท่ีพระองคตรัสเรียกขาพเจาดวยคําวา คฤหบดีนั้น ไมเหมาะ ไมควรเลย. 
      พ. ดูกรคฤหบดี ก็อาการของทาน เพศของทาน เครื่องหมายของทานเหลาน้ัน เหมือน 



 คฤหบดีท้ังนั้น. 
      โป. จริงเชนนั้น ทานพระโคดม ก็แตวาการงานท้ังปวง ขาพเจาหามเสียแลว โวหาร 
 ท้ังปวง ขาพเจาตัดขาดแลว. 
      ดูกรคฤหบดี ก็การงานท้ังปวง ทานหามเสียแลว โวหารท้ังปวง ทานตัดขาดแลว 
 อยางไรเลา? 
      ทานพระโคดม ขอประทานโอกาส สิ่งใดของขาพเจาท่ีมี เปนทรัพยก็ดี เปนขาวเปลือก 
 ก็ดี เปนเงินก็ดี เปนทองก็ดี สิ่งน้ันท้ังหมด ขาพเจามอบใหเปนมฤดกแกบุตรท้ังหลาย ขาพเจา 
 มิไดสอน มิไดวาเขาในส่ิงนั้นๆ ขาพเจามีอาหารและเครื่องนุงหมเปนอยางยิ่งอยู ทานพระโคดม 
 การงานท้ังปวงขาพเจาหามเสียแลว โวหารท้ังปวง ขาพเจาตัดขาดแลว ดวยประการอยางนีแ้ล. 
      ดูกรคฤหบดี  ทานกลาวการตัดขาดโวหาร เปนอยางหน่ึง สวนการตัดขาดโวหารในวินยั 
 ของพระอริยะ เปนอีกอยางหนึ่ง. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะอยางไรเลา ดีละ พระองค 
 ผูเจริญ  การตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะ มีอยู ดวยประการใด ขอพระผูมีพระภาคจงทรง 
 แสดงธรรมแกขาพเจา ดวยประการน้ันเถิด. 
      ดูกรคฤหบดี ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว. 
      โปตลิยคฤหบดีทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
                    เครื่องตัดโวหาร ๘ ประการ 
      [๓๘] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี ธรรม ๘ ประการน้ียอมเปนไปเพ่ือ 
 ตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะ ๘ ประการเปนไฉน? คือ ปาณาติบาต พึงละไดเพราะอาศัย 
 การไมฆาสัตว อทินนาทาน พึงละไดเพราะอาศัยการถือเอาแตของท่ีเขาให มุสาวาท พึงละได 
 เพราะอาศัยวาจาสัตย ปสุณาวาจา พึงละไดเพราะอาศัยวาจาไมสอเสียด ความโลภดวยสามารถ 
 ความกําหนัด พึงละไดเพราะอาศัยความไมโลภดวยสามารถความกําหนัด ความโกรธดวยสามารถ 
 แหงการนินทา พึงละไดเพราะความไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา ความคับแคนดวยความ 
 สามารถแหงความโกรธ พึงละไดเพราะอาศัยความไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ ความดูหมิ่น 
 ทานพึงละไดเพราะอาศัยความไมดูหม่ินทาน ดูกรคฤหบดี ธรรม ๘ ประการน้ีแล เรากลาวโดยยอ 
 ยังมิไดจําแนกโดยพิสดาร ยอมเปนไปเพ่ือตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะ. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรม ๘ ประการน้ี พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนก 
 โดยพิสดาร ยอมเปนไปเพ่ือตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะ ดีละ พระองคผูเจริญ ขอพระ 
 ผูมีพระภาคทรงอาศัยความกรณุาจําแนกธรรม ๘ ประการนี้ โดยพิสดารแกขาพเจาเถิด. 
      ดูกรคฤหบดี ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว. 
      โปตลิยคฤหบดีทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๓๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ปาณาติบาต 
 พึงละไดเพราะอาศัยการไมฆาสัตว เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกใน 
 ธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเหน็ดังน้ีวา เราพึงทําปาณาติบาตเพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เรา 



 ปฏิบัติเพื่อละ เพ่ือตัดสังโยชนเหลานั้น อนึ่ง เราพึงทําปาณาติบาต แมตนเองพึงติเตียนตนได 
 เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย วิญูชนพิจารณาแลว พึงติเตียนได เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย 
 เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย ปาณาติบาตน้ีนั่นแหละ เปนตัว 
 สังโยชน เปนตัวนิวรณ อนึ่ง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดข้ึน 
 เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย เมื่อบุคคลงดเวนจากปาณาติบาตแลว อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและ 
 กระวนกระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําท่ีกลาวดังน้ีวา ปาณาติบาต พึงละไดเพราะอาศัยการ 
 ไมฆาสัตว เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้. 
      [๔๐] ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา อทินนาทานพึงละได เพราะอาศัยการถือเอาแตของท่ี 
 เขาให เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเหน็ 
 ดังน้ีวา เราพึงถือเอาของท่ีเขามิไดให เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด  เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัด 
 สังโยชนเหลานั้น อนึ่ง เราพึงถือเอาของท่ีเขามิไดให แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะ 
 อทินนาทานเปนปจจัย วิญูชนพิจารณาแลว พึงติเตียนได เพราะอทินนาทานเปนปจจัย 
 เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะอทินนาทานเปนปจจัย อทินนาทานน้ีนั้นแหละ เปนตัว 
 สังโยชน เปนตัวนิวรณ อนึ่ง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคน และกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดข้ึน 
 เพราะอทินนาทานเปนปจจัย เมื่อบุคคลงดเวนจากอทินนาทานแลว อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคน 
 และกระวนกระวายเหลาน้ัน ยอมไมมี คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา อทินนาทานพึงละได เพราะอาศัย 
 การถือเอาแตของท่ีเขาให เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้. 
      [๔๑] ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา มุสาวาทพึงละได เพราะอาศัยวาจาสัตย เรากลาวเพราะ 
 อาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา เราพึงกลาวมุสา 
 เหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น อนึ่ง เราพึงกลาวมุสา 
 แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะมุสาวาทเปนปจจัย วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตียนได เพราะ 
 มุสาวาทเปนปจจัย เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะมุสาวาสเปนปจจัย มุสาวาทนี้ 
 นั่นแหละเปนตัวสังโยชน เปนตัวนิวรณ อนึง่ อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวาย 
 เหลาใดพึงเกิดข้ึนเพราะมุสาวาทเปนปจจัย เมื่อบุคคลเวนจากมุสาวาทแลว อาสวะท่ีเปนเหตุ 
 คับแคนและกระวนกระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา มุสาพึงละได เพราะอาศัย 
 วาจาสัตย เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้. 
      [๔๒] ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ปสุณาวาจาพึงละได เพราะอาศัยวาจาไมสอเสียด เรา 
 กลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา เรา 
 พึงกลาววาจาสอเสียด เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน 
 เหลานั้น อนึ่ง เราพึงกลาววาจาสอเสียด แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะวาจาสอเสียดเปน 
 ปจจัย วิญูชนพิจารณาแลว พึงติเตียนได เพราะวาจาสอเสียดเปนปจจัย เมื่อตายไป ทุคติ 
 เปนอันหวังได เพราะวาจาสอเสียดเปนปจจัย ปสุณาวาจาน้ีนั่นแหละ เปนตัวสังโยชน เปน 
 ตัวนิวรณ อนึ่ง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดข้ึนเพราะวาจา 
 สอเสียดเปนปจจัย เมื่อบุคคลงดเวนจากวาจาสอเสียดแลว อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและ 



 กระวนกระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ปสุณาวาจาพึงละได เพราะอาศัยวาจา 
 ไมสอเสียด เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้. 
      [๔๓] ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ความโลภดวยสามารถความกําหนัด พึงละได เพราะ 
 อาศัยความไมโลภดวยสามารถความกําหนัด เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวก 
 ในธรรมวินัยนี ้ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา เราพึงมีความโลภดวยสามารถความกําหนัด เพราะเหตุ 
 สังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละเพ่ือตัดสังโยชนเหลานั้น อนึ่ง เราพึงมีความโลภดวยสามารถ 
 ความกําหนัด แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะความโลภดวยสามารถแหงความกําหนัดเปน 
 ปจจัย วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตียนได เพราะความโลภดวยสามารถแหงความกําหนัดเปน 
 ปจจัย เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะความโลภดวยสามารถความกําหนัดเปนปจจัย 
 ความโลภดวยสามารถความกําหนัดนี้นั่นแหละ เปนตัวสังโยชน เปนตัวนิวรณ อนึ่ง อาสวะ 
 ท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดข้ึนเพราะความโลภดวยสามารถความกําหนัด 
 เปนปจจัย เมื่อบุคคลไมโลภดวยสามารถความกําหนัด อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวน 
 กระวายเหลานัน้ ยอมไมมี คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ความโลภดวยสามารถความกําหนัด พึงละได 
 เพราะอาศัยความไมโลภดวยสามารถความกําหนัด เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้. 
      [๔๔] ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ความโกรธดวยความสามารถแหงการนินทา พึงละได 
 เพราะอาศัยความไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา คําน้ีเรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกร 
 คฤหบดี อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา เราพึงโกรธดวยสามารถแหงการ 
 นินทา เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลาน้ัน อนึ่ง 
 เราพึงโกรธดวยสามารถแหงการนินทา แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะความโกรธดวยสามารถ 
 แหงการนินทาเปนปจจัย วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตียนได เพราะความโกรธดวยสามารถแหง 
 การนินทาเปนปจจัย เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะความโกรธดวยสามารถแหงการ 
 นินทาเปนปจจัย ความโกรธดวยสามารถแหงการนินทานั่นแหละ เปนตัวสังโยชน เปนตัว 
 นิวรณ อนึ่ง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดข้ึน เพราะความโกรธ 
 ดวยสามารถแหงการนินทาเปนปจจัย เมื่อบุคคลไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา อาสวะท่ี 
 เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ความโกรธดวย 
 สามารถแหงการนินทา พึงละได เพราะอาศัยความไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา เรากลาว 
 เพราะอาศัยขอนี้. 
      [๔๕] คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ความคับแคนดวยสามารถความโกรธ พึงละได เพราะ 
 อาศัยความไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวก 
 ในธรรมวินัยนี ้ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา เราพึงคับแคนดวยสามารถความโกรธ เพราะเหตุแหง 
 สังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น อนึ่ง เราพึงคับแคนดวยสามารถ 
 ความโกรธ แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะความคับแคนดวยสามารถแหงความโกรธเปน 
 ปจจัย วิญูชนพิจารณาแลว พึงติเตียนได เพราะความคับแคนดวยสามารถแหงความโกรธเปน 
 ปจจัย เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะความคับแคนดวยสามารถแหงความโกรธเปน 



 ปจจัย ความคับแคนดวยสามารถแหงความโกรธน้ีนั่นแหละ เปนตัวสังโยชน เปนตัวนิวรณ 
 อน่ึง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดข้ึน เพราะความคับแคนดวย 
 สามารถความโกรธเปนปจจัย เมื่อบุคคลไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ อาสวะท่ีเปนเหตุ 
 คับแคนและกระวนกระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ความคับแคนดวยสามารถ 
 ความโกรธ พึงละได เพราะอาศัยความไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้. 
      [๔๖] คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ความดูหมิ่นทาน พึงละได เพราะอาศัยความไดดูหมิ่นทาน 
 เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา 
 เราพึงดูหมิ่นทาน เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานัน้ 
 หนึ่ง เราพึงดูหม่ินทาน แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะความดูหมิ่นทานเปนปจจัย วิญูชน 
 พิจารณาแลวพึงติเตียนตนได เพราะความดูหมิ่นทานเปนปจจัย เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวงัได 
 เพราะความดูหมิ่นทานเปนปจจัย ความดูหมิน่ทานน้ีนั่นแหละ เปนตัวสังโยชน เปนตัวนิวรณ 
 อน่ึง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใดพึงเกิดข้ึน เพราะความดูหมิ่นทานเปน 
 ปจจัย เมื่อบุคคลไมดูหม่ินทานอาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลานั้น ยอมไมมี 
 คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ความดูหมิ่นทาน พึงละได เพราะอาศัยความไมดูหมิ่นทาน เรากลาวเพราะ 
 อาศัยขอนี้. 
      ดูกรคฤหบดี ธรรม ๘ ประการท่ีเรากลาวโดยยอ ไมไดจําแนกโดยพิสดาร ยอมเปน 
 ไปเพ่ือละ เพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะน้ัน เหลานี้แล ดูกรคฤหบดี แตเพียงเทาน้ี 
 จะไดช่ือวาเปนการตัดขาดโวหารท้ังส้ิน ทุกสิ่งทุกอยางโดยประการท้ังปวง ในวินัยของพระอริยะ 
 หามิได. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ก็อยางไรเลา จึงจะไดช่ือวาเปนการ 
 ตัดขาดโวหารท้ังส้ิน ทุกสิ่งทุกอยาง โดยประการท้ังปวง ในวินัยของพระอริยะ ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ก็การตัดขาดโวหารท้ังส้ิน ทุกสิ่งทุกอยาง โดยประการท้ังปวง ในวินัยของพระอริยะ 
 มีดวยประการใด ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพเจา ดวยประการน้ันเถิด. 
      ดูกรคฤหบดี ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว โปตลิยคฤหบดีทูลรับ 
 พระผูมีพระภาคแลว. 
                         อุปมากาม ๗ ขอ 
      [๔๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนสุนัข 
 อันความเพลียเพราะความหิวเบียดเบียนแลว พึงเขาไปยืนอยูใกลเขียงของนายโคฆาต นาย 
 โคฆาตหรือลูกมือของนายโคฆาตผูฉลาด พึงโยนรางกระดูกท่ีเชือดชําแหละออกจนหมดเนื้อแลว 
 เปอนแตเลือดไปยังสุนัข ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สุนัขน้ัน 
 แทะรางกระดูกท่ีเชือดชําแหละออกจดหมดเน้ือ เปอนแตเลือด จะพึงบําบัดความเพลียเพราะความ 
 หิวไดบางหรือ? 
      ไมไดเลยพระองคผูเจริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเปนรางกระดูกท่ีเชือดชําแหละ 
 ออกจนหมดเน้ือ เปอนแตเลือด และสุนัขน้ันพึงมีแตสวนแหงความเหน็ดเหนื่อยคับแคนเทาน้ัน. 



      ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา กามท้ังหลาย พระผูมี 
 พระภาคตรัสวา เปรียบดวยรางกระดูก มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง 
 ครั้นเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาดซ่ึงอเุบกขา 
 ท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดียว อาศัยความ 
 เปนอารมณเดียวอันเปนท่ีดับความถือมั่นโลกามิสโดยประการท้ังปวง หาสวนเหลอืมิได. 
      [๔๘] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนแรงก็ดี นกตะกรุมก็ดี เหยี่ยวก็ดี พาช้ินเนื้อบินไป 
 แรงท้ังหลาย นกตะกรุมท้ังหลาย หรือเหยีย่วท้ังหลาย จะพึงโผเขารุมจิกแยงช้ินเนื้อนั้น ฉันใด 
 ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาแรง นกตะกรุม หรือเหยี่ยวตัวนั้น ไมรบี 
 ปลอยช้ินเนื้อนัน้เสีย มันจะถึงตายหรือทุกขปางตายเพราะชิ้นเนื้อนั้นเปนเหตุ? 
      อยางนั้น พระองคผูเจริญ. 
      ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา กามท้ังหลาย พระผูมี 
 พระภาคตรัสวา เปรียบดวยช้ินเนื้อ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามน้ีมีโทษอยางยิ่ง 
 ครั้นเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาดซ่ึงอเุบกขา 
 ท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดียว อาศัย 
 ความเปนอารมณเดียว อันเปนท่ีดับความถือมั่นโลกามิส โดยประการท้ังปวง หาสวนเหลอื 
 มิได. 
      [๔๙] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงถือคบเพลิงหญาอันไฟติดท่ัวแลว เดินทวนลม 
 ไป ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาบุรุษน้ันไมรีบปลอยคบเพลิงหญา 
 อันไฟติดท่ัวนั้นเสีย คบเพลิงหญาอันไฟติดท่ัวนั้น พึงไหมมือ ไหมแขน หรืออวัยวะนอยใหญ 
 แหงใดแหงหน่ึงของบุรุษน้ัน บุรุษน้ันจะถึงตายหรือถงึทุกขปางตาย เพราะคบเพลิงน้ันเปนเหตุ? 
      อยางนั้น พระองคผูเจริญ. 
      ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา กามท้ังหลาย พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสวา เปรียบดวยคบเพลิงหญา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษ 
 อยางยิ่ง ครั้นเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางน้ีแลว ยอมเวนขาด 
 ซึ่งอุเบกขาท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจรญิอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดียว 
 อาศัยความเปนอารมณเดียว อันเปนท่ีดับความถือมั่นโลกามิสโดยประการท้ังปวง หาสวนเหลือ 
 มิได. 
      [๕๐] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ลึกกวาช่ัวบุรุษหนึ่ง เต็มดวย 
 ถานเพลิงอันปราศจากเปลว ปราศจากควัน บุรุษผูรักชีวิต ไมอยากตาย รักสขุ เกลียดทุกข 
 พึงมา บุรุษมีกําลังสองคนชวยกันจับแขนบุรุษน้ันขางละคน ฉุดเขาไปยังหลุมถานเพลิง ฉนัใด 
 ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันจะพึงนอมกายเขาไปดวยคิดเห็นวา 
 อยางนี้ๆ บางหรือ? 
      ไมเปนเชนนั้น พระองคผูเจริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุรุษน้ันรูวา เราจักตกลง 
 ยังหลุมถานเพลิงน้ี จักถึงตาย หรือถงึทุกขปางตาย เพราะการตกลงยังหลุมถานเพลิงเปนเหตุ. 



      ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา กามท้ังหลาย พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสวา เปรียบดวยหลุมถานเพลิง มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามน้ีมีโทษ 
 อยางยิ่ง ครั้นเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริง ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาด 
 ซึ่งอุเบกขา ท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจรญิอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณ 
 เดียว อาศัยความเปนอารมณเดียว อันเปนท่ีดับความถือมั่นโลกามิส โดยประการท้ังปวง 
 หาสวนเหลือมิได. 
      [๕๑] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงฝนเห็นสวนอันนารื่นรมย ปาอนันารื่นรมย 
 ภาคพื้นอันนารื่นรมย สระโบกขรณีอันนารื่นรมย บุรุษน้ันต่ืนข้ึนแลว ไมพึงเห็นอะไร ฉันใด 
 ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนัน้แล ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา กามท้ังหลาย พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา เปรียบดวยความฝน มทุีกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง 
 ครั้นเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริง ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาดซ่ึงอเุบกขา 
 ท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดียว อาศัย 
 ความเปนอารมณเดียว อันเปนท่ีดับความถือมั่นโลกามิส โดยประการท้ังปวงหาสวนเหลอื 
 มิได. 
      [๕๒] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงยืมโภคสมบัติ คือ แกวมณีและกุณฑล 
 อยางดีบรรทุกยานไป เขาแวดลอมดวยทรัพยสมบัติท่ีตนยืมมา พึงเดินไปภายในตลาด คนเห็น 
 เขาเขาแลว พึงกลาวอยางนีว้า ดูกรทานผูเจรญิ บุรุษผูนี้มีโภคสมบัติหนอ ไดยินวาชนท้ังหลาย 
 ผูมีโภคสมบัติ ยอมใชสอยโภคสมบัติอยางนี้ ดังน้ี พวกเจาของพึงพบบุรุษน้ัน ณ ท่ีใดๆ 
 พึงนําเอาของของตนคืนไปในท่ีนั้นๆ ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 จะสมควรหรือหนอ เพื่อความท่ีบุรุษน้ันจะเปนอยางอื่นไป? 
      ไมเปนเชนนั้น พระองคผูเจริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเจาของยอมจะนําเอาของ 
 ของตนคืนไปได. 
      ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา กามท้ังหลาย 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยของยืม มทุีกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษ 
 อยางยิ่ง ครั้นเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริง ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาด 
 ซึ่งอุเบกขาท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจรญิอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดียว 
 อาศัยความเปนอารมณเดียว อันเปนท่ีดับความถือมั่นโลกามิส โดยประการท้ังปวง หาสวนเหลือ 
 มิได. 
      [๕๓] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนราวปาใหญ ในท่ีไมไกลบานหรือนิคม ตนไม 
 ในราวปาน้ัน พึงมีผลรสอรอย ท้ังมีผลดก แตไมมีผลหลนลง ณ ภาคพื้นสักผลเดียว บุรุษ 
 ผูตองการผลไม พึงเท่ียวมาเสาะแสวงหาผลไม เขาแวะยังราวปาน้ัน เห็นตนไมอันมีผลรสอรอย 
 มีผลดกนั้น เขาพึงคิดอยางนี้วา ตนไมนี้มีผลรสอรอย มีผลดก  แตไมมีผลหลนลง ณ ภาคพื้น 
 สักผลเดียว แตเรารูเพื่อข้ึนตนไม ไฉนหนอ เราพึงข้ึนตนไมนี้แลวกินพออิม่ และหอพกไปบาง 
 เขาข้ึนตนไมนั้นแลว กินจนอิม่ และหอพกไว ลําดับนั้น บุรุษคนท่ีสองตองการผลไมถอืขวาน 



 อันคมเท่ียวมาเสาะแสวงหาผลไม เขาแวะยังราวปาน้ันแลว เห็นตนไม มีผลรสอรอย มีผลดกนั้น 
 เขาพึงคิดอยางนี้วา ตนไมนี้มีผลรสอรอย มีผลดก แตไมมีผลหลนลง ณ ภาคพื้นสักผลเดียว 
 และเราก็ไมรูเพื่อข้ึนตนไม ไฉนหนอ เราพึงตัดตนไมนี้แตโคนตน แลวกินพออิ่ม และหอพก 
 ไปบาง เขาพึงตัดตนไมนั้นแตโคนตน ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 บุรุษคนโนนซึ่งข้ึนตนไมกอนนั้น ถาแลเขาไมรีบลง ตนไมนั้นจะพึงลมลง หักมือ หักเทา หรือ 
 หักอวัยวะนอยใหญแหงใดแหงหน่ึงของบุรุษน้ัน บุรุษน้ันพึงถึงตายหรอืถึงทุกขปางตาย เพราะ 
 ตนไมนั้นลมเปนเหตุ? 
      เปนอยางนั้น พระองคผูเจริญ. 
      ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนันั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา กามท้ังหลาย 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยผลไม มทุีกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง 
 ครั้นเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริง ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาดซ่ึงอเุบกขา 
 ท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดียว อาศัย 
 ความเปนอารมณเดียว อันเปนท่ีดับความถือมั่นโลกามิส โดยประการท้ังปวง หาสวนเหลอืมิได. 
                            วิชชา ๓ 
      [๕๔] ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนี้นั้นแล อาศัยอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ ไมมี 
 ธรรมอื่นยิ่งกวาน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมากคือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง 
 สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง 
 หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด 
 วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางน้ัน 
 มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น 
 มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก 
 พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอเุทศ ดวยประการฉะนี้. 
      ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนี้นัน้แล อาศัยอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ ไมมีธรรมอื่น 
 ยิ่งกวาน้ีแหละ เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
 ทราม ไดดี ตกยากดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป 
 ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
 เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม 
 เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลาน้ี ประกอบดวยกายสุจริต วจสีุจริต 
 มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ 
 เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตว 
 กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก 
 ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรม ดวย 



 ประการฉะน้ี. 
      ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนี้นัน้แล อาศัยอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ ไมมีธรรมอื่น 
 ยิ่งกวาน้ีแหละ เธอทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
 ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุนเขาถึงอยู. 
                   โปตลิยคฤหบดีแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๕๕] ดูกรคฤหบดี ดวยอาการเพียงเทาน้ีแล ช่ือวาเปนการตัดขาดโวหารท้ังส้ิน 
 ทุกสิ่งทุกอยาง โดยประการท้ังปวง ในวินัยของพระอริยะ ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความ 
 ขอน้ันเปนไฉน ทานเห็นการตัดขาดโวหารท้ังส้ินทุกสิ่งทุกอยาง โดยประการท้ังปวง ในวินัย 
 ของอริยะเห็นปานน้ี ในตนบางหรือหนอ. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาก็กระไรๆ อยู การตัดขาดโวหารท้ังส้ิน ทุกสิ่งทุกอยาง 
 โดยประการท้ังปวง ในวินัยของพระอริยะ อนัใด ขาพเจายังหางไกลจากการตัดขาดโวหารท้ังส้ิน 
 ทุกสิ่งทุกอยาง โดยประการท้ังปวง ในวินัยของพระอริยะ อนันั้น เพราะเม่ือกอนพวกขาพเจาได 
 สําคัญพวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูไมรูท่ัวถึง วาเปนผูรูท่ัวถึง ไดคบหาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก 
 ผูไมรูท่ัวถึง วาเปนผูอันบุคคลผูรูเหตุผลพึงคบหา ไดเทิดทูนพวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูไมรูท่ัวถึง 
 ไวในฐานะของผูรูท่ัวถงึ ขาแตพระองคผูเจรญิ แตพวกขาพเจาไดสําคัญภิกษุท้ังหลายผูรูท่ัวถึง 
 วาเปนผูไมรูท่ัวถึง ไดคบหาภิกษุท้ังหลายผูรูท่ัวถึง วาเปนผูอันบุคคลผูไมรูเหตุผลพึงคบหา ไดต้ัง 
 ภิกษุท้ังหลายผูรูท่ัวถึงไวในฐานะของผูไมรูท่ัวถึง แตบัดนี้ พวกขาพเจาจักรูพวกอัญญเดียรถีย- 
 ปริพาชกผูไมรูท่ัวถึง วาเปนผูไมรูท่ัวถึง จักคบหาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูไมรูท่ัวถึง วาเปนผู 
 อันบุคคลผูไมรูเหตุผลพึงคบหา จักต้ังพวกอญัญเดียรถียปริพาชกผูไมรูท่ัวถึงไวในฐานะของผูไมรู 
 ท่ัวถึง พวกขาพเจาจักรูภิกษุท้ังหลายผูรูท่ัวถึง วาเปนผูรูท่ัวถงึ จักคบหาภิกษุท้ังหลายผูรูท่ัวถึง 
 วาเปนผูอันบุคคลผูรูเหตุผลพึงคบหา จักเทิดทูนภิกษุท้ังหลายผูรูท่ัวถงึไวในฐานะของผูรูท่ัวถึง 
 ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคไดยังความรักสมณะในหมูสมณะ ไดยังความเลื่อมใสสมณะ 
 ในหมูสมณะ ไดยังความเคารพสมณะในหมูสมณะ ใหเกิดแกขาพเจาแลวหนอ. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ 
 พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง 
 หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปดังน้ี ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศ 
 ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมพีระภาค 
 พระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึง 
 สรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ดังน้ีแล. 
                       จบ โปตลิยสูตร ท่ี ๔. 
                       --------------- 
                          ๕. ชีวกสูตร 
                      เรื่องหมอชีวกโกมารภัจจ 
      [๕๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 



      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ เขตพระนคร 
 ราชคฤห. ครั้งน้ันแล หมอชีวกโกมารภจัจเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
 พระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดฟงคําน้ีมาวา ชนท้ังหลายยอมฆาสัตวเจาะจงพระสมณโคดม พระ 
 สมณโคดมทรงทราบขอนั้นอยู ยังเสวยเน้ือท่ีเขาทําเฉพาะตน อาศัยตนทํา ดังน้ี ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางน้ีวา ชนท้ังหลายยอมฆาสัตวเจาะจงพระสมณโคดม พระสมณโคดม 
 ทรงทราบขอนั้นอยู ยังเสวยเนือ้ท่ีเขาทําเฉพาะตน อาศัยตนทํา ดังน้ี ชนเหลาน้ันช่ือวา กลาว 
 ตรงกับท่ีพระผูมีพระภาคตรัส ไมช่ือวากลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมเปนจริง ช่ือวายนืยัน 
 ธรรมอันสมควรแกธรรม การกลาวและกลาวตามท่ีชอบธรรม จะไมถึงขอติเตียนละหรือ? 
              เนื้อท่ีไมควรบริโภค และควรบริโภค ๓ อยาง 
      [๕๗] พ. ดูกรชีวก ชนใดกลาวอยางนีว้า ชนท้ังหลายยอมฆาสัตวเจาะจงพระสมณโคดม 
 พระสมณโคดมทรงทราบขอน้ันอยู ก็ยังเสวยเน้ือสัตวท่ีเขาทําเฉพาะตน อาศัยตนทํา ดังน้ี 
 ชนเหลาน้ันจะชื่อวากลาวตรงกับท่ีเรากลาวหามิได ช่ือวากลาวตูเราดวยคําอนัไมเปนจริง ดูกรชีวก 
 เรากลาวเนื้อวา ไมควรเปนของบริโภคดวยเหตุ ๓ ประการ คือ เนื้อท่ีตนเห็น เนื้อท่ีตนไดยิน 
 เนื้อท่ีตนรังเกียจ ดูกรชีวก เรากลาวเนื้อวาเปนของไมควรบริโภคดวยเหตุ ๓ ประการ นี้แล 
 ดูกรชีวก เรากลาวเนื้อวา เปนของควรบริโภคดวยเหตุ ๓ ประการ คือ เนื้อท่ีตนไมไดเห็น 
 เนื้อท่ีตนไมไดยิน เนื้อท่ีตนไมไดรังเกียจ ดูกรชีวก เรากลาวเนื้อวา เปนของควรบริโภค 
 ดวยเหตุ ๓ ประการน้ีแล. 
                          การแผเมตตา 
      [๕๘] ดูกรชีวก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยบานหรือนิคมแหงใดแหงหน่ึงอยู เธอมีใจ 
 ประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหน่ึง อยู ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ 
 ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไปใน 
 ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร 
 ไมมีความเบียดเบียนอยู คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี เขาไปหาเธอแลวนิมนตดวยภัต เพื่อใหฉนั 
 ในวันรุงข้ึน ดูกรชีวก เมื่อภิกษุหวังอยู ก็รับนิมนต พอลวงราตรีนั้นไป เวลาเชา ภิกษุนั้น 
 นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี แลวนั่งลงบนอาสนะ 
 ท่ีเขาปูลาดไว คฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีนั้น อังคาสเธอดวยบิณฑบาตอันประณีต ความดําริ 
 วา ดีหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ อังคาสเราอยูดวยบิณฑบาตอันประณีต ดังน้ี ยอมไมมี 
 แกเธอ แมความดําริวา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ พึงอังคาสเราดวยบิณฑบาตอัน 
 ประณีตเชนนี้ แมตอไป ดังน้ี ก็ไมมีแกเธอ เธอไมกําหนด ไมสยบ ไมรีบกลืนบิณฑบาตน้ัน 
 มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องถอนตน บริโภคอยู ดูกรชีวก ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนวา 
 ในสมัยน้ัน ภิกษุนั้นยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผูอื่น หรอืเพื่อเบียดเบียน 
 ท้ังสองฝาย บางหรือ? 
      ไมเปนเชนนั้น พระพุทธเจาขา. 



      ดูกรชีวก สมัยน้ัน ภิกษุนั้นช่ือวาฉันอาหารอันไมมโีทษมิใชหรือ? 
      อยางนั้น พระพุทธเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดสดับมาวา พรหมมี 
 ปกติอยูดวยเมตตา คําน้ันเปนแตขาพระพุทธเจาไดสดับมา คําน้ีพระผูมีพระภาคเปนองคพยาน 
 ปรากฎแลว ดวยวา พระผูมีพระภาคทรงมีปกติอยูดวยเมตตา. 
      ดูกรชีวก บุคคลพึงมีความพยาบาท เพราะราคะ โทสะ โมหะใด ราคะ โทสะ 
 โมหะน้ัน ตถาคตละแลว มีมูลอันขาดแลว เปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิด 
 ตอไปเปนธรรมดา ดูกรชีวก ถาแลทานกลาวหมายเอาการละราคะ โทสะ โมหะ เปนตนนี้ 
 เราอนุญาตการกลาวเชนนั้นแกทาน. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจากลาวหมายเอาการละราคะ โทสะ และโมหะ 
 เปนตนนี้. 
                    การแผกรุณา มุทิตา อุเบกขา 
      [๕๙] ดูกรชีวก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยบานหรือนิคมแหงใดแหงหน่ึงอยู เธอมีใจ 
 ประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหน่ึง 
 อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง 
 แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไปในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขา 
 อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคีวามเบียดเบียน คฤหบดีหรือ 
 บุตรคฤหบดีเขาไปหาเธอ แลวนิมนตดวยภัต เพื่อใหฉันในวันรุงข้ึน ดูกรชีวก เมื่อภิกษุหวงัอยู 
 ยอมรับนิมนต พอลวงราตรีนัน้ไป เวลาเชา ภิกษุนั้นนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศน 
 ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี แลวนั่งลงบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว. 
       คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น อังคาสเธอดวยบิณฑบาตอันประณีต ความดําริวา ดีหนอ 
 คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ อังคาสเราอยูดวยบิณฑบาตอันประณีต ดังน้ี ยอมไมมีแกเธอ แม 
 ความดําริวา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ พึงอังคาสเราดวยบิณฑบาตอันประณีตน้ี 
 แมตอไป ดังน้ี ก็ไมมีแกเธอ เธอไมกําหนัด ไมสยบ ไมรีบกลืนบิณฑบาตน้ัน มีปกติเห็นโทษ 
 มีปญญาเครื่องถอนตน บริโภคอยู ดูกรชีวก ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนวา ในสมัยน้ัน 
 ภิกษุนั้นยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผูอื่น หรือเพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝาย บางหรือ? 
      ไมเปนเชนนั้น พระพุทธเจาขา. 
      ดูกรชีวก สมัยน้ัน ภิกษุนั้นช่ือวาฉันอาหารอันไมมโีทษมิใชหรือ? 
      อยางนั้น พระพุทธเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดสดับมาวา พรหม 
 มีปกติอยูดวยอเุบกขา คําน้ันเปนแตขาพระพุทธเจาไดสดับมา คําน้ีพระผูมีพระภาคเปนองคพยาน 
 ปรากฎแลว ดวยวา พระผูมีพระภาคทรงมีปกติอยูดวยอุเบกขา. 
      ดูกรชีวก บุคคลพึงมีความเบียดเบียน มีความไมยินดี มีความกระทบกระท่ังเพราะราคะ 
 โทสะ โมหะใด ราคะ โทสะ โมหะน้ัน ตถาคตละแลวมีมูลอันขาดแลว เปนดุจตาลยอดดวน 
 ถึงความไมมี มีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดา ดูกรชีวก ถาแลทานกลาวหมายเอาการละราคะ 
 โทสะ โมหะ เปนตนนี้ เราอนุญาตการกลาวเชนนั้นแกทาน. 



      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจากลาวหมายเอาการละราคะ โทสะ โมหะ เปนตนนี้. 
                   ทําบุญไดบาปดวยเหตุ ๕ ประการ 
      [๖๐] ดูกรชีวก ผูใดฆาสัตวเจาะจงตถาคต หรือสาวกตถาคต ผูนั้นยอมประสพบาป 
 มิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุ ๕ ประการ คือ ผูนั้นกลาวอยางน้ีวา ทานท้ังหลายจงไปนําสัตว 
 ช่ือโนนมา ดังน้ี ช่ือวายอมประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุประการท่ี ๑ นี้ สัตวนั้น 
 เมื่อถูกเขาผูกคอนํามา ไดเสวยทุกข โทมนัส ช่ือวา ยอมประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวย 
 เหตุประการท่ี ๒ นี้ ผูนั้นพูดอยางนี้วา ทานท้ังหลายจงไปฆาสัตวนี้ ช่ือวายอมประสพบาปมิใช 
 บุญเปนอันมาก ดวยเหตุประการท่ี ๓ นี้ สัตวนั้นเมื่อกําลังเขาฆายอมเสวยทุกข โทมนัส ช่ือวา 
 ยอมประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุประการท่ี ๔ นี้ ผูนั้นยอมยังตถาคตและสาวก 
 ตถาคต ใหยินดีดวยเนื้อเปนอกัปปยะ ช่ือวายอมประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุ 
 ประการท่ี ๕ นี้ ดูกรชีวก ผูใดฆาสัตวเจาะจงตถาคตหรือสาวกของตถาคต ผูนั้นยอมประสพบาป 
 มิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุ ๕ ประการน้ี. 
      [๖๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชีวกโกมารภจัจไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญไมเคยมี ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ภิกษุท้ังหลายยอมฉันอาหารอนัไมมีโทษหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา 
 เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรปู 
 ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปรยิายฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ 
 พระผูมีพระภาคทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป 
 ดังน้ีแล. 
                        จบ ชีวกสูตร ท่ี ๕. 
                        -------------- 
                        ๖. อุปาลิวาทสูตร 
                       เรื่องทีฆตปสสีนิครนถ 
      [๖๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาวาริกัมพวัน ใกลเมืองนาลันทา. สมัยน้ัน 
 นิครนถนาฏบุตรอาศัยอยู ณ เมืองนาลันทาพรอมดวยบริษัทนิครนถเปนอันมาก ครั้งน้ันแล. 
 นิครนถช่ือวาทีฆตปสสี เท่ียวบิณฑบาตไปในเมืองนาลันทา เวลาภายหลงัภัต กลับจาก 
 บิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงปาวาริกัมพวัน ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค 
 ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. พระผูมีพระภาค 
 ไดตรัสพระพุทธพจนนี้ กะทีฆตปสสีนิครนถวา ดูกรทีฆตปสสี อาสนะมีอยู ถาทานประสงค 
 ก็จงน่ังเถิด เมือ่พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทีฆตปสสีนิครนถถือเอาอาสนะตํ่าแหงหน่ึงน่ัง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 



                    กรรม ๓ ของนิครนถนาฏบุตร 
      [๖๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะทีฆตปสสีนิครนถวา ดูกรทีฆตปสสี 
 ก็นิครนถนาฏบุตรบัญญัติกรรม ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม ไวเทาไร? 
 ทีฆตปสสีนิครนถไดทูลวา ทานพระโคดม นิครนถนาฏบุตร จะบัญญัติวากรรมๆ ดังน้ี 
 เปนอาจิณหามิได ทานพระโคดม นิครนถนาฏบุตรบัญญัติวา ทัณฑะๆ ดังน้ีแล เปน 
 อาจิณ. 
      พ. ดูกรทีฆตปสสี ก็นิครนถนาฏบุตรยอมบัญญัติทัณฑะ ในการทําบาปกรรม ในการ 
 เปนไปแหงบาปกรรมไวเทาไร? 
      ที. ทานพระโคดม นิครนถนาฏบุตรยอมบัญญัติทัณฑะในการทําบาปกรรม ในการเปนไป 
 แหงบาปกรรมไว ๓ ประการ คือ กายทัณฑะ ๑ วจีทัณฑะ ๑ มโนทัณฑะ ๑. 
      ดูกรตปสสี ก็กายทัณฑะอยางหน่ึง วจีทัณฑะอยางหน่ึง มโนทัณฑะอยางหน่ึง 
 หรือ? 
      ทานพระโคดม กายทัณฑะอยางหน่ึง วจีทัณฑะอยางหน่ึง มโนทัณฑะอยางหน่ึง. 
      ดูกรตปสสี ก็บรรดาทัณฑะ ๓ ประการน้ี ท่ีจําแนกออกแลวเปนสวนละอยางตางกัน 
 เหลานี้ ทัณฑะไหน คือ กายทัณฑะ วจีทัณฑะ หรือมโนทัณฑะ ท่ีนิครนถนาฏบุตรบัญญัติวามี 
 โทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม? 
      ทานพระโคดม บรรดาทัณฑะท้ัง ๓ ประการ ท่ีจําแนกออกแลวเปนสวนละอยาง 
 ตางกันเหลาน้ี นิครนถนาฏบุตรบัญญัติวา กายทัณฑะมีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ใน 
 การเปนไปแหงบาปกรรม จะบัญญัติวจีทัณฑะ มโนทัณฑะ วามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะ 
 หามิได. 
      ดูกรตปสสี ทานกลาววากายทัณฑะหรือ? 
      ทานพระโคดม ขาพเจาวากายทัณฑะ. 
      ดูกรตปสสี ทานกลาววากายทัณฑะหรือ? 
      ทานพระโคดม ขาพเจากลาววากายทัณฑะ. 
      ดูกรตปสสี ทานกลาววากายทัณฑะหรือ? 
      ทานพระโคดม ขาพเจากลาววากายทัณฑะ. 
      พระผูมีพระภาคทรงใหทีฆตปสสีนิครนถ ยืนยันในเรื่องท่ีพูดนี้ถึง ๓ ครั้ง ดวยประการ 
 ฉะนี้. 
      [๖๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  ทีฆตปสสีนิครนถไดกราบทูลถามพระผูมี 
 พระภาควา ทานพระโคดม พระองคเลายอมบัญญัติทัณฑะ ในการทําบาปกรรม ในการเปนไป 
 แหงบาปกรรมไวเทาไร? 
      ดูกรตปสสี ตถาคตจะบัญญัติวากรรมๆ ดังน้ีเปนอาจิณ. 
      ทานพระโคดม ก็พระองคยอมบัญญัติกรรม ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหง 
 บาปกรรม ไวเทาไร? 



      ดูกรตปสสี เรายอมบัญญัติกรรม ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรมไว ๓ 
 ประการ คือ กายกรรม ๑ วจีกรรม ๑ มโนกรรม ๑. 
      พระโคดม ก็กายกรรมอยางหน่ึง วจีกรรมอยางหน่ึง มโนกรรมอยางหน่ึงมิใชหรือ? 
      ดูกรตปสสี กายกรรมอยางหน่ึง วจีกรรมอยางหน่ึง มโนกรรมอยางหน่ึง. 
      ทานพระโคดม ก็บรรดากรรมท้ัง ๓ ประการ ท่ีจําแนกออกแลวเปนสวนละอยางตางกัน 
 เหลานี้ กรรมไหน คือ กายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมท่ีพระองคบัญญัติวามีโทษมากกวา 
 ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม? 
      ดูกรตปสสี บรรดากรรมท้ัง ๓ ประการ ท่ีจําแนกออกแลวเปนสวนละอยางตางกัน 
 เหลานี้ เราบัญญัติมโนกรรมวามีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม 
 เราจะบัญญัติกายกรรม วจีกรรมวามีโทษมากเหมือนมโนกรรมหามิได. 
      ทานพระโคดม พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ? 
      ดูกรตปสสี เรากลาววามโนกรรม. 
      ทานพระโคดม พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ? 
      ดูกรตปสสี เรากลาววามโนกรรม. 
      ทานพระโคดม พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ? 
      ดูกรตปสสี เรากลาววามโนกรรม. 
      ทีฆตปสสีนิครนถใหพระผูมีพระภาคทรงยืนยันในเรื่องท่ีตรัสนี้ถึง ๓ ครั้ง ดวยประการ 
 ฉะนี้ แลวลุกจากอาสนะเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู. 
      [๖๕] ก็สมัยน้ัน นิครนถนาฏบุตรน่ังอยูพรอมดวยคิหิบรษัิทเปนอันมาก ผูมีความเขลา 
 มีอุบาลิคฤหบดีเปนประมุข. ไดเห็นทีฆตปสสีนิครนถมาแตไกล ไดกลาวกะทีฆตปสสีนิครนถวา 
 ดูกรตปสสี ดูเถอะ ทานมาจากไหนแตยังวันเทียวหนอ? 
      ทีฆตปสสีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจามาจากสํานักพระโคดมน้ีเอง. 
      นิ. ดูกรตปสสี ก็ทานไดเจรจาปราศรัยกับพระสมณโคดมเรื่องอะไรบางหรือ? 
      ที. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไดเจรจาปราศรัยกับพระสมณโคดมมาบาง. 
      ดูกรตปสสี ก็ทานไดเจรจาปราศรัยกับพระสมณโคดมมาอยางไร? 
      ลําดับนั้น ทีฆตปสสีนิครนถบอกเรื่องการเจรจาปราศรัยกบัพระผูมีพระภาคจนหมดสิ้น 
 แกนิครนถนาฏบุตร. เมื่อทีฆตปสสีกลาวอยางนี้แลว นิครนถนาฏบุตรไดกลาวกะทีฆตปสสีนิครนถ 
 วา ดูกรตปสสี ดีละๆ ขอท่ีทีฆตปสสีนิครนถพยากรณแกพระสมณโคดม ตรงตามท่ีสาวกผูฟง 
 ผูรูท่ัวถึงคําสอนของศาสดาโดยชอบ มโนทัณฑะอันตํ่าทราม จะงามอะไรเลา เมื่อเทียบกับกาย- 
 *ทัณฑะอันยิ่งใหญอยางนี้ โดยท่ีแท กายทัณฑะเทาน้ันมีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม 
 ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม. 
      [๖๖] เมื่อนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้แลว อุบาลีคฤหบดีไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตร 
 วา ทานผูเจริญ ทานทีฆตปสสีพยากรณดีแลวๆ ขอท่ีทานทีฆตปสสีพยากรณแกพระสมณโคดม 
 ตรงตามท่ีสาวกผูฟง ผูรูท่ัวถึงคําสอนของศาสดาโดยชอบ มโนทัณฑะอันตํ่าทรามจะงามอะไรเลา 



 เมื่อเทียบกับกายทัณฑะอันยิ่งใหญอยางนี้  โดยท่ีแท กายทัณฑะเทาน้ันมีโทษมากกวา ในการทํา 
 บาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะ 
 ไม ทานผูเจริญ เอาเถอะ ขาพเจาจะไป จักยกวาทะในเรื่องท่ีพูดนี้แกพระสมณโคดม ถา 
 พระสมณโคดมจักยืนยันแกขาพเจา เหมือนอยางท่ียืนยันกับทานตปสสีไซร ขาพเจาจักฉุดกระชาก 
 ลากไปมา ซึ่งวาทะดวยวาทะกะพระสมณโคดม เหมือนบุรุษมีกําลังพึงจับแกะมีขนยาวท่ีขนแลว 
 ฉุดกระชากลากไปมา ฉะนั้น ขาพเจาจักฉุดกระชากลากไปมา ซึ่งวาทะดวยวาทะกะพระสมณโคดม 
 เหมือนบุรุษมีกําลังผูทําการงานโรงสุรา พึงท้ิงกระสอบเครื่องประกอบสุราใหญไวในหวงนํ้าลึกแลว 
 จับท่ีมุมฉุดกระชากลากไปมา ฉะนั้น ขาพเจาจักขจัด ขยี้ บด ซึ่งวาทะดวยวาทะกะพระสมณ- 
 *โคดม เหมือนบุรุษท่ีมีกําลังเปนนักเลงสุรา พึงจับถวยสรุาท่ีหูถวยแลว พลิกลง พลิกข้ึน 
 ไสไป ฉะนั้น ขาพเจาจักเลนดังเลนลางเปลอืกปาน กะพระสมณโคดม เหมือนชางแกอาย ุ๖๐ ป 
 ลงไปยังสระลกึเลนลางเปลือกปาน ฉะนั้น ขาแตทานผูเจริญ เอาเถอะ ขาพเจาจะไป จักยกวาทะ 
 ในเรื่องท่ีพูดนี้แกพระสมณโคดม. 
      นิ. ดูกรคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเรื่องท่ีพูดนี้แกพระสมณโคดม ดูกรคฤหบดี 
 เราก็ได ทีฆตปสสีนิครนถก็ได ทานก็ได พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม. 
      [๖๗] เมื่อนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้แลว ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวกะนิครนถ- 
 *นาฏบุตรวา ขาแตทานผูเจริญ ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนั้น ขาพเจา 
 ไมชอบใจเลย ดวยวา พระสมณโคดมเปนคนมีมายา ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของ 
 พวกอัญญเดียรถีย. 
      นิ. ดูกอนตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดม 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดี 
 เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเรื่องท่ีพูดนี้แกพระสมณโคดม 
 เราก็ได ทีฆตปสสีก็ได ทานก็ได พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม. 
      ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวเตือนนิครนถนาฏบุตรเปนครั้งท่ี ๒ วาขาแตทานผูเจริญ ขอท่ี 
 อุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมน้ัน ขาพเจาไมชอบใจเลย ดวยพระสมณโคดม 
 เปนคนมีมายา ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย. 
      นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดม 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดี 
 เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเรื่องท่ีพูดนี้แกพระสมณโคดม 
 เราก็ได ทีฆตปสสีก็ได ทานก็ได พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม. 
      ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวเตือนนิครนถนาฏบุตรเปนครั้งท่ี ๓ วาขาแตทานผูเจริญ ขอท่ี 
 อุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมน้ัน ขาพเจาไมชอบใจเลย ดวยพระสมณโคดม 
 เปนคนมีมายา ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย. 
      นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดม 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดี 



 เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเรื่องท่ีพูดนี้แกพระสมณโคดม เราก็ได 
 ทีฆตปสสีก็ได ทานก็ได พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม. 
      [๖๘] อุบาลีคฤหบดีรับคํานิครนถนาฏบุตรแลว ลุกจากอาสนะไหวนิครนถนาฏบุตร 
 ทําประทักษิณแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงปาวาริกัมพวัน ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลว 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทีฆตปสสีนิครนถ 
 ไดมา ณ ท่ีนี้หรือ? 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบวา ดูกรคฤหบดี ทีฆตปสสีนิครนถไดมา ณ ท่ีนี้. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระองคไดเจรจาปราศรัยเรื่องอะไรๆ กับทีฆตปสสีนิครนถ 
 บางหรือ? 
      ดูกรคฤหบดี เราไดเจรจาปราศรัยกับทีฆตปสสีนิครนถบาง. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระองคไดเจรจาปราศรัยกับทีฆตปสสีนิครนถอยางไรบาง? 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสบอกเรื่องการเจรจาปราศรยักับทีฆตปสสีนิครนถจน 
 หมดสิ้นแกอุบาลีคฤหบดี. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสบอกอยางนี้แลว อุบาลีคฤหบดีไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทีฆตปสสีพยากรณดีแลวๆ ขอท่ีทีฆตปสสีพยากรณ 
 แกพระผูมีพระภาคน้ัน ตรงตามท่ีสาวกผูฟง ผูรูท่ัวถึงคําสอนของพระศาสดาโดยชอบ มโนทัณฑะ 
 อันตํ่าทรามน้ันจะงามอะไรเลา เมื่อเทียบกับกายทัณฑะนี้ อันยิ่งใหญอยางน้ี โดยท่ีแท 
 กายทัณฑะเทาน้ันมีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ 
 มโนทัณฑะ หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม. 
      ดูกรคฤหบดี ถาแลทานจะพึงม่ันอยูในคําสัตยเจรจากัน เราท้ังสองพึงเจรจาปราศรัยกันได 
 ในเรื่องน้ี. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาจักมั่นอยูในคําสัตยเจรจากัน ขอเราท้ังสองจงเจรจาปราศรัย 
 กันในเรื่องน้ีเถดิ. 
                พระผูมีพระภาคทรงยอนถามปญหากรรม ๓ 
      [๖๙] ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญในความขอนั้นเปนไฉน นิครนถในโลกนี้เปนคน 
 อาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก หามนํ้าเย็น ดื่มแตน้ํารอน เมื่อเขาไมไดน้ําเย็นจะตองตาย 
 ดูกรคฤหบดี ก็นิครนถนาฏบุตรบัญญัติความเกิดของนิครนถผูนี้ในท่ีไหนเลา? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เทวดาช่ือวามโนสัตวมีอยู นิครนถนั้นยอมเกิดในเทวดาจําพวกน้ัน 
 ขอน้ันเพราะเหตุอะไร ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะนิครนถผูนั้นเปนผูมีใจเกาะเก่ียวทํากาละ. 
      ดูกรคฤหบดี ทานจงมนสิการ ครั้นแลว จงพยากรณคําหลังกับคํากอนก็ดี คํากอนกับ 
 คําหลังก็ดี ของทาน ไมตอกันเลย ดูกรคฤหบดี ก็ทานกลาวคําน้ีไววา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพเจาจะมั่นอยูในคําสัตยเจรจาตอกัน ของเราท้ังสองจงเจรจาปราศรัยกันในเรื่องน้ีเถิด. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ก็จริง ถึงอยางนั้นกายทัณฑะเทาน้ัน 
 มีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรมในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ หามีโทษ 
 มากเหมือนกายทัณฑะไม. 



      [๗๐] ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน นิครนถในโลกนีพ้ึงเปนผู 
 สํารวมดวยการสังวรโดยสวน ๔ คือหามนํ้าท้ังปวง ประกอบดวยการหามบาปท้ังปวง กําจัดบาป 
 ดวยการหามบาปท้ังปวง อันการหามบาปท้ังปวงถูกตองแลว เมื่อเขากาวไป ถอยกลับ ยอมถึง 
 การฆาสัตวตัวเล็กๆ เปนอันมาก ดูกรคฤหบดี ก็นิครนถนาฏบุตรบัญญัติวิบากเชนไรแกนิครนถ 
 ผูนี้? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ นิครนถนาฏบุตรมิไดบัญญัติกรรม อันเปนไปโดยไมจงใจวามี 
 โทษมากเลย. 
      ดูกรคฤหบดี ก็ถาจงใจเลา? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เปนกรรมมโีทษมาก. 
      ดูกรคฤหบดี ก็นิครนถนาฏบุตรบัญญัติเจตนาลงในสวนไหน? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ นิครนถนาฏบุตรบัญญัติเจตนาลงในสวนมโนทัณฑะ. 
      ดูกรคฤหบดี ทานจงมนสิการ ครั้นแลว จงพยากรณ คําหลังกับคํากอนก็ดี คํากอน 
 กับคําหลังก็ดี ของทาน ไมตอกันเลย ดูกรคฤหบดี ก็ทานกลาวคําน้ีไววา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพเจาจะมั่นอยูในคําสัตยเจรจากัน ขอเราท้ังสองจงเจรจาปราศรัยกันในเรือ่งน้ีเถิด. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ก็จริง ถึงอยางนั้น กายทัณฑะเทาน้ัน 
 มีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ 
 หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม. 
      ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บานนาลันทานี้เปนบานม่ังค่ัง เปน 
 บานเจริญ มีชนมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน? 
      อยางนั้น พระเจาขา บานนาลันทา เปนบานม่ังค่ัง เปนบานเจริญ มีชนมาก 
 มีมนุษยเกลื่อนกลน. 
      ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน ในบานนาลันทานี้ พึงมีบุรุษคนหน่ึง 
 เงื้อดาบมา เขาพึงกลาวอยางนีว้า เราจักทําสัตวเทาท่ีมีอยูในบานนาลันทานี้ ใหเปนลานเนื้อ 
 อันเดียวกัน ใหเปนกองเน้ืออันเดียวกัน โดยขณะหน่ึง โดยครูหนึ่ง ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญ 
 ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันจะสามารถทําสัตวเทาท่ีมีอยูในบานนาลันทานี้ ใหเปนลานเนื้อ 
 อันเดียวกัน ใหเปนกองเน้ืออันเดียวกัน โดยขณะหน่ึง โดยครูหนึ่งไดหรือ? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษ ๑๐ คนก็ดี ๒๐ คนก็ดี ๓๐ คนก็ดี ๔๐ คนก็ดี ๕๐ คนก็ดี 
 ไมสามารถจะทําสัตวเทาท่ีมีอยูในบานนาลันทานี้ ใหเปนลานเนื้ออันเดียวกัน ใหเปนกองเนื้อ 
 อันเดียวกัน โดยขณะหน่ึง โดยครูหนึงได พระเจาขา บุรุษผูตํ่าทรามคนเดียว จะงาม 
 อะไรเลา. 
      ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธ์ิ ถึงความ 
 เปนผูชํานาญในทางจิต พึงมาในบานนาลันทานี้ สมณะหรือพราหมณนั้น พึงกลาวอยางนี้วา 
 เราจักทําบานนาลันทานี้ใหเปนเถา ดวยใจคิดประทุษรายดวงเดียว ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญ 
 ความขอนั้นเปนไฉน สมณะหรือพราหมณผูมฤีทธ์ิ ถึงความเปนผูชํานาญในทางจิตน้ัน จะสามารถ 



 ทําบานนาลันทานี้ใหเปนเถา ดวยใจประทุษรายดวงหน่ึงไดหรือหนอ? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ บานนาลันทา ๑๐ บานก็ดี ๒๐ บานก็ดี ๓๐ บานก็ดี ๔๐ บานก็ดี 
 ๕๐ บานก็ดี สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธ์ิ ถึงความเปนผูชํานาญในทางจิตน้ัน สามารถจะทําให 
 เปนเถาไดดวยใจประทุษรายดวงหน่ึง บานนาลันทาอันตํ่าทรามบานเดียวจะงามอะไรเลา. 
      ดูกรคฤหบดี ทานจงมนสิการ ครั้นแลวจงพยากรณ คําหลังกับคํากอนก็ดี คํากอน 
 กับคําหลังก็ดี ของทาน ไมตอกันเลย ดูกรคฤหบดี ก็ทานกลาวคําน้ีไววา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพเจาจะมั่นอยูในคําสัตยเจรจากัน ขอเราท้ังสองจงเจรจาปราศรัยกันในเรือ่งน้ีเถิด. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ก็จริงถงึอยางนั้น กายทัณฑะเทาน้ัน 
 มีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ 
 หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม. 
      ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ปาทัณฑกี ปากาลิงคะ ปาเมชฌะ 
 ปามาตังคะ เกิดเปนปาไป ทานไดฟงมาแลวหรือ? 
      อยางนั้น พระองคผูเจริญ ปาทัณฑกี ปากาลิงคะ ปาเมชฌะ ปามาตังคะ เกิดเปนปาไป 
 ขาพเจาไดฟงมาแลว. 
      ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ปาทัณฑกี ปากาลิงคะ ปาเมชฌะ 
 ปามาตังคะ เกิดเปนปาไป ทานไดฟงมาวาอยางไร เกิดเปนปาไปเพราะเหตุอะไร? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดฟงมาวา ปาทัณฑกี ปากาลิงคะ ปาเมชฌะ 
 ปามาตังคะ เกิดเปนปาไปนั้น เพราะใจประทุษราย อันพวกเทวดาทําเพ่ือฤาษี. 
      ดูกรคฤหบดี ทานจงมนสิการ ครั้นแลวจงพยากรณ คําหลังกับคํากอนก็ดี คํากอน 
 กับคําหลังก็ดี ของทาน ไมตอกันเลย ดูกรคฤหบดี ก็ทานไดกลาวคําน้ีไววา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพเจาจะมั่นอยูในคําสัตยเจรจากัน ขอเราท้ังสองจงเจรจาปราศรัยกันในเรือ่งน้ีเถิด. 
                    อุบาลีคฤบดีแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๗๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาช่ืนชมยินดีตอพระผูมีพระภาคดวยขออุปมา 
 ขอแรก แตขาพระพุทธเจาปรารถนาจะฟงปฎิภาณการพยากรณปญหาอันวิจิตร ของพระผูมีพระภาค 
 นี้ ฉะนั้น ขาพระพุทธเจาจึงยังแกลงทําเปนดุจถือตรงกันขามอยู ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต 
 ของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจรญิ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือน 
 บุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนท่ีหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวา 
 ผูมีจักษุจักเห็นรูปดังน้ี ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉนันั้น 
 เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาน้ีขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระ 
 ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะ 
 ตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
      [๗๒] ดูกรคฤหบดี ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจงึทํา การท่ีมนุษยผูมีช่ือเสียง 
 เชนทานใครครวญเสียกอนแลวจึงทําเปนความดี. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ แมดวยเหตุท่ีพระผูมีพระภาคตรัสกะขาพระพุทธเจาอยางนี้วา ดูกร 



 คฤหบดี ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจงึทํา การท่ีมนุษยผูมีช่ือเสียงเชนทานใครครวญเสียกอน 
 แลวจึงทําเปนความดีนี้ ขาพระพุทธเจายิ่งช่ืนชมยินดีตอพระผูมีพระภาคมากข้ึน ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ดวยวาพวกอัญญเดียรถียไดขาพระพุทธเจาเปนสาวกแลว จะพึงยกธงปฏากเท่ียวไปตลอด 
 บานนาลันทาท้ังส้ิน ซึ่งเปนเหตุจะไดรูกันวา อุบาลีคฤหบดี ถึงความเปนสาวกของพวกเราดังน้ี 
 แตพระผูมีพระภาคตรัสกะขาพระพุทธเจาอยางนี้วา ดูกรคฤหบดี ทานจงใครครวญเสียกอนแลว 
 จึงทํา ดวยวามนุษยผูมีช่ือเสียงเชนทาน ใครครวญเสียกอนแลวจึงทําเปนความดี ดังน้ี ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขาพระพุทธเจาน้ีขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ 
 เปนครั้งท่ี ๒ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
      [๗๓] ดูกรคฤหบดี ตระกูลของทานเปนดุจบอน้ําของพวกนิครนถมานานแลว ทานพึง 
 สําคัญบิณฑบาตอันทานพึงใหแกนิครนถเหลาน้ันผูเขาไปถึง. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคตรัสกะขาพระพุทธเจาอยางนี้วา 
 ดูกรคฤหบดี ตระกูลของทานเปนดุจบอน้ําของพวกนิครนถมานานแลว ทานพึงสําคัญบิณฑบาต 
 อันทานพึงใหแกนิครนถเหลาน้ันผูเขาไปถึงน้ี ขาพระพุทธเจายิ่งช่ืนชมยินดีตอพระผูมีพระภาค 
 มากข้ึน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดฟงคําน้ีมาวา พระสมณโคดมตรัสอยางนีว้า 
 ควรใหทานแกเราเทาน้ัน ไมควรใหทานแกคนเหลาอื่น ควรใหทานแกสาวกท้ังหลายของเราเทาน้ัน 
 ไมควรใหทานแกสาวกของผูอื่น ทานท่ีบุคคลใหแกเราเทาน้ันมีผลมาก ทานท่ีบุคคลใหแกสาวก 
 ของผูอื่นไมมีผลมาก แตความจริง พระผูมีพระภาคยังทรงชักชวนขาพระพุทธเจาในการใหทาน 
 แมในพวกนิครนถ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็แตวาขาพระพุทธเจาจักทราบกาลอันควรในการใหทาน 
 นี้ ขาพระพุทธเจาน้ี ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ เปนครั้ง 
 ท่ี ๓  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี ้
 เปนตนไป. 
                       ทรงแสดงอนุบุพพิกถา 
      [๗๔] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสอนุบุพพิกถาแกอุบาลีคฤหบดีคือ ทรงประกาศ 
 ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษแหงกามอันตํ่าทราม เศราหมอง อานิสงสในเนกขัมมะ 
 เมื่อใดพระผูมีพระภาคไดทรงทราบอุบาลีคฤหบดีวามีจิตควร มีจิตออน มจีิตปราศจากนิวรณ 
 มีจิตสูง มีจิตผองใส เมื่อนั้น จงึทรงประกาศพระธรรมเทศนา ท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึน 
 แสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เปรียบเหมือนผาขาวสะอาดปราศจากดํา 
 ควรไดรับน้ํายอมดวยดี ฉันใด ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เกิดข้ึนแกอุบาลี 
 คฤหบดีท่ีอาสนะนั้นเองวา สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งน้ันท้ังมวลลวนมีความ 
 ดับไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน. 
      ลําดับนั้น อุบาลีคฤหบดีมีธรรมอันเห็นแลว มีธรรมอันบรรลุแลว มีธรรมอันรูแจงแลว 
 มีธรรมอันหยั่งลงม่ันแลว ขามวิจิกิจฉาแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเปนผูแกลวกลา 
 ไมตองเช่ือผูอืน่ในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 



 ขาพระพุทธเจาขอทูลลาไป ณ บัดนี้ ขาพระพุทธเจามีกิจมาก มีธุระท่ีจะตองทํามาก. 
      ดูกรคฤหบดี ทานจงรูกาลอันสมควร ณ บัดนี้เถิด. 
      [๗๕] ครั้งน้ันแล อุบาลีคฤหบดีช่ืนชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจาก 
 อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณ แลวเขาไปยังนิเวศนของตน เรียกนายประตูมา 
 วา ดูกรนายประตูผูสหาย ต้ังแตวันนี้เปนตนไป เราปดประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถ 
 และเปดประตูเพ่ือพระผูมีพระภาค เพื่อสาวกของพระผูมีพระภาค คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
 อุบาสิกา ถานิครนถคนใดคนหน่ึงมา ทานพึงวากะนิครนถคนนั้นอยางนี้วา จงหยุดทานผูเจริญ อยา 
 เขาไปเลยต้ังแตวันนี้เปนตนไป อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว ทาน 
 ปดประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถ ทานเปดประตูเพื่อพระผูมีพระภาค สาวกของ 
 พระผูมีพระภาค คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทานผูเจริญ ถาทานมีความตองการดวยอาหาร 
 ทานจงหยุดอยูท่ีนี่แหละ ชนท้ังหลายจักนํามาเพ่ือทานในท่ีนี้ นายประตูรับคําอุบาลีคฤหบดีแลว. 
      [๗๖] ทีฆตปสสีนิครนถไดฟงขาววา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณ- 
 *โคดมแลว ลําดับนั้น จึงเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู ไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา 
 ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไดฟงขาวน้ีมาวา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดม 
 แลว. 
      นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมน้ัน 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น 
 เปนฐานะท่ีจะมีได. 
      ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรเปนครั้งท่ี ๒ วา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจา 
 ไดฟงขาวน้ีมาวา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว. 
      นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมน้ัน 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น 
 เปนฐานะท่ีจะมีได. 
      ทีฆตปสสีนิครนถ ไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรเปนครั้งท่ี ๓ วา ขาแตทานผูเจริญ 
 ขาพเจาไดฟงขาวน้ีมาวา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว. 
      นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมน้ัน 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น 
 เปนฐานะท่ีจะมีได. 
      ที. ขาแตทานผูเจริญ เอาเถอะ ขาพเจาจะไป เพียงจะทราบวาอุบาลีคฤหบดีเขาถึงความ 
 เปนสาวกของพระสมณโคดมแลว หรอืหาไม? 
      นิ. ดูกรตปสสี ทานจงไป จงรูวา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระ 
 สมณโคดม หรือหาไม? 
                      หามพวกเดียรถยีเขาบาน 
      [๗๗] ครั้งน้ัน ทีฆตปสสีนิครนถ จึงเขาไปยังนิเวศนของอุบาลีคฤหบดี นายประตู 



 ไดเห็นทีฆตปสสีนิครนถมาแตไกลเทียว ครั้นแลวจึงกลาววา จงหยุดเถิดทานผูเจริญ อยาเขา 
 มาเลย ต้ังแตวันนี้เปนตนไป อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว 
 ทานปดประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถเปดประตูเพื่อพระผูมีพระภาคและสาวกของ 
 พระผูมีพระภาค คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทานผูเจริญ ถาทานมีความตองการอาหาร 
 จงหยุดอยูท่ีนี้แหละ ชนท้ังหลายจักนํามาเพ่ือทาน ณ ท่ีนี้. 
      ทีฆตปสสีกลาววา ผูมีอายุ เรายังไมตองการอาหารดอก  แลวกลับจากท่ีนั้น เขาไปหา 
 นิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู แลวไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปน 
 สาวกของพระโคดมน้ัน เปนความจริงทีเดียว ขาพเจาไมไดคําท่ีขาพเจากลาววา ขอท่ีอุบาลี 
 คฤหบดีพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนั้น ขาพเจาไมชอบใจเลย ดวยวา พระสมณโคดมเปน 
 คนมีมายา ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย ดังน้ี จากทาน ขาแต 
 ทานผูเจริญ อุบาลีคฤหบดีของทานถูกพระสมณโคดม กลับใจดวยมายาอันเปนเครื่องกลับใจ 
 เสียแลว. 
      นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมน้ัน 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น 
 เปนฐานะท่ีจะมีได. 
      ทีฆตปสสีนิครนถ ไดกลาวเปนครั้งท่ี ๒ วา ขาแตทานผูเจริญ ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีเขา 
 ถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมน้ัน เปนความจริงทีเดียว ขาพเจาไมไดคําท่ีขาพเจากลาววา 
 ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนั้น ขาพเจาไมชอบใจเลย ดวยวาพระ- 
 *สมณโคดมเปนคนมีมายา ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย ดังน้ี จากทาน 
 ขาแตทานผูเจริญ อุบาลีคฤหบดีของทานถูกพระสมณโคดมกลับใจ ดวยมายาอันเปนเครื่อง 
 กลับใจเสียแลว. 
      นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมน้ัน 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น 
 เปนฐานะท่ีจะมีได และกลาวตอไปวา เอาเถอะ ตปสสี เราจะไปเพียงจะรูเองทีเดียววา อุบาลี 
 คฤหบดี เขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมจริงหรอืไม? 
      [๗๘] ลําดับนั้น นิครนถนาฏบุตร พรอมดวยนิครนถบริษัทเปนอันมาก เขาไปยัง 
 นิเวศนของอุบาลีคฤหบดี นายประตูไดเห็นนิครนถนาฏบุตรมาแตไกล ไดกลาววา จงหยุดเถิด 
 ทานผูเจริญ อยาเขามา ต้ังแตวันนี้เปนตนไป อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระ- 
 *สมณโคดมแลว ทานปดประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถแลว ทานเปดประตูเพื่อ 
 พระผูมีพระภาคและสาวกของพระผูมีพระภาค คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทานผูเจริญ 
 ถาทานตองการอาหาร จงหยดุอยูท่ีนี่แหละ ชนท้ังหลายจักนํามาเพ่ือทาน ณ ท่ีนี้. 
      นิ. นายประตูผูเปนสหาย ถาอยางนั้น ทานจงเขาไปหาอุบาลีคฤหบดี แลวจงกลาว 
 อยางนี้วา นิครนถนาฏบุตรพรอมดวยนิครนถบริษัทเปนอันมาก มายืนอยูท่ีซุมประตูขางนอก 
 เขาอยากจะพบทาน นายประตูรับคํานิครนถนาฏบุตรแลว เขาไปหาอุบาลีคฤหบดี แลวไดเรยีนวา 



 ขาแตทานผูเจริญ นิครนถนาฏบุตรพรอมดวยนิครนถบริษัทเปนอันมาก มายืนอยูท่ีซุมประตู 
 ขางนอก เขาอยากจะพบทาน. 
      อุ. ดูกรนายประตูผูเปนสหาย ถาอยางนั้น ทานจงปูลาดอาสนะไวท่ีศาลาประตูกลาง. 
 นายประตูรับคําอุบาลีคฤหบดีแลว ปูลาดอาสนะไวท่ีศาลาประตูกลาง แลวเขาไปหาอุบาลีคฤหบดี 
 แลวไดเรียนวา ทานผูเจริญ ขาพเจาปูอาสนะไวท่ีศาลาประตูกลางแลว ทานยอมสําคัญกาล 
 อันควร ณ บัดน้ี. ลําดับนั้น อุบาลีคฤหบดี เขาไปยังศาลาประตูกลาง แลวนั่งบนอาสนะอันเลิศ 
 ประเสริฐอุดม และประณีต อันมีอยู ณ ท่ีนั้นเสียเอง แลวเรียกนายประตูมาวา นายประตู 
 ผูเปนสหาย ถาอยางนั้น ทานจงเขาไปหานิครนถนาฏบุตร จงกลาวอยางนีว้า ทานผูเจริญ 
 อุบาลีคฤหบดีกลาวอยางนีว้า เชิญทานเขาไปเถิด ถาทานจํานง. นายประตูรับคําอุบาลีคฤหบดีแลว 
 เขาไปนิครนถนาฏบุตร แลวไดกลาววา ทานผูเจริญ อุบาลีคฤหบดีกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ 
 เชิญทานเขาไปเถิด ถาทานจํานง. ลําดับนั้น นิครนถนาฏบุตรพรอมดวยนิครนถบริษัทเปน 
 อันมาก เขาไปยังศาลาประตูกลาง. 
      [๗๙] ครั้งน้ันแล ไดยินวา แตกอนอุบาลีคฤหบดีเห็นนาฏบุตรมาแตไกลเทาใด แลว 
 ตอนรับแตท่ีเทาน้ัน เอาผาหมกวาดอาสนะท่ีเลิศ ประเสริฐอุดม และประณีต อันมีอยู ณ ท่ีนั้น 
 แลวกําหนดใหนั่ง บัดนี้ ทานอุบาลีคฤหบดีนั่งบนอาสนะท่ีเลิศ ประเสริฐ อุดม และประณีต 
 อันมีอยู ณ ท่ีนั้นเสียเอง แลวไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา ทานคฤหบดีผูเจริญ อาสนะมีอยู 
 ถาทานหวังเชิญนั่งเถิด. เมื่ออบุาลีคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว นิครนถนาฏบุตรไดกลาววา ทาน 
 เปนบาเสียแลวหรือ คฤหบดี ทานเปนคนเขลาเสียแลวหรือ คฤหบดี ทานกลาววา ขาแตทาน 
 ผูเจริญ ขาพเจาจะไป จักยกวาทะแกพระสมณโคดม ครั้นไปแลว กลับถูกวาทะดุจไมข่ือ 
 อันใหญสวมมาแลวหรอื ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษผูนาํอัณฑะไป ถูกควักอัณฑะออก 
 กลับมา ฉันใด ดูกรคฤหบดี อนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษนําดวงตาไป ถูกควักดวงตากลับมา 
 ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานก็ฉันนั้นแล กลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาจะไป จักยกวาทะ 
 แกพระสมณโคดม ครั้นไปแลว กลับถูกวาทะดุจไมข่ืออันใหญสวมมาแลว ทานถูกพระสมณะ- 
 *โคดมกลับใจ ดวยมายาเปนเครื่องกลับใจเสียแลวหรือ. 
                        มายาเครื่องกลบัใจ 
      [๘๐] อุ. ทานผูเจริญ มายาอันเปนเครื่องกลับใจน้ีดี ทานผูเจริญ มายาอนันี้เปน 
 เครื่องกลับใจน้ีงาม ทานผูเจริญ ญาติสาโลหิตผูเปนท่ีรักของขาพเจาจะพึงกลับใจไดดวยมายา 
 เครื่องกลับใจน้ี ขอนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูลเพือ่ความสุขแกญาติสาโลหิตผูเปนท่ีรัก 
 ของขาพเจา สิ้นกาลนาน ทานผูเจริญ แมถากษัตริยท้ังปวงจะพึงกลับใจไดดวยมายาเครือ่ง 
 กลับใจน้ี ขอนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกกษัตริยแมท้ังปวง สิ้น 
 กาลนาน ทานผูเจริญ แมถาพราหมณท้ังปวงจะพึงกลับใจไดดวยมายาเครือ่งกลับใจน้ี ขอนั้น 
 จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูลเพื่อความสุขแกพราหมณแมท้ังปวง สิ้นกาลนาน ทานผูเจริญ 
 แมถาแพศยท้ังปวงจะพึงกลับใจไดดวยมายาเครื่องกลับใจน้ี ขอนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน 
 เกื้อกูล เพื่อความสุขแกแพศยแมท้ังปวง สิ้นกาลนาน ทานผูเจริญแมถาศูทรท้ังปวงจะพึง 



 กลับใจไดดวยมายาเครื่องกลบัใจน้ี ขอนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุขแกศูทร 
 แมท้ังปวง สิ้นกาลนาน ทานผูเจริญ แมถาโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตว 
 พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย จะพึงกลับใจไดดวยมายาเครือ่งกลับใจน้ี ขอนั้น 
 จะพึงเปนประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุขแกโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก แก 
 หมูสัตวพรอมสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย สิ้นกาลนาน ทานผูเจริญ ถาอยางนั้น 
 ขาพเจาจักทําอุปมาแกทาน วิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมรูอรรถแหงภาษิตได แมดวยการ 
 เปรียบเทียบ. 
      [๘๑] ทานผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว นางมาณวิกาสาว เปนภริยาของพราหมณแก 
 ผูเฒาผูใหญคนหน่ึง มีครรภใกลจะคลอด. ครั้งน้ัน นางมาณวิกาน้ันไดกลาวกะพราหมณนั้นวา 
 ทานพราหมณ ทานจงไปซ้ือลูกวานรจากตลาดมาไว จักไดเปนเพื่อนเลนของลูกเรา ทานผูเจริญ. 
 เมื่อนางมาณวิกากลาวอยางนีแ้ลว พราหมณนั้นไดกลาววา นางผูเจริญ จงรอจนกวาเธอจะคลอด 
 เสียกอนเถิด ถาเธอคลอดลูกเปนชาย ฉันจักซ้ือลูกวานรตัวผูจากตลาดมาใหเธอ จักไดเปน 
 เพื่อนเลนของลูกชายของเธอ แตถาเธอคลอดลูกเปนหญิง ฉันจักซื้อลูกวานรตัวเมียจากตลาด 
 มาใหเธอ จักไดเปนเพื่อนเลนของลูกหญิงของเธอ. 
      ทานผูเจริญ นางมาณวิกาน้ันไดกลาวเปนครั้งท่ี ๒ วา ทานพราหมณ ทานจงไปซ้ือ 
 ลูกวานรจากตลาดมาไว จักไดเปนเพื่อนเลนของลูกเรา ทานผูเจริญ. พราหมณก็ไดกลาวเปน 
 ครั้งท่ี ๒ วา นางผูเจริญ จงรอจนกวาเธอจะคลอดเสียกอนเถดิ ถาเธอคลอดลูกเปนชาย 
 ฉันจักซื้อลูกวานรตัวผูจากตลาดมาใหเธอ จักไดเปนเพื่อนเลนของลูกชายของเธอ แตถาเธอ 
 คลอดลูกเปนผูหญิง ฉันจักซื้อลูกวานรตัวเมยีจากตลาดมาใหเธอ เพื่อจักไดเปนเพื่อนเลนของ 
 ลูกหญิงของเธอ. ทานผูเจริญ นางมาณวิกาไดกลาวเปนครั้งท่ี ๓ วา ทานพราหมณ ทานจงไปซ้ือ 
 ลูกวานรจากตลาดมาไว จักไดเปนเพื่อนเลนของลูกเรา ทานผูเจริญ. ลําดับนั้น พราหมณผูนั้น 
 กําหนัดมาก มีจิตปฏิพัทธในนางมาณวิกาน้ัน จึงซ้ือลูกวานรมาจากตลาด แลวไดกลาววา 
 นางผูเจริญ ฉันซื้อลูกวานรจากตลาดมาใหเธอแลว จักเปนเพื่อนเลนของลกูเธอ. เมื่อพราหมณ 
 กลาวอยางนี้แลว นางมาณวิกาน้ันไดกลาววา ทานพราหมณ ทานจงไป จงอุมลูกวานรตัวนี ้
 เขาไปหาบุตรชางยอมผูชํานาญการยอม แลวจงกลาวอยางนีว้า แนะเพื่อนผูชํานาญการยอม 
 ฉันอยากจะใหทานยอมลูกวานรตัวนี้ใหเปนสีน้ํายอม ใหน้ํายอมจับดี ทุบแลวทุบอีกใหเกลี้ยงดี 
 ท้ังสองขาง. ลําดับนั้น พราหมณนั้นกําหนัดมาก มีจิตปฏิพัทธในนางมาณวิกาน้ัน จึงอุมลูกวานร 
 เขาไปหาบุตรชางยอม ผูชํานาญการยอม แลวไดกลาววา แนะเพื่อนผูชํานาญการยอม ฉันอยาก 
 จะใหทานยอมลูกวานรน้ีใหเปนสีน้ํายอม ใหน้ํายอมจับดี ทุบแลวทุบอีกใหเกลี้ยงดีท้ังสองขาง. 
 เมื่อพราหมณกลาวอยางนี้ บุตรชางยอมผูชํานาญการยอมไดกลาววา ทานผูเจริญ  ลูกวานรของ 
 ทานตัวนี้ ควรแตจะยอมเทาน้ัน แตไมควรจะทุบ ไมควรจะขัดสี ฉันใด. ทานผูเจริญ 
 วาทะของนิครนถผูเขลา ก็ฉันนั้น  ควรเปนท่ียินดีของคนเขลาเทาน้ัน ไมควรเปนท่ียินดี 
 ไมควรซักไซร ไมควรพิจารณาของบัณฑิตท้ังหลาย. 
      ทานผูเจริญ ครั้นสมัยตอมา พราหมณนั้นถือคูผาใหมเขาไปหาบุตรชางยอม ผูชํานาญ 



 การยอม แลวไดกลาววา แนะเพ่ือนผูชํานาญการยอม ฉันอยากจะใหทานยอมคูผาใหมนี้ใหเปน 
 สีน้ํายอม ใหน้ํายอมจับดี ทุบแลวทุบอีกใหเกลี้ยงดีท้ังสองขาง. เมื่อพราหมณกลาวอยางนีแ้ลว 
 บุตรชางยอมผูชํานาญการยอมไดกลาววา ทานผูเจริญ คูผาใหมของทานน้ี ควรจะยอม ควรจะทุบ 
 ควรจะขัดสี ฉันใด. ทานผูเจริญ วาทะของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 ก็ฉันนั้น ควรเปนท่ียินดีของบัณฑิตท้ังหลายเทาน้ัน แตไมควรซักไซร และไมควรพิจารณาของ 
 คนเขลาท้ังหลาย. 
      นิ. ดูกรคฤหบดี บริษัทพรอมท้ังพระราชา รูจักทานอยางน้ีวา อุบาลีคฤหบดีเปนสาวก 
 ของนิครนถนาฏบุตร ดังน้ี เราท้ังหลายจะทรงจําทานวาเปนสาวกของใครเลา? 
                   อุบาลีคฤหบดีประกาศตนเปนสาวก 
      [๘๒] เมื่อนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้แลว อุบาลีคฤหบดี ลุกจากอาสนะ ทําผาหม 
 เฉวียงบาขางหน่ึง ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับ แลวไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตร 
 วา ทานผูเจริญ ถาอยางนั้น ทานจงฟงพระคุณของพระผูมีพระภาคท่ีขาพเจาเปนสาวก ขาพเจา 
 เปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูเปนนักปราชญ ปราศจากโมหะ ทรงทําลายกิเลสเครื่องตรึงใจ 
 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 เปนสารถ ี
 อันประเสริฐ ไมมีผูอื่นยิ่งไปกวา มีธรรมอันงามหมดความเคลือบแคลง ทรงทําแสงสวาง 
 ทรงตัดมานะเสียได  ทรงมีพระวิริยะ ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูองอาจ ไมมใีคร 
 ประมาณได มีพระคุณลึกซึ้ง บรรลุถึงญาณ ทรงทําความเกษม ทรงมีพระญาณ ทรงต้ังอยูในธรรม 
 ทรงสํารวมพระองคดี ทรงลวงกิเลสเปนเครื่องของ ผูพนแลว ขาพเจาเปนสาวกของ 
 พระผูมีพระภาค ผูประเสริฐ ทรงมีเสนาสนะอนัสงัด มีสังโยชนสิ้นแลว ผูพนแลว ทรงมี 
 พระปญญาเครื่องคิดอาน ทรงมีพระญาณเครื่องรู ผูลดธงคือมานะเสียได ปราศจากราคะ 
 ผูฝกแลว ผูไมมีธรรมเครือ่งหนวง ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูเปนพระฤาษีท่ี ๗ 
 ผูไมลวงโลก ทรงไตรวิชชา เปนสัตวประเสริฐ ทรงลางกิเลสแลว ทรงฉลาด ประสมอักษร 
 ใหเปนบทคาถา ทรงระงับแลว มีพระญาณอันรูแลว ทรงใหธรรมทานกอนท้ังหมด ทรงสามารถ 
 ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมพีระภาค ผูเปนพระอริยะ มีพระองคอบรมแลว ทรงบรรลุคุณ 
 ท่ีควรบรรลุ ทรงแสดงอรรถใหพิสดาร ทรงมีสติ ทรงเห็นแจง ไมทรงยุบลง ไมทรงฟูข้ึน 
 ไมทรงหวั่นไหว ทรงบรรลุความเปนผูชํานาญ ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูเสด็จไปดี 
 ทรงมีฌาน ไมทรงปลอยจิตไปตาม ทรงบริสุทธ์ิ ไมทรงสะดุง ปราศจากความกลัว สงัดท่ัว 
 ทรงบรรลุธรรมอันเลิศ ทรงขามไดเอง ทรงยงัสัตวอื่นใหขามได ขาพเจาเปนสาวกของ 
 พระผูมีพระภาค ผูสงบแลว มีพระปญญากวางใหญเสมอดวยแผนดิน มีพระปญญาใหญหลวง 
 ปราศจากโลภ ทรงดําเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจาในปางกอน เสด็จไปดีแลว ไมมีบุคคล 



 เปรียบ ไมมีผูเสมอเหมือน ทรงแกลวกลา ผูละเอียดสุขุม ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค 
 ผูตัดตัณหาไดขาด ทรงต่ืนอยู ปราศจากควัน ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมฉาบทาได ผูควรรับการบูชา 
 ทรงไดพระนามวายักขะ ๑- เปนอุดมบุคคล มีพระคุณไมมีใครช่ังได เปนผูใหญ ทรงถึงยศอยาง 
 ยอดเยี่ยม. 
      [๘๓] นิ. ดูกรคฤหบดี ทานประมวลถอยคําสําหรับพรรณนาคุณของพระสมณโคดม 
 ไวแตเมื่อไร? 
      อุ. ดูกรทานผูเจริญ เปรียบเหมือนชางดอกไม หรือลูกมอืชางดอกไมคนขยัน พึง 
 รอยกรองดอกไมตางๆ กองใหญ ใหเปนพวงมาลาอันวิจิตรได ฉันใด พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 ก็ฉันนั้น ทรงมีพระคุณควรพรรณนาเปนอเนก ทรงมีพระคุณควรพรรณนาต้ังหลายรอย กใ็ครจัก 
 ไมทําการพรรณนาพระคุณของพระองคผูควรพรรณนาพระคุณไดเลา. 
      ครั้นเมื่อนิครนถนาฏบุตรทนดูสักการะของพระผูมีพระภาคไมได โลหิตอันอุนไดพลุง 
 ออกจากปากในท่ีนั้นเอง ดังน้ีแล. 
                      จบ อุปาลิวาทสูตร ท่ี ๖. 
                        ---------- 
 @๑. เพราะแสดงอานุภาพได หรือเพราะไมปรากฏพระองค. 
                        ๗. กุกกุโรวาทสูตร 
                 เรื่องปุณณโกลิยบุตรและเสนิยะอเจละ 
      [๘๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยูในโกลิยชนบท ทรงทํานิคมของชาวโกลิยะ 
 ช่ือวาหลิททวสนะใหเปนโคจรคาม. ครั้งน้ันปุณณโกลิยบุตรผูประพฤติวตัรดังโค และเสนิยะ- 
 *อเจละ ผูประพฤติวัตรดังสุนขั เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวปุณณโกลิยบุตร 
 ผูประพฤติวัตรดังโค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ฝายเสนิยะอเจละ 
 ผูประพฤติวัตรดังสุนัข ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
 ไปแลว ก็คุยเข่ียดุจสุนัขแลวนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ปุณณโกลิยบุตรผูประพฤติวัตรดังโค 
 ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญเสนิยะอเจละน้ี ประพฤติวัตรดังสุนัข 
 ทํากรรมยากท่ีผูอื่นจะทําได บริโภคโภชนะท่ีวางไว ณ พื้นดิน เขาสมาทานกุกกุรวัตรน้ันอยาง 
 บริบูรณ สิ้นกาลนาน คติของเขาจะเปนอยางไร ภพหนาของเขาจะเปนอยางไร? พระผูมีพระภาค 
 ตรัสหามวา อยาเลย ปุณณะ จงงดขอนี้เสียเถิด อยาถามเราถึงขอนี้เลย. ปุณณโกลิยบุตร 
 ผูประพฤติวัตรดังโค ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเปนครั้งท่ี ๒ วา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 เสนิยะอเจละ ประพฤติวัตรดังสุนัข ทํากรรมยากท่ีผูอื่นจะทําได บริโภคโภชนะท่ีวางไว ณ พื้นดิน 
 เขาสมาทานกุกกุรวัตรน้ันอยางบริบูรณสิ้นกาลนาน คติของเขาจะเปนอยางไร ภพหนาของเขา 
 จะเปนอยางไร? พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย ปุณณะ จงงดขอนี้เสียเถิด อยาถามเรา 
 ถึงขอนี้เลย. ปุณณโกลิยบุตร ผูประพฤติวัตรดังโค ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเปนครั้งท่ี ๓ วา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ เสนิยะอเจละ ประพฤติวัตรดังสุนัข ทํากรรมยากท่ีผูอื่นจะทําได 



 บริโภคโภชนะท่ีวางไว ณ พื้นดิน เขาสมาทานกุกกุรวัตรน้ันอยางบริบูรณสิ้นกาลนาน คติของเขา 
 จักเปนอยางไร ภพหนาของเขาจักเปนอยางไร? 
      [๘๕] พ. ดูกรปุณณะ เราไมไดจากทานเปนแนซึ่งคําน้ีวา อยาเลยปุณณะ จงงดขอนั้น 
 เสียเถิด อยาถามเราถึงขอนั้นเลย ดังน้ี แตเราจักพยากรณแกทาน ดูกรปุณณะ บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้บําเพ็ญกุกกุรวัตร บําเพ็ญปกติของสุนัข บําเพ็ญกิริยาการของสุนัขใหบริบูรณ ไมขาด 
 สาย ครั้นแลวเมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของสุนัข อนึ่ง ถาเขามีความเห็น 
 อยางนี้วา เราจกัเปนเทวดาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรยนี ้
 ความเห็นของเขาน้ันเปนความเห็นผิด ดูกรปุณณะ เรากลาวคติของผูเห็นผิดวามี ๒ อยาง คือ 
 นรกหรือกําเนิดสัตวดิรัจฉานอยางใดอยางหนึ่ง ดูกรปุณณะ กุกกุรวัตรเมือ่ถึงพรอม ยอมนําเขา 
 ถึงความเปนสหายของสุนัข เมื่อวิบัติยอมนําเขาถึงนรก ดวยประการฉะน้ี เมื่อพระผูมีพระภาค 
 ตรัสอยางนี้แลว เสนิยะอเจละ ผูประพฤติวัตรดังสุนัข รองไหน้ําตาไหล. 
                     คติของผูประพฤติวัตรดังโค 
      [๘๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะปุณณโกลิยบุตรประพฤติวัตรดังโควา ดูกร 
 ปุณณะ เราไมไดคําน้ีจากทานวา อยาเลยปุณณะ จงงดขอนั้นเสียเถิด อยาถามเราถึงขอนัน้เลย 
 ดังน้ี เสนิยะอเจละทูลวา ขาแตพระองคผูเจรญิ ขาพเจามิไดรองไหถึงการพยากรณนั้น  ท่ีพระผูมี 
 พระภาคตรัสกะขาพเจา แมขาพเจาไดสมาทานกุกกุรวัตรน้ีอยางบริบูรณมาชานานแลว ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ปุณณโกลิยบุตร ประพฤติวัตรดังโค เขาสมาทานโควัตรน้ันอยางบริบูรณมา 
 ชานาน คติของเขาจะเปนอยางไร ภพหนาของเขาจะเปนอยางไร? 
      อยาเลย เสนิยะ จงงดขอนั้นเสียเถิด อยาถามเราถึงขอนั้นเลย. 
      เสนิยะอเจละทูลถามพระผูมีพระภาคเปนครั้งท่ี ๒ ... เปนครั้งท่ี ๓ วาขาแตพระองคผูเจริญ 
 ปุณณโกลิยบุตรน้ี ประพฤติวัตรดังโค เขาสมาทานโควัตรน้ันอยางบริบูรณมาชานาน คติของเขา 
 จะเปนอยางไร ภพหนาของเขาจะเปนอยางไร? 
      ดูกรเสนิยะ เราไมไดจากทานเปนแนซึ่งคําน้ีวา อยาเลยเสนิยะ จงงดขอนั้นเสียเถิด 
 อยาถามเราถึงขอนั้นเลย ดังน้ี แตเราจักพยากรณแกทาน ดูกรเสนิยะ บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 บําเพ็ญโควัตร บําเพ็ญปกติของโค บําเพ็ญกิริยาการของโคอยางบริบูรณ ไมขาดสาย ครั้นแลว 
 เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของโค อนึ่ง ถาเขามีความเห็นอยางนี้วา เราจักเปนเทวดา 
 หรือเทพองคใดองคหนึ่ง ดวย ศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ ความเห็นของเขาน้ัน 
 เปนความเห็นผิด ดูกรเสนิยะ เรากลาวคติของผูเห็นผิดวามี ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสตัว 
 ดิรัจฉานอยางใดอยางหน่ึง ดูกรเสนิยะ โควัตรเมื่อถงึพรอม ยอมนําเขาถึงความเปนสหายของโค 
 เมื่อวิบัติ ยอมนําเขาถึงนรก ดวยประการฉะนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางน้ีแลว ปุณณโกลิยบุตร 
 ผูประพฤติวัตรดังโค รองไหน้าํตาไหล. 
      [๘๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเสนิยะอเจละ ผูประพฤติวัตรดังสุนัขวา 
 ดูกรเสนิยะ เราไมไดคําน้ีจากทานวา อยาเลยเสนิยะ จงงดขอนั้นเสียเถิด อยาถามเราถึงขอนั้น 
 เลย ดังน้ี. ปุณณโกลิยบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจามิไดรองไหถงึการพยากรณนั้น 



 ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสกะขาพเจา แมขาพเจาสมาทานโควัตรน้ีอยางบริบูรณมาชานาน ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขาพเจาเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา พระผูมีพระภาคทรงสามารถแสดง 
 ธรรมโดยประการท่ีใหขาพเจาพึงละโควัตรนี้ได และเสนิยะอเจละผูประพฤติวัตรดังสุนัข พึงละ 
 กุกกุรวัตรน้ันได. 
      ดูกรปุณณะ ถากระน้ัน ทานจงฟง จงมนสิการใหดี เราจักกลาว ปุณณโกลิยบุตร 
 ผูประพฤติวัตรดังโค ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
                       กรรมดํากรรมขาว ๔ 
      [๘๘] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรปุณณะ กรรม ๔ ประการน้ี 
 เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวสอนผูอื่นใหรูตาม ๔ ประการน้ันเปนไฉน ดูกรปุณณะ 
 กรรมดํามีวิบากดํามีอยู กรรมขาวมีวิบากขาวมีอยู กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาว มีอยู 
 กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรมมีอยู ดูกรปุณณะ ก็กรรมดํา 
 มีวิบากดํา เปนไฉน ดูกรปุณณะ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประมวลกายสังขาร อันมีความทุกข 
 ประมวลวจีสังขาร อันมีความทุกข ประมวลมโนสังขาร อันมีความทุกข ครั้นแลว เขายอมเขาถึง 
 โลกอันมีความทุกข ผัสสะอันประกอบดวยทุกข ยอมถูกตอง เขาผูเขาถึงโลกอันมีทุกข เขาอัน 
 ผัสสะประกอบดวยทุกขถูกตอง ยอมเสวยเวทนาอันประกอบดวยทุกข อันเปนทุกขโดยสวนเดียว 
 ดุจสัตวนรก ฉะนั้น ดูกรปุณณะ เพราะกรรมท่ีมีดังน้ีแล ความอุปบัติของสัตวจึงมี สัตวทํากรรมใด 
 ไว ยอมเขาถึงเพราะกรรมนั้น ผัสสะยอมถูกตองเขาผูเขาถึงแลว ดูกรปุณณะ แมเพราะอยางนี้ 
 เราจึงกลาววา สัตวมีกรรมเปนทายาท ขอนี้ เรากลาววากรรมดํามีวิบากดํา. 
      ดูกรปุณณะ ก็กรรมขาว มีวบิากขาว เปนไฉน ดูกรปุณณะ บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ประมวลกายสังขาร อันไมมีความทุกข ประมวลวจีสังขาร อนัไมมีความทุกข ประมวลมโนสังขาร 
 อันไมมีความทุกข ครั้นแลว เขายอมเขาถึงโลกอันไมมีความทุกข ผัสสะอันไมมีความทุกข 
 ยอมถูกตอง เขาผูเขาถึงโลกอนัไมมีความทุกข เขาอันผัสสะไมมีความทุกขถูกตองแลว ยอม 
 เสวยเวทนาอันไมมีความทุกข เปนสุขโดยสวนเดียวดุจเทพช้ันสุภกิณหะ ฉะน้ัน ดูกรปุณณะ 
 เพราะกรรมท่ีมีดังน้ีแล ความอุปบัติของสัตวจึงมี สัตวทํากรรมใดไว ยอมเขาถึงเพราะกรรมนั้น 
 ผัสสะยอมถูกตองเขาผูเขาถึงแลว ดูกรปุณณะ แมเพราะอยางน้ี เราจึงกลาว สัตวมีกรรมเปน 
 ทายาท ขอนี้ เรากลาววา กรรมขาว มีวิบากขาว. 
      ดูกรปุณณะ ก็กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาวเปนไฉน ดูกรปุณณะ บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ ประมวลกายสังขาร อันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบาง ประมวลวจีสังขาร 
 อันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบาง ประมวลมโนสงัขาร อันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกข 
 บาง ครั้นแลว เขายอมเขาถึงโลกอันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบาง ผัสสะอันมีความทุกข 
 บาง ไมมีความทุกขบาง ยอมถูกตองเขา ผูเขาถึงโลก อนัมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบาง 
 เขาอันผัสสะท่ีมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบาง ถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาอันมีความทุกข 
 บาง ไมมีความทุกขบาง มีท้ังสุขและทุกขระคนกัน  ดุจพวกมนุษย เทพบางเหลา และสัตว 
 วินิบาตบางเหลา ฉะนั้น ดูกรปุณณะ เพราะกรรมท่ีมีดังน้ีแล ความอุปบัติของสัตวจึงมี สัตว 



 ทํากรรมใดไว ยอมเขาถึงเพราะกรรมนั้น ผัสสะยอมถูกตองเขาผูเขาถึงแลว ดูกรปุณณะ 
 แมเพราะอยางนี้ เราจึงกลาววา สัตวมีกรรมเปนทายาท ขอนี้เรากลาววา กรรมท้ังดําท้ังขาว 
 มีวิบากท้ังดําท้ังขาว. 
      ดูกรปุณณะ ก็กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพ่ือความสิ้นกรรมน้ัน 
 เปนไฉน ดูกรปุณณะ บรรดากรรม ๓ ประการน้ัน เจตนาเพ่ือละกรรมดํา มวีิบากดํา เจตนาเพื่อ 
 ละกรรมขาว มีวิบากขาว เจตนาเพ่ือละกรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาวน้ันเสีย ขอนี ้
 เรากลาววา กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพ่ือความสิ้นกรรม ดูกรปุณณะ 
 กรรม ๔ ประการน้ีแล เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนผูอื่นใหรูตาม. 
                   ปุณณโกลิยบุตรแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๘๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ปุณณโกลิยบุตรผูประพฤติวตัรดังโค ไดกราบ 
 ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ 
 พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง 
 หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวังวาผูมจีักษุจักเห็นรูป ดังน้ี ฉันใด พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศ 
 ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค 
 พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระองควาเปนอบุาสก 
 ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                   เสนิยะอเจละขอบรรพชาอุปสมบท 
      เสนิยะอเจละ ผูประพฤติวัตรดังสุนัขไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ 
 พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคล 
 หงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยหวงัวา 
 ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังน้ี ฉันใด พระโคดมผูเจรญิทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น 
 เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภิกษุสงฆ 
 วาเปนสรณะ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมี- 
 *พระภาค. 
       ดูกรเสนิยะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวงัการบรรพชาอปุสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูนั้น 
 ตองอยูปรวิาส ๔ เดือนกอน ตอลวง ๔ เดือน ภิกษุท้ังหลาย มีจิตอันอัญญเดียรถียใหยินดีแลว 
 จึงจะใหบรรพชาอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุ ก็แตวา เราทราบความตางแหงบุคคลในขอนี้. 
                          ติตถิยปริวาส 
      [๙๐] เส. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาผูเคยเปนอัญญเดียรถียมากอน หวังการบรรพชา 
 อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ ตองอยูปรวิาส ๔ เดือนกอน ตอลวง ๔ เดือน ภิกษุมีจิตอัน 
 อัญญเดียรถียใหยินดีแลว จึงใหบรรพชาอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยู 
 ปริวาสถึง ๔ ป ตอลวง ๔ ป ภิกษุท้ังหลายมีจิตอันขาพระองคใหยินดีแลว จึงใหขาพระองค 
 บรรพชาอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุเถิด. 
      เสนิยะอเจละผูประพฤติกุกกุรวัตร ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค 



 แลว เมื่อทานเสนิยะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกไปอยูแตผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความ 
 เพียร มีตนสงไปอยู ไมนานนัก ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ท่ีกุลบุตร 
 ท้ังหลายผูมีความตองการ ออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิตโดยชอบ ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ทานเสนิยะไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง ในจํานวนพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ดังน้ีแล. 
                     จบ กุกกุโรวาทสูตร ท่ี ๗. 
                        ------------- 
                       ๘. อภัยราชกุมารสูตร 
                        เรื่องอภัยราชกุมาร 
      [๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน เขตพระนคร 
 ราชคฤห. ครั้งน้ัน พระราชกุมารพระนามวา อภัย  เสด็จเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู ทรง 
 อภิวาทนิครนถนาฏบุตรแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      [๙๒] นิครนถนาฏบุตรไดทูลอภัยราชกุมารวา ไปเถิด พระราชกุมาร เชิญพระองค 
 ทรงยกวาทะแกพระสมณโคดม เมื่อพระองคทรงยกวาทะแกพระสมณโคดมอยางนี้แลว กติติศัพท 
 อันงามของพระองคจักระบือไปวา อภัยราชกุมารทรงยกวาทะแกสมณโคดมผูมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก 
 อยางนี้. 
      อภัยราชกุมารตรัสถามวา ทานผูเจริญ ก็ขาพเจาจะยกวาทะแกพระสมณโคดม ผูมีฤทธิ์ 
 มาก มีอานุภาพมากอยางนี้ ไดอยางไร? 
      นิครนถนาฏบุตรทูลวา ไปเถิด พระราชกุมาร เชิญพระองคเสด็จเขาไปเฝาพระสมณโคดม 
 ถึงท่ีประทับ แลวจงทูลถามพระสมณโคดมอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตจะพึง 
 ตรัสพระวาจาอันไมเปนท่ีชอบใจของคนอื่นบางหรือหนอ ถาพระสมณโคดมถูกถามอยางน้ีแลว 
 จะทรงพยากรณอยางนี้วา ดูกรราชกุมาร ตถาคตพึงกลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจ 
 ของคนอื่น ดังน้ีไซร พระองคพึงทูลพระสมณโคดมอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปน 
 อยางนั้น การกระทําของพระองคจะตางอะไรจากปุถุชนเลา เพราะแมปุถุชนก็พึงกลาววาจาอันไม 
 เปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของคนอ่ืน ถาพระสมณโคดมถูกถามอยางนี้แลว จะทรงพยากรณ 
 อยางนี้วา ดูกรราชกุมาร ตถาคตไมพึงกลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของคนอื่น 
 ดังน้ีไซร พระองคพึงทูลพระสมณโคดมอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนอยางนั้น 
 อยางไร พระองคจึงทรงพยากรณพระเทวทัตตวา เทวทัตตจักเกิดในอบาย จักเกิดในนรก 
 ต้ังอยูสิ้นกัปหน่ึง เปนผูอันใครๆ เยียวยาไมได ดังน้ี เพราะพระวาจาของพระองคนั้น พระเทวทัตต 
 โกรธ เสียใจ ดูกรพระราชกุมาร พระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามปญหาสองเงือ่นนี้แลว 
 จะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกไดเลย เปรียบเหมือนกะจับเหล็กติดอยูในคอของบุรุษ บุรุษน้ัน 
 จะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกได ฉันใด ดูกรพระราชกุมาร พระสมณโคดมก็ฉันนั้น 



 ถูกพระองคทูลถามปญหาสองเงื่อนนี้แลว จะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกไดเลย. 
      อภัยราชกุมารรับคํานิครนถนาฏบุตรแลว เสด็จลุกจากอาสนะทรงอภิวาทนิครนถนาฏบุตร 
 ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว 
 ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ทรงแหงนดูพระอาทิตยทรงพระดําริวา วันนีม้ิใชกาล 
 จะยกวาทะแกพระผูมีพระภาค วันพรุงน้ีเถิด เราจักยกวาทะแกพระผูมีพระภาคในนิเวศนของเรา 
 ดังน้ี แลวจึงกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคมีพระองค 
 เปนท่ี ๔ จงทรงรับภัตตาหารของหมอมฉัน เพื่อเสวยในวันพรุงน้ี พระผูมพีระภาคทรงรบัดวย 
 ดุษณีภาพ ลําดับนั้น อภัยราชกุมารทรงทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับแลวเสด็จลุกจากอาสนะ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลว เสด็จหลีกไป ครั้งน้ัน พอลวงราตรีนั้นไป 
 เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอืบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของอภยัราชกุมาร 
 ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว ลําดับนั้น อภัยราชกุมารทรงอังคาสพระผูมีพระภาคดวย 
 ขาทนียะโภชนียะอันประณีต ใหอิ่มหนําเพียงพอดวยพระหัตถของพระองคเอง เมื่อพระผูมพีระภาค 
 เสวยเสร็จ ทรงชักพระหัตถจากบาตรแลว อภยัราชกุมารทรงถืออาสนะต่ําอนัหนึ่งประทับน่ัง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
                         วาจาไมเปนท่ีรัก 
      [๙๓] อภัยราชกุมารประทับ ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจา อันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจของคนอื่น 
 บางหรือหนอ. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราชกุมาร ในปญหาขอนี้ จะวิสัชนาโดยสวนเดียวมิได. 
      อ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะปญหาขอนี้ พวกนิครนถไดฉิบหายแลว. 
      พ. ดูกรราชกุมาร เหตุไฉนพระองคจึงตรสัอยางนี้เลา? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะปญหาขอนี้ พวกนิครนถไดฉบิหายแลว ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส หมอมฉันเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู อภิวาทแลวนัง่ ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง นิครนถนาฏบุตรไดบอกวา ไปเถิด พระราชกุมาร เชิญพระองคเสด็จไป 
 ยกวาทะแกพระสมณโคดมเถิด เมื่อพระองคยกวาทะแกพระสมณโคดมอยางนี้ กิตติศัพทอันงาม 
 ของพระองคจกัระบือไปวา อภัยราชกุมารยกวาทะแกพระสมณโคดม ผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก 
 อยางนี้ เมื่อนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้ หมอมฉันไดถามวา ทานผูเจริญ ก็ขาพเจาจะยกวาทะ 
 แกพระสมณโคดมผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากอยางนี้ไดอยางไร นิครนถนาฏบุตรตอบวา ไปเถิด 
 พระราชกุมาร เชิญพระองคเสด็จเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ แลวจงทูลถามอยางนี้วา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของผูอื่น 
 บางหรือหนอ ถาพระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามอยางนีแ้ลว จะทรงพยากรณอยางนี้วา ดูกร 
 ราชกุมาร ตถาคตพึงกลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของผูอื่น ดังน้ีไซร พระองคพึง 
 ทูลพระสมณโคดมอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนอยางนั้น การกระทําของพระองค 
 จะตางอะไรจากปุถุชนเลา เพราะแมปุถุชนก็กลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของผูอื่น 



 แตถาพระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามอยางนี้แลว จะทรงพยากรณอยางน้ีวา ดูกรราชกมุาร 
 ตถาคตไมพึงกลาววาจา อันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของผูอื่น ดังน้ีไซร พระองคพึงทูล 
 พระสมณโคดมอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจรญิ เมื่อเปนอยางนั้น อยางไรพระองคจึงทรงพยากรณ 
 เทวทัตตวา เทวทัตตจักเกิดในอบาย จักเกิดในนรก ต้ังอยูสิน้กัปหน่ึง เปนผูอันใครๆ เยียวยา 
 ไมได ดังน้ี เพราะพระวาจาของพระองคนั้น พระเทวทัตตโกรธ เสียใจ ดูกรพระราชกุมาร 
 พระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามปญหาสองเงื่อนนี้แลว จะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกไดเลย 
 เปรียบเหมือนกะจับเหล็กติดอยูในคอของบุรุษ บุรุษน้ันจะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกได 
 ฉันใด ดูกรพระราชกุมาร พระสมณโคดมก็ฉันนั้น ถูกพระองคทูลถามปญหาสองเงือ่นนี้แลว 
 ไมอาจกลืนเขา จะไมอาจคายออกไดเลย. 
                    วาจาท่ีประกอบดวยประโยชน 
      [๙๔] สมัยน้ันแล เด็กออนเพียงไดแตนอน นั่งอยูบนตักของอภยัราชกุมาร ลําดับนั้น 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสกะอภัยราชกุมารวา ดกูรราชกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ถากุมารน้ีอาศัยความเผลอของพระองค หรอืของหญิงพ่ีเลี้ยง พึงนําไมหรือกอนกรวดมาใสในปาก 
 พระองคจะพึงทําเด็กนั้นอยางไร? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันจะพึงนําออกเสีย ถาหมอมฉันไมอาจจะนําออกไดแต 
 ทีแรก หมอมฉันก็จะเอามือซายประคองศีรษะแลวงอน้ิวมอืขวาควักไมหรอืกอนกรวดแมพรอม 
 ดวยเลือดออกเสีย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะหมอมฉันมีความเอ็นดูในกุมาร. 
      ดูกรราชกุมาร ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมรูวาจาท่ีไมจริง ไมแท ไมประกอบดวย 
 ประโยชน และวาจานั้นไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของผูอื่น ตถาคตไมกลาววาจาน้ัน อนึ่ง 
 ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท แตไมประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ี 
 ชอบใจของผูอื่น ตถาคตไมกลาววาจาน้ัน อนึง่ ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง วาจาท่ีแท และประกอบ 
 ดวยประโยชน แตวาจาน้ันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของผูอื่น ในขอนั้น ตถาคตยอมรูกาลท่ี 
 จะพยากรณวาจาน้ัน ตถาคตยอมรูวาจาท่ีไมจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน แตวาจาน้ัน 
 เปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของผูอื่น ตถาคตไมกลาววาจาน้ัน ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท ไม 
 ประกอบดวยประโยชน แตวาจาน้ันเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของผูอื่น ตถาคตไมกลาววาจานั้น 
 อน่ึง ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท และประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นเปนท่ีรัก เปนท่ี 
 ชอบใจของผูอื่น ในขอนั้น ตถาคตยอมรูกาลท่ีจะพยากรณวาจาน้ัน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
 ตถาคตมีความเอ็นดูในสัตวท้ังหลาย. 
                           พุทธปฏิภาณ 
      [๙๕] ขาแตพระองคผูเจริญ กษัตริยผูบัณฑิตก็ดี พราหมณผูบัณฑิตก็ดี คฤหบดีผู 
 บัณฑิตก็ดี สมณะผูบัณฑิตก็ดี ผูกปญหาแลวเขามาเฝาทูลถามพระตถาคต การพยากรณปญหา 
 ของบัณฑิตเหลาน้ัน พระผูมีพระภาคทรงตรึกดวยพระหฤทัยไวกอนวา บัณฑิตท้ังหลายจักเขามา 
 เฝาเราแลวทูลถามอยางนี้ เราอันบัณฑิตเหลาน้ันทูลถามอยางนี้แลว จักพยากรณอยางนี้ หรอืวา 
 พยากรณนั้นมาปรากฏแจมแจงกะพระตถาคตโดยทันที. 



      ดูกรราชกุมาร ถาอยางนั้น ในขอนี้ อาตมภาพจักกลับถามพระองคบาง ขอนี้ควรแก 
 พระองคอยางใด พระองคพึงพยากรณขอนั้นอยางนั้น ดูกรราชกุมาร พระองคจะสําคัญความ 
 ขอน้ันเปนไฉน พระองคเปนผูฉลาดในสวนนอยใหญของรถหรือ? 
      อยางนั้น พระเจาขา หมอมฉันเปนผูฉลาดในสวนนอยใหญของรถ. 
      พ. ดูกรราชกุมาร พระองคจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ชนท้ังหลายเขาไปเฝาพระองค 
 แลวพึงทูลถามอยางนี้วา สวนนอยใหญของรถอันนี้ ช่ืออะไร การพยากรณปญหาของชนเหลาน้ัน 
 พระองคพึงตรกึดวยใจไวกอนวา ชนท้ังหลายเขามาหาเราแลว จักถามอยางนี้ เราอันชนเหลาน้ัน 
 ถามอยางนี้ จักพยากรณอยางน้ี หรือวาการพยากรณนั้นพึงแจมแจงกะพระองคโดยทันที? 
      อ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะหมอมฉันเปนทหารรถ รูจกัดี ฉลาดในสวนนอยใหญ 
 ของรถ สวนนอยใหญของรถทั้งหมด หมอมฉันทราบดีแลว ฉะนั้น การพยากรณปญหานั้น 
 แจมแจงกะหมอมฉันโดยทันทีทีเดียว. 
      ฉันนั้นเหมือนกันแล ราชกุมาร กษัตริยผูบัณฑิตก็ดี พราหมณผูบัณฑิตก็ดี คฤหบดีผู 
 บัณฑิตก็ดี สมณะผูบัณฑิตก็ดี ผูกปญหาแลวจักเขามาถามตถาคต การพยากรณปญหานั้น ยอม 
 แจมแจงกะตถาคตโดยทันที ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความท่ีธรรมธาตุนั้น ตถาคตแทงตลอด 
 ดีแลว การพยากรณปญหานั้น จึงแจมแจงกะตถาคตโดยทันที. 
                   อภัยราชกุมารแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๙๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อภัยราชกุมารไดกราบทูลวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
 เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีป 
 ในท่ีมืด ดวยหวังวา ผูมีจักษุจกัเห็นรูป ดังน้ี ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรม 
 โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน  ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอถึงพระผูมีพระภาค 
 พระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําหมอมฉันวาเปนอบุาสก 
 ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ดังน้ีแล. 
                    จบ อภัยราชกุมารสูตร ท่ี ๘. 
                       ---------- 
                        ๙. พหุเวทนิยสูตร 
                      เรื่องชางไมช่ือปญจกังคะ 
      [๙๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้วา- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เชตวนาราม ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต 
 พระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน นายชางไมช่ือ ปญจกังคะ เขาไปหาทานพระอุทายี นมัสการแลว 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
                        กถาวาดวยเวทนา 
      [๙๘] นายชางไมช่ือปญจกังคะ นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวไดกลาวกะทานพระ 
 อุทายีวา ทานพระอุทายี พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไวเทาไร ทานพระอุทายีตอบวา ดูกรคฤหบดี 



 พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกร 
 คฤหบดี พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ ประการน้ีแล. 
      ป. ขาแตทานพระอุทายี พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนาไว ๓ ประการ พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเวทนาไว ๒ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ เพราะอทุกขมสุขเวทนา พระผูมี 
 พระภาคตรัสไวในสุขอันสงบ อันประณีตแลว. 
      ทานพระอุทายีไดกลาวเปนครั้งท่ี ๒ วา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนา 
 ไว ๒ ประการ พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ 
 อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ ประการน้ีแล. 
      นายชางไมช่ือปญจกังคะก็ไดกลาวยืนคําเปนครั้งท่ี ๒ วา ขาแตทานพระอุทายี พระผูมี 
 พระภาคไมไดตรัสเวทนาไว ๓ ประการ พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๒ ประการ คือ 
 สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ เพราะอทุกขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคตรัสไวในสุขอันสงบ 
 อันประณีตแลว. 
      ทานพระอุทายีไดกลาวเปนครั้งท่ี ๓ วา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนา 
 ไว ๒ ประการ พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ 
 อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคไดตรัสเวทนาไว ๓ ประการน้ีแล. 
      นายชางไมช่ือปญจกังคะไดกลาวเปนครั้งท่ี ๓ วา ทานพระอุทายี พระผูมีพระภาคไมได 
 ตรัสเวทนาไว ๓ ประการ พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๒ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ 
 ทุกขเวทนา ๑ เพราะอทุกขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคไดตรัสไวในสุขอันสงบ อันประณีตแลว. 
      ทานพระอุทายีไมสามารถจะใหนายชางไมช่ือปญจกังคะยินยอมได นายชางไมช่ือปญจะ- 
 *กังคะก็ไมสามารถจะใหทานพระอุทายียินยอมได. 
      [๙๙] ทานพระอานนทไดสดับถอยคําเจรจาของทานพระอุทายีกับนายชางไมช่ือปญจกังคะ 
 จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
 ทานพระอานนทนั่งแลว ณ สวนท่ีสุดขางหน่ึงแล ไดกราบทูลถอยคําเจรจาของทานพระอุทายีกับ 
 นายชางไมช่ือปญจกังคะท้ังหมดแดพระผูมีพระภาค. เมื่อทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท นายชางไมช่ือปญจกังคะไมยอมตามบรรยายอันมอียูของ 
 พระอุทายี และพระอุทายีก็ไมยอมตามบรรยายอันมีอยูของนายชางไมช่ือปญจกังคะ ดูกรอานนท 
 แมเวทนา ๒ เราไดกลาวโดยปริยาย ถึงเวทนา ๓ เวทนา ๔ เวทนา ๕ เวทนา ๖ เวทนา ๑๘ 
 เวทนา ๓๖ เวทนา ๑๐๘ เราก็กลาวแลวโดยปริยาย ดูกรอานนท ธรรมอันเราแสดงแลวโดย 
 ปริยายอยางนีแ้ล ผูใดไมรูตามดวยดี ไมสําคัญตามดวยดี ไมยินดีตามดวยดี ซึ่งคําท่ีกลาวดี พูดดี 
 ของกันและกัน ในธรรมท่ีเราแสดงโดยปริยายอยางนี้แลว ผูนั้นจะไดผลอนันี้ คือ จักบาดหมาง 
 ทะเลาะวิวาทท่ิมแทงกันแลกันดวยหอกคือปากอยู ดูกรอานนท ธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยาย 
 อยางนี้ ผูใดรูตามดวยดี สําคัญตามดวยดี ยินดีตามดวยดี ซึ่งคําท่ีกลาวดี พูดดี ของกันและกัน ใน 
 ธรรมท่ีแสดงโดยปริยายอยางน้ีแลว ผูนั้นจะไดผลอันนี้ คือ จักพรอมเพรียง บันเทิง ไมวิวาทกัน 
 เปนเหมือนนํ้านมระคนกับน้ํา แลดูกันดวยสายตาเปนท่ีรักอยู. 



                           กามคุณ ๕ 
      [๑๐๐] ดูกรอานนท กามคุณ ๕ นี้เปนไฉน คือ รูปอันจะพึงรูดวยจักษุอนัสัตวปรารถนา 
 ใคร พอใจ เปนท่ีรัก ประกอบดวยกามเปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด เสียงอนัจะพึงรูโดยโสต ... 
 กลิ่นอันจะพึงรูดวยฆานะ ...  รสอันจะพึงรูดวยชิวหา ...  โผฏฐัพพะอันจะพึงรูดวยกาย อนัสัตว 
 ปรารถนา ใคร พอใจ เปนท่ีรัก ประกอบดวยกามเปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด ดูกรอานนท 
 นี้แลกามคุณ ๕ สุขโสมนัสอันใดยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามคุณ ๕ นี้ สุขและโสมนัสนี้ 
 เรากลาววากามสุข. 
                      สุขในรูปฌานและอรูปฌาน 
      [๑๐๑] ดูกรอานนท เราไมยอมรับรูถอยคําของผูท่ีกลาวอยางนี้วา สัตวท้ังหลาย 
 ยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขน้ีเปนอยางยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสุขอื่นท่ีดียิ่งกวา 
 และประณีตกวาสุขน้ียังมีอยู. 
      ดูกรอานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ีเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มปีติและสุข 
 เกิดแตวิเวกอยู นี้แล อานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ี เราไมยอมรับรูถอยคํา 
 ของผูท่ีกลาวอยางนี้วา สัตวท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขน้ีเปนอยางยิ่ง ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะสุขอื่นท่ีดียิ่งกวา และประณีตกวาสุขน้ียังมีอยู. 
      ดูกรอานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ีเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ บรรลุทุติฌาน มคีวามผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก 
 ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู นี้แล อานนท สุขอื่นท่ีดี 
 ยิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ี เราไมยอมรับรูถอยคําของผูท่ีกลาวอยางนีว้า สัตวท้ังหลาย 
 ยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขน้ีเปนอยางยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและ 
 ประณีตกวาสุขนี้ยังมีอยู. 
      ดูกรอานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ีเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรม 
 วินัยมีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะและเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน 
 ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข นี้แล 
 อานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ี เราไมยอมรบัรูถอยคําของผูท่ีกลาวอยางนีว้า 
 สัตวท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขน้ีเปนอยางยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสุขอื่น 
 ท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ี ยังมีอยู. 
      ดูกรอานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ีเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส 
 กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้แล อานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีต 
 กวาสุขน้ี เราไมยอมรับรูถอยคําของผูท่ีกลาวอยางนี้วา สัตวท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัส 
 มีกามสุขน้ีเปนอยางยิ่ง ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะสุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ี 
 ยังมีอยู. 



      ดูกรอานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ีเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ บรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศไมมีท่ีสุด เพราะลวงรูปสัญญา 
 ไดโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาได เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญาอยู นี้แล 
 อานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ี. 
      ดูกรอานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ีเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา วญิญาณไมมีท่ีสุด เพราะลวง 
 อากาสานัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยู นี้แล อานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวา 
 สุขน้ี. 
      ดูกรอานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ีเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ บรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา หนอยหนึ่งไมมี เพราะลวง 
 วิญญาณัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยู นี้แล อานนท สุขอื่นอันดียิ่งกวาและประณีตกวา 
 สุขน้ี. 
      ดูกรอานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ีเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการ 
 ท้ังปวงอยู นี้แล อานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ี. 
      [๑๐๒] ดูกรอานนท เราไมยอมรับรูถอยคําของผูท่ีกลาวอยางนี้วา สัตวท้ังหลาย 
 ยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขน้ีเปนอยางยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรอานนท เพราะสุขอื่น 
 ท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ี ยังมีอยู. 
      ดูกรอานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ีเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะไดโดยประการท้ังปวง 
 อยู นี้แล อานนท สุขอื่นท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ี. 
      ดูกรอานนท ขอท่ีอัญญเดียรถียปริพาชกจะพึงกลาวอยางน้ีวา พระสมณโคดมตรัส 
 สัญญาเวทยิตนิโรธไวแลว แตบัญญัติลงในสุข ขอนี้นั้นจะเปนไฉนเลา ขอนี้นั้นเปนอยางไรเลา 
 ดังน้ี เปนฐานะท่ีจะมิได ดูกรอานนท อัญญเดียรถียปริพาชกผูมีวาทะอยางนี้ ทานควรจะกลาว 
 ตอบวา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคจะทรงหมายสุขเวทนาอยางเดียว แลวบัญญัติไวในสุขหา 
 มิได แตบุคคลไดสุขในท่ีใดๆ พระตถาคตยอมบัญญัติท่ีนั้นๆ ไวในสุข. 
      พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทช่ืนชมยินดีพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ดังน้ีแล. 
                      จบ พหุเวทนิยสูตร ท่ี ๙. 
                        ------------- 
                         ๑๐. อปณณกสูตร 
                 เรื่องพราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลา 
      [๑๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก 



 เสด็จถึงพราหมณคามนามวาศาลา ของชนชาวโกศล. พราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลาได 
 สดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรผูเจริญ เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกมาใน 
 โกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก เสด็จถึงบานศาลาแลว. ก็กิตติศัพทอันงามแหง 
 พระโคดมผูเจริญนั้นขจรไปแลวอยางน้ีวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปน 
 พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรูแจงโลก 
 เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผู 
 เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระผูมพีระภาคพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสตัว 
 พรอมท้ังสมณพราหมณ ท้ังเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามใน 
 ทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ 
 บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตท้ังหลาย เห็นปานน้ี ยอมเปนความดี. ครั้งน้ัน 
 พราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลาพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ บางพวกถวาย 
 บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัย 
 พอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาค 
 ประทับ แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกประกาศช่ือและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาค 
 แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกนั่งน่ิงอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
                          อปณณกธรรม 
      [๑๐๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลาผูนั่งเรียบรอยแลว 
 วา ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย ศาสดาคนใดคนหน่ึง ซึ่งเปนท่ีชอบใจของทานท้ังหลาย เปนท่ีให 
 ทานท้ังหลายไดศรัทธาอันมีเหตุ มีอยูหรอื? 
      พราหมณและคฤหบดีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ศาสดาคนใดคนหน่ึง ซึ่งเปน 
 ท่ีชอบใจของขาพระพุทธเจาท้ังหลาย เปนท่ีใหขาพระพุทธเจาท้ังหลายไดศรัทธาอันมีเหตุ หามีไม. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย เมื่อทานท้ังหลายยังไมไดศาสดาท่ีชอบใจ พึงสมาทาน 
 อปณณกธรรมน้ีแลวประพฤติ ดวยวาอปณณกธรรมท่ีทานท้ังหลายสมาทานใหบริบูรณแลว จักเปน 
 ไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกทานท้ังหลายส้ินกาลนาน ดูกรพราหมณและคฤหบดี 
 ท้ังหลาย ก็อปณณกธรรมน้ันเปนไฉน? 
                        วาทะท่ีเปนขาศึกกัน 
      [๑๐๕] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ 
 มีความเห็นอยางนี้วา ทานท่ีใหแลวไมมีผล การบวงสรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบาก 
 แหงกรรมท่ีสตัวทําดีทําช่ัวไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี อุปปาติกสัตวไมมี 
 สมณพราหมณท่ีไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 แลวประกาศใหรูท่ัว ไมมีในโลก ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหน่ึง 
 มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลานั้น เขากลาวอยางนีว้า ทานท่ีใหแลวมีผล การ 
 บวงสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีสัตวทําช่ัวทําดีมีอยู โลกนีม้ี โลกหนามี 



 มารดามี บิดามี อุปปาติกสัตวมี สมณพราหมณท่ีไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ทําโลกนี้และ 
 โลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว ประกาศใหรูท่ัว มีอยูในโลก ดูกรพราหมณและ 
 คฤหบดีท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมณพราหมณเหลานี้ มีวาทะเปน 
 ขาศึกโดยตรงตอกันและกันมิใชหรือ? 
      อยางนั้น พระเจาขา. 
      [๑๐๖] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณสองพวกนั้น สมณ- 
 *พราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางน้ีวา ทานท่ีใหแลวไมมีผล การบวงสรวงไมมผีล 
 การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี 
 บิดาไมมี อุปปาติกสัตวไมมี สมณพราหมณท่ีไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ทําโลกนี้และโลกหนา 
 ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว ประกาศใหรูท่ัว ไมมีในโลกดังน้ี เปนอนัหวังขอนี้ได คือ 
 จักเวนกุศลธรรม ๓ ประการน้ี คือกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต จักสมาทานอกุศลธรรม 
 ๓ ประการน้ี คือ กายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจรติ แลวประพฤติขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทาน 
 สมณพราหมณเหลานั้นไมเห็นโทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองแหงอกุศลธรรม ไมเห็น 
 อานิสงสในเนกขัมมะเปนคุณฝายขาวแหงกุศลธรรม. ก็โลกหนามีอยูจริง ความเห็นของผูนั้นวา 
 โลกหนาไมมี ความเห็นของเขาน้ันเปนมิจฉาทิฏฐิ. ก็โลกหนามีอยูจรงิ แตเขาดําริวา โลกหนาไมมี 
 ความดําริของเขาน้ันเปนมิจฉาสังกัปปะ. ก็โลกหนามีอยูจรงิ แตเขากลาววาจาวา โลกหนาไมมี 
 วาจาของเขาน้ันเปนมิจฉาวาจา. ก็โลกหนามีอยูจรงิ เขากลาววา โลกหนาไมมี ผูนี้ยอมทําตน 
 เปนขาศึกตอพระอรหันตผูรูแจงโลกหนา. ก็โลกหนามีอยูจรงิ เขายังผูอื่นใหเขาใจวา โลกหนาไมมี 
 การใหผูอื่นเขาใจของเขาน้ันเปนการใหเขาใจผิดโดยไมชอบธรรม และเขายังจะยกตนขมผูอื่น 
 ดวยการใหผูอืน่เขาใจผิดโดยไมชอบธรรมน้ันดวย. เขาละคุณ คือ เปนคนมีศีลแลว ต้ังไวเฉพาะ 
 แตโทษ คือ ความเปนคนทุศีลไวกอนเทียว ดวยประการฉะนี้. อกุศลธรรมอันลามก เปนอเนก 
 เหลานี้ คือ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา ความเปนขาศึกตอพระอรยิะ การใหผูอื่น 
 เขาใจผิดโดยไมชอบธรรม การยกตน การขมผูอื่น ยอมมี เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย ดวยประการ 
 ฉะนี้. 
                       อปณณกธรรมท่ีถือไวช่ัว 
      [๑๐๗] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษ 
 ผูรูแจงยอมเหน็ตระหนักชัดวา ถาโลกหนาไมมี เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลน้ี เมื่อตายไป 
 จักทําตนใหสวัสดีได ถาโลกหนามี เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลน้ี เมื่อตายไป จักเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อน่ึง โลกหนาอยาไดมีจริง คําของทานสมณพราหมณเหลานั้น 
 จงเปนคําจริง เมื่อเปนอยางนัน้ ทานบุรุษบุคคลน้ี เปนผูอันวิญูชนติเตียนไดในปจจุบันวา 
 เปนบุรุษบุคคลทุศีล เปนมิจฉาทิฏฐิ เปนนัตถิกวาท. ถาโลกหนามีจริง ความยึดถือของทานบุรุษ 
 บุคคลน้ี ปราชัยในโลกท้ังสอง คือในปจจุบัน ถูกวิญูชนติเตียน เมื่อตายไป จักเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก ดวยประการฉะน้ี. อปณณกธรรมน้ี ท่ีผูนั้นถือไวช่ัว สมาทานช่ัว ยอม 
 แผไปโดยสวนเดียว ยอมละเหตุแหงกุศลเสีย ดวยประการฉะนี้. 



      [๑๐๘] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
 *พราหมณเหลาใด มีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ทานท่ีบุคคลใหแลวมีผล ฯลฯ สมณพราหมณ 
 ท่ีไปโดยชอบ ปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหชัดแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง. แลวประกาศ 
 ใหรูท่ัว มีอยูในโลก สมณพราหมณเหลานั้นเปนอันหวังขอนี้ได คือ จักเวนอกุศลธรรมท้ัง ๓ คือ 
 กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต จักสมาทานกุศลธรรมท้ัง ๓ คือ กายสุจริต วจสีุจริต มโนสุจรติ 
 แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานสมณพราหมณเหลานั้นเห็นโทษ ความตํ่าทราม 
 ความเศราหมอง แหงอกุศลธรรม เห็นอานิสงสในเนกขัมมะอันเปนฝายขาวแหงกุศลธรรม. 
 ก็โลกหนามีอยูจริง ความเห็นของผูนั้นวา โลกหนามีอยู ความเห็นของเขาน้ันเปนความเห็นชอบ. 
 ก็โลกหนามีจรงิ เขาดําริวา โลกหนามีจริง ความดําริของเขาน้ันเปนความดําริชอบ. ก็โลกหนา 
 มีจริง เขากลาววาโลกหนามีจริง วาจาของเขาน้ันเปนวาจาชอบ. ก็โลกหนามีจริง เขากลาววา 
 โลกหนามีจรงิ ช่ือวาไมทําตนเปนขาศึกตอพระอรหันต ผูรูแจงโลกหนา. ก็โลกหนามีจริง 
 เขาใหผูอื่นเขาใจวา โลกหนามีจริง การใหผูอื่นเขาใจของเขานั้น เปนการใหผูอื่นเขาใจโดย 
 สัทธรรม และเขายอมไมยกตน ไมขมผูอื่นดวยการท่ีใหผูอืน่เขาใจโดยสัทธรรมน้ันดวย. เขาละ 
 โทษ คือ ความเปนคนทุศีล ต้ังไวเฉพาะแตคุณ คือ ความเปนคนมีศีลไวกอนเทียว ดวยประการ 
 ฉะนี้. กุศลธรรมเปนอเนกเหลาน้ี คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา ความไมเปน 
 ขาศึกตอพระอริยะ การใหผูอืน่ เขาใจโดยสัทธรรม การไมยกตน การไมขมผูอื่น ยอมมี 
 เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย ดวยประการฉะนี้. 
                     อปณณกธรรมท่ีบุคคลถือไวดี 
      [๑๐๙] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษ 
 ผูรูแจง ยอมเหน็ตระหนักชัดวา ถาโลกหนามีอยูจรงิ เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลน้ี เมื่อตายไป 
 จักเขาถึงสุคติ โลกสวรรค. อน่ึง โลกหนาอยาไดมีจริง คําของทานสมณพราหมณเหลานั้น 
 จงเปนคําจริง เมื่อเปนอยางนัน้ ทานบุรุษบุคคลผูนี้ ก็เปนผูอันวิญูชนสรรเสริญในปจจุบันวา 
 เปนบุรุษบุคคลมีศีล มีสัมมาทิฏฐิ เปนอัตถิกวาท ถาโลกหนามีจริง ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลน้ี 
 อยางนี้ เปนความมีชัยในโลกท้ังสอง คือในปจจุบันวิญูชนสรรเสริญ เมื่อตายไป จักเขาถึงสุคติ 
 โลก สวรรค ดวยประการฉะนี้. อปณณกธรรมท่ีผูนั้นถือไวดี สมาทานดีนี้ ยอมแผไปโดยสวนสอง 
 ยอมละเหตุแหงอกุศลเสีย ดวยประการฉะน้ี. 
                        วาทะเปนขาศึกกัน 
      [๑๑๐] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ 
 มีความเห็นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง หรือใชใหผูอื่นทํา ตัดเอง หรอืใชใหผูอื่นตัด เผาผลาญเอง 
 หรือใชใหผูอืน่เผาผลาญ ทําสัตวใหเศราโศกเอง หรอืใชผูอื่นใหทําสัตวใหเศราโศก ทําสัตว 
 ใหลําบากเอง หรือใชผูอื่นทําสัตวใหลําบาก ทําสัตวใหดิ้นรนเอง หรอืใหผูอื่นทําสัตวใหดิ้นรน 
 ฆาสัตวเอง หรอืใชผูอื่นใหฆา ลักทรัพยเอง หรือใชผูอื่นใหลกั ตัดชอง ปลนใหญ ทําการ 
 ปลนเรือนหลังเดียว ซุมอยูในทางเปลี่ยว คบหาภรรยาของผูอื่น พูดเท็จ บาปท่ีบุคคลทําอยู 
 ยอมไมช่ือวาเปนอันทํา แมหากผูใดพึงทําสัตวในแผนดินนี้ ใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกัน ใหเปน 



 กองเน้ือกองเดยีวกัน ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน บาปซึ่งมีการทําสัตวใหเปนลานเนื้อ 
 แหงเดียวกันเปนเหตุ ยอมไมม ีไมมีบาปมาถึง ถึงแมบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา 
 ฆาสัตวเองหรอืใชผูอื่นใหฆา ตัดเองหรอืใชผูอื่นใหตัด เผาผลาญเองหรอืใชผูอื่นใหเผาผลาญ 
 บาปซึ่งมีการฆาสัตว เปนตนเปนเหตุ ยอมไมมี ไมมีบาปมาถึง ถึงแมบุคคลพึงไปยังฝงซาย 
 แหงแมน้ําคงคา ใหทานเองหรือใชใหผูอื่นให บูชาเองหรือใชผูอื่นใหบูชา บุญอันมีการใหทาน 
 เปนตนเปนเหตุ ยอมไมมี บุญยอมไมมีมาถึง บุญยอมไมมี บุญยอมไมมาถึง เพราะการให 
 เพราะการขมใจ เพราะความสํารวม เพราะกลาวคําสัตย. ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย 
 สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลานั้น เขากลาวอยางนี้วา 
 เมื่อบุคคลทําเองหรือใชผูอืน่ใหทํา ตัดเองหรอืใชผูอื่นใหตัด เผาผลาญเองหรือใชผูอื่นใหเผาผลาญ 
 ทําสัตวใหเศราโศกเอง หรอืใหผูอื่นใหทําสัตวใหเศราโศก ทําสัตวใหลําบากเอง หรอืใหผูอืน่ 
 ใหทําสัตวใหลําบาก ทําสัตวใหดิ้นรนเอง หรอืใหผูอื่นใหทําสัตวใหดิ้นรน ฆาสัตวเอง หรอื 
 ใชผูอื่นใหฆา ลักทรัพยเอง หรือใชใหผูอื่นลกัทรัพย ตัดชอง ปลนใหญ ทําการปลนเรือน 
 หลังเดียว ซุมอยูในทางเปลี่ยว คบหาภรรยาของผูอื่น พูดเท็จ บาปท่ีบุคคลทําอยู ยอมช่ือวาเปน 
 อันทํา แมหากผูใดพึงทําสัตวในแผนดินนี้ใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกัน ใหเปนกองเนื้อกองเดียว 
 กัน ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน บาปซึ่งมีการทําสัตวใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกันเปนเหตุ 
 ยอมมี บาปยอมมีมาถึง ถึงแมบุคคลน้ันจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาสัตวเอง หรือใชผูอื่น 
 ใหฆา ตัดเอง หรือใชผูอื่นใหตัด เผาผลาญเอง หรือใชผูอื่นใหเผาผลาญ บาปซ่ึงมีการฆาสัตว 
 เปนตนเปนเหตุ ยอมมี บาปยอมมีมาถึง ถึงแมบุคคลพึงไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหทานเอง 
 หรือใชใหผูอืน่ให บูชาเอง หรือใชใหผูอื่นบูชา บุญอันมีการใหทานเปนตนเปนเหตุ ยอมมี 
 บุญยอมมีมาถึง บุญยอมมี บุญยอมมีมาถึง เพราะการใหทาน เพราะการฝกฝน เพราะความสํารวม 
 เพราะกลาวคําสัตย. ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน สมณพราหมณเหลานี้ มีวาทะเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรงมิใชหรือ? 
      อยางนั้น พระเจาขา. 
                   ความเห็นท่ีเปนขาศึกตอพระอริยะ 
      [๑๑๑] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
 *พราหมณผูมวีาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางน้ีวา เมื่อบุคคลทําเองหรือใชผูอื่นใหทํา ตัดเอง หรือ 
 ใชผูอื่นใหตัด เผาผลาญเอง หรือใหผูอื่นใหเผาผลาญ ทําสัตวใหเศราโศกเอง หรือใชผูอื่นให 
 ทําสัตวใหเศราโศก ทําสัตวใหลําบากเอง หรือใชผูอื่นใหทําสัตวใหลําบาก ทําสัตวใหดิ้นรนเอง 
 หรือใชผูอื่นใหทําสัตวใหดิ้นรน ฆาสัตวเอง หรือใชผูอื่นใหฆา ลักทรัพยเอง หรือใชผูอื่น 
 ใหลัก ตัดชอง ปลนใหญ ทําการปลนในเรือนหลังเดียว ซุมอยูในทางเปลี่ยว คบหาภรรยาของ 
 ผูอื่น พูดเท็จ บาปท่ีบุคคลทําอยู ยอมไมช่ือวาเปนอันทํา ถึงหากผูใดพึงทําสัตวในแผนดินนี้ 
 ใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกัน ใหเปนกองเนื้อกองเดียวกัน ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน 
 บาปซึ่งมีการทําสัตวใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกันเปนเหตุ ยอมไมมี ไมมีบาปมาถึง ถึงแมบุคคล 
 จะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาสัตวเอง หรือใชผูอื่นใหฆา ตัดเอง หรือใชผูอื่นใหตัด 



 เผาผลาญเอง หรือใชผูอื่นใหเผาผลาญ บาปซึ่งมีการฆาสัตวเปนตนเปนเหตุ ยอมไมมี ไมมี 
 บาปมาถึง ถึงแมบุคคลพึงไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหทานเอง หรอืใชใหผูอื่นให บูชาเอง 
 หรือใชผูอื่นใหบูชา บุญอันมีการใหทานเปนตนเปนเหตุ ยอมไมมี บุญยอมไมมีมาถึง บุญยอม 
 ไมมี บุญไมมีมาถึง เพราะการให เพราะการขมใจ เพราะความสํารวม เพราะกลาวคําสัตย 
 ดังน้ี. สมณพราหมณเหลานั้นเปนอันหวังขอนี้ไดคือ จักเวนกุศลธรรม ๓ ประการ คือ กายสุจริต 
 วจีสุจริต มโนสุจริต จักสมาทานอกุศลธรรม ๓ ประการน้ี คือกายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจรติ 
 แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานสมณพราหมณเหลานั้นไมเห็นโทษ ความตํ่าทราม 
 ความเศราหมองแหงอกุศลธรรม ไมเห็นอานสิงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรมฝายขวาแหง 
 กุศลธรรม. ก็ความทํามีอยู แตผูนั้นมีความเห็นวา ความทําไมมี ความเห็นของเขานั้นเปน 
 ความเห็นผิด. ก็ความทํามีอยู ผูนั้นดําริวาความทําไมมี ความดําริของเขาน้ัน เปนความดําริผิด. 
 ก็ความทํามีอยู ผูนั้นกลาววาจาวาความทําไมมี วาจาของเขาน้ันเปนมิจฉาวาจา. ก็ความทํามีอยู 
 ผูนั้นกลาววาความทําไมมี ผูนี้ยอมทําตนใหเปนขาศึกตอพระอรหันต ผูมีวาทะวา กรรมท่ีบุคคล 
 ทําอยู เปนอันทํา. ก็ความทํามีอยู ผูนั้นใหบุคคลอื่นสําคัญผิดวาความทําไมมี การท่ีใหผูอื่น 
 สําคัญผิดของเขาน้ัน เปนการใหผูอื่นสําคัญผิดโดยไมชอบธรรม และเพราะการท่ีใหผูอื่นสําคัญผิด 
 โดยไมเปนธรรมน้ัน เขายอมยกตนขมผูอื่น. เขาละคุณคือความเปนผูมีศีล ต้ังไวแตโทษ คือ 
 ความเปนผูทุศีลข้ึนกอนทีเดียว ดวยประการฉะน้ี. สวนอกุศลธรรมอันลามกเปนอเนกเหลาน้ี 
 คือ ความเห็นผิด ความดําริผิด วาจาผิด ความเปนขาศึกตอพระอริยะ กิริยาท่ีใหผูอื่นสําคัญผิด 
 โดยไมชอบธรรม การยกตน การขมผูอื่น ยอมมี เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย ดวยประการ 
 ฉะนี้. 
                       อปณณกธรรมท่ีถือไวช่ัว 
      [๑๑๒] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษ 
 ผูรูแจงยอมเหน็ตระหนักชัดวา ถาแลความทําไมมี เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลน้ี เมื่อตายไป 
 จักทําตนใหเปนผูมีความสวัสดีได. ถาแลความทํามีอยู เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลน้ี เมื่อ 
 ตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อนึ่ง ความทําอยาไดมีจริง คําของทานสมณพราหมณ 
 เหลานั้นจงเปนคําจริง เมื่อเปนอยางนั้น ทานบุรุษบุคคลน้ี ยอมถูกวิญูชนติเตียนไดในปจจุบัน 
 วา เปนบุรุษบุคคลทุศีล มีความเห็นผิด มีวาทะวา กรรมท่ีบุคคลทําอยูไมเปนอันทํา. ถาแล 
 ความทํามีอยูจริง ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลน้ี อยางนี้ เปนความปราชัยในโลกท้ังสอง คือ 
 ในปจจุบัน วิญูชนติเตียน เมื่อตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อปณณกธรรมน้ี 
 ท่ีบุคคลถือไวช่ัว สมาทานช่ัวอยางนี้ ยอมแผไปโดยสวนเดียว ยอมละเหตุแหงกุศลเสีย. 
                  ความเห็นท่ีไมเปนขาศึกตอพระอริยะ 
      [๑๑๓] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
 *พราหมณผูมวีาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางน้ีวา เมื่อบุคคลทําเอง หรือใชผูอื่นใหทํา ตัดเอง 
 หรือใชผูอื่นใหตัด เผาผลาญเอง หรอืใชผูอื่นใหเผาผลาญ ทําสัตวใหเศราโศกเอง หรือใชผูอื่น 
 ใหทําสัตวใหเศราโศก ทําสัตวใหลําบากเอง หรือใชผูอื่นทําสัตวใหลําบาก ทําสัตวใหดิ้นรนเอง 



 หรือใชผูอื่นทําสัตวใหดิ้นรน ฆาสัตวเอง หรอืใชผูอื่นใหฆา ลักทรัพย ตัดชอง ปลนใหญ 
 ทําการปลนในเรือนหลังเดียว ซุมอยูในทางเปล่ียว คบหาภรรยาของผูอื่น พูดเท็จ บาปท่ีบุคคล 
 ทําอยู ยอมช่ือวาเปนอันทํา แมหากผูใดพึงทําสัตวในแผนดินนี้ ใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกัน 
 ใหเปนกองเน้ือกองเดยีวกัน ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน บาปอันมีกรรมทําสัตวใหเปน 
 ลานเนื้อแหงเดยีวกันเปนเหตุ ยอมมี บาปยอมมีมาถึง แมบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา 
 ฆาสัตวเอง หรอืใชผูอื่นใหฆา ตัดเอง หรอืใชผูอื่นใหตัด เผาผลาญเอง หรอืใชผูอื่นใหเผาผลาญ 
 บาปอันมีการฆาสัตวเปนตนเปนเหตุ ยอมมี บาปยอมมีมาถึง ถาแมบุคคลจะพึงไปยังฝงซาย 
 แหงแมน้ําคงคา ใหทานเอง หรือใชใหผูอื่นให บูชาเอง หรือใชผูอื่นใหบูชา บุญอันมีการให 
 ทานเปนตนเปนเหตุ ยอมมี บุญยอมมีมาถึง บุญยอมมี บุญยอมมีมาถึง เพราะการให เพราะ 
 การขมใจ เพราะความสํารวม เพราะกลาวคําสัตย ดังน้ี. สมณพราหมณเหลานั้นเปนอันหวัง 
 ขอน้ี คือ จักเวนอกุศลธรรม ๓ ประการน้ี คือ กายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจรติ จักสมาทาน 
 กุศล ๓ ประการน้ี คือ กายสุจรติ วจีสุจริต มโนสุจริต แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะทานสมณพราหมณเหลานั้น ยอมเห็นโทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมอง แหงอกุศลธรรม 
 ยอมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรมฝายขาว แหงกุศลธรรม. ก็ความทํามีอยูจริง และ 
 เขามีความเห็นวา ความทํามีอยู ความเห็นของเขาน้ันเปนความเห็นชอบ ความทํามีอยูจริง ผูนั้น 
 ดําริวา ความทํามีอยู ความดําริของเขาน้ันเปนความดําริชอบ. ก็ความทํามีอยูจริง ผูนั้นกลาว 
 วาจาวา ความทํามีอยู วาจาของเขาน้ันเปนวาจาชอบ. ก็ความทํามีอยูจริง ผูนั้นกลาววา ความทํา 
 มีอยู ผูนี้ยอมไมทําตนใหเปนขาศึกตอพระอรหันตผูมีวาทะวากรรมท่ีบุคคลทําอยูเปนอันทํา. ก็ 
 ความทํามีอยูจริง ผูนั้นใหผูอืน่สําคัญวาความทํามีอยู การท่ีใหผูอื่นสําคัญของเขานั้น เปนกิริยา 
 ท่ีใหสําคัญโดยชอบธรรม และเพราะการท่ีใหผูอื่นสําคัญโดยชอบธรรมน้ัน เขายอมไมยกตน 
 ไมขมผูอื่น. เขาละโทษคือความเปนผูทุศีล ต้ังไวแตคุณ คือความเปนผูมีศีลกอนทีเดียว ดวย 
 ประการฉะน้ี. และกุศลธรรมเปนอเนกเหลาน้ีคือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ 
 ความไมเปนขาศึกตอพระอรยิะ การท่ีใหผูอื่นสําคัญโดยธรรม การไมยกตน การไมขมผูอื่น ยอมมี 
 เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย ดวยประการฉะนี้แล. 
                       อปณณกธรรมท่ีถือไวด ี
      [๑๑๔] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษ 
 ผูรูแจงยอมเหน็ตระหนักชัดวา ถาแลความทํามีอยูจริง ทานบุรุษบุคคลน้ี เมื่อตายไป จักเขาถึง 
 สุคติ โลก สวรรค. หากความทําอยาไดมี คําของทานสมณพราหมณเหลานั้น จงเปนคําจริง และ 
 เมื่อเปนอยางนัน้ ทานบุรุษบุคคลน้ี ยอมเปนผูอันวิญูชนสรรเสริญในปจจุบันวา เปนบุรุษ 
 บุคคลมีศีล มีความเห็นชอบ มีวาทะวา กรรมท่ีบุคคลทําอยูเปนอันทํา ดังน้ี. ถาแลความทํามี 
 อยูจรงิ ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลน้ีอยางนี้ เปนความชนะในโลกท้ัง ๒ คือ ในปจจุบัน 
 วิญูชนสรรเสริญ เมื่อตายไป จักเขาถึงสุคติ โลก สวรรค. อปณณกธรรมท่ีบุคคลน้ันถือดี 
 สมาทานดี อยางน้ี ยอมแผไปโดยสวน ๒ ยอมละเหตุแหงอกุศลเสีย. 
                        วาทะท่ีเปนขาศึกกัน 



      [๑๑๕] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ 
 มีความเห็นอยางนี้วา เหตุไมมี ปจจัยไมมี เพื่อความเศราหมองของสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย 
 ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ยอมเศราหมองเอง เหตุไมมี ปจจัยไมมี เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย 
 สัตวท้ังหลายไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ยอมบริสุทธ์ิเอง กําลังไมมี ความเพียรไมม ีเรี่ยวแรงของ 
 บุรุษไมมี ความบากบ่ันของบุรุษไมมี สัตวท้ังปวง ปาณะท้ังปวง ภูตท้ังปวง ชีวะท้ังปวง 
 ไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร เปนแตแปรปรวนไปโดยความแยก ความผสม และ 
 ตามภาวะ ยอมเสวยสุขและทุกขในอภิชาติท้ัง ๖ ๑-  เทาน้ัน ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย 
 สมณพราหมณอีกพวกหน่ึง มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลานั้น เขากลาว 
 อยางนี้วา เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความเศราหมองของสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายมีเหตุ  มีปจจัย 
 จึงเศราหมอง เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายมีเหตุ มีปจจัย 
 จึงบริสุทธิ์ กําลังมีอยู ความเพียรมีอยู เรี่ยวแรงของบุรุษมีอยู ความบากบ่ันของบุรุษมีอยู 
 สัตวท้ังปวง ปาณะท้ังปวง ภูตท้ังปวง ชีวะท้ังปวง มีอํานาจ มีกําลัง มีความเพียร 
 แปรปรวนไปโดยความแยก ความผสม และตามภาวะ ยอมเสวยสุขและทุกขในอภิชาติท้ัง ๖ 
 เทาน้ัน ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 สมณพราหมณเหลานี้มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกันและกันมิใชหรือ. 
      อยางนั้น พระเจาขา. 
                   ความเห็นท่ีเปนขาศึกตอพระอริยะ 
      [๑๑๖] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนั้น สมณ- 
 *พราหมณผูมวีาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางน้ีวา เหตุไมมี ปจจัยไมมีเพื่อความเศราหมองของ 
 สัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ยอมเศราหมองเอง เหตุไมมี ปจจัยไมมี 
 เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ยอมบริสุทธ์ิเอง 
 กําลังไมมี ความเพียรไมมี เรี่ยวแรงของบุรุษไมมี ความบากบ่ันของบุรุษไมมี สัตวท้ังปวง 
 ปาณะท้ังปวง ภูตท้ังปวง ชีวะท้ังปวง ไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร แปรปรวนไป 
 โดยความแยก ความผสม และตามภาวะ ยอมเสวยสุข และทุกขในอภิชาติท้ัง ๖ เทาน้ัน 
 @๑. อภิชาติ ๖ คือ กัณหาภิชาติ นีลาภิชาติ โลหิตาภิชาติ หลิททาภิชาติ สุกกาภิชาติ ปรมสุกกาภิชาติ 
 สมณพราหมณเหลานั้นเปนอันหวังขอนี้ คือ จักเวนกุศลธรรม ๓ ประการน้ี คือ กายสุจริต 
 วจีสุจริต มโนสุจริต จักสมาทานอกุศลธรรม  ๓ ประการน้ี คือ กายทุจริต วจทุีจริต 
 มโนทุจริต แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานสมณพราหมณเหลานั้น ไมเห็นโทษ 
 ความตํ่าทราม ความเศราหมองแหงอกุศลธรรม ไมเห็นอานสิงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรม 
 ฝายขาวแหงกุศลธรรม. ก็เหตุมีอยูจริง แตผูนั้นมีความเห็นวา เหตุไมมี ความเห็นของเขาน้ัน 
 เปนความเห็นผิด. ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นดํารวิาเหตุไมมี ความดําริของเขาน้ันเปนความดําริผิด. 
 ก็เหตุมีอยูจรงิ ผูนั้นกลาววาจาวา เหตุไมมี วาจาของเขาน้ันเปนวาจาผิด. ก็เหตุมีอยูจริง 
 ผูนั้นกลาววาเหตุไมมี ผูนี้ยอมทําตนใหเปนขาศึกตอพระอรหันตผูกลาวเหตุ. ก็เหตุมีอยูจริง 
 ผูนั้นใหผูอื่นสาํคัญผิดวาเหตุไมมี การใหผูอื่นสําคัญของเขานั้น เปนกิริยาท่ีใหสําคัญโดยไม 



 ชอบธรรม และเพราะการท่ีใหผูอื่นสําคัญโดยไมชอบธรรมน้ัน เขายอมยกตนขมผูอื่น. เขาละคุณ 
 คือความเปนผูมีศีล ต้ังไวแตโทษ คือความเปนผูทุศีลข้ึนกอนทีเดียว ดวยประการฉะนี้. 
 อกุศลธรรมอันลามก เปนอเนกเหลาน้ี คือ ความเห็นผิด ความดําริผิด วาจาผดิ ความเปน 
 ขาศึกตอพระอริยะ การท่ีใหผูอื่นสําคัญโดยไมชอบธรรม การยกตน การขมผูอื่น ยอมมีเพราะ 
 มิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย ดวยประการฉะนี้. 
                       อปณณกธรรมท่ีถือไวช่ัว 
      [๑๑๗] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนั้น บุรุษผูรูแจง 
 ยอมเห็นตระหนักชัดวา ถาแลวาเหตุไมมี เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลน้ี เมื่อตายไป 
 จักทําตนใหมีความสวัสดีได ถาเหตุมีอยูจริง เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลน้ี เมื่อตายไป 
 จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อน่ึง หากเหตุอยามีจรงิ คําของทานสมณพราหมณนั้น 
 จงเปนคําจริง ก็เมื่อเปนอยางน้ัน ทานบุรุษบุคคลน้ี อันวิญูชนพึงติเตียนไดในปจจุบันวา 
 เปนบุรุษบุคคลทุศีล มีความเห็นผิด มีวาทะวาหาเหตุมิได. ถาแลเหตุมีอยูจริง ความยึดถือ 
 ของทานบุรุษบุคคลน้ี อยางนี้ เปนความปราชัยในโลกท้ังสอง คือ ในปจจุบัน วิญูชนติเตียน 
 เมื่อตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อปณณกธรรมน้ี ท่ีบุคคลน้ันถือช่ัว สมาทานช่ัว 
 อยางนี้ ยอมแผไปโดยสวนเดียว ยอมละเหตุแหงกุศลเสีย. 
                   ความเห็นท่ีเปนขาศึกตอพระอริยะ 
      [๑๑๘] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนั้น สมณพราหมณ 
 ผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความเศราหมองของสัตวท้ังหลาย 
 สัตวท้ังหลายมีเหตุ มีปจจัย ยอมเศราหมองเอง เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความบริสุทธ์ิของ 
 สัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายมีเหตุ มีปจจัย ยอมบริสุทธ์ิเอง กําลังมีอยู ความเพียรมีอยู 
 เรี่ยวแรงของบุรุษมีอยู ความบากบ่ันของบุรุษมีอยู สัตวท้ังปวง ปาณะท้ังปวง ภูตท้ังปวง 
 ชีวะท้ังปวง มีอํานาจ มีกําลัง มีความเพียร แปรปรวนไปโดยความแยก ความผสม และตามภาวะ 
 ยอมเสวยสุขและทุกขในอภิชาติท้ัง ๖ เทาน้ัน สมณพราหมณเหลานั้นเปนอันหวังขอนี้ได คือ 
 จักเวนอกุศลธรรม ๓ ประการน้ี คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต จักสมาทานกุศลกรรม  ๓ 
 ประการน้ี คือ กายสุจริต วจีสจุริต มโนสุจริต แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
 ทานสมณพราหมณเหลานั้น ยอมเห็นโทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของอกุศลธรรม 
 ยอมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรมฝายขาว แหงกุศลธรรม. ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้น 
 มีความเห็นวา เหตุมี ความเห็นของเขาน้ันเปนความเห็นชอบ. ก็เหตุมีอยูจรงิ ผูนั้นดําริวา 
 เหตุมี ความดําริของเขาน้ัน เปนความดําริชอบ. ก็เหตุมีอยูจรงิ ผูนั้นกลาววาจาวา เหตุมี 
 วาจาของเขาน้ันเปนวาจาชอบ. ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นกลาววา เหตุมี ผูนี้ยอมไมทําตนใหเปนขาศึก 
 ตอพระอรหันตผูมีวาทะวา เหตุมี. ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นใหผูอื่นสําคัญวา มีเหตุ การท่ีใหผูอื่น 
 สําคัญของเขาน้ัน เปนการท่ีใหสําคัญโดยชอบธรรม และเพราะการท่ีใหผูอื่นสําคัญโดยชอบธรรม 
 นั้น เขายอมไมยกตน ยอมไมขมผูอื่น. เขาละโทษ คือความเปนผูทุศีล ต้ังไวเฉพาะแตความ 
 เปนผูมีศีลกอนทีเดียว ดวยประการฉะนี้. กุศลธรรมเปนอเนกเหลาน้ี คือ ความเห็นชอบ 



 ความดําริชอบ วาจาชอบ ความไมเปนขาศึกตอพระอรยิะ การท่ีใหผูอื่นสําคัญโดยชอบธรรม 
 การไมยกตน การไมขมผูอื่น ยอมมี เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัยดวยประการฉะน้ี. 
                     อปณณกธรรมท่ีถือไวด ี
      [๑๑๙] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนั้น บุรุษผูเปน 
 วิญูยอมเห็นตระหนักชัดวา ถาเหตุมีอยูจริง เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เมื่อตายไป 
 จะเขาถึงสุคติ โลก สวรรค. ก็ถาเหตุอยาไดมจีริง วาจาของทานสมณพราหมณเหลานั้นจงเปน 
 คําสัตย ก็เมื่อเปนอยางนั้น ทานบุรุษบุคคลน้ี ยอมเปนผูอันวญิูชนสรรเสรญิในปจจุบันวา 
 เปนบุรุษบุคคลผูมีศีล มีความเห็นชอบ มีวาทะวามีเหตุ. และถาเหตุมีอยูจริง ความยึดถือของ 
 ทานบุรุษบุคคลน้ี อยางนี้ เปนความชนะในโลกท้ังสอง คือ ในปจจุบัน ยอมเปนผูอันวิญูชน 
 สรรเสริญ เมื่อตายไป จักเขาถึงสุคติ โลก สวรรค. อปณณกธรรมนี้ ท่ีบุคคลน้ันยึดถือด ี
 สมาทานดี อยางน้ี ยอมแผไปโดยสวน ๒ ยอมละเหตุแหงอกุศลเสีย. 
                       วาทะวาอรูปพรหมไมมี 
      [๑๒๐] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย มีสมณพราหมณ พวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ 
 มีความเห็นอยางนี้วา อรูปพรหมยอมไมมีดวยอาการท้ังปวง สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ 
 เปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณพวกนั้น เขากลาวอยางนีว้า อรูปพรหมมีอยูดวยอาการท้ังปวง. 
 ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมณพราหมณ 
 เหลานี้มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกันแลกันมิใชหรือ? 
      อยางนั้น พระเจาขา. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนั้น บุรุษผูเปนวิญู 
 ยอมเห็นตระหนักดังน้ีวา ขอท่ีวาทานสมณพราหมณมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา 
 อรูปพรหมไมมีดวยอาการท้ังปวง ดังน้ี เราไมเห็น แมขอท่ีวา ทานสมณพราหมณ มีวาทะอยางนี ้
 มีความเห็นอยางนี้วา อรูปพรหมมีอยูดวยอาการท้ังปวง ดังน้ี เราไมรู สวนเราเองเลา เมื่อไมรู 
 เมื่อไมเห็น จะพึงถือเอาโดยสวนเดียวแลวกลาววา สิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ี 
 ขอน้ันพึงเปนการสมควรแกเราหามิได ถาคําของทานสมณพราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้มีความเห็น 
 อยางนี้วา อรูปพรหมไมมีดวยอาการท้ังปวง ดังน้ี เปนคําจริง ขอท่ีเราจักเกิดข้ึนในเหลาเทวดา 
 ท่ีมีรูป สําเร็จดวยใจ ซึ่งไมเปนความผิด นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ถาคําของทานสมณพราหมณ 
 ท่ีมีวาทะอยางน้ี มีความเห็นอยางนี้วา อรูปพรหมมีอยูดวยอาการท้ังปวง ดังน้ี เปนคําจริง 
 ขอท่ีเราจักเกิดข้ึนในเหลาเทวดาท่ีไมมีรูปสําเร็จดวยสัญญา ซึ่งไมเปนความผิด นี้เปนฐานะท่ีจะ 
 มีได อนึ่งการถอืทอนไม การถือศัสตรา การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท การตัวตอตัว 
 การกลาวสอเสียดและมุสาวาท ซึ่งมีรูปเปนเหตุ ยอมปรากฏ แตขอนี้ ยอมไมมี ในอรูปพรหม 
 ดวยอาการท้ังปวง ดังน้ี. บุรุษผูเปนวิญูนั้น ครั้นพิจารณาเห็นดังน้ีแลว ยอมปฏิบัติเพื่อหนาย 
 เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิทแหงรูปอยางเดียว. 
                     วาทะวาความดับแหงภพไมม ี
      [๑๒๑] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย มีสมณพราหมณ พวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ 



 มีความเห็นอยางนี้วา ความดับสนิทแหงภพ ไมมีดวยอาการท้ังปวง. สมณพราหมณอีกพวกหน่ึง 
 มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลานั้น เขากลาวอยางนีว้า ความดับสนิทแหงภพมีอยู 
 ดวยอาการท้ังปวง. ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 สมณพราหมณเหลานี้ มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกันและกันมิใชหรือ? 
      อยางนั้น พระเจาขา. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษผูเปนวิญู 
 ยอมเห็นตระหนักดังน้ีวา ขอท่ีทานสมณพราหมณมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ความ 
 ดับสนิทแหงภพไมมีดวยอาการท้ังปวง ดังน้ี เราไมเห็นแมขอท่ีทานสมณพราหมณมีวาทะอยางนี ้
 มีความเห็นอยางนี้วา ความดับสนิทแหงภพมีอยูดวยอาการท้ังปวง ดังน้ี เราไมรู สวนเราเองเลา 
 เมื่อไมรู เมื่อไมเห็น จะพึงถือเอาโดยสวนเดยีว แลวกลาววา สิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา 
 ดังน้ี ขอนั้นพึงเปนการสมควรแกเราหามิได ถาคําของทานสมณพราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้ มี 
 ความเห็นอยางน้ีวา ความดับสนิทแหงภพไมมีดวยอาการท้ังปวง ดังน้ี เปนคําจริง ขอท่ีเราจัก 
 เกิดข้ึนในเหลาเทวดาท่ีไมมีรูป สําเร็จดวยสัญญา ซึ่งไมเปนความผิดนี้ เปนฐานะท่ีจะมีได อนึ่ง 
 ถาคําของทานสมณพราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ความดับสนิทแหงภพมีอยู 
 ดวยอาการท้ังปวง ดังน้ี เปนคําจริง ขอท่ีเราจักปรินิพพานในปจจุบันนี้ เปนฐานะท่ีจะมีได. 
 ความเห็นของทานสมณพราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนีว้า ความดับสนิทแหงภพ 
 ไมมีดวยอาการท้ังปวงน้ี ใกลตอธรรมเปนไปกับดวยความกําหนัด ใกลตอธรรมเครือ่งประกอบ 
 สัตวไว ใกลตอธรรมเครื่องเพลิดเพลิน ใกลตอธรรมเครือ่งสยบ ใกลตอธรรมเครื่องถือมั่น 
 สวนความเห็นของทานสมณพราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ความดับสนิทแหง 
 ภพมีอยูดวยอาการท้ังปวงน้ี ใกลตอธรรมอันไมเปนไปกับดวยราคะ ใกลตอธรรมอันมิใชธรรม 
 ประกอบสัตวไว ใกลตอธรรมอันมิใชเครื่องเพลิดเพลิน ใกลตอธรรมอันมิใชเครื่องสยบ ใกล 
 ตอธรรมอันไมเปนเครื่องยึดมัน่ บุรุษผูเปนวิญูนั้น ครั้นพิจารณาเห็นดังน้ีแลว ยอมปฏิบัติ 
 เพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิทแหงภพเทาน้ัน. 
                         บุคคล ๔ จําพวก 
      [๑๒๒] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีมีอยู หาไดอยูในโลก 
 ๔ จําพวกเปนไฉน คือบุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย 
 ในการทําตนใหเดือดรอน. 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายในการทําผูอื่น 
 ใหเดือดรอน. 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทําตนใหเดือดรอนและประกอบการขวนขวายในการทําตน 
 ใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอนและประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน. 
      บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมเปนผูทําตนใหเดือดรอนและไมประกอบความขวนขวายใน 
 การทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอนและไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นให 
 เดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอืน่ใหเดือดรอนนั้น ไมมีความหิว ดับสนิท เปน 



 ผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว. 
      [๑๒๓] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบ 
 ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอนเปนไฉน? 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนคนเปลือย ทอดท้ิงมารยาท 
 เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยดุ ไมยินดีภิกษาท่ีเขานํามาให 
 ไมยินดีภิกษาท่ีเขาทําเฉพาะ ไมยินดีภิกษาท่ีเขานิมนต ไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากปาก 
 กระเชา ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอมทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับ 
 ภิกษาของคน ๒ คนท่ีกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภกิษาของหญิงผูกําลัง 
 ใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาท่ีนัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาใน 
 ท่ีท่ีเขาเล้ียงสุนัข ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ ไมดื่มสุรา 
 ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําหมักดอง เขารับภิกษาท่ีเรือนหลงัเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง 
 รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๓ หลัง เยียวยา 
 อัตภาพดวยขาว ๓ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๔ หลัง เยียวยาอตัภาพดวยขาว ๔ คําบาง รับภิกษา 
 ท่ีเรือน ๕ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๕ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๖ หลงั เยยีวยาอัตภาพดวย 
 ขาว ๖ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวย 
 ภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๓ ใบบาง ๔ ใบบาง ๕ ใบบาง ๖ ใบบาง ๗ ใบบาง กิน 
 อาหารท่ีเก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๓ วันบาง ๔ วันบาง ๕ วันบาง ๖ วันบาง ๗ วันบาง 
 เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาตลอดก่ึงเดือนแมเชนนี้ ดวยประการฉะนี้ 
 เขาเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาว 
 เปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภกัษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีขาวไหมเปน 
 ภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภค 
 ผลไมหลน เยียวยาอัตภาพ. 
      เขาทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง 
 หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง 
 ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผม 
 และหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะ 
 เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง (คือ เดินกระโหยงเหยียบพ้ืนไมเต็มเทา 
 บาง) เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง คือ 
 ประกอบการขวนขวายในการลงนํ้าบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการทําใหกายเดือดรอน 
 เรารอนหลายอยางเห็นปานน้ีอยู ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลน้ีเรากลาววา เปนผู 
 ทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน. 
       ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความ 
 ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอนเปนไฉน? 
       ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ฆาแพะเลี้ยงชีวิต ฆาสุกร 



 เลี้ยงชีวิต ฆานกเลี้ยงชีวิต ฆาเน้ือเลี้ยงชีวิต เปนคนเหี้ยมโหด เปนคนฆาปลา เปนโจร เปน 
 คนฆาโจร เปนคนปกครองเรือนจํา หรือบุคคลเหลาอื่นบางพวกเปนผูทําการงานอันทารุณ ดูกร 
 พราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลน้ีเรากลาววา เปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความ 
 ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูทําตนใหเดือดรอน และประกอบความ 
 ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการ 
 ทําผูอื่นใหเดือดรอนเปนไฉน? 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนพระราชามหากษัตริย 
 ผูไดมูรธาภิเษกแลวก็ดี เปนพราหมณมหาศาลก็ดี พระราชาหรือพราหมณนั้นโปรดใหทําโรงท่ี 
 บูชายัญข้ึนใหมทางดานบูรพาแหงพระนคร แลวทรงจําเริญพระเกศาและพระมัสสุ ทรงนุง 
 หนังเสือท้ังเลบ็ ทรงทาพระกายดวยเนยใสและน้ํามันงา ทรงเกาพระปฤษฎางคดวยเขามฤค เขา 
 ไปยังโรงท่ีบูชายัญใหม พรอมดวยพระมเหสีและพราหมณปุโรหิต บรรทมบนพ้ืนดินอันมิได 
 ลาดดวยเครื่องลาด ทาดวยโคมัยสด น้ํานมในเตาท่ีหนึ่ง แหงโคแมลูกออนตัวเดียวมีเทาใด 
 พระราชาทรงเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมเทาน้ัน น้ํานมในเตาท่ี ๒ มีเทาใด พระมเหสีทรงเยยีวยา 
 อัตภาพดวยน้ํานมเทาน้ัน น้ํานมในเตาท่ี ๓ มีเทาใด พราหมณปุโรหิตยอมเยียวยาอัตภาพดวย 
 น้ํานมเทาน้ัน น้ํานมในเตาท่ี ๔ มีเทาใด ก็บูชาไฟดวยน้ํานมเทาน้ัน ลูกโคเยียวยาอัตภาพ 
 ดวยน้ํานมท่ีเหลือ พระราชาหรือพราหมณนัน้ตรัสอยางนีว้า เพื่อตองการบูชายัญ จงฆาโค 
 ผูประมาณเทาน้ี ลูกโคผูประมาณเทาน้ี ลูกโคเมียประมาณเทาน้ี แพะประมาณเทาน้ี แกะ 
 ประมาณเทาน้ี มาประมาณเทาน้ี จงตัดตนไมประมาณเทาน้ี เพื่อตองการทําเปนเสายัญ จงเกี่ยว 
 หญาประมาณเทาน้ี เพื่อตองการลาดพ้ืน ชนเหลาใดท่ีเปนทาสก็ดี เปนคนใชก็ดี เปนกรรมกร 
 ก็ดี ของพระราชาหรือพราหมณนั้น ชนเหลาน้ันถูกอาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม มีน้ําตานองหนา 
 รองไหทําการงานตามกําหนด ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลน้ีเรากลาววา เปนผู 
 ทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอน 
 และประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลไมเปนผูทําตนใหเดือดรอนและไมประกอบ 
 ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอนและไมประกอบความขวนขวาย 
 ในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว 
 ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันทีเดียว เปนไฉน? 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต 
 ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ี 
 ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผู 
 จําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให 
 แจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดา 
 และมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศ 



 พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี 
 หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหน่ึง ยอมฟงธรรมน้ัน ครั้นฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต 
 เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง 
 ปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรอืนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว 
 ดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช 
 เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ 
 หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต. 
      เขาบวชอยางนี้แลว ถึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพเสมอดวยภิกษุท้ังหลาย 
      ๑. ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย มี 
 ความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู. 
      ๒. ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรพัย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของท่ี 
 เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู. 
      ๓. ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล 
 เวนจากเมถุนอนัเปนกิจของชาวบาน. 
      ๔. ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา 
 เปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก. 
      ๕. ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตก 
 ราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอม 
 เพรียงกัน ยินดใีนคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรยีงกัน กลาวแตคําท่ีทําให 
 คนพรอมเพรียงกัน. 
      ๖. ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 
 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ. 
      ๗. ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิง 
 อรรถ พูดอิงธรรม พูดองิวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน 
 โดยกาลอันควร. 
      ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 
      ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 
     ๑๐. เธอเวนจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก 
 แกกุศล. 
     ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ ตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอม และ 
 เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
     ๑๒. เธอเวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ. 
     ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและรับเงิน. 



     ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
     ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
     ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
     ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
     ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
     ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
     ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
     ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและท่ีดิน. 
     ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
     ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือและการขาย. 
     ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
         เครื่องตวงวัด. 
     ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
     ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก. 
      เธอเปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง 
 เธอจะไปทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปน 
 ภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาต 
 เปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง. 
      ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน 
 เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรยี 
 ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน 
 ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย เธอฟงเสียงดวยโสต ...  ดมกลิ่น 
 ดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจ 
 แลว ไมถือนิมติ ไมถืออนุพยญัชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว 
 จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษามนินทรีย ช่ือ 
 วาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรยีสังวรอนัเปนอริยะเชนนี้ ยอมได 
 เสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน. 
      ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ในการแล ในการเหลียว 
 ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน การด่ืม การเค้ียว 
 การล้ิม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การน่ัง การหลับ 
 การต่ืน การพูด การน่ิง. 
      ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติและสัมปชัญญะ อันเปนอริยะเชนนี ้
 แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง 
 ลอมฟาง ในกาลภายหลงัภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติ 



 ไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิ 
 จากความเพงเล็ง ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชน 
 แกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย คือ พยาบาทได ละถิ่นมิทธะแลว 
 เปนผูปราศจากถ่ินมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิต 
 ใหบริสุทธิ์จากถ่ินมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู 
 ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกิจฉา ไมมีความ 
 เคลือบแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจิกิจฉา. 
      ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนเครื่องเศราหมองแหงใจ อันทําปญญาใหทุรพลได 
 แลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลปุฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแต 
 วิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจติในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมี 
 วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และ 
 เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูได 
 ฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
 ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบ 
 ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด 
 วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางน้ัน 
 มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางน้ัน 
 มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไมมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอัน 
 มาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจติุและอุปบัติของ 
 สัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสตัวผูเปนไปตาม 
 กรรมวา สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน 
 มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอาํนาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ 



 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด 
 ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ 
 นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นีอ้าสวนิโรธคามินีปฏิปทา. เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลดุพน 
 แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวชิชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา 
 หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น 
 เพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี. 
      ดูกรพราหมณคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลน้ี เรากลาววา เปนผูไมทําตนใหเดือดรอน 
 ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบ 
 ความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน 
 ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุขมีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว. 
                 พราหมณและคฤหบดีแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๑๒๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณคฤหบดีและชาวบานศาลาท้ังหลาย 
 ไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคน 
 หลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเหน็รูป ดังน้ี ฉันใด พระโคดมผูเจริญ 
 ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระพุทธเจาท้ังหลายนี้ ขอถึงทาน 
 พระโคดม พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระพุทธเจา 
 ท้ังหลายวา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล. 
                      จบ อปณณกสูตร ท่ี ๑๐. 
                       จบ คหปติวรรค ท่ี ๑. 
                     ----------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
                       ๑. กันทรกสูตร 
                       ๒. อัฏฐกนาครสูตร 
                       ๓. เสขปฏิปทาสูตร 
                       ๔. โปตลิยสูตร 
                       ๕. ชีวกสูตร 
                       ๖. อุปาลิวาทสูตร 
                       ๗. กุกกุโรวาทสูตร 
                       ๘. อภัยราชกุมารสูตร 
                       ๙. พหุเวทนิยสูตร 



                      ๑๐. อปณณกสูตร 
                         ------------ 
                           ภิกขุวรรค 
                       ๑. จูฬราหุโลวาทสูตร 
                         เรื่องพระราหุล 
      [๑๒๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนิวาปสถาน เขต 
 พระนครราชคฤห. ก็สมัยน้ันแล ทานพระราหุลอยู ณ ปราสาทช่ือวาอัมพลัฏฐิกา. ครั้งน้ัน 
 เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเรนอยูแลว เสด็จเขาไปยังอัมพลัฏฐิกาปราสาทท่ีทาน 
 พระราหุลอยู. ทานพระราหุลไดเห็นพระผูมพีระภาคเสด็จมาแตไกล จึงปูลาดอาสนะและต้ังนํ้า 
 สําหรับลางพระบาทไว. พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว แลวทรงลางพระบาท. 
 ทานพระราหุลถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      [๑๒๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเหลือนํ้าไวในภาชนะน้ําหนอยหน่ึง แลวตรัสกะ 
 ทานพระราหุลวา ดูกรราหุล เธอเห็นน้ําเหลอืหนอยหนึง่อยูในภาชนะนํ้าน้ีหรือ? 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา เห็นพระเจาขา. 
      ดูกรราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาท้ังรูอยู ก็มีนอย 
 เหมือนกันฉะน้ัน. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเทน้ําท่ีเหลือหนอยหน่ึงน้ันเสีย แลวตรัสกะทานพระราหุล 
 วา ดูกรราหุล เธอเห็นน้ําหนอยหน่ึงท่ีเราเทเสียแลวหรือ? 
      รา. เห็น พระเจาขา. 
      พ. ดูกรราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาท้ังรูอยู ก็เปน 
 ของท่ีเขาท้ิงเสียแลวเหมือนกนัฉะน้ัน. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงคว่ําภาชนะนํ้านั้น แลวตรัสกะทานพระราหุลวา ดูกรราหุล 
 เธอเห็นภาชนะน้ําท่ีคว่ําน้ีหรือ? 
      เห็น พระเจาขา. 
      ดูกรราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาท้ังรูอยู ก็เปนของท่ี 
 เขาคว่ําเสียแลวเหมือนกันฉะนั้น. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงหงายภาชนะนํ้าน้ันข้ึน แลวตรัสกะทานพระราหุลวา 
 ดูกรราหุล เธอเห็นภาชนะนํ้าอันวางเปลาน้ีหรอื? 
      เห็น พระเจาขา. 
      ดูกรราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาท้ังรูอยู ก็เปนของ 
 วางเปลาเหมือนกันฉะน้ัน. 
      [๑๒๗] ดูกรราหุล เปรียบเหมือนชางตน มีงาอันงอนงาม เปนพาหนะท่ีเจริญยิ่งนัก 
 มีกําเนิดดี เคยเขาสงคราม ชางน้ันเขาสงครามแลว ยอมทํากรรมดวยเทาหนาท้ังสองบาง 



 ดวยเทาหลังท้ังสองบาง ดวยกายเบ้ืองหนาบาง ดวยกายเบ้ืองหลังบาง ดวยศีรษะบาง ดวยหู 
 ท้ังสองบาง ดวยงาท้ังสองบาง ดวยหางบาง ยอมรักษาไวแตงวงเทาน้ัน. เพราะการท่ีชางรักษา 
 แตงวงนั้น ควานชางจึงมีความดําริอยางนีว้า ชางตนนี้แลมีงาอันงอนงาม เปนพาหนะท่ีเจริญ 
 ยิ่งนัก มีกําเนิดดี เคยเขาสงคราม เขาสงครามแลว ยอมทํากรรมดวยเทาหนาท้ังสองบาง 
 ดวยเทาหลังท้ังสองบาง ดวยกายเบ้ืองหนาบาง ดวยกายเบ้ืองหลังบาง ดวยศีรษะบาง 
 ดวยหูท้ังสองบาง ดวยงาท้ังสองบาง ดวยหางบาง ยอมรักษาไวแตงวงเทาน้ัน ชีวิตช่ือวา 
 อันชางตนยังไมยอมสละแล. ดูกรราหุล เมือ่ใดแลชางตนมีงาอันงอนงามเปนพาหนะท่ีเจริญ 
 ยิ่งนัก มีกําเนิดดี เคยเขาสงคราม เขาสงครามแลว ยอมทํากรรมดวยเทาหนาท้ังสองบาง 
 ดวยเทาหลังท้ังสองบาง ดวยกายเบ้ืองหนาบาง ดวยกายเบ้ืองหลังบาง ดวยศีรษะบาง ดวยหู 
 ท้ังสองบาง ดวยงาท้ังสองบาง ดวยหางบาง ดวยงวงบาง. เพราะการท่ีชางทํากรรมดวยงวงน้ัน 
 ควานชางจึงมีความดําริอยางน้ีวา ก็ชางตนนี้แลมีงาอันงอนงาม เปนพาหนะท่ีเจริญยิ่งนัก 
 มีกําเนิดดี เคยเขาสงคราม เขาสงครามแลว ยอมทํากรรมดวยเทาหนาท้ังสองบาง ดวยเทาหลัง 
 ท้ังสองบาง ดวยกายเบ้ืองหนาบาง ดวยกายเบ้ืองหลงับาง ดวยศีรษะบาง ดวยหูท้ังสองบาง 
 ดวยงาท้ังสองบาง ดวยหางบาง ดวยงวงบาง ชีวิตช่ือวาอันชางตนยอมสละแลว บัดนี้ไมมีอะไร 
 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 กายกรรมของเราน้ี พึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียน 
 ตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนท้ังผูอื่นบาง กายกรรมน้ีเปนอกุศล 
 มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ดูกรราหุล ถาเมื่อเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนีว้า 
 เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมของเราน้ี พึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตน เพื่อ 
 เบียดเบียนผูอื่น เพื่อเบียดเบียนท้ังตนท้ังผูอื่น กายกรรมน้ีเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร 
 มีทุกขเปนวิบากดังน้ีไซร กรรมเห็นปานน้ี เธอไมพึงทําดวยกายโดยสวนเดยีว. แตถาเม่ือเธอ 
 พิจารณาอยูพึงรูอยางนีว้า เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมของเราน้ี ไมพึงเปนไป 
 เพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผูอื่น เพื่อเบียดเบียนท้ังตนท้ังผูอื่น กายกรรมนี้เปนกุศล 
 มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากดังน้ีไซร กรรมเห็นปานน้ัน เธอพึงทําดวยกาย. แมเมื่อเธอกําลัง 
 ทํากรรมดวยกาย เธอก็พึงพิจารณากายกรรมน้ันแหละวา เรากําลังทํากรรมใดดวยกาย กายกรรม 
 ของเราน้ี ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง และเพ่ือเบียดเบียน 



 ท้ังตนและผูอื่นบาง กายกรรมน้ีเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. 
 ถาเม่ือเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา เราทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมของเราน้ี ยอมเปนไป 
 เพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง 
 กายกรรมน้ีเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังน้ีไซร เธอพึงเลกิกายกรรมเห็นปานน้ัน 
 เสีย. แตถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนีว้า เราทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมของเราน้ี 
 ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและ 
 ผูอื่นบาง กายกรรมน้ีเปนกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากดังน้ีไซร เธอพึงเพ่ิมกายกรรม 
 เห็นปานน้ัน. ดูกรราหุล แมเธอทํากรรมดวยกายแลว เธอก็พึงพิจารณากายกรรมน้ันแหละวา 
 เราไดทําแลวซึ่งกรรมใดดวยกาย กายกรรมของเราน้ี ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อ 
 เบียดเบียนผูอื่นบาง และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง กายกรรมน้ีเปนอกุศล มีทุกขเปน 
 กําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา เราไดทําแลวซึ่งกายกรรมใด 
 กายกรรมของเราน้ี ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง และเพ่ือ 
 เบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง กายกรรมน้ีเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังน้ีไซร 
 กายกรรมเห็นปานนั้น เธอพึงแสดง เปดเผย ทําใหต้ืน ในพระศาสนา หรือในเพื่อนพรหมจรรย 
 ท้ังหลายผูวิญู แลวพึงสํารวมตอไป. แตถาเธอพิจารณาอยูพึงรูอยางน้ีวา เราไดทําแลวซึ่งกรรม 
 ใดดวยกาย กายกรรมของเราน้ี ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง 
 และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง กายกรรมน้ีเปนกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก 
 ดังน้ีไซร เธอพึงมีปติและปราโมทย ศึกษาในกุศลธรรมท้ังกลางวันและกลางคืนอยูดวยกายกรรม 
 นั้นแหละ. 
      [๑๓๐] ดูกรราหุล เธอปรารถนาจะทํากรรมใดดวยวาจา เธอพึงพิจารณาวจีกรรมนั้น 
 เสียกอนวา เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเราน้ี พึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง 
 เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง วจีกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกข 
 เปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนีว้า เราปรารถนาจะทํา 
 กรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง 
 และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง วจีกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก 
 ดังน้ีไซร วจีกรรมเห็นปานน้ัน เธอไมควรทําโดยสวนเดียว. แตถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางน้ีวา 
 เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเราน้ีไมพึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อ 
 เบียดเบียนผูอื่นบาง และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง วจีกรรมนี้เปนกุศล มีสุขเปนกําไร 
 มีสุขเปนผลดังน้ีไซร วจีกรรมเห็นปานน้ัน เธอควรทํา. ดูกรราหุล แมเมื่อเธอกําลังทํากรรม 
 ดวยวาจา เธอก็พึงพิจารณาวจกีรรมน้ันแหละวา เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเราน้ี 
 ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่น 
 บาง วจีกรรมน้ีเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู 
 พึงรูอยางนีว้า เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเราน้ี ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตน 
 เพื่อเบียดเบียนผูอื่น และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่น วจกีรรมนี้เปนอกศุล มีทุกขเปนกําไร 



 มีทุกขเปนวิบากดังน้ีไซร เธอพึงเลิกวจีกรรมเห็นปานน้ันเสีย. แตถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา 
 เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อ 
 เบียดเบียนผูอื่นบาง และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง วจีกรรมนี้เปนกุศล มีสุขเปนกําไร 
 มีสุขเปนวิบากดังน้ีไซร เธอพึงเพ่ิมวจีกรรมเห็นปานน้ัน. ดูกรราหุล แมเธอทํากรรมดวยวาจา 
 แลว เธอก็พึงพิจารณาวจีกรรมน้ันแหละวา เราไดทําแลวซึ่งกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเราน้ี 
 ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง 
 วจีกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู 
 พึงรูอยางนีว้า เราไดทําแลวซึ่งกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเราน้ี ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียน 
 ตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง วจีกรรมนี้เปนอกุศล 
 มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังน้ีไซร วจกีรรมเห็นปานน้ัน เธอพึงแสดง เปดเผย 
 ทําใหต้ืน ในพระศาสนาหรือในเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายผูวญิู ครั้นแลวพึงสํารวมตอไป. แต 
 ถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนีว้า เราไดทําแลวซึ่งกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเราน้ี ยอมไม 
 เปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพ่ือเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง 
 วจีกรรมนี้เปนกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากดังน้ีไซร เธอพึงมีปติและปราโมทย 
 ศึกษาในกุศลธรรมท้ังกลางวันและกลางคืน อยูดวยวจีกรรมนั้นแหละ. 
      [๑๓๑] ดูกรราหุล เธอปรารถนาจะทํากรรมใดดวยใจ เธอพึงพิจารณามโนกรรมน้ัน 
 เสียกอนวา เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียน 
 ตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง มโนกรรมนี้เปนอกุศล 
 มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยูพึงรูอยางนีว้า เราปรารถนาจะ 
 ทํากรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเราน้ี พึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอืน่บาง 
 เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง มโนกรรมน้ีเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก 
 ดังน้ีไซร มโนกรรมเห็นปานน้ี เธอไมควรทําโดยสวนเดียว. แตถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางน้ีวา 
 เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเราน้ี ไมพึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง 
 เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง มโนกรรมนี้เปนกุศล มีสุขเปนกําไร 
 มีสุขเปนวิบากดังน้ีไซร มโนกรรมเห็นปานน้ัน เธอควรทํา. ดูกรราหุล แมเมื่อเธอกําลังทํากรรม 
 ใดดวยใจ เธอก็พึงพิจารณามโนกรรมนั้นแหละวา เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเราน้ี 
 ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง 
 มโนกรรมน้ีเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู 
 พึงรูอยางนีว้า เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเราน้ี ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง 
 เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง มโนกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกข 
 เปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังน้ีไซร เธอพึงเลกิมโนกรรมเหน็ปานน้ันเสีย. แตถาเธอพิจารณาอยู 
 พึงรูอยางนีว้า เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเราน้ี ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียน 
 ตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง มโนกรรมนี้เปนกุศล 
 มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากดังน้ีไซร เธอพึงเพ่ิมมโนกรรมเห็นปานน้ัน. ดูกรราหุล แมเธอ 



 ทํากรรมใดดวยใจแลว เธอก็พึงพิจารณามโนกรรมนั้นแหละวา เราไดทํากรรมใดดวยใจแลว 
 มโนกรรมของเรานี้ ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียน 
 ท้ังตนและผูอื่นบาง มโนกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. 
 ถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนีว้า เราทําไดแลวซึ่งกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเราน้ี ยอมเปน 
 ไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง 
 มโนกรรมน้ีเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังน้ีไซร เธอพึงกระดาก ละอาย 
 เกลียดในมโนกรรมเห็นปานน้ัน ครั้นแลวพึงสํารวมตอไป. แตถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางน้ีวา 
 เราไดทําแลวซึ่งกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อ 
 เบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอื่นบาง มโนกรรมน้ีเปนกุศล มีสุขเปนกําไร 
 มีสุขเปนวิบากดังน้ีไซร เธอพึงมีปติและปราโมทย ศึกษาในกุศลธรรมท้ังหลาย ท้ังกลางวนั 
 และกลางคืน อยูดวยมโนกรรมน้ันแหละ. 
      [๑๓๒] ดูกรราหุล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ไดชําระกายกรรม 
 วจีกรรม มโนกรรมแลว สมณะหรือพราหมณท้ังหมดน้ันพิจารณาๆ อยางนี้นั่นเอง แลวจงึ 
 ชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม. แมสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล 
 จักชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สมณะหรือพราหมณท้ังหมดน้ัน ก็จักพิจารณาๆ 
 อยางนี้นั่นเอง แลวจึงชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม. ถงึสมณะหรือพราหมณเหลาใด 
 เหลาหนึ่งในปจจุบัน กําลังชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมอยู สมณะหรือพราหมณ 
 ท้ังหมดนั้น ก็พิจารณาๆ อยางนี้นั่นเอง แลวจึงชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม. เพราะ 
 เหตุนั้นแหละ ราหุล เธอพึงศึกษาวา เราจักพิจารณาๆ แลวจึงชําระกายกรรม วจีกรรม 
 มโนกรรม ดูกรราหุล เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระราหุลมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ดังน้ีแล. 
                    จบ จุฬราหุโลวาทสูตร ท่ี ๑. 
                    --------------- 
                      ๒. มหาราหุโลวาทสูตร 
                         เรื่องพระราหุล 
      [๑๓๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคครองอันตราวาสกแลว 
 ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังนครสาวัตถีเวลาเชา. แมทานพระราหุลก็ครอง 
 อันตรวาสก แลวถือบาตรและจีวรตามพระผูมีพระภาคไป ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค. ครั้งน้ัน 
 พระผูมีพระภาคทรงผินพระพักตรไปรับสั่งกะทานพระราหุลวา ดูกรราหลุ รูปอยางใดอยางหน่ึง 
 เปนอดีต เปนอนาคต และเปนปจจุบัน เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียด 
 ก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในท่ีไกลก็ดี อยูในท่ีใกลก็ดี รูปท้ังปวงน้ี เธอพึงเห็นดวยปญญา 



 อันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังน้ี. 
      พระราหุลทูลถามวา ขาแตพระผูมีพระภาค รูปเทาน้ันหรือ ขาแตพระสุคต รูปเทาน้ัน 
 หรือ? 
      พ. ดูกรราหุล ท้ังรูป ท้ังเวทนา ท้ังสัญญา ท้ังสังขาร ท้ังวิญญาณ. 
      [๑๓๔] ครั้งน้ัน ทานพระราหุลคิดวา วันนี้ ใครหนออันพระผูมีพระภาคทรงโอวาท 
 ดวยโอวาทในท่ีเฉพาะพระพักตรแลวจักเขาบานเพ่ือบิณฑบาตเลา ดังน้ีแลว กลับจากท่ีนั้นแลว 
 นั่งคูบัลลังกต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ณ โคนไมแหงหน่ึง. ทานพระสารีบุตรไดเห็น 
 ทานพระราหุลผูนั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ณ โคนตนไมแหงหน่ึง แลว 
 บอกกะทานพระราหุลวา ดูกรราหุล ทานจงเจริญอานาปานสติเถิด ดวยวา อานาปานสติภาวนา 
 ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก. ครั้งน้ัน เวลาเย็น 
 ทานพระราหุลออกจากท่ีเรนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. แลวไดทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อานาปานสติ 
 อันบุคคลเจริญแลวอยางไร ทําใหมากแลวอยางไร จึงจะมีผล มีอานิสงส? 
                            ธาตุ ๕ 
      [๑๓๕] ดูกรราหุล รูปอยางใดอยางหน่ึง เปนภายใน อาศัยตนเปนของหยาบ 
 มีลักษณะแขนแข็ง อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 
 เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย 
 อาหารใหม อาหารเกา หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยางอื่นเปนภายใน อาศัยตน เปนของหยาบ 
 มีลักษณะแขนแข็ง อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น นี้เราเรียกวาปฐวีธาตุเปนภายใน. ก็ปฐวีธาตุ 
 เปนภายในก็ดี เปนภายนอกกด็ี อันใด ปฐวีธาตุนั้นเปนปฐวีธาตุเหมือนกัน. ปฐวีธาตุนั้น 
 เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใช 
 ตนของเรา ดังน้ี. เพราะบุคคลเห็นปฐวีธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว 
 ยอมเบ่ือหนายในปฐวีธาตุ จิตยอมคลายกําหนัดในปฐวีธาตุ. 
      [๑๓๖] ดูกรราหุล ก็อาโปธาตุเปนไฉน? อาโปธาตุเปนภายในก็มี เปนภายนอกก็มี. 
 ก็อาโปธาตุท่ีเปนภายในเปนไฉน สิ่งใดเปนภายใน อาศัยตน เปนอาโป มีลักษณะเอิบอาบ 
 อันกรรมและกเิลสเขาไปยึดมั่น คือ ดี เสลด หนอง เลอืด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน 
 น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยางอื่น เปนภายใน อาศัยตน เปนอาโป 
 มีลักษณะเอิบอาบ อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น นี้เราเรียกวาอาโปธาตุเปนภายใน. ก็อาโปธาตุ 
 เปนภายในก็ดี เปนภายนอกกด็ี อันใด อาโปธาตุนั้นเปนอาโปธาตุเหมือนกัน. อาโปธาตุนั้น 
 เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใช 
 ตนของเรา ดังน้ี เพราะบุคคลเห็นอาโปธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว 
 ยอมเบ่ือหนายในอาโปธาตุ จิตยอมคลายกําหนัดในอาโปธาตุ. 
      [๑๓๗] ดูกรราหุล ก็เตโชธาตุเปนไฉน? เตโชธาตุเปนภายในก็มี เปนภายนอกก็มี. 
 ก็เตโชธาตุท่ีเปนภายในเปนไฉน สิ่งใดเปนภายใน อาศัยตน เปนเตโช มีลักษณะรอน 



 อันกรรมและกเิลสเขาไปยึดมั่น คือ ไฟท่ียังกายใหอบอุน ไฟท่ียังกายใหทรุดโทรม ไฟท่ียังกาย 
 ใหกระวนกระวาย และไฟท่ีเผาอาหารท่ีกิน ท่ีดื่ม ท่ีเค้ียว ท่ีลิ้ม ใหยอยไปโดยชอบ หรือ 
 สิ่งใดส่ิงหน่ึงอยางอื่น เปนภายในอาศัยตน เปนเตโช มีลักษณะรอน อันกรรมและกิเลสเขา 
 ไปยึดมั่น นี้เราเรียกวาเตโชธาตุ เปนภายใน. ก็เตโชธาตุเปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ด ี
 อันใด เตโชธาตุนั้นเปนเตโชธาตุเหมือนกัน. เตโชธาตุนั้น เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปน 
 จริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตนของเรา ดังน้ี. เพราะบุคคลเห็น 
 เตโชธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว ยอมเบ่ือหนายในเตโชธาตุ จิตยอม 
 คลายกําหนัดในเตโชธาตุ. 
      [๑๓๘] ดูกรราหุล วาโยธาตุเปนไฉน? วาโยธาตุเปนภายในก็มี เปนภายนอกก็มี. 
 ก็วาโยธาตุเปนภายในเปนไฉน สิ่งใดเปนภายใน อาศัยตน เปนวาโย มีลักษณะพัดไปมา 
 อันกรรมและกเิลสเขาไปยึดมั่น คือ ลมพัดข้ึนเบ้ืองบน ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า ลมในทอง ลมในไส 
 ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ ลมหายใจ หรือสิง่ใดส่ิงหน่ึงอยางอื่น เปนภายใน อาศัยตน 
 เปนวาโย พัดไปมา อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น นี้เราเรียกวาวาโยธาตุเปนภายใน. ก็ 
 วาโยธาตุเปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี อันใด วาโยธาตุนั้นเปนวาโยธาตุเหมือนกัน. วาโยธาตุ 
 นั้นเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไม 
 ใชตนของเรา ดังน้ี. เพราะบุคคลเห็นวาโยธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนีแ้ลว 
 ยอมเบ่ือหนายในวาโยธาตุ จิตยอมคลายกําหนัดในวาโยธาตุ. 
      [๑๓๙] ดูกรราหุล ก็อากาสธาตุเปนไฉน? อากาสธาตุเปนภายในก็มี เปนภายนอก 
 ก็มี. อากาสธาตุท่ีเปนภายในเปนไฉน สิ่งใดเปนภายใน อาศัยตนเปนอากาศ มีลักษณะวาง 
 อันกรรมและกเิลสเขาไปยึดมั่น คือ ชองหู ชองจมูก ชองปาก ชองคอสําหรบักลืนอาหารท่ีกิน 
 ท่ีดื่ม ท่ีเค้ียว ท่ีลิ้ม และชองสําหรับถายอาหารท่ีกิน ท่ีดื่ม ท่ีเค้ียว ท่ีลิ้ม ออกเบ้ืองลาง 
 หรือสิ่งใดส่ิงหน่ึงอยางอื่นเปนภายใน อาศัยตน เปนอากาศ มีลักษณะวาง ไมทึบ มีลักษณะ 
 ไมทึบเปนชอง มีลักษณะเปนชอง อันเนื้อและเลือดไมถูกตอง เปนภายใน อันกรรมและกิเลส 
 เขาไปยึดมั่น นี้เราเรียกวาอากาสธาตุ เปนภายใน. ก็อากาสธาตุเปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี 
 อันใด อากาสธาตุนั้น เปนอากาศธาตุเหมือนกัน. อากาสธาตุนั้น เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ 
 ตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตนของเรา ดังน้ี. เพราะบุคคล 
 เห็นอากาสธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนีแ้ลว ยอมเบ่ือหนายในอากาสธาตุ จิต 
 ยอมคลายกําหนัดในอากาสธาตุ. 
                      ภาวนาเสมอดวยธาตุ ๕ 
      [๑๔๐] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนา (อบรมจิต) เสมอดวยแผนดินเถิด เพราะเม่ือ 
 เธอเจริญภาวนาเสมอดวยแผนดินอยู ผัสสะอนัเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จัก 
 ไมครอบงําจิตได. ดูกรราหุล เปรียบเหมือนคนท้ังหลายท้ิงของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง 
 มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง เลือดบาง ลงท่ีแผนดิน แผนดินจะอึดอัดหรือระอา หรือ 
 เกลียดของน้ันก็หาไม ฉันใด เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยแผนดินฉันนั้นแล เพราะเม่ือเธอ 



 เจริญภาวนาเสมอดวยแผนดินอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไม 
 ครอบงําจิตได. 
      [๑๔๑] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยน้ําเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนาเสมอ 
 ดวยน้ําอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตได. ดูกรราหุล 
 เปรียบเหมือนคนท้ังหลายลางของสะอาดบาง ของไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง 
 น้ําหนองบาง เลือดบาง ลงในนํ้า น้ําจะอึดอัดหรือระอา หรือเกลียดของน้ันก็หาไม ฉันใด 
 เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยนํ้า ฉันนั้นแล เพราะเมื่อเธอเจรญิภาวนาเสมอดวยน้ําอยู ผัสสะ 
 อันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไมครอบงาํจิตได. 
      [๑๔๒] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยไฟเถิด เพราะเม่ือเธอเจรญิภาวนา 
 เสมอดวยไฟอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตได. 
 ดูกรราหุล เปรยีบเหมือนไฟท่ีเผาของสะอาดบาง ของไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลาย 
 บาง น้ําหนองบาง เลือดบาง ไฟจะอึดอัดหรอืระอา หรอืเกลียดของน้ันก็หาไม ฉันใด เธอ 
 จงเจริญภาวนาเสมอดวยไฟฉนันั้นแล เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนาเสมอดวยไฟอยู ผัสสะอันเปน 
 ท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตได. 
      [๑๔๓] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยลมเถิด เพราะเม่ือเธอเจรญิภาวนา 
 เสมอดวยลมอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตของเธอ 
 ได ดูกรราหุล เปรียบเหมือนลมยอมพัดตองของสะอาดบาง ของไมสะอาดบาง คูถบาง 
 มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง เลือดบาง ลมจะอึดอัดหรอืระอา หรอืเกลียดของน้ัน 
 ก็หาไม ฉันใด เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยลม ฉันนั้น เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอดวย 
 ลมอยู ผัสสะอนัเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตได. 
      [๑๔๔] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนา 
 เสมอดวยอากาศอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตได. 
 ดูกรราหุล เปรยีบเหมือนอากาศไมต้ังอยูในท่ีไหนๆ ฉันใด เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศ 
 ฉันนั้นแล เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ 
 ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตได. 
                   การเจริญภาวนาธรรม ๖ อยาง 
      [๑๔๕] ดูกรราหุล เธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู 
 จักละพยาบาทได. เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถดิ เพราะเม่ือเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู จักละ 
 วิหิงสาได. เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญมทิุตาภาวนาอยู จักละอรติได. 
 เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู จักละปฏิฆะได. เธอจง 
 เจริญอสุภภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญอสุภภาวนาอยู จักละราคะได. เธอจงเจริญอนจิจสญัญา 
 ภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู จักละอสัมิมานะได. 
                        อานาปานสติภาวนา 
      [๑๔๖] ดูกรราหุล เธอจงเจริญอานาปานสติภาวนาเถิด เพราะอานาปานสติท่ีบุคคล 



 เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผล มีอานิสงสใหญ. ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญอยางไร 
 ทําใหมากอยางไร จึงมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ? ดูกรราหลุ ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ อยูในปาก็ดี 
 อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังกต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติ 
 หายใจออก มสีติหายใจเขา. เม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวา หายใจออกยาว เมื่อหายใจเขายาว 
 ก็รูชัดวา หายใจเขายาว.  เมื่อหายใจออกส้ัน ก็รูชัดวา หายใจออกส้ัน เมือ่หายใจเขาส้ัน 
 ก็รูชัดวา หายใจเขาส้ัน. ยอมสําเหนียกวา จักกาํหนดรูกองลมทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเหนียก 
 วา จักกําหนดรูกองลมท้ังปวงหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จกัระงับกายสังขารหายใจออก 
 ยอมสําเหนียกวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูปติหายใจออก 
 ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูปติหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูสุขหายใจออก ยอม 
 สําเหนียกวา จักกําหนดรูสุขหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักกาํหนดรูจิตสังขารหายใจออก ยอม 
 สําเหนียกวา จักกําหนดรูจิตสังขารหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักระงับจิตสังขารหายใจออก 
 ยอมสําเหนียกวา จักระงับจิตสังขารหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูจิตหายใจออก 
 ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูจิตหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักทําจิตใหราเริงหายใจออก 
 ยอมสําเหนียกวา จักทําจิตใหราเริงหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักดํารงจิตม่ันหายใจออก 
 ยอมสําเหนียกวา จักดํารงจิตม่ันหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักเปลื้องจิตหายใจออก ยอม 
 สําเหนียกวา จักเปลื้องจิตหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาโดยความเปนของไมเท่ียง 
 หายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาโดยความเปนของไมเท่ียงหายใจเขา. ยอมสําเหนียก 
 วา จักพิจารณาธรรมอันปราศจากราคะหายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาธรรมอันปราศจาก 
 ราคะหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาธรรมเปนท่ีดับสนิท หายใจออก ยอมสําเหนียก 
 วา จักพิจารณาธรรมเปนท่ีดับสนิท หายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาธรรมเปนท่ี 
 สละคืน หายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาธรรมเปนท่ีสละคืน หายใจเขา. ดูกรราหุล 
 อานาปานสติท่ีบุคคลเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี ้ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ 
 ดูกรราหุล เมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแลวอยางน้ี ทําใหมากแลวอยางน้ี ลมอัสสาสะ 
 ปสสาสะ อันมีในภายหลัง อันบุคคลผูเจริญอานาปานสติทราบชัดแลว ยอมดับไป หาเปน 
 อันบุคคลผูเจริญอานาปานสติไมทราบชัดแลว ดับไปไมไดดังน้ี. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระราหุลมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ดังน้ีแล. 
                    จบ มหาราหุโลวาทสูตร ท่ี ๒. 
                    ---------------- 
                      ๓. จูฬมาลุงโกยวาทสูตร 
               เรื่องพระมาลุงกยบุตรดําริถึงมิจฉาทิฏฐิ ๑๐ 
      [๑๔๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน ทานพระมาลุงกยบุตรไปในท่ีลับ เรนอยู เกิดความดําริ 



 แหงจิตอยางนีว้า พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ทรงงด ทรงหามทิฏฐิเหลานี้ คือ โลกเท่ียง 
 โลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด โลกไมมีท่ีสุด ชีพก็อันนั้น สรีระกอ็ันนั้น ชีพอยางหน่ึง 
 สรีระอยางหน่ึง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปไมมีอยู สัตวเบ้ืองหนา 
 แตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ขอท่ีพระผูมี- 
 *พระภาคไมทรงพยากรณทิฏฐิเหลานั้นแกเรานั้น เราไมชอบใจ ไมควรแกเรา เราจักเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาค แลวทูลถามเนื้อความนั้น ถาพระผูมีพระภาคจักทรงพยากรณแกเรา ฯลฯ 
 เราก็จักประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคจักไมทรงพยากรณ ฯลฯ เราก็จัก 
 ลาสิกขามาเปนคฤหัสถ. 
                  พระมาลุงกยบุตรทูลบอกความปริวิตก 
      [๑๔๘] ครั้งน้ัน เวลาเย็น ทานพระมาลุงกยบุตรออกจากท่ีเรน เขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลว 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อขาพระองค 
 ไปในท่ีลับ เรนอยู เกิดความดําริแหงจิตอยางน้ีวา พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ทรงงด 
 ทรงหามทิฏฐิเหลาน้ี คือ โลกเท่ียง โลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด โลกไมมีท่ีสุด ชีพอันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหน่ึง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู สัตวเบ้ืองหนา 
 แตตายไปไมมีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูกม็ี สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู 
 ก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ขอท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณทิฏฐิเหลานั้นแกเรานั้น เราไมชอบใจ 
 ไมควรแกเรา เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทูลถามเนื้อความนั้น ถาพระผูมีพระภาคจักทรง 
 พยากรณ ฯลฯ เราก็จักประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคจักไมทรง 
 พยากรณ ฯลฯ เราจักลาสิกขามาเปนคฤหัสถ. ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวาโลกเท่ียง ขอจง 
 ทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวาโลกเท่ียง ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา โลกไมเท่ียง ขอจง 
 ทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวาโลกไมเท่ียง ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวาโลกเท่ียงหรือ 
 โลกไมเท่ียง เมื่อไมทรงรู ไมทรงเห็น ก็ขอตรสับอกตรงๆ เถิดวา เราไมรู เราไมเห็น 
 ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวาโลกมีท่ีสุด ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา โลกมท่ีีสุด 
 ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา โลกไมมีท่ีสุด ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา โลกไมมี 
 ท่ีสุด ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวาโลกมีท่ีสุดหรือโลกไมมีท่ีสุด เมื่อไมทรงรู ไมทรงเห็น 
 ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา เราไมรู เราไมเหน็. ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา ชีพอันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา ชีพอันนั้น สรีระก็อนันั้น ถาพระผูมี- 
 *พระภาคทรงทราบวา ชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหน่ึง ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา 
 ชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหน่ึง ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น 
 หรือวา ชีพอยางหน่ึง สรรีะอยางหน่ึง เมื่อไมทรงรูไมทรงเหน็ ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา 
 เราไมรูไมเห็น. ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู ขอจงทรงพยากรณ 
 แกขาพระองคเถิดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา สัตว 
 เบ้ืองหนาแตตายไปไมมีอยู ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป 



 ไมมีอยู ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู หรือวาสัตวเบ้ืองหนา 
 แตตายไปไมมีอยู เมื่อไมทรงรู ไมทรงเห็น กข็อตรัสบอกตรงๆ เถิดวา เราไมรู เราไมเห็น. 
 ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี ขอจงทรงพยากรณ 
 แกขาพระองคเถิดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวา สัตว 
 เบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี หรอืวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช 
 เมื่อไมทรงรู ไมทรงเห็น ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา เราไมรู เราไมเห็น. 
      [๑๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาลุงกยบุตร เราไดพูดไวอยางนี้กะเธอหรือวา 
 เธอจงมาประพฤติพรหมจรรยในเราเถิด เราจักพยากรณทิฏฐิ ๑๐ แกเธอ ฯลฯ 
      ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
      ก็หรือวา ทานไดพูดไวกะเราอยางนีว้า ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักประพฤติ 
 พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคจักทรงพยากรณแกขาพระองค ฯลฯ 
      ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
      ดูกรมาลุงกยบุตร ไดยินวา เรามิไดพูดไวกะเธอดังน้ีวา เธอจงมาประพฤติพรหมจรรย 
 ในเราเถิด เราจักพยากรณแกเธอ ฯลฯ ไดยินวา แมเธอก็มิไดพูดไววา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคจักประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาค จักทรงพยากรณแก 
 ขาพระองค ฯลฯ ดูกรโมฆบุรษุ เมื่อเปนเชนนั้น เธอเปนอะไร ๑- จะมาทวงกะใครเลา? 
                        เปรียบคนท่ีถูกลูกศร 
      [๑๕๐] ดูกรมาลุงกยบุตร บุคคลใดแลจะพึงกลาวอยางนี้วา พระผูมีพระภาคจักไมทรง 
 พยากรณแกเรา ฯลฯ เพียงใด เราจักไมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพียงน้ัน ตถาคต 
 ไมพึงพยากรณขอนั้นเลย และบุคคลน้ันพึงทํากาละไปโดยแท. ดูกรมาลุงกยบุตร เปรียบเหมือน 
 บุรุษตองศรอันอาบยาพิษท่ีฉาบทาไวหนา มิตรอมาตย ญาติสาโลหิตของบุรษุน้ัน พึงไปหา 
 นายแพทยผูชํานาญในการผาตัดมาผา. บุรุษผูตองศรน้ันพึงกลาวอยางนีว้า เรายังไมรูจักบุรุษ 
 ผูยิงเราน้ันวาเปนกษัตริย พราหมณ แพศย หรือศูทร ... มีช่ือวาอยางนี้ มีโคตรอยางนี้   ... 
 สูงตํ่าหรือปานกลาง ... ดําขาวหรือผวิสองสี ... อยูบาน นิคม หรือนครโนน เพียงใด 
 เราจักไมนําลูกศรน้ีออกเพียงนั้น บุรุษผูตองศรน้ันพึงกลาวอยางนี้วา เรายงัไมรูจักธนูท่ีใชยิงเราน้ัน 
 @๑. ไมใชผูขอรอง หรอืผูถูกขอรอง 
 เปนชนิดมีแหลงหรอืเกาทัณฑ ... สายท่ียิงเราน้ันเปนสายทําดวยปอผวิไมไผ เอ็น ปานหรือ 
 เยื่อไม ลูกธนูท่ียิงเราน้ัน ทําดวยไมท่ีเกิดเองหรือไมปลูก หางเกาทัณฑท่ียิงเราน้ัน เขาเสียบดวย 
 ขนปกนกแรง นกตะกรุม เหยี่ยว นกยูงหรือนกช่ือวา สิถิลหนุ (คางหยอน) ... เกาทัณฑนั้น 
 เขาพันดวยเอ็นวัว ควาย คางหรือลงิ ... ลูกธนูท่ียิงเราน้ัน เปนชนิดอะไร ดังน้ี เพียงใด 
 เราจักไมนําลูกศรน้ีออกเพียงนั้น ดูกรมาลุงกยบุตร บุรุษน้ันพึงรูขอนั้นไมไดเลย โดยท่ีแท 
 บุรุษน้ันพึงทํากาละไป ฉันใด ดูกรมาลุงกยบุตร บุคคลใดพึงกลาวอยางนีว้า พระผูมีพระภาค 



 จักไมทรงพยกรณทิฏฐิ ๑๐ นั้น ฯลฯ แกเราเพียงใด เราจักไมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี- 
 *พระภาคเพียงน้ัน ขอนั้นตถาคตไมพยากรณเลย โดยท่ีแท บุคคลน้ันพึงทํากาละไป ฉันนั้น. 
      [๑๕๑] ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา โลกเท่ียง ดังน้ี จักไดมีการอยูประพฤติ 
 พรหมจรรยหรอื ก็ไมใชอยางนั้น. 
      ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา โลกไมเท่ียง ดังน้ี จักไมมีการอยูประพฤติพรหมจรรย 
 หรือ แมอยางน้ันก็ไมใช. 
      ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อยังมีทิฏฐิวา โลกเท่ียง หรือวา โลกไมเท่ียงอยู ชาติ ชรา 
 มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็คงมีอยูทีเดียว เราจึงบัญญัติความ 
 เพิกถอนชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสในปจจุบัน. 
 ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุด ดังน้ี จักไดมีการอยู ประพฤติพรหมจรรยหรือ 
 ก็ไมใชอยางนั้น. 
      ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา โลกไมมีท่ีสุด ดังน้ี จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรย 
 หรือ แมอยางน้ันก็ไมใช. 
      ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อยังมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุด หรือวา โลกไมมีท่ีสุดอยู ชาติ ชรา 
 มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็คงมีอยูทีเดียว เราจึงบัญญัติความ 
 เพิกถอนชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส และอุปายาสในปจจุบัน. 
 ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ดังน้ี จักไดมีการอยูประพฤติ 
 พรหมจรรยหรอื ก็ไมใชอยางนั้น. 
      ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา ชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหน่ึง ดังน้ี จักไดมีการ 
 ประพฤติพรหมจรรยหรอื แมอยางนั้นก็ไมใช 
      ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อยังมีทิฏฐิวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันน้ัน หรือวาชีพอยางหน่ึง 
 สรีระอยางหน่ึงอยู ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็คงมี 
 อยูทีเดียว เราจงึบัญญัติความเพิกถอนชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
 และอุปายาส ในปจจุบัน. ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู ดังน้ี 
 จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรอื ก็มใิชอยางนั้น. 
      ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปไมมีอยู ดังน้ี จกัไดมีการอยู 
 ประพฤติพรหมจรรยหรอื แมอยางนั้นก็ไมใช. 
      ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อยังมีทิฏฐิวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู หรือวาสัตวเบ้ืองหนา 
 แตตายไปไมมีอยู ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็คงมีอยู 
 ทีเดียว เราจึงบัญญัติความเพิกถอน ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
 และอุปายาส ในปจจุบัน. ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี 
 ไมมีอยูก็มี ดังน้ี จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรอื ก็ไมใชอยางนั้น. 
      ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็ไมใช ไมมีอยูก็ไมใช 
 ดังน้ี จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรอื แมอยางนั้นกไ็มใช. 



      ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อยังมีทิฏฐิวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี หรอืวา 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็ไมใช ไมมีอยูก็ไมใช ดังน้ี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
 ทุกข โทมนัส และ อุปายาส ก็คงมีอยูทีเดียว เราจึงบัญญัติความเพิกถอน ชาติ ชรา มรณะ 
 โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสในปจจุบัน. 
            ปญหาท่ีพระพุทธเจาทรงพยากรณและไมทรงพยากรณ 
      [๑๕๒] ดูกรมาลุงกยบุตร เพราะเหตุนั้นแล เธอท้ังหลายจงทรงจําปญหาท่ีเราไม 
 พยากรณ โดยความเปนปญหาท่ีเราไมพยากรณ และจงทรงจําปญหาท่ีเราพยากรณ โดยความ 
 เปนปญหาท่ีเราพยากรณเถิด. ดูกรมาลุงกยบุตร อะไรเลาท่ีเราไมพยากรณ ดูกรมาลุงกยบุตร 
 ทิฏฐิวา โลกเท่ียง โลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด โลกไมมีท่ีสุด ชีพอันนั้น สรีระกอ็ันนั้น ชีพ 
 อยางหน่ึง สรรีะอยางหน่ึง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปไมมีอยู 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็หามิได ไมมีอยู 
 ก็หามิได ดังน้ี เราไมพยากรณ. ดูกรมาลุงกยบุตร ก็เพราะเหตุไร ขอนั้นเราจึงไมพยากรณ 
 เพราะขอนั้นไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพ่ือความหนาย 
 เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อ 
 นิพพาน เหตุนั้นเราจึงไมพยากรณขอน้ัน. ดูกรมาลุงกยบุตร อะไรเลา ท่ีเราพยากรณ ดูกร 
 มาลุงกยบุตร ความเห็นวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความ 
 ดับทุกข ดังน้ี เราพยากรณ. ก็เพราะเหตุไร เราจึงพยากรณขอนั้น เพราะขอนั้น ประกอบดวย 
 ประโยชน เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย เปนไปเพ่ือความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อ 
 ความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนพิพาน เหตุนั้นเราจึงพยากรณ 
 ขอน้ัน. เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายจงทรงจําปญหาท่ีเราไมพยากรณ โดยความเปนปญหา 
 ท่ีเราไมพยากรณ และจงทรงจําปญหาท่ีเราพยากรณ โดยความเปนปญหาท่ีเราพยากรณเถิด. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระมาลุงกยบุตร ยินดีช่ืนชม พระภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาค ดังน้ีแล. 
                   จบ จูฬมาลุงโกฺยวาทสูตร ท่ี ๓. 
                     ----------------- 
                     ๔. มหามาลุงโกฺยวาทสูตร 
                 ทรงโปรดพระมาลงุกยะและพระอานนท 
                           โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ 
      [๑๕๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย. ภิกษุเหลานั้นรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา พระเจาขา. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายยังจําโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ท่ีเราแสดงแลวไดหรือไม? เมื่อ 
 พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระมาลุงกยบุตรไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจรญิ 



 ขาพระองคยังจําไดซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว. 
      ดูกรมาลุงกยบุตร ก็เธอจําโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ท่ีเราแสดงแลววาอยางไร? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังจําไดซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน คือ สักกายทิฏฐิ 
 วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขาพระองคยังจําไดซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว 
 อยางนี้. 
      [๑๕๔] ดูกรมาลุงกยบุตร เธอจําโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เหลาน้ี ท่ีเราแสดงแลวอยางนี ้
 แกใครหนอ? ดูกรมาลุงกยบุตร นักบวช พวกอัญญเดียรถียจักโตเถียง ดวยคําโตเถียง 
 อันเปรียบดวยเด็กนี้ได มิใชหรือวา แมแตความคิดวา กายของตน ดังน้ี ยอมมีแกเด็ก 
 กุมารออนผูยังนอนหงายอยู กส็ักกายทิฏฐิจักเกิดข้ึนแกเด็กนั้นแตท่ีไหน สวนสักกายทิฏฐิ 
 อันเปนอนุสัยเทาน้ัน ยอมนอนตามแกเด็กนั้น แมแตความคิดวา ธรรมท้ังหลายดังน้ี ยอมไมมี 
 แกเด็กกุมารออนผูยังนอนหงายอยู ก็ความสงสัยในธรรมท้ังหลาย จักเกิดข้ึนแกเด็กนั้นแตท่ีไหน 
 สวนวิจิกิจฉาอนัเปนอนุสัยเทาน้ัน ยอมนอนตามแกเด็กนั้น แมแตความคิดวา ศีลท้ังหลาย 
 ดังน้ี ยอมไมมแีกเด็กกุมารออนผูยังนอนหงายอยู สีลัพพตปรามาสในศีลท้ังหลาย จักเกิดข้ึน 
 แกเด็กนั้นแตท่ีไหน สวนสีลัพพตปรามาสอันเปนอนุสัยเทาน้ัน ยอมนอนตามแกเด็กนั้น 
 แมแตความคิดวา กามท้ังหลาย ดังน้ี ยอมไมมีแกเด็กกุมารออนยังนอนหงายอยู ก็กามฉันทะ 
 ในกามท้ังหลายจักเกิดข้ึนแกเด็กนั้นแตท่ีไหน สวนกามราคะอันเปนอนุสัยเทาน้ัน ยอมนอนตาม 
 แกเด็กนั้น แมแตความคิดวา สัตวท้ังหลาย ดังน้ี ยอมไมมีแกเด็กกุมารออนผูยังนอนหงายอยู 
 ก็ความพยาบาท ในสัตวท้ังหลายจักเกิดข้ึนแกเด็กนั้นแตท่ีไหน สวนพยาบาทอันเปนอนุสัย 
 เทาน้ัน ยอมนอนตามแกเด็กนั้น ดูกรมาลุงกยบุตร นักบวช พวกอัญญเดียรถียจักโตเถยีง 
 ดวยคําโตเถียงอันเปรียบดวยเด็กออนนี้ไดมิใชหรือ? เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทาน 
 พระอานนท ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค เวลานี้เปนกาลสมควร ขาแต 
 พระสุคต เวลานี้เปนกาลสมควรท่ีพระผูมีพระภาคพึงทรงแสดงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ภิกษุ 
 ท้ังหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว. 
      ดูกรอานนท ถากระน้ัน เธอจงฟง จงมนสิการใหดี เราจักกลาว ทานพระอานนททูลรับ 
 พระผูมีพระภาควา อยางนั้นพระเจาขา. 
                      อุบายเครื่องละสังโยชน 
      [๑๕๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท ปุถุชนในโลกนี้ ผูไมไดสดับ ไมได 
 เห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอรยิะ ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะ ไมเห็น 
 สัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ มีจิตอันสักกายทิฏฐิ 
 กลุมรุมแลว อนัสักกายทิฏฐิครอบงําแลวอยู และเม่ือสักกายทิฏฐิเกิดข้ึนแลว ยอมไมรูอุบาย 
 เปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง สักกายทิฏฐินั้นก็เปนของมีกําลัง อันปุถุชนน้ัน 
 บรรเทาไมไดแลว ช่ือวาเปนโอรัมภาคิยสังโยชน ปุถุชนน้ันมีจิตอันวิจิกจิฉากลุมรุมแลว อนั 
 วิจิกิจฉาครอบงําแลวอยู และเมื่อวิจิกจิฉาเกิดข้ึนแลว ยอมไมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียได 



 ตามความเปนจริง วจิิกิจฉานัน้ก็เปนของมีกําลัง อันปุถุชนน้ันบรรเทาไมไดแลว ช่ือวาเปน 
 โอรัมภาคิยสังโยชน. ปุถุชนน้ันมีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุมรุมแลว อันสลีัพพตปรามาส 
 ครอบงําแลวอยู และเม่ือสีลัพพตปรามาสเกิดข้ึนแลว ยอมไมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสีย 
 ไดตามความเปนจริง สีลัพพตปรามาสน้ันก็เปนของมีกําลัง อันปุถุชนน้ันบรรเทาไมไดแลวช่ือวา 
 เปนโอรัมภาคิยสังโยชน ปุถุชนน้ันมีจิตอันกามราคะกลุมรุมแลว อันกามราคะครอบงําแลวอยู 
 และเม่ือกามราคะเกิดข้ึนแลว ยอมไมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง กาม 
 ราคะนั้นก็เปนของมีกําลัง อันปุถุชนน้ันบรรเทาไมไดแลว ช่ือวาเปนโอรัมภาคิยสังโยชน. ปุถุชน 
 นั้นมีจิตอันพยาบาทกลุมรุมแลว อันพยาบาทครอบงําแลวอยู และเม่ือพยาบาทเกิดข้ึนแลว 
 ยอมไมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง พยาบาทน้ันก็เปนของมีกําลัง อัน 
 ปุถุชนน้ันบรรเทาไมไดแลว ช่ือวาโอรัมภาคิยสังโยชน. ดูกรอานนท สวนอริยสาวกผูไดสดับแลว 
 ไดเห็นพระอรยิะ เปนผูฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไดรับแนะนําในธรรมของพระอรยิะดีแลว ได 
 เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไดรบัแนะนําในธรรมของสัตบุรุษดีแลว มีจิตอัน 
 สักกายทิฏฐิกลุมรุมไมได อันสักกายทิฏฐิครอบงําไมไดอยู และเม่ือสักกายทิฏฐิเกิดข้ึนแลว 
 ยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง สกักายทิฏฐิพรอมท้ังอนุสัย อันอริยสาวก 
 นั้นยอมละได อริยสาวกนั้นมจีิตอันวิจิกจิฉากลุมรุมไมได อนัวิจิกิจฉาครอบงําไมไดอยู และ 
 เมื่อวิจิกิจฉาเกดิข้ึนแลว ยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง วจิิกิจฉาพรอม 
 ท้ังอนุสัย อันอริยสาวกนั้นยอมละได. อริยสาวกนั้นมีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุมรุมไมได อัน 
 สีลัพพตปรามาสยอมครอบงําไมไดอยู และเม่ือสีลัพพตปรามาสเกิดข้ึนแลว ยอมรูอุบายเปน 
 เครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง สีลัพพตปรามาสพรอมท้ังอนุสยั อันอรยิสาวกนัน้ยอม 
 ละได. อริยสาวกนั้นมีจิตอันกามราคะกลุมรุมไมได อันกามราคะครอบงําไมไดอยู และเม่ือ 
 กามราคะเกิดข้ึนแลว ยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสยีไดตามความเปนจริง กามราคะพรอมท้ัง 
 อนุสัยอันอริยสาวกน้ันยอมละได. อริยสาวกนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุมรุมไมได อันพยาบาท 
 ครอบงําไมไดอยู และเม่ือพยาบาทเกิดข้ึนแลว ยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความ 
 เปนจริง พยาบาทพรอมท้ังอนุสัย อันอริยสาวกน้ันยอมละได. 
                    มัคคปฏิปทาเครื่องละสังโยชน 
      [๑๕๖] ดูกรอานนท ขอท่ีวา บุคคลจักไมอาศัยมัคคปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อละโอรัมภา- 
 *คิยสังโยชน ๕ แลวจักรู จักเห็น หรือจักละ โอรมัภาคิยสังโยชน ๕ ไดนั้น ไมเปนฐานะท่ีจะ 
 มีได. ดูกรอานนท เปรียบเหมือนขอท่ีวา ไมถากเปลือก ไมถากกะพ้ีของตนไมใหญท่ียืนตน 
 มีแกน แลวจักถากแกนนั้น ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฉันใด ขอท่ีวา บุคคลจักไมอาศัยมัคคปฏิปทา 
 ท่ีเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ แลว จักรู จักเห็น หรอืจักละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ 
 ไดนั้นก็ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฉันนั้น. ดูกรอานนท ขอท่ีวา บุคคลอาศัยมัคคปฏิปทาอันเปนไป 
 เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ แลว จักรู จักเห็น และจักละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นั้นได เปน 
 ฐานะท่ีจะมีได. ดูกรอานนท เปรียบเหมือนขอท่ีวา ถากเปลือก ถากกะพ้ีของตนไมใหญท่ียืนตน 
 มีแกน แลวจึงถากแกนนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฉันใด ขอท่ีวา บุคคลอาศัยมัคคปฏิปทา 



 อันเปนไปเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ แลว จักรู จักเห็น หรือจักละโอรมัภาคิยสังโยชน ๕ 
 ไดนั้น ก็เปนฐานะท่ีจะมีได ฉันนั้น. ดูกรอานนท เปรียบเหมือนแมน้ําคงคานํ้าเต็มเปยมเสมอ 
 ขอบฝง กากมลงดื่มได ครั้งน้ัน บุรุษผูมีกําลังนอย พึงมาดวย หวังวา เราจักวายตัดขวาง 
 กระแสนํ้าแหงแมน้ําคงคาน้ี ไปใหถึงฝงโดยสวัสดี ดังน้ีเขาจะไมอาจวาย ตัดขวางกระแสนํ้า 
 แหงแมน้ําคงคา ไปใหถึงฝงโดยสวัสดีได ฉนัใด เมื่อธรรมอันผูแสดงๆ อยูแกผูใดผูหนึ่ง เพื่อ 
 ดับความเห็นวา กายของตน จิตของผูนั้นไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมมั่นคง ไมพน ฉันนั้น 
 เหมือนกัน. บุรุษผูมีกําลังนอยน้ัน ฉันใด พึงเห็นบุคคลเหลาน้ัน ฉันนั้นเหมือนกัน. ดูกรอานนท 
 เปรียบเหมือนแมน้ําคงคา น้ําเต็มเปยมเสมอขอบฝง กากมลงดื่มได ครั้งน้ันบุรุษมีกําลัง พึงมาดวย 
 หวังวา เราจักวายตัดขวางกระแสนํ้าแหงแมน้ําคงคาน้ี ไปใหถึงโดยสวัสดี ดงัน้ี เขาอาจจะ 
 วายตัดขวางกระแสแหงแมน้ําคงคา ไปใหถึงฝงโดยสวัสดีได ฉันใด ดูกรอานนท เมื่อธรรม 
 อันผูแสดงๆ อยูแกผูใดผูหนึ่งเพ่ือดับความเห็นวา กายของตน จิตของตน จิตของผูนั้นแลนไป 
 เลื่อมใส มั่นคง พน ฉันนั้นเหมือนกันแล. บุรุษมีกําลังน้ันฉันใด พึงเห็นบุคคลเหลาน้ัน ฉันนั้น 
 เหมือนกัน. 
                           รูปฌาน ๔ 
      [๑๕๗] ดูกรอานนท มัคคปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เปนไฉน? 
 ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินยันี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมเพราะอปุธิวิเวก เพราะละ 
 กุศลธรรมได เพราะระงับความครานกายไดโดยประการท้ังปวง บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวจิาร 
 มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
 วิญญาณ ซึ่งมีอยูในกาย ในสมาบัตินั้น โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค เปน 
 ดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนไข เปนอื่น เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ 
 เปนของมิใชตัวตน. เธอยอมเปลื้องจิตจากธรรมเหลาน้ัน ครัน้เธอเปลื้องจิตจากธรรมเหลาน้ันแลว 
 ยอมนอมจิตไปในอมตธาตุวา ธรรมชาตินี้สงบ ธรรมชาตินี้ประณีต คือ ธรรมเปนท่ีสงบสังขาร 
 ท้ังปวง เปนท่ีสละคืนอุปธิท้ังปวง เปนท่ีสิ้นไปแหงตัณหา เปนท่ีสิ้นกําหนัด เปนท่ีดับสนิท 
 เปนท่ีดับกิเลส และกองทุกขดังน้ี. เธอต้ังอยูในวิปสสนา อันมีไตรลักษณเปนอารมณนั้น ยอม 
 บรรลุธรรมเปนท่ีสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถายังไมบรรลธุรรมเปนท่ีสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย 
 ยอมเปนโอปปาติกะ ๑- จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลบัจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะ 
 ความยินดี ความเพลิดเพลินในธรรมนั้น และเพราะสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชนท้ัง ๕ ดูกร- 
 *อานนท มรรคแมนี้แล ปฏิปทาแมนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕. 
      ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลทุุติยฌาน มีความผองใสแหงจติในภายใน 
 เปนธรรมเอกผดุข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู. 
      ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุข 
 ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี ้
 เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข. 
      ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 



 ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. เธอพิจารณา 
 เห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งมีอยูในภายในสมาบัตินั้น ฯลฯ 
 เพื่อละสังโยชน 
                            อรูปฌาน 
      [๑๕๘] ดูกรอานนท ภิกษุบรรลุ อากาสานัญจายตนฌาน ดวยบริกรรมวา อากาศ 
 ไมมีท่ีสุด เพราะกาวลวงรูปสญัญา เพราะดับปฏิฆสัญญา และเพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา 
 โดยประการท้ังปวง เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมเหลาน้ันคือ เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ ซึ่ง 
 มีอยูในฌานน้ันโดยความไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก 
 เปนไข เปนอื่น เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ เปนของไมมีตัวตน. เธอใหจิตดําเนินไปดวย 
 ธรรมเหลาน้ัน ครั้นใหจิตดําเนินไปดวยธรรมเหลาน้ันแลว ยอมนอมจิตเขาหาธาติอันเปนอมตะวา 
 นั้นมีอยู นั่นประณีต คือสงบสังขารท้ังปวง สละคืนอุปธิท้ังปวง สิ้นตัณหา ปราศจากราคะ 
 ดับสนิท นิพพาน เธอต้ังอยูในฌานน้ัน ยอมบรรลุการส้ิน ถาไมบรรลุ จะเปนโอปปาติกะ 
 @๑ พระอนาคามี 
 ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนัน้เปนธรรมดา เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ 
 ดวยความเพลดิเพลินในธรรมน้ัน ดวยความยินดีในธรรมน้ันแล ดูกรอานนท มรรคแมนี้ 
 ปฏิปทานี้แล ยอมเปนไปเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ 
      ดูกรอานนทก็ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุกาวลวงอากาสานัญจายตนะ โดยประการท้ังปวง 
 บรรลุวิญญานัญจายตนฌาน ดวยมนสิการวา วิญญาณไมมีท่ีสุดอยู. เธอพิจารณาธรรมเหลาน้ัน 
 คือเวทนา ซึ่งมีอยูในฌานน้ัน ฯลฯ เพื่อละสังโยชน. อานนท ก็ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุกาวลวง 
 วิญญานัญจายตนะ บรรลุอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา หนอยหนึ่งยอมไมมีอยู. เธอพิจารณา 
 เห็นธรรมเหลานั้น คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งมีอยูในอรูปฌานน้ัน โดยความ 
 ไมเท่ียงเปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดงัลูกศร เปนความลําบาก เปนไข เปนอื่น 
 เปนของทรุดโทรม เปนของวางเปลา ไมมีตัวตน. เธอใหจิตดําเนินไปดวยธรรมเหลานั้น เธอ 
 รั้นใหจิตดําเนินไปดวยธรรมเหลาน้ันแลว ยอมนอมจิตเขาหาธรรมธาตุอนัเปนอมตะวา นั่นมีอยู 
 นั่นประณีต คือการสงบสังขารท้ังปวง การสละคืนอุปธิท้ังปวง ตัณหักขยะ วิราคะ นิโรธ 
 นิพพาน ดังน้ี. เธอต้ังอยูในอากิญจัญญายตนะน้ัน ยอมถึงการส้ินอาสวะ ถาไมถึงการส้ินอาสวะ 
 จะเปนโอปปาติกะปรินิพพานในท่ีนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสิ้นโอรมัภาคิย- 
 *สังโยชน ๕ เพราะความเพลิดเพลินในธรรม เพราะความยินดีในธรรมน้ันนั่นแล. ดูกรอานนท 
 มรรคปฏิปทานี้แล ยอมเปนไปเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ 
      [๑๕๙] ขาแตพระองคผูเจรญิ ถามรรคน้ี ปฏิปทาน้ี ยอมเปนไปเพ่ือละโอรัมภาคิย- 
 *สังโยชน ๕ เมื่อเปนอยางนัน้ เพราะเหตุไร ภิกษุบางพวกในพระศาสนานี้ จึงเปนเจโตวิมติุ 
 บางพวกเปนปญญาวิมุติเลา. 
      ดูกรอานนท ในเรื่องน้ี เรากลาวความตางกันแหงอินทรีย ของภิกษุเหลานั้น. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิต 



 ของพระผูมีพระภาค ดังน้ีแล. 
                   จบ มหามาลุงโกฺยวาทสูตร ท่ี ๔. 
                      --------------- 
                          ๕. ภัททาลิสูตร 
                    คุณแหงการฉันอาหารหนเดียว 
      [๑๖๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย. ภิกษุเหลานั้นรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา พระเจาขา. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราฉันอาหารในเวลากอนภัตครั้งเดียว เมือ่เราฉันอาหารในเวลากอนภัต 
 ครั้งเดียว ยอมรูสึกคุณ คือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กายเบา มีกําลัง และอยู 
 สําราญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเธอท้ังหลายจงมา จงฉันอาหารในเวลากอนภตัครั้งเดียวเถิด ดวยวา 
 เมื่อเธอท้ังหลายฉันอาหารในเวลากอนภัตครั้งเดียว จักรูสึกคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มี 
 โรคเบาบาง กายเบา มีกําลัง และอยูสําราญ. 
                  พระภัททาลิฉันอาหารหนเดียวไมได 
      [๑๖๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระภัททาลิไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมสามารถจะฉันอาหารในเวลากอนภตัครั้งเดียวได เพราะ 
 เมื่อขาพระองคฉันอาหารในเวลากอนภัตครั้งเดียว จะพึงมีความรําคาญ ความเดือดรอน. 
      ดูกรภัททาลิ ถาอยางนั้น เธอรับนิมนต ณ ท่ีใดแลว พึงฉัน ณ ท่ีนั้นเสียสวนหนึ่ง 
 แลวนําสวนหนึ่งมาฉันอีกก็ได เมื่อเธอฉันได แมอยางนี้ ก็จักยังชีวิตใหเปนไปได. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมสามารถจะฉันแมดวยอาการอยางนัน้ได เพราะเม่ือ 
 ขาพระองคฉันแมดวยอาการอยางนั้น จะพึงมีความรําคาญ ความเดือดรอน. ครั้งน้ันแล ทาน 
 พระภัททาลิประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลว ในเม่ือพระผูมีพระภาคกําลังจะทรงบัญญัติสิกขาบท 
 ในเม่ือภิกษุสงฆสมาทานอยูซึ่งสิกขา. ครั้งน้ันแล ทานพระภัททาลิไมไดใหตนประสบพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคตลอดไตรมาสน้ันท้ังหมด เหมือนภิกษุอื่นผูไมทําความบริบูรณในสิกขาในพระ 
 ศาสนาของพระศาสดาฉะน้ัน. 
                    พระภัททาลิขอขมาพระพุทธเจา 
      [๑๖๒] ก็สมัยน้ันแล ภิกษุมากดวยกันชวยกันทําจีวรกรรมสําหรับพระผูมีพระภาค 
 ดวยต้ังใจวา พระผูมีพระภาคมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จเท่ียวจาริกไปโดยลวงไตรมาส. ครั้งน้ัน 
 ทานพระภัททาลิเขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงท่ีอยู โดยปราศรยักับภิกษุเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัย 
 พอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ภิกษุเหลาน้ันไดกลาววา ดูกรภัททาลิผูมีอาย ุ
 จีวรกรรมนี้แล ภิกษุท้ังหลายชวยกันทําสําหรบัพระผูมีพระภาค ดวยต้ังใจวา พระผูมีพระภาคมี 
 จีวรสําเรจ็แลว จักเสด็จเท่ียวจาริกไปโดยลวงไตรมาส. ดูกรภัททาลิผูมีอายุ เราขอเตือน ทาน 
 จงมนสิการความผิดนี้ใหดีเถิด ความกระทําท่ียากกวาอยาไดมีแกทานในภายหลังเลย. 



      ทานพระภัททาลิรับคําของภิกษุเหลานั้น แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 โทษไดครอบงําขาพระองคผูเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด ซึ่งไดประกอบความไมอุตสาหะ 
 ข้ึนแลว ในเม่ือพระผูมีพระภาคกําลังทรงบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อภิกษุสงฆสมาทานอยูซึ่งสิกขา 
 ขอพระผูมีพระภาคจงรับโทษของขาพระองคนั้นโดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไปเถิด. 
      [๑๖๓] ดูกรภัททาลิ เราขอเตือน โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด 
 ซึ่งไดประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลว ในเม่ือเรากําลังจะบัญญัติสิกขาบท ในเม่ือภิกษุสงฆ 
 สมาทานอยูซึ่งสิกขา ดูกรภัททาลิ แมเหตุท่ีเธอตองแทงตลอดวา พระผูมีพระภาคประทับอยูใน 
 พระนครสาวัตถี แมพระผูมีพระภาคจักทรงทราบเราวา ภิกษุช่ือภัททาลิไมทําใหบริบูรณในสิกขา 
 ในศาสนาของพระศาสดาดังน้ี เหตุแมนี้แล เธอก็มิไดแทงตลอดแลว ดูกรภทัทาลิ เหตุท่ีเธอ 
 ตองแทงตลอดวา ภิกษุมากดวยกันเขาจําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถี แมภิกษุเหลานั้นจักรูเราวา 
 ภิกษุช่ือภัททาลิ ไมทําใหบริสุทธิ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้ เหตุแมนี้แล เธอก็ 
 มิไดแทงตลอดแลว. ดูกรภัททาลิ เหตุท่ีเธอตองแทงตลอดวา ภิกษุณีมากดวยกันเขาจําพรรษา 
 อยูในพระนครสาวัตถี แมภิกษุณีเหลานั้นจักรูเราวา ภิกษุช่ือภทัทาลิ ไมทําใหบริบูรณในสิกขา 
 ในศาสนาของพระศาสดา ดังน้ี เหตุแมนี้แล เธอก็มิไดแทงตลอดแลว. ดูกรภัททาลิ เหตุท่ี 
 เธอตองแทงตลอดวา อุบาสกมากดวยกันอาศัยอยูในพระนครสาวัตถี แมอุบาสกเหลาน้ันจักรูเรา 
 วา ภิกษุช่ือภัททาลิไมทําใหบริบูรณสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังน้ี เหตุแมนี้แล เธอก็มิได 
 แทงตลอดแลว. ดูกรภัททาลิ เหตุท่ีเธอตองแทงตลอดวา อุบาสิกามากดวยกันอาศัยอยูใน 
 พระนครสาวัตถี แมอุบาสิกาเหลาน้ันจักรูเราวา ภิกษุช่ือภัททาลิไมทําใหบริบูรณในสิกขาใน 
 ศาสนาของพระศาสดาดังน้ี เหตุแมนี้แล เธอก็มิไดแทงตลอดแลว. แมเหตุท่ีเธอตองแทงตลอด 
 วาสมณพราหมณตางลัทธิมากดวยกันเขาอยูกาลฝนในพระนครสาวัตถี แมสมณพราหมณเหลานั้น 
 จักรูเราวา ภิกษุช่ือภัททาลิสาวกของพระสมณโคดม เปนพระเถระองคหนึง่ ไมทําใหบริบูรณใน 
 สิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังน้ี เหตุแมนี้แล เธอก็มิไดแทงตลอดแลว. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองค ผูเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด 
 ซึ่งไดประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลว ในเม่ือพระผูมีพระภาคกําลังทรงบัญญัติสิกขาบท ในเม่ือ 
 ภิกษุสงฆสมาทานอยูซึ่งสิกขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับโทษของ 
 ขาพระองคนั้น โดยความเปนโทษเพ่ือความสํารวมตอไปเถดิ. 
      [๑๖๔] ดูกรภัททาลิ เราขอเตือน โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด 
 ซึ่งไดประกาศความอุตสาหะข้ึนแลว ในเม่ือเรากําลังจะบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อภิกษุสงฆกําลัง 
 สมาทานอยูซึ่งสิกขา ดูกรภัททาลิ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน 
 อริยบุคคลช่ืออภุโตภาควิมุต เราพึงกลาวแกภกิษุอยางนี้วา มาเถิดภิกษุ เราจะกาวไปในหลม 
 ดังน้ี ภิกษุนั้นพึงกาวไป หรือพึงนอมกายไปดวยอาการอื่น หรือพึงกลาวปฏิเสธบางหรือ? 
      ไมมีเลย พระเจาขา. 
      ดูกรภัททาลิ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนอริยบุคคลช่ือ 



 ปญญาวิมุต เปนอริยบุคคลช่ือกายสักขี เปนอริยบุคคลช่ือทิฏฐิปตตะ เปนอริยบุคคลช่ือ 
 สัทธาวิมุต เปนอริยบุคคลช่ือธรรมานุสารี เปนอริยบุคคลช่ือสัทธานุสารี เราพึงกลาวกะ 
 ภิกษุอยางนี้วา มาเถิดภิกษุ เราจะกาวไปในหลมดังน้ี ภิกษุนัน้พึงกาวไป หรอืพึงนอมกายไป 
 ดวยอาการอื่น หรือพึงกลาวปฏิเสธบางหรือ? 
      ไมมีเลย พระเจาขา. 
      ดูกรภัททาลิ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยน้ัน เธอเปนพระอริยบุคคล 
 ช่ือวาอุภโตภาควิมุต ปญญาวิมุต กายสักขี ทิฏฐิปตตะ สัทธาวิมุต ธรรมานสุารี หรือ 
 สัทธานุสารี บางหรือหนอ? 
      มิไดเปนเลย พระเจาขา. 
      ดูกรภัททาลิ ในสมัยน้ัน เธอยังเปนคนวาง คนเปลา คนผิดมิใชหรือ? 
      เปนอยางนั้น พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองคผูเปนคนพาล 
 เปนคนหลง ไมฉลาด ซึ่งไดประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลว ในเม่ือพระผูมีพระภาคกําลังทรง 
 บัญญัติสิกขาบท ในเม่ือภิกษุสงฆกําลังสมาทานอยูซึ่งสิกขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี 
 พระภาคจงทรงรับโทษของขาพระองคนั้นโดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไปเถิด. 
      [๑๖๕] ดูกรภัททาลิ เราขอเตือน โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล เปนคนหลง 
 ไมฉลาด ซึ่งไดประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลว ในเม่ือเรากําลังบัญญัติสิกขาบท ในเม่ือ 
 ภิกษุสงฆกําลังสมาทานอยูซึ่งสิกขา แตเพราะเธอเห็นโทษโดยความเปนโทษ แลวทําคืนตามธรรม 
 เราจึงรับโทษของเธอนั้น ขอท่ีบุคคลเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนตามธรรม ถึงความ 
 สํารวมตอไปนี้เปนความเจริญในวินัยของพระอริยะ. 
                      ผูไมทําใหบริบูรณในสิกขา 
      [๑๖๖] ดูกรภัททาลิ ภิกษุบางรูปในธรรมวนิัยนี้ เปนผูไมทําใหบริบูรณในสิกขาใน 
 ศาสนาของพระศาสดา เธอมีความดําริอยางนีว้า ถากระไร เราพึงเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา 
 โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟางเถิด บางทีเราพึงทําใหแจงซ่ึง 
 คุณวิเศษ คือ ความรูความเห็นของพระอริยะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยไดดังน้ี. เธอเสพ 
 เสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง 
 เมื่อเธอหลีกออกอยูดวยประการนั้น พระศาสดาก็ทรงติเตียนได เพื่อนพรหมจรรยผูรูท้ังหลาย 
 ใครครวญแลวก็ติเตียนได เทวดาก็ติเตียนได แมตนเองก็ติเตียนตนได เธออนัพระศาสดา 
 ติเตียนบาง เพื่อนพรหมจรรยผูรูท้ังหลายติเตียนบาง เทวดาติเตียนบาง ตนเองติเตียนตนบาง 
 ก็ไมทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษ คือความรูความเห็นของพระอรยิะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยได 
 ขอน้ันเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุไมทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของ 
 พระศาสดา. 
                       ผูทําใหบริบูรณในสิกขา 
      [๑๖๗] ดูกรภัททาลิ สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี เปนผูกระทําใหบริบูรณ 
 ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา เธอมีความดําริอยางนีว้า ถากระไรเราพึงเสพเสนาสนะอันสงัด 



 คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง บางทีเราพึงทําใหแจง 
 ซึ่งคุณวิเศษ คือความรูความเห็นของพระอรยิะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยได ดังน้ี. 
 เธอเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง 
 ลอมฟาง เมื่อเธอหลีกออกอยูดวยประการน้ัน แมพระศาสดาก็ไมทรงติเตียน แมเพื่อนพรหมจรรย 
 ผูรูท้ังหลายใครครวญแลวก็ไมติเตียน แมเทวดาก็ไมติเตียน แมตนเองก็ติเตียนตนไมได เธอ 
 แมอันพระศาสดาไมทรงติเตียน แมเพื่อนพรหมจรรยผูรูท้ังหลายไมติเตียน แมเทวดาไมติเตียน 
 แมตนเองติเตียนตนไมได ยอมทําใหแจงชัดซ่ึงคุณวิเศษ คือ ความรูความเห็นของพระอรยิะ 
 ผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย. 
      ภิกษุนั้นเธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน ศาสดาไมทรงติเตียน 
 แมเพื่อนพรหมจรรยผูรูท้ังหลายไมติเตียน แมเทวดาไมติเตียน แมตนเองติเตียนตนไมได 
 ยอมทําใหแจงชัดซึ่งคุณวิเศษคือความรูความเห็นของพระอริยะผูสามารถยิง่กวาธรรมของมนุษย. 
      ภิกษุนั้นสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ 
 และสุขเกิดแตวิเวกอยู ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณ 
 ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา. 
      ดูกรภัททาลิ อีกประการหน่ึง ภิกษุบรรลทุุติยฌาน มีความผองใสแหงจติในภายใน 
 เปนธรรมเอกผดุข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
 ขอน้ันเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของ 
 พระศาสดา. 
      ดูกรภัททาลิ อีกประการหน่ึง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย 
 เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา 
 มีสติอยูเปนสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขา 
 ในศาสนาของพระศาสดา. 
      ดูกรภัททาลิ อีกประการหน่ึง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
 ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา. 
                            ญาณ ๓ 
      [๑๖๘] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ. 
 เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง 
 หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด 
 วิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏววิัฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตร 
 อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางน้ัน เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพียง 
 เทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็มีช่ืออยางนั้น มโีคตร 



 อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางน้ัน เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุ 
 เพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนัน้แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
 พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอเุทศ ดวยประการฉะนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้น 
 เปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจติุและอุปบัติของ 
 สัตวท้ังหลาย. เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
 ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปน 
 ไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
 เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอาํนาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนา 
 แตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ 
 กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ 
 อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี 
 ขอน้ีเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขาในพระศาสนาของ 
 พระศาสดา. 
      ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ืออาสวักขยญาณ. 
 ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นีอ้าสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางน้ี 
 จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว 
 ก็มีญาณรูวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภทัทาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุ 
 ทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา. 
      เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระภัททาลิไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย สําหรับภิกษุท้ังหลายจะขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุบางรูปในพระธรรม 
 วินัยนี้แลวทําเปนเหตุ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย สําหรับภิกษุท้ังหลายจะไมขมแลวขมเลา 
 ซึ่งภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ แลวทําเปนเหตุ? 
                         การระงับอธิกรณ 
      [๑๖๙] ดูกรภัททาลิ ภิกษุบางรูปในธรรมวนิัยนี้ เปนผูตองอาบัติเนืองๆ เปนผูมากดวย 
 อาบัติ เธออันภกิษุท้ังหลายวากลาวอยู ก็ยงัฝาฝนประพฤติอยางอื่นดวยอาการอื่น นําเอาถอยคํา 
 ในภายนอกมากลบเกลื่อน ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ 
 ไมประพฤติโดยชอบ ไมทําขนใหตก ไมประพฤติถอนตนออก ไมกลาววา ขาพเจาจะทําตาม 



 ความพอใจของสงฆ. ดูกรภัททาลิ ในเหตุท่ีภิกษุเปนผูวายากน้ัน ภิกษุท้ังหลายจึงมีวาจาอยางนี้วา 
 ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุนี้เปนผูตองอาบัติเนืองๆ เปนผูมากดวยอาบัติ เธออันภิกษุท้ังหลาย 
 วากลาวอยู ก็ยงัฝาฝนประพฤติอยางอื่นดวยอาการอื่น นําเอาถอยคําในกายนอกมากลบเกล่ือน 
 ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอมใหปรากฏ ไมประพฤติโดยชอบ ไมทําขน 
 ใหตก ไมประพฤติถอนตนออก ไมกลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ ดีละหนอ 
 ขอทานผูมีอายุท้ังหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้ โดยประการท่ีอธิกรณนี้ไมพึงระงับโดยเร็วฉะนั้น 
 เถิด ดวยประการอยางนี้. ดูกรภัททาลิ ภิกษุท้ังหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้น โดยประการท่ี 
 อธิกรณนี้จะไมระงับโดยเรว็ฉะนั้น. 
      ดูกรภัททาลิ สวนภิกษุบางรูปในธรรมวนิัยนี้ เปนผูตองอาบัติเนืองๆ เปนผูมากดวยอาบัติ 
 เธออันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู ยอมไมฝาฝนประพฤติอยางอื่นดวยอาการอืน่ ไมนําถอยคําใน 
 ภายนอกมากลบเกล่ือน ไมทําความโกรธ ความขัดเคือง และความออนนอม ใหปรากฏ 
 ประพฤติชอบ ทําขนใหตก ประพฤติถอนตนออก กลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ 
 ดูกรภัททาลิ ในเหตุท่ีภิกษุเปนผูวางายนั้น ภกิษุท้ังหลายจึงมีวาจาอยางนีว้า ดูกรทานผูมีอายุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุนี้ เปนผูตองอาบัติเนืองๆ เปนผูมากดวยอาบัติ เธออันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู 
 ยอมไมประพฤติฝาฝนอยางอืน่ดวยอาการอืน่ ไมนําถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน ไมทําความ 
 โกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ ประพฤติชอบ ทําขนใหตก ประพฤติ 
 ถอนตนออก กลาววาขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ ดีละหนอ ขอทานผูมีอายุท้ังหลาย 
 จงพิจารณาโทษของภิกษุนี้ โดยประการท่ีอธิกรณนี้จะพึงระงับโดยเร็วฉะนั้นเถิด ดวยประการ 
 อยางนี้ ดูกรภทัทาลิ ภิกษุท้ังหลายยอมพิจารณาโทษของภิกษุนั้น โดยประการท่ีอธิกรณนี้จะระงับ 
 ไดโดยเรว็ฉะนั้น. 
      [๑๗๐] ดูกรภัททาลิ ภิกษุบางรูปในธรรมวนิัยนี้ เปนผูตองอาบัติเปนบางครั้ง ไมมาก 
 ดวยอาบัติ เธออันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู ก็ยงัฝาฝนประพฤติอยางอื่นดวยอาการอื่น นําเอา 
 ถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ 
 ไมประพฤติชอบ ไมทําขนใหตก ไมประพฤติถอนตนออก ไมกลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจ 
 ของสงฆ. ในเหตุท่ีภิกษุเปนผูวายากน้ัน ภิกษุท้ังหลายจึงมีวาจาอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย 
 ภิกษุนี้ตองอาบัติเปนบางคร้ัง ไมมากดวยอาบัติ เธออันภิกษุท้ังหลาย วากลาวอยู ก็ยังฝาฝน 
 ประพฤติอยางอื่นดวยอาการอืน่ นําเอาถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน ทําความโกรธ ความ 
 ขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ ไมประพฤติโดยชอบ ไมทําขนใหตก ไมประพฤติ 
 ถอนตนออก ไมกลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ ดีละหนอ ขอทานผูมีอายุ 
 ท้ังหลาย จงพิจารณาโทษของภิกษุนี้ โดยประการท่ีอธิกรณจะไมพึงระงับโดยเร็วฉะนั้นเถดิ ดวย 
 ประการอยางนี้. ดูกรภัททาลิ ภิกษุท้ังหลายจงึพิจารณาโทษของภิกษุนั้น โดยประการท่ีอธิกรณนี้จะ 
 ไมระงับโดยเรว็ฉะนั้น. 
      ดูกรภัททาลิ สวนภิกษุบางรูปในธรรมวนิัยนี้ เปนผูตองอาบัติเปนบางครั้ง ไมมากดวย 
 อาบัติ เธออันภกิษุท้ังหลายวากลาวอยู ยอมไมฝาฝนประพฤติอยางอื่นดวยอาการอื่น ไมนําถอยคํา 



 ในภายนอกมากลบเกลื่อน ไมทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ 
 ประพฤติชอบ ทําขนใหตก ประพฤติถอนตนออก กลาววาขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ. 
 ดูกรภัททาลิ ในเหตุท่ีภิกษุเปนผูวางายนั้น ภกิษุท้ังหลายจึงมีวาจาอยางนีว้า ดูกรทานผูมีอายุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุนี้ตองอาบัติเปนบางครั้ง ไมมากดวยอาบัติ เธออันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู ยอม 
 ไมประพฤติฝาฝนอยางอื่นดวยอาการอื่น ไมนําถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน ไมทําความโกรธ 
 ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ ประพฤติชอบ ทําขนใหตก ประพฤติ 
 ถอนตนออก กลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ ดีละหนอ ขอทานผูมีอายุท้ังหลาย 
 จงพิจารณาโทษของภิกษุนี้ โดยประการท่ีอธิกรณนี้พึงระงบัไดโดยเร็วฉะนั้นเถิด ดวยประการ 
 อยางนี้. ดูกรภทัทาลิ ภิกษุท้ังหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้น โดยประการท่ีอธิกรณนี้จะระงับ 
 ไดโดยเรว็ฉะนั้น. 
      [๑๗๑] ดูกรภัททาลิ ภิกษุบางรูปในธรรมวนิัยนี้ นําชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ 
 ดวยความรักพอประมาณ. ดูกรภัททาลิ ในเหตุท่ีภิกษุเปนผูนําชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ 
 ดวยความรักพอประมาณนั้น ภิกษุท้ังหลายจงึมีวาจาอยางนีว้า ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุนี้นํา 
 ชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ ดวยความรักพอประมาณ ถาเราท้ังหลายจักขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุ 
 นี้แลวใหทําเหตุ ดวยความต้ังใจวา ศรัทธาพอประมาณ ความรักพอประมาณ ของเธอน้ัน 
 อยาเส่ือมไปจากเธอเลย. ดูกรภัททาลิ เปรียบเหมือนชนผูเปนมิตรอํามาตยญาติสายโลหิตของ 
 บุรุษผูมีนัยนตาขางเดียว พึงรกัษานัยนตาขางเดียวนั้นไว ดวยความต้ังใจวา นัยนตาขางเดียว 
 ของเขาน้ัน อยาไดเสื่อมไปจากเขาเลย ฉันใด ดูกรภัททาลิ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี ก็ฉนันั้น 
 นําชีวิตไปดวยความศรัทธาพอประมาณ ดวยความรักพอประมาณ. ในเหตุท่ีภิกษุเปนผูนําชีวิตไป 
 ดวยศรัทธาพอประมาณ ดวยความรักพอประมาณน้ัน ภิกษุท้ังหลายจึงมีวาจาอยางนี้วา ดูกรทานผู 
 มีอายุท้ังหลาย ภิกษุนี้นําชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ ดวยความรักพอประมาณ ถาเราท้ังหลาย 
 จักขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุนี้แลวใหทําเหตุ ดวยความต้ังใจวา ศรัทธาพอประมาณ ความรัก 
 พอประมาณ ของเธออยาไดเสือ่มไปจากเธอเลย. ดูกรภัททาลิ นี้แล เปนเหตุ เปนปจจัย สําหรับ 
 ภิกษุท้ังหลายท่ีจะขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุบางรปูในธรรมวินัยนี้แลวใหทําเหตุ อนึ่ง นี้เปนเหตุ เปน 
 ปจจัย สําหรับภิกษุท้ังหลายท่ีจะไมขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุบางรูปในธรรมวนิัยนี้แลวใหทําเหตุ. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจัย ท่ีเมื่อกอน ไดมีสิกขาบท 
 นอยนักเทียว แตภิกษุดํารงอยูในอรหัตผลเปนอันมาก และอะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ท่ีเดี๋ยวนี้ 
 ไดมีสิกขาบทเปนอันมาก แตภิกษุดํารงอยูในอรหัตผลนอยนัก. 
                        อาสวัฏฐานิยธรรม 
      [๑๗๒] ดูกรภัททาลิ ขอนี้เปนจริงอยางนัน้ เมื่อสัตวท้ังหลายกําลังเส่ือม พระสัทธรรม 
 กําลังอันตรธาน สิกขาบทมีอยูมากมาย แตภิกษุดํารงอยูในอรหัตผลนอยนัก. พระศาสดายังไม 
 ทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกท้ังหลาย ตราบเทาท่ีอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายังไมปรากฏในสงฆ 
 ในธรรมวินัยนี.้ ตอเม่ือใดอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลาปรากฏข้ึนในสงฆ ในธรรมวินัยนี้ เมื่อนั้น 
 พระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกท้ังหลาย เพื่อกาํจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลาน้ัน 



 อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายงัไมปรากฏในสงฆ ในธรรมวนิัยนี้ ตราบเทาท่ีสงฆยังไมถึงความ 
 เปนหมูใหญ. ตอเม่ือใด สงฆถึงความเปนหมูใหญ เมื่อนั้นอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลาจึงจะ 
 ปรากฏในสงฆ ในธรรมวินัยนี ้ครั้งน้ัน พระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกท้ังหลาย เพื่อ 
 กําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลาน้ัน. อาสวัฏฐานิยมธรรมบางเหลายังไมปรากฏในสงฆ ในธรรมวินัยนี ้
 ตราบเทาสงฆท่ียังไมถึงความเปนผูเลิศดวยลาภ ... ยังไมถึงความเปนผูเลิศดวยยศ ... ยังไมถึงความ 
 เปนพหูสูต ... ยังไมถึงความเปนรัตตัญู ตอเมื่อใด สงฆเปนผูถึงความเปนรัตตัญู เมื่อนั้น 
 อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลาจงึปรากฏในสงฆ ในธรรมวินัยนี้ ครั้งน้ัน พระศาสดาจึงทรงบัญญัติ 
 สิกขาบทแกสาวกท้ังหลาย เพือ่กําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลาน้ัน. 
      [๑๗๓] ดูกรภัททาลิ ณ สมัยท่ีเราแสดงธรรมปริยายเปรียบดวยอาชาไนยหนุม แกเธอ 
 ท้ังหลาย ณ สมัยนั้น เธอท้ังหลาย ไดมีอยูนอย เธอยังระลึกถงึธรรมปรยิายน้ันไดอยูหรือ? 
      ขาพระองคระลึกถึงธรรมปริยายขอนั้นไมได พระเจาขา. 
      ดูกรภัททาลิ ในการระลึกไมไดนั้น เธออาศัยอะไรเปนเหตุเลา? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะขาพระองคนั้นมิไดทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของ 
 พระศาสดา เปนเวลานานเปนแน พระเจาขา. 
      ดูกรภัททาลิ ความเปนผูไมทําใหบริสุทธ์ิในสิกขาน้ี จะเปนเหตุเปนปจจัย หามิได แต 
 เรากําหนดใจดวยใจ รูเธอมานานแลววา โมฆบุรุษน้ี เมื่อเราแสดงธรรมอยู ไมตองการ ไมใสใจ 
 ไมรวบรวมดวยใจท้ังปวง ไมเงี่ยโสตลงฟงธรรม แตเราก็จักแสดงธรรมปรยิายเปรียบดวย 
 มาอาชาไนยหนุมแกเธอ เธอจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว. ทานพระภัททาลิทูลรับ 
 พระดํารัสพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา. 
                        ธรรม ๑๐ ประการ 
      [๑๗๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภทัทาลิ เปรียบเหมือนนายสารถีฝกมาคนขยัน 
 ไดมาอาชาไนยตัวงามมาแลว ครั้งแรกทีเดียว ฝกใหรูเหตุในการใสบังเหียน. เมื่อนายสารถีฝก 
 ใหมันรูเหตุในการใสบังเหียน ความประพฤติเปนขาศึก การพยศ การด้ินรนบางอยางบางประการ 
 ยังมีอยูทีเดียว เหมือนของมาท่ีนายสารถีฝกใหรูเหตุท่ียังไมเคยฝกฉะน้ัน. มันจะสงบลงไดในการ 
 พยศนั้น เพราะนายสารถีฝกใหรูเนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ ในการท่ีมาอาชาไนย 
 ตัวงามสงบลงไดในการพยศน้ัน เพราะนายสารถีฝกใหรูเนอืงๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดย 
 ลําดับ. นายสารถีฝกมา จึงฝกใหมันรูเหตุยิ่งข้ึนไป ในการเทียมแอก เมื่อนายสารถีฝกใหมนัรู 
 เหตุในการเทียมแอก ความประพฤติเปนขาศึก การพยศ การด้ินรนบางอยางบางประการ ยังมีอยู 
 ทีเดียว เหมือนของมาท่ีนายสารถีฝกใหรูเหตุท่ียังไมเคยฝกฉะน้ัน. มันจะสงบลงได ในการ 
 พยศนั้น เพราะนายสารถีฝกใหรูเนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ ในการท่ีมาอาชาไนย 
 ตัวงามสงบลงได ในการพยศน้ัน เพราะนายสารถีฝกใหรูเนอืงๆ  เพราะนายสารถีฝกใหรูโดย 
 ลําดับ. นายสารถีผูฝกมาจงึฝกใหมันรูเหตุยิ่งข้ึนไป ในการกาวยาง ๑- ในการวิ่งเปนวงกลม ๒- ใน 
 การจรดกีบ ๓- ในการวิ่ง ในประโยชนตอเสียงรอง ในการฝกไมใหต่ืนตกใจ เพราะเสียงกึกกอง 
 ตางๆ ในการเปนมามีคุณท่ีพระราชาพึงรู ในวงศพญามา ในความวองไวช้ันเยี่ยม ในการเปน 



 มาช้ันเยี่ยม ในการเปนมาควรแกคําออนหวานช้ันเยี่ยม เมื่อนายสารถีฝกใหมันรูเหตุ ในการ 
 วองไวช้ันเยี่ยม ในการเปนมาช้ันเยี่ยม ในการเปนมาควรแกคําออนหวานช้ันเยี่ยม ความประพฤติ 
 เปนขาศึก การพยศ การด้ินรนบางอยางบางประการ ยังมีอยูทีเดียว เหมือนของมาท่ีนายสารถ ี
 ฝกใหรูเหตุท่ียังไมเคยฝกฉะน้ัน. มันยอมสงบลงไดในการพยศน้ัน เพราะนายสารถีฝกใหรู 
 เนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ. ในการท่ีมาอาชาไนยตัวงามสงบลงไดในการพยศน้ัน 
 เพราะนายสารถีฝกใหรูเนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ สารถีผูฝกมายอมเพิ่มใหซึ่ง 
 เหตุเปนท่ีต้ังแหงคุณและเหตุเปนท่ีต้ังแหงพละยิ่งข้ึนไป. ดูกรภัททาลิ มาอาชาไนยตัวงาม 
 ประกอบดวยองค ๑๐ ประการน้ีแล ยอมเปนพาหนะควรแกพระราชา เปนพาหนะสําหรับใชสอย 
 ของพระราชา นับไดวาเปนองคของพระราชาฉันใด ดูกรภัททาลิ ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ 
 ประการ ก็ฉันนั้น ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแกทักษิณา เปน 
 ผูควรอัญชลีกรรม เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญยิ่งกวา ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภัททาลิ 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
 สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุติ อันเปนของ 
 พระอเสขะ ดูกรภัททาลิ ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการน้ีแล ยอมเปนผูควรของคํานับ 
 เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแกทักษิณา เปนผูควรแกอัญชลีกรรม เปนนาบุญของโลก ไมมี 
 นาบุญอื่นยิ่งไปกวาดังน้ี. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระสูตรน้ีแลว. ทานพระภัททาลิช่ืนชมยินดี พระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ดังน้ีแล. 
                       จบ ภัททาลิสูตร ท่ี ๕. 
                        --------- 
 @๑. ในการยกและวางเทาท้ัง ๔ ครั้งเดียวกัน ๒. ในการสามารถใหคนนั่งบนหลัง เก็บอาวธุท่ีตก 
 @ภาคพื้นได ๓. ในการประสงคจะใหเดินเบา ไมใหขาศึกไดยินเสียงฝเทา. 
                        ๖. ลฑุกิโกปมสูตร 
                         เรื่องพระอุทาย ี
      [๑๗๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูในอังคุตตราปชนบท มีนิคมของชาวอังคุตตราปะ 
 ช่ืออาปนะ เปนโคจรคาม. ครั้งน้ัน เวลาเชาพระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร 
 เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอาปนนิคม. ครั้นเสด็จเท่ียวบิณฑบาตในอาปนนิคมแลว เวลาปจฉาภัต 
 กลับจากบิณฑบาตแลว เสด็จเขาไปยังไพรสณฑแหงหน่ึง เพื่อประทับพักกลางวันท่ีโคนตนไม 
 แหงหน่ึง. เวลาเชาวันนั้น แมทานพระอุทายีก็นุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาต 
 ยังอาปนนิคม. ครั้นเท่ียวบิณฑบาตในอาปนนิคมแลว เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว 
 เขาไปยังไพรสณฑนั้น เพื่อพักกลางวัน ครั้นถงึไพรสณฑนั้นแลว นั่งพักกลางวันท่ีโคนตนไม 
 แหงหน่ึง. ครั้งน้ัน เมื่อทานพระอุทายีอยูในท่ีลับ เรนอยู เกิดความดําริแหงจติอยางนี้วา 
 พระผูมีพระภาค ทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงทุกขเปนอันมากของเราท้ังหลายออกไปไดหนอ 



 พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงสุขเปนอันมากเขาไปใหแกเราท้ังหลายหนอ พระผูมี- 
 *พระภาคทรงนําอกุศลธรรมเปนอันมากของเราท้ังหลายออกไปไดหนอ พระผูมีพระภาคทรงนํา 
 กุศลธรรมเปนอันมากเขาไปใหแกเราท้ังหลายหนอ. ลําดับนั้น เวลาเย็น ทานพระอุทายีออกจาก 
 ท่ีเรนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง. 
      [๑๗๖] ทานพระอุทายีนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อขาพระองคอยูในท่ีลับ เรนอยู ไดเกิดความ 
 ดําริแหงจิตอยางนี้วา พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงทุกขเปนอันมากของเราท้ังหลาย 
 ออกไปไดหนอ พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงสุขเปนอันมากเขาไปใหแกเรา 
 ท้ังหลายหนอ พระผูมีพระภาคทรงนําอกุศลธรรมเปนอันมากของเราท้ังหลายออกไปไดหนอ 
 พระผูมีพระภาคทรงนํากุศลธรรมเปนอันมากเขาไปใหแกเราท้ังหลายหนอ. ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ดวยเมื่อกอน ขาพระองคเคยฉันไดท้ังเวลาเยน็ ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาลในกลางวัน. 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ไดมีสมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคตรัสเรยีกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เราขอเตือน เธอท้ังหลายจงละการฉันโภชนะในเวลาวิกาล ในเวลากลางวันนั้นเสียเถิด ดังน้ี. 
 ขาพระองคนั้นมีความนอยใจ มีความเสียใจ คฤหบดีท้ังหลายผูมีศรัทธา จะใหของควรเค้ียว 
 ของควรบริโภคอันประณีต ในเวลาวิกาลในกลางวัน แกเราทั้งหลาย แมอันใด พระผูมีพระภาค 
 ตรัสการละอันนั้นของเราท้ังหลายเสียแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายน้ัน 
 เมื่อเห็นกะความรัก ความเคารพ ความละอาย และความเกรงกลัว ในพระผูมีพระภาค 
 จึงละการฉันโภชนะในเวลาวิกาลในกลางวันนั้นเสีย ดวยประการอยางนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคท้ังหลายนั้น ยอมฉันในเวลาเย็น และเวลาเชา ขาแตพระองคผูเจริญ ไดมีสมัยท่ี 
 พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราขอเตือน เธอท้ังหลาย 
 จงละเวนการฉันโภชนะในเวลาวิกาลในราตรีนั้นเสียเถิด ดังน้ี ขาพระองคนั้น มีความนอยใจ 
 มีความเสียใจวา ความท่ีภัตท้ังสองน้ีของเราท้ังหลาย เปนของปรุงประณีตกวาอันใด พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสการละอันนั้นของเราท้ังหลายเสียแลว พระสุคตตรัสการสละคืนอันนั้นของเรา 
 ท้ังหลายเสียแลว. ขาแตพระองคผูเจริญ เรือ่งเคยมีมาแลว บุรุษคนใดไดของสมควรจะแกงมา 
 ในกลางวัน จึงบอกภริยาอยางน้ีวา เอาเถิด จงเก็บสิ่งน้ีไว เราท้ังหมดเทียว จักบริโภคพรอมกัน 
 ในเวลาเย็น อะไรๆ ท้ังหมดท่ีสําหรับจะปรุงกิน ยอมมีรสในเวลากลางคืน กลางวันมีรสนอย 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายน้ัน เห็นกะความรัก ความเคารพ ความละอาย และ 
 ความเกรงกลัวในพระผูมีพระภาค จึงพากันละการบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในราตรีนั้นเสีย 
 ดวยประการอยางนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ เรือ่งเคยมีมาแลว ภิกษุท้ังหลายเท่ียวไปบิณฑบาต 
 ในเวลามืดคํ่า ยอมเขาไปในบอน้ําครําบาง ลงไปในหลุมโสโครกบาง บุกเขาไปยังปาหนามบาง 
 เหยียบข้ึนไปบนแมโคกําลังหลับบาง พบกับโจรผูทําโจรกรรมแลวบาง ยังไมไดทําโจรกรรมบาง 
 มาตุคามยอมชักชวนภิกษุเหลาน้ันดวยอสัทธรรมบาง. ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว 
 ขาพระองคเท่ียวบิณฑบาตในเวลามืดคํ่า หญิงคนหน่ึงลางภาชนะอยู ไดเห็นขาพระองคโดย 



 แสงฟาแลบ แลวตกใจกลัว รองเสียงดังวา ความไมเจริญไดมีแกเราแลว ปศาจจะมากินเรา 
 หนอ. เมื่อหญิงน้ันกลาวอยางน้ันแลว ขาพระองคไดพูดกะหญิงน้ันวา ไมใชปศาจดอกนองหญิง 
 เปนภิกษุยืนเพื่อบิณฑบาต ดังน้ี. หญิงน้ันกลาววา บิดาของภกิษุตายเสียแลว มารดาของภิกษุ 
 ตายเสียแลว ดูกรภิกษุ ทานเอามีดสําหรับเชือดโคท่ีคมเชือดทองเสีย ยังจะดกีวา การท่ีทาน 
 เท่ียวบิณฑบาตในเวลาคํ่ามืดเพราะเหตุแหงทองเชนนั้น ไมดีเลย ดังน้ี. ขาแตพระองคผูเจริญ 
 เมื่อขาพระองคระลึกถึงเรื่องนั้นอยู มีความคิดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอนัเปนเหตุ 
 แหงทุกขเปนอันมากของเราท้ังหลายออกไปเสียไดหนอ พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุ 
 แหงสุขเปนอันมากเขาไปใหแกเราท้ังหลายหนอ พระผูมีพระภาคทรงนําอกุศลธรรมเปนอันมาก 
 ของเราท้ังหลายออกไปเสียไดหนอ พระผูมีพระภาคทรงนํากุศลธรรมเปนอนัมากเขาไปใหแกเรา 
 ท้ังหลายหนอ. 
                       อุปมาดวยนกนางมูลไถ 
      [๑๗๗] ก็อยางนั้นแลอุทายี โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวนิัยนี้ เมื่อเรากลาววา 
 จงละโทษสิ่งน้ีเสียเถิด เขากลับกลาวอยางนี้วา ทําไมจะตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษเพียง 
 เล็กนอยนี้เลา พระสมณะนี้ ชางขัดเกลาหนักไป เขาจึงไมละโทษนั้นดวย ไมเขาไปต้ังความยําเกรง 
 ในเราดวย ดูกรอุทายี อนึ่งโทษเพียงเล็กนอยของภิกษุท้ังหลายผูใครในสิกขานั้น ยอมเปน 
 เครื่องผูกอันมกีําลัง มั่น แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ. ดูกรอุทายี 
 เปรียบเหมือนนกนางมูลไถ ถกูผูกไวดวยเครือ่งผูกคือเถาวัลยหัวดวน ยอมรอเวลาท่ีจะฆา 
 หรือเวลาท่ีจะถูกมัดหรอืเวลาตาย ในท่ีนั้นเอง ฉันใด ดูกรอุทายี ผูใดพึงกลาวอยางนีว้า 
 เครื่องดักคือเถาวัลยหวัดวน สาํหรับเขาใชดักนางนกมูลไถ ซึ่งมันรอเวลาท่ีจะถูกฆา หรือเวลา 
 ท่ีจะถูกมัด หรือเวลาตายน้ัน เปนเครื่องผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย ไมมีแกน ดังน้ี 
 ผูนั้นเมื่อกลาว ช่ือวาพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ? 
      ไมชอบ พระเจาขา เครื่องดักคือเถาวัลยหวัดวน สําหรับเขาใชดักนกนางมูลไถ ซึ่งมัน 
 รอเวลาท่ีจะถูกฆา หรือเวลาท่ีจะถูกมัด หรือเวลาตายในท่ีนั้นนั่นแล เปนเครื่องผูกมีกําลัง 
 มั่น แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ พระเจาขา. 
      ดูกรอุทายี โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินยันี้ ก็ฉันนั้น เมื่อเรากลาววาจงละโทษน้ีเสียเถิด 
 เขากลับกลาวอยางนี้วา ทําไมจะตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษเพียงเล็กนอยน้ีเลา พระสมณะนี้ 
 ชางขัดเกลาหนักไป เขาจึงไมละโทษนั้นดวย ไมเขาไปต้ังความยําเกรงในเราดวย ดูกรอุทายี 
 อน่ึง โทษเพียงเล็กนอยของภิกษุท้ังหลายผูใครในสิกขาน้ัน เปนเครื่องผูกมกีําลัง มั่น แนนแฟน 
 ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ. 
                         อุปมาดวยชางตน 
      [๑๗๘] ดูกรอุทายี สวนกุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ เมื่อเรากลาววา จงละโทษนี้ 
 เสียเถิด เขากลาวอยางนีว้า ก็ทําไมจะตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษเล็กนอยเพียงท่ีควรละนี้ 
 ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสใหเราท้ังหลายละ ซึ่งพระสุคตตรัสใหเราท้ังหลายสละคืนเลา เขายอม 
 ละโทษนั้นดวย เขาไปต้ังความยําเกรงในเราดวย อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายเหลาใดผูใครในสิกขา 



 ภิกษุท้ังหลายเหลาน้ันละโทษน้ันแลว มีความขวนขวายนอย มีขนตก เยียวยาชีวิตดวยของท่ี 
 ผูอื่นให มีใจเปนดุจมฤคอยู โทษเพียงเล็กนอยของภิกษุเหลานั้น ยอมเปนเครื่องผูกไมมีกําลัง 
 บอบบาง เปอย ไมมีแกนสาร. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนชางตน มีงาอันงอนงาม เปน 
 ราชพาหนะอันประเสริฐ เคยเขาสงคราม ควาญชางผูกดวยเชือกเปนเครื่องผกูอันมั่น พอเอีย้วกาย 
 ไปหนอยหนึ่ง ก็ทําเครื่องผูกนั้นใหขาดหมด ทําลายหมด แลวหลีกไปไดตามปรารถนา ฉันใด 
 ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา ชางตนนั้น มีงาอันงอนงาม เปนราชพาหนะอันประเสริฐ เคยเขาสงคราม 
 ควาญชางผูกดวยเชือกเปนเครือ่งผูกอันมั่นเหลาใด พอเอี้ยวกายไปหนอยหน่ึง ก็ทําเครื่องผูก 
 เหลานั้นใหขาดหมด ทําลายหมด แลวหลีกไปไดตามปรารถนา เครื่องผูกท่ีเขาผูกชางตนนั้น 
 เปนเครื่องผูกมีกําลัง มั่น แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ ดังน้ี ผูนั้นเมื่อกลาว 
 ช่ือวาพึงกลาวโดยชอบหรอืหนอ? 
      ไมชอบ พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ชางตนนั้น มีงาอันงอนงาม เปนราชพาหนะ 
 อันประเสริฐ เคยเขาสงคราม เขาผูกดวยเชือกเปนเครื่องผูกมั่น พอเอี้ยวกายไปหนอยหน่ึง 
 ก็ทําเครื่องผูกเหลาน้ันใหขาดหมด ทําลายหมด แลวหลีกไปไดตามความปรารถนา เครื่องผูก 
 ชางตนนั้น เปนเครื่องผูกไมมกีําลัง บอบบาง เปอย ไมมีแกนสาร พระเจาขา. 
      ดูกรอุทายี กุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้น เมื่อเรากลาววา จงละโทษน้ี 
 เสียเถิด เขากลับกลาวอยางนี้วา ทําไมจะตองวากลาวเพราะโทษเพียงเล็กนอยท่ีควรละนี้ ซึ่ง 
 พระผูมีพระภาคตรัสใหเราท้ังหลายละ ซึ่งพระสุคตตรัสใหเราท้ังหลายสละคืนดวยเลา ดังน้ี 
 เขาละโทษน้ันดวย ไมเขาไปต้ังความยําเกรงในเราดวย อนึง่ ภิกษุท้ังหลายเหลาใดผูใครในสิกขา 
 ภิกษุท้ังหลายเหลาน้ันละโทษน้ันแลวเปนผูมีความขวนขวายนอย มีขนตก เยียวยาชีวิตดวยของ 
 ท่ีผูอื่นให มีใจเปนดุจมฤคอยู ดูกรอุทายี โทษเพียงเล็กนอยท่ีควรละของภิกษุเหลานั้น เปน 
 เครื่องผูกไมมกีําลัง เปอย ไมมีแกนสาร. 
                         อุปมาดวยคนจน 
      [๑๗๙] ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษคนจน ไมมีอะไรเปนของตน ไมใชคนมั่งค่ัง 
 เขามีเรือนเล็กๆ หลังหน่ึง มีเครื่องมุงบังและเครื่องผูกหลุดลุย ตองคอยไลกา มีรูปไมงาม 
 มีแครอันหนึ่ง หลุดลุย มีรูปไมงาม มีขาวเปลือกและพืชสําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใช 
 เปนพันธุอยางดี มีภรรยาคนหนึ่งไมสวย เขาเห็นภิกษุผูอยูในอาราม มีมือและเทาลางดีแลว 
 ฉันโภชนะอันเจริญใจ นั่งอยูในท่ีอันรมเย็น ประกอบในอธิจิต. เขาพึงมีความดําริอยางนี้วา 
 ดูกรทานผูเจรญิ ความเปนสมณะเปนสุขหนอ ดูกรทานผูเจริญ ความเปนสมณะไมมีโรคหนอ 
 เราควรจะปลงผมและหนวดแลวนุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตบางหนอ. แตเขาไม 
 อาจละเรือนเลก็หลังหนึ่ง มีเครื่องมุงบังและเครื่องผูกอนัหลดุลุย ท่ีตองคอยไลกา มีรูปไมงาม 
 มีแครอันหนึ่งท่ีหลุดลุย ไมงาม ละแครอันหนึ่งท่ีหลุดลุย มรีูปไมงาม ละขาวเปลือกและพืช 
 สําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใชพันธุอยางดี และภรรยาคนหน่ึงไมสวย แลวปลงผม 
 และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตได. ดูกรอุทายี ผูใดพึงกลาวอยางนีว้า 
 บุรุษน้ันถูกเขาผูกดวยเครือ่งผกูเหลาน้ัน ไมอาจละเรือนเล็กๆ หลังหน่ึง ซึ่งมีเครื่องมุงบัง 



 และเครื่องผูกหลุดลุย ท่ีตองคอยไลกา มีรูปไมงาม ละแครอันหนึ่งท่ีหลุดลุย ไมงาม ละ 
 ขาวเปลือกและพืชสําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใชพันธุอยางดี ละภรรยาคนหนึ่ง ไม 
 สวย แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตได. ก็เครื่องผูกของเขา 
 นั้นเปนเครื่องผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย ไมมีแกนสาร ดังน้ี ผูนั้นเมื่อกลาวช่ือวา 
 พึงกลาวโดยชอบหรือหนอ? 
      ไมชอบ พระเจาขา บุรุษน้ันถูกเขาผูกดวยเครื่องผูกเหลาใด แลวไมอาจละเรือนเล็กๆ 
 หลังหน่ึง มีเครือ่งมุงบังและเครื่องผูกอันหลดุลุย ท่ีตองคอยไลกา มีรูปไมงาม ละแคร 
 อันหนึ่งอันหลดุลุย ไมงาม ละขาวเปลือกและพืชสําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใชพันธุ 
 อยางดี ละภรรยาคนหน่ึง ไมสวย แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปน 
 บรรพชิตได เครื่องผูกของเขาน้ันเปนเครื่องผกูมีกําลัง มั่น แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือน 
 ทอนไมใหญ พระเจาขา. 
      ดูกรอุทายี โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินยันี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเรากลาววา จงละ 
 โทษนี้เสียเถิด เขากลับกลาวอยางนี้วา ก็ทําไมจะตองวากลาว เพราะเหตุแหงโทษเพียงเล็กนอย 
 นี้ดวยเลา พระสมณะนี้ชางขัดเกลาหนักไป เขาไมละโทษน้ันดวย ไมเขาไปต้ังความยําเกรง 
 ในเราดวย ดูกรอุทายี อนึ่ง โทษเพียงเล็กนอยของภิกษุท้ังหลายผูใครในสิกขาน้ัน ยอมเปน 
 เครื่องผูกมีกําลงั มั่น แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ. 
                         อุปมาดวยคนม่ังมี 
      [๑๘๐] ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มี 
 โภคะมาก สะสมทองหลายรอยแทง สะสมขาวเปลือก นา ท่ีดิน ภรรยา ทาส ทาสี ไวเปน 
 อันมาก เขาเห็นภิกษุผูอยูในอาราม มีมือและเทาลางดีแลว ฉันโภชนะอันเจริญใจ นั่งอยูในท่ี 
 อันรมเย็น ประกอบในอธิจิต. เขาพึงมีความดําริอยางนีว้า ทานผูเจริญ ความเปนสมณะเปน 
 สุขหนอ ทานผูเจริญ ความเปนสมณะไมมีโรคหนอ เราควรจะปลงผมและหนวด นุงหมผา 
 กาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตบางหนอ เขาอาจละทองหลายรอยแทง ละขาวเปลือก นา 
 ท่ีดิน ภรรยา ทาส ทาสี เปนอันมาก แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวช 
 เปนบรรพชิตได. ดูกรอุทายี ผูใดพึงกลาววา เครื่องผูกท่ีเปนเครื่องผูกคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี 
 ซึ่งเขาอาจละทองหลายรอยแทง ละขาวเปลือก นา ท่ีดิน ภรรยา ทาส ทาสี เปนอันมาก 
 แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตน้ัน เปนเครื่องผูกมีกําลัง มั่น 
 แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ ดังน้ี ผูนั้น เมื่อกลาวช่ือวาพึงกลาวโดยชอบ 
 หรือหนอ? 
      ไมชอบ พระเจาขา เครื่องผกูท่ีเปนเครื่องผูกคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี ซึ่งอาจละทอง 
 หลายรอยแทง ละขาวเปลือก นา ท่ีดิน ภรรยา ทาส ทาสี เปนอันมาก แลวปลงผมและ 
 หนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตน้ัน เปนเครื่องผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย 
 ไมมีแกนสาร พระเจาขา. 
      ดูกรอุทายี กุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเรากลาววา จงละ 



 โทษนี้เสียเถิด เขากลับกลาวอยางนี้วา ก็ทําไมจะตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษเพียงเล็กนอย 
 ซึ่งควรละนี้ ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสใหเราท้ังหลายละ ท่ีพระสุคตตรัสใหเราท้ังหลายสละคืน 
 ดวยเลา กุลบุตรเหลานั้นยอมละโทษน้ันดวย เขาไปต้ังความยําเกรงในเราดวย ภิกษุท้ังหลาย 
 เหลาใดผูใครในสิกขา ภิกษุท้ังหลายเหลาน้ันละโทษน้ันแลว เปนผูมีความขวนขวายนอย ม ี
 ขนตก เยียวยาชีวิตดวยของท่ีผูอื่นให มีใจเปนดุจมฤคอยู ดกูรอุทายี โทษเพียงเล็กนอยของ 
 ภิกษุเหลานั้น เปนเครื่องผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย ไมมีแกนสาร. 
                         บุคคล ๔ จําพวก 
      [๑๘๑] ดูกรอุทายี บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน? ดูกร 
 อุทายี บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธิ แตความดําริท่ีแลนไป 
 อันประกอบดวยอุปธิ ยังครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธินั้นไดอยู ผูนั้นยังรบัเอา 
 ความดํารินั้นไว ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหสิ้นสุด ไมใหถึงความไมมี เราเรียกบุคคลน้ีแลวา 
 ผูอันกิเลสประกอบไว ไมใชผูอันกิเลสคลายแลว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความท่ีอินทรียเปน 
 ของตางกันในบุคคลน้ี เรารูแลว. 
      ดูกรอุทายี บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธิ ความ 
 ดําริท่ีแลนไป อันประกอบดวยอุปธิ ยังครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธินั้นไดอยู 
 แตผูนั้นไมรับเอาความดําริเหลาน้ันไว ละได บรรเทาได ทําใหสิ้นสุดได ใหถึงความไมมไีด 
 แมบุคคลผูนี้ เราก็กลาววา ผูอนักิเลสประกอบไว ไมใชผูอันกิเลสคลายแลว ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะความท่ีอินทรียเปนของตางกันในบุคคลน้ี เรารูแลว. 
      ดูกรอุทายี บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธิ ความ 
 ดําริท่ีแลนไป อันประกอบดวยอุปธิ ยังครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธินั้นไดอยู 
 เพราะความหลงลืมแหงสติในบางครั้งบางคราว ความดําริท่ีแลนไป อันประกอบดวยอุปธิ ยัง 
 ครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธินั้นไดอยู ความบังเกิดแหงสติชาไป ท่ีจริงเขาละ 
 บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งความดํารินั้นฉับพลัน. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือน 
 บุรุษเอาหยาดนํ้าสองหยาด หรือสามหยาด หยาดลงในกะทะเหล็กอันรอนอยูตลอดวัน หยาด 
 น้ําตกลงชาไป ความจริงหยาดน้ําถึงความส้ินไปแหงไปนั้นเร็วกวา ฉันใด ดูกรอุทายี บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้น เปนผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธิ ความดําริแลนไป อัน 
 ประกอบดวยอปุธิ ยังครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธินั้นไดอยู เพราะความหลง 
 ลืมแหงสติในบางครั้งบางคราว ความบังเกิดแหงสติชาไป ท่ีจริงเขาละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด 
 ใหถึงความไมมี ซึ่งความดํารินั้นฉับพลัน ถึงบุคคลน้ีเราก็กลาววา ผูอันกิเลสประกอบไว มิใช 
 ผูอันกิเลสคลายแลว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความท่ีอินทรียเปนของตางกันในบุคคลน้ี 
 เรารูแลว. 
      ดูกรอุทายี ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ รูวาเบญจขันธอันช่ือวาอุปธิเปนมูลแหงทุกข ครั้นรู 
 ดังน้ีแลว เปนผูไมมีอุปธิ แลวนอมจิตไปในนิพพานเปนท่ีสิ้นอุปธิ บุคคลน้ีเรากลาววา ผูอนั 
 กิเลสคลายแลว มิใชผูอันกิเลสประกอบไว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความท่ีอินทรียเปนของ 



 ตางกันในบุคคลน้ี เรารูแลว. ดกูรอุทายี บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก. 
                         วาดวยกามคุณ ๕ 
      [๑๘๒] ดูกรอุทายี กามคุณหาเหลาน้ี กามคุณหาเปนไฉน คือรูปอันพึงรูแจงดวยจักษุ 
 ท่ีสัตวปรารถนารักใครชอบใจ เปนสิ่งท่ีนารัก ประกอบดวยกามเปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด 
 เสียงอันพึงรูแจงดวยโสต ... กลิ่นอันพึงรูแจงดวยฆานะ ... รสอันพึงรูแจงดวยชิวหา   ... 
 โผฏฐัพพะอันพึงรูแจงดวยกาย ... ท่ีสัตวปรารถนารักใครชอบใจ เปนสิ่งท่ีนารัก ประกอบดวยกาม 
 เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด. กามคุณหาน้ีแล. ดูกรอุทายี ความสุขโสมนัสท่ีเกิดเพราะอาศัยกามคุณ 
 หาน้ี เรากลาววากามสุข ความสุขไมสะอาด ความสุขของปุถุชน ไมใชสุขของพระอรยิะ 
 อันบุคคลไมควรเสพ ไมควรใหเกิดมี ไมควรทําใหมาก ควรกลัวแตสุขน้ัน. 
      [๑๘๓] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงดัจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรล ุ
 ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต 
 ในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิด 
 แตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุ 
 ตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุ 
 จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ไดมีอุเบกขา 
 เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ฌานท้ังส่ีนี้เรากลาววา ความสุขเกิดแตความออกจากกาม ความสุข 
 เกิดแตความสงัด ความสุขเกิดแตความสงบ ความสุขเกิดแตความสัมโพธิ อนับุคคลควรเสพ 
 ควรใหเกิดมี ควรทําใหมาก ไมควรกลัวแตสขุน้ัน ดังน้ี. 
      [๑๘๔] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงดัจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรล ุ
 ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. ดูกรอุทายี ปฐมฌานเรากลาววายัง 
 หวั่นไหว ก็ในปฐมฌานน้ัน ยังมีอะไรหวั่นไหว ขอท่ีวิตกและวิจารยังไมดบัในปฐมฌานน้ี เปน 
 ความหวั่นไหวในปฐมฌานน้ัน. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยันี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใส 
 แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและ 
 สุขเกิดแตสมาธิอยู. ดูกรอุทาย ีแมทุติยฌานนี้ เราก็กลาววายงัหวั่นไหว ก็ในทุติยฌานนั้น 
 ยังมีอะไรหวั่นไหว ขอท่ีปติและสุขยังไมดับในทุติยฌานนี้ เปนความหวั่นไหวในทุติยฌานนั้น. 
 ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะ 
 ปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ 
 อยูเปนสุข. ดูกรอุทายี แมตติยฌานน้ี เราก็กลาววายังหวั่นไหว ก็ในตติยฌานน้ันยังมีอะไร 
 หวั่นไหว ขอท่ีอุเบกขาและสุขยังไมดับในตติยฌานนี้ เปนความหวั่นไหวในตติยฌานนั้น. ดูกร 
 อุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และ 
 ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. จตุตถฌานนี้ เรากลาววา 
 ไมหวั่นไหว. 
                   วาดวยการละรูปฌานและอรูปฌาน 
      [๑๘๕] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงดัจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรล ุ



 ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. ปฐมฌานน้ีเรากลาววา ไมควรทําความ 
 อาลัย เธอท้ังหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงปฐมฌานนั้น 
 ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม 
 เอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู นี้เปน 
 ธรรมเครื่องกาวลวงปฐมฌานนั้น. ดูกรอุทายี แมทุติยฌานนี้เราก็กลาววา ไมควรทําความอาลัย 
 เธอท้ังหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงทุติยฌานนั้น ดูกรอุทายี 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป 
 บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข 
 นี้เปนธรรมเครื่องกาวลวงตติยฌานน้ัน. ดูกรอุทายี แมตติยฌานน้ีเราก็กลาววา ไมควรทําความ 
 อาลัย เธอท้ังหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงตติยฌานน้ัน 
 ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และ 
 ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้เปนธรรมเครื่องกาวลวง 
 ตติยฌานน้ัน. ดูกรอุทายี แมจตุตถฌานนี้เราก็กลาววา ไมควรทําความอาลยั เธอท้ังหลาย 
 จงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงจตุตถฌานนั้น ดูกรอุทายี ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้บรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยบริกรรมวา อากาศไมมีท่ีสุด เพราะลวงรูปสัญญา 
 ไดโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาได เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญาอยู นี้เปนธรรม 
 เครื่องกาวลวงจตุตถฌานนั้น. ดูกรอุทายี แมอากาสานัญจายตนฌานนั้น เราก็กลาววา ไมควรทํา 
 ความอาลัย เธอท้ังหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงอากาสา- 
 *นัญจายตนฌานน้ัน ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลวุญิญาณัญจายตนฌาน ดวยบรกิรรมวา 
 วิญญาณไมมีท่ีสุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานได โดยประการท้ังปวงอยู นี้เปนธรรม 
 เครื่องกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานน้ัน. ดูกรอุทายี แมวิญญาณัญจายตนฌานนี้ เราก็กลาววา 
 ไมควรทําความอาลัย เธอท้ังหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครือ่งกาวลวง 
 วิญญาณัญจายตนฌานนั้น ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ดวย 
 บริกรรมวา ไมมีอะไร เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานไดโดยประการท้ังปวงอยู นี้เปนธรรม 
 เครื่องกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานน้ัน. แมอากิญจัญญายตนฌานน้ัน เราก็กลาววา ไมควรทํา 
 ความอาลัย เธอท้ังหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงอากิญ- 
 *จัญญายตนฌานน้ัน ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะ 
 ลวงอากิญจัญญายตนฌานไดโดยประการท้ังปวงอยู นี้เปนธรรมเครือ่งกาวลวงอากิญจัญญายตนฌาน 
 นั้น. แมเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนี้เราก็กลาววา ไมควรทําความอาลยั เธอท้ังหลายจงละเสีย 
 จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครือ่งกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น ดูกร 
 อุทายี ท่ีภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
 ไดโดยประการท้ังปวงอยู นี้เปนธรรมเครื่องกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น. เรากลาว 
 การละกระท่ังเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอุทายี เธอเห็นหรือหนอ 
 ซึ่งสังโยชนละเอียดก็ดี หยาบก็ดีนั้น ท่ีเรามิไดกลาวถึงการละน้ัน? 



      ไมเห็นเลย พระเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ทานพระอุทายียินดีช่ืนชมพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ดังน้ีแล. 
                      จบ ลฑุกิโกปมสูตร ท่ี ๖. 
                        ------------- 
                          ๗. จาตุมสูตร 
                    เรื่องพระอาคันตุกะพูดเสียงดัง 
      [๑๘๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อามลกีวัน ใกลบานจาตุมา. ก็สมัยนั้น ภิกษุ 
 ประมาณหารอยรูป มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนหัวหนาไปถึงจาตุมคาม เพื่อเฝา 
 พระผูมีพระภาค. ก็ภิกษุอาคันตุกะเหลาน้ัน ปราศรัยกับภิกษุเจาถิ่น จัดเสนาสนะ เก็บบาตร 
 และจีวร เปนผูมีเสียงสูง มีเสียงดัง. ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนท 
 มาวา ดูกรอานนท ผูท่ีเสียงสูง เสียงดังน้ัน เปนใคร ราวกะชาวประมงแยงปลากัน? 
      ทานพระอานนท กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประมาณหารอยนั้น มีพระ 
 สารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนหัวหนา มาถึงจาตุมคาม เพื่อเฝาพระผูมพีระภาค ภิกษุ 
 ผูอาคันตุกะเหลาน้ัน ปราศรัยกับภิกษุเจาถิ่น จัดเสนาสนะ เก็บบาตรและจีวรอยู เปนผูมีเสียงสูง 
 มีเสียงดัง. 
      ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงไปเรียกพวกภิกษุมาตามคําของเราวา พระศาสดาตรัสเรียก 
 ทานท้ังหลาย. ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว จึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงท่ีพัก ได 
 กลาวกะภิกษุเหลานั้นวา พระศาสดาตรัสเรียกทานท้ังหลาย. ภิกษุเหลานั้นรบัคําทานพระอานนท 
 แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง. พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอมีเสียงสูง มเีสียงดัง 
 ราวกะชาวประมงแยงปลากัน เพราะเหตุอะไรหนอ? 
      พวกภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประมาณหารอยนั้น มีพระสารีบุตร 
 และโมคคัลลานะเปนหัวหนา มาถึงจาตุมคามเพื่อเฝาพระผูมพีระภาค ภิกษุผูอาคันตุกะเหลาน้ีนั้น 
 ปราศรัยกับภิกษุเจาถิ่น จัดเสนาสนะ เก็บบาตรและจีวรอยู จงึมีเสียงสูง เสียงดัง พระเจาขา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงพากันไป เราประณามพวกเธอ พวกเธอไมควรอยูใน 
 สํานักเรา. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 ทําประทักษิณแลว เก็บอาสนะ ถือบาตรและจีวรหลีกไปแลว. 
      [๑๘๗] ก็สมัยนั้น พวกเจาศากยะชาวเมืองจาตุมาประชุมกันอยูท่ีเรือนรบัแขก ดวย 
 กรณียะบางอยาง. ไดเห็นภิกษุเหลานั้นมาแตไกล ครั้นแลว จงึเขาไปหาภิกษุเหลานั้นจนถึง 
 ท่ีใกล ไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ดูเถิดทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะพากันไปไหนเลา? 
      ภ. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุสงฆถูกพระผูมีพระภาคทรงประณามแลว. 
      ส. ขาแตทานผูมีอายุท้ังหลาย ถาเชนนั้น ขอทานท้ังหลายจงน่ังอยูครูหนึง่ แมไฉน 



 ขาพเจาท้ังหลายพึงอาจใหพระผูมีพระภาคทรงเลื่อมใสได. ภกิษุเหลานั้นรับคําพวกเจาศากยะ 
 ชาวเมืองจาตุมาแลว. ลําดับนั้น พวกศากยะชาวเมืองจาตุมาเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ของพระผูมีพระภาคจงช่ืนชมกะภิกษุสงฆเถิด ขอพระผูมีพระภาคจงรับสั่งกะภิกษุสงฆเถิด ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ในบัดนี้ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ เหมือนท่ีพระผูมีพระภาค 
 ทรงอนุเคราะหในกาลกอนเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ในภิกษุสงฆหมูนี้ ภกิษุท้ังหลายท่ียังเปน 
 ผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยน้ี มีอยู เมื่อภิกษุเหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาค 
 จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนเมื่อพืชท่ียังออน 
 ไมไดน้ํา จะพึงเปนอยางอื่น จะพึงแปรไป ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ ในภิกษุสงฆหมูนี ้
 ภิกษุท้ังหลายท่ียังเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้ มีอยู เมื่อภิกษุเหลานัน้ 
 ไมไดเฝาพระผูมีพระภาคก็ฉันนั้น จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป ขาแตพระองคผูเจริญ 
 เปรียบเหมือนเมื่อลูกโคออนไมเห็นแม จะพึงเปนอยางอื่น จะพึงแปรไปฉันใด ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ในภิกษุสงฆหมูนี้ ภิกษุท้ังหลายท่ียังเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินยันี้ 
 มีอยู ภิกษุเหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาคก็ฉันนั้น จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงช่ืนชมกะภิกษุสงฆเถิด ขอพระผูมีพระภาคจงรับสั่ง 
 กะภิกษุสงฆเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ในบัดน้ี ขอพระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ 
 เหมือนท่ีพระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆในกาลกอนเถิด. 
                     พรหมอาราธนาพระพุทธเจา 
      [๑๘๘] ครั้งน้ันแล ทาวสหัมบดีพรหมทราบพระพุทธดําริแหงพระทัยของพระผูม-ี 
 *พระภาคดวยใจของตนแลว หายไปในพรหมโลก มาปรากฏตรงพระพักตรพระผูมีพระภาค 
 เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนท่ีคูออก หรือคูแขนท่ีเหยียดเขา ฉะนั้น. ครั้นแลว ทําผาหม 
 เฉวียงบาขางหน่ึง ประณมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู แลวไดกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขอพระผูมีพระภาค จงทรงช่ืนชมกะภิกษุสงฆเถิด ขอพระผูมีพระภาค จงรับสั่ง 
 กะภิกษุสงฆเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ในบัดน้ี ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ 
 เหมือนท่ีพระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆในกาลกอนเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ในภิกษุ 
 สงฆหมูนี้ ภิกษุท้ังหลายยังเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยน้ี มีอยู เมื่อภิกษุ 
 เหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาค จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป ขาแตพระองคผูเจริญ 
 เปรียบเหมือนพืชท่ียังออนไมไดน้ํา จะพึงเปนอยางอื่น จะพึงแปรไป ฉันใด ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ในภิกษุสงฆหมูนี้ ภิกษุท้ังหลายท่ียังเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินยันี้ 
 มีอยู เมื่อภิกษุเหลาน้ันไมไดเฝาพระผูมีพระภาค ก็ฉันนั้น จะพึงมีความนอยใจ มีความแปร- 
 *ปรวนไป ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนเมื่อลูกโคออนไมเห็นแม จะพึงเปนอยางอืน่ 
 จะพึงแปรไป ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ ในภิกษุสงฆหมูนี้ ภิกษุท้ังหลายท่ียังเปนผูใหม 
 บวชไมนาน เพ่ิงมาสูพระธรรมวินัยนี้ มอียู เมื่อภิกษุเหลานัน้ไมไดเฝาพระผูมีพระภาคก็ฉันนั้น 
 จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรง 



 ช่ืนชมกะภิกษุสงฆเถิด ขอพระผูมีพระภาคจงรับส่ังกะภิกษุสงฆเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ 
 ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ เหมือนท่ีพระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะหภกิษุสงฆ 
 ในกาลกอนเถิด. เจาศากยะชาวเมืองจาตุมา และทาวสหัมบดีพรหม ไดสามารถทูลใหพระผูมี- 
 *พระภาคทรงเลื่อมใส ดวยคําวิงวอนเปรียบดวยขาวกลาออน และดวยคําวิงวอนเปรียบดวย 
 ลูกโคออน ฉะนี้แล. 
                       พระอาคันตุกะเขาเฝา 
      [๑๘๙] ครั้งน้ันแล ทานพระมหาโมคคัลลานะ จึงเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรทานผู 
 มีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงลุกข้ึนเถิด จงถือเอาบาตรและจีวรเถิด พระผูมีพระภาค 
 อันเจาศากยะชาวเมืองจาตุมา และทาวสหัมบดีพรหมทรงใหเลื่อมใสแลว ดวยคําวิงวอนเปรียบ 
 ดวยขาวกลาออน และดวยคําวิงวอนเปรียบดวยลูกโคออน. ภิกษุเหลานั้นรบัคําทานพระมหา- 
 *โมคคัลลานะแลว จึงลุกจากอาสนะ ถือบาตรและจีวร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. พระผูมีพระภาคไดรับส่ังกับทาน 
 พระสารีบุตรผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงวา ดูกรสารีบุตร เมื่อเราประณามภิกษุสงฆแลว 
 จิตของเธอไดมีอยางไร? 
      ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระผูมีพระภาคทรงประณาม 
 ภิกษุสงฆแลว จิตของขาพระองคไดมีอยางนีว้า บัดนี้พระผูมีพระภาคจักทรงมีความขวนขวายนอย 
 ประกอบตามธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยู แมเราท้ังหลายก็จกัมีความขวนขวายนอย 
 ประกอบตามธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยูในบัดนี้. 
      ดูกรสารีบุตร เธอจงรอกอน ดูกรสารีบุตร เธอจงรอกอน ดูกรสารีบุตร เธออยาพึงใหจติ 
 เห็นปานน้ีเกิดข้ึนอีกเลย. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะมาวา ดูกรโมคคัลลานะ 
 เมื่อเราประณามภิกษุสงฆแลว จิตของเธอไดมีอยางไร? 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระผูมีพระภาค 
 ทรงประณามภิกษุสงฆแลว จติของขาพระองคไดมีอยางนี้วา บัดนี้พระผูมีพระภาคจักทรงมีความ 
 ขวนขวายนอย ประกอบตามธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยู เรา และทานพระสารีบุตร 
 จักชวยกันปกครองภิกษุสงฆในบัดนี้. 
      ดีละ โมคคัลลานะ ความจริงเรา หรือสารบุีตรและโมคคัลลานะเทาน้ัน พึงปกครอง 
 ภิกษุสงฆ. 
                          ภัย ๔ อยาง 
      [๑๙๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภัย ๔ อยางนี้ เม่ือบุคคลกําลังลงนํ้า พึงหวังได ภัย ๔ อยางเปนไฉน คือภัยเพราะคลื่น ภัย 
 เพราะจระเข ภัยเพราะน้ําวน ภัยเพราะปลาราย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภัย ๔ อยางนี้แล เมื่อบุคคล 
 กําลังลงนํ้า พึงหวังได ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภัย ๔ อยางน้ีก็ฉันนั้น เมื่อบุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ ออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินยันี้ พึงหวังได ภัย ๔ อยางเปนไฉน คือ ภัยเพราะ 



 คลื่น ภัยเพราะจระเข ภัยเพราะน้ําวน ภัยเพราะปลาราย. 
      [๑๙๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภัยเพราะคลื่นเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรบางคน 
 ในโลกนี้ มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
 ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอันทุกขครอบงําแลว เปนผูอันทุกข 
 ทวมทับแลว ทําไฉน การทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ จะพึงปรากฏได เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย 
 ยอมตักเตือนสัง่สอนกุลบุตรน้ัน ผูบวชแลวอยางนั้นวา ทานพึงกาวไปอยางนี ้ทานพึงถอยกลบั 
 อยางนี้ ทานพึงแลอยางนี้ ทานพึงเหลียวอยางน้ี ทานพึงคูเขาอยางนี้ ทานพึงเหยียดออกอยางนี้ 
 ทานพึงทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรอยางนี้ กุลบุตรน้ันยอมมีความดําริอยางนีว้า เมื่อกอนเราเปน 
 คฤหัสถ ยอมตักเตือนบาง สั่งสอนบาง ซึ่งคนอื่น ก็ภิกษุเหลาน้ี เพียงคราวบุตรคราวหลาน 
 ของเรา ยังมาสําคัญการท่ีจะพึงตักเตือนพร่ําสอนเรา เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 กุลบุตรผูนี้เรากลาววา กลัวแตภัยเพราะคลื่น แลวบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวา 
 ภัยเพราะคลื่นนี้ เปนช่ือของความคับใจดวยสามารถความโกรธ. 
      [๑๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภัยเพราะจระเขเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรบางคน 
 ในโลกนี้ มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
 ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอันทุกขครอบงําแลว เปนผูอันทุกข 
 ทวมทับแลว ทําไฉน การทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้จะพึงปรากฏได เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย 
 ยอมตักเตือนสัง่สอนกุลบุตรผูบวชแลวอยางน้ันวา สิ่งน้ีทานควรเค้ียวกิน สิ่งน้ีทานไมควร 
 เค้ียวกิน สิ่งน้ีทานควรฉัน สิ่งน้ีทานไมควรฉัน สิ่งน้ีทานควรลิ้ม สิ่งน้ีทานไมควรล้ิม สิ่งน้ี 
 ทานควรด่ืม สิ่งน้ีทานไมควรด่ืม สิ่งเปนกัปปยะทานควรเค้ียวกิน สิ่งเปนอกัปปยะทานไมควร 
 เค้ียวกิน สิ่งเปนกัปปยะทานควรฉัน สิ่งเปนอกัปปยะทานไมควรฉัน สิ่งเปนกัปปยะทานควรล้ิม 
 สิ่งเปนอกัปปยะทานไมควรลิม้ สิ่งเปนกัปปยะทานควรด่ืม สิ่งเปนอกัปปยะทานไมควรด่ืม ทาน 
 ควรเค้ียวกินในกาล ทานไมควรเค้ียวกินในวกิาล ทานควรฉันในกาล ทานไมควรฉันในวิกาล 
 ทานควรล้ิมในกาล ทานไมควรลิ้มในวิกาล ทานควรด่ืมในกาล ทานไมควรด่ืมในวิกาล ดังน้ี 
 กุลบุตรน้ันยอมมีความดําริอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถ ปรารถนาจะเค้ียวกินสิ่งใดก็เค้ียวกิน 
 สิ่งน้ันได ไมปรารถนาจะเค้ียวกินสิ่งใด ก็ไมเค้ียวกินสิ่งน้ันได ปรารถนาจะบริโภคสิ่งใด 
 ก็บริโภคสิ่งน้ันได ไมปรารถนาจะบริโภคสิ่งใด ก็ไมบริโภคสิ่งน้ันได ปรารถนาจะลิ้มสิ่งใด 
 ก็ลิ้มสิ่งน้ันได ไมปรารภจะลิม้สิ่งใด ก็ไมลิ้มสิ่งน้ันได ปรารถนาจะดื่มสิ่งใด ก็ดื่มสิ่งน้ันได 
 ไมปรารถนาจะดื่มสิ่งใด ก็ไมดื่มสิ่งน้ันได จะเค้ียวกินสิ่งเปนกัปปยะก็ได จะเค้ียวกินสิ่งเปน 
 อกัปปยะก็ได จะบริโภคสิ่งเปนกัปปยะก็ได จะบริโภคสิ่งเปนอกัปปยะก็ได จะลิ้มสิ่งเปน 
 กัปปยะก็ได จะลิ้มสิ่งเปนอกัปปยะก็ได จะดื่มสิ่งเปนกัปปยะก็ได จะด่ืมสิ่งเปนอกัปปยะก็ได 
 จะเค้ียวกินในกาลก็ได จะเค้ียวกินในวิกาลก็ได จะบริโภคในกาลก็ได จะบริโภคในวิกาลก็ได 
 จะลิ้มในกาลก็ได จะลิ้มในวิกาลก็ได จะด่ืมในกาลก็ได จะด่ืมในวิกาลก็ได ก็คฤหบดีท้ังหลาย 
 ผูมีศรัทธา ยอมใหของควรเค้ียว ของควรบรโิภคอันประณีตในวิกาลเวลากลางวัน อันใด แกเรา 
 ท้ังหลาย ชรอยภิกษุเหลานั้นจะทําการหามปากในสิ่งน้ันเสีย ดังน้ี เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไป 



 ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรผูนี้เรากลาววา กลวัแตภัยเพราะจระเข บอกคืนสิกขาสึกไป 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวาภัยเพราะจระเขนี้ เปนช่ือของความเปนผูเห็นแกทอง. 
      [๑๙๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภัยเพราะน้ําวนเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรบางคน 
 ในโลกนี้ มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
 ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอันทุกขครอบงําแลว เปนผูอันทุกข 
 ทวมทับแลว ทําไฉน การทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้จะพึงปรากฏได เขาบวชแลวอยางน้ี 
 เวลาเชานุงสบงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา 
 ไมดํารงสติ ไมสํารวมอินทรยีเลย เขาเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี ผูเอิบอิ่มพรอมพรัง่บําเรอ 
 อยูดวยกามคุณหา ในบานหรือนิคมน้ัน เขามีความคิดอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถ 
 เปนผูเอิบอิ่มพรอมพรัง่บําเรออยูดวยกามคุณหา สมบัติก็มีอยูในสกุล เราสามารถจะบริโภคสมบัติ 
 และทําบุญได ดังน้ี เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรผูนี้เรากลาววา 
 ผูกลัวตอภยัเพราะน้ําวน บอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวาภัยเพราะน้ําวนนี้ 
 เปนช่ือแหงกามคุณหา. 
      [๑๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภัยเพราะปลารายเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตร 
 บางคนในโลกนี้  มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ 
 โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอนัทุกขครอบงําแลว เปนผูอัน 
 ทุกขทวมทับแลว ทําไฉน การทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ จะพึงปรากฏได เขาบวชแลวอยางนี ้
 เวลาเชานุงสบงแลวถอืบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมรกัษากาย ไมรักษาวาจา 
 ไมดํารงสติ ไมสํารวมอินทรยีเลย เขายอมเห็นมาตุคามผูนุงผาไมดี หรือหมผาไมดีในบาน 
 หรือนิคมน้ัน เพราะเหตุมาตุคามผูนุงผาไมดี หรือหมผาไมด ีความกําหนัดยอมตามกําจัดจิต 
 ของกุลบุตรน้ัน เขามีจิตอันความกําหนัดตามกําจัดแลว จึงบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 กุลบุตรผูนี้เรากลาววา กลัวแตภัยเพราะปลารายบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวาภัย 
 เพราะปลารายนี้ เปนช่ือแหงมาตุคาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภัย ๔ อยางนี้แล เมื่อบุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ ออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินยันี้ พึงหวังได. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นช่ืนชมยินดีพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                        จบ จาตุมสูตร ท่ี ๗. 
                        --------------- 
                         ๘. นฬกปานสูตร 
                     เรื่องกุลบุตรผูมีช่ือเสียงบวช 
      [๑๙๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาไมทองกวาว เขตบานนฬกปานะ ในโกศล 
 ชนบท. ก็สมัยน้ัน กุลบุตรมีช่ือเสียงมากดวยกัน คือ ทานพระอนุรุทธะ ทานพระภัททิยะ 
 ทานพระกิมพิละ ทานพระภัคคุ ทานพระโกณฑัญญะ ทานพระเรวัตตะ ทานพระอานนท 



 และกุลบุตรท่ีมีช่ือเสียงอื่นๆ มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตอุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาค. 
 ก็สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคมีหมูภิกษุแวดลอมประทับนั่งอยูในท่ีแจง. ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาค 
 ทรงปรารภกุลบุตรท้ังหลาย ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธา 
 ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตอุทิศเฉพาะเราเหลาน้ัน ยังยนิดีในพรหมจรรยอยูหรอื? ภิกษุ 
 เหลานั้นไดพากันนิ่งอยู. แมครั้งท่ีสอง ... แมครั้งท่ีสาม พระผูมีพระภาคก็ทรงปรารภกุลบุตร 
 ท้ังหลาย ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธาออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิต อุทิศเฉพาะเราเหลาน้ัน ยังยินดใีนพรหมจรรยอยูหรอื? แมครั้งท่ีสาม ภิกษุ 
 เหลานั้นก็ไดพากันนิ่งอยู. 
      [๑๙๖] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริอยางน้ีวา อยากระน้ันเลย เราพึงถาม 
 กุลบุตรเหลานั้นเองเถิด ครั้นแลวไดตรัสเรียกทานพระอนุรุทธมาวา ดูกรอนุรุทธะ ภัททิยะ 
 กิมพิละ ภัคคุ โกณฑัญญะ เรวัตตะ และอานนท เธอท้ังหลายยังยินดีในพรหมจรรยอยูหรือ? 
      ทานพระอนุรุทธะเปนตนกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายยังยินดี 
 ในการประพฤติพรหมจรรย. 
      ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ดีละๆ ขอท่ีเธอท้ังหลายยินดีในการประพฤติพรหมจรรยนี้แล 
 เปนการสมควรแกเธอท้ังหลายผูเปนกุลบุตรออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิตดวยศรัทธา เธอ 
 ท้ังหลายประกอบดวยปฐมวัย กําลังเจริญเปนหนุมแนน ผมดําสนิท ควรบริโภคกาม ยังออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิตได ก็เธอท้ังหลายน้ัน มิใชผูทําความผิดตอพระราชา มิใชผูถูกโจรคอย 
 ตามจับ มิใชผูอันหนี้บีบค้ัน มิใชผูเดือดรอนเพราะภัย และมิใชผูถูกอาชีพบีบค้ันแลว เธอ 
 ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต เธอท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเพราะศรัทธาดวย 
 ความคิดอยางนี้วา เออก็ เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
 อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอันทุกขครอบงําแลว เปนผูอันทุกขทวมทับแลว ทําไฉน การทํา 
 ท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ จะพึงปรากฏได ดังน้ีมิใชหรือ? 
      อยางนี้ พระเจาขา. 
      ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ก็กิจอะไรเลา ท่ีกุลบุตรผูบวชอยางนี้แลวพึงทํา ดูกรอนุรุทธะ 
 ท้ังหลาย บุคคลยังไมเปนผูสงดัจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปติและสุข หรือสุขอื่น 
 ท่ีสงบกวาน้ัน. แมอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ วิจิกิจฉา อุทธัจจกุกกุจจะ อรติ ความเปน 
 ผูเกียจคราน ยอมครอบงําจิตของบุคคลน้ันต้ังอยูได บุคคลน้ันก็หาสงัดจากกาม สงัดจาก 
 อกุศลธรรม บรรลุปติและสุขหรือสุขอื่นท่ีสงบกวาน้ันไม. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย บุคคลใด 
 เปนผูสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปติและสุข หรือสุขอื่นท่ีสงบกวาน้ันได. 
 แมอภิชฌา พยาบาท ถิ่นมิทธะ วิจิกิจฉา อุทธัจจกุกกุจจะ อรติ แมความเปนผูเกียจคราน 
 ก็ไมครอบงําจิตของบุคคลน้ันต้ังอยูได บุคคลน้ันก็สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลปุติ 
 และสุข หรือสุขอื่นท่ีสงบกวาน้ันได. 
                        วาดวยเรื่องอาสวะ 
      [๑๙๗] ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะวากระไรในเราวา อาสวะเหลาใด 



 นํามาซึ่งความเศราหมอง นํามาซึ่งภพใหม เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก 
 เปนท่ีต้ังแหงความเกิดความแกและความตายตอไป อาสวะเหลาน้ัน ตถาคตยังละไมได เพราะ 
 เหตุนั้น ตถาคตพิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง พิจารณาแลวจึงอดกลั้นของบางอยาง พิจารณา 
 แลวจึงเวนของบางอยาง พิจารณาแลวจึงบรรเทาของบางอยาง. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายมิไดวาอะไรในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา อาสวะ 
 เหลาใด อันนํามาซึ่งความเศราหมอง นํามาซึ่งภพใหม เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย 
 มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีต้ังแหงความเกิด ความแก และความตายตอไป อาสวะเหลาน้ัน 
 พระตถาคตยังละไมได เพราะเหตุนั้น พระตถาคตพิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง พิจารณา 
 แลวจึงอดกลั้นของบางอยาง พิจารณาแลวจึงเวนของบางอยาง พิจารณาแลวจึงบรรเทาของ 
 บางอยาง ขาแตพระองคผูเจรญิ ขาพระองคท้ังหลายไดกลาวในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา 
 อาสวะเหลาใด นํามาซึ่งความเศราหมอง นํามาซึ่งภพใหม เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย 
 มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีต้ังแหงความเกิด ความแก และความตายตอไป อาสวะเหลาน้ันพระ- 
 *ตถาคตละไดแลว เพราะเหตุนั้น พระตถาคตพิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง พิจารณาแลวจึง 
 อดกลั้นของบางอยาง พิจารณาแลวจึงเวนของบางอยาง พิจารณาแลวจึงบรรเทาของบางอยาง 
 ดังน้ี. 
      ดีละๆ อนุรุทธะท้ังหลาย อาสวะเหลาใดนํามาซ่ึงความเศราหมอง นํามาซึ่งภพใหม 
 เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีต้ังแหงความเกิด ความแก และ 
 ความตายตอไป อาสวะเหลาน้ัน ตถาคตละไดแลว มีมูลอันขาดแลว ทําใหเปนดุจตาล 
 ยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดา ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย เปรียบเหมือน 
 ตนตาลยอดดวน ไมควรจะงอกอีกได ฉันใด อาสวะท้ังหลายอันนํามาซึ่งความเศราหมอง นํามา 
 ซึ่งภพใหม เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีต้ังแหงความเกิด 
 ความแก และความตายตอไป ก็ฉันนั้น ตถาคตละไดแลว มีมูลอันขาดแลว ทําใหเปนดุจ 
 ตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น ตถาคตพิจารณาแลวจึง 
 เสพของบางอยาง พิจารณาแลวจึงอดกลั้นของบางอยาง พิจารณาแลวจึงเวนของบางอยาง 
 พิจารณาแลวจึงบรรเทาของบางอยาง. 
      [๑๙๘] ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ตถาคตเห็นอํานาจ 
 ประโยชนอะไรอยู จงึพยากรณสาวกท้ังหลายผูทํากาละลวงลับไปแลวในภพท่ีเกิดท้ังหลายวา 
 สาวกช่ือโนนเกิดในภพโนน สาวกช่ือโนนเกิดในภพโนน ดังน้ี. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมพีระภาคเปนมูล 
 มีพระผูมีพระภาคเปนแบบแผน มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่งพาอาศัย ดีละ พระเจาขา ขอ 
 เนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาค 
 แลวจักทรงไว. 
      ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ตถาคตจะพยากรณสาวกท้ังหลายผูทํากาละลวงลับไปแลว ในภพ 
 ท่ีเกิดท้ังหลายวา สาวกช่ือโนนเกิดในภพโนน สาวกช่ือโนนเกิดในภพโนน ดังน้ี เพื่อใหคน 



 พิศวงก็หามิได เพื่อเกลี้ยกลอมคนก็หามิได เพื่ออานิสงสคือลาภสักการะและความสรรเสรญิ 
 ก็หามิได ดวยความประสงควา คนจงรูจักเราดวยเหตุนี้ก็หามิได. ดูกรอนุรทุธะท้ังหลาย 
 กุลบุตรผูมีศรัทธา มีความยินดีมาก มีความปราโมทยมาก มีอยู กุลบุตรเหลาน้ันไดฟงคํา 
 พยากรณนั้นแลว จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง ขอนั้นจะมีเพื่อประโยชนเกื้อกูล 
 เพื่อความสุข แกกุลบุตรเหลานั้นสิ้นกาลนาน. 
                       ความอยูผาสุกของภิกษุ 
      [๑๙๙] ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไดฟงวา ภิกษุช่ือนีทํ้ากาละแลว 
 พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา ดํารงอยูในอรหัตตผล. ก็ทานน้ันเปนผูอันภิกษุนั้นไดเห็นเอง 
 หรือไดยินมาวา ทานน้ันเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีธรรมอยางนีบ้าง วาทานน้ัน 
 เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางน้ีบาง วาทานน้ันเปนผูพนวิเศษแลว 
 อยางนี้บาง. ภิกษุนั้นเมื่อระลกึถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษุนั้น จะนอมจิต 
 เขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรทุธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุ 
 แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไดฟงวา ภิกษุช่ือ 
 นี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนผูผุดเกิดข้ึน จักปรินิพพานในภพน้ัน 
 มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป ก็ทานน้ันเปนผูอัน 
 ภิกษุนั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา ทานน้ันเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีธรรม 
 อยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง 
 วาทานน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และ 
 ปญญา ของภิกษุนั้น จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรทุธะท้ังหลาย 
 ความอยูสําราญยอมมีไดแกภกิษุ แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนีไ้ดฟงวา ภิกษุช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระ 
 สกทาคามี จักมายังโลกน้ีคราวเดียวเทาน้ัน แลวทําท่ีสุดทุกขได เพราะสังโยชนสามส้ินไป 
 และเพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง ก็ทานน้ันเปนผูอันภิกษุนั้นไดเหน็เองหรือไดยิน 
 มาวา ทานน้ันเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผู 
 มีปญญาอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูพนวิเศษแลว 
 อยางนี้บาง. ภิกษุนั้นเมื่อระลกึถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษุนั้น จะนอมจิต 
 เขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรทุธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุ 
 แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดฟงวา ภิกษุช่ือนี้ทํากาละ 
 แลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง 
 มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา เพราะสังโยชนสามส้ินไป ถาทานน้ันเปนผูอันภิกษุนั้นไดเหน็เอง 
 หรือไดยินมาวา ทานน้ันเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีธรรมอยางนีบ้าง วาทานน้ัน 
 เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานเปนผูมีวิหารธรรมอยางนีบ้าง วาทานน้ันเปนผูพนวิเศษ 
 อยางนี้บาง. ภิกษุนั้นเมื่อระลกึถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษุนั้น จะนอมจิต 
 เขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรทุธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุ แม 



 ดวยประการฉะนี้แล. 
                      ความอยูผาสุกของภิกษุณี 
      [๒๐๐] ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ไดฟงวา ภิกษุณีช่ือนี้ทํากาละแลว 
 พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา ดํารงอยูในอรหัตตผล ก็นองหญิงน้ันเปนผูอันภิกษุณีนั้นได 
 เห็นเองหรือไดยินมาวา นองหญิงน้ันเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรม 
 อยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีปญญาอยางน้ีบาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้ 
 บาง วานองหญิงน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางน้ีบาง. ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถงึศรัทธา ศีล สุตะ 
 จาคะ และปญญาของภิกษุณีนั้น จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะ 
 ท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุณี แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย 
 ภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา ภิกษุณีช่ือน้ีทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา 
 เปนผูผุดเกิดข้ึน จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรมั- 
 *ภาคิยสังโยชนหาส้ินไป ก็นองหญิงน้ันเปนผูอันภิกษุณีนั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา นองหญิง 
 นั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรมอยางน้ีบาง วานองหญิงน้ันเปนผูมี 
 ปญญาอยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนีบ้าง วานองหญิงน้ันเปนผูพนวเิศษ 
 แลวอยางนี้บาง. ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษุณีนั้น 
 จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมี 
 ไดแกภิกษุ แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรทุธะท้ังหลาย ภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา 
 ภิกษุณีช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระสกทาคามี จักกลับมายัง 
 โลกนี้เพียงคราวเดียว แลวทําท่ีสุดทุกขไดเพราะสังโยชนสามส้ินไป เพราะราคะ โทสะ โมหะ 
 เบาบาง ก็นองหญิงน้ันเปนผูอันภิกษุณีนั้นไดเห็นเองหรือไดยนิมาวา นองหญิงน้ันเปนผูมีศีล 
 อยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรมอยางน้ีบาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง 
 วานองหญิงน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. 
 ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษุณีนั้น จะนอมจิตเขาไป 
 เพื่อความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุณี แมดวย 
 ประการฉะน้ี. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา ภิกษุณีช่ือนี้ทํากาละแลว 
 พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง 
 มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา เพราะสังโยชนสามส้ินไป ก็นองหญิงน้ันเปนผูอันภิกษุณีนั้นได 
 เห็นเองหรือไดยินมาวา นองหญิงน้ันเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรมอยางน้ี 
 บาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีปญญาอยางนี้บางวา นองหญิงน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง 
 วานองหญิงน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรทัธา ศีล สุตะ จาคะ 
 และปญญาของภิกษุณีนั้น จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย 
 ความอยูสําราญยอมมีไดแกภกิษุณี แมดวยประการฉะนี้แล. 
                      ความอยูผาสุกของอุบาสก 
      [๒๐๑] ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย อุบาสกในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา อุบาสกช่ือนี้ทํากาละ 



 แลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนผูผุดเกิดข้ึน จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลบั 
 จากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป ก็ทานน้ันเปนผูอันอุบาสกน้ันได 
 เห็นเองหรือไดยินมา วาทานน้ันเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง 
 วาทานเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผู 
 พนวิเศษแลวอยางนี้บาง. อุบาสกนั้นเมื่อระลกึถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของ 
 อุบาสกน้ัน จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสาํราญ 
 ยอมมีไดแกอบุาสก แมดวยประการฉะนี้. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย อุบาสกในธรรมวินัยนี้ไดฟง 
 มาวา อุบาสกช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระสกทาคามี จักกลับมา 
 ยังโลกนี้เพียงคราวเดียว แลวทําท่ีสุดทุกขได เพราะสังโยชนสามส้ินไป เพราะราคะ โทสะ 
 และโมหะ เบาบาง ก็ทานน้ันเปนผูอันอุบาสกน้ันไดเห็นเองหรือไดยินมา วาทานน้ันเปนผูมีศีล 
 อยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีปญญาอยางน้ีบาง วาทานน้ันเปน 
 ผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางน้ีบาง. อุบาสกน้ันเมื่อระลึกถึงศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะและปญญาของอุบาสกน้ัน จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง. ดูกร 
 อนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสาํราญยอมมีไดแกอุบาสก แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรทุธะ 
 ท้ังหลาย อุบาสกในธรรมวินยันี้ไดฟงมาวา อุบาสกช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ 
 วา เปนพระโสดาบันมีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา เพราะ 
 สังโยชนสามส้ินไป ก็ทานน้ันเปนผูอันอุบาสกน้ันไดเห็นเองหรือไดยินมาวา ทานน้ันเปนผูมีศีล 
 อยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูมีปญญาอยางน้ีบาง วาทานน้ัน 
 เปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วาทานน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. อุบาสกน้ันเมื่อระลึกถึง 
 ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของอุบาสกน้ัน จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้น 
 บาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสก แมดวยประการฉะนี้แล. 
                     ความอยูผาสุกของอุบาสิกา 
      [๒๐๒] ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย อุบาสิกาในธรรมวินัยน้ีไดฟงมาวา อุบาสิกาช่ือนี้ทํา 
 กาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนผูผุดเกิดข้ึน จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไม 
 กลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป ก็นองหญิงน้ันเปนผูอัน 
 อุบาสิกาน้ันไดเห็นเองหรือไดยินมาวา นองหญิงน้ันเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปน 
 ผูมีธรรมอยางน้ีบาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีวิหารธรรม 
 อยางนี้แลว วานองหญิงน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. อบุาสกน้ันเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล 
 สุตะ จาคะ และปญญาของอุบาสิกาน้ัน จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง. ดูกร 
 อนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสาํราญยอมมีไดแกอุบาสิกา แมดวยประการฉะนี้แล ดูกรอนุรทุธะ 
 ท้ังหลาย อุบาสิกาในธรรมวนิัยนี้ไดฟงมาวา อุบาสกช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรง 
 พยากรณวา เปนพระสกทาคามี จักกลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียว แลวทําท่ีสุดทุกขได เพราะ 
 สังโยชนสามส้ินไป เพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง ก็นองหญิงน้ันเปนผูอันอุบาสิกา 
 นั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา นองหญิงน้ันเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรม 



 อยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีปญญาอยางน้ีบาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้ 
 บาง วานองหญิงน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางน้ีบาง. อุบาสิกาน้ันเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ 
 จาคะ และปญญาของอุบาสิกาน้ัน จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรทุธะ 
 ท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสิกา แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย 
 อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา อุบาสิกาช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา 
 เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา เพราะ 
 สังโยชนสามส้ินไป ก็นองหญิงน้ันเปนผูอันอบุาสิกาน้ันไดเห็นเองหรือไดยนิมาวา นองหญิง 
 นั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรมอยางน้ีบาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีปญญา 
 อยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงน้ันเปนผูพนวิเศษแลว 
 อยางนี้บาง. อุบาสิกาน้ันเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของอุบาสิกาน้ัน 
 จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแก 
 อุบาสิกา แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรทุธะท้ังหลาย ตถาคตยอมพยากรณสาวกท้ังหลาย 
 ผูทํากาละไปแลว ในภพท่ีเกิดท้ังหลายวา สาวกช่ือโนนเกิดแลวในภพโนน สาวกช่ือโนนเกิด 
 แลวในภพโนน ดังน้ี เพื่อใหคนพิศวงก็หามิได เพื่อเกลี้ยกลอมคนก็หามิได เพื่ออานิสงสคือ 
 ลาภสักการะและความสรรเสริญก็หามิได ดวยความประสงควา คนจงรูจักเราดวยเหตุนี้ก็หามิได. 
 ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย กุลบุตรท้ังหลายผูมีศรัทธา มีความยินดีมาก มีปราโมทยมาก มีอยู 
 กุลบุตรเหลานั้นไดฟงคําพยากรณนั้นแลว จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง ขอนั้น 
 ยอมมีเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุขแกกุลบุตรเหลานั้นสิ้นกาลนาน. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอนุรุทธะยินดี ช่ืนชม พระภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาคแลวแล. 
                      จบ นฬกปานสูตร ท่ี ๘. 
                         ----------- 
                        ๙. โคลิสสานิสูตร 
                        วาดวยอรัญญิกธุดงค 
      [๒๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน เขต 
 พระนครราชคฤห. ก็สมัยน้ัน ภิกษุช่ือโคลิสสานิ เปนผูสมาทานอรัญญิกธุดงค มีมารยาท 
 หยาบคาย มาน่ังอยูในทามกลางสงฆ ดวยกรณียกิจบางอยาง. 
      [๒๐๔] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรปรารภโคลิสสานิภกิษุ จึงเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา 
 ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ ควรเปนผู 
 มีความเคารพยําเกรง ในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อ 
 ไปสูสงฆ อยูในสงฆ เปนผูไมเคารพยําเกรง ในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย จะมีผูวาภิกษุ 
 นั้นไดวา ทานน้ีใดไมเปนผูเคารพยําเกรง ในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย จะเปนประโยชนอะไร 
 ดวยการอยูเสรใีนปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นได 



 ดังน้ี เพราะฉะน้ันอันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ ควรเปนผูมี 
 ความเคารพยําเกรง ในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย. 
      [๒๐๕] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูใน 
 สงฆ ควรเปนผูฉลาดในท่ีนั่งดวยดีดังน้ีวา เราจักไมนั่งเบียดภิกษุผูเถระ และจักไมหาม 
 อาสนะภิกษุผูนวกะ. ถาภิกษุสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปในสงฆ อยูในสงฆ ไมเปนผูฉลาด 
 ในท่ีนั่ง จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานน้ีใดไมรูจักธรรม แมเพยีงอภสิมาจาริกวัตร จะมีประโยชน 
 อะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภกิษุ 
 นั้นไดดังน้ี เพราะฉะนั้น อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ ควร 
 เปนผูฉลาดในท่ีนั่ง. 
      [๒๐๖] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ 
 ไมควรเขาบานใหเชานัก ไมควรกลับใหสายนัก. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ 
 อยูในสงฆ เขาบานเชานัก กลับมาสายนัก จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานน้ีใดเขาบานเชานัก 
 กลับมาสายนัก จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยู 
 แตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ 
 อยูในสงฆ จึงไมควรเขาบานใหเชานัก ไมควรกลับใหสายนัก. 
      [๒๐๗] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ 
 ไมควรถึงความเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย ในเวลากอนภัต ในเวลาหลังภัต. ถาภิกษุผูสมาทาน 
 อรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ ถึงความเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย ในเวลากอนภัต 
 ในเวลาหลังภตั จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวาการเท่ียวไปในเวลาวกิาล อันทานผูสมาทานอรัญญิกธุดงคนี้ 
 ผูอยูเสรีในปาแตผูเดียว ทําไวมากแน อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยก็จะกลาวทักทวงเธอผูไปสูสงฆได 
 จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ 
 จึงไมควรเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย ในเวลากอนภัต ในเวลาหลังภัต. 
      [๒๐๘] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ 
 ไมควรเปนผูคะนองกาย คะนองวาจา. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ 
 เปนผูคะนองกาย คะนองวาจา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ความคะนองกาย คะนองวาจา อันทาน 
 ผูสมาทานอรัญญิกธุดงคนี้ผูอยูเสรีในปาแตผูเดียว ทําไวมากแน อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยกจ็ะ 
 กลาวทักทวงเธอผูไปสูสงฆได จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค 
 เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ จึงไมควรเปนผูคะนองกาย คะนองวาจา. 
      [๒๐๙] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ 
 ไมควรเปนผูปากกลา เจรจาเกลื่อนกลน. ถาภกิษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ 
 อยูในสงฆ เปนผูปากกลา เจรจาเกลื่อนกลน จะมีผูวาภิกษุนัน้ไดวา ทานน้ีใดเปนผูปากกลา 
 เจรจาเกลื่อนกลน จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงค 
 อยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไป 
 สูสงฆ อยูในสงฆ ไมควรเปนผูปากกลา เจรจาเกลื่อนกลน. 



      [๒๑๐] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ 
 ควรเปนผูวางาย มีกัลยาณมิตร. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ 
 เปนผูวายาก มีปาปมิตร จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานน้ีใดเปนผูวายาก มีปาปมิตร จะมีประโยชน 
 อะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภกิษุนั้น 
 ไดดังน้ี เพราะฉะนั้นภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ จึงควรเปนผูวางาย 
 มีกัลยาณมิตร. 
      [๒๑๑] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูคุมครองทวาร 
 ในอินทรียท้ังหลาย. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ไมเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย 
 จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานน้ีใดไมเปนผูคุมครองทวารในอนิทรียท้ังหลาย จะมีประโยชนอะไร 
 ดวยการอยูเสรใีนปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นได 
 ดังน้ี เพราะฉะน้ัน ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย. 
      [๒๑๒] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูรูประมาณ 
 ในโภชนะ. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูไมรูประมาณในโภชนะ จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา 
 ทานผูใดเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ 
 ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทาน 
 อรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูรูประมาณในโภชนะ. 
      [๒๑๓] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูประกอบ 
 ความเพียรเปนเครื่องต่ืนเนืองๆ. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูไมประกอบความเพียร 
 เปนเครื่องต่ืนเนืองๆ จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานน้ีใดเปนผูไมประกอบความเพียรเปนเครื่องต่ืน 
 เนืองๆ จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แตทานผูสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา 
 จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูประกอบ 
 ความเพียรเปนเครื่องต่ืนเนืองๆ. 
      [๒๑๔] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูปรารภ 
 ความเพียร. ถาภิกษุสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูเกียจคราน จะมีผูวาภิกษุนัน้ไดวา ทานน้ี 
 ใดเปนผูเกียจคราน จะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงค 
 อยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควร 
 เปนผูปรารภความเพียร. 
      [๒๑๕] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูมีสติต้ังม่ัน. 
 ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูมีสติฟนเฟอน จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานผูนี้เปนผูมี 
 สติฟนเฟอน จะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูเสรีในปาแกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยู 
 แตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงคจึงควรเปนผูมี 
 สติต้ังม่ัน. 
      [๒๑๖] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูมีจิตต้ังม่ัน. 
 ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูมีจิตไมต้ังมั่น จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานผูนี้เปนผู 



 ไมมีจิตต้ังม่ัน จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแต 
 ผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะน้ัน ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูมี 
 จิตต้ังม่ัน. 
      [๒๑๗] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูมีปญญา 
 ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูมีปญญาทราม จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานผูนี้มีปญญาทราม 
 จะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา 
 จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูมีปญญา. 
      [๒๑๘] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรทําความเพียร 
 ในอภิธรรม ในอภิวนิัย เพราะคนผูถามปญหา ในอภิธรรมและในอภิวินัย กะภิกษุผูสมาทาน 
 อรัญญิกธุดงคมีอยู. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ถูกถามปญหา ในอภิธรรม ในอภวิินยัแลว 
 จะใหความประสงคของเขาสําเร็จไมได จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานผูนี้ถูกถามปญหา ในอภิธรรม 
 ในอภิวินัยแลว ยังความประสงคของเขาใหสําเร็จไมได จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา 
 แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะนั้น 
 ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรทําความเพียร ในอภธิรรม ในอภวิินยั. 
      [๒๑๙] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรทําความเพียรใน 
 วิโมกขอันละเอียด คือ อรูปสมาบัติท่ีลวงรูปสมาบัติ. เพราะคนผูถามในวิโมกขอันละเอียด 
 คือ อรูปสมาบัติท่ีลวงรูปสมาบัติมีอยู. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ถูกถามปญหาในวิโมกข 
 อันละเอียด คือ อรูปสมาบัติท่ีลวงรูปสมาบัติแลว ใหความประสงคของเขาสําเร็จไมได จะมีผูวา 
 ภิกษุนั้นไดวา ทานผูนี้ถูกถามปญหาในวิโมกขอันละเอียด คือ อรูปสมาบัติท่ีลวงรูปสมาบัติแลว 
 ยังความประสงคของเขาใหสําเร็จไมได จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่ง 
 สมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะน้ัน ภิกษุผูสมาทาน 
 อรัญญิกธุดงค จึงควรทําความเพียรไวในวโิมกขอันละเอียด คือ อรูปสมาบัติท่ีลวงรูปสมาบัติ. 
      [๒๒๐] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรทําความเพียร 
 ในอุตตริมนุสสธรรม. เพราะคนผูถามปญหา ในอุตตริมนุสสธรรมกะภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค 
 มีอยู ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ถูกถามปญหาในอุตตริมนุสสธรรมแลว ใหความประสงค 
 ของเขาสําเร็จไมได จะมีผูวาภกิษุนั้นไดวา ทานผูนี้บวชเพ่ือประโยชนแหงคุณวิเศษอันใด 
 ไมรูจักประโยชนแหงคุณวิเศษอันนั้นจะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูเสรใีนปาแกทานผูนี้ซึ่ง 
 สมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี เพราะฉะน้ัน ภิกษุผูสมาทาน 
 อรัญญิกธุดงคจึงควรทําความเพียรในอุตตริมนุสสธรรม. 
      [๒๒๑] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางน้ีแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถามวา 
 ดูกรทานพระสารีบุตรผูมีอาย ุอันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงคเทาน้ันหรือท่ีควรสมาทานธรรม 
 เหลานี้ประพฤติ หรือแมภิกษุผูอยูใกลบาน ก็ควรสมาทานธรรมเหลาน้ีประพฤติ? 
      ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรโมคคัลลานะ แมภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ยังควร 
 สมาทานธรรมเหลาน้ีประพฤติ จะกลาวไปไยถึงภิกษุผูอยูใกลบานเลา. 



                      จบ โคลิสสานิสูตร ท่ี ๙. 
                      ---------------- 
                         ๑๐. กีฏาคิริสูตร 
                      คุณของการฉันอาหารนอย 
      [๒๒๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในกาสีชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ. ณ 
 ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราฉันโภชนะ เวนการ 
 ฉันในราตรีเสียทีเดียว และเม่ือเราฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสีย ยอมรูคุณคือความเปน 
 ผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ แมทานท้ังหลายก็จงมา 
 ฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสียเถิด ก็เมือ่เธอท้ังหลายฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสีย 
 จักรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ. 
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางน้ัน พระเจาขา. 
            พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะฉันอาหารในเวลาวิกาล 
      [๒๒๓] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคเสร็จเท่ียวจาริกไปในกาสีชนบทโดยลําดับ เสด็จ 
 ถึงนิคมของชนชาวกาสีอันช่ือวา กีฏาคิรี. ไดยินวา ครั้งน้ันพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคม 
 ของชนชาวกาสีอันช่ือวากีฏาคิรี. ก็โดยสมัยนั้น มีภิกษุช่ืออสัสชิและภิกษุช่ือปุนัพพสุกะเปน 
 เจาอาวาสอยูในกีฏาคิรีนิคม. ครั้งน้ัน ภิกษุเปนอันมากเขาไปหาอัสสชิภิกษุและปุนัพพพสุกภิกษุ 
 ถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาววา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมพีระภาคและภิกษุสงฆ ฉันโภชนะ 
 เวนการฉันในราตรี ก็เมื่อพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี ยอมรูคุณ 
 คือความเปนผูมีอาพาธนอย มโีรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ ดูกรผูมี 
 อายุท้ังหลาย แมทานท้ังหลายก็จะมาฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสียเถิด เมื่อทานท้ังหลาย 
 ฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี ก็จักรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้ 
 กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ. เมื่อภิกษุท้ังหลายกลาวอยางน้ีแลว ภิกษุอสัสชิและภิกษุปุนัพพสุกะ 
 ไดกลาววา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราท้ังหลายฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล 
 ในกลางวัน เมื่อเราเหลาน้ันฉนัโภชนะท้ังเวลาเย็น ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล ในกลางวัน ก็ยอม 
 รูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ 
 เราเหลาน้ันจักละคุณท่ีตนเห็นเอง แลววิ่งไปตามคุณอันอางกาลทําไม เราท้ังหลายจักฉันท้ัง 
 เวลาเย็น เวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล ในกลางวัน. 
      [๒๒๔] เมื่อภิกษุเหลานั้นไมสามารถจะใหอัสสชิภิกษุปุนัพพสุกภิกษุยนิยอมได จึงเขา 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
 ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานโอกาส ขาพระองค 
 ท้ังหลายเขาไปหาอัสสชิภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาววา ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย 
 พระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆ ฉันโภชนะเวนการฉันในราตรี เมื่อพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆ 
 ฉันโภชนะเวนการฉันในราตรี ยอมรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา 



 มีกําลัง และอยูสําราญ แมทานท้ังหลายก็จงฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสียเถิด ก็เมื่อทาน 
 ท้ังหลายฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี รูจักคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง 
 กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ เมื่อขาพระองคท้ังหลายกลาวอยางน้ีแลว อัสสชิภิกษุ 
 และปุนัพพสุกภิกษุไดกลาววา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราท้ังหลายฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น ท้ังเวลาเชา 
 ท้ังเวลาวิกาล ในกลางวัน เมื่อเราท้ังหลายน้ันฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล 
 ในกลางวัน ยอมรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง 
 และสําราญ เราเหลาน้ันจักละคุณท่ีตนเห็นเอง แลววิ่งไปตามคุณอันอางกาลทําไม เราท้ังหลาย 
 จักฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล ในกลางวัน ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อ 
 ขาพระองคท้ังหลายไมสามารถจะใหอัสสชิภกิษุและปุนัพพสุกภิกษุยินยอมได จึงกราบทูล 
 เนื้อความนี้แดพระผูมีพระภาค. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรปูหน่ึงมาวา ดูกรภิกษุ เธอจงไปเรียกอัสสชิ 
 ภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุตามคําของเราวา พระศาสดาตรัสเรียกทานท้ังหลาย ภิกษุนั้นทูลรบัตอ 
 พระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาอัสสชิภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาววา 
 พระศาสดาตรัสเรียกทานท้ังหลาย. อัสสชิภกิษุและปุนัพพสุกภิกษุรับตอภกิษุนั้นแลว เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. พระผูมี 
 พระภาคไดตรัสกับอัสสชิภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไดยินวา ภิกษุเปนอันมาก 
 เขาไปหาเธอท้ังสองแลวกลาววา ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย พระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆฉันโภชนะ 
 เวนการฉันในราตรี เมื่อพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี ยอมรูคุณ 
 คือความเปนผูมีอาพาธนอย มโีรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และสําราญ แมทานท้ังหลาย 
 ก็จงมาฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสียเถิด เมื่อทานท้ังหลายฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี 
 จักรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญดังนี้ 
 ไดยินวาเม่ือภกิษุเหลานั้นกลาวอยางนี้แลว เธอท้ังสองไดกลาวกะภิกษุเหลาน้ันอยางนี้วา ดูกร 
 ผูมีอายุท้ังหลาย ก็เราท้ังหลายฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล ในกลางวัน 
 เมื่อเราท้ังหลายน้ัน ฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล ในกลางวัน ยอมรูคุณ 
 คือความเปนผูมีอาพาธนอย มโีรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ เราเหลาน้ัน 
 จักละคุณท่ีตนเห็นเอง แลววิ่งไปตามคุณท่ีอางกาลทําไม เราท้ังหลายจักฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น 
 ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล ในกลางวัน ดังน้ี จรงิหรือ? 
      อยางนั้น พระเจาขา. 
                     พระพุทธเจาแสดงเวทนา ๓ 
      [๒๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางน้ี บุรุษบุคคลน้ี 
 เสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง คือ สุข ทุกข หรือมิใชทุกข มิใชสุข อกุศลธรรมของบุคคลน้ัน 
 ยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังน้ีหรือหนอ? 
      ไมอยางนั้น พระเจาขา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายยอมรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางนีว้า เมื่อบุคคล 



 บางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสือ่ม สวน 
 เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ีเสวยสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู อกุศลธรรมยอมเสือ่ม กุศลธรรม 
 ยอมเจริญ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานน้ีอยู อกุศลธรรมยอมเจริญ 
 กุศลธรรมยอมเส่ือม สวนบุคคลในโลกน้ีเสวยทุกขเวทนาเห็นปานน้ีอยู อกุศลธรรมยอมเสือ่ม 
 กุศลธรรมยอมเจริญ เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู อกุศลธรรม 
 ยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม สวนเมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็น 
 ปานน้ีอยู อกุศลธรรมยอมเสือ่ม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังน้ี มิใชหรือ? 
      อยางนั้น พระเจาขา. 
      [๒๒๖] ดีละ ภิกษุท้ังหลาย ก็ขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยสุขเวทนาเห็น 
 ปานน้ีอยู อกุศลธรรมยอมเจรญิ กุศลธรรมยอมเส่ือม ดังน้ี นี่จักเปนขอท่ีเราไมไดรูแลว ไมได 
 เห็นแลว ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา เมื่อเราไมรูอยางน้ี 
 จะพึงกลาววา เธอท้ังหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานน้ีเสียเถิด ดังน้ี ขอนี้จักไดสมควรแกเราแล 
 หรือ? 
      ไมสมควร พระเจาขา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู 
 อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสือ่ม ดงัน้ี นี่เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว 
 ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนั้น เราจึงกลาววา เธอท้ังหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานน้ีเสียเถิด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู อกุศลธรรม 
 ยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังน้ี นี่จักเปนขอท่ีเราไมไดรูแลว ไมไดเห็นแลว ไมไดทราบ 
 แลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา เมื่อเราไมรูอยางนี้จะพึงกลาววา เธอ 
 ท้ังหลายจงเขาถึงสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยูเถิด ดังน้ี ขอนี้จักไดสมควรแกเราแลหรือ? 
      ไมสมควร พระเจาขา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลก เสวยสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู 
 อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังน้ี นี่เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว 
 ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนั้น เราจึงกลาววา เธอท้ังหลายจงเขาถึงสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยูเถดิ. 
      [๒๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยทุกขเวทนาเห็น 
 ปานน้ีอยู อกุศลธรรมยอมเจรญิ กุศลธรรมยอมเส่ือม ดังน้ี นี่จักเปนขอท่ีเราไมไดรูแลว 
 ไมไดเห็นแลว ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถกูตองแลวดวยปญญา เมื่อเราไมรู 
 อยางนี้ จะพึงกลาววา เธอท้ังหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานน้ีเสียเถิด ดังน้ี ขอนี้จักไดสมควร 
 แกเราแลหรือ? 
      ไมสมควร พระเจาขา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยทุกขเวทนาเห็นปานน้ี 
 อยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสือ่ม ดังน้ี นี่เรารูแลวเห็นแลว ทราบแลว ทําให 
 แจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนั้น เราจึงกลาววา เธอท้ังหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานน้ี 



 เสียเถิด. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยทุกขเวทนาเห็นปานน้ีอยู 
 อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังน้ี นี่จักเปนขอท่ีเราไมไดรูแลว ไมไดเห็นแลว 
 ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถกูตองแลวดวยปญญา เมื่อเรารูอยางนี้จะพึงกลาววา 
 เธอท้ังหลายจงเขาถึงทุกขเวทนาเห็นปานน้ีอยูเถิด ขอนี้จักไดสมควรแกเราแลหรือ? 
      ไมสมควร พระเจาขา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยทุกขเวทนาเห็นปานน้ีอยู 
 อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังน้ี นี่เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว 
 ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนั้น เราจึงกลาววา เธอท้ังหลายจงเขาถึงทุกขเวทนาเห็นปานน้ีอยูเถิด. 
      [๒๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยอทุกขมสุขเวทนา 
 เห็นปานน้ีอยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสือ่ม ดงัน้ี นี่จักเปนขอท่ีเราไมไดรูแลว 
 ไมไดเห็นแลว ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถกูตองแลวดวยปญญา เมื่อเราไมรู 
 อยางนี้จะพึงกลาววา เธอท้ังหลายจงละอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานน้ีเสียเถิด ดังน้ี ขอนี่จักได 
 สมควรแกเราแลหรือ? 
      ไมสมควร พระเจาขา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยอทุกขมสุขเวทนา 
 เห็นปานน้ีอยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสือ่ม ดงัน้ี นี่เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว 
 ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนั้นเราจึงกลาววา เธอท้ังหลายจงละอทุกมสุขเวทนา 
 เห็นปานน้ีเสียเถิด ดังน้ี ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยอทุกข- 
 *มสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังน้ี นี่จักเปนขอท่ีเรา 
 ไมไดรูแลว ไมไดเห็นแลว ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา 
 เมื่อเราไมรูอยางน้ี จะพึงกลาววา เธอท้ังหลายจงเขาถึงอทุกมสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยูเถิด ดังน้ี 
 ขอน้ีจักไดสมควรแกเราแลหรือ? 
      ไมสมควร พระเจาขา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยอทุกขมสุขเวทนา 
 เห็นปานน้ีอยู อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังน้ี นี่เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว 
 ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนั้นเราจึงกลาววา เธอท้ังหลายจงเขาถึงอทุกขมสุขเวทนา 
 เห็นปานน้ีอยูเถิด. 
      [๒๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหากลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาทยอมมีแก 
 ภิกษุท้ังปวง ดังน้ีไม อนึ่ง เราหากลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ไมมีแกภิกษุท้ังปวง 
 ดังน้ีไม. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจท่ีควรทํา 
 ทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว มีประโยชนตนอันบรรลุแลว มีสังโยชนในภพส้ินแลว พนวเิศษ 
 แลว เพราะรูโดยชอบ เรายอมกลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ไมมีแกภิกษุเห็นปานน้ัน 
 ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะภกิษุเหลานั้นไดทํากรณียกิจเสร็จแลวดวยความไมประมาท และภิกษุ 
 เหลานั้นเปนผูไมควรเพื่อจะประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลาใดยังเปนพระเสขะ ยังไม 



 บรรลุถึงความเต็มปรารถนา ยังไมไดบรรลุพระอรหันตขีณาสพ ยังปรารถนาธรรมเปนแดนเกษม 
 จากโยคะ อันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวาอยู เรายอมกลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาทยอมมี 
 แกภิกษุเห็นปานน้ัน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุเหลานี้ 
 เชนนี้วา ไฉนทานเหลาน้ี เมื่อเสพเสนาสนะอันสมควร คบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู 
 ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรย อันไมมีธรรมอื่นยิง่กวาท่ีกุลบุตรท้ังหลาย ผูออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดังน้ี จึงกลาววา 
 กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุเห็นปานน้ัน. 
                         บุคคล ๗ จําพวก 
      [๒๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกเหลาน้ีมีปรากฏอยูในโลก ๗ จําพวกเปนไฉน 
 คืออุภโตภาควมิุตบุคคล ๑ ปญญาวิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธา 
 วิมุตบุคคล ๑ ธัมมานุสารีบุคคล ๑ สัทธานุสารีบุคคล ๑. 
      [๒๓๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อุภโตภาควิมตุบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ ถูกตองวโิมกขอันละเอียด คืออรูปสมาบัติลวงรูปสมบัติ ดวยกายอยู และ 
 อาสวะท้ังหลายของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสจั) ดวยปญญา บุคคลน้ีเรากลาววา อภุโตภาค 
 วิมุตบุคคล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมกลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมไมมีแก 
 ภิกษุนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ภิกษุนั้นทําเสร็จแลว และ 
 ภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพ่ือจะประมาท. 
      [๒๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปญญาวิมุตบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอยีด คืออรูปสมบัติลวงรูปสมบัติดวยกายอยู แต 
 อาสวะท้ังหลายของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสจั) ดวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้ 
 เรากลาววาปญญาวิมุตบุคคล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมกลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท 
 ยอมไมมีแกภิกษุแมนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ภิกษุนั้น 
 ทําเสร็จแลว และภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพื่อจะประมาท. 
      [๒๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กายสักขีบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ ถูกตองวโิมกขอันละเอียด คืออรูปสมบัติลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู และอาสวะ 
 บางเหลาของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา บุคคลน้ีเรากลาววากายสักขีบุคคล 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุนี้ ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุนี้เชนนี้วา ไฉน 
 ทานผูนี้ เมื่อเสพเสนาสนะท่ีสมควร คบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู พึงทําซ่ึงท่ีสุด 
 พรหมจรรย อนัไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวาท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ 
 ตองการ ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองไดในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูดังน้ี เราจึงกลาววา กิจท่ี 
 ควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุนี ้
      [๒๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทิฏฐิปตตบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ ไมไดถูกตองวโิมกขอันละเอียด คืออรูปสมาบัติลวงรูปสมบัติดวยกายอยู แตอาสวะ 



 บางเหลาของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา อนึ่ง ธรรมท้ังหลายท่ีตถาคต 
 ประกาศแลว เปนธรรมอันผูนั้นเห็นแจงดวยปญญาประพฤติดีแลว บุคคลน้ีเรากลาววา ทิฏฐิปตต- 
 *บุคคล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุแมนี้ 
 ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุนี้เชนนี้วา ไฉนทานผูนี้ 
 เสพเสนาสนะท่ีสมควร คบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู พึงทําซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมม ี
 ธรรมอื่นยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการใหแจงชัด 
 ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู ดังน้ี เราจึงกลาววา กิจท่ีควรทําดวยความ 
 ไมประมาท ยอมมีแกภิกษุนี ้
      [๒๓๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สัทธาวิมุตบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอยีด คืออรูปสมบัติลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู แต 
 อาสวะบางเหลาของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสจั) ดวยปญญา อนึ่ง ความเช่ือในพระตถาคต 
 ของผูนั้นต้ังม่ันแลว มีรากหยัง่ลงม่ันแลว บุคคลน้ีเรากลาววาสัทธาวิมุตบุคคล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เรากลาววากิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุแมนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเรา 
 เห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุนี้เชนนี้วา ไฉนทานผูนี้เสพเสนาสนะอันสมควร คบหา- 
 *กัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อนัไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา 
 ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
 ในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู ดังน้ีจึงกลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุนี้. 
      [๒๓๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ธัมมานุสารีบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอยีด คืออรูปสมาบัติลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู แต 
 อาสวะบางเหลาของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสจั) ดวยปญญา อนึ่ง ธรรมท้ังหลายท่ีพระ- 
 *ตถาคตประกาศแลว ยอมควรซ่ึงความพินิจ โดยประมาณดวยปญญาของผูนั้น อีกประการหนึ่ง 
 ธรรมเหลาน้ี คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ยอมมีแกผูนั้น 
 บุคคลน้ีเรากลาววา ธัมมานุสารีบุคคล. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาววา กิจท่ีควรทําดวยความ 
 ไมประมาท ยอมมีแกภิกษุแมนี้ ขอนี้เพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของ 
 ภิกษุนี้เชนนี้วา ไฉนทานผูนี้เสพเสนาสนะท่ีสมควรคบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู 
 พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาท่ีกุลบุตรท้ังหลาย ผูออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู ดังน้ี เราจึง 
 กลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุนี้. 
      [๒๓๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สัทธานุสารีบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอยีด คือ อรูปสมาบัติลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู 
 แตอาสวะบางเหลาของผูนั้นสิน้ไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา อนึ่ง ผูนั้นมีแตเพียง 
 ความเช่ือความรักในพระตถาคต อีกประการหน่ึง ธรรมเหลาน้ี คือ สัทธินทรีย วิรยิินทรีย 
 สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ยอมมีแกผูนั้น บุคคลน้ีเรากลาววา สัทธานุสารีบุคคล. 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุแมนี้ ขอนั้น 



 เพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภกิษุนี้เชนนี้วา ไฉนทานผูนี้เสพเสนาสนะ 
 ท่ีสมควร คบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันไมม ี
 ธรรมอื่นยิ่งกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา 
 อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู ดังน้ี จึงกลาววา กจิท่ีควรทําดวยความไมประมาท 
 ยอมมีแกภิกษุนี้. 
                       การต้ังอยูในอรหัตตผล 
      [๒๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมกลาวการตั้งอยูในอรหตัตผล ดวยการไปครั้งแรก 
 เทาน้ันหามิได แตการต้ังอยูในอรหัตตผลน้ัน ยอมมีได ดวยการศึกษาโดยลําดับ ดวยการทํา 
 โดยลําดับ ดวยความปฏิบัติโดยลําดับ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็การต้ังอยู ในอรหัตตผล ยอมมีได 
 ดวยการศึกษาโดยลําดับ ดวยการทําโดยลําดับ ดวยความปฏิบัติโดยลําดับอยางไร? ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย กุลบุตรในธรรมวนิัยนี้ เกิดศรัทธาแลวยอมเขาไปใกล เมื่อเขาไปใกลยอมน่ังใกล 
 เมื่อนั่งใกลยอมเงี่ยโสตลง เมือ่เงี่ยโสตลงแลวยอมฟงธรรม ครั้นฟงธรรมยอมทรงธรรมไว 
 ยอมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีทรงไวแลว เมื่อพิจารณาเน้ือความอยู ธรรมท้ังหลายยอมทน 
 ไดซึ่งความพินิจ เมื่อธรรมทนความพินิจไดอยู ฉันทะยอมเกิด เมื่อเกิดฉันทะแลว ยอมอุตสาหะ 
 ครั้นอุตสาหะแลว ยอมไตรตรอง ครั้นไตรตรองแลว ยอมต้ังความเพียร เมื่อมีตนสงไปแลว 
 ยอมทําใหแจงชัดซึ่งบรมสัจจะดวยกาย และยอมแทงตลอดเห็นแจงบรมสัจจะนั้นดวยปญญา. 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ศรัทธาก็ดี การเขาไปใกลก็ดี การน่ังใกลก็ดี การเงี่ยโสตลงก็ดี การฟงธรรม 
 ก็ดี ความพิจารณาเน้ือความก็ดี ธรรมอันทนไดซึ่งความพินิจก็ดี ฉันทะก็ดี อุตสาหะก็ดี 
 การไตรตรองก็ดี การต้ังความเพียรก็ดี นั้นๆ ไมไดมีแลว เธอท้ังหลายยอมเปนผูปฏิบัติพลาด 
 ยอมเปนผูปฏิบัติผิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย โมฆบุรุษเหลาน้ี ไดหลีกไปจากธรรมวินัยนี้ ไกลเพียงไร. 
                             บท ๔ 
      [๒๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บทส่ีอันยืนยันไดท่ีเรายกข้ึนแสดงแลว อันวญิูบุรุษ 
 จะพึงรูเนื้อความไดดวยปญญาไมนานเลย มีอยู เราจักแสดงแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจักรู 
 ท่ัวถึงเน้ือความแหงบทสี่อันยืนยันได ท่ีเรายกข้ึนแสดงแลวนั้น. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ พวกไหนเปนขาพระองคท้ังหลาย และพวกไหนจะเปนผูรูท่ัวถึง 
 ธรรมได? 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ศาสดาใดเปนผูหนักในอามิส รับมรดกแตสวนท่ีเปนอามิส 
 ของอยูดวยอามิส แมศาสดาน้ันยอมไมมีคุณสมบัติเหมือนดังของตลาด ซึ่งมีราคาข้ึนๆ ลงๆ 
 เห็นปานน้ีวา ก็เมื่อเหตุอยางน้ีพึงมีแกเรา เราพึงทําเหตุนั้น ก็เมื่อเหตุอยางน้ีไมพึงมีแกเรา 
 เราไมพึงทําเหตุนั้น ดังน้ี. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทําไมเลา ตถาคตจึงไมของดวยอามิสโดยประการ 
 ท้ังปวงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย สภาพน้ียอมมีแกสาวก ผูมีศรัทธา ผูหยั่งลงในคําสอนของ 
 พระศาสดาแลวประพฤติดวยต้ังใจวา พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดา เราเปนสาวก พระผูมี- 
 *พระภาคยอมทรงรู เราไมรู. คําสอนของพระศาสดายอมงอกงามมีโอชาแกสาวกผูมีศรัทธา 
 ผูหยั่งลงในคําสอนของพระศาสดาแลวประพฤติ. สภาพน้ี ยอมมีแกสาวกผูมีศรัทธาผูหยั่งลงใน 



 คําสอนของพระศาสดาแลวประพฤติ ดวยต้ังใจวา เนื้อและเลอืดในสรีระของเราจงเหอืดแหง 
 ไปจะเหลืออยูแตหนังเอ็นและกระดูกก็ตามที เมื่อเรายังไมบรรลุถึงอิฐผลท่ีจะพึงบรรลุดวย 
 เรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบ่ันของบุรุษแลว จักคลายความเพียร 
 นั้นเสีย จักไมมีเลย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผลสองอยางคือ อรหตัตผลในปจจุบัน หรือเมือ่ 
 ขันธบัญจกท่ีกรรมกิเลสเขาไปยึดถือเปนสวนเหลือยงัมีอยู ความเปนพระอนาคามีอยางใดอยาง 
 หนึ่ง อันสาวกผูมีศรัทธา ผูหยั่งลงในคําสอนของพระศาสดาแลวประพฤติ พึงหวังได. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นยินดีช่ืนชมพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ดังน้ีแล. 
                       จบ กีฏาคิริสูตร ท่ี ๑๐. 
                        จบ ภิกขุวรรค ท่ี ๒. 
                       --------------- 
      รวมพระสูตรในวรรคน้ีมี ๑๐ สูตร คือ 
      ๑. จูฬราหุโลวาทสูตร         ๒. มหาราหุโลวาทสูตร 
 ๓. จูฬมาลุงโกฺยวาทสูตร            ๔. มหามาลุงโกฺยวาทสูตร 
 ๕. ภัททาลิสูตร                  ๖. ลฑุกิโกปมสูตร 
 ๗. จาตุมสูตร                    ๘. นฬกปานสูตร 
 ๙. โคลิสสานิสูตร                ๑๐. กีฏาคิริสูตร 
                       ---------------- 
                         ปริพพาชกวรรค 
                       ๑. จูฬวัจฉโคตตสูตร 
                      เรื่องปริพาชกวจัฉโคตร 
      [๒๔๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขตเมืองเวสาลี. 
 ก็สมัยน้ัน ปริพาชกวัจฉโคตร อาศัยอยูในปริพาชการาม ซึ่งมีตนมะมวงขาวตนหนึ่ง. ครั้งน้ันแล 
 เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงหมแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังเมือง 
 เวสาลี. ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงพระดําริวา เราจะเท่ียวบิณฑบาตในเมืองเวสาลีกอนกย็ัง 
 เชานัก ถากระไร เราพึงเขาไปหาวัจฉโคตตปริพาชกท่ีปริพาชการามอันมีตนมะมวงขาวตนหนึ่งเถิด. 
 ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาวัจฉโคตตปริพาชก ถึงปริพาชการาม ซึ่งมีตนมะมวงขาว 
 ตนหนึ่ง. วัจฉโคตตปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล แลวไดกราบทูลวา ขอเชิญ 
 พระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระเจาขา พระผูมีพระภาคเสด็จมาดีแลว กวาจะเสด็จมาในท่ีนี้ 
 นานทีเดียว ขอเชิญพระผูมีพระภาคประทับนั่ง นี้อาสนะท่ีปูลาดไวแลว พระผูมีพระภาคประทับนั่ง 
 บนอาสนะท่ีปูลาดแลว แมวัจฉโคตตปริพาชกก็ถือเอาอาสนะตํ่าแหงหน่ึง นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง. 
      [๒๔๑] วัจฉโคตตปริพาชกนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลวา ขาแต- 



 *พระองคผูเจรญิ ขาพเจาไดสดับมาดังน้ีวา พระสมณโคดมเปนสัพพัญู มีปกติเห็นธรรมท้ังปวง 
 ทรงปฏิญญาญาณทัศนะ ไมมีสวนเหลอืวา เมือ่เราเดินไปก็ดี หยุดอยูก็ดี หลบัก็ดี ต่ืนก็ดี 
 ญาณทัศนะปรากฏแลวเสมอติดตอกันไป ขาแตพระองคผูเจรญิ ชนท่ีกลาวอยางนี้วา พระสมณ- 
 *โคดมเปนสัพพัญู มีปกติเห็นธรรมท้ังปวง ทรงปฏิญญาณทัสนะไมมีสวนเหลือวา เมื่อเราเดินไป 
 ก็ดี หยุดอยูก็ดี หลับก็ดี ต่ืนก็ดี ญาณทัสนะปรากฏแลวเสมอติดตอกันไป ดังน้ี เปนอันกลาว 
 ตามพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมช่ือวากลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําท่ีไมเปนจริง และ 
 ช่ือวาพยากรณถูกสมควรแกธรรมแลหรือ อนึ่ง วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง 
 จะไมมาถึงฐานะท่ีผูรูจะพึงติเตียนแลหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ ชนท่ีกลาวอยางน้ีวา พระสมณโคดมเปนสัพพัญู มีปกติเห็นธรรมท้ังปวง 
 ทรงปฏิญญาญาณทัสนะไมมีสวนเหลอืวา เมือ่เราเดินไปก็ดี หยุดอยูก็ดี หลบัก็ดี ต่ืนก็ดี 
 ญาณทัสนะปรากฏแลวเสมอติดตอกันไป ดังน้ี ไมเปนอันกลาวตามคําท่ีเรากลาวแลว และช่ือวา 
 กลาวตูเราดวยคําท่ีไมมี ไมเปนจริง. 
                         พยากรณวิชชา ๓ 
      [๒๔๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ขาพเจาท้ังหลายจะพยากรณอยางไร จงึจะเปนอันกลาว 
 ตามพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมช่ือวาตูพระผูมพีระภาคดวยคําไมจริง เปนอันพยากรณ 
 ถูกสมควรแกธรรม อนึง่ วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะท่ีผูรู 
 จะพึงติเตียนเลา. 
      ดูกรวัจฉะ เมื่อบุคคลพยากรณวา พระสมณโคดมเปนเตวิชชะดังน้ีแล เปนอันกลาว 
 ตามคําท่ีเรากลาวแลว ช่ือวาไมกลาวตูเราดวยคําไมเปนจริง ช่ือวาพยากรณถูกสมควรแกธรรม 
 อน่ึง วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะท่ีผูรูพึงติเตียนเลย. 
      ดูกรวัจฉะ ก็เราเพียงตองการเทาน้ัน ยอมจะระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึก 
 ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง 
 สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง 
 ตลอดสังวัฏกปัเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปน 
 อันมากบางวา ในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มโีคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางน้ัน มีอาหาร 
 อยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว 
 ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางน้ัน 
 มีอาหารอยางน้ัน เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว 
 ไดมาเกิดในภพนี้ เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ 
 ดวยประการฉะนี้. 
      ดูกรวัจฉะ ก็เราเพียงตองการเทาน้ัน ยอมจะเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว 
 ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของ 
 มนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจทุีจริต 
 มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เขาถึง 



 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอาํนาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแต 
 ตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง สุคติ โลก สวรรค 
      ดูกรวัจฉะ เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
 ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่ง ดวยตนเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู. 
      ดูกรวัจฉะ เมื่อบุคคลพยากรณวา พระสมณโคดมเปนเตวิชชะเปนอันกลาวตามคําท่ีเรา 
 กลาวแลว ช่ือวาไมกลาวตูเราดวยคําไมเปนจริง เปนอันพยากรณถูก สมควรแกธรรม อนึ่ง 
 วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะท่ีผูรูพึงติเตียน. 
                     ลัทธิเดียรถียไปสวรรคไมได 
      [๒๔๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วัจฉโคตตปริพาชกไดทูลถามวา ขาแต 
 พระโคดม คฤหัสถบางคนยังละสังโยชนของคฤหัสถไมได เมื่อตายไป ยอมทําท่ีสุดทุกขได 
 มีอยูหรอื? 
      ดูกรวัจฉะ คฤหัสถท่ียังละสังโยชนของคฤหัสถไมไดแลว เมื่อตายไป จะทําท่ีสุดทุกข 
 ไดนั้น ไมมีเลย. 
      ขาแตพระโคดม ก็คฤหัสถบางคนยังละสังโยชนของคฤหสัถไมได เมื่อตายไป เขาถึง 
 โลกสวรรคได มีอยูหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ คฤหัสถท่ีละสังโยชนของคฤหสัถยังไมได เมือ่ตายไป ไดไปสวรรคนั้น 
 ไมใชรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย เทาน้ัน โดยท่ีแท 
 มีอยูมากทีเดียว. 
      ขาแตทานพระโคดม อาชีวกบางคน เมื่อตายไป จะทําท่ีสุดทุกขได มีอยูบางหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ อาชีวกบางคน เมื่อตายไป จะทําท่ีสุดทุกขไดนั้น ไมมีเลย. 
      ขาแตทานพระโคดม ก็อาชีวกบางคน เมื่อตายไป จะไปสวรรคได มีอยูหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ แตภัทรกัปน้ีไปไดเกาสิบเอ็ดกัปท่ีเราระลึกได เราจักไดรูจักอาชีวกบางคนท่ีไป 
 สวรรคหามิได นอกจากอาชีวกคนเดียว ท่ีเปนกรรมวาที กิริยาวาที. 
      ขาแตทานพระโคดม เมื่อเปนเชนนั้น ลัทธิของเดียรถยีเปนอันสูญโดยท่ีสุดจากคุณ 
 เครื่องไปสูสวรรคนะซี. 
      อยางนั้นวัจฉะ ลัทธิของเดียรถียนี้ เปนอันสูญโดยท่ีสุด แมจากคุณเครื่องไปสูสวรรค. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. วัจฉโคตตปริพาชกยินดี ช่ืนชมพระภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาค ดังน้ีแล. 
                     จบ จูฬวัจฉโคตตสูตร ท่ี ๑. 
                    ---------------- 
                        อัคคิวัจฉโคตตสูตร 
                      เรื่องปริพาชกวจัฉโคตร 
      [๒๔๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้วา:- 



      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ันแล ปริพาชกวัจฉโคตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถงึกันไปแลว นั่ง ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง. 
                         ทิฏฐิ ๑๐ อยาง 
      [๒๔๕] วัจฉโคตตปริพาชก นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดทูลถามพระผูมี 
 พระภาควา ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนีว้า โลกเท่ียง สิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอืน่เปลา ดังน้ี 
 หรือ? 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
      ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนีว้า โลกไมเท่ียง สิ่งน้ีเทาน้ันจริง 
 สิ่งอื่นเปลา ดังน้ีหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
      ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนีว้า โลกมีท่ีสุด สิ่งน้ีเทาน้ันจริง 
 สิ่งอื่นเปลา ดังน้ีหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
      ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนีว้า ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น 
 สิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ีหรอื? 
      ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
      ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนีว้า ชีพอยางหน่ึง สรีระก็อยางหน่ึง 
 สิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ีหรอื? 
      ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
      ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนีว้า สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู 
 สิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ีหรอื? 
      ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
      ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนีว้า สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ไม 
 มีอยู สิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ีหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
      ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนีว้า สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู 
 ก็มี ไมมีอยูก็มี สิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ีหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
      ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนีว้า สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู 
 ก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช สิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ีหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
      [๒๔๖] พระองคอันขาพเจาทูลถามวา ขาแตทานพระโคดม ทานพระโคดมทรงเห็น 



 อยางนี้วา โลกเท่ียง สิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ีหรือ กต็รัสตอบวา ดูกรวัจฉะ เรา 
 ไมไดเห็นอยางน้ัน. ฯลฯ พระองคอันขาพเจาทูลถามวา ขาแตทานพระโคดม ทานพระโคดม 
 ทรงเห็นอยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตาย มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ดังน้ีหรือ ก็ตรัสตอบวา 
 ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น. ก็ทานพระโคดมทรงเห็นโทษอะไรหรอื จึงไมทรงเขาถึงทิฏฐิ 
 เหลานี้ โดยประการท้ังปวงเชนนี้. 
      [๒๔๗] ดูกรวัจฉะ ความเหน็วาโลกเท่ียง  ...  โลกไมเท่ียง  ...  โลกมีท่ีสุด  ...  โลกไมมี 
 ท่ีสุด  ...  ชีพอันนั้น สรีระก็อนันั้น  ...  ชีพอยางหน่ึง สรรีะก็อยางหน่ึง  ...  สัตวเบ้ืองหนาแต 
 ตายไปมีอยู ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปไมมีอยู ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี ... 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็หามิได ไมมีอยูก็หามิได ดังน้ีนั้น เปนความเห็นท่ีรกชัฏ เปน 
 ความเห็นอยางกันดาร เปนความเห็นท่ีเปนเสี้ยนหนาม เปนความเห็นท่ีกวัดแกวง เปนความ 
 เห็นเครื่องผูกสัตวไว เปนไปกับดวยทุกข เปนไปกับดวยความลําบาก เปนไปกับดวยความ 
 คับแคน เปนไปกับดวยความเรารอน ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท 
 เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพื่อนพิพาน. 
      ดูกรวัจฉะ เราเห็นโทษน้ีแล จึงไมเขาถึงทิฏฐิเหลานี้ โดยประการท้ังปวงเชนนี้. 
      ก็ความเห็นอะไรๆ ของทานพระโคดม มีอยูบางหรอื? 
      ดูกรวัจฉะ ก็คําวาความเห็นดังน้ีนั้น ตถาคตกําจัดเสียแลว ดูกรวจัฉะ ก็ตถาคตเห็น 
 แลววา ดังน้ี รปู ดังน้ี ความเกิดแหงรูป ดังน้ี ความดับแหงรูป ดังน้ี เวทนา ดังน้ี ความ 
 เกิดแหงเวทนา ดังน้ี ความดับแหงเวทนา ดังน้ี สัญญา ดังน้ี ความเกิดแหงสัญญา ดังน้ี 
 ความดับแหงสัญญา ดังน้ี สังขาร ดังน้ี ความเกิดแหงสังขาร ดังน้ี ความดับแหงสังขาร 
 ดังน้ี วิญญาณ ดังน้ี ความเกิดแหงวิญญาณ ดังน้ี ความดับแหงวิญญาณ เพราะฉะนั้น เราจึง 
 กลาววา ตถาคตพนวิเศษแลว เพราะความส้ินไป เพราะคลายกําหนัด เพราะดับสนิท เพราะสละ 
 เพราะปลอย เพราะไมถือมั่น ซึ่งความสําคัญท้ังปวง ซึ่งความตองการท้ังปวง ซึ่งความถือวา 
 เราวาของเรา และความถือตัวอันนอนอยูในสันดานท้ังปวง. 
                       ปญหาวาดวยผูหลุดพน 
      [๒๔๘] ขาแตทานพระโคดม ก็ภิกษุผูมีจติพนวิเศษแลวอยางนี้ จะเกิดในท่ีไหน? 
      ดูกรวัจฉะ คําวาจะเกิดดังนี้ ไมควรเลย. 
      ขาแตทานพระโคดม ถาเชนนั้น จะไมเกิดข้ึนหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ คําวา ไมเกิดดังน้ี ก็ไมควร. 
      ขาแตทานพระโคดม ถาเชนนั้น เกิดก็มี ไมเกิดก็มีหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ คําวาเกิดก็มี  ไมเกิดก็มี ดังน้ี ก็ไมควร. 
      ขาแตทานพระโคดม ถาเชนนั้น เกิดก็มิใช ไมเกิดก็มิใชหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ คําวาเกิดก็มิใช ไมเกิดก็มิใช ดังน้ี ก็ไมควร. 
      [๒๔๙] พระองคอันขาพเจาทูลถามวา ขาแตทานพระโคดม ภิกษุผูมีจิตพนวิเศษแลว 
 อยางนี้ จะเกิดในท่ีไหน ก็ตรัสตอบวา ดูกรวจัฉะ คําวาจะเกิด ดังน้ี ไมควร. ฯลฯ พระองค 



 อันขาพเจาทูลถามวา ขาแตทานพระโคดม ถาเชนนั้นเกิดก็มิใช ไมเกิดก็มิใชหรือ ก็ตรัสตอบวา 
 ดูกรวัจฉะ คําวา เกิดก็มิใช ไมเกิดก็มิใช ดังน้ี ก็ไมควร. ขาแตทานพระโคดม ในขอนี้ 
 ขาพเจาถึงความไมรู ถึงความหลงแลว แมเพยีงความเลื่อมใสของขาพเจาท่ีไดมีแลว เพราะ 
 พระวาจาท่ีตรัสไวในเบ้ืองแรกของทานพระโคดม บัดนี้ไดหายไปเสียแลว. 
      [๒๕๐] ดูกรวัจฉะ ควรแลวท่ีทานจะไมรู ควรแลวท่ีทานจะหลง เพราะวาธรรมน้ี 
 เปนธรรมลุมลกึ ยากท่ีจะเห็น ยากท่ีจะรู สงบระงับ ประณีต ไมใชธรรมท่ีจะหยั่งถึงไดดวย 
 ความตรึก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรูได ธรรมน้ันอันทานผูมีความเห็นเปนอยางอื่น มีความพอใจ 
 เปนอยางอื่น มีความชอบใจเปนอยางอื่น มีความเพียรในทางอื่น อยูในสํานักของอาจารยอืน่ 
 รูไดโดยยาก ดกูรวัจฉะ ถาเชนนั้น เราจักยอนถามทานในขอนี้ ทานเห็นควรอยางใด ก็พึง 
 พยากรณอยางน้ัน ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาไฟลุกโพลงอยูตอหนาทาน ทานจะพึง 
 รูหรือวา ไฟน้ีลุกโพลงตอหนาเรา. 
      ขาแตทานพระโคดม ถาไฟลุกโพลงตอหนาขาพเจา ขาพเจาพึงรูวา ไฟน้ีลุกโพลงอยู 
 ตอหนาเรา. 
      ดูกรวัจฉะ ถาใครๆ พึงถามทานอยางนี้วา ไฟท่ีลุกโพลงอยูตอหนาทานน้ี อาศัยอะไร 
 จึงลุกโพลง ทานถูกถามอยางน้ีแลวจะพึงพยากรณวาอยางไร? 
      ขาแตทานพระโคดม ถาใครๆ ถามขาพเจาอยางนี้วา ไฟท่ีลุกโพลงตอหนาทานน้ี อาศัย 
 อะไรจึงลุกโพลง ขาพเจาถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ไฟท่ีลุกโพลงอยูตอหนาเราน้ี 
 อาศัยเช้ือ คือหญาและไมจึงลุกโพลงอยู. 
      ดูกรวัจฉะ ถาไฟน้ันพึงดับไปตอหนาทาน ทานพึงรูหรือวา ไฟน้ีดับไปตอหนาเราแลว? 
      ขาแตทานพระโคดม ถาไฟน้ันดับไปตอหนาขาพเจา ขาพเจาพึงรูวาไฟนี้ดับไปตอหนา 
 เราแลว. 
      ดูกรวัจฉะ ถาใครๆ พึงถามทานอยางนี้วา ไฟท่ีดับไปแลวตอหนาทานน้ัน ไปยังทิศ 
 ไหนจากทิศน้ี คือทิศบูรพา ทิศปจจิม ทิศอุดร หรือทิศทักษิณ ทานถูกถามอยางนี้แลว จะ 
 พึงพยากรณวาอยางไร? 
      ขาแตทานพระโคดม ขอนั้นไมสมควร เพราะไฟน้ันอาศัยเช้ือ คือหญาและไมจึงลุก 
 แตเพราะเช้ือนั้นสิ้นไป และเพราะไมมีของอืน่เปนเช้ือ ไฟน้ันจึงถึงความนับวาไมมีเช้ือ ดับ 
 ไปแลว. 
                          การละขันธ ๕ 
      [๒๕๑] ฉันนั้นเหมือนกัน วัจฉะ บุคคลเม่ือบัญญัติวาเปนสัตว พึงบัญญัติเพราะ 
 รูปใด รูปนั้นตถาคตละไดแลว มีมูลรากอันขาดแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมี 
 มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ตถาคตพนจากการนับวารูปมีคุณอันลึก อันใครๆ ประมาณ 
 ไมได หยั่งถึงไดโดยยาก. เปรียบเหมือนมหาสมุทรฉะน้ัน ไมควรจะกลาววาเกิด ไมควรจะ 
 กลาววาไมเกิด ไมควรจะกลาววาเกิดก็มี ไมเกิดก็มี ไมควรจะกลาววา เกิดก็หามิได ไมเกิด 
 ก็หามิได. บุคคลเม่ือบัญญัติวาเปนสัตว พึงบัญญัติเพราะเวทนาใด  ...  เพราะสัญญาใด  ...  เพราะ 



 สังขารเหลาใด  ...  เพราะวิญญาณใด  ...  วิญญาณน้ัน ตถาคตละไดแลว มีมูลรากอันขาดแลว 
 ทําใหดุจเปนตาลยอดดวน ถงึความไมมี มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ตถาคตพนจากการ 
 นับวาวิญญาณ มีคุณอันลึก อันใครๆ ประมาณไมได หยั่งถึงไดโดยยาก. เปรียบเหมือน 
 มหาสมุทรฉะนั้น ไมควรกลาววาเกิด ไมควรจะกลาววาไมเกิด ไมควรจะกลาววาเกิดก็มี ไมเกิด 
 ก็มี ไมควรจะกลาววา เกิดก็หามิได ไมเกิดก็หามิได. 
                    ปริพาชกวัจฉโคตรถึงสรณคมน 
      [๒๕๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วัจฉโคตตปริพาชกไดทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตทานพระโคดม เปรียบเหมือนตนสาละใหญ ในท่ีใกลบานหรือนิคม กิ่ง ใบ เปลือก 
 สะเก็ด และกะพ้ี ของตนสาละใหญนั้น จะหลุดรวง กะเทาะไปเพราะเปนของไมเท่ียง สมัย 
 ตอมา ตนสาละใหญนั้นปราศจาก กิ่ง ใบ เปลือก สะเก็ด และกะพี้แลว คงเหลืออยูแต 
 แกนลวนๆ ฉันใด พระพุทธพจนของทานพระโคดม ก็ฉันนั้น ปราศจากก่ิง ใบ เปลือก 
 สะเก็ด และกะพ้ี คงเหลืออยูแตคําอันเปนสาระลวนๆ. 
      ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของ 
 พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง 
 หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังน้ี ฉันใด ทานพระโคดมทรงประกาศ 
 ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคนี้ถึงทานพระโคดม พระธรรมและภิกษุสงฆ 
 วาเปนสรณะ ขอทานพระโคดม จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ดังน้ีแล. 
                    จบ อัคคิวัจฉโคตตสูตร ท่ี ๒. 
                     --------------------- 
                       ๓. มหาวัจฉโคตตสูตร 
                      เรื่องปริพาชกวจัฉโคตร 
      [๒๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนิวาปะ เขตพระนคร 
 ราชคฤห. ครั้งน้ันแล ปริพาชกวัจฉโคตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับ 
 พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ได 
 กราบทูลวา ขาพเจาเคยกลาวกับทานพระโคดมเปนเวลานานแลว ขาพเจาขอโอกาส ขอทาน 
 พระโคดมจงทรงแสดงธรรมท้ังท่ีเปนกุศล ท้ังท่ีเปนอกุศล แกขาพเจาโดยยอเถิด. 
      พ. ดูกรวัจฉะ เราพึงแสดงธรรมท้ังท่ีเปนกุศล ท้ังท่ีเปนอกุศล แกทานโดยยอก็ได 
 โดยพิสดารก็ได ก็แตวาเราจักแสดงธรรมท้ังท่ีเปนกุศล ท้ังท่ีเปนอกุศล แกทานโดยยอ ทาน 
 จงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว. วัจฉโคตตปริพาชกทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา 
 อยางนั้น ทานผูเจริญ. 
                      ธรรมท่ีเปนอกุศลและกุศล 
      [๒๕๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรวจัฉะ โลภะแล เปนอกุศล อโมหะ เปน 



 กุศล อโลภะเปนกุศล โทสะเปนอกุศล อโทสะเปนกุศล โมหะเปนอกุศล ดูกรวัจฉะ 
 ธรรมสามขอนีเ้ปนอกุศล ธรรมสามขอนี้เปนกุศล ดวยประการฉะนี้แล. ดูกรวัจฉะ ปาณาติบาต 
 แลเปนอกุศล เจตนาเครื่องงดเวนจากปาณาติบาตเปนกุศล อทินนาทานเปนอกุศล เจตนา 
 เครื่องงดเวนจากอทินนาทานเปนกุศล กาเมสุมิจฉาจารเปนอกุศล เจตนาเครื่องงดเวนจากกาเม- 
 *สุมิจฉาจารเปนกุศล มุสาวาทเปนอกุศล เจตนาเครื่องงดเวนจากมุสาวาทเปนกุศล ปสุณาวาจา 
 เปนอกุศล เจตนาเครื่องงดเวนจากปสุณาวาจาเปนกุศล ผรุสวาจาเปนอกุศล เจตนาเครื่อง 
 งดเวนจากผรุสวาจาเปนกุศล สัมผัปปลาปะเปนอกุศล เจตนาเครื่องงดเวนจากสัมผัปปลาปะ 
 เปนกุศล อภิชฌาเปนอกุศล อนภิชฌาเปนกุศล พยาบาทเปนอกุศล อัพยาบาทเปนกุศล 
 มิจฉาทิฏฐิเปนอกุศล สัมมาทิฏฐิเปนกุศล ดูกรวัจฉะ ธรรมสิบขอนี้เปนอกุศล ธรรมสิบขอน้ี 
 เปนกุศล ดวยประการฉะนี้แล. ดูกรวัจฉะ เพราะตัณหาอันภิกษุละไดแลว มีมูลรากอันขาดแลว 
 ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ถงึความไมมี มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ภิกษุนั้นเปนพระ 
 อรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงเสียแลว ม ี
 ประโยชนของตนถึงแลว มีสังโยชนในภพสิ้นแลว พนวิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ. 
                           ภิกขุปุจฉา 
      [๒๕๕] ทานพระโคดมจงยกไว ก็ภิกษุรูปหนึ่ง ผูเปนสาวกของทานพระโคดม ทําให 
 แจงซ่ึงเจโตวิมติุ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
 ในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู มีอยูหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ พวกภิกษุผูเปนสาวกของเรา ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา 
 อาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันแลว เขาถึงอยูนั้น มี 
 ไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย ท่ีแทมีอยูมาก 
 ทีเดียว. 
      ทานพระโคดมจงยกไว พวกภิกษุจงยกไว ก็ภิกษุณีแมรูปหน่ึงผูเปนสาวกิาของทานพระ 
 โคดม ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญา 
 อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู มอียูหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ พวกภิกษุณีผูเปนสาวิกาของเรา ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อัน 
 หาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูนั้น 
 มีไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย ท่ีแทมีอยูมาก 
 ทีเดียว. 
                          อุปาสกปุจฉา 
      [๒๕๖] ทานพระโคดมจงยกไว พวกภิกษุจงยกไว พวกภกิษุณีจงยกไว ก็อุบาสก 
 แมคนหน่ึง ผูเปนสาวกของทานพระโคดมฝายคฤหัสถ นุงผาขาวเปนสพรหมจารี เปน 
 โอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับ 
 จากโลกนั้นเปนธรรมดา มีอยูหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ อุบาสกท้ังหลายผูเปนสาวกของเรา ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจาร ี



 เปนโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจาก 
 โลกนั้นเปนธรรมดาน้ัน มีไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย 
 ไมใชหารอย ท่ีแทมีอยูมากทีเดียว. 
      ทานพระโคดมจงยกไว ภิกษุท้ังหลายจงยกไว ภิกษุณีท้ังหลายจงยกไว อุบาสกท้ังหลาย 
 ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารจีงยกไว ก็อุบาสกแมคนหนึ่ง ผูเปนสาวกของพระโคดม 
 ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ทําตามคําสอน ผูทําเฉพาะโอวาท มีวิจิกจิฉาอันขามไดแลว 
 ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมเช่ือตอผูอืน่ในคําสอนของศาสดา มี 
 อยูหรอื? 
      ดูกรวัจฉะ พวกอุบาสกผูเปนสาวกของเรา ฝายคฤหัสนุงผาขาว บริโภคกาม ทําตาม 
 คําสอน ผูทําเฉพาะโอวาท มีวิจิกิจฉาอันขามไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเปน 
 ผูแกลวกลา ไมเช่ือตอผูอื่นในคําสอนของศาสดาอยูนั้น มีไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย 
 ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย ท่ีแทมีอยูมากทีเดียว. 
      ทานพระโคดมจงยกไว ภิกษุท้ังหลายจงยกไว ภิกษุณีท้ังหลายจงยกไว อุบาสกท้ังหลาย 
 ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารจีงยกไว อุบาสกท้ังหลาย ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปน 
 สพรหมจารีจงยกไว อุบาสกท้ังหลาย ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม จงยกไว ก็อุบาสิกา 
 แมคนหน่ึง ผูเปนสาวิกาของทานพระโคดม ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจาริณี เปน 
 โอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป จักปรินิพพานในภพน้ัน อันมีไมกลับจากโลก 
 นั้นเปนธรรมดา มีอยูหรอื. 
      ดูกรวัจฉะ พวกอุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารีณี 
 เปนโอปปาติกา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจาก 
 โลกนั้นเปนธรรมดาน้ัน มีไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย 
 ไมใชหารอย ท่ีแทมีอยูมากทีเดียว. 
      ทานพระโคดมจงยกไว ภิกษุท้ังหลายจงยกไว ภิกษุณีท้ังหลายจงยกไว อุบาสกท้ังหลาย 
 ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี จงยกไว อุบาสกท้ังหลาย ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภค 
 กาม จงยกไว พวกอุบาสกฝายคฤหัสถ นุงผาขาวเปนสพรหมจารี ก็จงยกไว สวนอุบาสิกา 
 แมคนหน่ึง ผูเปนสาวิกาของทานพระโคดมฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ทําตามคําสอน 
 ผูทําเฉพาะโอวาท มีวิจิกิจฉาอันขามไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเปนผูแกลวกลา 
 ไมเช่ือตอผูอื่นในคําสอนของศาสดา มีอยูหรือ? 
      ดูกรวัจฉะ พวกอุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม 
 ทําตามคําสอนผูทําเฉพาะโอวาท มีวิจิกิจฉาอันขามไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความ 
 เปนผูแกลวกลา ไมเช่ือตอผูอืน่ในคําสอนของศาสดาอยูนั้น มีไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย 
 ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย ท่ีแทมีอยูมากทีเดียว. 
                   ความเปนผูบําเพ็ญธรรมใหบริบูรณ 
      [๒๕๗] ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมเทาน้ันจักไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ 



 สวนพวกภิกษุจักไมไดบําเพ็ญใหบริบูรณไซร เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้จักไมบริบูรณไดดวย 
 เหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดมไดเปนผูบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ และพวกภิกษุก็บําเพ็ญให 
 บริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้จักบริบูรณไดดวยเหตุนั้น. ถาทานพระโคดมจักไดบําเพ็ญ 
 ธรรมน้ีใหบรบูิรณแลวก็ดี พวกภิกษุไดบําเพ็ญใหบริบูรณแลวก็ดี แตพวกภิกษุณีจักไมไดบําเพ็ญ 
 ใหบริบูรณแลว เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้จกัไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดม 
 ไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณและพวกภิกษุก็บําเพ็ญใหบริบูรณ ท้ังพวกภิกษุณีก็บําเพ็ญใหบริบูรณ 
 เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้ จงึบริบูรณไดดวยเหตุนั้น. 
      [๒๕๘] ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมจักไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ และ 
 พวกภิกษุจักไดบําเพ็ญใหบริบูรณ ท้ังพวกภิกษุณีจักไดบําเพ็ญใหบริบูรณแลว แตพวกอบุาสก 
 ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี จักไมบําเพ็ญใหบริบูรณแลว เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี ้
 ก็จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุ 
 ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว 
 เปนสพรหมจารี ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้จึงบริบูรณไดดวยเหตุนั้น. 
      ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมจักไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุจักได 
 บําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณีจักไดบําเพ็ญใหบริบูรณและพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว 
 เปนสพรหมจารี จักไดบําเพ็ญใหบริบูรณ แตพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม 
 ไมบําเพ็ญใหบริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยก็จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น แตเพราะทาน 
 พระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณีไดบําเพ็ญ 
 ใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และ 
 พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรย 
 นี้ จึงบริบูรณไดดวยเหตุนั้น. 
      ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบําเพ็ญ 
 ใหบริบูรณ พวกภิกษุณีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจาร ี
 ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสก ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ 
 แลว แตพวกอบุาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจาริณี จักไมบําเพ็ญใหบริบูรณแลว 
 เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้กจ็ักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดมไดบําเพ็ญ 
 ธรรมน้ีใหบรบูิรณ พวกภิกษุไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสก 
 ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว 
 บริโภคกาม ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจาริณี 
 ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้จึงบริบูรณไดดวยเหตุนั้น. 
      ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบําเพ็ญ 
 ใหบริบูรณ พวกภิกษุณีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจาร ี
 ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ 
 พวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไมไดบําเพ็ญใหบริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ 



 พรหมจรรยนีก้็จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดม ไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ 
 พวกภิกษุไดบําเพ็ญใหบริบูรณ ภิกษุณีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว 
 เปนสพรหมจารีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพ็ญ 
 ใหบริบูรณ พวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาวเปนสพรหมจาริณี ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และ 
 พวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ 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 ผูมีจักษุจักเห็นรูป ฉันใด ทานพระโคดมทรงประกาศธรรม 
 โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม พระธรรมและพระภกิษุสงฆ 
 วาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา อุปสมบท ในสํานักของทานพระโคดม. 
      ดูกรวัจฉะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถียหวังจะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูนั้น 
 จะตองอยูปริวาสใหครบสี่เดือน โดยลวงส่ีเดอืนไป พวกภิกษุเต็มใจแลว จึงจะใหบรรพชา 
 อุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุได ก็แตวาเรารูความตางกันแหงบุคคลในขอนี้. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ถาชนท้ังหลายท่ีเคยเปนอัญญเดียรถียเมื่อหวังจะบรรพชาอุปสมบท 
 ในธรรมวินัยนี ้จะตองอยูปริวาสใหครบสี่เดือน โดยลวงส่ีเดอืนไป พวกภิกษุเต็มใจแลว 
 จึงจงใหบรรพชาอุปสมบทเพื่อความเปนภิกษุไดไซร ขาพระองคจักอยูปรวิาสใหครบสี่ป โดยลวง 
 สี่ปไป ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว จึงใหขาพระองคบรรพชาอปุสมบท เพื่อความเปนภิกษุเถิด 
 วัจฉโคตตปริพาชก ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว. 
                          สมถวิปสสนา 
      [๒๖๐] ก็ทานวัจฉโคตรอปุสมบทแลวไมนาน คือ อุปสมบทไดกึ่งเดือน เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาค ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหน่ึงแลว. 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ผลสามเบ้ืองตํ่าท่ีกําหนดไวเทาใด ท่ีบุคคล 
 พึงบรรลุดวยญาณของพระเสขะ ดวยวิชชาของพระเสขะ ผลนั้นท้ังหมดขาพระองคบรรลแุลว 
 ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมท่ียิ่งข้ึนไปแกขาพระองคเถิด. 
      ดูกรวัจฉะ ถาเชนนั้น เธอจงเจริญธรรมท้ังสอง คือสมถะและวิปสนาใหยิ่งข้ึนไปเถิด 
 ดูกรวัจฉะ ธรรมท้ังสอง คือสมถะและวิปสนานี้ เธอเจริญใหยิ่งข้ึนไปแลว จักเปนไปเพ่ือแทง 
 ตลาดธาตุหลายประการ. 
                           อภิญญา ๖ 
      [๒๖๑] ดูกรวัจฉะ เธอน้ันเพียงจักหวังวา เราพึงบรรลอุิทธิวิธีหลายประการ คือ 



 คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได 
 ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดดุจไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได 
 เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร 
 พระอาทิตย ซึ่งมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได 
 ดังน้ี เมื่อเหตุมีอยู เธอก็จักบรรลุความเปนผูอาจ เปนผูสามารถในอิทธิวิธีนั้นๆ เทียว. 
      [๒๖๒] ดูกรวัจฉะ เธอน้ันเพียงจักหวังวา เราพึงฟงเสียงท้ังสองคือเสียงทิพยและ 
 เสียงของมนุษย ท้ังท่ีไกลและท่ีใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิ ลวงโสตธาตุของมนุษย 
 ดังน้ี. เมื่อเหตุมีอยู เธอก็จักบรรลุความเปนผูอาจ เปนผูสามารถในทิพยโสตธาตุ นั้นๆ เทียว. 
      [๒๖๓] ดูกรวัจฉะ เธอน้ันเพียงจักหวังวา เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคล 
 อื่นดวย คือ จิตมีราคะ พึงรูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ พึงรูวาจิตปราศจากราคะ 
 จิตมีโทสะ พึงรูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ พึงรูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ 
 พึงรูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ พึงรูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู พึงรูวาจิตหดหู 
 หรือจิตฟุงซาน พึงรูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต พึงรูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต 
 พึงรูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา พึงรูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรอืจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา 
 พึงรูวาจิตไมมจีิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ พึงรูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ พึงรูวา 
 จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน พึงรูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน พึงรูวาจิตไมหลุดพน 
 ดังน้ี เมื่อเหตุมีอยู เธอจักบรรลุความเปนผูอาจ เปนผูสามารถในเจโตปริยญาณนั้นๆ เทียว. 
      [๒๖๔] ดูกรวัจฉะ เธอน้ันเพียงจักหวังวา เราพึงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ 
 พึงระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง 
 ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง 
 แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกปัเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวฏัฏ- 
 *วิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มโีคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางน้ัน 
 มีอาหารอยางน้ัน เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว 
 ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางน้ัน 
 มีอาหารอยางน้ัน เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้น 
 แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เราพึงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ 
 ดวยประการฉะนี้ ดังน้ี. เมื่อเหตุมีอยู เธอจักบรรลุความเปนผูอาจ เปนผูสามารถในบุพเพนิ- 
 *วาสานุสติญาณนั้นๆ เทียว. 
      [๒๖๕] ดูกรวัจฉะ เธอน้ันเพียงจักหวังวา เราพึงเห็นหมูสตัวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวง 
 จักษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจรติ 
 วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ 
 เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี ้
 ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือ 



 การกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลก สวรรค 
 ดังน้ี เราพึงเหน็หมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป 
 ตามกรรม ดวยประการฉะน้ี ดังน้ี. เมื่อเหตุมีอยู เธอจักบรรลคุวามเปนผูอาจเปนผูสามารถ 
 ในจูตูปปาตญาณนั้นๆ เทียว. 
      [๒๖๖] ดูกรวัจฉะ เธอน้ันเพียงจักหวังวา เราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
 วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน 
 เขาถึงอยู ดังน้ี เมื่อเหตุมีอยู เธอจักบรรลุความเปนผูอาจเปนผูสามารถในอาสวักขยญาณ 
 นั้นๆ เทียว. 
                  ทานวัจฉโคตรสําเร็จเปนพระอรหันต 
      [๒๖๗] ครั้งน้ันแล ทานวัจฉโคตรช่ืนชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวหลีกไป. ครั้นแลวหลีกออกไปอยูแตผูเดียว เปน 
 ผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยูไมนานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อนัไมมี 
 ธรรมอื่นยิ่งกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา 
 อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ไดรูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา 
 ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ก็ทานวัจฉโคตร ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง 
 ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย. 
      [๒๖๘] ก็สมัยนั้น ภิกษุเปนอันมากพากันไปเพ่ือจะเฝาพระผูมีพระภาค ทานพระ 
 วัจฉโคตรไดเห็นภิกษุเหลานัน้ ผูกําลังเดินไปแตไกล จึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้นจนถึงท่ีใกล แลว 
 ไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะไปไหนกัน? 
      ดูกรทานผูมีอายุ เราท้ังหลายจะไปเฝาพระผูมีพระภาค. 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ถาเชนนั้น ขอทานท้ังหลายจงถวายบังคมพระบาทของพระผูม ี
 พระภาคดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตพระองคผูเจรญิ วัจฉโคตรภกิษุกราบถวายบังคม 
 พระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และไดกราบทูลอยางนีว้า ขาพระองคไดบําเรอ 
 พระผูมีพระภาคแลว ขาพระองคไดบําเรอพระสุคตแลว. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระวัจฉโคตร 
 แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรขางหน่ึง 
 แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระวัจฉโคตรถวายบังคมพระบาทของพระผูมี 
 พระภาคดวยเศียรเกลา และสั่งใหกราบทูลอยางนี้วา ขาพระองคบําเรอพระผูมีพระภาคแลว 
 ขาพระองคบําเรอพระสุคตแลว. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจวัจฉโคตรภิกษุดวยใจกอนแลววา วัจฉโคตรภิกษุเปน 
 เตวิชชะ มีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก แมเทวดาท้ังหลายก็บอกเนื้อความนี้แกเราแลววา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ วัจฉโคตรภิกษุเปนเตวิชชะ มีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นยินดีช่ืนชมพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ดังน้ีแล. 



                    จบ มหาวัจฉโคตตสูตร ท่ี ๓. 
                         -------- 
                          ๔. ท่ีฆนขสูตร 
                        เรื่องทีฆนขปริพาชก 
      [๒๖๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ถ้ําสุกรขาตาเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห. 
 ครั้งน้ัน ปริพาชกช่ือทีฆนขะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมี 
 พระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถงึกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว. 
 ไดกราบทูลวา ทานพระโคดม ความจริงขาพเจามีปกติกลาวอยางนี้ มีปกติเห็นอยางนีว้า สิ่ง 
 ท้ังปวงไมควรแกเรา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา อัคคิเวสสนะ แมความเห็นของทานวา สิ่งท้ังปวงไมควรแก 
 เรานั้น ก็ไมควรแกทาน. 
      ทานพระโคดม ถาความเห็นนี้ควรแกขาพเจา แมความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนั้น แมความ 
 เห็นนั้นก็พึงเปนเชนนั้น. 
      อัคคิเวสสนะ ชนในโลกผูท่ีกลาวอยางนี้วา แมความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนั้นท้ังน้ัน 
 แมความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนั้นท้ังน้ัน ดังน้ี ชนเหลาน้ันละความเห็นนั้นไมได และยังยึดถือ 
 ความเห็นอื่นนั้น มีมาก คือมากกวาคนท่ีละได. อัคคิเวสสนะ ชนในโลกผูท่ีกลาวอยางนี้วา 
 แมความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนั้นท้ังน้ัน แมความเห็นนั้นก็พงึเปนเชนนั้นท้ังน้ัน ดังน้ี ชนเหลาน้ัน 
 ละความเห็นนั้นได และไมยึดถือความเห็นอืน่นั้น มีนอยคือนอยกวาคนท่ียังละไมได. 
                      ทิฎฐิเปนเหตุใหเกิดวิวาท 
      [๒๗๐] อัคคิเวสสนะ สมณพราหมณพวกหนึ่งมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา สิ่ง 
 ท้ังปวงควรแกเรา ดังน้ี ก็มี. สมณพราหมณพวกหนึ่งมักกลาวอยางนี้ มักเหน็อยางนี้ สิ่งท้ังปวง 
 ไมควรแกเรา ดังน้ี ก็มี สมณพราหมณพวกหน่ึงมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา บางส่ิง 
 ควรแกเรา บางส่ิงไมควรแกเรา ดังน้ี ก็มี อัคคิเวสสนะ บรรดาความเห็นนั้น ความเห็นของ 
 สมณพราหมณพวกท่ีมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา สิ่งท้ังปวงควรแกเรานั้น ใกลขางกิเลส 
 อันเปนไปกับดวยความกําหนัด ใกลขางกิเลสเครื่องประกอบสัตวไว ใกลขางกิเลสเปนเหตุ 
 เพลิดเพลิน ใกลขางกิเลสเปนเหตุกล้ํากลืน ใกลขางกิเลสเปนเหตุยึดมั่น. อัคคิเวสสนะ 
 บรรดาความเห็นนั้น ความเห็นของสมณพราหมณพวกท่ีมักกลาวอยางนี้ มกัเห็นอยางนีว้า สิ่ง 
 ท้ังปวงไมควรแกเรานั้น ใกลขางธรรมไมเปนไปกับดวยความกําหนัด ใกลขางธรรมไมเปนเครื่อง 
 ประกอบสัตวไว ใกลขางธรรมไมเปนเหตุเพลิดเพลิน ใกลขางธรรมไมเปนเหตุกล้ํากลืน ใกล 
 ขางธรรมไมเปนเหตุยึดมั่น. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทีฆนขปริพาชกไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมทรงยกยองความเห็นของขาพเจา ทานพระโคดมทรงยกยอง 
 ความเห็นของขาพเจา. 
      อัคคิเวสสนะ ในความเห็นนั้นๆ ความเห็นของสมณพราหมณพวกท่ีมักกลาวอยางนี ้



 มักเห็นอยางนีว้า บางส่ิงควรแกเรา บางส่ิงไมควรแกเรา นั้นสวนท่ีเห็นวาควร ใกลขางกิเลส 
 อันเปนไปกับดวยความกําหนัด ใกลขางกิเลสเครื่องประกอบสัตวไว ใกลขางกิเลสเปนเหตุ 
 เพลิดเพลิน ใกลขางกิเลสเปนเหตุกล้ํากลืน ใกลขางกิเลสเปนเหตุยึดมั่น สวนท่ีเห็นวาไมควร 
 ใกลขางธรรมไมเปนไปดวยความกําหนัด ใกลขางธรรมไมเปนเครื่องประกอบสัตวไว ใกลขาง 
 ธรรมไมเปนเหตุเพลิดเพลิน ใกลขางธรรมไมเปนเหตุกล้ํากลืน ใกลขางธรรมไมเปนเหตุยึดมั่น. 
      [๒๗๑] อัคคิเวสสนะ บรรดาความเห็นนั้น ในความเห็นของสมณพราหมณผูท่ีมัก 
 กลาวอยางนี้ มกัเห็นอยางนีว้า สิ่งท้ังปวงควรแกเรานั้น วิญูชนยอมเห็นตระหนักวา เราจะ 
 ยึดมั่น ถือม่ันซึง่ทิฏฐิของเราวา สิ่งท้ังปวงควรแกเรา ดังน้ี แลวยืนยันโดยแข็งแรงวา สิ่งน้ี 
 เทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา เราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณสองพวกน้ี คือ สมณพราหมณผูมัก 
 กลาวอยางนี้ มกัเห็นอยางนีว้า สิ่งท้ังปวงไมควรแกเรา ๑ สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี ้
 มักเห็นอยางนีว้า บางส่ิงควรแกเรา บางส่ิงไมควรแกเรา ๑. เมื่อความถือผิดกันมีอยูดังน้ี ความ 
 ทุมเถียงกันก็มี เมื่อมีความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกันก็มี. เมื่อมีความแกงแยงกัน ความ 
 เบียดเบียนกันก็มี. วิญูชนน้ันพิจารณาเห็นความถือผิดกัน ความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกัน 
 และความเบียดเบียนกัน ในตนดังน้ีอยู จึงละทิฏฐินั้นเสียดวย ไมยึดถือทิฎฐิอื่นดวย การละ 
 การสละคืนทิฎฐิเหลานี้ ยอมมีไดดวยประการฉะนี้. อัคคิเวสสนะ บรรดาความเห็นนั้น ใน 
 ทิฎฐิของสมณพราหมณผูท่ีมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้า สิ่งท้ังปวงไมควรแกเรา ดังน้ีนั้น 
 วิญูชนยอมเห็นตระหนักวา ถาเราจะยึดมั่น ถือมั่นซึ่งทิฎฐิของเราวา สิ่งท้ังปวงไมควรแกเรา 
 ดังน้ี แลวยืนยนัโดยแข็งแรงวา สิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา เราก็พึงถือผดิจากสมณพราหมณ 
 สองพวกน้ี คือ สมณพราหมณผูมักกลาวอยางน้ี มักเห็นอยางน้ีวา สิ่งท้ังปวงควรแกเรา ๑ 
 สมณพราหมณผูมักกลาวอยางน้ี มักเห็นอยางน้ีวา บางส่ิงควรแกเรา บางส่ิงไมควรแกเรา ๑. 
 เมื่อความถือผดิกันมีอยูดังน้ี ความทุมเถียงกันก็มี เมื่อมีความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกันก็มี 
 เมื่อมีความแกงแยงกัน ความเบียดเบียนกันก็มี. วิญูชนน้ันพิจารณาเห็นความถือผิดกัน ความ 
 ทุมเถียงกัน ความแกงแยงกัน และความเบียดเบียนกัน ในตนดังน้ีอยู จึงละทิฎฐินั้นเสียดวย 
 ไมยึดถือทิฎฐิอื่นดวย. การละ การสละคืนทิฎฐิเหลานั้น ยอมมีไดดวยประการฉะนี้. อัคคิเวสสนะ 
 บรรดาความเห็นนั้น ในทิฎฐิของสมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา บางส่ิงควร 
 แกเรา บางส่ิงไมควรแกเรา ดังน้ีนั้น วิญูชนยอมเห็นตระหนักวา ถาเราจะยึดมั่นถือม่ัน ซึง่ 
 ทิฎฐิของเราวา บางส่ิงควรแกเรา บางส่ิงไมควรแกเราดังน้ี แลวยืนยันโดยแข็งแรงวา สิ่งน้ี 
 เทาน้ันจริง สิ่งอื่นเปลา เราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณสองพวกน้ี คือ สมณพราหมณผูมัก 
 กลาวอยางนี้ มกัเห็นอยางนีว้า สิ่งท้ังปวงควรแกเรา ๑ สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้ มกัเห็น 
 อยางนี้วา สิ่งท้ังปวงไมควรแกเรา ๑. เมื่อความถือผิดกันมอียูดังน้ี ความทุมเถียงกันก็มี เมื่อมี 
 ความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกันก็มี เมื่อมคีวามแกงแยงกัน ความเบียดเบียนกันก็มี. วิญูชน 
 นั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกนั ความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกัน และความเบียดเบียนกัน 
 ในตนดังนี้อยู จึงละทิฎฐินั้นเสียดวย ไมยึดถอืทิฎฐิอื่นดวย การละ การสละคืนทิฎฐิเหลานั้น 
 ยอมมีไดดวยประการฉะนี้. 



      [๒๗๒] อัคคิเวสสนะ ก็กายนี้มีรูป เปนท่ีประชุมมหาภูตท้ังส่ี มีมารดาบิดาเปน 
 แดนเกิด เจริญดวยขาวสุกและขนมสด ตองอบและขัดสีกันเปนนิจ มีความแตกกระจัดกระจาย 
 เปนธรรมดา ทานควรพิจารณาโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปน 
 ดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจ็บไข เปนดังผูอื่น เปนของทรุดโทรม เปนของวางเปลา 
 เปนของมิใชตน. เมื่อทานพิจารณาเห็นกายน้ี โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค 
 เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจ็บไข เปนดังผูอื่น เปนของทรุดโทรม 
 เปนของวางเปลา เปนของมิใชตนอยู ทานยอมละความพอใจในกาย ความเยื่อใยในกาย ความ 
 อยูในอํานาจของกายในกายได. 
                           เวทนา ๓ 
      [๒๗๓]  อัคคิเวสสนะ เวทนาสามอยางนี้ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขม 
 สุขเวทนา ๑. อัคคิเวสสนะ สมัยใดไดเสวยสุขเวทนา ในสมัยน้ันไมไดเสวยทุกขเวทนา ไม 
 ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา ไดเสวยแตสุขเวทนาเทาน้ัน. ในสมัยใดไดเสวยทุกขเวทนา ใน 
 สมัยน้ันไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา ไดเสวยแตทุกขเวทนาเทาน้ัน. ใน 
 สมัยใดไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา ในสมัยน้ันไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยทุกขเวทนา ได 
 เสวยแตอทุกขมสุขเวทนาเทาน้ัน. อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตงข้ึน 
 อาศัยปจจัยเกิดข้ึน มีความส้ินไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา. แมทุกขเวทนาก็ 
 ไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตงข้ึน อาศัยปจจัยเกิดข้ึน มีความส้ินไป เสื่อมไป คลายไป ดับไป 
 เปนธรรมดา. แมอทุกขมสุขเวทนาก็ไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตงข้ึน อาศัยปจจัยเกิดข้ึน มีความ 
 สิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา. อัคคิเวสสนะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เมื่อ 
 เห็นอยูอยางน้ี ยอมหนายท้ังในสุขเวทนา ท้ังในทุกขเวทนา ท้ังในอทุกขมสุขเวทนา เมื่อหนาย 
 ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เมื่อหลดุพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวาหลดุพน 
 แลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําสําเร็จแลว กิจอืน่เพื่อความเปน 
 อยางนี้มิไดมี. อัคคิเวสสนะ ภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวอยางนีแ้ล ยอมไมววิาทแกงแยงกับใครๆ 
 โวหารใดท่ีชาวโลกพูดกัน กพ็ูดไปตามโวหารนั้น แตไมยึดมั่นดวยทิฎฐิ. 
      [๒๗๔] ก็โดยสมัยนั้น ทานพระสารีบุตรน่ังถวายอยูงานพัด ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค 
 พระผูมีพระภาค. ไดมีความดําริวา ไดยินวา พระผูมีพระภาคตรัสการละธรรมเหลาน้ัน ดวย 
 ปญญาอันยิ่งแกเราท้ังหลาย ไดยินวา พระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหลาน้ัน ดวยปญญาอันยิ่ง 
 แกเราท้ังหลาย เมื่อทานพระสารีบุตรเห็นตระหนักดังน้ี จิตก็หลุดพนแลว จากอาสวะท้ังหลาย 
 ไมถือม่ันดวยอปุาทาน ธรรมจกัษุปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดข้ึนแลว แกทีฆนข- 
 *ปริพาชกวา สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งน้ันท้ังหมดมีความดับไปเปนธรรมดา. 
                   ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๒๗๕] ลําดับนั้น ทีฆนขปริพาชกมีธรรมอันเห็นแลว มธีรรมอันถึงแลว มีธรรมอัน 
 ทราบแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความ 
 เปนผูแกลวกลา ไมตองเช่ือตอผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 



 ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองค 
 แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง 
 หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุเห็นรูป ดังน้ี ฉันใด ทานพระโคดมทรงประกาศธรรม 
 โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระ 
 ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ดังน้ีแล. 
                        จบ ทีฆนขสูตร ท่ี ๕. 
                          ----------- 
                         ๕. มาคัณฑิยสูตร 
      [๒๗๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับบนเครื่องลาดอันลาดดวยหญา ในโรงบูชาไฟของ 
 พราหมณภารทวาชโคตร ใกลนิคมของชาวกุรุอันช่ือวากันมาสธรรมในกุรุรัฐ. ครั้งน้ัน เวลาเชา 
 พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอืบาตรและจีวรเสดจ็เขาไปบิณฑบาตยังกัมมาสธรรมนิคม. 
 ครั้นเสด็จเท่ียวบิณฑบาตในกัมมาสธรรมนิคมแลว ภายหลงัภัต กลับจากบิณฑบาตเสด็จเขาไป 
 ยังไพรสณฑแหงหน่ึง เพื่อประทับพักกลางวัน เสด็จเขาไปยังไพรสณฑนั้นแลว ประทับนั่ง 
 พักกลางวัน ณ โคนไมแหงหน่ึง. 
                       เรื่องมาคัณฑิยปริพาชก 
      [๒๗๗] ครั้งน้ัน มาคัณฑิยปริพาชกเดินเท่ียวไปมาเพื่อแกเมื่อย เขาไปถึงโรงบูชาไฟ 
 ของพราหมณภารทวาชโคตร. ไดเห็นเครื่องลาดอันลาดดวยหญา ในโรงบูชาไฟของพราหมณ 
 ภารทวาชโคตร และไดกลาวกะพราหมณภารทวาชโคตรวา ดูกรสหาย เครื่องลาดหญาท่ีปูไวใน 
 โรงบูชาไฟของทานภารทวาชะน้ี เปนของใครหนอ เห็นจะเปนท่ีนอนสมควรแกสมณะ. 
      ภา. มีอยู ทานมาคัณฑิยะ พระสมณโคดมศากยบุตรออกบวชจากศากยสกุล เกียรติศัพท 
 อันงามของทานพระโคดมน้ัน ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเฉพาะเหตุนั้นๆ พระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี 
 ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 
 ท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ท่ีนอนนี้ปูไวแลวสําหรับทานพระโคดมน้ัน. 
      มา. ทานภารทวาชะ พวกเราท่ีไดเห็นท่ีนอนของทานพระโคดมผูกําจัดความเจริญนั้น 
 ช่ือวาไดเห็นช่ัว. 
      ภา. ดูกร มาคัณฑิยะ ทานจงรักษาวาจานี้ไว ดูกรทานมาคัณฑิยะ ทานจงรักษาวาจา 
 นี้ไว ความจริง กษัตริยท่ีเปนบัณฑิตก็ดี พราหมณท่ีเปนบัณฑิตก็ดี คฤหบดีท่ีเปนบัณฑิตก็ดี 
 สมณะท่ีเปนบัณฑิตเปนอันมากก็ดี พากันเลื่อมใสยิ่งนักตอทานพระโคดมพระองคนั้น ทาน 
 พระโคดมทรงแนะนําในธรรมท่ีมีเหตุอันบริสุทธ์ิไมมีโทษ. 
      มา. ทานภารทวาชะ ถาแมพวกเราไดพบทานพระโคดมน้ันตอหนา เราก็พึงกลาวกะ 
 ทานพระโคดมตอหนาวา พระสมณโคดมผูกําจัดความเจริญ ดังน้ี ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะวา 



 คําเชนนี้ลงกันในสูตร ของเราท้ังหลาย. 
      ภา. ถาการท่ีจะกลาวน้ัน ไมเปนการหนักแกทานมาคัณฑิยะ ขาพเจาจักทูลกะพระ- 
 *สมณโคดมพระองคนั้น. 
      มา. ทานภารทวาชะ จงมีความขวนขวายนอยเถิด เราไดวาไวแลว ก็พึงกลาวกะ 
 พระองคเถิด. 
      [๒๗๘] พระผูมีพระภาค ไดทรงสดับคําสนทนาน้ีของพราหมณภารทวาชโคตรกับมา 
 คัณฑิยปริพาชก ดวยทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย. ครั้นเวลาเย็น พระผูมีพระภาค 
 เสด็จออกจากท่ีเรน เสด็จเขาไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณภารทวาชโคตร ประทับนั่งบน 
 เครื่องลาดหญาท่ีเขาลาดไว. ลําดับนั้น พราหมณภารทวาชโคตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 นั่งอยู ณ ท่ีควรขางหน่ึง. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเขาวา ดูกรภารทวาชะ ทานกับมาคัณฑิย- 
 *ปริพาชกปรารภถึงเครื่องลาดหญาน้ี ไดเจรจาโตตอบกันอยางไรบาง? เมื่อพระผูมีพระภาคตรัส 
 อยางนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตรตกใจ เกิดโลมชาติชูชัน ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาพเจาปรารถนาจะกราบทูลเรื่องน้ีแกทานพระโคดม แตทานพระโคดมตรัสเสียกอนท่ีขาพเจา 
 ยังไมทันกราบทูล. ก็และเม่ือพระผูมีพระภาคกับพราหมณภารทวาชโคตรเจรจากันยังคางอยูใน 
 ระหวางนี้. ลําดับนั้น มาคัณฑิยปริพาชกกําลังเดินเท่ียวไปมาแกเมื่อยอยู ไดเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคยังโรงบูชาไฟของพราหมณภารทวาชโคตร แลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผาน 
 การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรขางหน่ึง. 
              พระพุทธเจาตรัสซักถามมาคัณฑิยะเรื่องกามคุณ 
      [๒๗๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะมาคัณฑิยปริพาชกผูนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงวา 
 ดูกรมาคัณฑิยะ นัยนตามีรูปเปนท่ีมายินดี ... หูมีเสียงเปนท่ีมายินดี ... จมูกมีกลิ่นเปนท่ีมายินดี ... 
 ลิ้นมีรสเปนท่ีมายินดี ... กายมีโผฏฐัพพะเปนท่ีมายินดี ... ใจมีธรรมารมณเปนท่ีมายินดี ยินดีแลว 
 ในธรรม อันธรรมใหบันเทิงแลว ใจน่ันตถาคตทรมานแลว คุมครองแลว รกัษาแลว สํารวมแลว 
 อน่ึง ตถาคตยอมแสดงธรรมเพื่อสํารวมใจน่ัน ดูกรมาคัณฑิยะ คําท่ีทานกลาววา พระสมณโคดม 
 เปนผูกําจัดความเจริญนั้น ทานหมายเอาความขอนี้ละซิหนอ. 
      มา. ทานพระโคดม ก็คําท่ีขาพเจากลาววา พระสมณโคดมเปนผูกําจัดความเจริญนี้ 
 ขาพเจาหมายเอาความขอนี้แหละ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะคําเชนนี้ลงกันในสูตรของ 
 ขาพเจา. 
      [๒๘๐] ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บางคนในโลกน้ีเปน 
 ผูเคยไดรับบําเรอดวยรูปท้ังหลาย อันจะพึงรูแจงดวยนัยนตา ท่ีสัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ 
 นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด สมัยตอมา เขารูความเกิด ความดับ 
 คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงรปูท้ังหลายตามความเปนจริง แลวละตัณหาในรูป 
 บรรเทาความเรารอนอันเกิดเพราะปรารภรูป เปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู 
 ดูกรมาคัณฑิยะ ก็ทานจะพึงวาอะไรแกทานผูนี้เลา? 



      ทานพระโคดม ขาพเจาไมพึงวาอะไร. 
      ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บางคนในโลกน้ีเปนผูเคยได 
 รับบําเรอดวยเสียงท้ังหลายอนัจะพึงรูแจงดวยโสต ... ดวยกลิ่นท้ังหลายอนัจะพึงรูแจงดวยจมูก ... 
 ดวยรสท้ังหลายอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น ... ดวยโผฏฐัพพะท้ังหลายอันจะพึงรูแจงดวยกาย ท่ีสตัว 
 ปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกามเปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด สมัยตอมา 
 เขารูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงโผฏฐัพพะท้ังหลาย 
 ตามความเปนจริง แลวละตัณหาในโผฏฐัพพะ บรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภ 
 โผฏฐัพพะ เปนผูปราศจากความระหาย มีจติสงบในภายในอยู ดูกรมาคัณฑิยะ ก็ทานจะพึงวา 
 อะไรแกทานผูนี้เลา? 
      ทานพระโคดม ขาพเจาไมพึงวาอะไร. 
      [๒๘๑] ดูกรมาคัณฑิยะ เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถผูครองเรอืน ก็เปนผูอิ่มหนํา 
 เพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนดวยรปูอันจะพึงรูแจงดวยนัยนตา ท่ีสัตวปรารถนา รักใคร 
 ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัดดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู ... 
 ดวยกลิ่นอันจะพึงรูแจงดวยจมกู ... ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น ... ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึง 
 รูแจงดวยกาย ท่ีสัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความ 
 กําหนัด ดูกรมาคัณฑิย ปราสาทของเราน้ัน ไดมีถึงสามแหง คือปราสาทหน่ึงเปนท่ีอยูในฤดูฝน 
 ปราสาทหน่ึงเปนท่ีอยูในฤดูหนาว ปราสาทหน่ึงเปนท่ีอยูในฤดูรอน. เรานัน้ใหบําเรอดวยดนตรี 
 ลวนแตสตรีไมมีบุรุษเจือปนในปราสาท เปนท่ีอยูในฤดูฝนตลอดสี่เดือนไมไดลงภายใตปราสาท 
 สมัยตอมา เรานั้นรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องออกไป แหงกามท้ังหลาย 
 ตามความเปนจริง แลวละตัณหาในกามบรรเทาความเรารอนท่ีเกิดเพราะปรารภกาม เปนผูปราศจาก 
 ความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู. เรานั้นเหน็หมูสัตวอื่นผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม 
 ถูกกามตัณหาเค้ียวกินอยู ถูกความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามเผาอยู เสพกามอยู เรานั้น 
 ยอมไมทะเยอทะยานตอสัตวเหลานั้น ไมยินดีในกามน้ัน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเรายินดี 
 ดวยความยินดท่ีีเวนจากกาม เวนจากอกุศธรรมอยู จึงไมทะเยอทะยานตอธรรมอันเลว 
 ไมยินดีในธรรมอันเลวน้ัน. 
      [๒๘๒] ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดีเปนคนม่ังค่ัง 
 มีทรัพยมาก มีโภคะมาก เอิบอิ่มเพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนดวยรูปอันพึงจะรูแจง 
 ดวยนัยนตา ท่ีสัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก  ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความ 
 กําหนัด ดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู ... ดวยกลิ่นอันจะพึงรูแจงดวยจมูก ... ดวยรสอันจะ 
 พึงรูแจงดวยลิน้ ... ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจงดวยกาย ท่ีสัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ 
 นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด. เขาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต 
 มโนสุจริต เมื่อตายไปพึงเขาถึงสุคติ โลก สวรรค พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาช้ัน- 
 *ดาวดึงส. เทพบุตรน้ันอันหมูนางอัปสรแวดลอมในนันทวัน เอิบอิ่มเพรยีบพรอมดวยกามคุณหา 
 อันเปนทิพยบําเรอตนอยู ในดาวดึงสเทวโลก. เทพบุตรน้ันไดเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี 



 ผูเอิบอิ่มเพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนอยู. ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน เทพบุตรน้ันอันหมูนางอัปสรแวดลอมอยูในนันทวัน เอิบอิ่มเพรยีบพรอมดวยกามคุณหา 
 อันเปนทิพยบําเรอตนอยู จะพึงทะเยอทะยานตอคฤหบดีตอบุตรคฤหบดีโนน หรือตอกามคุณหา 
 ของมนุษย หรอืจะพึงเวียนมาเพราะกามของมนุษยบางหรือหนอ? 
      ไมเปนอยางนั้น ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกามอันเปนทิพย นาใคร 
 ยิ่งกวา และประณีตกวา กวากามของมนุษย. 
      ดูกรมาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมือ่ยังครองเรอืนอยูในกาลกอน เอิบอิ่ม 
 เพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนดวยรปูอันจะพึงรูแจงดวยนัยนตาท่ีสัตวปรารถนา รักใคร 
 ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด ดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู  ... 
 ดวยกลิ่นอันจะพึงรูแจงดวยจมกู ... ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น ... ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจง 
 ดวยกาย ท่ีสัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด. 
 สมัยตอมาเราน้ันรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องออกไป แหงกามท้ังหลาย 
 ตามความเปนจริง แลวละตัณหาในกาม ไดบรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึน เพราะปรารภกามไดแลว 
 เปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู. เรานั้นเห็นหมูสัตวอื่นท่ียังไมปราศจากความ 
 กําหนัดในกาม ถูกกามตัณหาเค้ียวกินอยู ถูกความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามเผาอยู เสพ 
 กามอยู ยอมไมทะเยอทะยานตอสัตวเหลานั้น ไมยินดีในกามน้ัน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเรา 
 ยินดีอยูดวย ความยินดีท่ีเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม ท้ังเปนความยินดีท่ีลวงเลยความสุข 
 เปนของทิพยต้ังอยู จึงไมทะเยอทะยานตอธรรมอันเลว ไมยนิดีในธรรมอันเลวน้ันเลย. 
                 เปรียบผูบริโภคกามเหมือนคนโรคเรื้อน 
      [๒๘๓] ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรษุโรคเรื้อน มีตัวเปนแผล มีตัวอันสุก 
 อันกิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลอยูดวยเล็บ ยางกายใหรอนท่ีหลุมถานเพลิง มิตรอํามาตยญาติ 
 สาโลหิตของเขา พึงต้ังแพทยผูชํานาญการผาตัดใหรักษา แพทยผูชํานาญการผาตัดนั้น พึงทํา 
 ยารักษาบุรุษน้ัน บุรุษน้ันอาศัยยาแลวจึงหายจากโรคเรือ้น เปนผูไมมีโรค มีความสุข มีเสรีภาพ 
 มีอํานาจในตนเอง จะไปไหนไดตามความพอใจ. บุรุษน้ันไดเห็นบุรุษโรคเรื้อนคนอื่น มีตัวเปนแผล 
 มีตัวสุก อันกิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลอยูดวยเล็บ ยางกายใหรอนท่ีหลุมถานเพลิง. ดูกร 
 มาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันพึงทะเยอทะยานตอบุรุษโรคเรื้อนคนโนน 
 ตอหลุมถานเพลิง หรือตอการกลับเสพยาบางหรือหนอ? 
      ไมอยางนั้น ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเม่ือยังมีโรค กิจท่ีควรทําดวยยา 
 ก็ตองมี เมื่อไมมีโรค กิจท่ีควรทําดวยยาก็ไมตองมี. 
      ดูกรมาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมือ่ยังครองเรอืนอยูในกาลกอน เอิบอิ่ม 
 เพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนอยูดวยรูปอันจะพึงรูแจงดวยนัยนตาท่ีสัตวปรารถนา รักใคร 
 ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด ดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู ... 
 ดวยกลิ่นอันจะพึงรูแจงดวยจมกู ... ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น ... ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจง 
 ดวยกาย ท่ีสัตว ปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด. 



 สมัยตอมา เรานั้นรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องออกไปแหงกามท้ังหลาย 
 ตามความเปนจริงแลว เปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู. เรานั้นเห็นหมูสัตว 
 อื่นผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม ถูกกามตัณหาเค้ียวกินอยู ถูกความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
 ปรารภกามเผาอยู เสพกามอยู ยอมไมทะเยอทะยานตอสัตวเหลานั้น ไมยินดีในกามน้ัน ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะเรายินดีอยูดวยความยินดีท่ีเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม ท้ังเปนความ 
 ยินดีท่ีลวงเลยความสุขอันเปนทิพยต้ังอยู จึงไมทะเยอทะยานตอธรรมอันเลว ไมยินดีในธรรม 
 อันเลวน้ันเลย. 
      [๒๘๔] ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรษุโรคเรื้อน มีตัวเปนแผล มีตัวสุก อัน 
 กิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลดวยเล็บ ยางกายใหรอนท่ีหลุมถานเพลิง มิตรอํามาตยญาติสาโลหิต 
 ของเขาพึงต้ังแพทยผูชํานาญการผาตัดใหรักษา แพทยผูชํานาญการผาตัดทํายารักษาบุรุษน้ัน บุรุษ 
 นั้นอาศัยยาแลวจึงหายจากโรคเรื้อน เปนผูไมมีโรค มีความสุข มีเสรีภาพ มีอํานาจในตนเอง 
 จะไปไหนไดตามความพอใจ. บุรุษมีกําลังสองคนชวยกันจับบุรุษน้ันท่ีแขนคนละขาง ฉุดเขาไป 
 ในหลุมถานเพลิง. ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันจะตองด้ินรนไป 
 อยางนี้ๆ บางซิหนอ? 
      เปนอยางนั้น ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไฟโนนมีสัมผสัเปนทุกข 
 มีความรอนยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก. 
      ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ไฟน้ันมีสัมผัสเปนทุกข มีความรอน 
 ยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก แตในบัดนี้เทาน้ัน หรือแมเมื่อกอนไฟน้ันก็มีสัมผัสเปนทุกข 
 มีความรอนยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก? 
      ทานพระโคดม ไฟน้ันมีสัมผัสเปนทุกข มีความเรารอนยิง่ใหญ และมีความเรารอนมาก 
 ท้ังในบัดนี้ และแมเมื่อกอน ไฟน้ันก็มีสัมผัสเปนทุกข มีความยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก 
 แตวาบุรุษโรคเรื้อน มีตัวเปนแผล มีตัวสุก ถูกกิมิชาติบอน เกาปากแผลอยูดวยเล็บ 
 มีอินทรียอันโรคกําจัดเสียแลวโนน กลับไดความสําคัญผิดในไฟนี้อันมีสัมผัสเปนทุกขนั้นแลวา 
 เปนสุขไป. 
      ดูกรมาคัณฑิยะ กามท้ังหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน แมในอดีตกาลก็มีสัมผัสเปนทุกข 
 มีความรอนยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก ถงึในอนาคตกาลกามท้ังหลายก็มีสัมผัสเปนทุกข 
 มีความรอนยิ่งใหญและมีความเรารอนมาก แมในปจจุบันเดี๋ยวนี้ กามท้ังหลายก็มีสัมผัสเปนทุกข 
 มีความรอนยิ่งใหญและมีความเรารอนมาก สัตวเหลานี้เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม 
 ถูกกามตัณหาเค้ียวกินอยู ถูกความเรารอนเกิดข้ึนเพราะปรารภกามเผาอยู มีอนิทรียอันโทษกําจัด 
 แลว กลับไดความสําคัญผิดในกามอันมีสัมผสัเปนทุกขนั้นแลวา เปนสุขไป. 
      [๒๘๕] ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนโรคบุรุษโรคเรื้อน มีตัวเปนแผล มีตัวสุก 
 อันกิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลอยูดวยเล็บ ยางกายใหรอนท่ีหลุมถานเพลิง ดูกรมาคัณฑิยะ 
 บุรุษโรคเรื้อนคนโนนมีตัวเปนแผล มีตัวสุก อันกิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลอยูดวยเล็บ 
 ยางกายใหรอนท่ีหลุมถานเพลิง ดวยประการใดๆ ปากแผลเหลานั้น  ของบุรุษโรคเรื้อนนั้นเอง 



 ยิ่งเปนของไมสะอาดข้ึน มีกลิ่นเหม็นข้ึน และเนาข้ึนดวยประการน้ันๆ และจะมีความเปนของ 
 นายินดี นาพอใจสักหนอยหนึง่ ก็คือปากแผลท้ังหลาย มีการเกาแผลเปนเหตุเทาน้ัน ฉันใด 
 ดูกรมาคัณฑิยะ สัตวท้ังหลายก็ฉันนั้นแล ยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม ถูกกามตัณหา 
 เค้ียวกินอยู ถูกความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามเผาอยู เสพกามอยู ดูกรมาคัณฑิยะ 
 สัตวท้ังหลายผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม อันกามตัณหาเค้ียวกินอยู ถูกความเรารอน 
 ท่ีเกิดข้ึนเพราะกามเผาลนอยู เสพกามอยูดวยประการใดๆ กามตัณหายอมเจริญแกสัตวเหลาน้ัน 
 และสัตวเหลานั้นก็ถูกความเรารอนท่ีเกิดเพราะปรารภกามเผาอยู ดวยประการนั้นๆ และจะมีความ 
 เปนของนายินดี นาพอใจสักหนอยหนึง่ ก็เพราะอาศัยกามคุณท้ังหาเทาน้ัน. 
      [๒๘๖] ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานไดเห็นหรือไดฟงบาง 
 หรือวาพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชา ผูเอิบอิ่มเพรียบพรอม บําเรอตนอยูดวยกามคุณหา 
 ยังละกามตัณหาไมได ยังบรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามไมไดแลว เปนผูปราศจาก 
 ความระหายมีจิตสงบในภายในอยูแลว หรือกาํลังอยู หรือจักอยู? 
      ขอนี้ ไมมีเลย ทานพระโคดม. 
      ดีละมาคัณฑิยะ ขอนี้แมเราไมไดเห็นไมไดฟงมาวา พระราชาหรือมหาอาํมาตยของ 
 พระราชาผูเอิบอิ่มเพรียบพรอมบําเรอตนอยู ดวยกามคุณหา ยังละตัณหาไมได ยังบรรเทาความ 
 เรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามไมไดแลว เปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยูแลว 
 หรือกําลังอยู หรือจักอยู ดูกรมาคัณฑิยะ ท่ีแทสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผู 
 ปราศจากความระหาย มีจิตร สงบในภายในอยูแลว หรือกําลังอยู หรือจักอยู. สมณะหรือ 
 พราหมณเหลานั้นลวนรู ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงกาม 
 นั่นเทียว ตามความเปนจริง แลวละกามตัณหา บรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกาม 
 แลว จึงเปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยูแลว หรือกําลังอยู หรือจักอยู. 
      [๒๘๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเปลงพระอุทานน้ีในเวลานั้นวา 
      ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นิพพาน 
      เปนสุขอยางยิ่ง บรรดาทางท้ังหลายอันใหถึง 
      อมตธรรม ทางมีองคแปดเปนทางอันเกษม. 
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว มาคัณฑิยปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทาน 
 พระโคดม นาอัศจรรยนักไมเคยมีมาแลว เพียงขอท่ีทานพระโคดมตรัสดีแลวนี้วา ความไมมีโรค 
 เปนลาภอยางยิง่ พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง แมขาพเจาก็ไดฟงขอนี้มา ตอปริพาชกท้ังหลาย 
 แตกอน ผูเปนอาจารยและปาจารยผูกลาวกันอยูวา ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นิพพานเปนสุข 
 อยางยิ่ง ขอนี้ยอมสมกัน. 
      ดูกรมาคัณฑิยะ ก็ขอท่ีทานไดฟงมาตอปริพาชกท้ังหลาย กอนๆ ผูเปนอาจารยและ 
 ปาจารยผูกลาวกันอยูวา ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ดังน้ีนั้น 
 ความไมมีโรคน้ันเปนไฉน นิพพานน้ันเปนไฉน? เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ไดทราบวา 
 มาคัณฑิยปริพาชกเอาฝามือลบูตัวของตัวเอง กลาววา ขาแตทานพระโคดม ความไมมีโรคน้ัน 



 คืออันนี้ นิพพานน้ันคืออันนี้ ขาแตทานพระโคดม ขาพเจาเด๋ียวนี้เปนผูไมมีโรค มีความสุข 
 อะไรๆ มิไดเบียดเบียนขาพเจา. 
                  เปรียบผูบริโภคกามเหมือนคนตาบอด 
      [๒๘๘] ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรษุตาบอดมาแตกําเนิด เขาไมไดเห็นรูปดํา 
 และขาว ไมไดเห็นรูปสีเขียว ไมไดเห็นรูปสีเหลือง ไมไดเหน็รูปสีแดง ไมไดเห็นรูปสีชมพู 
 ไมไดเห็นท่ีอันเสมอและไมเสมอ ไมไดเห็นรปูหมูดาว  ไมไดเห็นดวงจันทรและดวงอาทิตย 
 เขาไดฟงตอคนผูมีจักษุกลาววา ดูกรผูเจริญ ผาขาวผองงาม ไมมีมลทินสะอาดหนอ ดังน้ี. 
 เขาพึงเท่ียวแสวงหาผาขาวผอง. บุรุษคนหน่ึงเอาผาเทียมเปอนเขมามาลวงบุรุษตาบอดแตกําเนิด 
 นั้นวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ผาของทานผืนนี้ เปนผาขาวผองงามไมมีมลทิน สะอาด ดังน้ี. 
 เขารับเอาผาน้ันไวหม แลวดีใจ เปลงวาจาแสดงความดีใจวา ทานผูเจริญ ผาขาวผองงาม 
 ไมมีมลทินสะอาด ดังน้ี. ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษตาบอด 
 แตกําเนิดนั้น รูอยู เห็นอยู รับเอาผาเทียมอันเปอนเขมาน้ันไวหม แลวดีใจ เปลงวาจา 
 แสดงความดีใจวา ทานผูเจรญิ ผาขาวผองงามไมมีมลทินสะอาดหนอ ดังน้ี หรือวาเปลงวาจา 
 แสดงความยินดี ดวยเช่ือตอบุคคลผูมีจักษุเลา? 
      ทานพระโคดม บุรุษตาบอดแตกําเนิดนั้น ไมรูไมเห็นเลย รับเอาผาเทียมอนัเปอนเขมา 
 เขาไวหม แลวดีใจ เปลงวาจาแสดงความดีใจวา ทานผูเจริญ ผาขาวผองไมมมีลทินสะอาดหนอ 
 ดังน้ี ดวยเช่ือตอบุคคลผูมีจักษุเทาน้ัน. 
      ดูกรมาคัณฑิยะ ปริพาชกอัญญเดียรถียท้ังหลาย ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ไมมีจักษุ ไมรูความ 
 ไมมีโรค ไมเห็นพระนิพพาน เออก็เมือ่เปนเชนนั้น ยังกลาวคาถาน้ีไดวา ความไมมีโรค 
 เปนลาภอยางยิง่ นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ดังน้ี. ดูกรมาคัณฑิยะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 พระองคกอนๆ ไดตรัสพระคาถาไววา 
           ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง 
            บรรดาทางท้ังหลายอันใหถึงอมตธรรม ทางมีองคแปด 
                         เปนทางเกษม. 
      บัดนี้ คาถาน้ันเปนคาถาของปุถุชนไปโดยลําดับ. ดูกรมาคัณฑิยะ กายนี้แลเปนดังโรค 
 เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจ็บไข ทานน้ันกลาวกายน้ีเปนดังโรค 
 เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจ็บไขวา ทานพระโคดม ความไมมีโรค 
 นั้นคืออันนี้ นิพพานน้ันคืออันนี้. ก็ทานไมมีจักษุของพระอริยะ อันเปนเครื่องรูความไมมโีรค 
 อันเปนเครื่องเห็นนิพพาน. 
               มาคัณฑิยะอาราธนาพระพุทธเจาแสดงธรรม 
      [๒๘๙] ขาพเจาเลื่อมใสตอทานพระโคดมอยางนี้แลว ทานพระโคดมยอมทรงสามารถ 
 เพื่อจะทรงแสดงธรรมแกขาพเจา โดยประการท่ีใหรูความไมมีโรคใหเห็นนิพพานได. 
      ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแตกําเนิด ไมไดเห็นรูปดําและขาว ไมได 
 เห็นรูปสีเขียว ไมไดเห็นรูปสีเหลือง ไมไดเหน็รูปสีแดง ไมไดเห็นรูปสีชมพู ไมไดเห็นท่ี 



 อันเสมอและไมเสมอ ไมไดเห็นรูปหมูดาว ไมไดเห็นดวงจนัทรและดวงอาทิตย. มิตรอํามาตย 
 ญาติสาโลหิตของเขา พึงต้ังแพทยผูชํานาญการผาตัดใหรักษา แพทยผูชํานาญการผาตัดนั้น 
 ไดทํายารักษาเขา เขาอาศัยยาน้ันแลวก็เห็นไมได ทําจักษุใหใสไมได ดูกรมาคัณฑิยะ 
 ทานจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน แพทยตองมีสวนแหงความลําบาก ความคับแคนสักเพียงไร 
 มิใชหรือ? 
      อยางนั้น ทานพระโคดม. 
      ดูกรมาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน พงึแสดงธรรมแกทานวา ความไมมีโรคนั้น 
 คือส่ิงน้ี นิพพานน้ันคือสิ่งน้ี ดังน้ี ทานน้ันก็พึงรูความไมมีโรคไมได พึงเห็นนิพพานไมได 
 อันนั้น พึงเปนความเหน็ดเหน่ือย เปนความลําบากแกเรา. 
      [๒๙๐] ขาพเจาเลื่อมใสตอทานพระโคดมดวยอาการอยางนี้แลว ทานพระโคดมยอม 
 ทรงสามารถเพ่ือแสดงธรรมแกขาพเจา โดยประการท่ีใหรูความไมมีโรค ใหเห็นนิพพานได. 
      ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแตกําเนิด เขาไมไดเห็นรูปดําและขาว 
 ไมไดเห็นรูปสีเขียว ไมไดเห็นรูปสีเหลือง ไมไดเห็นรูปสีแดง ไมไดเห็นรูปสีชมพู ไมไดเห็น 
 ท่ีอันเสมอและไมเสมอ ไมไดเห็นรูปหมูดาว ไมไดเห็นดวงจนัทรและดวงอาทิตย. แตเขาไดฟง 
 ตอคนท่ีมีจักษุซึ่งกลาวอยูวา ทานผูเจริญ ผาขาวผองงาม ไมมีมลทินสะอาดหนอ บุรุษตาบอด 
 แตกําเนิดนั้น พึงเท่ียวแสวงหาผาขาวผอง บุรุษคนหน่ึงเอาผาเทียมเปอนเขมามาลวงเขาน้ันวา 
 บุรุษผูเจริญ ผาของทานผืนนี้ขาวผองงามไมมีมลทินสะอาด. เขารับผาน้ันมาหม มิตรอํามาตย 
 ญาติสาโลหิตของเขา ต้ังแพทยผูชํานาญการผาตัดใหรักษา แพทยผูชํานาญการผาตัดนั้น ทํายา 
 ถอนใหอาเจียร ยาถายใหลง ยาหยอด ยาหยอดซํ้า ยานัตถุ เขาอาศัยยาน้ันแลวเห็นได 
 ชําระตาใหใสได เขายอมละความรักดวยสามารถความพอใจในผาเทียมเปอนเขมาโนนได พรอม 
 กับตาเห็น เขาพึงเบียดเบียนบุรุษท่ีลวงตนนั้นโดยความเปนศัตรู โดยความเปนขาศึก อนึ่ง 
 เขาพึงสําคัญบุรุษท่ีลวงตนนั้นวาควรปลงชีวิตเสียดวยความแคนวา บุรุษผูเจริญ เราถูกบุรุษผูนี้ 
 เอาผาเทียมเปอนเขมามาลวงใหหลงวา บุรุษผูเจริญ ผาของทานน้ีขาวผองงามไมมีมลทินสะอาด 
 ดังน้ี มานานหนอ ฉันใด ดูกรมาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถาแสดงธรรมแกทานวา 
 ความไมมีโรคน้ันคือขอนี้ นิพพานน้ันคือขอนี้. ทานน้ันพึงรู ความไมมีโรค พึงเห็นนิพพานได 
 ทานน้ันก็จะละความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในขันธท่ีมีอุปาทานท้ังหาได พรอมกับความ 
 เห็นเกิดข้ึน อนึ่ง ทานพึงมีความดําริอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ เราถูกจิตน้ีลอลวงใหหลงมา 
 นานแลวหนอ เราเม่ือยึดมั่นกย็ึดมั่นแตรูปเทาน้ัน เมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแตเวทนาเทาน้ัน เมื่อยึดมั่น 
 ก็ยึดมั่นแตสัญญาเทาน้ัน เมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแตสังขารเทาน้ัน เมื่อยึดมั่นก็ยึดม่ันแตวิญญาณเทาน้ัน 
 เพราะอุปาทานเปนปจจัยภพจึงมีแกเรานั้น เพราะภพนั้นเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย 
 จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ 
 ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
      [๒๙๑] ขาพเจาเลื่อมใสตอพระโคดมอยางนี้แลว ทานพระโคดมยอมทรงสามารถ 
 เพื่อแสดงธรรมแกขาพเจา โดยประการท่ีขาพเจาไมเปนคนบอด ลุกข้ึนจากอาสนะนี้ได. 



      ดูกรมาคัณฑิยะ ถาเชนนั้น ทานควรคบสัตบุรุษ เพราะเม่ือใดทานคบสัตบุรุษ เมื่อนั้น 
 ทานจักไดฟงธรรมของสัตบุรษุ เมื่อทานไดฟงธรรมของสัตบุรุษ ทานจักปฏิบัติธรรมสมควรแก 
 ธรรม เมื่อทานปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ทานจักรูเอง เห็นเองวา โรค ฝ ลูกศร คืออันนี้ 
 โรค ฝ ลูกศร จะดับไปโดยไมเหลือในท่ีนี้ เพราะอุปาทานของเรานั้นดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ 
 ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสก็ดับ 
 ความดับแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
                   มาคัณฑิยะไดบรรพชาและอุปสมบท 
      [๒๙๒] พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว มาคัณฑิยปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของ 
 พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง 
 หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจกัเห็นรูป ดังน้ี ฉันใด. ทานพระโคดมทรงประกาศ 
 ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคนี้ขอถงึทานพระโคดม พระธรรม และ 
 พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา อุปสมบท ในสํานักทานพระโคดม. 
      ดูกรมาคัณฑิยะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี ้
 ผูนั้นจะตองอยูปริวาสสี่เดือน เม่ือลวงส่ีเดือน ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา 
 ใหอุปสมบทเพื่อความเปนภิกษุได ก็แตวา เรารูความตางแหงบุคคลในขอนี้. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ถาชนท้ังหลายผูเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา หวังอุปสมบท 
 ในธรรมวินัยนี ้จะตองอยูปริวาสส่ีเดือน เมื่อลวงส่ีเดอืน ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว จึงให 
 บรรพชาอุปสมบทไดไซร ขาพระองคจักอยูปริวาสสี่ป ตอเมื่อลวงส่ีป ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว 
 จึงใหบรรพชาใหอุปสมบท เพ่ือความเปนภิกษุเถิด. 
      มาคัณฑิยปริพาชกไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว. ก็เมื่อ 
 ทานมาคัณฑิยะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกไปอยูแตผูเดยีว เปนผูไมประมาท มีความเพียร 
 มีตนสงไปแลว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ท่ีกุลบุตร 
 ท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต โดยชอบ ตองการ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
 ในปจจุบันเขาถึงอยูรูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ทานมาคัณฑิยะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ดังน้ีแล. 
                       จบ มาคัณฑิยสูตรท่ี ๕. 
                          ---------- 
                          ๖. สันทกสูตร 
                        เรื่องสันทกปรพิาชก 
      [๒๙๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้.- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี. สมัยนั้น 
 สันทกปริพาชกพรอมดวยปรพิาชกบริษัทหมูใหญประมาณหารอย อาศัยอยู ณ ถ้ําปลัคขคูหา. 



 ครั้งน้ันเวลาเยน็ ทานพระอานนทออกจากท่ีเรนแลวเรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย 
 เราท้ังหลายจะเขาไปยังบอน้ําท่ีน้ําฝนเซาะเพ่ือจะดูถ้ํา. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทวา 
 อยางนั้นทานผูมีอายุ. ลําดับนั้นทานพระอานนทพรอมดวยภกิษุเปนอันมาก เขายังบอน้ําท่ีน้ําฝน 
 เซาะ. สมัยน้ันสันทกปริพาชก นั่งอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ ซึ่งกําลังพูดติรัจฉานกถา 
 เปนอันมาก ดวยเสียงสูง เสียงใหญอึงคนึง คือพูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรือ่งมหาอํามาตย 
 เรื่องกองทัพ เรือ่งภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรือ่งนํ้า เรื่องท่ีนอน เรื่องดอกไม เรือ่งของหอม 
 เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรือ่งนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรือ่งคนกลาหาญ 
 เรื่องตรอก เรือ่งทานํ้า เรื่องนางกุมภทาสี เรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก 
 เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเส่ือมดวยประการน้ันๆ. สันทกปริพาชกไดเห็นทาน 
 พระอานนทกําลังมาแตไกล จึงหามบริษัทของตนใหสงบเสียงวา ทานผูเจรญิท้ังหลาย จง 
 เบาเสียงเถิด ทานผูเจริญท้ังหลายอยาทําเสียงดังตอไปเลย นี่สาวกของพระสมณโคดม เปน 
 สมณะช่ืออานนทกําลังมาอยู สมณะช่ืออานนทนี้ เปนสาวกองคหนึ่ง ในบรรดาสาวกของพระโคดม 
 ท่ีอาศัยอยู ณ เมืองโกสัมพี กท็านผูมีอายุเหลาน้ัน เปนผูใครในความเปนผูมีเสียงเบา แนะนํา 
 ในความมีเสียงเบา กลาวสรรเสริญเสียงเบา ถากระไร สมณะช่ืออานนทนั้น ทราบวาบริษัท 
 มีเสียงเบาแลว พึงสําคัญท่ีจะเขามาใกล. ลําดับนั้น ปริพาชกเหลานั้นไดนิ่งอยู. ทานพระอานนท 
 ไดเขาไปหาสันทกปริพาชกถึงท่ีใกล. สันทกปริพาชกไดกลาวกะทานพระอานนทวา เชิญมาเถิด 
 ทานพระอานนท ทานพระอานนทมาดีแลว ตอนานๆ ทานพระอานนทจึงจะไดทําเหตุ เพื่อจะ 
 มาในท่ีนี้ เชิญนั่งเถิดทานพระอานนท นี้อาสนะปูไวแลว. ทานพระอานนทนั่งบนอาสนะท่ีปูไวแลว 
 แมสันทกปริพาชกถือเอาอาสนะอันตํ่าแหงหน่ึง แลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหน่ึง. 
                           ธรรมิกกถา 
      [๒๙๔] ทานพระอานนทไดกลาวกะสันทกปริพาชกวา ดูกรสันทกะ เมื่อกี้นี้ ทาน 
 ท้ังหลายประชุมสนทนาอะไรกัน และเรื่องอะไรท่ีทานท้ังหลายหยุดคางไวในระหวาง? 
      ส. ทานพระอานนท เรื่องท่ีขาพเจาท้ังหลายประชุมสนทนาเม่ือกี้นั้น ขอยกไวเสียเถิด 
 เรื่องน้ันทานพระอานนทจักไดฟงแมในภายหลังโดยไมยาก ดีละหนอ ขอเรื่องท่ีเปนธรรมในลัทธิ 
 แหงอาจารยของตนจงแจมแจงแกทานพระอานนทเถิด. 
      อา. ดูกรสันทกะ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงมสิการใหดี เราจักกลาว. สันทกปริพาชก 
 รับคําทานพระอานนทแลว. ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกรสันทกะ ลัทธิสมัยอันไมเปนโอกาส 
 ท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรย ๔ ประการน้ี และพรหมจรรยอันเวนความยนิดี ๔ ประการ ท่ีวิญูชน 
 ไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยูกพ็ึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได 
 อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ 
 ตรัสไวแลว. 
      ขาแตทานพระอานนท ก็ลัทธิสมัยอันไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรย ๔ ประการ 
 ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยูก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขให 
 สําเร็จไมได อนัพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรสัรูดวยพระองคเอง 



 โดยชอบตรัสไวแลวนั้น เปนไฉน. 
      [๒๙๕] ดูกรสันทกะ ศาสดาบางคนในโลกน้ี มีปกติกลาวอยางนี้ มีความเห็นอยางนีว้า 
 ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกนี้ 
 ไมมี โลกหนาไมมี มารดาบิดาไมมี สัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี สมณพราหมณผูดําเนินชอบ 
 ปฏิบัติชอบ ซึ่งกระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจง ดวยปญญาอันยิ่งเอง และสอนผูอื่นใหรูแจง 
 ไมมีในโลก คนเรานี้เปนแตประชุมมหาภูตท้ังส่ี เมื่อทํากาลกิริยา ธาตุดิน ไปตามธาตุดิน ธาตุน้ํา 
 ไปตามธาตุน้ํา ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรียท้ังหลายยอมเลือ่นลอยไปสู 
 อากาศ คนท้ังหลายมีเตียงเปนท่ี ๕ จะหามเขาไปเม่ือตายแลว รางกายปรากฏอยูแคปาชา กลายเปน 
 กระดูกมีสีดุจนกพิลาป การเซนสรวงมีเถาเปนท่ีสุด ทานน้ีคนเขลาบัญญัติไว คําของคนบางพวก 
 พูดวา มีผลๆ ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ เพราะกายสลาย ท้ังพาลท้ังบัณฑิตยอมขาด 
 สูญพินาศสิ้น เบ้ืองหนาแตตายไป ยอมไมมี ดังน้ี. 
                       วาดวยอพรหมจริยวาส 
      [๒๙๖] ดูกรสันทกะ ในลัทธิของศาสดาน้ัน วิญูชนยอมตระหนักดังน้ีวา ทานศาสดา 
 ผูมีปกติกลาวอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมผีล ผลวิบาก 
 แหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาบิดาไมมี สัตวท่ีเกิดผุดข้ึนไมมี 
 สมณพราหมณผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว 
 สอนผูอื่นใหรูแจงไมมีในโลก คนเรานี้เปนแตประชุมมหาภูตท้ังส่ี เมื่อทํากาลกิริยา ธาตุดินไป 
 ตามธาตุดิน ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรียท้ังหลาย 
 ยอมเลื่อนลอยไปสูอากาศ คนท้ังหลายมีเตียงเปนท่ี ๕ จะหามเขาไปเมื่อตายแลว รางกายปรากฏ 
 อยูแคปาชา กลายเปนกระดูกมีสีดุจนกพิลาป การเซนสรวงมีเถาเปนท่ีสุด ทานนี้คนเขลา 
 บัญญัติไว คําของคนบางพวกพูดวามีผลๆ ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ เพราะกายสลาย 
 ท้ังพาล ท้ังบัณฑิต ยอมขาดสูญพินาศสิ้น เบ้ืองหนาแตตายไปยอมไมมีดังน้ี. ถาคําของศาสดา 
 ผูนี้เปนคําจริง กรรมในลัทธินี้ ท่ีเราไมไดทําเลย เปนอันทําแลว พรหมจรรยในลัทธินี้ท่ีเราไมได 
 อยูเลย เปนอันอยูแลว แมเราท้ังสองคือเราผูไมไดกลาววา เพราะกายสลาย แมเราท้ังสอง 
 จักขาดสูญพินาศสิ้น เบ้ืองหนาแตตายไปจักไมมี ดังน้ี ก็ช่ือวาเปนผูเสมอๆ กัน ถึงความเปนผู 
 เสมอๆ กันในลัทธินี้. ท่ียิ่งกวากันก็คือความท่ีทานศาสดาน้ีเปนผูประพฤติเปลือยกาย เปนคน 
 ศีรษะโลน ทําความเพียร ในการเดินกระเหยง ถอนผมและหนวด เมื่อเราอยูครองเรือนนอน 
 เบียดกับบุตร ประพรมแกนจันทรเมืองกาสี ทรงดอกไม ของหอมและเครื่องลูบไล ยินดี 
 ทองและเงินอยู ก็จักเปนผูมีคติเสมอๆ กับทานศาสดาน้ีในภพหนาได เรานั้นรูอะไร เห็นอะไรอยู 
 จึงจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ี วิญูชนน้ันครั้นรูวาลัทธินี้ไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติ 
 พรหมจรรยได ดังน้ีแลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไปจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ ลัทธิอันไม 
 เปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรยได ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถงึเมื่ออยู 
 ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได เปนประการท่ีหนึ่งน้ีแล อันพระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ ตรัสไวแลว. 



      [๒๙๗] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี มีปกติกลาวอยางนี ้
 มีความเห็นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง ใชใหผูอื่นทํา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง 
 ใชใหผูอื่นเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใชผูอื่นทําเขาใหเศราโศก ทําใหเขาลําบากเอง 
 ใชผูอื่นใหทําเขาใหลําบาก ใหดิ้นรนเอง ใชผูอื่นทําเขาใหดิ้นรน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดท่ีตอ 
 ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูท่ีทางเปลี่ยว ทําชูภรรยาเขา พูดเท็จ ผู 
 ทําไมช่ือวาทําบาป แมหากผูใดจะใชจักร ซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตวใน 
 ปฐพีนี้ใหเปนลานเนื้ออันเดียวกัน ใหเปนกองเนื้ออันเดยีวกนั บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ 
 ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใชให 
 ผูอื่นฆา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผูอื่นเบียดเบียน บาปท่ีมีการทําเชนนั้น 
 เปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง 
 ใชใหผูอื่นให บูชาเอง ใชใหผูอื่นบูชา บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมี 
 บุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวมศีล การกลาวคําสัตย บุญยอม 
 ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขาดังน้ี. 
      [๒๙๘] ดูกรสันทกะ ในลัทธิทานศาสดาน้ี วิญูชนยอมเห็นตระหนักดังน้ีวา ทาน 
 ศาสดาผูมีปกติกลาวอยางนี้ มคีวามเห็นอยางน้ีวา เมื่อบุคคลทําเอง ใชใหผูอื่นทํา ตัดเอง ใชให 
 ผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผูอื่นเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใหผูอื่นทําเขาใหเศราโศก 
 ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอื่นทําเขาใหลําบาก ใหดิ้นรนเอง ใชผูอื่นทําเขาใหดิ้นรน ฆาสัตว 
 ลักทรัพย ตัดท่ีตอ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูท่ีทางเปลี่ยว ทําชู 
 ภรรยาเขา พูดเท็จ ผูทําไมช่ือวาทําบาป แมหากผูใดจะใชจักร ซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน 
 สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้ใหเปนลานเนื้ออันเดียวกัน ใหเปนกองเนื้ออันเดยีวกัน บาปท่ีมีการทํา 
 นั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา 
 ฆาเอง ใชใหผูอื่นฆา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผูอื่นเบียดเบียน บาปท่ีมี 
 การทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหง 
 แมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอื่นให บูชาเอง ใชใหผูอื่นบูชา บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ 
 ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวมศีล การ 
 กลาวคําสัตย บุญยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดังน้ี. ถาคําของศาสดาน้ีเปนคําจริง กรรม 
 ในลัทธินี้ท่ีเราไมไดทําเลย เปนอันทําแลว พรหมจรรยในลทัธินี้เราไมไดอยูเลย เปนอันอยูแลว 
 แมเราท้ังสอง คือเราผูไมไดกลาววา เราท้ังสองผูทําไมช่ือวา ทําบาปก็ดี ก็ช่ือวาเปนผูเสมอๆ 
 กันถึงความเปนผูเสมอกันในลัทธินี้. ท่ียิ่งกวากันก็คือ ความท่ีทานศาสดาน้ีเปนผูประพฤติ 
 เปลือยกาย เปนคนศีรษะโลน ทําความเพียรในการเดินกระโหยง ถอนผมและหนวด เมื่อเรา 
 อยูครองเรือนนอนเบียดกับบุตร ประพรมแกนจันทนเมืองกาสี ทรงดอกไมของหอมและเครื่อง 
 ลูบไล ยินดีทองและเงินอยู ก็จกัเปนผูมีคติเสมอๆ กับทานศาสดาน้ีในภพหนาได เรานั้นรู 
 อะไรเห็นอะไรอยู จงึจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ี วิญูชนน้ันครั้นรูวา ลัทธินี้ไมเปน 
 โอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรยไดดังน้ีแลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไปจากพรหมจรรยนัน้. ดูกร 



 สันทกะ ลัทธิอันไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรยได ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติ 
 พรหมจรรย ถงึเม่ืออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได เปนประการท่ีสอง 
 นี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูพระองคเองโดยชอบ 
 ตรัสไวแลว. 
      [๒๙๙] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกมีปกติกลาวอยางนี ้
 มีความเห็นอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความเศราหมองแหงสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย 
 หาเหตุหาปจจัยมิได ยอมเศราหมองเอง ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลาย 
 สัตวท้ังหลายหาเหตุหาปจจัยมิได ยอมบริสุทธ์ิเอง ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร ไมมีเรี่ยวแรง 
 ของบุรุษ ไมมีความบากบ่ันของบุรุษ สัตวท้ังปวง ปาณะท้ังปวง ภูตะท้ังปวง ชีวะท้ังปวง 
 ลวนไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร แปรไปตามเคราะหดีเคราะหราย ตามความประจวบ 
 ตามความเปนเอง ยอมเสวยสขุเสวยทุกขในอภิชาติท้ังหกเทาน้ัน ดังน้ี. 
      [๓๐๐] ดูกรสันทกะ ในลัทธิของศาสดาน้ัน วิญูชนยอมเห็นตระหนักดังน้ีวา ทาน 
 ศาสดาผูมีปกติกลาวอยางนี้ มคีวามเห็นอยางน้ีวา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความเศราหมอง 
 แหงสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายหาเหตุหาปจจัยมิได ยอมเศราหมองเอง ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย 
 เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายหาเหตุหาปจจัยมิได ยอมบริสุทธ์ิเอง ไมมกีําลัง 
 ไมมีความเพียร ไมมีเรี่ยวแรงของบุรุษ ไมมีความบากบ่ันของบุรุษ สัตวท้ังปวง ปาณะท้ังปวง 
 ภูตะท้ังปวง ชีวะท้ังปวง ลวนไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร แปรไปตามเคราะหดี 
 เคราะหราย ตามความประจวบ ตามความเปนเอง ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติท้ังหก 
 เทาน้ัน ดังน้ี. ถาคําของทานศาสดาน้ีเปนคําจริง กรรมในลัทธินี้ท่ีเราไมไดทําเลยเปนอันทําแลว 
 พรหมจรรยในลัทธินี้ท่ีเราไมไดอยูเลย เปนอนัอยูแลว แมเราทั้งสองคือเราผูไมไดกลาววา เรา 
 ท้ังสองหาเหตุหาปจจัยมิได จักบริสุทธิ์เอง ดังน้ีก็ดี ก็ช่ือวาเปนผูเสมอๆ กัน ถึงความเปนผู 
 เสมอกันในลัทธินี้. ท่ียังยิ่งกวาน้ันก็คือ ความท่ีทานศาสดาน้ีเปนผูประพฤติเปลือยกาย เปนคน 
 ศีรษะโลน ทําความเพียรในการเดินกระโหยง ถอนผมและหนวด เมื่อเราอยูครองเรือนนอน 
 เบียดกับบุตร ประพรมแกนจันทนเมืองกาสี ทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล ยินดีทอง 
 และเงินอยู ก็จักเปนผูมีคติเสมอๆ กันกับทานศาสดาน้ีในภพหนาได เรานั้นรูอะไร เห็น 
 อะไรอยู จึงจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ี วิญูชนน้ันครั้นรูวา ลัทธินี้ไมเปนโอกาสท่ีจะอยู 
 ประพฤติพรหมจรรยไดดังน้ีแลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไปจากพรหมจรรยนัน้. ดูกรสันทกะ ลัทธิ 
 อันไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรย ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึง 
 เมื่ออยู ก็พึงยงักุศลธรรม เครือ่งออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได เปนประการท่ีสามน้ีแล อัน 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรสัรูดวยพระองคเองโดยชอบตรัส 
 ไวแลว. 
      [๓๐๑] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี มีปกติกลาวอยางนี ้
 มีความเห็นวาอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลาน้ี ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใคร 
 นิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาวะอันยั่งยนื ต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กอง 



 เหลานั้น ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขหรือ 
 ท้ังสุขและทุกขแกกันและกัน สภาวะ ๗ กองเปนไฉน คือ กองดิน กองนํ้า กองไฟ กองลม 
 สุข ทุกข ชีวะเปนท่ี ๗ สภาวะ ๗ กองน้ี ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใคร 
 นิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาวะยั่งยืน ต้ังอยูมั่นคงดุจยอดภูเขา ต้ังอยูมันคงดุจเสาระเนียด 
 สภาวะ ๗ กองเหลาน้ัน ไมหวัน่ไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิด 
 สุขหรือทุกขหรือท้ังสุขท้ังทุกขแกกันและกัน ผูฆาเองก็ดี ผูใชใหฆาก็ดี ผูไดยินก็ดี ผูกลาว 
 ใหไดยินก็ดี ผูเขาใจความก็ดี ผูทําใหเขาใจความก็ดี ไมมีในสภาวะ ๗ กองนั้น เพราะแม 
 บุคคลจะเอาศาตราอยางคมตัดศีรษะกัน ก็ไมช่ือวาใครๆ ปลงชีวิตใครๆ เปนแตศาตราสอดไปใน 
 ชองแหงสภาวะ ๗ กองเทาน้ัน ก็แตกําเนิดท่ีเปนประธาน 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 อนิทรีย ๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ ราโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ ๗ อสญัญีครรภ 
 ๗ นิคันถครรภ ๗ เทวดา ๗ มนุษย ๗ ปศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏะ ๗ หิน ๗ เหวใหญ ๗ เหวนอย 
 ๗๐๐ มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหลานี้. ท่ีพาลและบัณฑิตเรรอนทองเท่ียว 
 ไปแลวจักทําท่ีสุดทุกขได ความสมหวังวา เราจักบมกรรมท่ียงัไมอํานวยผลใหอํานวยผล หรอื 
 เราสัมผัสถูกตองกรรมท่ีอํานวยผลแลว จักทําใหสุดสิ้นดวยศีล ดวยพรต ดวยตบะ หรือดวย 
 พรหมจรรยนี้  ไมมีในท่ีนั้น สุขทุกขท่ีทําใหมีท่ีสิ้นสุดได เหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน 
 ยอมไมมีในสงสาร ดวยอาการอยางนี้เลย ไมมคีวามเส่ือม ความเจริญ ไมมีการเลื่อนข้ึนเลือ่นลง. 
 พาลและบัณฑิตเรรอนทองเท่ียวไป จักทําท่ีสุดทุกขไดเอง เหมือนกลุมดายท่ีบุคคลขวางไป ยอม 
 คลี่หมดไปเองฉะนั้น ดังน้ี. 
      [๓๐๒] ดูกรสันทกะ ในลัทธิของศาสดาน้ัน วิญูชนยอมเห็นตระหนักดังน้ีวา ทาน 
 ศาสดาผูมีปกติกลาวอยางนีว้า มีความเห็นอยางน้ีวา ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมี 
 ใครนิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาวะยั่งยนื ต้ังอยูมั่นคงดุจยอดภูเขา ต้ังอยูมั่นคงดุจ 
 เสาระเนียด สภาวะ ๗ กองเหลาน้ัน ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกันและกัน 
 ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขหรอืท้ังสุขท้ังทุกขแกกันและกัน สภาวะ ๗ กองเปนไฉน คือ กองดิน 
 กองนํ้า กองไฟ กองลม สุข ทุกข ชีวะเปนท่ี ๗ สภาวะ ๗ กองน้ี ไมมีใครทํา ไมมีแบบ 
 อยางอันใครทํา ไมมีใครนิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาวะยั่งยืน ต้ังอยูมัน่คงดุจยอดภูเขา 
 ต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กอง เหลานั้น ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียน 
 กันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขหรือท้ังสุขท้ังทุกขแกกันและกัน  ผูฆาเองก็ดี ผูใชใหฆาก็ดี 
 ผูไดยินก็ดี ผูกลาวใหไดยินกด็ี ผูเขาใจความก็ดี ผูทําใหเขาใจความก็ดี ไมมีในสภาวะ ๗ กองนั้น 
 เพราะแมวาบุคคลจะเอาศาตราอยางคมตัดศีรษะกัน ก็ไมช่ือวาใครๆ ปลงชีวิตใครๆ เปนแต 
 ศาตราสอดไปตามชองแหงสภาวะ ๗ กองเทาน้ัน. ก็แตกําเนิดท่ีเปนประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม 
 ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรมก่ึง ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก 
 ๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาคาวาส ๔,๙๐๐ อินทรีย ๒,๐๐๐ นรก ๓๐๐ ราโชธาตุ ๓๖ 
 สัญญีครรภ ๗ อสัญญีครรภ ๗ นิคันถครรภ ๗ เทวดา ๗ มนุษย ๗ ปศาจ ๗ สระ ๗ 



 ปวุฏะ ๗ หิน ๗ เหวใหญ ๗ เหวนอย ๗๐๐ มหาสุบิณ ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘,๔๐๐,๐๐๐ 
 เหลานี้. ท่ีพาลและบัณฑิตเรรอนทองเท่ียวไปแลวจักทําท่ีสุดทุกขได ความสมหวังวาเราจกั 
 บมกรรมท่ียังไมอํานวยผลใหอํานวยผล หรือเราสัมผัสถูกตองกรรมท่ีอํานวยผลแลว จักทําให 
 สุดสิ้นดวยศีล ดวยพรต ดวยตบะหรือดวยพรหมจรรยนี้ไมมใีนท่ีนั้น สุขทุกขท่ีทําใหมีท่ีสิ้นสุด 
 ไดเหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน ยอมไมมีในสงสารดวยอาการอยางนี้เลย ไมมีความเส่ือม 
 ความเจริญ ไมมีการเลื่อนข้ึนเลื่อนลง พาลและบัณฑิตเรรอนทองเท่ียวไป จักทําท่ีสุดทุกขไดเอง 
 เหมือนกลุมดายท่ีบุคคลขวางไปยอมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น ดังน้ี ถาคําของทานศาสดานี้เปน 
 คําจริง กรรมในลัทธินี้ท่ีเราไมไดทําเลยเปนอันทําแลว พรหมจรรยในลัทธินี้ท่ีเรามิไดอยูเลย 
 เปนอันอยูแลว แมเราท้ังสองคือเราผูมิไดกลาววา เราท้ังสองเรรอนทองเท่ียวไปแลวจักทํา 
 ท่ีสุดทุกขไดก็ดี ก็ช่ือวาเปนผูเสมอๆ กันถึงความเปนผูเสมอกันในลัทธินี้ ท่ียิ่งกวากันก็คือความ 
 ท่ีทานศาสดาน้ีเปนผูประพฤติเปลือยกาย เปนคนศีรษะโลน ทําความเพียรในการเดินกระโหยง 
 ถอนผมและหนวด เมื่อเราอยูครองเรอืนนอนเบียดกับบุตร ประพรมแกนจันทนเมืองกาสี 
 ทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล ยินดีทองและเงินอยู กจ็ักเปนผูมีคติเสมอๆ กันกับทาน 
 ศาสดาน้ีในภพหนาได เรานั้นรูอะไรเห็นอะไรอยู จงึจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ี 
 วิญูชนน้ันครั้นรูวา ลัทธินี้ไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรยไดดงัน้ีแลว ยอมเบ่ือหนาย 
 หลีกไปจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ ลัทธิอันไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรย 
 ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยูก็ยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขให 
 สําเร็จไมได เปนประการท่ีสี่นี้แล อันพระผูมพีระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต 
 ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ ตรัสไวแลว ดูกรสันทกะ ลัทธิสมัยอันไมเปนโอกาสท่ีจะอยู 
 ประพฤติพรหมจรรย ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถงึเม่ืออยู ก็ยังกุศลธรรม 
 เครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได  สี่ประการน้ีแล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็นเปน 
 พระอรหันตตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว. 
      [๓๐๓] ส. ทานพระอานนท ขอท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปน 
 พระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ ตรัสลัทธิอันไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติ 
 พรหมจรรยสีป่ระการ ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยูก็พงึยังกุศลธรรม 
 เครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมไดนี้ นาอศัจรรย ทานพระอานนท ไมเคยมี. ทานพระอานนท 
 ก็พรหมจรรยอนัเวนความยินดีสี่ประการ ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยู 
 ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได เหลาน้ัน อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น 
 เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว เปนไฉน? 
      [๓๐๔] ดูกรสันทกะ ศาสดาบางคนในโลกน้ี ต้ังตนเปนสัพพัญู รูเห็นธรรมท้ังปวง 
 ปฏิภาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลอืวา เมื่อเราเดินอยูก็ดี หยุดอยูก็ดี หลับแลวก็ด ี
 ต่ืนอยูก็ดี ความรูความเห็นปรากฏเสมอเปนนิจ. ศาสดาน้ันเขาไปเรือนวางบาง ไมไดกอนขาว 
 บาง สุนัขกัดเอาบาง พบมาดุบาง พบโคดุบาง ถามถึงช่ือบาง โคตรบาง ของหญิงบาง 
 ของชายบาง ถามถึงช่ือบาง หนทางบาง ของบานบาง ของนิคมบาง. เมื่อถูกถามวานี่อะไร 



 ก็ตอบเขาวา เราเขาไปยังเรือนวางดวยกิจท่ีเราจําตองเขาไป เราไมไดกอนขาวดวยเหตุท่ีเรา 
 ไมควรได เราเปนผูถูกสุนัขกัดดวยเหตุท่ีควรถูกกัด เราพบชางดุดวยเหตุท่ีควรพบ เราถามถงึช่ือ 
 บาง โคตรบาง ของหญิงบาง ของชายบาง ดวยเหตุท่ีควรถาม เราถามถึงช่ือบาง ทางบาง 
 ของบานบาง ของนิคมบาง ดวยเหตุท่ีควรถาม. ดูกรสันทกะ ในพรหมจรรยของศาสดาน้ัน 
 วิญูชนยอมทราบตระหนักดังนี้วา ทานศาสดาซึ่งต้ังตัวเปนสัพพัญู รูเห็นธรรมท้ังปวง 
 ปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลอืวา เมื่อเราเดินอยูก็ดี หยุดอยูก็ดี หลับแลวก็ด ี
 ต่ืนอยูก็ดี ความรูความเห็นปรากฏเสมอเปนนิจ ศาสดาน้ันเขาไปยังเรือนวางบาง ไมไดกอนขาว 
 บาง สุนัขกัดบาง พบชางดุบาง พบมาดุบาง พบโคดุบาง ถามช่ือบาง โคตรบาง ของหญิง 
 บาง ของชายบาง ถามถึงช่ือบาง หนทางบาง ของบานบาง ของนิคมบาง. ศาสดาน้ันเมื่อ 
 ถูกถามวา นี่อะไร ก็ตอบเขาวา เราเขาไปยังเรือนวางดวยกิจท่ีเราจําตองเขาไป เราไมไดกอนขาว 
 ดวยเหตุท่ีเราไมควรได เราเปนผูถูกสุนัขกัด ดวยเหตุท่ีควรถกูกัด เราพบชางดุดวยเหตุท่ีควรพบ 
 เราพบมาดุดวยเหตุท่ีควรพบ เราพบโคดุดวยเหตุท่ีควรพบ เราถามถึงช่ือบาง โคตรบาง ของ 
 หญิงบาง ของชายบาง ดวยเหตุท่ีควรถาม เราถามถึงช่ือบาง หนทางบาง ของบานบาง 
 ของนิคมบาง ดวยเหตุท่ีควรถาม ดังน้ี วิญูชนครั้นรูวา พรหมจรรยนี้เวนจากความยินดีดังน้ี 
 แลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไปเสียจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจากความ 
 ยินดี ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยูก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข 
 ใหสําเร็จไมได ประการท่ีหนึ่งน้ีแล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรู 
 ดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว. 
      [๓๐๕] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูเช่ือถือการฟง 
 ตามกัน เปนผูเช่ือวาจรงิดวยการฟงตามกัน ศาสดาน้ันจึงแสดงธรรมโดยฟงตามกัน โดย 
 สืบๆ กันมาวาอยางนั้นๆ โดยอางตํารา. ดูกรสันทกะ ก็เมื่อศาสดาเช่ือถือการฟงตามกัน 
 เช่ือวาจริงดวยการฟงตามกันแลว ยอมมีการฟงดีบาง มีการฟงช่ัวบาง เปนอยางนั้นบาง 
 เปนอยางอื่นบาง. ดูกรสันทกะ ในพรหมจรรยของศาสดาน้ัน วิญูชนยอมทราบตระหนัก 
 ดังน้ีวา ทานศาสดาน้ีเปนผูเช่ือถือการฟงตามกัน เช่ือวาจริงดวยการฟงตามกัน. ทานศาสดา 
 ผูนั้นแสดงธรรมโดยการฟงตามกัน โดยสืบๆ กันมาวาอยางนัน้ๆ โดยอางตํารา. ก็เมื่อ 
 ศาสดาเช่ือถือการฟงตามกัน เช่ือวาจรงิดวยการฟงตามกันแลว ยอมมีการฟงดีบาง การฟงช่ัวบาง 
 เปนอยางนั้นบาง เปนอยางอื่นบาง. วิญูชนนั้นครั้นรูวาพรหมจรรยนี้เวนจากความยินดี 
 ดังน้ีแลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไปเสียจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจาก 
 ความยินดีท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยูก็พงึยังกุศลธรรมเครื่องออกไป 
 จากทุกขใหสําเร็จไมได ประการท่ีสองน้ีแล อนัพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต 
 ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว. 
      [๓๐๖] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ีเปนผูใชความตรึก 
 เปนผูใชความพิจารณา. ศาสดาน้ันจึงแสดงธรรมตามปฏิภาณของตนเทียบเหตุตามความท่ีตนตรึก 
 คลอยตามความท่ีตนพิจารณา. ดูกรสันทกะ ก็เมื่อศาสดาใชความตรึก ใชความพิจารณาแลว 



 ก็ยอมมีความตรึกดีบาง ความตรึกช่ัวบาง เปนอยางนั้นบาง เปนอยางอื่นบาง. ดูกรสันทกะ 
 ในพรหมจรรยของศาสดาน้ัน วิญูชนยอมทราบตระหนักดังนี้วา ทานศาสดาจารยนี้เปนผูใช 
 ความตรึกเปนผูใชความพิจารณา. ทานศาสดาจารยนั้นยอมแสดงธรรมตามปฏิภาณของตนเทียบ 
 เหตุตามความท่ีตนตรึก คลอยตามความท่ีตนพิจารณา. ก็เมื่อศาสดาเปนผูใชความตรึก ใชความ 
 พิจารณาแลว ก็ยอมมีความตรึกดีบาง ความตรึกช่ัวบาง เปนอยางนั้นบาง เปนอยางอื่นบาง. 
 วิญูชนน้ัน ครั้นรูวาพรหมจรรยนี้เวนจากความยินดีดังน้ีแลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไปเสียจาก 
 พรหมจรรยนัน้. ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอนัเวนจากความยินดีท่ีวิญูชนไมพึงประพฤติ 
 พรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได ประการท่ีสาม 
 นี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น 
 ตรัสไวแลว. 
      [๓๐๗] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนคนเขลางมงาย 
 เพราะเปนคนเขลา. เพราะเปนคนงมงาย ศาสดาน้ันเมื่อถูกถามปญหาอยางนั้นๆ ยอมถึงความ 
 สายวาจา คือตอบด้ินไดไมตายตัววา ความเหน็ของเราวาอยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่น 
 ก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใชดังน้ี. ดูกรสันทกะ ในพรหมจรรยของศาสดาน้ัน วิญูชน 
 ยอมทราบตระหนักดังนี้วา ทานศาสดาน้ีเปนคนเขลางมงาย เพราะเปนคนเขลา เพราะเปนคน 
 งมงาย. ศาสดาน้ันเมื่อถูกถามปญหาอยางนั้นๆ ยอมถึงความสายวาจา คือตอบด้ินไดไมตายตัววา 
 ความเห็นของเราวาอยางนี้ก็มใิช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช 
 ดังน้ี. วิญูชนนั้น ครั้นรูวาพรหมจรรยนี้เวนจากความยินดีดังน้ีแลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไป 
 เสียจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจากความยินดี ท่ีวิญูชนไมพึงอยู 
 ประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยู ก็ยงักุศลธรรมเครือ่งออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได ประการ 
 ท่ีสี่นี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรสัรูดวยพระองคเองโดยชอบ 
 พระองคนั้น ตรัสไวแลว. ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจากความยินดี ท่ีวิญูชนไมพึงอยู 
 ประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยู ก็พึงยงักุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได 
 สี่ประการน้ีแล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเอง 
 โดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว. 
      [๓๐๘] ทานพระอานนท ขอท่ีพรหมจรรยอันเวนจากความยินดีสี่ประการน้ันแหละ 
 อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น 
 ตรัสวาเปนพรหมจรรยเวนจากความยินดี ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยู 
 ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกจากทุกขใหสําเร็จไมไดนี้ นาอัศจรรย ไมเคยมี. ทานพระอานนท 
 ก็ศาสดาน้ันมีปกติกลาวอยางไร บอกอยางไร ในพรหมจรรยท่ีวิญูชนพึงอยูโดยสวนเดียว และ 
 เมื่ออยู ก็ยังกุศลธรรมเครือ่งออกไปจากทุกขใหสําเร็จได. 
                          วาดวยฌาณ ๔ 
      [๓๐๙] ดูกรสันทกะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมี 



 ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก 
 พระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกให 
 แจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ 
 เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศ 
 พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณสิ้นเชิง (คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี) 
 หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหน่ึง ยอมฟงธรรมน้ัน ครั้นฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต 
 เขาประกอบดวยการไดศรัทธาน้ัน ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี 
 บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลอยูครองเรอืน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ให 
 บริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผา 
 กาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาติ 
 นอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลวเปน 
 ผูถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพของภิกษุท้ังหลาย ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ 
 วางศาสตราแลว มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู 
 ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของท่ีเขาให ไม 
 ประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาด ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย 
 ประพฤติหางไกล เวนจากเมถนุอันเปนกิจของชาวบาน ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ 
 พูดแตความจริง ดํารงสัตย พูดเปนหลักฐานควรเช่ือได ไมพดูลวงโลก ละคําสอเสียด เวน 
 ขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรอืฟง 
 จากขางโนน แลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง 
 สงเสริมคนท่ีพรอมเพรยีงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรยีงกัน 
 กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกัน ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ 
 เพราะหู ชวนใหรักจับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ละคําเพอเจอ เวน 
 ขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดองิอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูด 
 แตคํามีหลักฐาน มีท่ีอางอิง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอนัควร เวนขาดจาก 
 การพรากพืชคามและภูตคาม ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล 
 เวนขาดจากการฟอนรําขับรอง การประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เวนขาด 
 จากการทัดทรงประดับและตกแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเปนฐาน 
 แหงการแตงตัว เวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสงูใหญ เวนขาดจากการรับทองและเงิน 
 เวนขาดจากการรับธัญญาชาติดิบ เวนขาดจากการรับเน้ือดิบ เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี 
 เวนขาดจากการรับทาสีและทาส เวนขาดจากการรับแพะและแกะ เวนขาดจากการรับไกและสุกร 
 เวนขาดจากการรับชาง วัว มา และ ลา เวนขาดจากการรับไรนาและท่ีดิน เวนขาดจากการ 
 ประกอบทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซ้ือและการขาย เวนขาดจากการฉอโกงดวยตราช่ัง 
 การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครื่องตวงวัด เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง 
 และการตลบตะแลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลนและกรรโชก 



 เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไป 
 ทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเองเปนภาระ 
 บินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาต เปนเครื่อง 
 บริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง เธอเหน็รูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต 
 ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียท่ีเมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุให 
 อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํา ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความ 
 สํารวมในจักขุนทรีย เธอฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะ 
 ดวยกาย ... รูแจงธรรมมารมณดวยใจแลวไมถือนิมิต ไมถอือนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ 
 สํารวมจักขุนทรียท่ีเมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส 
 ครอบงําน้ัน ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรีย 
 สังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันบริสุทธ์ิ ไมระคนดวยกิเลสเฉพาะตน เธอยอม 
 ทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลบั ยอมทําความรูสึกตัว ในการแล ในการเหลียว 
 ยอมทําความรูสึกตัว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ยอมทําความรูสึกตัว ในการทรงสังฆาฏิ 
 บาตรและจีวร ยอมทําความรูสึกตัว ในการฉัน การด่ืม การเค้ียว การล้ิม ยอมทําความรูสึก 
 ตัวในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ 
 การต่ืน การพูด การน่ิง ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ 
 และสันโดษ อันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา 
 ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลบัจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังกต้ัง 
 กายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความโลภในโลก มีใจปราศจากความโลภอยู ยอมชําระจิต 
 ใหบริสุทธิ์จากความโลภ ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวัง 
 ประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษรายคือพยาบาท ละถีนมิทธะ 
 แลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระ 
 จิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู 
 ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา เปนผูขามวิจิกิจฉา ไมมีความสงสัย 
 ในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจิกิจฉา) ภิกษุนั้นครั้นละนิวรณท้ังหาเหลาน้ี 
 อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทําปญญาใหถอยกําลังแลว เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
 บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจารมีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรสันทกะ ก็สาวกยอมบรรลุ 
 คุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานน้ี ในศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ันโดย 
 สวนเดียว และเม่ืออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได. 
      ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลทุุติยฌาน มีความผองใสแหงจติในภายใน 
 เปนธรรมเอกผดุข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจารณ เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ 
 อยู. ดูกรสันทกะ ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอหาร เห็นปานน้ัน ในศาสดาใด วิญูชน 
 พึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ันสวนเดียว และเม่ืออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเครือ่งออกไป 
 จากทุกขใหสําเร็จได. 



      ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวย 
 นามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปน 
 ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข. ดูกรสันทกะ ก็สาวกยอมบรรลคุุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานน้ี ใน 
 ศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ันโดยสวนเดยีว และเม่ืออยู ก็พงึยัง 
 กุศลธรรมเครือ่งออกไปทุกขใหสําเร็จได. 
      ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละทุกข 
 ละสุข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. ดูกรสันทกะ 
 ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานน้ี ในศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติ 
 พรหมจรรยในศาสดาน้ันโดยสวนเดียว และเมื่ออยู ก็พึงยงักุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข 
 ใหสําเร็จได. 
                            วิชชา ๓ 
      [๓๑๐] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ีแลว ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสา- 
 *นุสติญาณ. เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สาม 
 ชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง 
 รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอัน 
 มากบาง ตลอดสังวัฏววิัฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนัน้ 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน 
 ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางน้ัน มีโคตรอยางน้ัน 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน 
 ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถงึชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ัง 
 อาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรสันทกะ ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬาร 
 เห็นปานน้ี ในศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ันโดยสวนเดียว และ 
 เมื่ออยู ก็พึงยงักุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้แลว ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือจติุและอุปบัติของสัตว 
 ท้ังหลาย. เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอปุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสตัวผูเปนไปตาม 
 กรรมวา สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปน 
 มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก สวนสัตวเหลานั้นประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา 
 เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติ โลก สวรรค 
 ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอปุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสตัวผูเปนไปตามกรรม 



 ดวยประการฉะนี้. ดูกรสันทกะ ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอนัโอฬารเห็นปานน้ี ในศาสดาใด 
 วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ันโดยสวนเดียว และเม่ืออยู ก็พึงยังกุศลธรรม 
 เครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได. 
      ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้แลว ยอมโนมนอมจิต 
 ไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ 
 นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลาน้ีอาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินี- 
 *ปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี ้จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจาก 
 อวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย 
 อยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรสันทกะ ก็สาวก 
 ยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานน้ี ในศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยใน 
 ศาสดาน้ันโดยสวนเดียว และเมื่ออยู ก็พึงยงักุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได. 
                     พระขีณาสพไมลวงฐานะ ๕ 
      [๓๑๑] ทานพระอานนท ก็ภิกษุใดเปนพระอรหันต ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ม ี
 กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวในภพสิ้นแลว 
 หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นยังบริโภคกามท้ังหลายหรอื? 
      ดูกรสันทกะ ภิกษุใดเปนพระอรหันต ขีณาสพ อยูพรหมจรรย มีกจิท่ีควรทํา 
 ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนของตนอันถงึแลว มีกิเลสเครื่องประกอบ 
 สัตวในภพสิ้นแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้น เปนผูไมสามารถประพฤติลวง 
 ฐานะท้ังหา คือ ภิกษุขีณาสพ เปนผูไมสามารถแกลงปลงสัตวจากชีวิต ๑ เปนผูไมสามารถ 
 ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหอันเปนสวนแหงความเปนขโมย ๑ เปนผูไมสามารถเสพเมถุน 
 ธรรม ๑ เปนผูไมสามารถกลาวเท็จท้ังรูอยู ๑ เปนผูไมสามารถทําการส่ังสม บริโภคกามท้ังหลาย 
 เหมือนเมื่อเปนคฤหัสถในกาลกอน ๑ ดูกรสนัทกะ ภิกษุใดเปนพระอรหันต ขีณาสพ อยูจบ 
 พรหมจรรย มกีิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว มภีาระอันปลงลงแลว มีประโยชนของตนอันถงึแลว 
 มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวในภพสิ้นแลว หลดุพนแลว เพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นเปนผูไม 
 สามารถประพฤติลวงฐานะท้ังหาเหลาน้ี. 
                    รูวาเราหมดอาสวะไดอยางไร 
      [๓๑๒] ทานพระอานนท ก็ภิกษุใด เปนพระอรหันต ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย 
 มีกิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนของตนอันถงึแลว มีกิเลสเครื่อง 
 ประกอบสัตวไวในภพสิ้นแลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ เมื่อภิกษุนั้นเดินไปอยูก็ดี 
 หยุดอยูก็ดี หลบัแลวก็ดี ต่ืนอยูก็ดี ความรูความเห็นวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลวดังน้ี 
 ปรากฏเสมอเปนนิจหรือ? 
      ดูกรสันทกะ ถาเชนนั้น เราจักทําอุปมาแกทาน วิญูชนบางพวกในโลกน้ี ยอมรู 
 ท่ัวถึงอรรถแหงภาษิตไดดวยอปุมา เปรียบเหมือนมือและเทาของบุรุษขาดไป เมื่อบุรุษน้ันเดินไป 



 อยูก็ดี หยุดอยูก็ดี หลับแลวก็ดี ต่ืนอยูก็ดี มือและเทาก็เปนอันขาดอยูเสมอเปนนิจนั่นเอง 
 อน่ึง เมื่อเขาพิจารณายอมรูไดวา มือและเทาของเราขาดแลว ดังน้ีฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เปน 
 พระอรหันต ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว มภีาระอันปลงลงแลว 
 มีประโยชนของตนอันถึงแลว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพสิ้นแลว หลุดพนแลว เพราะ 
 รูโดยชอบ เมื่อเธอเดินไปอยูกด็ี หยุดอยูก็ดี หลับแลวก็ดี ต่ืนอยูก็ดี อาสวะท้ังหลายก็เปน 
 อันสิ้นไปเสมอเปนนิจนั่นเอง อนึ่ง เมื่อเธอพจิารณายอมรูไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว. 
      [๓๑๓] ทานพระอานนท ก็ในธรรมวินัยนี้ มีภิกษุผูนํา (ตน) ออกไปจากกิเลสและ 
 กองทุกขมากเพียงไร? 
      ดูกรสันทกะ ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุผูนํา (ตน) ออกไปไดจากกิเลสและกองทุกขนั้น 
 มีไมใชรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย ความจริงมีอยู 
 มากทีเดียว. 
      ทานพระอานนท นาอัศจรรย ทานพระอานนท ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ ไมไดมีการ 
 ยกยองแตธรรมของตน และมีคําติเตียนธรรมของผูอื่น มีแตการแสดงธรรมตามเหตุเทาน้ัน แต 
 ก็ปรากฏวา มีผูนํา (ตน) ออกไปจากกิเลสและกองทุกขไดมากมายถึงเพียงน้ัน สวนอาชีวก 
 เหลานี้ ช่ือวาเปนบุตรของมารดาผูมีบุตรตายแลว ยกยองแตตนและติเตียนคนอื่นเทาน้ัน ท้ังต้ัง 
 ศาสดาไวสามคน คือ นันทวัจฉะ ๑ กิสสังกิจจะ ๑ มักขลิโคสาล ๑ วาเปนผูนํา (ตน) 
 ออกจากกิเลสและกองทุกขไดลําดับนั้น สันทกปริพาชก เรียกบริษัทของตนมาวา พอผูเจรญิ 
 ท้ังหลาย ประพฤติพรหมจรรยเถิด การอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมยอมมีผล 
 แตวาบัดนี้เราท้ังหลายสละลาภสักการะความสรรเสริญเสียนั้น ไมใชทําไดงาย. 
     สันทกปริพาชกสงบริษัทของตนไปในการประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ดวย 
 ประการฉะน้ีแล. 
                        จบ สันทกสูตรท่ี ๖. 
                          --------- 
                        ๗. มหาสกุลุทายิสูตร 
      [๓๑๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน 
 เขตพระนครราชคฤห. ก็สมัยน้ัน ปริพาชกท่ีมีช่ือเสียงเปนอนัมาก คืออันนภารปริพาชกหนึ่ง 
 วรตรปริพาชกหน่ึง สกุลุทายิปริพาชกหน่ึง และปริพาชกเหลาอื่นอีก ลวนมีช่ือเสียง อาศัยอยู 
 ในปริพาชการาม อันเปนท่ีใหเหยื่อแกนกยูง. ครั้งน้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว 
 ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห. ครั้งน้ันพระผูมพีระภาคไดทรงพระ 
 ดําริวา การท่ีเราจะเท่ียวบิณฑบาตในกรุงราชคฤหก็ยังเชานัก อยากระน้ันเลย เราพึงเขาไปหา 
 สกุลุทายิปริพาชก ยังปริพาชการาม อันเปนท่ีใหเหยื่อแกนกยูงเถิด. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค 
 เสด็จเขาไปยังปริพาชการาม อันเปนท่ีใหเหยื่อแกนกยูง. 
                          ติรัจฉานกถา 



      [๓๑๕] ก็สมัยน้ัน สกุลุทายิปริพาชกน่ังอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ ซึ่งกําลังพูดถึง 
 ติรัจฉานกถาหลายอยาง ดวยเสียงอือ้อึงอึกทึก คือ พูดถึงเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหา- 
 *อํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภยั เรื่องรบ เรื่องชาง เรื่องนํ้า เรือ่งผา เรื่องท่ีนอน เรื่องดอกไม 
 เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรือ่งนคร เรื่องชนบท เรื่องสตร ี
 เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทานํ้า เรื่องหญิงคนใชตักน้ํา เรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว เรื่อง 
 เบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเส่ือม ดวยประการน้ันๆ. สกุลุทายิ 
 ปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาแตไกล ครั้นแลว จึงหามบริษัทของตนใหสงบวา 
 ขอทานท้ังหลายจงเบาๆ เสียงหนอย อยาสงเสียงอึงนัก นี่พระสมณโคดมกําลังเสด็จมา พระองค 
 ทานโปรดเสียงเบา และทรงกลาวสรรเสริญคุณของเสียงเบา บางทีพระองคทานทรงทราบวาบริษัท 
 เสียงเบา พึงทรงสําคัญจะเขามาก็ได. ลําดับนั้น พวกปริพาชกเหลาน้ันพากันนิ่งอยู ครั้งน้ันแล 
 พระผูมีพระภาคจึงเสด็จเขาไปหาสกุลุทายิปริพาชกจนถึงท่ีใกล. สกุลุทายิปริพาชกไดทูลเชิญพระ 
 ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอเชิญพระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระผูมีพระภาคเสด็จมา 
 ดีแลว นานทีเดียวท่ีพระผูมีพระภาคจะไดทรงกระทําปริยายน้ี คือเสด็จมาถึงท่ีนี่ได ขอเชิญพระผูมี 
 พระภาคประทับนั่งเถิด นี่อาสนะปูไวถวายแลว. พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูไว 
 ถวาย สวนสกลุุทายิปริพาชกถือเอาอาสนะตํ่าอันหนึ่ง นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสถามวา ดูกรอุทายี เมื่อก้ีนีท้านท้ังหลายประชุมสนทนาอะไรกัน และเรื่องอะไรท่ีทานท้ังหลาย 
 หยุดคางไวในระหวาง? 
                    ถามเรื่องการทําความเคารพ 
      [๓๑๖] ขาแตพระองคผูเจรญิ เรื่องท่ีขาพเจาท้ังหลายประชุมสนทนาเม่ือกี้นี้นั้น ของด 
 ไวกอนเถิด เรือ่งน้ันพระผูมีพระภาคจักไดทรงสดับแมในภายหลังโดยไมยาก ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ วันกอนๆ หลายวันมาแลว พวกสมณพรหมณเจาลัทธิตางๆ ประชุมกันในโรงแพรขาว 
 สนทนากันถึงเรื่องน้ีวา 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 
 จําพรรษายังกรงุราชคฤห. บรรดาทานสมณพราหมณผูเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย 
 มีช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี เหลานี้ ใครเลาหนอท่ีสาวก 
 ท้ังหลายสักการะเคารพนับถือบูชา ก็และใครเลาท่ีสาวกท้ังหลายสักการะเคารพอาศัยอยู. 
                    เรื่อง ศิษยไมเคารพครูท้ัง ๖ 
      [๓๑๗] ในท่ีประชุมนั้น สมณพราหมณบางพวกกลาวอยางนี้วาครูปูรณกัสสปน้ี ถึงจะ 
 เปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี 



 แตสาวกท้ังหลายไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา และจะไดสักการะเคารพแลวอาศัยครูปูรณ- 
 *กัสสปอยูก็หามิได. เรื่องเคยมีมาแลว ครูปูรณกัสสปแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย. ในบริษัท 
 นั้น สาวกคนหน่ึงของครูปูรณกัสสปไดสงเสียงข้ึนวา ทานผูเจริญท้ังหลาย อยาถามเน้ือความนี้ 
 กะครูปูรณกัสสปเลย ครูปูรณกัสสปน้ีไมรูเนื้อความนี้ พวกเรารูเนื้อความนี้ ทานท้ังหลายจง 
 ถามพวกเราเถดิ พวกเราจักพยากรณใหทาน. เรื่องเคยมีมาแลว ครูปูรณกัสสปจะยกแขน 
 ท้ังสองข้ึนคร่ําครวญวา ทานผูเจริญท้ังหลาย จงเงียบเสียง อยาสงเสียงไป ทานพวกนี้จะถาม 
 กะพวกทานไมได จะถามกะเราได เราจักพยากรณแกทานพวกนี้ ดังน้ี ก็ยอมไมได. อนึ่ง 
 สาวกของทานครูปูรณกัสสปเปนอันมาก พากันยกโทษวา ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ เรารูท่ัวถึง 
 ทานจะรูท่ัวถึงธรรมวินัยน้ีไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เราปฏิบัติถูก ถอยคําของเราเปนประโยชน 
 ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาว 
 ภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทานเคยชํ่าชอง มาผันแปรไปแลว เราจับผิดวาทะของทาน 
 ไดแลว เราขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ ดังน้ี แลว 
 พากันหลีกไป. พวกสาวกไมสกัการะเคารพ นับถือ บูชาครูปูรณกัสสป ดวยประการดังน้ี 
 แลวจะไดสักการะเคารพแลวอาศัยอยูก็หามิได ก็แลครูปูรณกัสสปก็ถูกติเตียนดวยคําติเตียน 
 โดยธรรม. 
      สมณพราหมณบางพวกกลาวอยางนีว้า ครูมักขลิโคสาล ... ครูอชิตเกสกัมพล ... ครู 
 ปกุทธกัจจายนะ ... ครูสญชัยเวลัฏฐบุตร ... ครูนิครนถนาฏบุตร ... ถึงจะเปนเจาหมูเจาคณะ 
 เปนคณาจารย มีช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี แตสาวกท้ังหลาย 
 ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา และจะไดสักการะเคารพแลวอาศัยอยูกห็ามิได. เรื่องเคยมีมา 
 แลว ครูนิครนถนาฏบุตรแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย ในบริษัทน้ัน สาวกคนหน่ึงของครู 
 นิครนถนาฏบุตรไดสงเสียงข้ึนวา ทานผูเจริญท้ังหลาย อยาถามเน้ือความนี้กะครูนิครนถนาฏบุตร 
 เลย ครูนิครนถนาฏบุตรน้ีไมรูเนื้อความนี้ พวกเรารูเนื้อความน้ี ทานท้ังหลายจงถามพวกเราเถิด 
 เราจักพยากรณใหทาน. เรื่องเคยมีมาแลว ครูนิครนถนาฏบุตรยกแขนท้ังสองข้ึนคร่ําครวญวา 
 ทานผูเจริญท้ังหลาย จงเงียบเสียง อยาสงเสียงไป ทานพวกน้ีจะถามกะพวกทานไมได จะถาม 
 กะเราได เราจักพยากรณแกทานพวกนี้ ดังน้ี ก็ยอมไมได. อนึ่ง สาวกของครูนิครนถนาฏบุตร 
 เปนอันมาก พากันยกโทษวา ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยน้ี เรารูท่ัวถึง ทานจะรูท่ัวถึงธรรมวนิัยนี้ 
 ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เราปฏิบัติถูก ถอยคําของเราเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน 
 คําท่ีควรกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ี 
 ทานเคยชํ่าชอง มาผันแปรไปแลว เราจับผิดวาทะของทานไดแลว เราขมทานไดแลว ทานจง 
 ถอนวาทะเสีย มิฉะนั้น จงแกไขเสีย ถาสามารถ ดังน้ี แลวพากันหลีกไป. พวกสาวกไม 
 สักการะเคารพ นับถือ บูชานิครนถนาฏบุตร ดวยประการดังน้ี และจะไดสักการะเคารพแลว 
 อาศัยอยูก็หามไิด ก็และครูนิครนถนาฏบุตร ก็ถูกติเตียนดวยคําติเตียนโดยธรรม. 
                     ความเคารพในพระพุทธเจา 
      [๓๑๘] สมณพราหมณบางพวกกลาวอยางน้ีวา พระสมณโคดมพระองคนี้ทรงเปนเจาหมู 



 เจาคณะ ทรงเปนคณาจารย มีช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี 
 สาวกท้ังหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระองคและสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เรือ่งเคย 
 มีมาแลว พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย. ในบริษัทนั้น สาวกของพระ 
 สมณโคดมองคใดองคหนึ่งไอข้ึน เพื่อนพรหมจรรยองคใดองคหนึ่งเอาเขากะตุนเธอ เพื่อจะใหรูวา 
 ทานจงเงียบเสียง อยาสงเสียงไป พระผูมีพระภาคผูเปนศาสดาของเราท้ังหลายกําลังทรงแสดง 
 ธรรม. ในเวลาท่ีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย จะมีเสียงท่ีสาวกของพระ 
 สมณโคดมจาม หรือไอหามิไดเลย หมูมหาชนมีแตคอยหวังต้ังหนาเฉพาะพระสมณโคดมวา 
 เราท้ังหลายจักไดฟงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคจักตรัสแกพวกเรา. เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงใหน้ํา 
 ผึ้งหวี่ท่ีปราศจากตัวออน ท่ีทางใหญสี่แพรง หมูมหาชนก็คอยหวงัต้ังหนาเฉพาะบุรุษน้ัน ฉันใด 
 ในเวลาท่ีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอยน้ันก็ฉันนั้น จะไดมีเสียงท่ีสาวกของ 
 พระสมณโคดมจามหรือไอหามิไดเลย หมูมหาชนมีแตคอยหวังต้ังหนาเฉพาะพระสมณโคดมวา 
 เราท้ังหลายจักไดฟงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคจักตรัสแกพวกเรา. สาวกของพระสมณโคดมเหลาใด 
 แมบาดหมางกับเพ่ือนพรหมจรรยแลว ลาสิกขาสึกไป แมสาวกเหลาน้ันก็ยังกลาวสรรเสริญคุณ 
 พระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ เปนแตติเตียนตนเอง ไมติเตียนผูอื่นวา ถึงพวกเราจักได 
 มาบวชในธรรมวินัยท่ีพระผูมพีระภาคตรัสดีแลวอยางนี้ แตไมอาจจะประพฤติพรหมจรรยให 
 บริสุทธิ์ ใหบริบูรณจนตลอดชีวิตได เปนคนไมมีบุญ มีบุญนอยเสียแลว. สาวกของพระ 
 สมณโคดมเหลาน้ัน จะเปนอารามิกก็ดี เปนอุบาสกก็ดี ก็ยังประพฤติมั่นอยูในสิกขาบทหา 
 สาวกท้ังหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสมณโคดม ดวยประการดังน้ี และสักการะเคารพ 
 แลวอาศัยอยู. 
      ภ. ดูกรอุทายี ก็ทานพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลายก่ีอยางในเรา อันเปนเหตุใหสาวก 
 ของเราสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู? 
      [๓๑๙] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรม ๕ อยางในพระผูมีพระภาค 
 อันเปนเหตุใหสาวกสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู ธรรม ๕ อยางเปนไฉน 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ความจริง พระผูมีพระภาคทรงมีพระอาหารนอย   และทรงสรรเสรญิคุณ 
 ในความเปนผูมีอาหารนอย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพิจารณาเห็นธรรมน้ีในพระผูมีพระภาคเปน 
 ขอตน อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู. 
                   ธรรมเปนเครื่องทําความเคารพ 
      [๓๒๐] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสันโดษดวยจวีร 
 ตามมีตามได และทรงสรรเสรญิความสันโดษดวยจวีรตามมีตามได ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรมนีใ้นพระผูมีพระภาคเปนขอท่ี ๒ อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู. 
      [๓๒๑] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสันโดษดวยบิณฑบาต 
 ตามมีตามได และทรงสรรเสรญิความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรมนีใ้นพระผูมีพระภาคเปนขอท่ี ๓ อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายสักการะ 



 เคารพ นับถือ บูชา  แลวอาศัยอยู. 
      [๓๒๒] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสันโดษดวย 
 เสนาสนะตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรมน้ีในพระผูมีพระภาคเปนขอท่ี ๔ อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลาย 
 สักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู. 
      [๓๒๓] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูสงัด และทรง 
 สรรเสริญความสงัด ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผูมีพระภาคเปนขอ 
 ท่ี ๕ อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลาย สักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรม ๕ ประการน้ีแล ในพระผูมีพระภาค 
 อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู. 
      [๓๒๔] ดูกรอุทายี ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่ง 
 เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงเปนผูมีอาหารนอย และทรงสรรเสริญความเปนผูมี 
 อาหารนอย อทุายี แตสาวกท้ังหลายของเรามีอาหารเพียงเทาโกสะ (จุในผลกระเบา) หนึ่งก็มี 
 เพียงก่ึงโกสะก็มี เพียงเทาเวลุวะ (จุในผลมะตูม) หนึ่งก็มี เพียงก่ึงเวลุวะก็มี สวนเราแล 
 บางครั้งบริโภคอาหารเสมอขอบปากบาตรน้ีก็มี ยิ่งกวาก็มี. ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงมีอาหารนอย และทรง 
 สรรเสริญความเปนผูมีอาหารนอยไซร บรรดาสาวกของเราผูมีอาหารเพียงเทาโกสะหน่ึงบาง เพียง 
 กึ่งโกสะบาง เพียงเทาเวลุวะบาง เพียงก่ึงเวลุวะบาง ก็จะไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา 
 โดยธรรมนี้ แลวพึ่งเราอยู. 
      [๓๒๕] ดูกรอุทายี ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่ง 
 เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยจีวรตามมีตามได และทรงสรรเสริญความ 
 สันโดษดวยจวีรตามมีตามได อุทายี แตสาวกของเราเปนผูถอืผาบังสุกุล ทรงจีวรเศราหมอง 
 เธอเหลาน้ันเลอืกเก็บเอาผาเกาแตปาชาบาง แตกองหยากเยือ่บาง แตท่ีเขาท้ิงไวตามท่ีตางๆ บาง 
 มาทําเปนผาสังฆาฏิใชก็มีอยู สวนเราแล บางคราวก็ใชคหบดีจีวรท่ีเนื้อแนน ระกะดวยเสนดาย 
 มั่นคง มีเสนดาย เชนกับขนนํ้าเตา (มีเสนดายละเอียด) อุทายี ถาสาวกท้ังหลายจะพึง 
 สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงสันโดษ 
 ดวยจีวรตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยจวีรตามมีตามไดไซร บรรดาสาวก 
 ของเราท่ีทรงผาบังสุกุล ใชจีวรเศราหมอง เลอืกเก็บเอาผาเกาแตปาชาบาง แตกองหยากเยือ่บาง 
 แตท่ีเขาท้ิงไวตามท่ีตางๆ บาง มาทําเปนผาสังฆาฏิใช ก็จะไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ 
 บูชาเราโดยธรรมนี้ แลวพึ่งเราอยู. 
      [๓๒๖] ดูกรอุทายี ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่ง 
 เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และทรงสรรเสริญ 
 ความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามไดไซร อุทายี แตสาวกท้ังหลายของเราเปนผูถือบิณฑบาต 
 เปนวัตร ถือเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร ยินดีในภัตตาหารท้ังสูงท้ังตํ่า เธอเหลาน้ัน 



 เมื่อเขาไปถึงละแวกบานแลว ถึงใครจะนิมนตดวยอาสนะก็ไมยินดีมีอยู สวนเราแล บางครั้ง 
 ก็ฉันในท่ีนิมนต แตลวนเปนขาวสุกแหงขาวสาลีท่ีเขาเก็บเมล็ดดําออกแลว มีแกงและกับ 
 หลายอยาง ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ดวยเขาใจวา 
 พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวย 
 บิณฑบาตตามมีตามได บรรดาสาวกของเราท่ีถือบิณฑบาตเปนวัตร ถือเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับ 
 ตรอกเปนวัตร ยินดีในภัตตาหารท้ังสูงท้ังตํ่า เมื่อเขาไปยังละแวกบานแลว ถึงใครจะนิมนต 
 ดวยอาสนะก็ไมยินดี ก็จะไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราโดยธรรมนี้ แลวพึ่งเราอยู. 
      [๓๒๗] ดูกรอุทายี สาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู 
 ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และทรงสรรเสริญความ 
 สันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามไดไซร อุทายี แตสาวกท้ังหลายของเราถอืโคนไมเปนวัตร ถืออยู 
 กลางแจงเปนวัตร เธอเหลาน้ันไมเขาสูท่ีมุงตลอดแปดเดือนมีอยู สวนเราแล บางครั้งอยูใน 
 เรือนยอดท่ีฉาบทาท้ังขางในขางนอก ลมเขาไมได มีลิ่มชิดสนิท มีหนาตางเปดปดได ถาสาวก 
 ท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดม 
 ทรงสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมี 
 ตามไดไซร บรรดาสาวกของเราท่ีถืออยูโคนตนไมเปนวัตร ถืออยูในท่ีแจงเปนวัตร ไมเขาสูท่ีมุง 
 ตลอดแปดเดือน ก็จะไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราโดยธรรมน้ี แลวพึ่งเราอยู. 
      [๓๒๘] ดูกรอุทายี สาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่ง 
 เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผูสงัด และทรงสรรเสริญความสงัด อุทายี แตสาวก 
 ท้ังหลายของเรา ถืออยูปาเปนวัตร ถือเสนาสนะอันสงัด คือปาชัฏอยู เธอเหลาน้ียอมมาประชุม 
 ในทามกลางสงฆ เฉพาะเวลาสวดปาติโมกขทุกกึ่งเดือน มีอยู สวนเราแล บางคราวก็อยู 
 เกลื่อนกลนไปดวย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา 
 เดียรถีย สาวกของเดียรถยี ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่ง 
 เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผูสงัด และทรงสรรเสริญความสงัดไซร บรรดาสาวก 
 ของเราท่ีถืออยูปาเปนวัตร ถือเสนาสนะอันสงัด คือปาชัฏอยู มาประชุมในทามกลางสงฆ 
 เฉพาะเวลาสวดปาติโมกขทุกกึ่งเดือน ก็จะไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราโดยธรรมน้ี 
 แลวพึ่งเราอยู. 
      อุทายี สาวกท้ังหลายจะไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราโดยธรรม ๕ ประการน้ี 
 แลวพึ่งเราอยู ดวยประการฉะนี้. 
                 ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอท่ี ๑ 
      [๓๒๙] ดูกรอุทายี มีธรรม ๕ ประการอยางอื่นอันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายของเรา 
 สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ธรรม ๕ ประการเปนไฉน? 
      ดูกรอุทายี สาวกท้ังหลายของเราในธรรมวินัยน้ี ยอมสรรเสริญในเพราะอธิศีลวา พระ 
 สมณโคดมเปนผูมีศีล ประกอบดวยศีลขันธอยางยิ่ง อุทายี ขอท่ีสาวกท้ังหลายของเราสรรเสริญ 
 ในเพราะอธิศีลวา พระสมณโคดมเปนผูมีศีลประกอบดวยศีลขันธอยางยิ่ง นี้แลธรรมขอท่ีหนึ่ง 



 อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายของเรา สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู. 
                 ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอท่ี ๒ 
      [๓๓๐] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง สาวกท้ังหลายของเรายอมสรรเสริญในเพราะ 
 ความรูความเห็นท่ีแทจริงวา พระสมณโคดม เมื่อทรงรูเองก็ตรัสวารู เมือ่ทรงเห็นเองก็ตรัสวาเห็น 
 ทรงแสดงธรรมเพื่อความรูยิ่ง มิใชทรงแสดงเพ่ือความไมรูยิ่ง ทรงแสดงธรรมมีเหตุ มิใชแสดง 
 ไมมีเหตุ ทรงแสดงธรรมมีความอัศจรรย มิใชทรงแสดงไมมีความอัศจรรย. อุทายี ขอท่ีสาวก 
 ท้ังหลายของเราสรรเสริญในเพราะความรูความเห็นท่ีแทจริงวา พระสมณโคดมเม่ือทรงรูเองก็ตรัส 
 วารู เมื่อทรงเหน็เองก็ตรัสวาเห็น ทรงแสดงธรรมเพือ่ความรูยิ่ง มิใชทรงแสดงเพ่ือความไมรูยิ่ง 
 ทรงแสดงธรรมมีเหตุ มิใชทรงแสดงธรรมไมมีเหตุ ทรงแสดงธรรมมีความอัศจรรย มิใชทรงแสดง 
 ไมมีความอัศจรรย. อุทายี นี้แล ธรรมขอท่ีสองอันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายของเราสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู. 
                 ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอท่ี ๓ 
      [๓๓๑] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง สาวกท้ังหลายของเรายอมสรรเสริญในเพราะปญญา 
 อันยิ่งวา พระสมณโคดมทรงมีพระปญญา ทรงประกอบดวยปญญาขันธอันยิ่ง ขอท่ีวา 
 พระสมณโคดมจักไมทรงเล็งเห็นทางแหงถอยคําอันยังไมมาถึง หรือจักทรงขมคําโตเถียงของ 
 ฝายอื่นท่ีเกิดข้ึนแลว ใหเปนการขมไดดวยดีพรอมท้ังเหตุไมได ดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได 
 อุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สาวกท้ังหลายของเรา เมื่อรูอยางน้ี เห็นอยางนี ้
 จะพึงคัดคานถอยคําใหตกไปในระหวางๆ บางหรือหนอ? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขอนี้ไมมีเลย. 
      ดูกรอุทายี ก็เราจะหวังการพร่ําสอนในสาวกท้ังหลายก็หาไม สาวกท้ังหลายยอมหวัง 
 คําพร่ําสอนของเราโดยแท. อทุายี ขอท่ีสาวกท้ังหลายของเราสรรเสริญในเพราะปญญาอันยิ่งวา 
 พระสมณโคดมทรงมีพระปญญา ทรงประกอบดวยปญญาขันธอยางยิ่ง ขอท่ีวา พระสมณโคดม 
 จักไมทรงเล็งเห็นทางแหงถอยคําอันยังไมมาถึง หรือจักทรงขมคําโตเถียงของฝายอื่นท่ีเกิดข้ึนแลว 
 ใหเปนการขมไดดวยดีพรอมท้ังเหตุไมได ดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได. อุทายี นี้แล ธรรมขอท่ีสาม 
 อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายของเราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลวพึ่งเราอยู. 
                 ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอท่ี ๔ 
      [๓๓๒] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง สาวกท้ังหลายของเราผูอันทุกขทวมทับแลว 
 อันทุกขครอบงําแลว เพราะทุกขใด เธอเหลาน้ันเขามาหาเราแลว ถามถึงทุกขอริยสัจ เราอัน 
 เธอเหลาน้ัน ถามถึงทุกขอริยสัจแลวก็พยากรณใหยังจิตของเธอเหลาน้ันใหยินดี ดวยการพยากรณ 
 ปญหา เธอเหลาน้ันเขามาหาเรา แลวถามถึงทุกขสมุทัยอริยสจั ... ทุกขนิโรธอริยสจั ... ทุกขนิโรธ- 
 *คามินีปฏิปทาอริยสัจ เราอันเธอเหลาน้ันถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแลวก็พยากรณให 
 ยังจิตของเธอเหลาน้ันใหยินดีดวยการพยากรณปญหา. ดูกรอุทายี ขอท่ีสาวกท้ังหลายของเรา 
 ผูอันทุกขทวมทับแลว อันทุกขครอบงําแลว เพราะทุกขใด เธอเหลาน้ันเขามาหาเราแลวถามถึง 
 ทุกขอริยสัจ ... ถามถึงทุกขสมุทัยอริยสัจ ... ถามถึงทุกขนิโรธอริยสจั ... ถามถึงทุกขนิโรธคามินี- 



 *ปฏิปทาอริยสัจ เราอันเธอเหลาน้ันถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแลว ก็พยากรณให 
 ยังจิตของเธอเหลาน้ันใหยินดี ดวยการพยากรณปญหา. นี้แล ธรรมขอท่ีสี่ อันเปนเหตุให 
 สาวกท้ังหลายของเราสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวพึ่งเราอยู. 
                 ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอท่ี ๕ 
      [๓๓๓] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญสติปฏฐานสี่. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
 ในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด 
 อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
 มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร 
 มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเรา 
 ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว เจริญสติปฏฐานส่ีนั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรล ุ
 บารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญา (พระอรหัต) อยู. 
      [๓๓๔] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญสัมมัปปธานส่ี. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 ยังความพอใจใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไวเริ่มต้ังความเพียร เพื่อยัง 
 อกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว เพื่อยัง 
 กุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน เพื่อความต้ังม่ัน เพื่อความไมเลือนหาย เพือ่ความมียิ่ง 
 เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความสมบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว. ก็เพราะ 
 สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก แลวเจริญสัมมัปปธานส่ีนั้นแล สาวกของเรา 
 เปนอันมาก จึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู. 
      [๓๓๕] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญอิทธิบาทสี่. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย 
 วิริยสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยจิตสมาธิ และปธานสังขาร 
 เจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยวิมงัสาสมาธิ และปธานสังขาร. ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเรา 
 ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก แลวเจริญอิทธบิาทสี่นั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรล ุ
 บารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู. 
      [๓๓๖] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญอินทรียหา. ดูกรอทุายี ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 เจริญสัทธินทรียท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญวิรยิินทรียท่ีจะใหถึงความสงบ 
 ระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญสตินทรียท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู 
 เจริญสมาธินทรียท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญปญญินทรียท่ีจะใหถึงความ 
 สงบระงับ ใหถึงความตรัสรู. ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก แลว 



 เจริญอินทรียหาน้ันแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญา. 
      [๓๓๗] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญพละหา. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวนิัยนี้เจริญสัทธาพละ 
 ท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญวิรยิพละ ท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึง 
 ความตรัสรู เจริญสติพละ ท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจรญิสมาธิพละ 
 ท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญปญญาพละ ท่ีจะใหถึงความสงบระงับ 
 ใหถึงความตรัสรู เจริญปญญาพละ ท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู. ก็เพราะ 
 สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก แลวเจริญพละหาน้ันแล สาวกของเราเปน 
 อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภญิญาอยู. 
      [๓๓๘] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญโพชฌงคเจ็ด. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจรญิ 
 สติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน เจริญธรรม- 
 *วิจยสัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน 
 เจริญวิริยสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน 
 เจริญปติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน 
 เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค อนัอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน 
 เจริญสมาธิสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน 
 เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน. 
 ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว เจริญโพชฌงคเจ็ดนั้นแล สาวก 
 ของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู. 
      [๓๓๙] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญอรยิมรรคมีองคแปด. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ 
 เจริญสัมมาทิฏฐิ เจริญสัมมาสังกัปปะ เจริญสัมมาวาจา เจริญสัมมากัมมันตะ เจริญสัมมาอาชีวะ 
 เจริญสัมมาวายามะ เจริญสัมมาสติ เจริญสัมมาสมาธิ. ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตาม 
 ปฏิปทาท่ีเราบอก แลวเจริญอริยมรรคมีองค ๘ นั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลบุารมี 
 อันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู. 
      [๓๔๐] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายของเราแลว 
 สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจรญิวิโมกข ๘. คือ 
      ผูไดรูปฌานยอมเห็นรูป นี้เปนวิโมกขขอท่ีหนึ่ง. 
      ผูไมมีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอก นี้เปนวิโมกขขอท่ีสอง. 
      ผูนอมใจเช่ือวา กสิณเปนของงามอยางเดียว นี้เปนวิโมกขขอท่ีสาม. 
      ผูท่ีบรรลุอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวาอากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา 
 เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา โดยประการท้ังปวง นี้เปนวิโมกข 
 ขอท่ีสี่. 



      ผูท่ีบรรลุวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได เพราะลวงอากาสานัญ- 
 *จายตนะ โดยประการท้ังปวง นี้เปนวิโมกขขอท่ีหา. 
      ผูท่ีบรรลุอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไร เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะ 
 โดยประการท้ังปวง นี้เปนวิโมกขขอท่ีหก. 
      ผูท่ีบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง 
 นี้เปนวิโมกขขอท่ีเจ็ด. 
      ผูท่ีบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง 
 นี้เปนวิโมกขขอท่ีแปด. 
      ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวเจริญวโิมกขแปดน้ันแล 
 สาวกของเราเปนอันมาก จึงไดบรรลุบารมีอนัเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู. 
      [๓๔๑] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญอภภิายตนะ (คือเหตุเครื่องครอบงาํธรรมอันเปนขาศึก 
 และอารมณ) ๘ ประการ. คือ 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีเล็ก ซึ่งมีผิวพรรณดี และมีผิวพรรณ 
 ทราม ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ 
 ขอท่ีหนึ่ง. 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีใหญ  ซึ่งมีผิวพรรณดี และมีผิวพรรณ 
 ทราม ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ 
 ขอท่ีสอง. 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีเล็ก ซึ่งมีผิวพรรณดี และมีผิวพรรณ 
 ทราม ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ 
 ขอท่ีสาม. 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีใหญ ซึ่งมีผิวพรรณดี และมี 
 ผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางน้ีวา เรารู เราเหน็ อันนี้เปนอภภิายตนะ 
 ขอท่ีสี่. 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน 
 มีรัศมีเขียว. ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มรีศัมีเขียว หรือวา ผาท่ีกําเนิด 
 ในเมืองพาราณสีมีเนื้อเกลี้ยงท้ังสองขาง อันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แมฉันใด 
 ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน 
 อภิภายตนะขอท่ีหา. 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลอืงลวน 
 มีรัศมีเหลือง. ดอกกรรณิการอันเหลอืง มีวรรณเหลือง เหลอืงลวน มีรัศมีเหลือง หรือวา 
 ผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลี้ยงท้ังสองขาง อันเหลอืง มีวรรณเหลอืง เหลืองลวน 



 มีรัศมีเหลือง แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลอืง มีวรรณ 
 เหลือง เหลอืงลวน มีรัศมีเหลอืง แมฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญ 
 อยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีหก. 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน 
 มีรัศมีแดง. ดอกบานไมรูโรยอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง หรือวา ผาท่ีกําเนิด 
 ในเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลี้ยงท้ังสองขาง อนัแดง มีวรรณแดง แดงลวน มรีัศมีแดง แมฉันใด 
 ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มคีวามสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน 
 อภิภายตนะขอท่ีเจ็ด. 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน 
 มีรัศมีขาว. ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว หรือวา ผาท่ีกําเนิด 
 ในเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลี้ยงท้ังสองขาง อนัขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรศัมีขาว แมฉันใด 
 ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มรีัศมีขาว 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มคีวามสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน 
 อภิภายตนะขอท่ีแปด. 
      ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก แลวเจริญอภภิายตนะ ๘ นั้นแล 
 สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมี อนัเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู. 
      [๓๔๒] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญกสณิายตนะ ๑๐ คือ 
      ๑. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งปฐวกีสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ 
 หาประมาณมิได. 
      ๒. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งอาโปกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ 
 หาประมาณมิได. 
      ๓. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งเตโชกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ 
 หาประมาณมิได. 
      ๔. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งวาโยกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ 
 หาประมาณมิได. 
      ๕. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งนีลกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ 
 หาประมาณมิได. 
      ๖. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งปตกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ 
 หาประมาณมิได. 
      ๗. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งโลหติกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ 
 หาประมาณมิได. 
      ๘. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งโอทาตกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ 



 หาประมาณมิได. 
      ๙. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งอากาสกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ 
 หาประมาณมิได. 
     ๑๐. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งวิญญาณกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอย 
 ทิศใหญ หาประมาณมิได. 
      ก็เพราะสาวกท้ังหลายปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก แลวเจริญกสิณายตนะ ๑๐ นั้นแล 
 สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีเปนท่ีสุดแหงอภญิญาอยู. 
      [๓๔๓] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญฌานสี่. 
      ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลปุฐมฌาน 
 มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอทํากายน้ีแหละใหชุมช่ืน เอิบอิ่ม ซาบซาน 
 ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุข 
 อันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนกังาน 
 สรงสนาน ผูฉลาด จะพึงใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ําหมักไว กอนจรุณสิ 
 ตัวนั้นซึ่งยางซึมไปจับติดกันท่ัวท้ังหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ทํากาย 
 นี้แหละใหชุมช่ืน เอิบอิ่ม ซาบซานดวยปติ และสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ 
 แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง. 
      [๓๔๔] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตภายใน 
 เปนธรรมเอกผดุข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
 เธอทํากายน้ีแหละใหชุมช่ืน เอิบอิ่ม ซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศ 
 ไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง. ดูกรอุทายี เปรียบ 
 เหมือนหวงนํ้าลึก มีน้ําปนปวน ไมมีทางท่ีน้ําจะไหลไปมาได ท้ังในดานตะวันออก ดานตะวันตก 
 ดานเหนือ ดานใต ท้ังฝนก็ไมตกเพ่ิมตามฤดูกาล แตสายนํ้าเย็นพุข้ึนจากหวงนํ้าน้ันแลว จะพึง 
 ทําหวงนํ้าน้ันแหละใหชุมช่ืน เอิบอาบ ซาบซึมดวยนํ้าเย็น ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงหวงนํ้าน้ัน 
 ท้ังหมด ท่ีน้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมทํากายน้ีแหละใหชุมช่ืน 
 เอิบอิ่ม ซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว 
 ท่ีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง. 
      [๓๔๕] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะเสวยสุข 
 ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี ้
 เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เธอทํากายน้ีแหละใหชุมช่ืนเอิบอิ่ม ซาบซานดวยสุขอัน 
 ปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง. 
 ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัว 
 หลวง หรอืดอกบัวขาว บางเหลาซ่ึงเกิดในนํ้า เจริญในนํ้า ยังไมพนน้ํา จมอยูในนํ้า น้ํา 
 หลอเลี้ยงไว ดอกบัวเหลาน้ันชุมแช เอิบอาบ ซาบซึมดวยนํ้าเย็นตลอดยอด ตลอดเหงา ไมมี 



 เอกเทศไหนๆ แหงดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวท่ัวทุกสวน ท่ีน้ําเย็นจะไมพึง 
 ถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมทํากายน้ีแหละใหชุมช่ืน เอิบอิ่ม ซาบซานดวยสุข 
 ปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ ท่ัวท้ังตัวท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง. 
      [๓๔๖] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะ 
 ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เธอน่ัง 
 แผไปท่ัวกายนี้แหละ ดวยใจอนับริสุทธิ์ผองแลว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว 
 ท่ีใจบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงน่ังคลุมตัวตลอดศีรษะ 
 ดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาจะไมถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล 
 เธอน่ังแผไปท่ัวกายนี้แหละดวยใจบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว 
 ท่ีใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง. 
      ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวเจริญฌานสี่นั้นแล สาวก 
 ของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู 
      [๓๔๗] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมรูชัดอยางน้ีวา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ 
 เกิดแตบิดามารดา เติบโตข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอัน 
 ทําลายกระจัดกระจายเปนธรรมดาและวิญญาณของเราน้ี ก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี. 
 ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบรสิุทธ์ิ ๘ เหลี่ยม นายชางเจียระไน 
 ดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดาย เขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยู 
 ในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม 
 เกิดเองอยางบริสุทธิ์ ๘ เหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกไส แวววาว สมสวนทุกอยาง 
 มีดายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในน้ันฉันใด สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นแล 
 ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมรูชัดอยางนี้วากายของเราน้ีแล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ 
 เกิดแตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอัน 
 ทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเราน้ี ก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูรูใน 
 กายน้ี. 
      ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเรา ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวยอมรูชัดอยางนี้แล สาวก 
 ของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมี อันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู. 
      [๓๔๘] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมนิมิตกายอื่นจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญ 
 ครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรษุจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง 
 เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้ไส นี้หญาปลอง หญาปลองอยางหน่ึง ไสอยางหน่ึง ก็แตไสชัก 
 ออกจากหญาปลองน่ันเอง อกีนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึง 
 คิดเห็นอยางนี้วา นี้ดาบ นี้ฝก ดาบอยางหน่ึง ฝกอยางหน่ึง ก็แตชักดาบออกจากฝกนั่นเอง 
 อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรษุจะพึงชักงูออกจากคราบ เขาพึงคิดเห็นอยางน้ีวา นี้งู นี้คราบ 



 งูอยางหน่ึง คราบอยางหน่ึง ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด สาวกท้ังหลายของเรา 
 ก็ฉันนั้นแล ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมนิรมิตกายอื่นจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะ 
 นอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง. 
      ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเรา ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกน้ันแล สาวกของเราเปน 
 อันมากจึงบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู. 
      [๓๔๙] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได 
 หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด 
 เหมือนไปในท่ีวางก็ได. ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนดิน 
 บนแผนดินก็ได. เหาะไปในอากาศ เหมือนนกก็ได. ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธ์ิ 
 มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. ดกูรอุทายี เปรียบเหมือน 
 ชางหมอ หรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด เมือ่นวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทํา 
 ภาชนะชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงา หรือลูกมอืของชางงาผูฉลาด 
 เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครือ่งงาชนิดใดๆ พึงทําเครื่องงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง 
 เปรียบเหมือนชางทอง หรือลกูมือของชางทองผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณ 
 ชนิดใด พึงทําทองรูปพรรณชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได ฉันใด สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นแล 
 ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมบรรลอุทิธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได 
 หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไม 
 ติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได. ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในนํ้าก็ได. เดินบนน้ําไมแตก 
 เหมือนเดินบนแผนดินก็ได. เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได. ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย 
 ซึ่งมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. ก็เพราะ 
 สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวนั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรล ุ
 บารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู. 
      [๓๕๐] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมไดยินเสยีง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษยท้ังท่ีอยู 
 ไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรษุ 
 เปาสังขผูมีกําลัง จะพึงยังคนใหรูตลอดทิศท้ังส่ีโดยไมยากฉนัใด สาวกท้ังหลายของเราก็ฉนันั้นแล 
 ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษยท้ังท่ี 
 อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย. 
      ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวนั้นแล สาวกของเราเปน 
 อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภญิญาอยู. 
      [๓๕๑] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ 
 ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ 



 หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ 
 ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต 
 ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิต 
 มีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมจีิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิง่กวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาเปน 
 สมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไม 
 หลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมท่ีชอบการแตงตัว 
 เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธ์ิสะอาด หรือภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรู 
 วาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝ ก็จะพึงรูวาหนาไมมีไฝ ฉันใด สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนัน้แล 
 ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมกําหนดรูใจของสัตวอืน่ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ 
 ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ 
 หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ 
 ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต 
 ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวา 
 จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอืน่ยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจติ 
 เปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจติ 
 ไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน. 
      ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวนั้นแล สาวกของเรา 
 เปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู. 
      [๓๕๒] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง 
 สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบ 
 ชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอด 
 สังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏววิัฏกัปเปนอันมากบางวา ใน 
 ภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มโีคตรอยางนั้น มีผวิพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางน้ัน เสวยสุข 
 เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้น ไดไปเกิดในภพโนน 
 แมในภพนั้น เราก็มีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางน้ัน มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น 
 เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดใน 
 ภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้. 
 ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอื่น แลวจากบานแมนั้นไปยังบานอื่นอีก 
 จากบานน้ันกลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกไดอยางนี้วา เราไดจากบานของเราไป 
 บานโนนในบานน้ัน เราไดยืนอยางนั้น ไดนัง่อยางนั้น ไดพดูอยางนั้น ไดนิง่อยางนั้น แลว 
 เรากลับจากบานน้ันมาสูบานของตนตามเดิม ดังน้ี ฉันใด สาวกท้ังหลายของเรา ก็ฉันนั้นแล 
 ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง 
 สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ 



 ดวยประการฉะนี้. 
      ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวนั้นแล สาวกของเราเปน 
 อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภญิญาอยู. 
      [๓๕๓] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณด ี
 มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนับริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว 
 ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
 เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอาํนาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนา 
 แตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ดังน้ี. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนเรอืนสอง 
 หลังท่ีมีประตูรวมกัน บุรุษผูมีจักษุยืนอยูตรงกลางท่ีเรือนนัน้ จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไปบาง 
 กําลังเดินวนเวยีนอยูบางท่ีเรือน ฉันใด สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นแล ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ี 
 เราบอกแลว ยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสตัวผูเปนไปตามกรรม 
 ดวยประการฉะนี้. 
      ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวนั้นแล สาวกของเราเปน 
 อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภญิญาอยู. 
      [๓๕๔] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก 
 ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งของตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู. ดูกรอทุายี เปรียบเหมือน 
 สระน้ําบนยอดเขา ใสสะอาด ไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโขง 
 และหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหนิบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง 
 ในสระน้ําน้ัน เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา สระนํ้าน้ีใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบ 
 ตางๆ บาง กอนหินบาง ฝูงปลาบาง เหลานี้ กําลังวายอยูบาง  หยุดอยูบาง ในสระนั้นดังน้ี 
 ฉันใด สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นแล ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมทําใหแจงซ่ึง 
 เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งของตนเองใน 
 ปจจุบันเขาถึงอยู. 
      ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวนั้นแล สาวกของเราเปน 
 อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภญิญาอยู. 
      [๓๕๕] ดูกรอุทายี นี้แลธรรมขอท่ีหาอันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายของเราสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชา แลวพึ่งเราอยู. 
      ดูกรอุทายี ธรรมหาประการน้ีแล เปนเหตุใหสาวกท้ังหลายของเราสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชา แลวพึ่งเราอยู ฉะนี้. 



      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. สกุลุทายีปริพาชกยินดีช่ืนชมพระภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาคแลว ดังน้ีแล. 
                     จบ มหาสกุลุทายิสูตร ท่ี ๗. 
                    -------------- 
                        ๘. สมณมุณฑิกสูตร 
                      เรื่องอุคคาหมานปริพาชก 
      [๓๕๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยน้ัน ปริพาชกช่ืออุคคาหมานะ เปนบุตรนางสมณมุณฑิกา 
 พรอมดวยปรพิาชกบริษัทหมูใหญประมาณ ๕๐๐ อาศัยอยู ณ อารามของพระนางมัลลิการาชเทวี 
 ในตําบลเอกสาลาช่ือวาติณฑุกาจีระ (แวดลอมดวยแถวตนมะพลับ) เปนท่ีประชุมแสดงลัทธิ 
 ของนักบวช. ครั้งน้ัน ชางไมผูหนึ่งช่ือปญจกังคะ ออกจากเมืองสาวัตถีเพือ่จะไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาค เมื่อเวลาเท่ียงแลว. ครั้งน้ัน เขามีความดําริวา เวลาน้ีมิใชกาลท่ีจะเฝาพระผูมีพระภาค 
 กอน พระผูมีพระภาคทรงหลกีเรนอยู ไมใชสมัยท่ีจะไปหาภิกษุท้ังหลายผูเจริญทางใจ ภิกษุ 
 ท้ังหลายผูเจรญิทางใจก็หลีกเรนอยู อยากระน้ันเลย เราพึงเขาไปหาอุคคาหมานปริพาชกสมณ- 
 *มุณฑิกาบุตร ท่ีอารามของพระนางมัลลิการาชเทวี ณ ตําบลเอกสาลาช่ือวาติณฑุกาจีระ เปนท่ี 
 ประชุมแสดงลัทธิของนักบวชเถิด. ลําดับน้ัน ชางไมปญจกังคะจึงเขาไปยังอารามของพระนาง 
 มัลลิการาชเทวี ณ ตําบลเอกสาลาช่ือวาติณฑุกาจีระ. 
                          ติรัจฉานกถา 
      [๓๕๗] สมัยน้ัน อุคคาหมานปริพาชก สมณมุณฑิกาบุตร นั่งอยูกับปริพาชกบริษัท 
 หมูใหญ ซึ่งกําลังพูดติรัจฉานกถาหลายประการ ดวยสงเสียงอื้ออึงอึกทึก 
      คือพูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรือ่งมหาอาํมาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภยั เรือ่งรบ 
 เรื่องขาว เรือ่งนํ้า เรื่องผา เรือ่งท่ีนอน เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน 
 เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก 
 เรื่องทานํ้า เรื่องหญิงสาวใชตักน้ํา เรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรือ่ง 
 ทะเล เรื่องความเจริญและความเส่ือม ดวยประการน้ันๆ. 
      อุคคาหมานปริพาชกสมณมุณฑิกาบุตร ไดเห็นชางไมปญจกังคะซึ่งกําลังมาแตไกล จึง 
 หามบริษัทของตนใหสงบวา ขอทานท้ังหลายจงเบาเสียงหนอย อยาสงเสียงนัก ชางไมปญจ- 
 *กังคะ ผูเปนสาวกของพระสมณโคดมกําลังมา บรรดาสาวกของพระสมณโคดมท่ีเปนคฤหัสถ 
 นุงผาขาวประมาณเทาใด อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี นายชางปญจกังคะนี้เปนผูหนึ่งของบรรดา 
 สาวกเหลานั้น ทานเหลาน้ันชอบเสียงเบา ไดรับแนะนําในการเสียงเบา กลาวสรรเสริญคุณ 
 ของเสียงเบา บางทีชางไมปญจกังคะทราบวาบริษัทมีเสียงเบา จะพึงสําคัญท่ีจะเขามาหาก็ได. 
 ปริพาชกเหลาน้ันจึงพากันนิ่งอยู ลําดับน้ัน นายชางปญจกังคะไดเขาไปหาอุคคาหมานปริพาชก 
 ผูสมณมุณฑิกาบุตรถึงท่ีใกล ไดปราศรัยกับอุคคาหมานปริพาชกสมณมุณฑิกาบุตร ครั้นผานการ 



 ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรขางหน่ึง. 
                        วาทะของปริพาชก 
      [๓๕๘] อุคคาหมานปริพาชกผูสมณมุณฑิกาบุตร ไดกลาวกะนายชางไมช่ือปญจกังคะ 
 ผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงวา ดูกรนายชางไม เรายอมบัญญัติบุรุษบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ 
 ประการวา เปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได 
 ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรนายชางไม บุคคลในโลกน้ีไมทํากรรมช่ัวดวยกาย ไมกลาววาจา 
 ช่ัว ไมดําริถึงความดําริช่ัว ไมเลี้ยงชีพช่ัว เราบัญญัติบุรุษบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
 นี้แลวา เปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได 
 ดังน้ี. ลําดับนั้น นายชางไมช่ือปญจกังคะไมยินดี ไมคัดคานภาษิตของอุคคาหมานปริพาชกผู 
 สมณมุณฑิกาบุตร แลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยดําริวา เราจักรูแจงเน้ือความแหงภาษิตน้ีใน 
 สํานักของพระผูมีพระภาค เขาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 แลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหน่ึง. แลวกราบทูลเลาการเจรจาปราศรยักับอุคคาหมานปริพาชกผูสมณ- 
 *มุณฑิกาบุตรท้ังหมดแกพระผูมีพระภาค. 
      [๓๕๙] เมื่อนายชางไมช่ือปญจกังคะ กราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
 ดูกรนายชางไม เมื่อเปนเหมือนอยางคําของอคุคาหมานปริพาชกผูสมณมุณฑิกาบุตร เด็กออน 
 ท่ียังนอนหงายอยู ก็จักเปนผูมกีุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม 
 ไมมีใครรบได. ดูกรนายชางไม เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู แมแตจะรูวากาย ดังน้ี ก็ยังไมม ี
 ท่ีไหนจักทํากรรมช่ัวดวยกายไดเลา นอกจากจะมีเพียงอาการด้ินรน. เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู 
 แมแตจะรูวา วาจา ดังน้ี ก็ยังไมมี ท่ีไหนจักกลาววาจาช่ัวไดเลา นอกจากจะมีเพียงการรองไห. 
 เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู แมแตจะรูวา ความดําริ ดังน้ี ก็ยังไมมี ท่ีไหนจักดําริช่ัวไดเลา 
 นอกจากจะมีเพียงการรองไหและการหัวเราะ. เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู แมแตจะรูวาอาชีพ 
 ดังน้ี ก็ยังไมมี ท่ีไหนจักเลี้ยงชีพช่ัวไดเลา นอกจากนํ้านมของมารดา. ดูกรนายชางไม 
 เมื่อเปนเหมือนอยางคําของอคุคาหมานปริพาชกผูสมณมุณฑิกาบุตร เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู 
 จักเปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได. 
                            เสกขภูมิ 
      [๓๖๐] ดูกรนายชางไม เราบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ วามิใชผูมี 
 กุศลสมบูรณเลย ไมใชผูมีกุศลอยางยิง่ มิใชเปนสมณะผูถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได 
 ก็แตวาบุคคลผูนี้ยังดีกวาเด็กออนท่ียังนอนหงายอยูบาง ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน ดูกรนาย- 
 *ชางไม บุคคลในโลกน้ี ไมทํากรรมช่ัวดวยกาย ไมกลาววาจาช่ัว ไมดําริถึงความดําริช่ัว 
 ไมเลี้ยงชีพช่ัว เราบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล วามิใชผูมีกุศลสมบูรณ 
 มิใชผูมีกุศลอยางยิ่ง มิใชเปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได ก็แตวาบุคคลผูนี้ยังดีกวา 
 เด็กออนท่ียังนอนหงายอยูบาง. 
      [๓๖๑] ดูกรนายชางไม เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ วาเปน 
 ผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะผูถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได. ดูกรนายชางไม 



 ขอท่ีศีลเหลาน้ีเปนอกุศล ศีลเปนอกุศลมีสมุฏฐานแตจิตนี้ ศีลเปนอกุศลดับลงหมดสิ้นไปในท่ีนี้ 
 ผูปฏิบัติอยางนี้ช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลเปนอกุศล เรากลาววาควรรู. ขอท่ีศีลเหลาน้ีเปน 
 กุศล ศีลเปนกุศลมีสมุฏฐานแตจิตน้ี ศีลเปนกุศลดับลงหมดสิ้นไปในท่ีนี้ ผูปฏิบัติอยางนี้ 
 ช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลเปนกุศล เรากลาววาควรรู. ขอท่ีความดําริเหลานี้เปนอกุศล 
 ความดําริเปนอกุศลมีสมุฏฐานแตจิตนี้ ความดําริเปนอกุศลดับลงหมดสิ้นในท่ีนี้ ผูปฏิบัติอยางนี้ 
 ช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงความดําริเปนอกุศล เรากลาววาควรรู. ขอท่ีความดําริเหลานี้เปนกุศล 
 ความดําริเปนกุศล มีสมุฏฐานแตจิตน้ี ความดําริเปนกุศลดับลงหมดสิ้นในท่ีนี้ ผูปฏิบัติอยางนี้ 
 ช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงความดําริเปนกุศล เรากลาววาควรรู. 
                           อเสกขภูมิ 
      [๓๖๒] ดูกรนายชางไม ก็ศีลท่ีเปนอกุศลน้ันเปนไฉน? ดูกรนายชางไม กายกรรม 
 เปนอกุศล วจีกรรมเปนอกุศล การเลี้ยงชีพช่ัว เหลานี้เรากลาววาศีลเปนอกุศล. ก็ศีลท่ีเปน 
 อกุศลเหลาน้ีมีอะไรเปนสมุฏฐาน? แมสมุฏฐานแหงศีลเปนอกุลเหลาน้ัน เรากลาวแลว. 
 ก็ตองกลาววา มีจิตเปนสมุฏฐาน. จิตเปนไฉน? ถึงจิตเลาก็มีมาก หลายอยาง มีประการตางๆ 
 จิตใดมีราคะ โทสะ โมหะ ศีลเปนอกุศลมีจิตนี้เปนสมุฏฐาน. ก็ศีลท่ีเปนอกุศลเหลาน้ี 
 ดับลงหมดสิ้นในท่ีไหน? แมความดับแหงศีลท่ีเปนอกุศลเหลาน้ัน เราก็ไดกลาวแลว. 
 ดูกรนายชางไม ภิกษุในพระธรรมน้ี ละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ละวจีทุจริต เจริญวจีสจุริต 
 ละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต ละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาอาชีวะ ศีลท่ีเปนอกุศล 
 เหลานี้ดับลงหมดสิ้นในการละทุจริต เจริญสุจริต และการละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตดวย 
 สัมมาอาชีวะ. ผูปฏิบัติอยางไร จึงช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลท่ีเปนอกุศล? ดูกรนายชางไม 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว ต้ังม่ัน 
 เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน ยังฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร 
 ประคองจิตไว ต้ังม่ัน เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวยังฉันทะใหเกิด พยายาม 
 ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ต้ังม่ัน เพื่อยงักุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน ยังฉันทะใหเกิด 
 พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ต้ังม่ัน เพื่อความต้ังม่ัน เพื่อความไมเลือนหาย 
 เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มเปยม แหงกุศลธรรม 
 ท่ีเกิดข้ึนแลว. ดูกรนายชางไม ผูปฏิบัติอยางนี้แล ช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลท่ีเปน 
 อกุศลธรรม. 
      [๓๖๓] ดูกรนายชางไม ก็ศีลท่ีเปนกุศลเปนไฉน? ดูกรนายชางไม เรายอมกลาว 
 ซึ่งกายกรรมเปนกุศล วจีกรรมเปนกุศล และอาชีวะอันบริสุทธ์ิ ลงในศีลเหลาน้ี เรากลาววาศีล 
 เปนกุศล. ก็ศีลเปนกุศลเหลาน้ีมีอะไรเปนสมุฏฐาน? แมสมุฏฐานแหงศีลเปนกุศลเหลาน้ัน 
 เรากลาวแลว. ก็ตองกลาววา มีจิตเปนสมุฏฐาน. จิตเปนไฉน? แมจิตเลาก็มีมาก หลายอยาง 
 มีประการตางๆ จิตใดปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ศีลเปนกุศลมีจิตนี้ 
 เปนสมุฏฐาน. ศีลเปนกุศลเหลาน้ีดับลงหมดสิ้นในท่ีไหน? แมความดับแหงศีลเปนกุศลน้ัน 
 เราก็กลาวแลว. ดูกรนายชางไม ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล แตจะสําเร็จดวยศีลหามิได 



 ยอมรูชัดตามเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับหมดสิ้นแหงศีลเปนกุศลเหลาน้ัน 
 ของภิกษุนั้นดวย. ก็ผูปฏิบัติอยางไร จึงจะชื่อวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลเปนกุศล? ดูกร- 
 *นายชางไม ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว 
 ต้ังม่ัน เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน  ...  เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิด 
 ข้ึนแลว  ...  เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน  ...  เพื่อความต้ังม่ัน เพื่อความไมเลือนหาย 
 เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มเปยมแหงกุศลธรรมท่ีเกิดแลว. 
 ดูกรนายชางไม ผูปฏิบัติอยางน้ีแล ช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลเปนกุศล. 
                          อกุศลสังกัปปะ 
      [๓๖๔] ดูกรนายชางไม ก็ความดําริอันเปนอกุศลเปนไฉน? ดูกรนายชางไม ความ 
 ดําริในกาม ความดําริในพยาบาท ความดําริในการเบียดเบียน เหลานี้เรากลาววาความดําริเปน 
 อกุศล. ก็ความดําริเปนอกุศลน้ี มีอะไรเปนสมุฏฐาน? แมสมุฏฐานแหงความดําริเปนอกุศล 
 เหลานั้น เรากลาวแลว. ก็ตองกลาววา มีสัญญาเปนสมุฏฐาน. สัญญาเปนไฉน? แมสัญญา 
 เลาก็มีมาก หลายอยาง มีประการตางๆ สัญญาใดเปนสัญญาในกาม เปนสัญญาในพยาบาท 
 เปนสัญญาในการเบียดเบียน ความดําริเปนอกุศลมีสัญญานี้เปนสมุฏฐาน. ก็ความดําริเปน 
 อกุศลเหลาน้ี ดับลงหมดสิ้นในท่ีไหน? แมความดับแหงความดําริเปนอกุศลน้ัน เราก็กลาวแลว. 
 ดูกรนายชางไม ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก 
 มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ซึ่งเปนท่ีดับหมดส้ินแหงความดําริเปนอกุศล. ก็ผูปฏิบัติ 
 อยางไร จึงจะช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงความดําริเปนอกุศล? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะ 
 ใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว ต้ังม่ัน เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิด 
 มิใหเกิดข้ึน  ...  เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว  ...  เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดให 
 เกิดข้ึน  ...  เพ่ือความต้ังม่ัน เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย 
 เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มเปยมแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ดูกรนายชางไม ผูปฏิบัติอยางนี้แล 
 ช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงความดําริเปนอกุศล. 
                          กุศลสังกัปปะ 
      [๓๖๕] ดูกรนายชางไม ก็ความดําริเปนกุศลเปนไฉน? ดูกรนายชางไม ความดําริ 
 ในเนกขัมมะ ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียนเหลานี้เราก็กลาววา 
 ความดําริเปนกุศล. ก็ความดําริเปนกุศลน้ี มีอะไรเปนสมุฏฐาน? แมสมุฏฐานแหงความดําริ 
 เปนกุศลน้ัน เรากลาวแลว. ก็ตองกลาววา มีสัญญาเปนสมุฏฐาน. สัญญาเปนไฉน? แมสัญญา 
 ก็มีมาก หลายอยาง มีประการตางๆ สัญญาใดเปนสัญญาในเนกขัมมะ เปนสัญญาในความ 
 ไมพยาบาท เปนสัญญาในอันไมเบียดเบียน ความดําริเปนกุศลมีสัญญานี้เปนสมุฏฐาน. 
 ก็ความดําริเปนกุศลเหลาน้ีดับลงหมดสิ้นในท่ีไหน? แมความดับแหงความดําริท่ีเปนกุศลน้ัน 
 เราก็กลาวแลว. ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน 
 ธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวติกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
 ซึ่งเปนท่ีดับลงหมดสิ้นแหงความดําริเปนกุศลเหลาน้ี. ก็ผูปฏิบัติอยางไร จึงจะชื่อวาปฏิบัติ 



 เพื่อความดับแหงความดําริเปนกุศล. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ 
 ความเพียร ประคองจิตไว ต้ังม่ัน เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน ... 
 เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว  ...  เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน  ...  เพื่อความ 
 ต้ังม่ัน เพื่อความไมเลือนหาย เพ่ือความเจริญยิง่ เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความ 
 เต็มเปยมแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว. ดูกรนายชางไม ผูปฏิบัติอยางนี้แล ช่ือวาปฏิบัติเพื่อ 
 ความดับแหงความดําริเปนกุศล. 
                         อเสกขธรรม ๑๐ 
      [๓๖๖] ดูกรนายชางไม เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน 
 วาเปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได ดูกร 
 นายชางไม ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 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 ดังน้ีแล. 
                      จบ สมณมุณฑิกสูตร ท่ี ๘. 
                        ------------ 
                        ๙. จูฬสกุลุทายิสูตร 
                      เรื่อง สกุลุทายีปริพาชก 
      [๓๖๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนิวาปสถาน เขต 
 พระนครราชคฤห. สมัยน้ัน สกุลุทายีปริพาชกอยูในปริพาชิการามเปนท่ีใหเหยื่อแกนกยูง พรอม 
 ดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญ. ครั้งน้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอืบาตรจีวร 
 เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงดําริวา การเท่ียวบิณฑบาต 
 ในกรุงราชคฤหยังเชานัก อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปหาสกุลุทายีปริพาชก ยังปริพาชิการามอัน 
 เปนท่ีใหเหยื่อแกนกยูงเถิด. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังปริพาชิการาม อันเปนท่ี 
 ใหเหยื่อแกนกยูง. 
                          ติรัจฉานกถา 
      [๓๖๘] ก็สมัยน้ัน สกุลุทายีปริพาชกน่ังอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ ซึ่งกําลังสนทนา 
 ติรัจฉานกถาตางเรื่อง ดวยเสียงอื้ออึงอึกทึก คือ พูดเรื่องพระราชา ฯลฯ เรื่องความเจริญและ 
 ความเส่ือมดวยประการน้ัน. สกุลุทายีปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาแตไกล ครั้น 



 เห็นแลวจึงหามบริษัทของตนใหสงบวา ขอทานท้ังหลายจงเบาๆ เสียงหนอย อยาสงเสียงองึนัก 
 นี่พระสมณโคดมกําลังเสด็จมา พระองคทานทรงโปรดเสียงเบา และทรงกลาวสรรเสริญคุณของ 
 เสียงเบา บางทีพระองคทานทรงทราบวา บริษัทมีเสียงเบา พึงทรงสําคัญท่ีจะเสด็จเขามาก็ได. 
 ลําดับนั้น พวกปริพาชกเหลาน้ันพากันนิ่งอยู. ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหา 
 สกุลุทายีปริพาชกจนถึงท่ีอยู. สกุลุทายีปริพาชกไดกราบทูลเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญ 
 พระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระเจาขา พระผูมีพระภาคเสด็จมาดีแลว นานๆ พระผูมีพระภาค 
 จึงจะมีโอกาสเสด็จมาถึงน่ีได ขอเชิญพระผูมีพระภาคประทับนั่งเถิด นี้อาสนะท่ีจัดไว. พระผูมี 
 พระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีจัดไวแลว. สวนสกุลุทายีปริพาชกถือเอาอาสนะตํ่าแหงหน่ึง นั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. พระผูมีพระภาคตรัสถามสกุลุทายีปริพาชกผูนั่งเรียบรอยแลววา ดูกรอุทาย ี
 เมื่อก้ีนี้ ทานท้ังหลายน่ังประชุมสนทนาเรื่องอะไรกัน ก็แหละเรื่องอะไรท่ีทานท้ังหลายหยุดคาง 
 ไวในระหวาง. 
      [๓๖๙] สกุลุทายีปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องท่ีขาพระองคท้ังหลาย 
 ประชุมสนทนากันเมื่อกี้นี้นั้น ของดไวกอน เรื่องน้ันพระผูมพีระภาคจักไดทรงสดับในภายหลัง 
 โดยไมยาก ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเวลาขาพระองคไมไดเขาไปหาบริษัทหมูนี้ บริษัทหมูนี้ก็ 
 นั่งพูดกันถึงติรัจฉานกถาตางเรื่อง แตเมื่อเวลาขาพระองคเขาไปหาบริษัทหมูนี้ บริษัทหมูนี้ก็นั่ง 
 มองดูแตหนาขาพระองคดวยมคีวามประสงควา ทานอุทายี (พระสมณโคดม) ๑- จักภาษิตธรรมใด 
 แกเราท้ังหลาย เราท้ังหลายจักฟงธรรมน้ัน ดังน้ี และเม่ือเวลาพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหา 
 บริษัทหมูนี้ ท้ังขาพระองคและบริษัทหมูนี้ก็นั่งมองดูพระพักตรของพระผูมีพระภาค ดวยมี 
 ประสงควา พระผูมีพระภาคจักทรงภาษิตธรรมใดแกเราท้ังหลาย เราท้ังหลายจักฟงธรรมนั้น. 
      ดูกรอุทายี ถาอยางนั้น ปญหาจงปรากฏแกทาน ซึ่งเปนเหตุท่ีจะใหธรรมเทศนาปรากฏ 
 แกเรา. 
      [๓๗๐] ส. ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ หลายวันมาแลว ทานผูสัพพัญูสัพพ- 
 *ทัสสาวี (ผูสารพัดรูสารพัดเห็น) มาปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลือวา เมื่อเราเดินไป 
 หยุดอยู หลับและต่ืน ความรูความเห็นปรากฏอยูเสมอร่ําไป ดังน้ี ทานผูนั้นถูกขาพระองคถาม 
 ปญหาปรารภขันธสวนอดีต ก็เอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อน พูดเฉไปเสียนอกเรื่อง ไดทําความ 
 โกรธ โทสะ และความไมพอใจใหปรากฏ ขาพระองคเกิดสติปรารภพระผูมีพระภาคเทาน้ันวา 
 โอ ผูฉลาดในธรรมเหลาน้ี จะเปนผูใดเลา ตองเปนพระผูมพีระภาคเปนแน ตองเปนพระสุคต 
 เปนแน. 
      ภ. ดูกรอุทายี ก็ทานผูสารพัดรูสารพัดเห็นนั้น มาปฏิญาณความรูความเห็นอันไมม ี
 สวนเหลือ  ...  ไดทําความโกรธ โทสะ และความไมพอใจใหปรากฏ เปนใครเลา? 
      นิครนถนาฏบุตร พระเจาขา. 
 @๑. คําน้ีมีในบาลี แตนาจะเปนคําเกิน 
                    วาดวยขันธสวนอดีตและอนาคต 
      [๓๗๑] ดูกรอุทายี ผูใดพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง 



 สองชาติบาง ฯลฯ พึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวย 
 ประการฉะน้ี ผูนั้นควรถามปญหาปรารภขันธสวนอดีตกะเรา หรือเราควรถามปญหาปรารภขันธ 
 สวนอดีตกะผูนั้น ผูนั้นจะพึงยังจิตของเราใหยินดีได ดวยการพยากรณปญหาปรารภขันธสวน 
 อดีต หรือเราจะพึงยังจิตของผูนั้นใหยินดีได ดวยการพยากรณปญหาปรารภขันธสวนอดีต. 
      ดูกรอุทายี ผูใดพึงเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณด ี
 มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนับริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ พึงรูชัดซึ่ง 
 หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ผูนั้นควรถามปญหาปรารภขันธสวนอนาคตกะเรา 
 หรือเราควรถามปญหาปรารภขันธสวนอนาคตกะผูนั้น ผูนั้นพึงยังจิตของเราใหยินดีได ดวยการ 
 พยากรณปญหาปรารภขันธสวนอนาคต หรอืเราพึงยงัจิตของผูนั้นใหยินดไีด ดวยการพยากรณ 
 ปญหาปรารภขันธสวนอนาคต. 
      ดูกรอุทายี แตจงงดขันธสวนอดีตและขันธสวนอนาคตไวกอน เราจักแสดงธรรมแก 
 ทานวา เมื่อเหตุนี้มี ผลนี้จึงมี เพราะเหตุนี้เถิด ผลนี้จึงเกิด เมือ่เหตุนี้ไมมี ผลนี้จึงไมม ี
 เพราะเหตุนี้ดับ ผลนี้จึงดับ. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ แมแตดวยอัตภาพของขาพระองค ท่ีเปนอยูบัดนี้ ขาพระองคยัง 
 ไมสามารถจะระลึกถึงได พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ก็ไฉนจักระลึก 
 ชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ฯลฯ จัก 
 ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอเุทศ ดวยประการฉะนี้ เหมือน 
 พระผูมีพระภาคไดเลา. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ในเด๋ียวนี้ แมแตปงสุปศาจ ขาพระองคยังไมเห็นเลย ไฉนจัก 
 เห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก 
 ดวยทิพยจักษุ อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ จักรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม 
 ดวยประการฉะนี้ เหมือนพระผูมีพระภาคไดเลา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็คําท่ีพระผูมีพระภาค 
 ตรัสกะขาพระองคอยางนีว้า ดูกรอุทายี แตจงงดขันธสวนอดีตและอนาคตไวกอน เราจักแสดง 
 ธรรมแกทานวา เมื่อเหตุนี้มี ผลนี้จึงมี เพราะเหตุเกิด ผลนี้จึงเกิด เมื่อเหตุนี้ไมมี ผลนี้จึง 
 ไมมี เพราะเหตุนี้ดับ ผลนี้จึงดับ ดังน้ีนั้น จะไดปรากฏแกขาพระองคโดยยิง่กวาประมาณก็หาไม 
 ไฉนขาพระองค จะพึงยังจิตของพระผูมีพระภาคใหยินดี ดวยการพยากรณปญหา ในลัทธิอาจารย 
 ของตนไดเลา. 
                           เรื่องวรรณ 
      [๓๗๒] ดูกรอุทายี ก็ในลัทธิอาจารยของตนแหงทานมีวาอยางไร? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธิอาจารยของตนแหงขาพระองค มีอยูอยางน้ีวา นี้เปน 
 วรรณอยางยิ่ง นี้เปนวรรณอยางยิ่ง. 
      ดูกรอุทายี ในลัทธิอาจารยของตนแหงทานท่ีมีอยูอยางนีว้า นี้เปนวรรณอยางยิ่ง นี้เปน 
 วรรณอยางยิ่ง ก็วรรณอยางยิ่งเปนไฉน? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณใดไมมีวรรณอื่นยิ่งกวาหรอืประณีตกวา วรรณนั้นเปนวรรณ 



 อยางยิ่ง. 
      ดูกรอุทายี ก็วรรณไหนเลาท่ีไมมีวรรณอื่นยิ่งกวาหรือประณีตกวา? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณใดไมมีวรรณอื่นยิ่งกวาหรอืประณีตกวา วรรณนั้นเปนวรรณ 
 อยางยิ่ง. 
      [๓๗๓] ดูกรอุทายี ทานกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณใดไมมีวรรณอื่นยิ่งกวา 
 หรือประณีตกวา วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง ดังน้ี วาจาน้ันของทานพึงขยายออกอยางยืดยาว 
 แตทานไมช้ีวรรณน้ันได. 
      ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษพึงกลาวอยางน้ีวา เราปรารถนารักใครนางชนปทกัลยาณี 
 ในชนบทน้ี. คนท้ังหลายพึงถามเขาอยางนี้วา พอ นางชนปทกัลยาณีท่ีพอปรารถนารักใครนั้น 
 พอรูจักหรือวา เปนนางกษัตริย พราหมณี แพศย ศูทร. เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว เขาพึงตอบวา 
 หามิได. คนท้ังหลายพึงถามเขาวา พอ นางชนปทกัลยาณีท่ีพอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักหรือวา 
 นางมีวรรณอยางนี้ มีโคตรอยางนี้ เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว เขาพึงตอบวา หามิได. คนท้ังหลาย 
 พึงถามเขาวา พอ นางชนปทกัลยาณีท่ีพอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักหรือวา สูง ตํ่า หรือพอสันทัด 
 ดํา ขาว หรือมีผิวคล้ํา อยูในบาน นิคม หรือนครโนน. เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว เขาพึงตอบวา 
 หามิได. คนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาวา พอปรารถนารักใครหญิงท่ีพอไมรูจัก ไมเคยเห็นหรอื. 
 เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว เขาพึงตอบวาถูกแลว ดังน้ี. ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้ คํากลาวของบุรุษน้ัน ถึงเปนคําใชไมไดไมใชหรือ? 
      แนนอน พระเจาขา เมื่อเปนเชนนั้น คํากลาวของบุรุษน้ัน ถึงความเปนคําใชไมได. 
      ดูกรอุทายี ทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน กลาวอยูแตวา ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณใดไมมี 
 วรรณอื่นยิ่งกวาหรือประณีตกวา วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง ดังน้ี แตไมช้ีวรรณนั้น. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบรสิุทธ์ิ ๘ เหลี่ยม 
 นายชางเจียระไนดีแลว เขาวางไวท่ีผากัมพลแดง ยอมสวางไสว สองแสงเรอืงอยู ฉันใด 
 ตัวตนก็มีวรรณ ฉันนั้น เมื่อตายไปยอมเปนของไมมีโรค. 
      [๓๗๔] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แกวไพฑูรยอันงาม เกิดเอง 
 อยางบริสุทธิ์ ๘ เหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว เขาวางไวท่ีผากัมผลแดง ยอมสวางไสว 
 สองแสงเรอืงอยู ๑ แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี วรรณไหน 
 จะงาม และประณีตกวากัน? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืดในราตรีนี้ 
 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 บรรดาวรรณท้ังสองน้ี วรรณไหนจะงาม 
 และประณีตกวากัน? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี กองไฟใหญในเวลาเดือนมืด ในเวลา 
 ราตรีนี้ งามกวาดวย ประณีตกวาดวย. 
      [๓๗๗] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กองไฟในเวลาเดือนมืดใน 
 ราตรี ๑ ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑ บรรดาวรรณ 
 ท้ังสองน้ี วรรณไหนจะงาม และประณีตกวากัน? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจางปราศจาก 
 เมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรีนี ้งามกวาดวย ประณีตกวาดวย. 
      [๓๗๘] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ดาวพระศุกรในอากาศอัน 
 กระจางปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑ ดวงจันทรในเวลาเท่ียงคืนตรงในอากาศอัน 
 กระจางปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถท่ี ๑๕ (เพ็ญกลางเดือน) ๑ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี วรรณ 
 ไหนจะงาม และประณีตกวาน้ัน? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี ดวงจันทรในเวลาเท่ียงคืนตรงในอากาศ 
 อันกระจางปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถท่ี ๑๕ นี้งามกวาดวย  ประณีตกวาดวย. 
      [๓๗๙] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ดวงจันทร ในเวลาเท่ียงคืน 
 ตรงในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆในวันอุโบสถ ท่ี ๑๕ ๑ ดวงอาทิตยในเวลาเท่ียงตรงใน 
 อากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝน ๑ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี วรรณไหน 
 จะงามกวา และประณีตกวากัน? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี ดวงอาทิตยในเวลาเท่ียงตรงในอากาศอัน 
 กระจางปราศจากเมฆ ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝนนี้งามกวาดวย ประณีตกวาดวย. 
      ดูกรอุทายี เทวดาเหลาใดยอมสูแสงพระจนัทรพระอาทิตยไมได เทวดาเหลาน้ันมีมาก 
 มีมากยิ่งกวาเทวดาพวกท่ีสูแสงพระจันทรและพระอาทิตยได เรารูท่ัวถึงเทวดาพวกนั้นอยู เราก็ 
 ไมกลาววา วรรณใดไมมีวรรณอื่นยิ่งกวา หรอืประณีตกวา เมื่อเปนเชนนี้ ทานก็ช่ือวากลาวอยู 
 วา วรรณใดท่ีเลวกวาและเศราหมองกวาแมลงหิงหอย วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง ดังน้ี แต 
 ทานไมช้ีวรรณน้ันเทาน้ัน. 
      พระผูมีพระภาคทรงคานเร่ืองน้ีเสยีแลว พระสุคตเจาทรงคานเรื่องน้ีเสียแลว. 
      ดูกรอุทายี ทําไมทานจึงกลาวอยางนีว้า พระผูมีพระภาคทรงคานเรื่องน้ีเสียแลว พระ 
 สุคตทรงคานเร่ืองน้ีเสยีแลวดังน้ีเลา? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธิอาจารยของตน ของขาพระองคท้ังหลายมีอยูอยางน้ีวา 
 วรรณนี้เปนวรรณอยางยิ่ง วรรณนี้เปนวรรณอยางยิ่งดังน้ี ขาพระองคเหลานั้น เมื่อถูกพระผูม ี
 พระภาคสอบสวน ซักไซร ไลเรียง ในลัทธิอาจารยของตน ก็เปนคนวางเปลา ผิดไปหมด. 
                        ปญหาเรื่องสุข-ทุกข 



      [๓๘๐] ดูกรอุทายี โลกมีความสุขโดยสวนเดียว มีอยูหรอื ปฏิปทาท่ีมีเหตุ เพื่อทํา 
 ใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียว มีอยูหรอื? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธิอาจารยของตน ของขาพระองคท้ังหลายมีอยูอยางน้ีวา 
 โลกมีความสุขโดยสวนเดยีวมอียู ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีความสุขโดยสวนเดียว 
 ก็มีอยู. 
      ดูกรอุทายี ก็ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขอยางเดียวน้ันเปนไฉน? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนในโลกน้ี ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว 
 ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติ 
 ผิดในกาม ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ สมาทานคุณ คือ ตบะอยางใดอยางหน่ึง 
 ประพฤติอยู นี้แลปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียว พระเจาขา. 
      [๓๘๑] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยท่ีบุคคล ละการฆาสัตว 
 เวนขาดจากการฆาสัตวนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดียว หรอืมีสุขบาง ทุกขบาง? 
      มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา. 
      ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยท่ีตนละการลักทรัพย เวนขาด 
 จากการลักทรัพยนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดยีว หรือมีสุขบางทุกขบาง? 
      มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา. 
      ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยท่ีตนละการประพฤติผิดในกาม 
 เวนจากการประพฤติผิดในกามนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดียว หรือมีสุขบางทุกขบาง? 
      มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา. 
      ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยท่ีตนละการพูดเท็จ เวนขาดจาก 
 การพูดเท็จนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดียว หรือมสีุขบางทุกขบาง? 
      มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา. 
      ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยท่ีตนสมาทานคุณ คือตบะอยางใด 
 อยางหน่ึงประพฤติอยูนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดียว หรอืมีสุขบางทุกขบาง? 
      มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา. 
      ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การจะอาศัยปฏิปทาอันมีท้ังสุขและทุกข 
 เกลื่อนกลน แลวทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียว มอียูบางหรือหนอ? 
      พระผูมีพระภาคทรงคัดคานเรื่องน้ีเสยีแลว พระสุคตทรงคัดคานเรื่องน้ีเสียแลว. 
      ดูกรอุทายี ทําไมทานจึงกลาวอยางนี้ พระผูมีพระภาคทรงคัดคานเรื่องน้ีเสียแลว พระ 
 สุคตทรงคัดคานเรื่องน้ีเสยีแลว ดังน้ี เลา? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธิอาจารยของตนของขาพระองคท้ังหลาย มีอยูอยางน้ีวา 
 โลกมีสุขโดยสวนเดียวมีอยู ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียวก็มีอยู ดังน้ี. 
 ขาพระองคเหลานั้น เมื่อถูกพระผูมีพระภาคสอบสวน ซักไซร ไลเลียง ในลัทธิอาจารยของตน 
 ก็เปนคนวางเปลา ผิดไปหมด ขาแตพระองคเจริญ ก็โลกซึ่งมีความสุขโดยสวนเดียว มอียูหรือ 



 ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียวมีอยูหรือ? 
      ดูกรอุทายี โลกมีสุขโดยสวนเดียวมีอยู ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุข 
 อยางเดียวใหแจงชัดก็มีอยู. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียวนั้น 
 เปนไฉน? 
                            ฌาน ๔ 
      [๓๘๒] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงดัจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรล ุ
 ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิด แตวิเวกอยู ๑ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต 
 ในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิด 
 แตสมาธิอยู ๑ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุ 
 ตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ๑ นี้แล 
 ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียว. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ทําไมหนอ ปฏิปทานั้นจึงเปนปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลก 
 ท่ีมีสุขโดยสวนเดียวได เพราะโลกมีความสุขโดยสวนเดียว เปนอันภิกษุนั้นทําใหแจงชัดดวย 
 ปฏิปทามีประมาณเทาน้ี? 
      ดูกรอุทายี โลกมีความสุขสวนเดียว จะเปนอันภิกษุนั้นทําใหแจงชัดดวยปฏิปทา 
 มีประมาณเทาน้ีหามิไดแล แตปฏิปทานั้นมีเหตุทีเดียว เพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีความสุขโดย 
 สวนเดียวได. 
      [๓๘๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว บริษัทของสกุลุทายีปริพาชกไดบรรลือ 
 เสียงสูงเสียงใหญกันเอ็ดอึงวา เราท้ังหลายพรอมท้ังอาจารยจะไดยินดีในเหตุนี้หามิได เราท้ังหลาย 
 พรอมท้ังอาจารยจะไดยินดีในเหตุนี้หามิได เราท้ังหลายยังไมรูชัดซึ่งปฏิปทาท่ียิ่งไปกวาน้ี ลําดับนั้น 
 สกุลุทายีปริพาชกหามปริพาชกเหลานั้นใหสงบเสียงแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ก็ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร จึงเปนอันภิกษุนั้นทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีความสุข 
 โดยสวนเดียวไดเลา? 
      [๓๘๔] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ 
 ละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ยืนดวยกัน 
 เจรจากัน สนทนากัน กับเทวดาท้ังหลายผูเขาถึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียวเหลาน้ันได ดูกรอทุายี 
 ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ีแล เปนอันภิกษุนั้นทําใหแจง ซึ่งโลกท่ีมีความสุขโดยสวนเดียวได. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุท้ังหลายยอมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมพีระภาค เพราะ 
 เหตุจะทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียวนี้ โดยแทหรือ? 
      ดูกรอุทายี ภิกษุท้ังหลายจะประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุจะทําใหแจงซ่ึงโลก 
 ท่ีมีสุขโดยสวนเดียวนี้ หามิได ดูกรอุทายี ธรรมเหลาอื่นท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ท่ีภิกษุท้ังหลาย 
 ประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัดนั้น ยังมีอยู. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรมท้ังหลายท่ียิง่กวาและประณีตกวาท่ีภิกษุท้ังหลายประพฤติ 



 พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพราะเหตุจะทําใหแจงชัดนั้นเปนไฉน? 
      [๓๘๕] ดูกรอุทายี พระตถาคตเสด็จอุบัติข้ึนในโลกนี้เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดย 
 ชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมี 
 ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของพวกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก 
 พระธรรม (พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัด 
 ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและ 
 มนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมมีคุณอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศ 
 พรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี 
 หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหน่ึง ยอมฟงธรรมน้ัน แลวไดศรัทธาในพระตถาคต เขา 
 ประกอบดวยศรัทธาน้ัน ยอมเห็นตระหนักชัดวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชา 
 เปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรอืนจะประพฤติพรหมจรรยใหบรบูิรณ ใหบริสุทธ์ิโดย 
 สวนเดียวดุจสงัขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไรเราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร 
 ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ 
 ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวังใน 
 พระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นในโทษเพียงเล็กนอยวาเปนภัย 
 สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมท่ีเปนกุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ 
 ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ) 
 ฯลฯ ภิกษุนั้นและนิวรณ ๕ ประการเหลาน้ี อันเปนเครื่องเศราหมองใจ เปนเครื่องทําปญญาใหทุรพล 
 ไดแลว เธอสงดัจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ 
 และสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรอทุายี ธรรมแมนี้แล เปนธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ท่ีภิกษุ 
 ท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัด. 
      ดูกรอุทายี อีกประการหนึง่ ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน 
 ธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวติกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
 ดูกรอุทายี ธรรมแมนี้แล เปนธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ท่ีภิกษุท้ังหลายประพฤติพรหมจรรย 
 ในเรา เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัด. 
      ดูกรอุทายี อีกประการหนึง่ ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขดวยนามกาย 
 เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสรญิวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ 
 อยูเปนสุข ดูกรอุทายี ธรรมแมนี้แล เปนธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ท่ีภิกษุท้ังหลายประพฤติ 
 พรหมจรรยในเรา เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัด. 
      ดูกรอุทายี อีกประการหนึง่ ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
 ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรอุทายี ธรรม 
 แมนี้แล เปนธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ท่ีภิกษุท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุ 
 ท่ีจะทําใหแจงชัด. 
                            ญาณ ๓ 



      [๓๘๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ยอมโนมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอม 
 ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอเุทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรอุทายี 
 ธรรมแมนี้แล เปนธรรมท่ียิ่งกวา และประณีตกวา ท่ีภิกษุท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา 
 เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัด. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติ และอุปบัติของสัตว 
 ท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอปุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ เธอยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป 
 ตามกรรม ดวยประการฉะน้ี ดูกรอุทายี ธรรมแมนี้ เปนธรรมท่ียิ่งกวา และประณีตกวา 
 ท่ีภิกษุท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัด. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด 
 ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ 
 นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นีอ้าสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางน้ี จิตยอมหลุดพน 
 แมจากกามสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว กม็ีญาณหยั่งรูวา 
 หลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ 
 ความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรอทุายี ธรรมแมนี้แล เปนธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ท่ีภิกษุ 
 ท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัด. 
                         สกุลุทายีขอบวช 
      [๓๘๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สกุลุทายีปริพาชกกราบทูลพระผูมี- 
 *พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต 
 ของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกคน 
 หลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปดังน้ีฉันใด พระผูมีพระภาค 
 ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอ 
 ถึงพระผูมีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอขาพระองค 
 พึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเถิด. 
      [๓๘๘] เมื่อสกุลุทายีปริพาชกกราบทูลอยางนี้แลว บริษัทของสกุลุทายีปริพาชกได 
 กลาวหามสกุลทุายีปริพาชกวา ทานอุทายี ทานอยาประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเลย 
 ทานอุทายี ทานเปนอาจารย อยาอยูเปนอันเตวาสิกเลย เปรียบเหมือนหมอน้ําแลว จะพึงเปน 
 จอกนอยลอยในนํ้า ฉันใด ขออุปไมยน้ีก็จักมแีกทานอุทายี ฉันนั้น ทานอุทายี ทานอยา 
 ประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเลย ทานอุทายีเปนอาจารย อยาอยูเปนอันเตวาสิกเลย. 
      ก็เรื่องน้ี เปนอันยุติวา บรษัิทของสกุลุทายีพาชก ไดทําสกุลุทายีปริพาชกใหเปนอันตราย 



 ในพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ จูฬสกุลุทายิสูตร ท่ี ๙. 
                    ------------ 
                         ๑๐. เวขณสสูตร 
                       เรื่องเวขณสปริพาชก 
      [๓๘๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถปณฑิก 
 เศรษฐี เขตเมืองสาวัตถี ครั้งน้ันแล เวขณสปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
 ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลกึถึงกันไป แลวไดยืนอยู ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง. 
                     เปรียบเทียบวรรณ ๒ อยาง 
      [๓๙๐] เวขณสปริพาชกยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดเปลงอุทานในสํานักพระผู 
 มีพระภาควา นี้เปนวรรณอยางยิ่ง นี้เปนวรรณอยางยิ่ง ดังน้ี. 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรกัจจานะ ทําไมทานจึงกลาวอยางนีว้า นี้เปนวรรณ 
 อยางยิ่ง นี้เปนวรรณอยางยิ่ง ดังน้ี ก็วรรณอยางยิ่งน้ันเปนไฉน. 
      เว. ขาแตทานพระโคดม วรรณใดไมมีวรรณอื่นยิ่งกวา หรอืประณีตกวา วรรณนั้น 
 เปนวรรณอยางยิ่ง. 
      ภ. ดูกรกัจจานะ วรรณไหนเลา ท่ีไมมีวรรณอื่นยิ่งกวา หรือประณีตกวา 
      ขาแตทานพระโคดม วรรณใด ไมมีวรรณอื่นยิ่งกวาหรอืประณีตกวา วรรณนั้นเปนวรรณ 
 อยางยิ่ง. 
      [๓๙๑] ดูกรกัจจานะ ทานกลาวแตเพียงวา ขาแตทานพระโคดม วรรณใดไมมีวรรณ 
 อื่นยิ่งกวาหรือประณีตกวา วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง ดังน้ี วาจาน้ันของทานพึงขยายออก 
 อยางยืดยาว แตทานไมช้ีวรรณน้ันได. ดูกรกัจจานะ เปรียบเหมือนบุรุษพึงกลาวอยางนีว้า เรา 
 ปรารถนารักใครนางชนปทกัลยาณี ในชนบทนี้. คนท้ังหลายพึงถามเขาอยางนี้วา พอ นาง 
 ชนปทกัลยาณีท่ีพอปรารถนารักใครนั้นพอรูจักหรือวา เปนนางกษัตริย พรามหณี แพศย หรือศูทร. 
 เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว เขาพึงตอบวา หามิได. คนท้ังหลายพึงถามเขาวา พอ นางชนปทกัลยาณี 
 ท่ีพอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักหรือวา นางมีวรรณอยางนี้ มีโคตรอยางนี้. เมื่อเขาถูกถาม 
 ดังน้ีแลว เขาพึงตอบวา หามิได. คนท้ังหลายพึงถามเขาวา พอนางชนปทกัลยาณีท่ีพอปรารถนา 
 รักใครนั้น พอรูจักหรอืวา สูง ตํ่า หรือพอสันทัด ดํา ขาว หรือมีผิวคล้ํา อยูในบาน นิคม 
 หรือนครโนน. เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว เขาพึงตอบวา หามิได. คนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาวา 
 พอ ปรารถนารกัใครหญิงท่ีพอไมรูจัก ไมเคยเห็นนั้นหรอื. เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว เขาพึง 
 ตอบวาถูกแลว ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้ คํากลาวของ 
 บุรุษน้ัน ถึงความเปนคําใชไมได มิใชหรือ? 
      แนนอน พระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น คํากลาวของบุรุษน้ัน ถึงความเปนคําใช 



 ไมได. 
      ดูกรกัจจานะ ขอนี้ฉันใด ทานก็ฉันนั้นแล กลาวอยูแตวา ขาแตพระโคดม วรรณใด 
 ไมมีวรรณอื่นยิ่งกวา หรอืประณีตวา วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง ดังน้ี แตไมช้ีวรรณนั้น. 
      ขาแตทานพระโคดม เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบรสิุทธ์ิ ๘ เหลี่ยม 
 นายชางเจียระไนดีแลว เขาวางไวท่ีผากัมพลแดงยอมสวางไสวสองแสงเรืองอยูฉันใด ตัวตน 
 ก็ฉันนั้น เมื่อตายไป ยอมเปนของมีวรรณ ไมมีโรค. 
      [๓๙๒] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แกวไพฑูรยอนังามเกิดเอง 
 อยางบริสุทธิ์ ๘ เหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว เขาวางไวท่ีผากัมพลแดง ยอมสวางไสว 
 สองแสงเรอืงอยู ๑ แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืด ในราตรี ๑ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี วรรณ 
 ไหนจะงามกวาและประณีตกวากัน? 
      ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณท้ังสองน้ี แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืด ในราตรีนี้ 
 งามกวาดวย ประณีตกวาดวย. 
      [๓๙๓] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แมลงหิงหอยในเดือนมืด 
 ในราตรี ๑ ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืด ในราตรี ๑ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี วรรณไหนจะงามกวา 
 และประณีตกวากัน? 
      ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณท้ังสองน้ี ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืด ในราตรีนี้ 
 งามกวาดวย ประณีตกวาดวย. 
      [๓๙๔] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมดื 
 ในราตรี ๑ กองไฟใหญในเวลาเดือนมืด ในราตรี ๑ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี วรรณไหนจะงามกวา 
 และประณีตกวากัน? 
      ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณท้ังสองน้ี กองไฟใหญในเวลาเดือนมืด ในราตรี 
 งามกวาดวย ประณีตกวาดวย. 
      [๓๙๕] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กองไฟใหญในเวลาเดือนมืด 
 ในราตรี ๑ ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑ บรรดา 
 วรรณท้ัง ๒ นี้ วรรณไหนจะงามกวา และประณีตกวากัน? 
      ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณท้ังสองน้ี ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจาง 
 ปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรีนี้ งามกวาดวย ประณีตกวาดวย. 
      [๓๙๖] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ดาวพระศุกรในอากาศอัน 
 กระจางปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑ ดวงจันทรในเวลาเท่ียงคืนตรง ในอากาศอัน 
 กระจางปราศจากเมฆในวันอุโบสถท่ี ๑๕ (เพ็ญกลางเดือน) ๑ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี วรรณ 
 ไหนจะงามกวา และประณีตกวากัน? 
      ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณท้ังสองน้ี ดวงจันทรในเวลาเท่ียงคืนตรง ในอากาศ 
 อันกระจางปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถท่ี ๑๕ (เพ็ญกลางเดือน) นี้งามกวาดวย ประณีตกวาดวย. 
      [๓๙๗] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ดวงจันทรในเวลาเท่ียงคืนตรง 



 ในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถท่ี ๑๕ (เพ็ญกลางเดือน) ๑ ดวงอาทิตยในเวลา 
 เท่ียงตรง ในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝน ๑ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี 
 วรรณไหนจะงามกวา และประณีตกวากัน? 
      ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณท้ังสองน้ี ดวงอาทิตยในเวลาเท่ียงตรงในอากาศอัน 
 กระจางปราศจากเมฆ ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝนนี้ งามกวาดวย ประณีตกวาดวย. 
      [๓๙๘] ดูกรกัจจานะ เทวดาเหลาใดยอมสูแสงพระจันทรและแสงพระอาทิตยไมได 
 เทวดาเหลาน้ันมีมากยิ่งกวาเทวดาพวกท่ีสูแสงพระจันทรและแสงพระอาทิตยได เรารูเรือ่งเชนนั้น 
 ดีอยู ถึงกระน้ัน เราก็ไมกลาววา วรรณใดไมมี วรรณอื่นยิ่งกวา หรือประณีตกวา เมื่อเปน 
 เชนนี้ ทานก็ช่ือวากลาวอยูวา วรรณใดเลวกวา และเศราหมองกวาแมลงหิงหอย วรรณนั้น 
 เปนวรรณอยางยิ่ง ดังน้ี แตทานไมช้ีวรรณน้ันเทาน้ัน. ดูกรกัจจานะ กามคุณ ๕ เหลานี้ 
 กามคุณ ๕ เปนไฉน คือ รูปท่ีพึงรูแจงดวยจักษุ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก 
 เกี่ยวดวยกามเปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด. เสียงท่ีพึงรูแจงดวยโสต  ...  กลิ่นท่ีพึงรูแจงดวยฆานะ ... 
 รสท่ีพึงรูแจงดวยชิวหา  ...  โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกาย นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก 
 เกี่ยวดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด. ดูกรกัจจานะ กามคุณ ๕ เหลานี้แล ความสุขโสมนัส 
 อันใด อาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้เกิดข้ึน ความสุขโสมนัสนี้ เรากลาววา กามสุข. (สุขเกิด 
 แตกาม) ดวยประการฉะนี้ เปนอันเรากลาวกามสุขวาเลิศกวากามท้ังหลาย กลาวสุขอันเปนท่ีสุด 
 ของกามวาเลิศกวากามสุข ๑- ในความสุขอันเปนท่ีสุดของกามน้ัน เรากลาววาเปนเลิศ. 
                   สรรเสริญสุขอันเปนท่ีสุดของกาม 
      [๓๙๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวขณสปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแต- 
 *พระองคผูเจรญิ ขอท่ีพระโคดมผูเจริญตรัสกามสุขวาเลิศกวากามท้ังหลาย ตรัสความสุขอันเปน 
 ท่ีสุดของกามวาเลิศกวากามสุข ในความสุขอันเปนท่ีสุดของกามน้ันตรัสวาเปนเลิศน้ี ตรัสดี 
 นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา. 
      ดูกรกัจจานะ ขอท่ีวากามก็ดี กามสุขก็ดี สุขอันเปนท่ีสุดของกามก็ดี นี้ยากท่ีทาน 
 ผูมีความเห็นเปนอยางอื่น มีความพอใจเปนอยางอื่น มีความชอบใจเปนอยางอื่น มีความประกอบ 
 เนื้อความเปนประการอ่ืน มีลัทธิอาจารยเปนประการอ่ืนจะพึงรูได ดูกรกัจจานะ ภิกษุเหลาใด 
 เปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยมีกรณียะไดทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชน 
 ของตนอันถึงแลวตามลําดับ มีสังโยชนในภพส้ินรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ 
 ภิกษุเหลานั้นแล จะพึงรูขอท่ีวา กาม กามสุข หรือสุขอันเปนท่ีสุดของกามน้ีได. 
 @๑. หมายเอานิพพาน 
      [๔๐๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวขณสปริพาชกโกรธ ขัดใจ เมื่อจะดาวา 
 ติเตียนพระผูมีพระภาค คิดวาเราจักใหพระสมณโคดมไดรับความเสียหาย ดังน้ี จึงไดกราบทูลวา 
 ก็เมื่อเปนเชนนั้น สมณพราหมณบางพวกในโลกนี้ไมรูเงื่อนเบ้ืองตน ไมรูเงือ่นเบ้ืองปลาย 
 แตปฏิญาณอยูวา เรารูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีดังน้ี ภาษิตของสมณพราหมณเหลานั้น ถึงความเปนคํานาหัวเราะ 



 ทีเดียว ถึงความเปนคําตํ่าชาอยางเดียว ถึงความเปนคําเปลา ถึงความเปนคําเหลวไหลแทๆ. 
      [๔๐๑] ดูกรกัจจานะ สมณพราหมณเหลาใด เมื่อไมรูเงื่อนเบ้ืองตน เมื่อไมรูเงื่อน 
 เบ้ืองปลาย มาปฏิญาณวา เรารูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังน้ี สมณพราหมณเหลานั้นควรถูกขมข่ีสมกับเหตุ ดูกรกัจจานะ 
 ก็แตวา เงื่อนเบ้ืองตนจงงดไวเถิด เงื้อนเบ้ืองปลายจงงดไวเถิด บุรุษผูรูความ ไมเปนคนโออวด 
 ไมมีมายา เปนคนซื่อตรง ขอจงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เมือ่ปฏิบัติตามคํา 
 ท่ีเราสอนแลว ไมนานก็รูจักเอง จักเห็นเอง ไดยินวา การท่ีจะหลุดพนไปไดโดยชอบจาก 
 เครื่องผูก คือ เครื่องผูกคืออวชิชา ก็เปนอยางน้ัน. 
      ดูกรกัจจานะ เปรียบเหมือนเด็กออนยงันอนหงาย จะพึงถูกเขาผูกไวดวยเครื่องผูกท่ี 
 ขอเทาท้ังสอง ท่ีขอมือท้ังสอง ท่ีคอหน่ึง เปนหาแหง เครื่องผกูเหลาน้ันจะพึงหลุดไปเพราะ 
 เด็กนั้นถึงความเจริญ เพราะเด็กนั้นถึงความแกกลาแหงอินทรียท้ังหลาย เขาพึงรูวาเปนผูพน 
 และเครื่องผูกก็ไมมี ฉันใด กัจจานะ บุรุษผูรูความก็ฉันนั้นแล เปนคนไมโออวด ไมมีมายา 
 เปนคนซ่ือตรง ขอจงมาเถิด เราจักสั่งสอน เราจักแสดงธรรม เมื่อปฏิบัติไดตามคําท่ีเราสอนแลว 
 ไมนานนักก็จักรูเอง จักเห็นเอง ไดยินวา การท่ีจะหลุดพนไปไดโดยชอบจากเครื่องผูก คือ 
 เครื่องผูกคืออวิชชา ก็เปนอยางนั้น. 
                  เวขณสปริพาชกแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๔๐๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวขณสปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแต- 
 *พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค 
 แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง 
 หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังน้ี ฉันใด พระองคทรงประกาศธรรม 
 โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค 
 พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก 
 ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                      จบ เวขณสสูตร ท่ี ๑๐. 
                      จบ ปริพาชกวรรค ท่ี ๓. 
                      ------------ 
                 รวมพระสูตรในวรรคน้ีมี ๑๐ สูตร คือ- 
      ๑. จูฬวัจฉโคตตสูตร           ๒. อัคคิวัจฉโคตตสูตร 
      ๓. มหาวัจฉโคตตสูตร          ๔. ทีฆนขสูตร 
      ๕. มาคัณฑิยสูตร              ๖. สันทกสูตร 
      ๗. มหาสกุลุทายิสูตร           ๘. สมณมุณฑิกสูตร 
      ๙. จูฬสกุลทุายิสูตร           ๑๐. เวขณสสูตร 
                      ------------ 
                           ราชวรรค 



                         ๑. ฆฏิการสูตร 
      [๔๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ. 
 ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคเสด็จแวะออกจากทาง แลวไดทรงแยมพระสรวลในประเทศแหงหน่ึง. 
 ครั้งน้ัน ทานพระอานนทไดมีความคิดวา เหตุอะไรหนอ ปจจัยอะไร ท่ีพระผูมีพระภาคทรง 
 แยมพระสรวล พระตถาคตท้ังหลายจะทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิไดนั้นไมมี ดังน้ี. ทาน 
 พระอานนทจึงทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลว ได 
 ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุอะไรหนอ ปจจัยอะไร ท่ีพระผูมีพระภาค 
 ทรงแยมพระสรวล พระตถาคตท้ังหลายจะทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมไิดนั้นไมมี? 
      [๔๐๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว ท่ีประเทศน้ีไดมีนิคม 
 ช่ือเวภฬิคะ เปนนิคมม่ังค่ังและเจริญ มีคนมาก มีมนุษยหนาแนน. พระผูมีพระภาค 
 ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยเวภฬิคนิคมอยู. ดูกรอานนท 
 ไดยินวา ท่ีนี่เปนพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา. ไดยินวา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆท่ีนี่. 
                      เรื่องชางหมอช่ือฆฏิการะ 
      [๔๐๕] ครั้งน้ัน ทานพระอานนทไดปูผาสังฆาฏิสี่ช้ันถวาย แลวกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาอยางนั้นขอพระผูมีพระภาคประทับน่ังเถิด เมื่อเปนเชนนี้ 
 ภูมิประเทศนี้จักไดเปนสวนท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองคทรงบริโภค. พระผูมี- 
 *พระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีทานพระอานนทปูถวายแลว. จึงตรัสกะพระอานนทวา 
 ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว ในประเทศน้ีมีนิคมช่ือเวภฬิคะ เปนนิคมม่ังค่ังและเจริญ 
 มีคนมาก มีมนุษยหนาแนน. ดูกรอานนท พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยเวภฬคินิคมอยู ไดยินวา ท่ีนี่เปนพระอารามของพระผูมี- 
 *พระภาค ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ไดยินวา พระผูมีพระภาค 
 ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาพุทธเจา ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆท่ีนี่. และ 
 ในเวภฬิคนิคม มีชางหมอช่ือฆฏิการะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป 
 ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนอุปฏฐากผูเลิศ. มีมาณพช่ือโชติปาละเปนสหายของ 
 ชางหมอช่ือฆฏิการะ เปนสหายท่ีรัก. ครั้งน้ันฆฏิการะชางหมอเรยีกโชติปาลมาณพมาวา มาเถิด 
 เพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา เพราะวาการท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน สมมติ 
 กันวาเปนความดี. 
      [๔๐๖] ดูกรอานนท เมื่อฆฏิการะชางหมอกลาวอยางนี้แลว โชติปาลมาณพไดกลาววา 
 อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นท่ีเราเห็นแลวเลา? ดูกร 
 อานนท แมครั้งท่ีสอง ฆฏิการะชางหมอก็ไดกลาวกะโชติปาลมาณพวา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ 



 เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวา 
 การท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน สมมติกันวาเปนความดี. 
 แมครั้งท่ีสอง โชติปาลมาณพก็ไดกลาววา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวย 
 พระสมณะศีรษะโลนนั้นท่ีเราเห็นแลวเลา? แมครั้งท่ีสาม ฆฏิการะชางหมอก็ไดกลาววา มาเถิด 
 เพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา เพราะวาการท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน 
 สมมติกันวาเปนความดี. ดูกรอานนท แมครั้งท่ีสาม โชติปาลมาณพก็กลาววา อยาเลยเพื่อน 
 ฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นท่ีเราเห็นแลวเลา? 
      ฆ. เพื่อนโชติปาละ ถาอยางน้ัน เรามาถือเอาเครื่องสําหรับสีตัวเมื่อเวลาอาบนํ้าไป 
 แมน้ําเพ่ืออาบน้ํากันเถิด โชติปาลมาณพรับคําฆฏิการะชางหมอแลว. 
      [๔๐๗] ดูกรอานนท ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพไดถือเอาเครื่อง 
 สําหรับสีตัวเมื่อเวลาอาบนํ้าไปยังแมน้ําเพ่ืออาบนํ้า. ครั้งน้ันแล ฆฏิการะชางหมอไดเรียก 
 โชติปาลมาณพมากลาววา เพื่อนโชติปาละ นี้ก็ไมไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนาม 
 วากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการท่ีเราไดเห็น 
 พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน สมมติกันวาเปนความดี. 
      [๔๐๘] ดูกรอานนท เมื่อฆฏิการะชางหมอกลาวอยางนี้แลว โชติปาลมาณพไดกลาวกะ 
 ฆฏิการะชางหมอวา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้น 
 ท่ีเราเห็นแลวเลา? แมครั้งท่ีสอง  ...  แมครั้งท่ีสาม ฆฏิการะชางหมอก็ไดเรยีกโชติปาลมาณพมา 
 กลาววา เพื่อนโชติปาละ นี้ไมไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนาม 
 วากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา สมมติกันวาเปนความดี. แมครั้งท่ีสามโชติปาลมาณพก็ไดกลาวกะ 
 ฆฏิการะชางหมอวา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้น 
 ท่ีเราเห็นแลวเลา? 
      [๔๐๙] ดูกรอานนท ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอไดจับโชติปาลมาณพท่ีชายพกแลว 
 กลาววา เพื่อนโชติปาละ นี้ก็ไมไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนาม 
 วากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน สมมติกันวาเปนความดี. ลําดับนั้น โชติปาลมาณพใหฆฏิการะ 
 ชางหมอปลอยชายพกแลวกลาววา อยาเลยเพือ่นฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะ 
 ศีรษะโลนนั้นท่ีเราเห็นแลวเลา? 
      ดูกรอานนท ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอจับโชติปาละผูอาบน้ําดําเกลาท่ีผมแลวกลาววา 
 เพื่อนโชติปาละ นี้ไมไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันต- 



 *สัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป 
 ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจาน้ัน สมมติกันวาเปนความดี. ครั้งน้ัน โชติปาลมาณพมีความคิดวา นาอัศจรรย 
 หนอทาน ไมเคยมีมาหนอทาน ท่ีฆฏิการะชางหมอผูมีชาติตํ่ามาจับท่ีผมของเราผูอาบน้ําดําเกลาแลว 
 การท่ีเราจะไปน้ี เห็นจะไมเปนการไปเล็กนอยหนอ ดังน้ีแลว ไดกลาวกะฆฏิการะชางหมอวา 
 เพื่อนฆฏิการะ การท่ีเพื่อนทําความพยายามต้ังแตชักชวนดวยวาจา จับท่ีชายพกจนลวงเลยถงึจับ 
 ท่ีผมนั้น ก็เพื่อจะชวนใหกันไปในสํานักพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจาน้ัน เทาน้ันเองหรือ? 
      ฆ. เทาน้ันเองเพื่อนโชติปาละ จริงเชนนั้นเพื่อน ก็การท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาค 
 ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน เปนความดี. 
      โช. เพื่อนฆฏิการะ ถาอยางนั้น จงปลอยเถดิ เราจักไป. 
      [๔๑๐] ดูกรอานนท ครั้งน้ัน ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพไดเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงท่ีประทับ แลวฆฏิการะ 
 ชางหมอถวายอภิวาทพระผูมพีระภาค ทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. สวนโชติปาลมาณพไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคทรงพระนาม 
 วากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ฆฏิการะชางหมอนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 นี่โชติปาลมาณพ เปนสหายท่ีรักของขาพระพุทธเจา ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรม 
 แกโชติปาลมาณพน้ีเถิด. 
      [๔๑๑] ดูกรอานนท ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจา ทรงยังฆฏิการะชางหมอ และโชติปาลมาณพใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
 ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอ และโชติปาลมาณพ 
 อันพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ใหเห็นแจง ให 
 สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา เพลิดเพลินช่ืนชม พระภาษิตของพระผูมีพระภาค 
 ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แลวลุกจากอาสนะ ถวายอภวิาท 
 พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทําประทักษิณแลว 
 หลีกไป. 
      [๔๑๒] ดูกรอานนท ครั้งน้ัน โชติปาลมาณพไดถามฆฏิการะชางหมอวา เพื่อนฆฏิการะ 
 เมื่อทานฟงธรรมนี้อยู และเม่ือเชนนั้นทานจะออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตหรือหนอ? 
      ฆ. เพื่อนโชติปาละ ทานก็รูอยูวา เราตองเลีย้งมารดาบิดา ซึ่งเปนคนตาบอดผูชราแลว 
 มิใชหรือ? 
      โช. เพื่อนฆฏิการะ ถาเชนนั้น เราจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
      [๔๑๓] ดูกรอานนท ครั้งน้ัน ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพไดเขาไปเฝาพระผูมี- 



 *พระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
 พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว นั่งอยู ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง. ฆฏิการะชางหมอไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นี่โชติปาลมาณพเปน 
 สหายท่ีรักของขาพระพุทธเจา ขอพระผูมีพระภาคทรงใหโชติปาลมาณพน้ีบวชเถิด ดังน้ี 
 โชติปาลมาณพไดบรรพชาอปุสมบทแลวในสํานักพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ครั้นเมื่อโชติปาลมาณพอุปสมบทแลวไมนานประมาณกึ่งเดือน 
 พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยูในเวภฬิค- 
 *นิคมตามควรแกพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จหลีกจาริกไปทางพระนครพาราณสี เสด็จจาริกไป 
 โดยลําดับ ถึงพระนครพาราณสีแลว. 
                   เรื่องพระเจากาสีพระนามวากิกิ 
      [๔๑๔] ดูกรอานนท ไดยินวา ในคราวน้ันพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป 
 ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมิคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. 
 ครั้งน้ัน พระเจากาสีทรงพระนามวากิกิไดทรงสดับวา ไดยนิวา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวา 
 กัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จถึงพระนครพาราณสี ประทับอยู ณ ปาอิสิปตน- 
 *มิคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. ครั้งน้ัน พระเจากิกิกาสิราชรับสั่งใหเทียบราชยานท่ีดีๆ แลว 
 ทรงราชยานอยางดีเสด็จออกจากพระนครพาราณสีดวยราชยานอยางดี ดวยราชานุภาพอยางยิ่งใหญ 
 เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จไป 
 โดยเทาท่ียานจะไปไดแลว เสด็จลงจากราชยาน เสด็จพระราชดําเนินดวยพระบาทเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
 แลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      [๔๑๕] ดูกรอานนท พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมา 
 สัมพุทธเจา ทรงยังพระเจากิกกิาสิราชใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ ใหทรง 
 ราเริง ดวยธรรมีกถา. ลําดับนั้น พระเจากิกิกาสิราชอันพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป 
 ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ ใหทรง 
 ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจรญิ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวย 
 ภิกษุสงฆจงทรงรับภัตตาหารของหมอมฉันในวันพรุงน้ี. พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป 
 ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรับดวยอาการดุษณีภาพ. พระเจากิกิกาสิราชทรงทราบวา 
 พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรับนิมนตแลว 
 เสด็จลุกจากอาสนะ ถวายบังคม ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป. พอลวงราตรีนั้นไป 
 พระเจากิกิกาสิราชรับสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียะอันประณีต ลวนแตเปนขาวสาลีอันขาวและ 
 ออน มีสิ่งดําเก็บออกหมดแลว มีแกงและกับเปนอเนก ในพระราชนิเวศนของทาวเธอ แลว 
 รับสั่งใหราชบุรุษไปกราบทูลภัตกาลวา ไดเวลาแลว พระเจาขา ภัตตาหารสําเร็จแลว. 
      [๔๑๖] ดูกรอานนท ครั้งน้ัน เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงนุงแลว ทรงถอืบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังพระราชนิเวศน 



 ของพระเจากิกิกาสิราช ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ. ลําดับน้ัน 
 พระเจากิกิกาสิราช ทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหอิ่มหนําเพียงพอดวย 
 ของเค้ียวของฉันอันประณีต ดวยพระหัตถของทาวเธอ ครั้นพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสวยเสร็จ วางพระหัตถจากบาตรแลว พระเจากิกิกาสิราช ทรงถือ 
 อาสนะตํ่าอันหนึ่ง ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขอพระผูมีพระภาคทรงรับการอยูจําพรรษา ณ เมืองพาราณสีของหมอมฉันเถิด หมอมฉันจักไดบํารุง 
 พระสงฆเห็นปานน้ี. 
      พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา อยาเลย มหาบพิตร 
 อาตมภาพรับการอยูจําพรรษาเสียแลว. แมครั้งท่ีสอง  ...  แมครั้งท่ีสาม พระเจากิกิกาสิราชไดกราบ 
 ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคทรงรับการอยูจําพรรษา ณ เมืองพาราณสีของ 
 หมอมฉันเถิด หมอมฉันจักไดบํารุงพระสงฆเห็นปานน้ี. 
      แมครั้งท่ีสาม พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาก็ตรัสวา 
 อยาเลย มหาบพิตร อาตมภาพรับการอยูจําพรรษาเสียแลว. ครั้งน้ัน พระเจากิกิกาสิราชทรงเสีย 
 พระทัย ทรงโทมนัสวา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมทรง 
 รับการอยูจําพรรษา ณ เมืองพาราณสีของเราเสียแลว ดังน้ี แลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 มีใครอื่นท่ีเปนอุปฏฐากยิ่งกวาหมอมฉันหรือ? 
              พระกัสสปพุทธเจาสรรเสริญชางหมอช่ือฆฏิการะ 
      [๔๑๗] มีอยู มหาบพิตร นิคมช่ือเวภฬิคะ ชางหมอช่ือฆฏิการะ อยูในนิคมน้ัน 
 เขาเปนอุปฏฐากของอาตมภาพ นับเปนอุปฏฐากช้ันเลิศ พระองคแลทรงเสียพระทัยมีความโทมนัส 
 วา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไมทรงรับการอยูจําพรรษา 
 ในเมืองพาราณสีของเราเสียแลว ความเสียใจและความโทมนัสนี้นั้น ยอมไมมี และจักไมมีใน 
 ชางหมอฆฏิการะ ดูกรมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะแล ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
 เปนสรณะ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร 
 เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากนํ้าเมาคือสุราและเมรัย อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ดูกร 
 มหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา 
 ในพระธรรม ในพระสงฆ ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใคร ดูกรมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะ 
 เปนผูหมดสงสัยในทุกข ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บริโภคภัต 
 มื้อเดียว ประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม ปลอยวางแกวมณีและทองคํา ปราศจาก 
 การใชทองและเงิน ดูกรมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะแล ไมขุดแผนดินดวยสากและดวยมือ 
 ของตน นํามาแตดินตลิ่งพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยูดวยหาบ ทําเปนภาชนะแลวกลาวอยางนีว้า 
 ในภาชนะนี้ ผูใดตองการ ผูนั้นจงวางถงุใสขาวสาร ถุงใสถั่วเขียว หรือถงุใสถั่วดําไว แลวนาํ 
 ภาชนะท่ีตองการน้ันไปเถิด ดูกรมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะ เลี้ยงมารดาบิดา ผูชรา ตาบอด 
 ชางหมอฆฏิการะ เปนอุปปาติกะ จะปรินิพพานในภพน้ัน มีการไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา 
 เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาประการหมดส้ินไป. 



      [๔๑๘] ดูกรมหาบพิตร ครั้งหน่ึง อาตมภาพอยูท่ีนิคมช่ือเวภฬิคะน้ันเอง. เวลาเชา 
 อาตมภาพนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปหามารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอถึงท่ีอยู แลวไดถามวา 
 ดูเถิด นี่คนหาอาหารไปไหนเสียเลา? มารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอตอบวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 อุปฏฐากของพระองคออกไปเสียแลว ขอพระองคจงเอาขาวสุกจากหมอขาวน้ี เอาแกงจากหมอ 
 แกงน้ีเสวยเถิด. ดูกรมหาบพิตร ครั้งน้ัน อาตมภาพไดเอาขาวสุกจากหมอขาว เอาแกงจาก 
 หมอแกงฉันแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป. ลําดับน้ัน ฆฏิการะชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงท่ีอยู 
 แลวไดถามวา ใครมาเอาขาวสุกจากหมอขาว เอาแกงจากหมอแกงบริโภคแลวลุกจากอาสนะ 
 หลีกไป. มารดาบิดาบอกวา ดูกรพอ พระผูมพีระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 ทรงเอาขาวสุกจากหมอขาว เอาแกงจากหมอแกงเสวยแลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. ครั้งน้ัน 
 ฆฏิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ท่ีพระผูมีพระภาค 
 ทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนี้แกเรา. ดูกรมหาบพิตร 
 ครั้งน้ัน ปติและสุขไมละฆฏิการะชางหมอตลอดกึ่งเดือน ไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน. 
      [๔๑๙] ดูกรมหาบพิตร ครั้งหน่ึง อาตมภาพอยูท่ีเวภฬิคนิคมน้ันเอง. ครั้งน้ันเวลาเชา 
 อาตมภาพนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปหามารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอถึงท่ีอยู แลวไดถามวา 
 ดูเถิด นี่คนหาอาหารไปไหนเสียเลา? มารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอตอบวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 อุปฏฐากของพระองคออกไปเสียแลว ขอพระองคจงเอาขนมสดจากกระเชาน้ี เอาแกงจากหมอแกง 
 นี้เสวยเถิด. ดูกรมหาบพิตร ครั้งน้ัน อาตมภาพไดเอาขนมสดจากกระเชา เอาแกงจากหมอแกง 
 ฉันแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป. ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงท่ีอยู แลวได 
 ถามวา ใครมาเอาขนมสดจากกระเชา เอาแกงจากหมอแกงบริโภค แลวลกุจากอาสนะหลีกไป. 
 มารดาบิดาบอกวา ดูกรพอ พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรง 
 เอาขนมสดจากกระเชา เอาแกงจากหมอแกงเสวยแลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. ครั้งน้ัน 
 ฆฏิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ท่ีพระผูมีพระภาค 
 ทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนี้แกเรา. ดูกรมหาบพิตร 
 ครั้งน้ัน ปติและสุขไมละฆฏิการะชางหมอตลอดกึ่งเดือน ไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน. 
      [๔๒๐] ดูกรมหาบพิตร ครั้งหน่ึง อาตมภาพอยูท่ีเวภฬิคนิคมน้ันเอง. ก็สมัยนั้น กุฏิรั่ว. 
 อาตมภาพจึงเรยีกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงพากันไปดูหญาท่ีนิเวศน 
 ของฆฏิการะชางหมอ. เมื่ออาตมภาพกลาวอยางนี้แลว ภิกษุเหลานั้นไดกลาวกะอาตมภาพวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ หญาท่ีนิเวศนของฆฏิการะชางหมอไมมี มีแตหญาท่ีมุงหลังคาเรือนท่ีฆฏิการะ 
 ชางหมออยูเทาน้ัน. อาตมภาพไดสั่งภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงพากันไป 
 รื้อหญาท่ีมุงหลังคาเรือน ท่ีฆฏิการะชางหมออยูมาเถิด. ดูกรมหาบพิตร ครั้งน้ัน ภิกษุเหลานั้น 
 ไดไปรื้อหญาท่ีมุงหลังคาเรือนท่ีฆฏิการะชางหมออยูมาแลว. ลําดับนั้น มารดาบิดาของฆฏิการะ 
 ชางหมอไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ใครมารื้อหญามุงหลังคาเรือนเลา. ภิกษุท้ังหลายตอบวา ดูกร 
 นองหญิง กุฎีของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา รั่ว มารดาบิดา 
 ฆฏิการะชางหมอไดกลาววา เอาไปเถิดเจาขา เอาไปตามสะดวกเถิด ทานผูเจริญ. ครั้งน้ัน 



 ฆฏิการะชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงท่ีอยู แลวไดถามวา ใครมารื้อหญามุงหลังคาเรือนเสียเลา? 
 มารดาบิดาตอบวา ดูกรพอ ภกิษุท้ังหลายบอกวา กุฎีของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา รั่ว. ดูกรมหาบพิตร ครั้งน้ัน ฆฏิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา 
 เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา ทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนี้แกเรา. ดูกรมหาบพิตร ครั้งน้ัน ปติและสุขไมละฆฏิการะ 
 ชางหมอตลอดก่ึงเดือน ไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน. และครั้งน้ัน เรอืนท่ีฆฏิการะชางหมอ 
 อยูท้ังหลังน้ัน มีอากาศเปนหลังคาอยูตลอดสามเดือน ถึงฝนตกก็ไมรั่ว ดูกรมหาบพิตร ฆฏิการะ 
 ชางหมอมีคุณเห็นปานน้ี. 
      กิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เปนลาภของฆฏิการะชางหมอแลว ฆฏิการะชางหมอไดดีแลว 
 ท่ีพระผูมีพระภาคทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนี้แกเขา. 
      [๔๒๑] ดูกรอานนท ครั้งน้ัน พระเจากิกิกาสิราชไดสงเกวยีนบรรทุกขาวสารขาวปณฑุมุ- 
 *ฑิกสาลีประมาณ ๕๐๐ เลม และเครื่องแกงอันสมควรแกขาวสารน้ัน ไปพระราชทานแกฆฏิการะ 
 ชางหมอ. ครั้งน้ัน ราชบุรุษท้ังหลายเขาไปหาฆฏิการะชางหมอแลวไดกลาววา ดูกรทานผูเจริญ 
 นี่ขาวสารขาวปณฑุมุฑิกสาลีบรรทุกเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม และเครื่องแกงอันสมควรแก 
 ขาวสารน้ัน พระเจากิกิกาสิราชสงมาพระราชทานแกทานแลว จงรับของพระราชทานเหลาน้ัน 
 ไวเถิด. 
      ฆฏิการะชางหมอไดตอบวา พระราชามีพระราชกิจมาก มีราชกรณียะมาก ของท่ีพระ- 
 *ราชทานมาน้ี อยาเปนของขาพเจาเลย จงเปนของหลวงเถิด. 
      [๔๒๒] ดูกรอานนท เธอจะพึงมีความคิดเห็นวา สมัยน้ัน คนอื่นไดเปนโชติปาล- 
 *มาณพแนนอน แตขอนั้นเธอไมควรเห็นอยางนั้น สมัยน้ันเราไดเปนโชติปาลมาณพ. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนท ยินดีช่ืนชมพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลว ดังน้ีแล. 
                       จบ ฆฏิการสูตร ท่ี ๑. 
                       ---------- 
                         ๒. รัฐปาลสูตร 
               พราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตะเขาเฝา 
      [๔๒๓] ขาพระเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคไดเสด็จจาริกไปในหมูชนชาวกุรุ พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ 
 เสด็จถึงนิคมของชาวกุรอุันช่ือวา ถุลลโกฏฐิตะ. พราหมณและคฤหบดีท้ังหลายชาวนิคมถุลลโกฏ- 
 *ฐิตะ ไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในหมูชน 
 ชาวกุรุ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงถุลลโกฏฐิตะแลว ก็กิตติศัพทอันงามของ 
 ทานพระสมณโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว 
 ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 



 ท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสตัว 
 พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดา และมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมมีคุณอันงามในเบ้ืองตน 
 มีคุณอันงามในทามกลาง มีคุณอันงามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ัง 
 พยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ก็การเห็นพระอรหันตท้ังหลายเห็นปานน้ัน เปนการดี 
 ดังน้ี. 
      [๔๒๔] ครั้งน้ัน พราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคม ไดเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวก 
 ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลกึถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง บางพวกประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคประทับแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 บางพวกประกาศช่ือและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวก 
 นิ่งอยู แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. พระผูมีพระภาคทรงยังพราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏ- 
 *ฐิตนิคม ผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวย 
 ธรรมีกถา. 
                       รัฐปาลกุลบุตรขอบวช 
      [๔๒๕] สมัยนั้น กุลบุตรช่ือรัฐปาละ เปนบุตรของสกุลเลศิ ในถุลลโกฏฐิตนิคมน้ัน 
 นั่งอยูในหมูบริษัทนั้นดวย. รฐัปาลกุลบุตร มีความคิดเห็นวาดวยประการอยางไรๆ แล เราจึงจะรู 
 ท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยให 
 บริบูรณ ใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพงึปลงผมและ 
 หนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. ครั้งน้ัน พวกพราหมณ คฤหบดี 
 ชาวถุลลโกฏฐิตนิคม อันพระผูมีพระภาคทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวย 
 ธรรมีกถา ช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 ทําประทักษิณแลวหลีกไป. เมื่อพราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคมหลีกไปไมนาน รัฐปาล- 
 *กุลบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง. ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยประการไรๆ แล ขาพระพุทธเจา 
 จึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย 
 ใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะ 
 ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอขาพระพุทธเจาพึงได 
 บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเถิด. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรรัฐปาละ ทาน 
 เปนผูท่ีมารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลวหรอื? 
      รัฐปาลกุลบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา เปนผูท่ีมารดาบิดายัง 
 มิไดอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลย พระเจาขา. 
      ภ. ดูกรรัฐปาละ พระตถาคตท้ังหลาย ยอมไมบวชบุตรท่ีมารดาบิดามิไดอนุญาต. 
      ร. ขาแตพระองคผูเจริญ มารดาบิดาจักอนุญาตใหขาพระพุทธเจาออกจากเรือนบวชเปน 



 บรรพชิต ดวยประการใด ขาพระพุทธเจาจักกระทําดวยประการน้ัน. 
      [๔๒๖] ครั้งน้ัน รัฐปาลกุลบุตรลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประ- 
 *ทักษิณแลวเขาไปหามารดาบิดาถึงท่ีอยู แลวไดกลาววา ขาแตคุณแมคุณพอ ดวยประการ 
 อยางไรๆ แล ฉันจึงจะรูท่ัวถงึธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะ 
 ประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิ โดยสวนเดยีวดจุสังขขัด ไมใชทําไดงาย ฉันปรารถนา 
 จะปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอคุณแมคุณพอจง 
 อนุญาตใหฉันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
      [๔๒๗] เมื่อรัฐปาลกุลบุตรกลาวเชนนี้แลว มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรไดกลาววา 
 พอรัฐปาละ เจาเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราท้ังสอง มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดู 
 มาดวยความสุข พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจักความทุกขอะไรเลย มาเถิด พอรัฐปาละ พอจง 
 บริโภค จงด่ืม จงใหบําเรอเถิด เจายังกําลังบรโิภคได กําลังด่ืมได กําลังใหบําเรอได จงยินด ี
 บริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด เราท้ังสองจะอนุญาตใหเจาออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตไมได 
 ถึงเจาจะตาย เราท้ังสองก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากเจา เหตุไฉน เราท้ังสองจักอนุญาตใหเจา 
 ซึ่งยังเปนอยู ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตเลา? แมครั้งท่ีสอง  ...  แมครั้งท่ีสาม รัฐปาลกุลบุตร 
 ก็กลาววา ขาแตคุณแมคุณพอ ดวยประการไรๆ แล ฉันจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาค 
 ทรงแสดงแลว ขอคุณแมคุณพอจงอนุญาตใหฉันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. แมครั้ง 
 ท่ีสาม มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรก็ไดกลาววา พอรัฐปาละ เจาเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรัก 
 ท่ีชอบใจของมารดาบิดา มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจัก 
 ความทุกขอะไรๆ เลย มาเถิด พอรัฐปาละ พอจงบริโภค จงด่ืม จงใหบําเรอเถิด เจายังกําลัง 
 บริโภคได กําลังด่ืมได กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด มารดาบิดาจะ 
 อนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมได ถึงเจาจะตาย เราท้ังสองก็ไมปรารถนาจะ 
 พลัดพรากจากเจา เหตุไฉน เราท้ังสองจักอนญุาตใหเจาซ่ึงยังเปนอยูออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิตเลา? 
                     มารดาบิดาไมอนุญาตใหบวช 
      [๔๒๘] ครั้งน้ัน รัฐปาลกุลบุตรนอยใจวา มารดาบิดาไมอนุญาตใหเราออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิต ดังน้ี จึงนอนอยูบนพื้นอันปราศจากเครื่องลาด ณ ท่ีนั้นเอง ดวยต้ังใจวา 
 ท่ีนี้จักเปนท่ีตาย หรือท่ีบวชของเรา. ไมบริโภคอาหารต้ังแต ๑ วัน ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน ๕ วัน 
 ๖ วัน ตลอดถึง ๗ วัน. 
      [๔๒๙] ครั้งน้ัน มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรไดกลาววา พอรัฐปาละเจาเปนบุตร 
 คนเดียว เปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราท้ังสอง มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข 
 พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจักความทุกขอะไรๆ เลย เจาจงลุกข้ึน พอรัฐปาละ เจาจงบริโภค จงดื่ม 
 จงใหบําเรอเถดิ เจายังกําลังบริโภคได กําลังด่ืมได กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญ 
 ไปพลางเถิด เราท้ังสองจักอนญุาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมได ถึงเจาจะตาย 
 เราท้ังสองก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากเจา เหตุไฉน เราท้ังสองจักอนุญาตใหเจาซ่ึงยังเปนอยู 



 ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตเลา? เมื่อมารดาบิดากลาวเชนนี้แลว รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย 
 แมครั้งท่ีสอง ... แมครั้งท่ีสาม มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรก็ไดกลาววา พอรัฐปาละ เจาเปน 
 บุตรคนเดียว เปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราท้ังสอง มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข 
 พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจักความทุกขอะไรๆ เลย เจาจงลุกข้ึน พอรัฐปาละ เจาจงบริโภค จงดื่ม 
 จงใหบําเรอเถดิ เจายังกําลังบริโภคได กําลังด่ืมได กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญ 
 ไปพลางเถิด. แมครั้งท่ีสาม รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย. 
                 เพื่อนชวยออนวอนขอใหอนุญาตใหบวช 
      [๔๓๐] ครั้งน้ัน พวกสหายของรัฐปาลกุลบุตร พากันเขาไปหารัฐปาลกุลบุตรถึงท่ีอยู 
 แลวไดกลาววา เพื่อนรัฐปาละ ทานเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรักท่ีชอบใจของมารดาบิดา มีแต 
 ความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข ทานไมไดรูจักความทุกขอะไรๆ เลย เชิญลุกข้ึน เพื่อน 
 รัฐปาละ ทานจงบริโภค จงด่ืม จงใหบําเรอเถิด ทานยังกําลังบริโภคได กําลังด่ืมได กําลัง 
 ใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด มารดาบิดาจะอนุญาตใหทานออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิตไมได ถึงทานจะตาย มารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากทาน เหตุไฉน 
 มารดาบิดาจะอนุญาตใหทานซ่ึงยังเปนอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา? เมื่อสหายเหลาน้ัน 
 กลาวเชนนี้ รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย แมครั้งท่ีสอง ... แมครั้งท่ีสาม พวกสหายของรัฐปาล- 
 *กุลบุตรไดกลาววา เพื่อนรัฐปาละ ทานเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรักท่ีชอบใจของมารดาบิดา 
 มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข ทานไมรูจักความทุกขอะไรๆ เลย เชิญลุกข้ึน เพื่อน 
 รัฐปาละ ทานจงบริโภค จงด่ืม จงใหบําเรอเถิด ทานยังกําลังบริโภคได กําลังด่ืมได กําลัง 
 ใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด. แมครั้งท่ีสาม รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย. 
      ลําดับนั้น พวกสหายพากันเขาไปหามารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรถึงท่ีอยู แลวไดกลาววา 
 ขาแตคุณแมคุณพอ รัฐปาลกุลบุตรน้ี นอนอยูท่ีพื้นอันปราศจากเครื่องลาด ณ ท่ีนั้นเอง ดวย 
 ต้ังใจวาท่ีนี้จักเปนท่ีตายหรือท่ีบวชของเรา ถาคุณแมคุณพอจะไมอนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิต ก็จักตายเสียในท่ีนั้นเอง แตถาคุณแมคุณพอจะอนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตร 
 ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต คุณแมคุณพอก็จักไดเห็นเขาแมบวชแลว หากรัฐปาลกุลบุตร 
 จักยินดีในการบวชเปนบรรพชิตไมได เขาจะไปไหนอื่น ก็จักลับมาท่ีนี่เอง ขอคุณแมคุณพอ 
 อนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
                      มารดาบิดาอนุญาตใหบวช 
      [๔๓๑] มารดาบิดากลาววา ดูกรพอท้ังหลาย เราอนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิต แตเมื่อเขาบวชแลวพึงมาเยี่ยมมารดาบิดาบาง. ครั้งน้ัน สหายท้ังหลาย 
 พากันเขาไปหารัฐปาลกุลบุตรถึงท่ีอยู แลวไดกลาววา คุณแมคุณพออนุญาตใหทานออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิตแลว แตเมื่อทานบวชแลว พึงมาเยี่ยมคุณแมคุณพอบาง. 
                   รัฐปาละบวชและบรรลุพระอรหันต 
      [๔๓๒] ครั้งน้ัน รัฐปาลกุลบุตรลุกข้ึน บํารุงกายใหเกิดกําลังแลว เขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. แลวไดทูลวา 



 ขาแตพระองคผูเจริญ มารดาบิดาอนุญาตใหขาพระพุทธเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว 
 ขอพระผูมีพระภาคใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด รัฐปาลกุลบุตรไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานัก 
 พระผูมีพระภาค. ครั้นเมื่อทานรัฐปาละอุปสมบทแลวไมนาน พอไดกึ่งเดือน พระผูมีพระภาค 
 ประทับอยูในถุลลโกฏฐิตนิคมตามควรแลว เสด็จจาริกไปทางนครสาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลําดับ 
 ไดเสด็จถึงพระนครสาวัตถีแลว. 
      [๔๓๓] ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน ทานรัฐปาละหลีกออกไปอยูแตผูเดียว เปน 
 ผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย 
 ไมมีธรรมอื่นยิง่กวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวย 
 ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ี 
 ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ทานพระรัฐปาละไดเปนพระอรหันต 
 รูปหน่ึง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย. 
      [๔๓๔] ครั้งน้ัน ทานพระรัฐปาละเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
 แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนา 
 จะไปเยี่ยมมารดาบิดา ถาพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตกะขาพระองค. พระผูมีพระภาคทรงมนสิการ 
 กําหนดใจของทานพระรัฐปาละดวยพระหฤทัยแลว ทรงทราบชัดวา รัฐปาลกุลบุตรไมสามารถ 
 ท่ีจะบอกลาสิกขาสึกออกไปแลว. ลําดับนั้น จึงตรัสวา ดูกรรฐัปาละ ทานจงสําคัญกาลอันควร 
 ณ บัดนี้เถิด. ทานพระรัฐปาละลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลว 
 เก็บอาสนะถือบาตรและจีวรหลีกจาริกไปทางถุลลโกฏฐิตนิคม จาริกไปโดยลําดับ บรรลุถึง 
 ถุลลโกฏฐิตนิคมแลว. 
      [๔๓๕] ไดยินวา ทานพระรัฐปาละพักอยู ณ พระราชอุทยาน ช่ือมิคาจีระ ของพระเจา 
 โกรัพยะ ในถุลลโกฏฐิตนิคมน้ัน. ครั้งน้ันเวลาเชา ทานพระรัฐปาละนุงแลว ถือบาตรและจีวร 
 เขาไปบิณฑบาตยังถุลลโกฏฐิตนิคม. เมื่อเท่ียวบิณฑบาตในถุลลโกฏฐิตนิคมตามลําดับตรอก ไดเขา 
 ไปยังนิเวศนของบิดาทาน สมัยนั้น บิดาของทานพระรัฐปาละ กําลังใหชางกัลบกสางผมอยูท่ีซุม 
 ประตูกลาง. ไดเห็นทานพระรัฐปาละกําลังมาแตไกล แลวไดกลาววา พวกสมณะศีรษะโลน 
 เหลานี้ บวชบุตรคนเดียวผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา. ครั้งน้ัน ทานพระรัฐปาละไมไดการให 
 ไมไดคําตอบท่ีบานบิดาของทาน ท่ีแทไดแตคําดาเทาน้ัน. 
      [๔๓๖] สมัยน้ัน ทาสีแหงญาติของทานพระรัฐปาละปรารถนาจะเอาขนมกุมมาสท่ีบูด 
 ไปท้ิง. ทานรัฐปาละไดกลาวกะทาสีของญาตินั้นวา ดูกรนองหญิง ถาส่ิงน้ันจําตองท้ิง 
 จงใสในบาตรของฉันนี้เถิด. ทาสีของญาติเมื่อเทขนมกุมมาสท่ีบูดนั้นลงในบาตรของทานพระ- 
 *รัฐปาละ จํานิมิตแหงมือเทาและเสียงได. แลวไดเขาไปหามารดาของทานรัฐปาละ แลวไดกลาววา 
 เดชะบุญแมเจา แมเจาพึงทราบวา รัฐปาละลูกแมเจามาแลว. 
      มารดาทานพระรัฐปาละกลาววา แมคนใช ถาเจากลาวจริง ฉันจะทําเจาไมใหเปนทาสี. 
      ลําดับนั้น มารดาของทานพระรัฐปาละเขาไปหาบิดาถึงท่ีอยูแลวไดกลาววา เดชะบุญ 



 ทานคฤหบดี ทานพึงทราบวา ไดยินวารัฐปาลกุลบุตรมาถึงแลว. 
                       พระรัฐปาลฉันขนมบูด 
      [๔๓๗] ขณะนั้น ทานพระรัฐปาละอาศัยฝาเรือนแหงหนึง่ฉันขนมกุมมาสบูดนั้นอยู. 
 บิดาเขาไปหาทานพระรัฐปาละถึงท่ีใกล แลวไดถามวา มีอยูหรือพอรัฐปาละ ท่ีพอจักกินขนม 
 กุมมาสบูด พอควรไปเรือนของตัวมิใชหรือ? 
      ทานพระรัฐปาละตอบวา ดูกรคฤหบดี เรือนของอาตมภาพผูออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิตจะมีท่ีไหน อาตมภาพไมมีเรือน อาตมภาพไดไปถึงเรือนของทานแลว แตท่ีเรือนของ 
 ทานน้ัน อาตมภาพไมไดการให ไมไดคําตอบเลย ไดเพียงคําดาอยางเดียวเทาน้ัน. 
      มาไปเรือน มาเถิด พอรัฐปาละ. 
      อยาเลยคฤหบดี วันนี้อาตมภาพทําภัตตกิจเสร็จแลว. 
      พอรัฐปาละ ถาอยางนั้น ขอทานจงรับภัตตาหารเพ่ือฉันในวันพรุงน้ี ทานพระรัฐปาละรับ 
 นิมนตดวยดุษณีภาพแลว. 
                    พระรัฐปาลเขาไปบานโยมบิดา 
      [๔๓๘] ลําดับนั้น บิดาของทานพระรัฐปาละทราบวา ทานรัฐปาละรับนิมนตแลวเขาไป 
 ยังนิเวศนของตน แลวสั่งใหฉาบไลท่ีแผนดินดวยโคมัยสด แลวใหขนเงินและทองมากองเปน 
 กองใหญ แบงเปนสองกอง คือ เงินกองหนึ่ง ทองกองหน่ึง เปนกองใหญอยางท่ีบุรุษท่ียืนอยูขางนี้ 
 ไมเห็นบุรุษท่ีผูยืนขางโนน บุรุษท่ียืนขางโนนไมเห็นบุรุษผูยืนขางนี้ ฉะนั้น ใหปดกองเงินกองทอง 
 นั้นดวยเสื่อลําแพน ใหปูลาดอาสนะไวทามกลาง แลวแวดวงดวยมาน แลวเรียกหญิงท้ังหลายท่ีเปน 
 ภรรยาเกาของทานพระรัฐปาละมาวา ดูกรแมสาวๆ ท้ังหลาย เจาท้ังหลายประดับดวยเครื่องประดับ 
 สํารับใดมา จึงเปนท่ีรักท่ีชอบใจของรัฐปาลบุตรของเราแตกอน จงประดับดวยเครื่องประดับ 
 สํารับนั้น. ครั้นลวงราตรีนั้นไป บิดาของทานพระรัฐปาละ ไดสั่งใหตกแตงของเค้ียวของฉัน 
 อยางประณีต แลวใชคนไปเรียนเวลาแกทานพระรัฐปาละวา ถึงเวลาแลวพอรัฐปาละวา ภัตตาหาร 
 สําเร็จแลว. ครั้งน้ัน เวลาเชา ทานพระรัฐปาละ นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศน 
 แหงบิดาทาน แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว. บิดาของทานพระรัฐปาละส่ังใหเปดกองเงินและ 
 ทองน้ัน แลวไดกลาวกะทานพระรัฐปาละวา พอรัฐปาละ ทรัพยกองน้ีเปนสวนของมารดา กองอื่น 
 เปนสวนของบิดา สวนของปูอีกกองหนึ่ง เปนของพอผูเดียว พออาจจะใชสอยสมบัติ และทําบุญ 
 ได พอจงลาสกิขาสึกเปนคฤหัสถมาใชสอยสมบัติ และทําบุญไปเถิด. 
      ทานพระรัฐปาละตอบวา ดูกรคฤหบดี ถาทานพึงทําตามคําของอาตมภาพได ทานพึงให 
 เขาขนกองเงินกองทองน้ีบรรทุกเกวียนใหเข็นไปจมเสียท่ีกลางกระแสแมน้ําคงคา ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร เพราะความโศก ความร่ําไร ทุกข โทมนัส และอุปายาส มีทรัพยนั้นเปนเหตุ จักเกิดข้ึน 
 แกทาน. 
      ลําดับนั้น ภรรยาเกาของทานพระรัฐปาละ ตางจับท่ีเทาแลวถามวา พอผูลกูเจา นางฟา 
 ท้ังหลายผูเปนเหตุใหทานประพฤติพรหมจรรยนั้นเปนเชนไร? 
      ทานพระรัฐปาละตอบวา ดูกรนองหญิง เราท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยเพราะเหตุนางฟา 



 ท้ังหลายหามิได. 
      หญิงเหลาน้ันเสียใจวา รัฐปาละผูลูกเจาเรียกเราท้ังหลายดวยวาทะวา นองหญิง ดังน้ี 
 สลบลมอยู ณ ท่ีนั้น. ครั้งน้ัน ทานพระรัฐปาละไดกลาวกะบิดาวา ดูกรคฤหบดี ถาจะพึงให 
 โภชนะก็จงใหเถิด อยาใหอาตมภาพลําบากเลย. 
      บริโภคเถิด พอรัฐปาละ ภัตตาหารสําเร็จแลว. 
      ถึงบิดาทานพระรัฐปาละ ไดอังคาสทานพระรัฐปาละดวยของเค้ียวของฉันอยางประณีต 
 ใหอิ่มหนําดวยมือของตนเสร็จแลว. 
                      พระรัฐปาละแสดงธรรม 
      [๔๓๙] ครั้งน้ัน ทานพระรัฐปาละฉันเสร็จชักมือออกจากบาตรแลวไดยืนข้ึนกลาวคาถา 
 เหลานี้วา 
         จงมาดูอัตภาพอันวจิิตร มกีายเปนแผล อันคุมกันอยู 
      แลว กระสับกระสาย เปนท่ีดําริของชนเปนอันมาก ไมมี 
      ความยั่งยืนมั่นคง จงมาดูรูปอันวิจิตรดวยแกวมณีและกุณฑล 
      มีกระดูกอันหนังหุมหอไว งามพรอมดวยผา (ของหญิง) เทา 
      ท่ียอมดวยสีแดงสด หนาท่ีไลทาดวยจุรณ พอจะหลอกคนโง 
      ใหหลงได แตจะหลอกคนผูแสวงหาฝงคือพระนิพพานไมได 
      ผมท่ีแตงงาม ตาท่ีเยิ้มดวยยาหยอด พอจะหลอกคนใหหลง 
      ได แตจะหลอกคนผูแสวงหาฝงคือพระนิพพานไมได กายเนา 
      อันประดับดวยเครื่องอลังการ ประดุจทนานยาหยอดอันใหม 
      วิจิตร พอจะหลอกคนโงใหหลงได แตจะหลอกคนผูแสวงหา 
      ฝงคือพระนิพพานไมได ทานเปนดังพรานเนื้อวางบวงไว แต 
      เนื้อไมติดบวง เมื่อพรานเน้ือกําลังคร่ําครวญอยู เรากินแต 
      อาหารแลวก็ไป. 
      ครั้นทานพระรัฐปาละยืนกลาวคาถาเหลาน้ีแลว จึงเขาไปยังพระราชอทุยานมิคาจีระของ 
 พระเจาโกรัพยะ แลวนั่งพักกลางวันอยูท่ีโคนไมแหงหน่ึง. 
      [๔๔๐] ครั้งน้ัน พระเจาโกรัพยะ ตรัสเรียกพนักงานรักษาพระราชอุทยานมาวา ดูกร 
 มิควะ ทานจงชําระพื้นสวนมิคาจีระใหหมดจดสะอาด เราจะไปดูพื้นสวนอันดี. นายมิควะทูลรับ 
 พระเจาโกรัพยะวา อยางนั้น ขอเดชะ แลวชําระพระราชอุทยานมิคาจีระอยู ไดเห็นพระรัฐปาละ 
 ซึ่งน่ังพักกลางวันอยูท่ีโคนไมแหงหน่ึง จึงเขาไปเฝาพระเจาโกรัพยะ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ 
 พระราชอุทยานมิคาจีระของพระองคหมดจดแลว และในพระราชอุทยานน้ีมีกุลบุตรช่ือ รัฐปาละ 
 ผูเปนบุตรแหงตระกูลเลิศในถุลลโกฏฐิตนิคมน้ี ท่ีพระองคทรงสรรเสริญอยูเสมอๆ นั้น เธอน่ัง 
 พักกลางวันอยูท่ีโคนไมแหงหน่ึง. 
      พระเจาโกรัพยะตรัสวา ดูกรเพื่อนมิควะ ถาเชนนั้น ควรจะไปยังพ้ืนสวนเดี๋ยวน้ี 
 เราท้ังสองจักเขาไปหารัฐปาละผูเจริญนั้นในบัดนี้. 



      ครั้งน้ัน พระเจาโกรัพยะรบัสั่งวา ของควรเค้ียวควรบรโิภคสิ่งใดอันจะตกแตงไปใน 
 สวนนั้น ทานท้ังหลายจงแจกจายของส่ิงน้ันท้ังส้ินเสียเถิด ดังน้ีแลว รับสั่งใหเทียมพระราชยาน 
 ช้ันดี เสด็จออกจากถุลลโกฏฐิตนิคมดวยพระราชยานท่ีดีๆ ดวยราชานุภาพอันยิ่งใหญ เพื่อจะพบ 
 ทานพระรัฐปาละ. ทาวเธอเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนยานพระท่ีนั่งไปจนสุดทาง เสด็จลง 
 ทรงพระดําเนินดวยบริษัทชนสูงๆ เขาไปหาทานพระรัฐปาละ แลวทรงปราศรัยกับทานพระรัฐปาละ 
 ครั้นผานปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดประทับยืนอยู ณ ท่ีอันสมควรสวนขางหน่ึง แลว 
 รับสั่งวา เชิญทานรัฐปาละผูเจริญนั่งบนเครื่องลาดนี้เถิด. 
      ทานพระรัฐปาละถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร อยาเลย เชิญมหาบพิตรน่ังเถิด 
 อาตมภาพนั่งท่ีอาสนะของอาตมภาพดีแลว พระเจาโกรัพยะประทับนั่งบนอาสนะท่ีพนักงานจัด 
 ถวาย. 
                          ความเส่ือม ๔ 
      [๔๔๑] ครั้นพระเจาโกรัพยะประทับนั่งแลว ไดตรัสกะทานพระรัฐปาละวา ทานรัฐปาละ 
 ผูเจริญ ความเส่ือม ๔ ประการน้ี ท่ีคนบางพวกในโลกน้ีถึงเขาแลว ยอมปลงผมและหนวด นุงหม 
 ผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ความเสื่อม ๔ ประการน้ันเปนไฉน คือความเสื่อม 
 เพราะชรา ๑ ความเส่ือมเพราะความเจ็บไข ๑ ความเส่ือมจากโภคสมบัติ ๑ ความเส่ือมจากญาติ ๑ 
      [๔๔๒] ทานรัฐปาละ ความเส่ือมเพราะชราเปนไฉน? ทานรัฐปาละ คนบางคนในโลกน้ี 
 เปนคนแกแลว เปนคนเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ. เขาคิดเห็นดังน้ีวา 
 เดี๋ยวนี้เราเปนคนแกแลว เปนคนเฒาแลว เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ ก็การท่ีเรา 
 จะไดโภคสมบัติท่ียังไมได หรือการท่ีเราจะทําโภคสมบัติท่ีไดแลวใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยา 
 กระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
 เขาประกอบดวยความเสื่อมเพราะชราน้ัน จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิต ดูกรทานรัฐปาละ นี้เรียกวาความเส่ือมเพราะชรา. สวนทานรัฐปาละ 
 ผูเจริญ เดี๋ยวนีก้็ยังหนุมแนน มีผมดําสนิท ประกอบดวยความเปนหนุมกําลังเจริญเปนวัยแรก 
 ไมมีความเส่ือมเพราะชรานั้นเลย ทานพระรัฐปาละรูเห็น หรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรอืนบวช 
 เปนบรรพชิตเสียเลา? 
      [๔๔๓] ทานรัฐปาละ ก็ความเส่ือมเพราะความเจ็บไขเปนไฉน? ทานรัฐปาละ คนบางคน 
 ในโลกนี้ เปนคนมีอาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก. เขาคิดเห็นดังน้ีวา เดี๋ยวนี้เราเปนคนมีอาพาธ 
 มีทุกข เปนไขหนัก ก็การท่ีเราจะไดโภคสมบัติท่ียังไมได หรือการท่ีเราจะทําโภคสมบัติท่ีไดแลว 
 ใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยากระน้ันเลย เราพงึปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. เขาประกอบดวยความเส่ือมเพราะความเจ็บไขนั้น จึงปลงผมและ 
 หนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต นี้เรียกวาความเส่ือมเพราะความ 
 เจ็บไข. สวนทานรัฐปาละ เดี๋ยวนี้เปนผูไมอาพาธ ไมมีทุกข ประกอบดวยไฟธาตุท่ียอยอาหาร 
 สม่ําเสมอดี ไมเย็นนัก ไมรอนนัก ไมมีความเส่ือมเพราะความเจ็บไขนั้นเลย ทานรัฐปาละ 
 รูเห็นหรอืไดฟงอะไร จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเสียเลา? 



      [๔๔๔] ทานรัฐปาละ ก็ความเส่ือมจากโภคสมบัติเปนไฉน? ทานรัฐปาละ คนบางคน 
 ในโลกนี้ เปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก โภคสมบัติเหลานั้นของเขาถึงความส้ินไป 
 โดยลําดับ. เขาคิดเห็นดังน้ีวา เมื่อกอนเราเปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก โภคสมบัติ 
 เหลานั้นของเราถึงความส้ินไปโดยลําดับแลว ก็การท่ีเราจะไดโภคสมบัติท่ียังไมได หรอืการท่ีเรา 
 จะทําโภคสมบัติท่ีไดแลวใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยากระน้ันเลย เราพึงปลงผมและหนวด 
 นุงหมผากาสายะ ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตเถิด ดังน้ี. เขาประกอบดวยความเส่ือมจาก 
 โภคสมบัตินั้น จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ทาน 
 รัฐปาละผูเจริญ นี้เรียกวาความเส่ือมจากโภคสมบัติ. สวนทานรัฐปาละเปนบุตรของตระกูลเลิศ 
 ในถุลลโกฏฐิตนิคมน้ี ไมมีความเสื่อมจากโภคสมบัตินั้น ทานรัฐปาละรูเห็น หรือไดฟงอะไร 
 จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเสียเลา? 
      [๔๔๕] ทานรัฐปาละ ก็ความเส่ือมจากญาติเปนไฉน? ทานรัฐปาละ คนบางคน 
 ในโลกนี้ มีมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตเปนอนัมาก ญาติเหลาน้ันของเขาถึงความส้ินไปโดยลําดับ 
 เขาคิดเห็นดังน้ีวา เมื่อกอนเรามีมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตเปนอันมาก (เดี๋ยวนี้) ญาติของเรา 
 นั้นถึงความส้ินไปโดยลําดับ ก็การท่ีเราจะไดโภคสมบัติท่ียังไมได หรือการท่ีเราจะทําโภคสมบัติ 
 ท่ีไดแลวใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยากระน้ันเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ 
 ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตเถิด ดังน้ี. เขาประกอบดวยความเสื่อมจากญาตินั้น จึงปลงผม 
 และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ทานรัฐปาละ นี้เรียกวาความ 
 เสื่อมจากญาติ. สวนทานรัฐปาละ มีมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตในถุลลโกฏฐิตนิคมน้ีเปน 
 อันมาก ไมไดมีความเส่ือมจากญาติเลย ทานรัฐปาละ รูเห็นหรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรอืน 
 บวชเปนบรรพชิตเสียเลา? ทานรัฐปาละ ความเส่ือม ๔ ประการน้ี ท่ีคนบางพวกในโลกนี้ถงึ 
 เขาแลว จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต. ทานรัฐปาละ 
 ไมไดมีความเส่ือมเหลาน้ันเลย. ทานรัฐปาละรูเห็นหรอืไดฟงอะไร 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 ไมยั่งยืน ดังน้ีแล 
 อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดง 
 แลว ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
      ๒. ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอท่ีสองวา โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตน 
 ดังน้ีแล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 ทรงแสดงแลว ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
      ๓. ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอท่ีสามวา โลกไมมีอะไรเปนของตน จําตอง 



 ละส่ิงท้ังปวงไป ดังน้ีแล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิต. 
      ๔. ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอท่ีสี่วา โลกบกพรองอยูเปนนิตยไมรูจักอิ่ม เปนทาส 
 แหงตัณหา ดังน้ีแล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ท่ีอาตมภาพรูเหน็และไดฟงแลว จึงออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต. 
      ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทส ๔ ขอนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเหน็ 
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิต. 
      [๔๔๗] ทานรัฐปาละกลาววา โลกอันชรานําไป ไมยั่งยืน ดังน้ี ก็เนื้อความแหง 
 ภาษิตน้ีจะพึงเห็นไดอยางไร? 
      ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรเมื่อมี 
 พระชนมายุ ๒๐ ปก็ดี ๒๕ ปก็ดี ในเพลงชางก็ดี เพลงมาก็ดี เพลงรถก็ดี เพลงธนูก็ดี 
 เพลงอาวุธก็ดี ทรงศึกษาอยางคลองแคลว ทรงมีกําลังพระเพลา มีกําลังพระพาหา มีพระกาย 
 สามารถ เคยทรงเขาสงครามมาแลวหรอื? 
      ทานรัฐปาละ ขาพเจาเม่ือมีอายุ ๒๐ ปก็ดี ๒๕ ปก็ดี ในเพลงชางก็ดี เพลงมาก็ดี 
 เพลงรถก็ดี เพลงธนูก็ดี เพลงอาวุธก็ดี ไดศึกษาอยางคลองแคลว มีกําลังขา มีกําลังแขน 
 มีตนสามารถ เคยเขาสงครามมาแลว บางครั้งขาพเจาสําคัญวามีฤทธ์ิ ไมเห็นใครจะเสมอดวย 
 กําลังของตน. 
      ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน แมเดี๋ยวนี้ มหาบพิตร 
 ก็ยังมีกําลังพระเพลา มีกําลังพระพาหา มีพระกายสามารถเขาสงครามเหมือนฉะนั้นไดหรือ? 
      ทานรัฐปาละ ขอนี้หามิได เดี๋ยวนี้ ขาพเจาแกแลว เจริญวัยแลว เปนผูใหญ ลวงกาล 
 ผานวัยมาโดยลําดับแลว วัยของขาพเจาลวงเขาแปดสิบ บางครั้งขาพเจาคิดวา จักยางเทาท่ีนี้ 
 ก็ไพลยางไปทางอื่น. 
      ดูกรมหาบพิตร เนื้อความนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึง ตรัสธัมมุทเทสขอท่ีหนึ่งวา โลกอันชรานําเขาไป 
 ไมยั่งยืน ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
      ดูกรทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขอวาโลกอนัชรานําเขาไป ไมยั่งยืนนี ้
 อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสดีแลว 
 ดูกรทานรัฐปาละ เปนความจริง โลกอันชรานําเขาไป ไมยั่งยืน ในราชสกุลนี้ มีหมูชาง หมูมา 
 หมูรถ และหมูคนเดินเทา หมูไรจักครอบงําอนัตรายของเราได. 
      [๔๔๘] ทานรัฐปาละกลาววา โลกไมมผีูตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตน ดังน้ี ก็ 
 เนื้อความแหงภาษิตนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร? 
      ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรเคยทรง 



 ประชวรหนักบางหรือไม? 
      ดูกรทานรัฐปาละ ขาพเจาเคยเจ็บหนักอยู บางครั้ง บรรดามิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต 
 แวดลอมขาพเจาอยู ดวยสําคัญวา พระเจาโกรัพยะจักสวรรคตบัดนี้ พระเจาโกรัพยะจักสวรรคต 
 บัดนี้ ดังน้ี. 
      ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรไดมิตร 
 อํามาตย ญาติสาโลหิต (ท่ีมหาบพิตรจะขอรอง) วา มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเจริญ 
 ของเราท่ีมีอยูท้ังหมด จงมาชวยแบงเวทนานี้ไป โดยใหเราไดเสวยเวทนาเบาลง ดังน้ี หรือวา 
 มหาบพิตรตองเสวยเวทนาแตพระองคเดียว? 
      ดูกรทานรัฐปาละ ขาพเจาจะไดมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต (ท่ีขาพเจาจะขอรอง) วา 
 มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตท่ีมีอยูท้ังหมด จงมาชวยแบงเวทนานี้ไป โดยใหเราไดเสวยเวทนา 
 เบาลงไป ดังน้ี หามิได ท่ีแท ขาพเจาตองเสวยเวทนานั้นแตผูเดียว. 
      ดูกรมหาบพิตร เนื้อความนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทสขอท่ีสองวา โลกไมมีผูตานทาน ไม 
 เปนใหญเฉพาะตน ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
      ดูกรทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีแลว ขอวา โลกไมมผีูตานทาน ไมเปนใหญ 
 เฉพาะตนน้ี อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเหน็ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 ตรัสดีแลว ทานรัฐปาละ เปนความจริง โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตน ในราชสกุล 
 นี้ มีเงินและทองอยูท่ีพื้นดินและในอากาศมาก. 
      [๔๔๙] ทานรัฐปาละกลาววา โลกไมมอีะไรเปนของตน จําตองท้ิงส่ิงท้ังปวงไป ดังน้ี 
 ก็เนื้อความแหงภาษิตนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร? 
      ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน เดี๋ยวนี้ มหาบพิตร 
 เอิบอิ่ม พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอพระองคอยู ฉันใด มหาบพิตรจักไดสมพระราชประสงค 
 วา แมในโลกหนา เราจักเปนผูเอิบอิ่ม พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู ฉันนั้น หรอื 
 วาชนเหลาอื่นจักปกครองโภคสมบัตินี้ สวนมหาบพิตรก็จักเสด็จไปตามยถากรรม? 
      ทานรัฐปาละ เดี๋ยวนี้ ขาพเจาเอิบอิ่ม พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู ฉันใด 
 ขาพเจาจักไมไดความประสงควา แมในโลกหนา เราจะเปนผูเอิบอิ่ม พรั่งพรอมกามคุณ ๕ 
 บําเรอตนอยู ฉันนั้น ท่ีแท ชนเหลาอื่นจักปกครองโภคสมบัตินี้ สวนขาพเจาก็จักไปตามยถากรรม. 
      ดูกรมหาบพิตร เนื้อความนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น 
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทสขอท่ีสามวา โลกไมมีอะไรเปน 
 ของตน จําตองละท้ิงส่ิงท้ังปวงไป ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิต. 
      ดูกรทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีแลว ขอวา โลกไมมอีะไรเปนของตน จําตอง 
 ละท้ิงส่ิงท้ังปวงไปน้ี อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา ตรัสดีแลว ทานรฐัปาละ เปนความจริง ไมมีอะไรเปนของตน จําตองละท้ิงส่ิง 



 ท้ังปวงไป. 
      [๔๕๐] ทานรัฐปาละกลาววา โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา 
 ดังน้ี ก็เนื้อความแหงภาษิตน้ี จะพึงเห็นไดอยางไร? 
      ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรทรงครอบครอง 
 กุรุรัฐอันเจริญอยูหรอื? 
      อยางนั้น ทานรัฐปาละ ขาพเจาครอบครองกุรุรัฐอันเจริญอยู. 
      มหาบพิตรจักเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ราชบุรุษของมหาบพิตรท่ีกุรุรัฐน้ี เปนท่ี 
 เช่ือถือได เปนคนมีเหตุ พึงมาจากทิศบูรพา. เขาเขามาเฝามหาบพิตร แลวกราบทูลอยางนี้วา 
 ขอเดชะมหาราชเจา พระองคพึงทรงทราบวา ขาพระพุทธเจามาจากทิศบูรพา ในทิศน้ัน ขา- 
 *พระพุทธเจา ไดเห็นชนบทใหญ มั่งค่ังและเจริญ มีชนมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน ในชนบท 
 นั้น มีพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทามาก มีสัตวอชินะท่ีฝกแลวมาก มีเงินและทองท้ังท่ี 
 ยังไมไดทํา ท้ังท่ีทําแลวก็มาก ในชนบทน้ัน สตรีปกครอง พระองคอาจจะรบชนะไดดวยกําลังพล 
 ประมาณเทาน้ัน ขอพระองคจงไปรบเอาเถิด มหาราชเจา ดังน้ี มหาบพิตรจะทรงทําอยางไรกะ 
 ชนบทนั้น? 
      ดูกรทานรัฐปาละ พวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียนะซิ. 
      ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ราชบุรุษของมหา- 
 *บพิตรท่ีกุรุรัฐน้ี เปนท่ีเช่ือถือได เปนคนมีเหตุ พึงมาจากทิศปจจิม ... จากทิศอุดร ... จากทิศ 
 ทักษิณ ... จากสมุทรฟากโนน เขาเขามาเฝามหาบพิตร แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ 
 มหาราชเจา พระองคพึงทรงทราบวา ขาพระพุทธเจามาจากสมุทรฟากโนน ณ ท่ีนั้น ขาพระ 
 พุทธเจาไดเห็นชนบทใหญ มั่งค่ังและเจริญ มีชนมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน ในชนบทน้ัน 
 มีพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทามาก มีสัตวอชินะท่ีฝกแลวมาก มีเงินและทองท้ังท่ียัง 
 ไมไดทําท้ังท่ีทําแลวมาก ในชนบทนั้น สตรีปกครอง พระองคอาจจะรบชนะไดดวยกําลังพล 
 ประมาณเทาน้ัน ขอพระองคจงไปรบเอาเถิด มหาราชเจา ดังน้ี มหาบพิตรจะทรงทําอยางไรกะ 
 ชนบทนั้น? 
      ดูกรทานรัฐปาละ พวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียนะซิ. 
      ดูกรมหาบพิตร เนื้อความนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทสขอท่ีสี่วา โลกพรองอยูเปนนิตย ไม 
 รูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา ท่ีอาตมภาพรูเหน็และไดฟงแลว จึงออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต. 
      ดูกรทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขอวา โลกพรองอยูเปนนติย ไมรู 
 จักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหานี้ อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระ 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสดีแลว ทานรัฐปาละ เปนความจริง โลกพรองอยูเปนนิตย 
 ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา. 
                     พระรัฐปาละกลาวนิคมคาถา 
      [๔๕๑] ทานรัฐปาละไดกลาวคําน้ีแลว ครั้นแลว ภายหลงัไดกลาวคาถาประพันธนี้อื่น 



 อีกวา 
         เราเห็นมนุษยท้ังหลายในโลก ท่ีเปนผูมีทรัพย ไดทรัพย 
      แลวยอมไมใหเพราะความหลง โลภแลวยอมทําการส่ังสมทรัพย 
      และยังปรารถนากามท้ังหลายยิ่งข้ึนไป พระราชาทรงแผอํานาจ 
      ชํานะตลอดแผนดิน ทรงครอบครองแผนดินมีสาครเปนท่ีสุด 
      มิไดทรงรูจกัอิ่มเพียงฝงสมุทรขางหน่ึง ยังทรงปรารถนาฝงสมุทร 
      ขางโนนอีก พระราชาและมนุษยเหลาอื่นเปนอันมาก ยังไมสิ้น 
      ความทะเยอทะยาน ยอมเขาถึงความตาย เปนผูพรองอยู ละรางกาย 
      ไปแท ความอิ่มดวยกามยอมไมมีในโลกเลย อนึ่ง ญาติ 
      ท้ังหลายพากันสยายผมคร่าํครวญถึงผูนั้น พากันกลาววา ไดตาย 
      แลวหนอ พวกญาตินําเอาผูนั้นคลุมดวยผาไปยกข้ึนเชิงตะกอน 
      แตนั้นก็เผากัน ผูนั้น เมื่อกําลังถูกเขาเผา ถูกแทงอยูดวยหลาว 
      มีแตผาผืนเดียว ละโภคสมบัติไป ญาติก็ดี มิตรก็ดี หรือ 
      สหายท้ังหลายเปนท่ีตานทานของบุคคลผูจะตายไมมี ทายาท 
      ท้ังหลายก็ขนเอาทรัพยของผูนั้นไป สวนสัตวยอมไปตามกรรม 
      ท่ีทําไว ทรัพยอะไรๆ ยอมติดตามคนตายไปไมได บุตร ภรรยา 
      ทรัพย และแวนแควนก็เชนนั้น บุคคลยอมไมไดอายุยืนดวย 
      ทรัพย และยอมไมกําจัดชราไดดวยทรัพย นักปราชญท้ังหลาย 
      กลาวชีวิตน้ี วานอยนัก วาไมเท่ียง มีความแปรปรวนเปน 
      ธรรมดา ท้ังคนม่ังมี ท้ังคนยากจน ยอมกระทบผัสสะ ท้ัง 
      คนพาล ท้ังนักปราชญ ก็กระทบผัสสะเหมือนกัน แตคนพาล 
      ยอมนอนหวาดอยู เพราะความท่ีตนเปนพาล สวนนักปราชญ 
      อันผัสสะถูกตองแลว ยอมไมหวั่นไหว เพราะเหตุนั้นแล ปญญา 
      จึงประเสริฐกวาทรัพย ปญญาเปนเหตุถึงท่ีสุดในโลกนี้ได คน 
      เปนอันมาก ทําบาปกรรมเพราะความหลงในภพนอยภพใหญ 
      เพราะไมมีปญญาเครื่องใหถึงท่ีสุด สัตวท่ีถึงการทองเท่ียวไปมา 
      ยอมเขาถึงครรภบาง ปรโลกบาง ผูอื่นนอกจากผูมีปญญาน้ัน 
      ยอมเช่ือไดวา จะเขาถึงครรภและปรโลก หมูสัตวผูมีบาป 
      ธรรม ละโลกน้ีไปแลวยอมเดือดรอน เพราะกรรมของตนเอง 
      ในโลกหนา เปรียบเหมือนโจรผูมีความผิด ถูกจับเพราะ 
      โจรกรรม มีตัดชอง เปนตน ยอมเดือดรอนเพราะกรรมของ 
      ตนเอง ฉะน้ัน ความจริง กามท้ังหลายวิจติร รสอรอยเปนท่ีรื่น 
      รมยใจ ยอมย่ํายีจิต ดวยรูปมีประการตางๆ มหาบพิตร 
      อาตมาภาพเห็นโทษในกามท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น จึงบวชเสีย 



      สัตวโลกท้ังหลาย ท้ังหนุมท้ังแก เมื่อสรีระทําลายไป ยอมตก 
      ตายไป เหมือนผลไมท้ังหลายท่ีรวงหลนไป มหาบพิตร อาตมภาพ 
      รูเหตุนี้จึงบวชเสีย ความเปนสมณะ เปนขอปฏิบัติอันไมผิด 
      เปนผูประเสริฐแท ดังน้ีแล. 
                       จบ รัฐปาลสูตร ท่ี ๒. 
                      ------------ 
                         ๓. มฆเทวสูตร 
                      เรื่อง พระเจามฆเทวะ 
      [๔๕๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีอัมพวัน ของพระเจามฆเทวะ ใกลเมืองมิถลิา. 
 ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงแยมพระสรวลใหปรากฏ ณ ประเทศแหงหน่ึง. ลําดับนั้น ทาน 
 พระอานนทไดมีความคิดวา อะไรหนอเปนเหตุ อะไรเปนปจจัยใหพระผูมพีระภาคทรงแยม 
 พระสรวล พระตถาคตท้ังหลายไมทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิได ดังน้ีแลว จึงทําจีวรเฉวียงบา 
 ขางหน่ึง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลว ไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ 
 เปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ใหพระผูมีพระภาคทรงแยมพระสรวล พระตถาคตท้ังหลายไมทรง 
 แยมพระสรวลโดยหาเหตุมิได. 
      [๔๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว ในเมืองมิถิลานี้แหละ 
 ไดมีพระราชาพระนามวามฆเทวะ ทรงประกอบในธรรม เปนพระธรรมราชา เปนพระมหาราชาผู 
 ทรงต้ังอยูในธรรม ทรงประพฤติราชธรรมในพราหมณคหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท ทรง 
 รักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบสี่สิบหาและแปดคํ่าแหงปกษ. ดูกรอานนท ครั้งน้ัน ดวยลวงปเปน 
 อันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอนัมาก พระเจามฆเทวะ รับสั่งกะชางกัลบกวา 
 ดูกรเพื่อนกัลบก ทานเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะของเราเมื่อใด พึงบอกเราเม่ือนั้น. ชางกัลบก 
 ทูลรับพระเจามฆเทวะวา อยางนั้น ขอเดชะแลว. ดวยลวงปเปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก 
 ลวงพันปเปนอันมาก ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรของพระเจามฆเทวะ 
 แลวไดกราบทูลวา เทวทูตปรากฏแกพระองคแลว พระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรแลวเหน็ 
 ปรากฏอยู. 
      พระเจามฆเทวะตรัสวา ดูกรเพื่อนกัลบก ถาอยางนั้น ทานจงเอาแหนบถอนผมหงอก 
 นั้นใหดี แลววางลงท่ีกระพุมมือของเราเถิด. 
      ชางกัลบกทูลรับสั่งของพระเจามฆเทวะ แลวจึงเอาแหนบถอนพระเกศาหงอกนั้นดวยด ี
 แลววางไวท่ีกระพุมพระหัตถของพระเจามฆเทวะ. ครั้งน้ัน พระเจามฆเทวะพระราชทานบานสวย 
 แกชางกัลบก แลวโปรดใหพระราชทานกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญมาเฝา แลวรับสั่งวา 
 ดูกรพอกุมาร เทวทูตปรากฏแกเราแลว ผมหงอกเกิดท่ีศีรษะแลวปรากฏอยู ก็กามท้ังหลายท่ีเปน 
 ของมนุษย เราไดบริโภคแลว เวลานี้เปนสมัยท่ีจะแสวงหากามท้ังหลายท่ีเปนทิพย มาเถิด 
 พอกุมาร เจาจงครองราชสมบัตินี้ สวนเราจักปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะออกจาก 



 เรือนบวชเปนบรรพชิต ดูกรพอกุมาร สวนเจา เมื่อใดพึงเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะ เมื่อนั้น 
 เจาพึงใหบานสวยแกชางกัลบก พึงพร่ําสอนราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการท่ีจะเปน 
 พระราชาใหดี แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด 
 เจาพึงประพฤติตามวัตรอันงามท่ีเราตั้งไวแลวนี้ เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เมื่อยุค 
 บุรุษใดเปนไปอยู วัตรอันงามเห็นปานน้ีขาดสูญไป ยุคบุรุษน้ันช่ือวา เปนบุรุษคนสุดทายของ 
 ราชบรรพชิตน้ัน. ดูกรพอกุมาร เจาจะพึงประพฤติตามวัตรอนังามท่ีเราตั้งไวแลวนี้ไดดวยประการ 
 ใด เรากลาวอยางนี้กะเจาดวยประการน้ัน เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย. 
                     พระเจามฆเทวะออกผนวช 
      [๔๕๔] ดูกรอานนท ครั้งน้ัน พระเจามฆเทวะครั้นพระราชทานบานสวนแกชางกัลบก 
 และทรงพร่ําสอนพระราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการท่ีจะเปนพระราชาใหดีแลว ทรง 
 ปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงนุงหมผากาสายะ เสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวช 
 เปนบรรพชิต ท่ีมฆเทวัมพวันนี้แล. ทาวเธอทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา ทรงแผไป 
 ท่ัวทิศหน่ึงอยู. ในทิศท่ีสอง ในทิศท่ีสาม ในทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน. ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวย 
 เมตตา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไป 
 ท่ัวโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ท้ังในทิศเบ้ืองบน เบ้ืองลาง 
 เบ้ืองขวาง ดวยประการฉะนี้. ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยกรุณา ... ทรงมีพระหฤทัยประกอบ 
 ดวยมุทิตา ... ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา ... แผไปท่ัวทิศหน่ึงอยู ในทิศท่ีสอง 
 ในทิศท่ีสาม ในทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปน 
 มหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท่ัวโลก โดยมุงประโยชน 
 แกสัตวทุกเหลาในท่ีทุกสถานท้ังในทิศเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางดวยประการฉะนี้. ดูกรอานนท 
 ก็พระเจามฆเทวะทรงเลนเปนพระกุมารอยูแปดหม่ืนสี่พันป ทรงดํารงความเปนอุปราชแปดหมื่น 
 สี่พันป เสวยราชสมบัติแปดหม่ืนสี่พันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวชเปนบรรพชิต 
 ประพฤติพรหมจรรยอยูท่ีมฆเทวัมพวันนี้แลแปดหมื่นสี่พันป. พระองคทรงเจริญพรหมวหิารส่ีแลว 
 เมื่อสวรรคตไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก. 
               พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะออกผนวช 
      [๔๕๕] ดูกรอานนท ครั้งน้ัน พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ โดยลวงปไปเปน 
 อันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอนัมาก รับสั่งกะชางกัลบกวา ดูกรเพื่อนกัลบก 
 ทานเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะของเราเมื่อใด พึงบอกแกเราเม่ือนั้น. ครั้งน้ัน ชางกัลบกรับรับส่ัง 
 ของพระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะวา อยางนั้น ขอเดชะ ดวยลวงปเปนอันมาก ลวงรอยป 
 เปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรของ 
 พระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ แลวไดกราบทูลวา เทวทูตปรากฏแกพระองคแลว พระเกศา 
 หงอกเกิดบนพระเศียรเห็นปรากฏอยู. 
      พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะตรัสวา ดูกรเพื่อนกัลบก ถาอยางนั้นทานจงเอาแหนบ 
 ถอนผมหงอกนั้นใหดี แลววางในกระพุมมือของเราเถิด. 



      ชางกัลบกรับรับส่ังของพระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ แลวจึงเอาแหนบถอนพระเกศา 
 หงอกนั้นดวยดี แลววางไวในกระพุมพระหัตถของพระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ. ครั้งน้ัน 
 พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ พระราชทานบานสวยแกชางกัลบก แลวโปรดใหพระราชกุมาร 
 ผูเปนพระราชบุตรองคใหญมาเฝาแลวไดตรสัวา ดูกรพอกุมาร เทวทูตปรากฏแกเราแลว ผมหงอก 
 เกิดบนศีรษะแลวเห็นปรากฏอยู กามท้ังหลายท่ีเปนของมนุษยเราบริโภคแลว เวลานี้เปนสมัย 
 ท่ีจะแสวงหากามอันเปนทิพย มาเถิดพอกุมาร เจาจงครองราชสมบัตินี้ สวนเราจักปลงผมและ 
 หนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ถาแมเจาพึงเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะ 
 เมื่อใด เมื่อนั้น เจาพึงใหบานสวยแกชางกัลบก แลวพร่ําสอนราชกุมารผูเปนบุตรคนใหญในการ 
 ท่ีจะเปนพระราชาใหดี แลวพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิต พึงประพฤติตามวัตรอันงามน้ีท่ีเราตั้งไวแลว เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย 
 เมื่อยุคบุรุษใดเปนไปอยู วัตรอันงามเห็นปานน้ีขาดสูญไป ยุคบุรุษน้ันช่ือวาเปนบุรุษคนสุดทาย 
 ของราชบรรพชิตน้ัน. ดูกรพอกุมาร เจาจะพึงประพฤติวัตรอนังามท่ีเราตั้งไวแลวนี้ไดดวยประการ 
 ใด เรากลาวอยางนี้กะเจาดวยประการน้ัน เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย. 
      [๔๕๖] ดูกรอานนท ครั้งน้ัน พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ ครั้นพระราชทาน 
 บานสวยแกชางกัลบก ทรงพร่าํสอนพระราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการท่ีจะเปน 
 พระราชาใหดีแลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสายะ แลวเสด็จออกจาก 
 พระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิตอยูในมฆเทวัมพวันนี้แล. ทาวเธอมีพระหฤทัยประกอบ 
 ดวยเมตตา ทรงแผไปท่ัวทิศหน่ึงอยู. ในทิศท่ีสอง ในทิศท่ีสาม ในทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน. 
 มีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ 
 เบียดเบียน ทรงแผไปท่ัวโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ท้ังในทิศ 
 เบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยประการฉะนี้. มีพระหฤทัยประกอบดวยกรุณา ... มีพระหฤทัย 
 ประกอบดวยมุทิตา ... มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา ทรงแผไปท่ัวทิศหน่ึงอยู ในทิศท่ีสอง 
 ในทิศท่ีสาม ในทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ 
 หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคีวามเบียดเบียน แผไปท่ัวโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา 
 ในท่ีทุกสถาน ท้ังในทิศเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยประการฉะน้ี. ดูกรอานนท 
 พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ ทรงเลนเปนพระกุมารแปดหม่ืนสี่พันป ทรงดํารงความเปน 
 อุปราชแปดหม่ืนสี่พันป เสวยราชสมบัติแปดหม่ืนสี่พันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวช 
 เปนบรรพชิต ประพฤติพรหมจรรยอยูท่ีมฆเทวัมพวันนี้แล แปดหม่ืนสี่พันป. พระองคทรงเจริญ 
 พรหมวิหารสีแ่ลว เมื่อสวรรคต ไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก. 
                  พระราชบุตรพระราชนัดดาออกผนวช 
      [๔๕๗] ดูกรอานนท ก็พระราชบุตรพระราชนัดดาของพระเจามฆเทวะสืบวงศนั้นมา 
 แปดหม่ืนสี่พันช่ัวกษัตริย ไดปลงพระเกศาและมัสสุ ทรงครองผากาสายะ เสด็จออกจาก 
 พระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิต ณ มฆเทวัมพวันนีแ้ล. ทาวเธอเหลาน้ันมีพระหฤทัย 
 ประกอบดวยเมตตา แผไปท่ัวทิศหน่ึงอยู. ในทิศท่ีสอง ในทิศท่ีสาม ในทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน 



 มีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ 
 เบียดเบียน แผไปท่ัวโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ท้ังในทิศเบ้ืองบน 
 เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ดวยประการฉะนี้. มีพระฤทัยประกอบดวยกรุณา ... มีพระหฤทัยประกอบดวย 
 มุทิตา ... มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร 
 ไมมีความเบียดเบียน แผไปท่ัวโลกท้ังปวง โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน 
 ท้ังในทิศเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยประการฉะน้ี. ทาวเธอเหลาน้ัน ทรงเลนเปน 
 พระกุมารแปดหม่ืนสี่พันป ดํารงความเปนอุปราชแปดหม่ืนสี่พันป เสวยราชสมบัติแปดหม่ืน 
 สี่พันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวชเปนบรรพชิตประพฤติพรหมจรรยอยูท่ีมฆเทวัม- 
 *พวันนี้แล แปดหม่ืนสี่พันป. พระองคทรงเจริญพรหมวิหารส่ีแลว เมื่อสวรรคต ไดเสด็จเขาถึง 
 พรหมโลก พระเจานิมิราชเปนพระราชาองคสุดทายแหงราชบรรพชิตเหลาน้ัน เปนพระราชา 
 ประกอบในธรรม เปนพระธรรมราชา เปนพระมหาราชาผูทรงสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรม 
 ในพราหมณคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท ทรงรักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบส่ี ท่ีสิบหา และท่ีแปด 
 แหงปกข. 
                     พระเจานิมิราชรกัษาอุโบสถ 
      [๔๕๘] ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว อันตรากถานี้เกิดข้ึนแลวแกเทวดาช้ันดาวดึงส 
 ผูนั่งประชุมกัน ณ สภาชื่อสุธรรมาวา ดูกรผูเจริญ เปนลาภของชนชาววิเทหะหนอ ดูกรผูเจริญ 
 ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ ท่ีพระเจานิมิราชของเขาเปนพระราชาประกอบในธรรม เปนพระธรรม 
 ราชา เปนพระมหาราชาผูทรงสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรมในพราหมณคหบดี ชาวนิคม 
 และชาวชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบสี่ ท่ีสิบหา และท่ีแปดแหงปกข 
               ทาวสักกะเชิญเสด็จพระเจานิมิราชสูดาวดึงส 
      [๔๕๙] ดูกรอานนท ครั้งน้ัน ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกเทวดาช้ันดาวดึงสมาวา ดูกร 
 ทานผูนิรทุกขท้ังหลาย ทานท้ังหลายปรารถนาจะเห็นพระเจานิมิราชหรือไม? 
      เทวดาช้ันดาวดึงสทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคท้ังหลายปรารถนาจะเห็น 
 พระเจานิมิราช. 
      ดูกรอานนท สมัยน้ัน ในวันอุโบสถ ท่ีสิบหา พระเจานิมิราชทรงสนานพระกาย 
 ท่ัวพระเศียรแลว ทรงรักษาอโุบสถ เสด็จข้ึนปราสาทอันประเสริฐประทับนั่งอยูช้ันบน. ครั้งน้ัน 
 ทาวสักกะจอมเทพทรงหายไปในหมูเทวดาช้ันดาวดึงส ไปปรากฏเฉพาะพระพักตรพระเจานิมิราช 
 เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคูออก หรือพึงคูแขนท่ีเหยียดเขา ฉะน้ัน. แลวไดตรัสวา 
 ขาแตมหาราช เปนลาภของพระองค ขาแตมหาราช พระองคไดดีแลว เทวดาช้ันดาวดึงส นั่ง 
 ประชุมกันสรรเสริญอยูในสธุรรมาสภาวา ดูกรทานผูเจรญิ เปนลาภของชนชาววิเทหะหนอ ดูกร 
 ทานผูเจริญ ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ ท่ีพระเจานิมิราชผูทรงธรรม เปนพระธรรมราชา 
 เปนพระมหาราชาผูสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรมในพราหมณคหบดี ชาวนิคมและชาว 
 ชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบสี่ ท่ีสิบหา และท่ีแปดแหงปกข ขาแตมหาราช 
 เทวดาช้ันดาวดึงสปรารถนาจะเห็นพระองค หมอมฉันจักสงรถมาอาชาไนยเทียมมาพันหนึ่งมาให 



 พระองค พระองคพึงข้ึนประทับทิพยานเถิด อยาทรงหวั่นพระทัยเลย. พระเจานิมิราชทรงรบั 
 ดวยอาการน่ิงอยู. ครั้งน้ัน ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบวา พระเจานิมิราชทรงรับเชิญแลว 
 ทรงหายไปในท่ีเฉพาะพระพักตรพระเจานิมิราช มาปรากฏในเทวดาช้ันดาวดึงส เปรียบเหมือน 
 บุรุษมีกําลังพึงเหยียดแขนท่ีคูออก หรอืพึงคูแขนท่ีเหยียดเขาฉะนั้น. 
                พระเจานิมิราชทอดพระเนตรนรกสวรรค 
      [๔๖๐] ดูกรอานนท ครั้งน้ัน ทาวสักกะจอมเทพ ตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรผูรับใชมาวา 
 ดูกรเพื่อนมาตลี มาเถิดทาน จงเทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมมาพันหนึ่ง แลวเขาไปเฝาพระเจา 
 นิมิราช จงทูลอยางนี้วา ขาแตมหาราช รถมาอาชาไนยเทียมดวยมาพันหนึ่งน้ี ทาวสักกะจอมเทพ 
 ทรงสงมารับพระองค พระองคพึงเสด็จข้ึนประทับทิพยานเถิด อยาทรงหวัน่พระทัยเลย. มาตลี- 
 *เทพบุตรผูรับใชทูลรับ รับส่ังของทาวสักกะจอมเทพ แลวเทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมา 
 พันหนึ่ง เขาไปเฝาพระเจานิมิราชแลวทูลวา ขาแตมหาราช รถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมา 
 พันหนึ่งน้ี ทาวสักกะจอมเทพทรงสงมารับพระองค เชิญเสด็จข้ึนประทับทิพยานเถิด อยาทรง 
 หวั่นพระทัยเลย อนึ่ง ทางสําหรับสัตวผูมีกรรมอันลามก เสวยผลของกรรมอันลามกทางหน่ึง 
 ทางสําหรับสัตวผูมีกรรมอันงาม เสวยผลของกรรมอันงามทางหน่ึง ขาพระองคจะเชิญเสด็จ 
 พระองคโดยทางไหน? 
      พระเจานิมิราชตรัสวา ดูกรมาตลี จงนําเราไปโดยทางท้ังสองน่ันแหละ. 
      มาตลีเทพบุตรผูรับใช นําเสด็จพระเจานิมิราชถึงสุธรรมาสภา. ทาวสักกะจอมเทพ 
 ทอดพระเนตร เห็นพระเจานิมิราชกําลังเสด็จมาแตไกล แลวไดตรัสวา ขาแตมหาราช เชิญเสด็จ 
 มาเถิด ขาแตมหาราช พระองคเสด็จมาดีแลว เทวดาช้ันดาวดึงสประชุมสรรเสริญอยูในสุธรรมา 
 สภาวา ดูกรทานผูเจริญ เปนลาภของชนชาววเิทหะหนอ ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ ท่ีพระเจา 
 นิมิราชผูทรงธรรม เปนพระธรรมราชา เปนพระมหาราชาผูสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรม 
 ในพราหมณคหบดี ชาวนิคมและชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบสี่ ท่ีสิบหา และท่ีแปด 
 แหงปกข ขาแตมหาราช เทวดาช้ันดาวดึงสปรารถนาจะพบเห็นพระองค ขอเชิญพระองคจง 
 อภิรมยอยูในเทวดาท้ังหลายดวยเทวานุภาพเถิด. 
      พระเจานิมิราชตรัสวา อยาเลย พระองคผูนิรทุกข ขอจงนําหมอมฉันกลับไปยังเมือง 
 มิถิลาในมนุษยโลกนั้นเถิด หมอมฉันจักไดประพฤติธรรมอยางนั้นในพราหมณคหบดี ชาวนิคม 
 และชาวชนบท และจักไดรักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบสี่ ท่ีสิบหา และท่ีแปดแหงปกขเถิด. 
      ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรผูรับใชมาวา ดูกรเพื่อนมาตลี ทาน 
 จงเทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมาพันหนึง่ แลวนําพระเจานิมิราชกลับไปยังเมืองมิถิลาใน 
 มนุษยโลกนั้น มาตลีเทพบุตรผูรับใชทูลรับรับสั่งของทาวสักกะจอมเทพแลว เทียมรถมาอาชาไนย 
 อันเทียมดวยมาพันหนึ่ง แลวนําพระเจานิมิราชกลับไปยังเมืองมิถิลาในมนุษยโลกนั้น. 
             พระเจานิมิราชทรงเห็นพระเกศาหงอกออกผนวช 
      [๔๖๑] ดูกรอานนท ไดยินวา สมัยน้ัน พระราชาเปนใหญ ทรงประพฤติธรรมใน 
 พราหมณคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบสี่ ท่ีสิบหา และท่ีแปด 



 แหงปกข. ครั้งน้ัน ดวยลวงปเปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก พระเจา 
 นิมิราชตรัสกะชางกัลบกวา ดูกรเพื่อนกัลบก ทานเห็นผมหงอกเกิดข้ึนบนศีรษะของเราเมื่อใด 
 พึงบอกแกเราเม่ือนั้น. ชางกัลบกทูลรับรับสั่งพระเจานิมิราชวา อยางนั้น ขอเดชะ. ดวยลวงป 
 เปนอันมาก ลวงรอยปเปนอนัมาก ลวงพันปเปนอันมาก ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอก 
 เกิดข้ึนบนพระเศียรพระเจานิมิราช จึงไดกราบทูลวา เทวทูตปรากฏแกพระองคแลว พระเกศา 
 หงอกเกิดข้ึนบนเศียรแลวเห็นปรากฏอยู. 
      พระเจานิมิราชตรัสวา ดูกรเพื่อนกัลบก ถาอยางนั้น ทานจงเอาแหนบถอนผมหงอก 
 นั้นใหดี แลววางไวในกระพุมมือของเรา. 
      ชางกัลบกทูลรับรับสั่งพระเจานิมิราช แลวเอาแหนบถอนพระเกศาหงอกน้ันดวยดี วาง 
 ไวในกระพุมพระหัตถของพระเจานิมิราช. ครั้งน้ัน พระราชาพระราชทานบานสวยแกชางกัลบก 
 แลวโปรดใหพระราชกุมารผูเปนราชบุตรองคใหญมาเฝา แลวตรัสวา พอกมุาร เทวทูตปรากฏ 
 แกเราแลว ผมหงอกเกิดข้ึนบนศีรษะแลวเห็นปรากฏอยู ก็กามท้ังหลายอันเปนของมนุษยเรา 
 บริโภคแลวนี้เปนสมัยท่ีเราจะแสวงหากามอนัเปนทิพย มาเถิดเจา เจาจงครองราชสมบัตินี้ 
 สวนเราจักปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต ดูกรกุมาร 
 ถาแมเจาพึงเห็นผมหงอกเกิดข้ึนบนศีรษะเม่ือใด เมื่อนั้น เจาพึงใหบานสวยแกชางกัลบก 
 พร่ําสอนราชกมุารผูเปนพระราชบุตรองคใหญ ในการท่ีจะเปนพระราชาใหดีแลวปลงผมและหนวด 
 นุงหมผากาสายะ ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตเถิด พึงประพฤติตามวัตรอันงามท่ีเราตั้งไวแลว 
 นี้ เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เมื่อยุคบุรุษใดเปนไปอยู วัตรอันงามเห็นปานน้ี 
 ขาดสูญไป ยุคบุรุษน้ันช่ือวาเปนบุรุษคนสุดทายแหงราชบรรพชิตน้ัน. ดูกรพอกุมาร เจาจะพึง 
 ประพฤติตามวัตรอันงามท่ีเราตั้งไวแลวนี้ไดดวยประการใด เรากลาวอยางน้ีกะเจาดวยประการน้ัน 
 เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย. 
      [๔๖๒] ดูกรอานนท ครั้งน้ัน พระเจานิมิราชครั้นพระราชทานบานสวยแกชางกัลบก 
 ทรงพร่ําสอนราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการท่ีจะเปนพระราชาใหดีแลว ทรงปลงพระ 
 เกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสายะ เสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิต. 
 ทาวเธอมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา ทรงแผไปท่ัวทิศหน่ึงอยู. ในทิศท่ีสอง ในทิศท่ีสาม 
 ในทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน มีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณ 
 มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ทรงแผไปท่ัวโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลาในท่ี 
 ทุกสถาน ท้ังในทิศเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยประการฉะนี้. มีพระหฤทัยประกอบดวย 
 กรุณา ... มีพระหฤทัยประกอบดวยมุทิตา ... มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา ทรงแผไปท่ัว 
 ทิศหน่ึงอยู ในทิศท่ีสอง ในทิศท่ีสาม ในทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา 
 อันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ทรงแผไปท่ัวโลก 
 โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลาในท่ีทุกสถาน ท้ังในทิศเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง 
 ดวยประการฉะนี้. ดูกรอานนท ก็พระเจานิมิราชทรงเลนเปนพระกุมารแปดหม่ืนสี่พันป ทรงดํารง 
 ความเปนอุปราชแปดหม่ืนสี่พันป เสวยราชสมบัติแปดหม่ืนสี่พันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศน 



 ทรงผนวชเปนบรรพชิตประพฤติพรหมจรรยอยูท่ีมฆเทวัมพวันนี้แล. แปดหม่ืนสี่พันป พระองค 
 เจริญพรหมวิหารส่ีแลว เมื่อสวรรคตไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก. 
                   พระเจากฬารชนกเปนอันติมบุรุษ 
      [๔๖๓] ดูกรอานนท ก็พระเจานิมิราชมีพระราชบุตรพระนามวากฬารชนก. พระราชกุมาร 
 นั้นมิไดเสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิต. ทาวเธอทรงตัดกัลยาณวัตรน้ันเสีย. 
 ช่ือวาเปนบุรุษคนสุดทายแหงราชบรรพชิตน้ัน. ดูกรอานนท เธอพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา 
 สมัยน้ัน พระเจามฆเทวะซึ่งทรงต้ังกัลยาณวัตรน้ันเปนผูอื่นแน. แตขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยางน้ัน. 
 สมัยน้ัน เราเปนพระเจามฆเทวะ. เราตั้งกัลยาณวัตรน้ันไว ประชุมชนผูเกิด ณ ภายหลังประพฤติ 
 ตามกัลยาณวัตรท่ีเราตั้งไวแลวนั้น. แตกัลยาณวัตรน้ันไมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพื่อคลาย 
 กําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เปนไปเพียง 
 เพื่ออุบัติในพรหมโลกเทาน้ัน. สวนกัลยาณวตัรท่ีเราตั้งไวในบัดนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย 
 เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพือ่นิพพาน 
 โดยสวนเดียว. ก็กัลยาณวัตรท่ีเราตั้งไวในบัดนี้ ซึ่งเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด 
 เพื่อดับสนิท เพ่ือสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนพิพาน โดยสวนเดียว นั้นเปนไฉน? 
 คือ มรรคมีองค ๘ เปนอริยะน้ีแล คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
 สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ กัลยาณวัตรท่ีเราตั้งไวในบัดนี้ นี้แล 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง 
 เพื่อตรัสรู เพื่อพระนิพพาน โดยสวนเดียว. ดูกรอานนท เธอท้ังหลายจะพึงประพฤติตาม 
 กัลยาณวัตรท่ีเราตั้งไวแลวนี้ไดดวยประการใด เรากลาวอยางน้ีกะเธอท้ังหลาย ดวยประการน้ัน 
 เธอท้ังหลายอยาเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เมื่อยุคบุรุษใดเปนไปอยู กัลยาณวัตรเห็นปานน้ี 
 ขาดสูญไป ยุคบุรุษน้ันช่ือวาเปนบุรุษคนสุดทายของบุรุษเหลาน้ัน เธอท้ังหลายจะพึงประพฤติ 
 ตามกัลยาณวัตรท่ีเราตั้งไวแลวนี้ไดดวยประการใด เรากลาวอยางนี้กะเธอท้ังหลายดวยประการน้ัน 
 เธอท้ังหลายอยาไดช่ือวาเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทยินดีช่ืนชมพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลว ดังน้ีแล. 
                       จบ มฆเทวสูตร ท่ี ๓. 
                       ---------- 
                          ๔. มธุรสูตร 
                       เรื่องพระเจามธุรราช 
      [๔๖๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง ทานพระมหากัจจานะ อยูท่ีปาคุนธาวันใกลเมืองมธุรา. พระเจามธุรราชอวันตีบุตร 
 ไดทรงสดับวา ดูกรทานผูเจรญิท้ังหลาย ไดยินวา พระสมณะนามวากัจจานะ อยูท่ีปาคุนธาวัน 
 ใกลเมืองมธุรา กิตติศัพทอันงามของทานกัจจานะน้ันขจรไปวา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา 
 เปนพหูสูต มีถอยคําวิจิตร (แสดงธรรมไดกวางขวาง) มีปฏิภาณงาม เปนผูใหญและเปน 



 พระอรหันต กก็ารไดเห็นพระอรหันตท้ังหลายเห็นปานน้ัน เปนความดี ดังน้ี. ลําดับนั้นพระเจา 
 มธุรราชอวันตีบุตร รับส่ังใหเทียมยานอยางดีๆ  เสด็จข้ึนประทับยานอยางดี เสด็จออกจากเมือง 
 มธุราโดยกระบวนพระท่ีนั่งอยางดีๆ ดวยราชานุภาพอยางยิ่งใหญ เพื่อจะพบเห็นทานพระมหา- 
 *กัจจานะ เสด็จไปดวยยานจนสุดทางแลว จึงเสด็จลงจากยานพระที่นั่ง ทรงดําเนินเขาไปหา 
 ทานพระมหากัจจานะถึงท่ีอยู ทรงปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ ครั้นผานการปราศรัยพอให 
 ระลึกถึงกันไปแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีสมควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลวไดตรัสกะทานพระมหา- 
 *กัจจานะวา ขาแตทานกัจจานะผูเจริญ พราหมณท้ังหลายกลาวอยางนีว้า วรรณท่ีประเสริฐคือ 
 พราหมณเทาน้ัน วรรณอื่นเลว วรรณท่ีขาวคือพราหมณเทาน้ัน วรรณอื่นดํา พวกพราหมณ 
 เทาน้ันบริสุทธิ์ ผูท่ีไมใชพราหมณไมบริสุทธ์ิ พราหมณท้ังหลายเปนบุตรของพรหม เปนโอรส 
 เกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม อันพรหมสราง เปนทายาทของพรหมดังน้ี เรื่องน้ีทานพระ 
 กัจจานะจะวาอยางไร? 
                          วาดวยวรรณส่ี 
      [๔๖๕] ทานพระมหากัจจานะถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร วาทะท่ีพวกพราหมณ 
 กลาววา วรรณท่ีประเสริฐคือพราหมณเทาน้ัน วรรณอื่นเลว วรรณท่ีขาว คือพราหมณเทาน้ัน 
 วรรณอื่นดํา พวกพราหมณเทาน้ันบริสุทธ์ิ ผูท่ีมิใชพราหมณไมบริสุทธ์ิ พราหมณท้ังหลายเปน 
 บุตรของพรหม เปนโอรสเกดิแตปากพรหม เกิดแตพรหม อันพรหมสราง เปนทายาทของพรหม 
 ดังน้ี นั่นเปนคําโฆษณาในโลกเทาน้ัน ดูกรมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาวนี้วา วรรณท่ีประเสริฐ 
 คือพราหมณเทาน้ัน วรรณอื่นเลว พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลก 
 เทาน้ัน ดังน้ี บัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความ 
 ขอน้ันเปนไฉน ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกกษัตริย ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรอื 
 ทองแลว แมกษัตริย ... พราหมณ ... แพศย ... ศูทร ก็จะพึงลุกข้ึนกอน นอนหลัง คอยฟงรับใช 
 ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะตอกษัตริยนั้น? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกกษัตริยดวยทรัพย ขาวเปลือก 
 เงินหรือทองแลว แมกษัตริย ... พราหมณ ... แพศย ... ศูทร (พวกอื่น) ก็จะพึงลุกข้ึนกอน 
 นอนท่ีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกกษัตริยนั้น. 
      [๔๖๖] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาแมความ 
 ปรารถนาจะพึงสําเร็จแกพราหมณ ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองแลว แมพราหมณ ... 
 แพศย ... ศูทร ... กษัตริย ... (พวกอื่น) ก็จะพึงลุกข้ึนกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติ 
 ใหถูกใจ พูดไพเราะแกพราหมณนั้น? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกพราหมณ ดวยทรัพย 
 ขาวเปลือก เงินหรือทองแลว แมพราหมณ ... แพศย ... ศูทร ... กษัตริย (พวกอื่น) ก็จะพึง 
 ลุกข้ึนกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกพราหมณนั้น. 
      [๔๖๗] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาแมความ 
 ปรารถนาจะพึงสําเร็จแกแพศย ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรอืทองแลว แมแพศย ... ศูทร ... 



 กษัตริย ... พราหมณ ... ก็จะพึงลุกข้ึนกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูด 
 ไพเราะแกแพศยนั้น? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกแพศย ดวยทรัพย ขาวเปลือก 
 เงินหรือทองแลว แมแพศย ... ศูทร ... กษัตริย ... พราหมณ ... (พวกอื่น) ก็จะพึงลุกข้ึนกอน 
 นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกแพศยนั้น. 
      [๔๖๘] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาแมความ 
 ปรารถนาจะสําเร็จแกศูทร ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองแลว แมศูทร ... กษัตริย ... 
 พราหมณ ... แพศย ... (พวกอืน่) ก็จะพึงลุกข้ึนกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ 
 พูดไพเราะแกศูทรนั้น? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกศูทร ดวยทรัพย ขาวเปลือก 
 เงินหรือทองแลว แมศูทร ... กษัตริย ... พราหมณ ... แพศย (พวกอื่น) ก็จะพึงลุกข้ึนกอน นอน 
 ทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกศูทรนั้น. 
      [๔๖๙] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนี้ 
 วรรณสี่เหลานีย้อมเปนผูเสมอกันหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาใจพระทัยในวรรณสี ่
 เหลานี้อยางไร? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมื่อเปนเชนนี้ วรรณส่ีเหลานี้เปนผูเสมอกันหมด 
 ในวรรณส่ีเหลาน้ี ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน. 
      [๔๗๐] ดูกรมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาวนี้วา วรรณท่ีประเสริฐคือพราหมณเทาน้ัน 
 วรรณอื่นเลว ... พราหมณเปนทายาทของพรหม นั้นเปนแตคําโฆษณาเทาน้ัน ดังน้ี บัณฑิตพึงทราบ 
 โดยปริยายแมนี้ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน กษัตริยในโลกนี้ 
 พึงฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ 
 มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 หรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในเรื่องน้ีอยางไร? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงเปนกษัตริย เมื่อฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ 
 ผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ 
 เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจามีความคิดเห็นในเรื่องน้ีอยางนี้ อนึง่ 
 ขอน้ีขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตท้ังหลายก็เชนนั้น. 
      [๔๗๑] ดีละๆ มหาบพิตร เปนความดีท่ีมหาบพิตรมีความเขาพระทัยขอนี้อยางนั้น และ 
 เปนความดีท่ีมหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระอรหันตท้ังหลาย ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตร 
 จะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พราหมณ ... แพศย ... ศูทร ... ในโลกน้ี เมื่อฆาสัตว 
 ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักโลภ 
 มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกหรือมิใช 
 หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในเรื่องน้ีอยางไร? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงจะเปนพราหมณ ... เปนแพศย ... เปนศูทรก็ดี 



 เมื่อฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ 
 มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปก็พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 ขาพเจามีความเห็นในเรื่องน้ีอยางนี้. อน่ึง ขอนี้ขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหนัตท้ังหลายก็เชนนั้น. 
      [๔๗๒] ดีละๆ มหาบพิตร เปนความดีท่ีมหาบพิตรมีความเขาพระทัยขอนี้อยางนั้น 
 อน่ึง เปนความดีท่ีมหาบพิตรไดทรงสดับขอน้ีมาแตพระอรหันตท้ังหลาย ดูกรมหาบพิตร 
 มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนั้น วรรณสี่เหลานี้เปนผูเสมอกัน 
 ท้ังหมดหรือมใิช หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในวรรณสี่เหลานี้อยางไร? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมื่อเปนเชนนี้ วรรณส่ีเหลานี้ ก็เปนผูเสมอกันหมด 
 ในวรรณส่ีเหลาน้ี ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน. 
      [๔๗๓] ดูกรมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาวนี้วา วรรณท่ีประเสริฐคือพราหมณเทาน้ัน 
 วรรณอื่นเลว ... พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทาน้ัน ดังน้ี บัณฑิต 
 พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน กษัตริย 
 ในโลกนี้ พึงเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม 
 เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ 
 ไมมักโลภ มีจติไมพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติ โลก สวรรค หรอืมใิช 
 หรือมหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยในเรื่องน้ีอยางไร? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงเปนกษัตริย เมื่อเวนขาดจากการฆาสัตว 
 เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาด 
 จากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ไมมักโลภ มีจิตไมพยาบาท 
 เปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ขาพเจามีความเห็นในเรื่องน้ีอยางนี้. 
 อน่ึง ขอนี้ขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตท้ังหลายก็เชนนั้น. 
      [๔๗๔] ดีละๆ มหาบพิตร เปนความดีท่ีมหาบพิตรมีความเขาพระทัยขอนี้อยางนั้น 
 และเปนความดีท่ีมหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระอรหันตท้ังหลาย ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตร 
 จะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พราหมณ ... แพศย ... ศูทร ในโลกนี้ พึงเวนขาดจากการ 
 ฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรพัย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ 
 เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ไมมักโลภ มีจิตไมพยาบาท 
 เปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงเขาพระทัย 
 ในเรื่องน้ีอยางไร? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงเปนพราหมณ ... เปนแพศย ... เปนศูทรก็ดี 
 เมื่อเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม 
 เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ 
 ไมมักโลภ มีจติไมพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ขาพเจา 
 มีความเห็นในเรื่องน้ีอยางนี้ อนึ่ง ขอนี้ขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตท้ังหลาย ก็เชนนั้น. 
      [๔๗๕] ดีละๆ มหาบพิตร เปนความดีท่ีมหาบพิตรมีความเขาพระทัยขอนี้อยางนั้น 



 และเปนความดีท่ีมหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระอรหันตท้ังหลาย ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตร 
 จะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเปนเมื่อเชนนั้น วรรณสี่เหลานี้เปนผูเสมอกันหรอืมิใช 
 หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในวรรณสี่เหลานี้อยางไร? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมื่อเปนเชนนี้ วรรณส่ีเหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมด 
 ในวรรณส่ีเหลาน้ี ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน. 
      [๔๗๖] ดูกรมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาวนี้วา วรรณท่ีประเสริฐคือพราหมณ 
 เทาน้ัน ... พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทาน้ัน ดังน้ี บัณฑิต 
 พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน 
 กษัตริยในโลกนี้ พึงตัดชองหรือยองเบา พึงทําการปลน หรือดักคอยทํารายคนท่ีทางเปลี่ยว 
 หรือพึงคบหาภริยาของผูอื่น ถาราชบุรุษท้ังหลายจับเขาไดแลว พึงแสดงวา ขอเดชะ ผูนี้เปนโจร 
 ประพฤติผิดตอพระองค พระองคทรงปรารถนาจะลงพระราชอาญาสถานใดแกโจรน้ี ขอจงทรงโปรด 
 ใหลงพระราชอาญาสถานนั้นเถิด ดังน้ี มหาบพิตรจะพึงโปรดใหทําอยางไรกะโจรน้ัน? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาก็พึงใหฆาเสีย หรือพึงผาอกเสีย พึงเนรเทศเสีย 
 หรือพึงทําตามสมควรแกเหตุ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะชื่อเมื่อกอนของเขาวากษัตริยนั้น 
 หายไปเสียแลว เขายอมถึงการนับวาเปนโจรน่ันเทียว. 
      [๔๗๗] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พราหมณ ... 
 แพศย ... ศูทรในโลกนี้ พึงตัดชองหรอืยองเบา พึงทําการปลน หรือดักคอยทํารายคนท่ีทางเปลี่ยว 
 หรือพึงคบหาภริยาของผูอื่น ถาราชบุรุษท้ังหลายจับเขาได แลวพึงแสดงวา ขอเดชะ ผูนี้เปนโจร 
 ประพฤติผิดตอพระองค พระองคทรงปรารถนาจะลงพระราชอาญาสถานใดแกโจรน้ี ขอจงทรงโปรด 
 ใหลงพระราชอาญาสถานนั้นเถิด ดังน้ี มหาบพิตรจะพึงโปรดใหทําอยางไรกะโจรน้ัน? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาก็พึงใหฆาเสีย หรือพึงใหผาอกเสีย พึงเนรเทศเสีย 
 หรือพึงทําตามสมควรแกเหตุ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะชื่อเมื่อกอนของเขาวาศูทรนั้น หายไป 
 เสียแลว เขายอมถึงการนับวาเปนโจรนั่นเทียว. 
      [๔๗๘] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปน 
 เชนนั้น วรรณสี่เหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมดหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะมีความเขาพระทัยใน 
 วรรณสี่เหลานีอ้ยางไร? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมื่อเปนเชนนี้ วรรณส่ีเหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมด 
 ในวรรณส่ีเหลาน้ี ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน. 
      [๔๗๙] ดูกรมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาววา วรรณท่ีประเสริฐคือพราหมณเทาน้ัน 
 วรรณอื่นเลว ... พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทาน้ัน ดังน้ี บัณฑิต 
 พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน กษัตริย 
 ในโลกนี้ พึงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงนุงหมผากาสายะ เสด็จจากพระราชนิเวศน 
 ทรงผนวชเปนบรรพชิต ทรงเวนขาดจากการฆาสัตว ทรงเวนขาดจากการลักทรัพย ทรงเวนขาด 
 จากการพูดเท็จ ฉันภัตตาหารหนเดียว ประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม มหาบพิตร 



 จะทรงทําอยางไรกะราชบรรพชิตน้ัน? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาพึงกราบไหวบาง พึงลุกรับบาง พึงเช้ือเชิญดวย 
 อาสนะบาง พึงบํารุงราชบรรพชิตน้ันดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
 บาง พึงจัดการรักษาปองกันคุมครองอันเปนธรรมกะราชบรรพชิตน้ันบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะชื่อเม่ือกอนของเขาวากษัตริยนั้นหายไปแลว เขายอมถึงการนับวาสมณะน่ันเทียว. 
      [๔๘๐] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พราหมณ ... 
 แพศย ... ศูทรในโลกนี้ พึงปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
 เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการพูดเท็จ ฉันภัตตาหารหนเดียว 
 ประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม มหาบพิตร จะพึงทําอยางไรกับบรรพชิตน้ัน. 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาพึงกราบไหวบาง พึงลุกรับบาง พึงเช้ือเชิญดวยอาสนะ 
 บาง พึงบํารุงบรรพชิตน้ันๆ ดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารบาง 
 พึงจัดการรักษาปองกันคุมครองอันเปนธรรมแกบรรพชิตน้ันๆ บาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
 ช่ือเม่ือกอนของผูนั้นวา ศูทร นั้นหายไปแลว เขายอมถึงการนับวาสมณะนั่นเทียว. 
      [๔๘๑] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปน 
 เชนนั้น วรรณสี่เหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมดหรือมิใช หรือในวรรณสี่เหลาน้ี มหาบพิตรจะมี 
 ความเขาพระทัยอยางไร? 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมื่อเปนเชนนี้ วรรณส่ีเหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมด 
 ในวรรณส่ีเหลาน้ี ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน. 
      [๔๘๒] ดูกรมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาวนี้วา วรรณท่ีประเสริฐคือพราหมณเทาน้ัน 
 วรรณอื่นเลว วรรณท่ีขาวคือพราหมณเทาน้ัน วรรณอื่นดํา พราหมณเทาน้ันบริสุทธ์ิ ผูมิใชพราหมณ 
 ไมบริสุทธิ์ พราหมณเทาน้ันเปนบุตรพรหม เปนโอรสเกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม 
 อันพรหมนิรมติร เปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทาน้ัน ดังน้ี บัณฑิต 
 พึงทราบโดยปริยายน้ี. 
                พระเจามธุรราชแสดงพระองคเปนอบุาสก 
      [๔๘๓] เมื่อทานพระมหากัจจานะกลาวอยางนี้แลว พระเจามธุรราชอวันตีบุตรไดตรัสวา 
 ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ภาษิตของทาน 
 แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือ 
 ตามประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเหน็รูป ดังน้ี ฉันใด พระกัจจานะผูเจริญ ประกาศธรรม 
 โดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาน้ีขอถึงพระกัจจานะผูเจริญ 
 พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระกัจจานะผูเจริญ จงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก 
 ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
      [๔๘๔] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรอยาทรงถึงอาตมภาพวาเปนสรณะเลย จงทรงถึง 
 พระผูมีพระภาคท่ีอาตมภาพถึงวาเปนสรณะนั้น วาเปนสรณะเถิด. 
      ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ เดี๋ยวนี้ พระผูมพีระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 



 พระองคนั้น ประทับอยูท่ีไหน? 
      ดูกรมหาบพิตร เดี๋ยวนี้พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 เสด็จปรินิพพานเสียแลว. 
      [๔๘๕] ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ก็ถาขาพเจาพึงไดฟงวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 (ประทับอยู) ในทางสิบโยชน ขาพเจาก็พึงไปเฝาพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาพระองคนั้น แมสิ้นทางสิบโยชน ... สามสิบโยชน ... สี่สิบโยชน ... หาสิบโยชน ... แม 
 รอยโยชน ขาพเจาก็จะพึงไปเฝาพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 แมสิ้นทางรอยโยชน แตพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เสด็จปรินิพพานเสียแลว ขาพเจาจึงขอถึง 
 พระผูมีพระภาคแมเสด็จปรินิพพานแลว พรอมท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ 
 ขอพระกัจจานะผูเจริญ จงจําคําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                        จบ มธุรสูตร ท่ี ๔. 
                      -------- 
                       ๕. โพธิราชกุมารสูตร 
                        เรื่องโพธิราชกมุาร 
      [๔๘๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เภสกฬามิคทายวัน เขตนครสุงสุมารคิระ ใน 
 ภัคคชบท. ก็สมัยนั้น ปราสาทช่ือโกกนุท ของพระราชกุมารพระนามวาโพธิ สรางแลวใหมๆ 
 สมณพราหมณหรือมนุษยคนใดคนหน่ึงยังไมไดอยู. ครั้งน้ัน โพธิราชกุมารเรียกมาณพนามวา 
 สัญชิกาบุตรมาวา มาน่ีแน เพื่อนสัญชิกาบุตร ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 แลวจงถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ทูลถามพระผูมีพระภาค 
 ผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคํา 
 ของเราวา ขาแตพระองคผูเจรญิ โพธิราชกุมารถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค 
 ดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงพระผูมีพระภาคผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง  ทรงกระปรี้ 
 กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และจงทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี- 
 *พระภาคกับภิกษุสงฆ จงรับภัตตาหารเพ่ือเสวยในวันพรุงน้ีของโพธิราชกุมารเถิด. มาณพสัญชิกา- 
 *บุตรรับสั่งโพธิราชกุมารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค 
 ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      [๔๘๗] ครั้นมาณพสัญชิกาบุตรน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ โพธิราชกุมารถวายบังคมพระบาทดวยเศียรเกลาและรับสั่งถามถึง 
 พระโคดมผูเจริญ ผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงมีพระกําลัง 
 ทรงพระสําราญ และรับส่ังมาอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเจริญกับพระภิกษุสงฆ จงรับภัตตาหาร 
 เพื่อเสวยในวันพรุงน้ีของโพธิราชกุมารเถิด. พระผูมีพระภาคทรงรับดวยพระอาการดุษณีภาพ. 
 ครั้งน้ัน มาณพสัญชิกาบุตรทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว จึงลุกจากอาสนะ 
 เขาไปเฝาโพธิราชกุมารแลวทูลวา เกลากระหมอมไดกราบทูลพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ตาม 



 รับสั่งของพระองคแลว และพระสมณโคดมทรงรับนิมนตแลว. พอลวงราตรีนั้นไป โพธิราชกุมาร 
 รับสั่งใหตกแตงของเค้ียวของฉันอยางประณีตในนิเวศน และรับสั่งใหเอาผาขาวปูลาดโกกนุท- 
 *ปราสาทตลอดถึงบันไดข้ันสุด แลวตรัสเรียกมาณพสัญชิกาบุตรมาวา มาน่ีแน เพื่อนสัญชิการบุตร 
 ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับแลว จงกราบทูลภัตกาลวา ไดเวลาแลว พระเจาขา 
 ภัตตาหารสําเร็จแลว. มาณพสัญชิกาบุตรรับสั่งโพธิราชกุมารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ยังท่ีประทับ กราบทูลภัตกาลวา ไดเวลาแลว พระโคดมผูเจรญิ ภัตตาหารสําเร็จแลว. 
                   พระพุทธเจาไมทรงเหยียบผาขาว 
      [๔๘๘] ครั้งน้ัน เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอนัตรวาสกแลวทรงถือบาตร 
 และจีวร เสร็จเขาไปยังนิเวศนของโพธิราชกมุาร. สมัยน้ัน โพธิราชกุมารประทับยืนคอยรับเสด็จ 
 พระผูมีพระภาคอยูท่ีภายนอกซุมประตู. ไดทรงเห็นพระผูมพีระภาค กําลังเสด็จมาแตไกล จึง 
 เสด็จออกตอนรับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวเสด็จนําหนาเขาไปยังโกกนุทปราสาท. 
 ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคหยุดประทับอยูท่ีบันไดข้ันสุด. โพธิราชกุมารจึงกราบทูลวา ขอเชิญ 
 พระผูมีพระภาคทรงเหยียบผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอเชิญพระสุคตเจาทรงเหยียบผาขาวไปเถิด 
 พระเจาขา ขอนี้จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อความสุขแกหมอมฉันตลอดกาลนาน. เมื่อ 
 โพธิราชกุมารกราบทูลเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคทรงน่ิงเสีย. แมครั้งท่ีสอง โพธิราชกุมารก็ 
 กราบทูลวา ขอเชิญพระผูมีพระภาคทรงเหยียบผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอเชิญสุคตเจาทรงเหยียบ 
 ผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอนี้จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อความสุขแกหมอมฉันตลอด 
 กาลนาน. เมื่อโพธิราชกุมารทูลเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคทรงน่ิงเสีย แมครั้งท่ีสาม โพธิราชกุมาร 
 ก็กราบทูลวา ขอเชิญพระผูมีพระภาคทรงเหยยีบผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอเชิญพระสุคตเจา 
 ทรงเหยียบผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอนี้จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อความสุขแกหมอมฉัน 
 ตลอดกาลนาน. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทอดพระเนตรทานพระอานนท. ทานพระอานนท 
 ไดถวายพระพรวาดูกรพระราชกุมาร จงเก็บผาขาวเสียเถิด พระผูมีพระภาคไมทรงเหยียบแผนผา 
 พระตถาคตเจาทรงแลดูประชุมชนผูเกิดในภายหลัง. โพธิราชกุมารรับส่ังใหเก็บผาแลวใหปูลาด 
 อาสนะท่ีโกกนุทปราสาทช้ันบน. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จข้ึนโกกนุทปราสาท แลวประทับ 
 นั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไวถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ. โพธิราชกุมารทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจา 
 เปนประมุขใหอิ่มหนําเพียงพอ ดวยของเค้ียวของฉันอันประณีต ดวยพระหัตถของพระองค. 
 ครั้นพระผูมีพระภาคเสวยเสรจ็วางพระหัตถจากบาตรแลว. โพธิราชกุมารถือเอาอาสนะต่ําแหงหน่ึง 
 ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 หมอมฉันมีความเห็นอยางนี้วา ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยความสุขไมมี ความสุขอันบุคคล 
 จะพึงถึงไดดวยความทุกขแล. 
                     การเขาไปหาอาฬารดาบส 
      [๔๘๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราชกุมาร กอนแตตรัสรู แมเมื่ออาตมภาพยังไมได 
 ตรัสรู ยังเปนโพธิสัตวอยู ก็มคีวามคิดเห็นวา ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยความสุขไมมี 
 ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยทุกขแล ดูกรราชกุมาร สมัยตอมา เมื่ออาตมภาพยังเปนหนุม 



 มีผมดําสนิท ประกอบดวยวยักําลังเจริญ เปนปฐมวัย เมื่อมารดาบิดาไมปรารถา (จะใหบวช) 
 รองไหน้ําตานองหนาอยู ไดปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต. 
 ครั้นบวชอยางนี้แลว แสวงหาวาอะไรจะเปนกุศล คนควา สันติ วรบทอันไมมีสิ่งอื่นยิ่งข้ึน 
 ไปกวา จึงไดเขาไปอาฬารดาบส กาลามโคตร แลวไดกลาววา ดูกรทานกาลามะ ขาพเจา 
 ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินยันี้. ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพกลาวเชนนีแ้ลว 
 อาฬารดาบส กาลามโคตรไดกลาวกะอาตมภาพวา ทานจงอยูเถิด ธรรมน้ีเปนเชนเดียวกับธรรม 
 ท่ีบุรุษผูฉลาด พึงทําลัทธิของอาจารยตนใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวบรรลุไมนานเลย 
 อาตมภาพเลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลันไมนานเลย. กลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการ 
 เพียงหุบปากเจรจาเทาน้ัน อนึ่ง ท้ังอาตมภาพและผูอื่นปฏิญาณไดวาเรารูเราเห็น. อาตมภาพนั้น 
 มีความคิดวา อาฬารดาบส กาลามโคตร จะประกาศไดวา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 บรรลุถึงธรรมนี้ดวยเหตุเพียงศรัทธาเทาน้ัน ดังน้ี ก็หาไม ท่ีจริงอาฬารดาบส กาลามโคตร 
 รูเห็นธรรมน้ีอยู. ครั้นแลวอาตมภาพเขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลวไดถามวา ดูกรทาน 
 กาลามะ ทานทําธรรมน้ีใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุแลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียง 
 เทาไรหนอ? เมื่ออาตมภาพกลาวเชนนี้แลว อาฬารดาบส กาลามโคตรไดประกาศอากิญจัญญาย- 
 *ตนะ. อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา อาฬารดาบส กาลามโคตรเทาน้ัน มีศรัทธาหามิได ถึงเรา 
 ก็มีศรัทธา อาฬารดาบส กาลามโคตรเทาน้ัน มีความเพียร ... มีสติ ... มีสมาธิ ... มีปญญา หามิได 
 ถึงเราก็มีความเพียร ... มีสติ ... มีสมาธิ ... มีปญญา อยากระน้ันเลย เราพึงต้ังความเพียรเพื่อทํา 
 ธรรมท่ีอาฬารดาบส กาลามโคตรประกาศวา ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว เขาถึงอยูนั้น 
 ใหแจงเถิด. อาตมภาพนั้นทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลัน 
 ไมนานเลย. ครั้นแลวไดเขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลวไดถามวา ดูกรทานกาลามะ 
 ทานทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมน้ีประกาศใหทราบ ดวยเหตุเพียงเทาน้ีหรือ? 
      อาฬารดาบส กาลามโคตรตอบวา ดูกรอาวุโส เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 บรรลุธรรมน้ีแลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 
      อาตมภาพไดกลาววา ดูกรอาวุโส แมเรากทํ็าใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรล ุ
 ธรรมน้ีแลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาน้ี. 
      อาฬารดาบส กาลามโคตรกลาววา ดูกรอาวุโส เปนลาภของเราท้ังหลายหนอ เราท้ังหลาย 
 ไดดีแลว ท่ีเราท้ังหลายไดพบทานสพรหมจารีเชนทาน เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 บรรลุธรรมใดแลวประกาศใหทราบ ทานก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมใดแลว 
 ประกาศใหทราบ ทานก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมน้ันแลวประกาศใหทราบ 
 เราก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมน้ันแลวประกาศใหทราบ ดังน้ี เรารูธรรมใด 
 ทานก็รูธรรมนัน้ ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมน้ัน ดังน้ี เราเชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด 
 เราก็เชนนั้น ดังน้ี ดูกรอาวโุส บัดนี้ เราท้ังสองจงมาอยูชวยกนับริหารหมูคณะเถิด. ดูกรราชกุมาร 
 อาฬารดาบส กาลามโคตร เปนอาจารยของอาตมภาพ ยังต้ังใหอาตมภาพผูเปนอันเตวาสิกไวเสมอ 
 ตน และยังบูชาอาตมภาพดวยการบูชาอยางยิ่ง ดวยประการฉะน้ี. อาตมภาพนั้นมีความคิดเห็นวา 



 ธรรมน้ีไมเปนไปเพ่ือความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง 
 เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน ยอมเปนไปเพียงใหอุปบัติในอากิญจัญญายตนพรหมเทาน้ัน. อาตมภาพ 
 ไมพอใจธรรมน้ัน เบ่ือจากธรรมน้ันแลวหลีกไปเสีย. 
                      การเขาไปหาอุทกดาบส 
      [๔๙๐] ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพแสวงหาอะไรเปนกุศล คนควาสันติวรบทอันไมม ี
 สิ่งอื่นยิ่งไปกวา จึงเขาไปหาอุทกดาบส รวมบุตรแลวไดกลาววา ดูกรทานรามะ ขาพเจาปรารถนา 
 จะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. เมื่ออาตมภาพกลาวเชนนี้แลว อุทกดาบส รามบุตรได 
 กลาววา อยูเถดิทาน บุรุษผูฉลาดพึงทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง ไมนานเลยก็บรรลุลทัธิ 
 ของอาจารยตนแลว อยูในธรรมใด ธรรมน้ีเชนนั้น. อาตมภาพเลาเรียนธรรมน้ันไดโดยฉับพลัน 
 ไมนานเลย. กลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการเพียงหุบปากเจรจาเทาน้ัน อนึ่ง ท้ังอาตมภาพ 
 และผูอื่นปฏิญาณไดวา เรารูเราเห็น. อาตมภาพมีความคิดเห็นวา ทานรามบุตรจะไดประกาศวา 
 เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถงึธรรมน้ีดวยอาการเพียงศรัทธาเทาน้ัน ดังน้ี ก็หาไม 
 ท่ีจริงทานรามบุตรรูเห็นธรรมนี้อยู. ครั้นแลวอาตมภาพจึงเขาไปหาอุทกดาบส รามบุตร แลวได 
 ถามวา ดูกรทานรามะ ทานทําธรรมน้ีใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุแลวประกาศใหทราบ 
 ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ. เมื่ออาตมภาพกลาวเชนนี้ อุทกดาบส รามบุตรไดประกาศเนวสัญญา- 
 *นาสัญญายตนะ. อาตมภาพมีความคิดเห็นวาทานรามะเทาน้ันมีศรัทธาหามิได ถึงเราก็มีศรัทธา 
 ทานรามะเทาน้ัน มีความเพียร ... มีสติ ... มีสมาธิ ... มีปญญาหามิได ถึงเราก็มีความเพียร ... 
 มีสติ ... มีสมาธิ ... มีปญญา อยากระน้ันเลย เราพึงต้ังความเพียรเพื่อทําธรรมท่ีทานรามะประกาศ 
 วา ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวบรรลุธรรมน้ันใหแจงเถิด. อาตมภาพไดทําใหแจงชัด 
 ดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวบรรลุธรรมน้ันโดยฉับพลัน ไมนานเลย. ครั้นแลวอาตมภาพเขาไปหา 
 อุทกดาบส รามบุตรแลวไดถามวา ดูกรทานรามะ ทานทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรล ุ
 ธรรมน้ีแลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาน้ีหรือ? 
      อุทกดาบส รามบุตรตอบวา ดูกรอาวุโส เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรล ุ
 ธรรมน้ีแลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาน้ี. 
      อาตมภาพไดกลาววา ดูกรอาวุโส แมเรากทํ็าใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลถุึง 
 ธรรมน้ีดวยเหตุเพียงเทาน้ี. 
      อุทกดาบส รามบุตรกลาววา ดูกรอาวุโส เปนลาภของเราท้ังหลาย เราท้ังหลายไดดีแลว 
 ท่ีเราท้ังหลายไดพบทานสพรหมจารีเชนทาน รามะทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถึง 
 ธรรมใดแลวประกาศใหทราบ ทานก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลถุึงธรรมนั้นอยู ทาน 
 ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลถุึงธรรมใด รามะก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 บรรลุถึงธรรมนั้นแลวประกาศใหทราบ ดังน้ี รามะรูยิ่งธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด 
 รามะก็รูยิ่งธรรมน้ัน ดังน้ี รามะเชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด รามะก็เชนนั้น ดังน้ี 
 ดูกรอาวโุส บัดนี้เชิญทานมาบริหารหมูคณะน้ีเถิด. ดูกรราชกุมาร อุทกดาบสรามบุตรเปนเพื่อน 
 สพรหมจารีของอาตมภาพ ต้ังอาตมภาพไวในตําแหนงอาจารย และบูชาอาตมภาพดวยการบูชา 



 อยางยิ่ง. อาตมภาพ มีความคิดเห็นวา ธรรมน้ีไมเปนไปเพ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดบั 
 สนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เปนไปเพียงใหอุปบัติใน 
 เนวสัญญานาสัญญายตนพรหมเทาน้ัน. อาตมภาพไมพอใจธรรมน้ัน เบ่ือจากธรรมน้ันหลีกไป. 
      [๔๙๑] ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพแสวงหาอยูวาอะไรเปนกุศล คนควาสันติวรบท 
 อันไมมีสิ่งอื่นยิ่งข้ึนไปกวา เท่ียวจาริกไปในมคธชนบทโดยลําดับ บรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคม. 
 ณ ท่ีนั้น อาตมภาพไดเห็นภาคพื้นนารื่นรมย มีไพรสณฑนาเลื่อมใส มีแมน้ําไหลอยู น้ําเยน็จืด 
 สนิท มีทานํ้าราบเรียบ นารื่นรมย และมีโคจรคามโดยรอบ. อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา 
 ภาคพื้นนารื่นรมยหนอ ไพรสณฑ ก็นาเลื่อมใส แมน้ําก็ไหล น้ําเย็นจืดสนิท ทานํ้าก็ราบเรียบ 
 นารื่นรมย และโคจรคามก็โดยรอบ สถานท่ีเชนนี้สมควรเปนท่ีต้ังความเพียรของกุลบุตรผูตองการ 
 ความเพียรหนอ ดูกรราชกุมาร อาตมภาพนั่งอยู ณ ท่ีนั้นนั่นเอง ดวยคิดเห็นวา สถานท่ีเชนนี้ 
 สมควรเปนท่ีทําความเพียร. 
                          อุปมา ๓ ขอ 
      [๔๙๒] ดูกรราชกุมาร ครั้งน้ัน อุปมาสามขออันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมไดเคยฟงมาในกาลกอน 
 มาปรากฏแกอาตมภาพ. 
      ๑. เปรียบเหมือนไมสดชุมดวยยางท้ังต้ังอยูในน้ํา. ถาบุรุษพึงมาดวยหวงัวา จักถือเอา 
 ไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ ดังน้ี. ดูกรราชกุมาร พระองคจะทรงเขาพระทัยความ 
 ขอน้ันเปนไฉน บุรุษน้ันเอาไมสดชุมดวยยางท้ังต้ังอยูในน้ํามาสีไฟ พึงใหไฟเกิด พึงทําไฟให 
 ปรากฏไดบางหรือ? 
      โพธิราชกุมารทูลวา ขอนี้ไมไดเลย พระเจาขา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมยังสด 
 ชุมดวยยางท้ังต้ังอยูในน้ํา บรรลุนั้นก็จะพึงเหน็ดเหน่ือยลําบากกายเปลา. 
      ดูกรราชกุมาร ขอนี้ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใด เหลาหนึ่งก็ฉันนั้น มีกาย 
 ยังไมหลีกออกจากกาม ยังมีความพอใจในกาม ยังเสนหาในกาม ยังหลงอยูในกาม ยังกระหาย 
 ในกาม ยังมีความเรารอนเพราะกาม ยังละไมไดดวยดี ยังใหสงบระงับไมไดดวยดีในภายใน. 
 ทานสมณพราหมณเหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ด ี
 ถึงจะไมไดเสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ก็ไมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น 
 เพื่อปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกรราชกุมาร อุปมาขอท่ีหนึ่งน้ีแล อันนาอัศจรรยยิ่งนัก 
 ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแกอาตมภาพ. 
      [๔๙๓] ดูกรราชกุมาร อุปมาขอท่ีสอง อันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน 
 มาปรากฏแกอาตมภาพ. เปรียบเหมือนไมสดชุมดวยยางต้ังอยูบนบกไกลนํ้า. ถาบุรุษพึงมาดวย 
 หวังวา จะเอาไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ. ดูกรราชกุมาร พระองคจะเขาพระทัย 
 ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันเอาไมสดชุมดวยยางต้ังอยูบนบกไกลน้ํามาสีไฟ พึงใหไฟเกิด 
 พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือ? 
      ขอนี้ไมไดเลย พระเจาขา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมนั้นยังสดชุมดวยยาง แมจะต้ัง 
 อยูบนบกไกลนํ้า บุรุษน้ันก็จะพึงเหน็ดเหน่ือยลําบากกายเปลา. 



      ดูกรราชกุมาร ขอนี้ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายหลีกออกจาก 
 กาม แตยังมีความพอใจในกาม ยังเสนหาในกาม ยังหลงอยูในกาม มีความกระหายในกาม 
 มีความเรารอนเพราะกาม ยังละไมไดดวยดี ยังใหสงบระงับไมไดดวยดีในภายใน. ทานสมณ- 
 *พราหมณเหลาน้ัน ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ถึงแม 
 จะไมไดเสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ก็ไมควรเพ่ือจะรู เพื่อจะเห็น 
 เพื่อปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกรราชกุมาร อุปมาขอท่ีสองนี้ อันนาอัศจรรยยิง่นัก 
 ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแกอาตมภาพ. 
      [๔๙๔] ดูกรราชกุมาร อุปมาขอท่ีสาม อันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน 
 มาปรากฏแกอาตมภาพ เปรียบเหมือนไมแหงเกราะท้ังต้ังอยูบนบกไกลนํ้า. ถาบุรุษพึงมาดวย 
 หวังวา จักเอาไมนั้นมาสีใหไฟเกิด จักทําไฟใหปรากฏ ดังน้ี. ดูกรราชกุมาร พระองคจะเขา 
 พระทัยความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันเอาไมแหงเกราะท้ังต้ังอยูบนบกไกลนํ้านั้นมาสีไฟ พึงใหไฟ 
 เกิด พึงทําใหไฟปรากฏไดบางหรือ? 
      อยางนั้น พระเจาขา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมนั้นแหงเกราะ และท้ังต้ังอยูบนบก 
 ไกลน้ํา. 
      ดูกรราชกุมาร ขอนี้ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งก็ฉันนัน้แล มีกาย 
 หลีกออกจากกามแลว ไมมีความพอใจในกาม ไมเสนหาในกาม ไมหลงอยูในกาม ไมระหาย 
 ในกาม ไมเรารอนเพราะกาม ละไดดวยดี ใหสงบระงับดวยดีในภายใน ทานสมณพราหมณ 
 เหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ถึงจะไมได 
 เสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ก็ควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น เพื่อปญญา 
 เครื่องตรัสรู อนัไมมีกรรมอื่นยิ่งกวาได. ดูกรราชกุมาร อุปมาขอท่ีสามน้ีอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยได 
 ฟงมาในกาลกอนนี้แล มาปรากฏแกอาตมภาพ. ดูกรราชกุมาร อุปมาสามขอไมนาอัศจรรย ไม 
 เคยไดฟงมาในกาลกอนเหลาน้ีแล มาปรากฏแกอาตมภาพ. 
                       ทรงบําเพ็ญทุกกรกิริยา 
      [๔๙๕] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงกดฟนดวยฟน 
 กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจติ บีบใหแนน ใหรอนจัด. แลวอาตมภาพก็กดฟนดวยฟน 
 กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจติ บีบใหแนน ใหรอนจัด. เมื่ออาตมภาพกดฟนดวยฟน กด 
 เพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบใหแนน ใหเรารอนอยู เหงื่อก็ไหลจากรักแร. ดูกรราชกุมาร 
 เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงจับบุรุษมีกําลังนอยกวาท่ีศีรษะหรือท่ีคอ แลวกดบีบไวใหเรารอน 
 ก็ฉันนั้น เหงื่อไหลออกจากรกัแร. ดูกรราชกุมาร ก็ความเพียรท่ีอาตมภาพปรารภแลว จะยอ 
 หยอนก็หามิได สติท่ีต้ังไวแลว จะฟนเฟอนกห็ามิได แตการท่ีปรารภความเพียรของอาตมภาพ 
 ผูอันความเพียรท่ีทนไดยากนั้นแลเสียดแทง กระสับกระสายไมสงบระงับ. 
      [๔๙๖] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมม ี
 ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพก็กลัน้ลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากและทางจมูก. 
 เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากและทางจมูก เสียงลมท่ีออกทางชองหูท้ังสอง 



 ดังเหลือประมาณ. เปรียบเหมือนเสียงสูบของชางทองท่ีกําลังสูบอยูดังเหลอืประมาณ ฉันใด 
 เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากและทางจมูก เสียงลมท่ีออกทางชองหู 
 ท้ังสองก็ดังเหลือประมาณ ฉันนั้น. ดูกรราชกุมาร ก็ความเพียรท่ีอาตมภาพปรารภแลวจะยอ 
 หยอนก็หามิได สติท่ีต้ังไวแลวจะไดฟนเฟอนก็หามิได แตกายท่ีปรารภความเพียรของอาตมภาพ 
 ผูอันความเพียรท่ีทนไดยากนั้นและเสียดแทง ไมสงบระงับแลว. 
      [๔๙๗] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมม ี
 ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและ 
 ทางชองหู. เมื่ออาตมภาพกลัน้ลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ลมกลา 
 ยิ่งยอมเสียดแทงศีรษะ. ดูกรราชกุมาร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเชือดศีรษะดวยมีดโกนอันคม 
 ฉันใด เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอสัสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ลมกลายิง่ 
 ยอมเสียดแทงศีรษะ ฉันนั้น. ดูกรราชกุมาร ก็ความเพียรท่ีอาตมภาพปรารภแลว จะไดยอหยอน 
 ก็หามิได สติท่ีต้ังไวแลวจะไดฟนเฟอนก็หามไิด แตกายท่ีปรารภความเพียรของอาตมภาพ ผู 
 อันความเพียรท่ีทนไดยากนั้นและเสียดแทง ไมสงบระงับแลว. 
      [๔๙๘] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมม ี
 ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและ 
 ทางชองหู. เมื่ออาตมภาพกลัน้ลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็ปวด 
 ศีรษะเหลือทนท่ีศีรษะ. ดูกรราชกุมาร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังรัดศีรษะดวยเชือกอันเขม็ง 
 ฉันใด เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอสัสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็ปวดศีรษะ 
 เหลือทนท่ีศีรษะ ฉันนั้น. ดูกรราชกุมาร ก็ความเพียรท่ีอาตมภาพปรารภแลวจะไดยอหยอนก็หา 
 มิได สติท่ีต้ังไวจะไดฟนเฟอนก็หามิได แตกายท่ีปรารภความเพียรของอาตมภาพ ผูอันความ 
 เพียรท่ีทนไดยากนั้นและเสียดแทง ไมสงบระงับแลว. 
      [๔๙๙] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมม ี
 ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและ 
 ทางชองหู. ลมกลาเหลือประมาณ ยอมเสียดแทงทอง. ดูกรราชกุมาร เปรียบเหมือนนายโคฆาต 
 หรือลูกมอืนายโคฆาตผูขยัน พึงเชือดทองโคดวยมีดเชือดโคอันคม ฉันใด เมื่ออาตมภาพ 
 กลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ลมกลาเหลอืประมาณ ยอมเสียด 
 แทงทอง ฉันนั้น. ดูกรราชกุมาร ก็ความเพียรท่ีอาตมภาพปรารภแลวจะไดยอหยอนกห็ามิได 
 สติท่ีต้ังไวจะไดฟนเฟอนก็หามิได แตกายท่ีปรารภความเพียรของอาตมภาพผูอันความเพียรท่ีทน 
 ไดยากนั้นและเสียดแทง ไมสงบระงับแลว. 
      [๕๐๐] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมม ี
 ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและ 
 ทางชองหู. เมื่ออาตมภาพกลัน้ลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มี 
 ความรอนในกายเหลือทน. ดูกรราชกุมาร เปรยีบเหมือนบุรุษมีกําลังสองคน ชวยกันจับบุรุษมี 
 กําลังนอยท่ีแขนคนละขาง ยางรมไวท่ีหลุมถานเพลิง ฉันใด เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะ- 



 *ปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มีความรอนในกายเหลือทน ฉันนั้น. ดูกร 
 ราชกุมาร ก็ความเพียรท่ีอาตมภาพปรารภแลวจะไดยอหยอนก็หามิได สติท่ีต้ังไวจะไดฟนเฟอนก็ 
 หามิได แตกายท่ีปรารภความเพียรของอาตมภาพ ผูอันความเพียรท่ีทนไดยากนั้นและเสียดแทง 
 ไมสงบระงับแลว. 
      [๕๐๑] ดูกรราชกุมาร โอ เทวดาท้ังหลายเห็นอาตมภาพแลว กลาวกันอยางนี้วา 
 พระสมณโคดมทํากาละเสียแลว. เทวดาบางพวกกลาวอยางน้ีวา พระสมณโคดมไมไดทํากาละ 
 แลว แตกําลังทํากาละ. เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมไมไดทํากาละแลว กําลัง 
 ทํากาละก็หามิได พระสมณโคดมเปนพระอรหันต ความอยูเห็นปานน้ี นับวาเปนวิหารธรรม 
 ของพระอรหันต. 
      [๕๐๒] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงปฏิบัติเพื่อตัด 
 อาหารเสียโดยประการท้ังปวงเถิด. ครั้งน้ัน เทวดาเหลาน้ันเขามาหาอาตมภาพแลวไดกลาววา 
 ดูกรทานผูนิรทุกข ทานอยาปฏิบัติเพื่อตัดอาหารเสียโดยประการท้ังปวงเลย ถาทานจักปฏิบัติเพื่อ 
 ตัดอาหารเสียโดยประการท้ังปวง ขาพเจาท้ังหลายจักแซกโอชาอันเปนทิพยตามขุมขนของทาน 
 ทานจักไดยังชีวิตใหเปนอยูดวยโอชาอันเปนทิพยนั้น. อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา เราเองดวย 
 พึงปฏิญาณการไมบริโภคอาหารโดยประการท้ังปวง เทวดาเหลาน้ีดวยพึงแซกโอชาอันเปนทิพย 
 ตามขุมขนของเรา เราพึงยังชีวติใหเปนไปดวยโอชาอันเปนทิพยนั้นดวย ขอนั้นพึงเปนมุสา 
 แกเรา ดังน้ี. อาตมภาพบอกเลิกกะเทวดาเหลานั้น จึงกลาววาอยาเลย. แลวอาตมภาพไดมี 
 ความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงบริโภคอาหารลดลงวันละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อ 
 ถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง. อาตมภาพจึงบริโภค 
 อาหารลดลงวนัละนอย คือ วนัละฟายมือบาง เทาเยื่อถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อ 
 ถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง. เมื่อบริโภคอาหารลดลงวนัละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง 
 เทาเยื่อถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง กายก็ผอม 
 เหลือเกิน. 
      [๕๐๓] เพราะความเปนผูมีอาหารนอยน่ันเอง อวยัวะนอยใหญของอาตมภาพยอมเปน 
 เหมือนเถาวัลยมีขอมาก หรือเถาวัลยมีขอดํา ฉะนั้น. ตะโพกของอาตมภาพเปนเหมือนเทาอูฐ 
 ฉะนั้น. กระดูกสันหลังของอาตมภาพผุดระกะ เปรียบเหมือนเถาวัฏฏนาวฬ ีฉะนั้น. ซี่โครง 
 ของอาตมภาพข้ึนนูนเปนรองๆ ดังกลอนศาลาเกามีเครื่องมุงอันหลนโทรมอยู ฉะนั้น. ดวงตา 
 ของอาตมภาพถลมลึกเขาไปในเบาตา ประหนึ่งดวงดาวปรากฎในบอน้ําลึก ฉะนั้น. ผิวศีรษะ 
 ของอาตมภาพท่ีรับสัมผัสอยูกเ็หี่ยวแหง ดุจดงัผลน้ําเตาท่ีตัดมาสดๆ อันลมและแดดกระทบอยู 
 ก็เหี่ยวแหง ฉะนั้น. อาตมภาพคิดวา จะลูบผิวหนังทองก็จับถกูกระดูกสันหลงั คิดวา จะลูบ 
 กระดูกสันหลังก็จับถูกผิวหนงัทอง. ผิวหนังทองกับกระดูกสันหลังของอาตมภาพติดถึงกัน. เมื่อ 
 อาตมภาพคิดวาจะถายอุจจาระ หรือปสสาวะ  ก็เซซวนลมลงในท่ีนั้นเอง. เมื่อจะใหกายน้ีแลมี 
 ความสบาย จึงเอาฝามือลูบตัว. เมื่ออาตมภาพเอาฝามือลูบตัว ขนท้ังหลายมีรากเนาก็หลนตก 
 จากกาย. มนุษยท้ังหลายเห็นอาตมภาพแลวกลาวกันอยางนีว้า พระสมณโคดมดําไป. มนุษย 



 บางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมไมดําเปนแตคล้ําไป. มนุษยบางพวกกลาวอยางนีว้า จะ 
 วาพระสมณโคดมดําไปก็ไมใช จะวาคล้ําไปก็ไมใช เปนแตพรอยไป. ดูกรราชกุมาร ฉววีรรณ 
 อันบริสุทธิ์ผุดผองของอาตมภาพ ถูกกําจัดเสียแลว เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนั่นเอง. 
      [๕๐๔] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
 เหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียรอยางยิ่งก็เพียง 
 เทาน้ี ไมยิ่งไปกวาน้ี. สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคต จักไดเสวยทุกขเวทนา 
 อันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียรอยางยิง่ก็เพียงเทาน้ี จักไมยิ่งไปกวาน้ี. สมณะหรือพราหมณ 
 เหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบัน ไดเสวยอยูซึ่งทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนท่ีเกดิเพราะความเพียร 
 อยางยิ่งก็เพียงเทาน้ี จะไมยิ่งไปกวาน้ี. แตเราก็ไมไดบรรลุอตุตริมนุสสธรรมอลมรยิญาณ- 
 *ทัสสนวิเสส (ความรูความเห็นของพระอรยิะอันวิเศษอยางสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย) ดวย 
 ทุกกรกิริยาท่ีเผ็ดรอนนี้ จะพึงมีทางเพ่ือรูอยางอื่นกระมังหนอ. 
                    กลับเสวยพระกระยาหารหยาบ 
      [๕๐๕] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา เราจําไดอยู เมื่องานวัปปมงคล 
 ของทาวศากยะผูพระบิดา เราน่ังอยูท่ีรมไมหวาอันเยอืกเย็น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
 บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ทางน้ีแลหนอ พึงเปนทางเพ่ือ 
 ตรัสรู. อาตมภาพไดมีความรูสึกอันแลนไปตามสติวาทางน้ีแหละ เปนทางเพื่อตรัสรู. อาตมภาพ 
 ไดมีความคิดเห็นวา เราจะกลวัแตสุขซ่ึงเปนสุขเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรมหรือ. และมี 
 ความคิดเห็นตอไปวา เราไมกลัวแตสุขซ่ึงเปนสุขเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรมละ. การท่ี 
 บุคคลผูมีกายผอมเหลอืเกินอยางนี้ จะถึงความสุขน้ัน ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงบริโภค 
 อาหารหยาบ คือขาวสุก ขนมสดเถิด. อาตมภาพจึงบริโภคอาหารหยาบ คือขาวสุก ขนมสด. 
 ก็สมัยน้ัน ปญจวัคคียภิกษุ บํารุงอาตมภาพอยูดวยหวังวา พระสมณโคดมจักบรรลุธรรมใด 
 ก็จักบอกธรรมน้ันแกเราท้ังหลาย. นับแตอาตมภาพบริโภคอาหารหยาบคือขาวสุก ขนมสด. 
 ปญจวัคคียภิกษุก็พากันเบ่ือหนายจากอาตมภาพหลีกไปดวยความเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผู 
 มักมาก คลายความเพียรเวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมากไปเสียแลว. ครั้นอาตมภาพบริโภคอาหาร 
 หยาบมีกําลังข้ึนแลว ก็สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก 
 มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. 
      บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมี 
 วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขผูไดฌานเกิดแตสมาธิอยู. 
      มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน 
 ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดตติยฌานน้ี เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข. 
      บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ 
 ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. 
                           ไดญาณ ๓ 
      [๕๐๖] อาตมภาพนั้น เมื่อจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 



 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ไดโนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ. 
 อาตมภาพนั้นยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ 
 อาตมภาพนั้น ยอมระลึกถงึชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวย 
 ประการฉะน้ี. ดูกรราชกุมาร นี้เปนวิชชาท่ีหนึ่งท่ีอาตมภาพไดบรรลุแลว ในปฐมยามแหงราตร ี
 อวิชชาถูกกําจัดแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว ความมืดถูกกําจัดแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลว แก 
 อาตมภาพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยู. 
      [๕๐๗] อาตมภาพนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ไดโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุบัติของสัตว 
 ท้ังหลาย อาตมภาพนั้นยอมเหน็หมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
 มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนับริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัด 
 ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้. ดูกรราชกุมาร นี้เปนวิชชาท่ีสองท่ีอาตมภาพ 
 ไดบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชาถูกกําจัดแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว ความมืดถูกกําจัดแลว 
 แสงสวางเกิดข้ึนแลว แกอาตมภาพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยู. 
      [๕๐๘] อาตมภาพนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ไดโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ. 
 ไดรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นีอ้าสวนิโรธคามินีปฏิปทา. เมื่ออาตมภาพนั้น 
 รูเห็นอยางนี้ จติยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ 
 เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
 กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกรราชกุมาร นี้เปนวิชชาท่ีสาม 
 ท่ีอาตมภาพไดบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี อวิชชาถูกกาํจัดแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว ความมืด 
 ถูกกําจัดแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลว แกอาตมภาพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไป 
 แลวอยู. 
                      ทรงมีความขวนขวายนอย 
      [๕๐๙] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพนั้นไดมีความคิดเห็นวา ธรรมท่ีเราบรรลุแลวนี้เปน 
 ธรรมลึก ยากท่ีจะเห็นได สัตวอื่นจะตรัสรูตามไดยาก เปนธรรมสงบ ระงับ ประณีต 
 ไมเปนวิสัยท่ีจะหยั่งลงไดดวยความตรึก เปนธรรมละเอยีด อันบัณฑิตจะพึงรูแจง. ก็หมูสตัวนี้ 
 มีความอาลัยเปนท่ีรื่นรมย ยินดีในความอาลัย บันเทิงนักในความอาลัย. ก็การท่ีหมูสัตวผูม ี
 ความอาลัยเปนท่ีรื่นรมย ยินดีในความอาลัย บันเทิงนักในความอาลัย จะเหน็ฐานะนี้ไดโดยยาก 
 คือ สภาพท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนเพราะความมีสิ่งน้ีเปนปจจัย. แมฐานะน้ีก็เห็นไดยาก คือ สภาพ 
 เปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความปราศจากความ 
 กําหนัด ความดับโดยไมเหลอื นิพพาน. ก็เราจะพึงแสดงธรรม และสัตวเหลาอื่นก็จะไมรู 
 ท่ัวถึงธรรมของเรา นั้นจะพึงเปนความเหน็ดเหน่ือยเปลา เปนความลําบากเปลาของเรา. 
 ดูกรราชกุมาร ท่ีนั้น คาถาอันอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแจมแจง 



 กะอาตมภาพวา 
         บัดนี้ ยังไมสมควรจะประกาศธรรมท่ีเราบรรลุไดโดยยาก ธรรม 
         นี้อันสัตวท้ังหลาย ผูถูกราคะ โทสะครอบงํา ไมตรัสรูไดงาย 
         สัตวท้ังหลาย อันราคะยอมแลว อันกองมืดหุมหอแลว 
         จักไมเห็นธรรม อันยังสัตวใหไปทวนกระแส ละเอียด ลึกซึ้ง 
         เห็นไดยาก เปนอณู ดังน้ี. 
      ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพเห็นตระหนักอยูดังน้ี จิตของอาตมภาพก็นอมไปเพ่ือความ 
 เปนผูมีความขวนขวายนอย ไมนอมไปเพื่อแสดงธรรม. 
              ทาวสหัมบดีพรหมทูลอาราธนาใหทรงแสดงธรรม 
      [๕๑๐] ดูกรราชกุมาร ครั้งน้ัน ทาวสหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงใจของ 
 อาตมภาพดวยใจแลว ไดมีความปริวิตกวา ดูกรทานผูเจริญ โลกจะฉิบหายละหนอ เพราะจิต 
 ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานอมไปเพื่อความเปนผูมีความขวนขวายนอย ไมนอมไป 
 เพื่อแสดงธรรม. ครั้นแลว ทาวสหัมบดีพรหมหายไปในพรหมโลก มาปรากฏขางหนาของ 
 อาตมภาพ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง พึงเหยียดแขนท่ีคูออก หรือพึงคูแขนท่ีเหยียดเขาฉะนั้น. 
 ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหม หมผาเฉวียงบาขางหน่ึง ประนมอัญชลีมาทางอาตมภาพแลวได 
 กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด ขอ 
 พระสุคตจงทรงแสดงธรรมเถดิ สัตวท้ังหลาย ผูมีกิเลสดุจธุลใีนจักษุนอยมีอยู ยอมจะเสื่อม 
 เพราะไมไดฟงธรรม สัตวท้ังหลายผูรูท่ัวถงึธรรมจักยังมีอยู. ดกูรราชกุมาร ทาวสหัมบดีพรหม 
 ไดกลาวคําน้ีแลว ครั้นแลว ภายหลังไดกลาวคาถาประพันธอื่นนี้อีกวา 
            ธรรมท่ีผูมีมลทินท้ังหลายคิดกันแลว ไมบริสุทธ์ิ ไดปรากฏใน 
            ชนชาวมคธท้ังหลายมากอนแลว ขอพระองคจงเปดอริยมรรค 
            อันเปนประตูพระนิพพานเถิด ขอสัตวท้ังหลายจงไดฟงธรรม 
            ท่ีพระองคผูปราศจากมลทิน ตรัสรูแลวเถิด ขาแตพระองคผูมี 
            เมธาดี มีจักษุรอบคอบ ขอพระองคผูปราศจากความโศก 
            จงเสด็จข้ึนปญญาปราสาทอันแลวดวยธรรม ทรงพิจารณาดู 
            ประชุมชนผูเกลื่อนกลนดวยความโศก อันชาติชราครอบงําแลว 
            เปรียบเหมือนบุคคลผูมีจักษุยืนอยูบนยอดภูเขาหินลวน พึง 
            เห็นประชุมชนโดยรอบ ฉะนั้น ขาแตพระองคผูกลา ทรงชนะ 
            สงครามแลว ผูนําสัตวออกจากกันดาร ผูไมเปนหนี้ ขอจงเสด็จ 
            ลุกข้ึนเท่ียวไปในโลกเถิด ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรม 
            เถิด สัตวผูรูท่ัวถงึจักมอียู. 
                   เปรียบบุคคลดวยดอกบัว ๓ เหลา 
      [๕๑๑] ดูกรราชกุมาร ครั้นอาตมภาพทราบวาทาวสหัมบดีพรหมอาราธนา และอาศัย 
 ความกรุณาในสัตวท้ังหลาย จงึตรวจดโูลกดวยพุทธจักษุ. เมื่ออาตมภาพตรวจดูโลกดวยพทุธจักษุ 



 ก็ไดเห็นหมูสัตวซึ่งมีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอยก็มี มีกิเลสดุจธุลีในจักษุมากก็มี มีอินทรียแกกลาก็มี 
 มีอินทรียออนก็มี มีอาการดีก็มี มีอาการเลวก็มี จะพึงสอนใหรูไดงายก็มี จะพึงสอนใหรูไดยาก 
 ก็มี บางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเปนภัยอยูกม็ี เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัว 
 หลวง หรอืในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรอืดอกบัวขาว ซึ่งเกิดในนํ้า เจริญในน้ํา 
 บางเหลายังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา น้ําหลอเลีย้งไว บางเหลาต้ังอยูเสมอนํ้า บางเหลาต้ังข้ึน 
 พนน้ํา น้ําไมติด ฉันใด ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ก็ฉันนั้น 
 ไดเห็นหมูสัตวซึ่งมีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอยกม็ี มีกิเลสดุจธุลใีนจักษุมากก็มี มีอินทรียแกกลาก็มี 
 มีอินทรียออนก็มี มีอาการดีก็มี มีอาการเลวก็มี จะพึงสอนใหรูไดงายก็มี จะพึงสอนใหรูไดยาก 
 ก็มี บางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเปนภัยอยูกม็ี. ดูกรราชกุมาร ครั้งน้ันอาตมภาพ 
 ไดกลาวรับทาวสหัมบดีพรหมดวยคาถาวา 
      ดูกรพรหม เราเปดประตูอมตนิพพานแลว เพื่อสัตวท้ังหลาย 
      ผูมีโสต จงปลอยศรัทธามาเถิด เราสําคัญวาจะลําบาก จึงไม 
      กลาวธรรมอันคลองแคลว ประณีต ในมนุษยท้ังหลาย. 
      ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหมทราบวา พระผูมีพระภาคทรงเปดโอกาส เพื่อจะแสดง- 
 *ธรรมแลว จึงอภิวาทอาตมภาพ ทําประทักษิณแลว หายไปในท่ีนั้นเอง. 
                ทรงปรารภถึงคนท่ีจะทรงแสดงธรรมกอน 
      [๕๑๒] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความดําริวา เราพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ 
 ใครรูจักท่ัวถึงธรรมน้ีไดฉับพลัน. ครั้นแลว อาตมภาพไดมีความเห็นวา อาฬารดาบส กาลามโคตร 
 นี้ เปนบัณฑิต ฉลาด มีเมธา มีกิเลสดุจธุลีในจกัษุนอยมานาน ถากระไร เราพึงแสดงธรรม 
 แกอาฬารดาบส กาลามโคตรกอนเถิด เธอรูจกัท่ัวถึงธรรมนีโ้ดยฉับพลัน. ท่ีนั้น เทวดาท้ังหลาย 
 เขามาหาอาตมภาพแลวไดกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ อาฬารดาบส กาลามโคตรทํากาละเสีย 
 เจ็ดวันแลว. และความรูความเห็นก็เกิดข้ึนแกเราวา อาฬารดาบส กาลามโคตรทํากาละเสีย 
 เจ็ดวันแลว. อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา อาฬารดาบส กาลามโคตรเปนผูเสื่อมใหญแล ถา 
 เธอพึงไดฟงธรรมน้ีพึงรูท่ัวถงึไดฉับพลันทีเดียว. ครั้นแลวอาตมภาพไดมีความดําริวา เราพึง 
 แสดงธรรมแกใครกอนหนอ ใครจักรูท่ัวถึงธรรมน้ีไดฉับพลัน. แลวอาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา 
 อุทกดาบส รามบุตรน้ี เปนบัณฑิต ฉลาด มีเมธา มีกิเลส ดุจธุลีในจักษุนอยมานาน 
 ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแกอุทกดาบส รามบุตรกอนเถิด เธอจักรูท่ัวถึงธรรมน้ีไดฉับพลนั. 
 ท่ีนั้น เทวดาท้ังหลายเขามาหาอาตมภาพ แลวไดกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ อุทกดาบส 
 รามบุตรทํากาละเสียแลวเม่ือพลบคํ่าน้ีเอง. และความรูความเห็นก็เกิดข้ึนแกเราวา อุทกดาบส 
 รามบุตร ทํากาละเสียแลวเม่ือพลบคํ่าน้ีเอง. อาตมภาพไมมีความคิดเห็นวา อุทกดาบส 
 รามบุตรเปนผูเสื่อมใหญแล ก็ถาเธอพึงไดฟงธรรมน้ี ก็จะพึงรูท่ัวถึงไดฉับพลันทีเดียว. 
 ครั้นแลว อาตมภาพไดมีความดําริวา เราพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ ใครจักรูท่ัวถึงธรรมน้ี 
 ไดฉับพลัน. แลวอาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะแกเรามาก บํารุงเรา 
 ผูมีตนสงไปแลว เพื่อความเพยีร ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแกภิกษุปญจวัคคียกอนเถิด. แลว 



 อาตมภาพไดมีความดําริวา เดี๋ยวนี้ภิกษุปญจวคัคียอยูท่ีไหนหนอ. ก็ไดเห็นภกิษุปญจวัคคียอยูท่ี 
 ปาอิสิปตนมิคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ดวยทิพจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย. ครั้น 
 อาตมภาพอยูท่ีตําบลอุรุเวลาตามควรแลว จึงไดหลีกจาริกไปทางเมืองพาราณสี. 
      [๕๑๓] ดูกรราชกุมาร อุปกาชีวกไดพบอาตมภาพผูเดินทางไกล ท่ีระหวางแมน้ําคยา 
 และไมโพธิ์ตอกัน แลวไดกลาวกะอาตมภาพวา ดูกรผูมีอายุ อินทรียของทานผองใสนัก ผิวพรรณ 
 ของทานบริสุทธิ์ผุดผอง ทานบวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน ทานชอบใจธรรมของใคร. 
 ดูกรราชกุมาร เมื่ออุปกาชีวกลาวอยางนี้แลว อาตมภาพไดกลาวตอบอุปกาชีวกดวยคาถาวา 
            เราเปนผูครอบงําธรรมท้ังปวง เปนผูรูธรรมท้ังปวง อนัตัณหา 
            และทิฏฐิไมติดแลวในธรรมท้ังปวง เปนผูละธรรมท้ังปวง นอมไป 
            ในธรรมเปนท่ีสิ้นตัณหาแลว รูแลวดวยปญญาอันยิ่งเอง จะ 
            พึงเจาะจงใครเลา อาจารยของเราไมมี คนผูเชนกับดวยเราก ็
            ไมมี บุคคลผูเปรียบดวยเรา ไมมีในโลกกับท้ังเทวโลก 
            เพราะเราเปนพระอรหันตในโลก เปนศาสดา ไมมีศาสดาอื่น 
            ยิ่งข้ึนไปกวา เราผูเดียวตรัสรูเองโดยชอบ เปนผูเย็น เปนผู 
            ดับสนิทแลว เราจะไปยังเมืองกาสี เพือ่จะยังธรรมจักรให 
            เปนไป เมื่อสัตวโลกเปนผูมืด เราไดตีกลองประกาศ 
            อมตธรรมแลว. 
      อุปกาชีวกถามวา ดูกรผูมีอายุ ทานปฏิญาณวา ทานเปนพระอรหันตผูชนะไมมีท่ีสิ้นสุด 
 ฉะนั้นหรือ? 
      อาตมภาพตอบวา 
            ชนท้ังหลายผูถึงธรรมท่ีสิ้นตัณหา เชนเราแหละ ช่ือวาเปน 
            ผูชนะ บาปธรรมท้ังหลาย อันเราชนะแลว เหตุนั้นแหละ 
            อุปกะ เราจึงวา ผูชนะ. 
        ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพกลาวอยางน้ีแลว อุปกาชีวก กลาววาพึงเปนใหพอเถิดทาน 
 สั่นศีรษะแลบลิ้นแลวหลีกไปคนละทาง. 
                    เสด็จเขาไปหาพระปญจวัคคีย 
      [๕๑๔] ครั้งน้ัน อาตมภาพเท่ียวจาริกไปโดยลําดับ ไดเขาไปหาภิกษุปญจวัคคียยังปา 
 อิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี ดูกรราชกุมาร ภิกษุปญจวัคคีย ไดเห็นอาตมภาพกําลัง 
 มาแตไกลเทียว แลวไดต้ังกติกาสัญญากันไววา ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย พระสมณโคดมพระองคนี้ 
 เปนผูมักมาก คลายความเพียรเวียนมาเพือ่ความเปนผูมักมาก กําลังมาอยู เราท้ังหลายไมพึง 
 กราบไหว ไมพึงลุกรับ ไมพึงรับบาตรและจีวร แตพึงแตงต้ังอาสนะไว ถาเธอปรารถนาก็จกันั่ง. 
 อาตมภาพเขาไปใกลภิกษุปญจวัคคีย ดวยประการใดๆ ภิกษุปญจวัคคียก็ไมอาจจะต้ังอยูในกติกา 
 ของตน ดวยประการน้ันๆ บางพวกลุกรับอาตมภาพ รับบาตรและจีวร บางพวกปูลาดอาสนะ 
 บางพวกต้ังนํ้าลางเทา แตยังรองเรยีกอาตมภาพโดยช่ือ และยังใชคําวา อาวุโส. เมื่อภิกษุ 



 ปญจวัคคียกลาวเชนนี้ อาตมภาพไดกลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยารองเรียกตถาคต 
 โดยช่ือ และใชคําวาอาวุโสเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
 ทานท้ังหลายจงเงี่ยโสตลงเถิด เราจะสั่งสอนอมตธรรมท่ีเราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เมื่อ 
 ทานท้ังหลายปฏิบัติตามท่ีเราสั่งสอนอยู ไมชาเทาไร ก็จักทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรม 
 อื่นยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา 
 อันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู. ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพกลาวอยางน้ีแลว ภิกษุปญจวัคคีย 
 ไดกลาววา ดูกรอาวโุสโคดม แมดวยอริิยาบถน้ัน ดวยปฏิปทาน้ัน ดวยทุกกรกิริยานั้น ทาน 
 ยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนวิเสสเลย ก็เดี๋ยวนี้ทานเปนคนมักมาก คลาย 
 ความเพียร เวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนวิเสส 
 อยางไรเลา เมือ่ภิกษุปญจวัคคียกลาวเชนนี้แลว อาตมภาพไดกลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคต 
 ไมไดเปนคนมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมากเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทานท้ังหลายจงเงี่ยโสตลงเถิด เราจักสั่งสอน 
 อมตธรรมท่ีเราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เมื่อทานท้ังหลายปฏิบัติตามท่ีเราสั่งสอนอยู ไมชา 
 เทาไร ก็จักทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อนัไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู ดูกรราช- 
 *กุมาร แมครั้งท่ีสอง ภิกษุปญจวัคคียก็ไดกลาววา ดูกรอาวุโสโคดม แมดวยอิริยาบถน้ัน 
 ดวยปฏิปทาน้ัน ดวยทุกกรกิรยิานั้น ทานยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนวิเสส 
 เลย ก็เดี๋ยวนี้ ทานเปนผูมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพือ่ความเปนผูมักมาก จักบรรลุ 
 อุตตริมนุสสธรรมอลมรยิญาณทัสสนวิเสสไดอยางไรเลา? ดูกรราชกุมาร แมครั้งท่ีสอง อาตมภาพ 
 ก็ไดกลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตไมไดเปนคนมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อ 
 ความเปนผูมักมากเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทานท้ังหลาย 
 จงเงี่ยโสตลงเถิด เราจะสั่งสอนอมตธรรมท่ีเราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เมื่อทานท้ังหลาย 
 ปฏิบัติตามท่ีเราสั่งสอนอยู ไมชาเทาไร ก็จักทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อนัไมมีธรรมอื่นยิ่ง 
 ไปกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
 ปจจุบันแลวเขาถึงอยู. ดูกรราชกุมาร แมครั้งท่ีสาม ภิกษุปญจวัคคียก็ไดกลาววา ดูกรอาวุโสโคดม 
 แมดวยอิรยิาบถน้ัน ดวยปฏิปทาน้ัน ดวยทุกกรกิริยานั้น ทานยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรม 
 อลมริยญาณทัศนวิเสสเลย ก็เดี๋ยวนี้ ทานเปนผูมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความ 
 เปนผูมักมาก จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัศนวิเสสไดอยางไรเลา? เมื่อภิกษุปญจ- 
 *วัคคียกลาวเชนนี้ เราไดกลาววา ทานท้ังหลายจําไดหรอืไมวา ในกาลกอนแตนี้ เราไดกลาวคํา 
 เห็นปานน้ี? 
      ภิกษุปญจวัคคียไดตอบวา หามิได พระเจาขา. 
      อาตมภาพจึงไดกลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
 ทานท้ังหลายจงเงี่ยโสตลงเถิด เราจะสั่งสอนอมตธรรมท่ีเราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เมื่อ 
 ทานท้ังหลายปฏิบัติตามท่ีเราสั่งสอนอยู ไมชาเทาไรก็จักทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อนัไมมี 



 ธรรมอื่นยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา 
 อันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู. ดูกรราชกุมาร อาตมภาพสามารถใหภกิษุปญจวัคคียยินยอม 
 แลว. วันหนึ่ง อาตมภาพกลาวสอนภิกษุแตสองรูป. ภิกษุสามรูปไปเท่ียวบิณฑบาต. ภิกษุสามรูป 
 ไปเท่ียวบิณฑบาตไดสิ่งใดมา ภิกษุท้ังหกรูปก็ยังอัตภาพใหเปนไปดวยสิ่งน้ัน. อาตมภาพกลาว 
 สอนภิกษุแตรปูสาม. ภิกษุสองรูปไปเท่ียวบิณฑบาต ไดสิ่งใดมา ภิกษุท้ังหกรูปก็ยังอัตภาพ 
 ใหเปนไปดวยสิ่งน้ัน. ครั้งน้ัน ภิกษุปญจวัคคียท่ีอาตมภาพกลาวสอน พร่ําสอนอยูเชนนี้ไมนาน 
 เลย ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู. 
                    ทรงแกปญหาของโพธิราชกุมาร 
      [๕๑๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โพธิราชกุมาร ไดทูลถามพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อภกิษุไดพระตถาคตเปนผูแนะนําโดยกาลนานเพียงไรหนอ จึงทําให 
 แจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราชกุมาร ถากระนั้น ในขอนี้ อาตมภาพจักยอนถามบพิตร 
 กอน บพิตรพึงตอบตามท่ีพอพระทัย บพิตรจักทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บพิตรผูฉลาด 
 ในศิลปศาสตร คือ การข้ึนชาง การถือขอหรือ? 
      โพธิราชกุมารทูลวา อยางนัน้ พระเจาขา หมอมฉันเปนผูฉลาดในศิลปศาสตร คือ 
 การข้ึนชาง การถือขอ. 
      [๕๑๖] ดูกรราชกุมาร บพิตรจักทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษพึงมาในเมืองน้ี 
 ดวยคิดวา โพธิราชกุมารทรงรูศิลปศาสตร คือการข้ึนชาง การถือขอ เราจักศึกษาศิลปศาสตร 
 คือ การข้ึนชาง การถือขอ ในสํานักโพธิราชกุมารน้ัน. แตเขาไมมีศรัทธา จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ี 
 บุคคลผูมีศรัทธาพึงบรรลุ ๑. เขามีอาพาธมาก จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูมีอาพาธนอยพึงบรรล ุ
 ๑. เขาเปนคนโออวด มีมายา จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูไมโออวด ไมมมีายาพึงบรรลุ ๑. 
 เขาเปนผูเกียจคราน จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูปรารภความเพียรพึงบรรลุ ๑. เขาเปนผูมี 
 ปญญาทราม จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูมีปญญาพึงบรรลุ ๑. ดูกรราชกุมาร บพิตรจะทรงสําคัญ 
 ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันควรจะศึกษาศิลปศาสตร คือ การข้ึนชาง การถือขอ ในสํานักของ 
 บพิตรบางหรือหนอ? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษน้ันแมจะประกอบดวยองคเพียงองคหนึ่ง ก็ไมควรจะศึกษา 
 ศิลปศาสตร คือ การข้ึนชาง การถือขอ ในสํานักของหมอมฉัน จะปวยกลาวไปไยถึงครบองคหา 
 เลา. 
      [๕๑๗] ดูกรราชกุมาร บพิตรจักทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษพึงมาในเมืองน้ี 
 ดวยคิดวา โพธิราชกุมาร ทรงรูศิลปศาสตร คือ การข้ึนชาง การถือขอ เราจักศึกษาศิลปศาสตร 
 คือ การข้ึนชาง การถือขอ ในสํานักโพธิราชกุมารน้ัน. เขาเปนผูมีศรัทธา จะพึงบรรลุผลเทาท่ี 
 บุคคลผูมีศรัทธาพึงบรรลุ ๑. เขาเปนผูมีอาพาธนอยจะพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูมีอาพาธนอยพึง 



 บรรลุ ๑. เขาเปนผูไมโออวด ไมมีมายา จะพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูไมโออวด ไมมีมายา 
 พึงบรรลุ ๑. เขาเปนผูปรารภความเพียร จะพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูปรารภความเพียรพึงบรรลุ ๑. 
 เขาเปนผูมีปญญา จะพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูมีปญญาพึงบรรลุ ๑. ดูกรราชกุมาร บพิตรจะทรง 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันควรจะศึกษาศิลปศาสตร คือ การข้ึนชาง การถือขอ ในสํานัก 
 ของบพิตรบางหรือหนอ? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษน้ันแมประกอบดวยองคเพียงองคหนึ่ง ก็ควรจะศึกษา 
 ศิลปศาสตร คือการข้ึนชาง การถือขอ ในสํานักของหมอมฉันได จะปวยกลาวไปไยถึงครบ 
 องคหาเลา. 
                    องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ 
      [๕๑๘] ดูกรราชกุมาร องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ เหลานี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. 
 องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ เปนไฉน? 
      ๑. ดูกรราชกุมาร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระ 
 ตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมี 
 ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก 
 พระธรรม. 
      ๒. เธอเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสมํ่า 
 เสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เห็นปานกลางควรแกความเพียร. 
      ๓. เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมายา เปดเผยตนตามความเปนจริง ในพระศาสดาหรือ 
 ในเพ่ือนพรหมจรรยผูเปนวญิูท้ังหลาย. 
      ๔. เธอเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยงักุศลธรรมใหเขาถึงพรอม 
 เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย. 
      ๕. เธอเปนผูมีปญญา เปนผูประกอบดวยปญญาอันเห็นความเกิดและดับเปนอริยะ 
 สามารถชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ. 
      ดูกรราชกุมาร องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ีแล ภิกษุผูประกอบดวยองคแหง 
 ภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ีแล เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย 
 อันไมมีธรรมอืน่ยิ่งกวา ท่ีกุลบุตรผูออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา 
 อันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] เจ็ดป. ดูกรราชกุมาร เจด็ปจงยกไว. 
 ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ี เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทํา 
 ใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิง่ไปกวา ท่ีกุลบุตรผูออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต 
 โดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุน แลวเขาถึงอยูได. [ใชเวลาเพียง] หกป ... 
 หาป ... สี่ป ... สามป ... สองป ... หน่ึงป. ดูกรราชกุมาร หนึ่งปจงยกไว. ภิกษุผูประกอบดวยองค 
 แหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ี เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย 
 อันไมมีธรรมอืน่ยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา 



 อันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] เจ็ดเดอืน. ดูกรราชกมุาร เจ็ดเดือน 
 จงยกไว. ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ี เมื่อไดตถาคตเปนผู 
 แนะนําพึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อนัไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ท่ีกุลบุตรผูออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] 
 หกเดือน ... หาเดือน ... สี่เดือน ... สามเดือน ... สองเดือน ... หนึ่งเดือน. ดูกรราชกุมาร ครึ่งเดือน 
 จงยกไว. ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ี เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา 
 พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรร- 
 *พชิตโดยชอบตองการดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] เจด็คืน 
 เจ็ดวัน. ดูกรราชกุมาร เจ็ดคืนเจ็ดวันจงยกไว. ภิกษุประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร 
 ๕ ประการน้ี  เม่ือไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอืน่ 
 ยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
 ปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] หกคืนหกวัน ... หาคืนหาวัน ... สี่คืนสี่วัน ... สามคืน 
 สามวัน ... สองคืนสองวัน ... หน่ึงคืนหนึ่งวนั. ดูกรราชกุมาร หนึ่งคืนหนึ่งวันจงยกไว. ภิกษุผู 
 ประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมคีวามเพียร ๕ ประการน้ี เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา ตถาคต 
 สั่งสอนในเวลาเย็น จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเชา ตถาคตส่ังสอนในเวลาเชา จักบรรลุคุณ 
 วิเศษไดในเวลาเย็น. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โพธิราชกุมารไดกราบทูลวา พระพุทธเจา 
 มีพระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมมีพระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว 
 เปนอัศจรรย เพราะภิกษุท่ีพระผูมีพระภาคทรงส่ังสอนในเวลาเย็น จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลา 
 เชา ท่ีพระผูมีพระภาคทรงสั่งสอนในเวลาเชา จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเย็น. 
      [๕๑๙] เมื่อโพธิราชกุมารตรัสอยางนี้แลว มาณพสัญชิกาบุตรไดทูลโพธิราชกุมารวา 
 ก็ทานโพธิราชกุมารองคนี้ ทรงประกาศไววา พระพุทธเจามีพระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมมี 
 พระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลวเปนอัศจรรยอยางนี้เทาน้ัน ก็แต 
 ทานหาไดทรงถึงพระโคดมผูเจริญพระองคนัน้ พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสมณะไม. 
              พระโพธิราชกุมารถึงสรณคมนต้ังแตอยูในครรภ 
      [๕๒๐] โพธิราชกุมารตรัสวา ดูกรเพื่อนสญัชิกาบุตร ทานอยาไดกลาวอยางนั้น 
 ดูกรเพื่อนสัญชิกาบุตร ทานอยาไดกลาวอยางน้ัน ดูกรสัญชิกาบุตร เรื่องน้ันเราไดฟงมา 
 ไดรับมาตอหนาเจาแมของเราแลว คือครั้งหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม 
 ใกลเมืองโกสัมพี ครั้งน้ัน เจาแมของเรากําลังทรงครรภ เสดจ็เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวไดกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ลูกคนอยูในครรภของหมอมฉันนี้ เปนชายก็ตาม เปนหญิงก็ตาม เขายอม 
 ถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคทรงจําเขาวา 
 เปนอุบาสกผูถึงสรณตลอดชีวติ ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ดูกรเพื่อนสัญชิกาบุตร ครั้งหน่ึง 
 พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาเภสกลามิคทายวัน ใกลเมืองสุงสุมารคิระ ในภัคคชนบทนี้แล 
 ครั้งน้ัน แมนมอุมเราเขาสะเอวพาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควร 



 สวนขางหน่ึง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โพธิราชกุมารพระองคนี้ ยอมถึง 
 พระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจํา 
 โพธิราชกุมารนั้นวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ดูกรเพื่อนสัญชิกา 
 บุตร เรานี้ยอมถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ แมในครั้งท่ีสาม 
 ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําหมอมฉันวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป 
 ฉะนี้แล. 
                    จบ โพธิราชกุมารสูตร ท่ี ๕. 
                          ----------- 
                        ๖. อังคุลิมาลสูตร 
                พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดองคุลิมาลโจร 
      [๕๒๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยน้ันแล ในแวนแควนของพระเจาปเสนทิโกศล มีโจรช่ือวาองคุลีมาล 
 เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจ มั่นในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวท้ังหลาย. 
 องคุลิมาลโจรน้ัน กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบท 
 ไมใหเปนชนบทบาง. เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอาน้ิวมือรอยเปนพวงทรงไว. 
     ครั้งน้ันแล ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอืบาตรและจีวร เสด็จเขาไป 
 บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้นแลวในเวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ทรงเก็บ 
 เสนาสนะ ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จดําเนินไปตามทางท่ีองคุลิมาลโจรซุมอยู. พวกคนเลี้ยงโค 
 พวกคนเลี้ยงปศุสัตว พวกชาวนาท่ีเดินมา ไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จดําเนินไปตามทางท่ี 
 องคุลิมาลโจรซุมอยู ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตสมณะ อยาเดินไปทางน้ัน 
 ท่ีทางน้ันมีโจรช่ือวาองคุลิมาลเปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความ 
 กรุณาในสัตวท้ังหลาย องคุลมิาลโจรน้ัน กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปน 
 นิคมบาง กระทําชนบทไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอาน้ิวมือรอยเปนพวง 
 ทรงไว ขาแตสมณะ พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี สี่สิบคนก็ดี ยอมรวม 
 เปนพวกเดียวกันเดินทางน้ี แมบุรุษผูนั้นก็ยังถึงความพินาศ เพราะมือขององคุลิมาลโจร. 
 เมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมพีระภาคทรงน่ิง ไดเสด็จไปแลว. 
      [๕๒๒] แมครั้งท่ีสอง พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว พวกชาวนาท่ีเดินมา 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตสมณะ อยาเดินไปทางน้ัน ท่ีทางน้ันมีโจรช่ือวาองคุลิมาล 
 เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวท้ังหลาย 
 องคุลิมาลโจรน้ัน กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบท 
 ไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอาน้ิวมือรอยเปนพวงทรงไว ขาแตสมณะ 
 พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี สี่สิบคนก็ดี ยอมรวมเปนพวกเดียวกันเดิน 
 ทางน้ี ขาแตสมณะ แมบุรุษพวกน้ันก็ยังถงึความพินาศเพราะมือขององคุลมิาล ดังน้ี. ครั้งน้ัน 



 พระผูมีพระภาคทรงน่ิง ไดเสด็จไปแลว. 
      [๕๒๓] แมครั้งท่ีสาม พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว พวกชาวนาท่ีเดินมา 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตสมณะ อยาเดินไปทางน้ัน ท่ีทางน้ันมีโจรช่ือวาองคุลิมาล 
 เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวท้ังหลาย 
 องคุลิมาลโจรน้ัน กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบท 
 ไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอาน้ิวมือรอยเปนพวงทรงไว ขาแตสมณะ 
 พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี สี่สิบคนก็ดี ยอมรวมเปนพวกเดียวกัน 
 เดินทางน้ี ขาแตสมณะ แมบุรุษพวกน้ันก็ยังถงึความพินาศเพราะมือขององคุลิมาลโจร ดังน้ี. 
 ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงน่ิง ไดเสด็จไปแลว. 
      [๕๒๔] องคุลิมาลโจรไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล. ครั้นแลวเขาไดมีความ 
 ดําริวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีเลย พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี 
 สี่สิบคนก็ดี ก็ยังตองรวมเปนพวกเดียวกันเดินทางน้ี แมบุรุษพวกน้ันยังถงึความพินาศเพราะ 
 มือเรา เออก็สมณะน้ีผูเดียว ไมมีเพื่อนชรอยจะมาขม ถากระไร เราพึงปลงสมณะเสียจากชีวิต 
 เถิด. ครั้งน้ัน องคุลิมาลโจรถือดาบและโลหผูกสอดแลงธนู ติดตามพระผูมีพระภาคไปทาง 
 พระปฤษฎางค. ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร โดยประการท่ีองคุลิมาลโจร 
 จะวิ่งจนสุดกําลัง ก็ไมอาจทันพระผูมีพระภาคผูเสด็จไปตามปกติ. 
      ครั้งน้ัน องคุลิมาลโจรไดมีความดําริวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีเลยดวยวาเม่ือกอน 
 แมชางกําลังวิ่ง มากําลังวิ่ง รถกําลังแลน เนื้อกําลังวิ่ง เราก็ยงัวิ่งตามจับได แตวาเราวิ่งจน 
 สุดกําลัง ยังไมอาจทันสมณะน้ีซึ่งเดินไปตามปกติ ดังน้ี จึงหยุดยืนกลาวกะพระผูมีพระภาควา 
 จงหยุดกอนสมณะ จงหยุดกอนสมณะพระผูมีพระภาคตรัสวา เราหยุดแลว องคุลิมาล ทานเลา 
 จงหยุดเถิด. 
                       องคุลิมาลโจรละพยศ 
      [๕๒๕] ครั้งน้ัน องคุลิมาลโจรดําริวา สมณศากยบุตรเหลานั้นมักเปนคนพูดจริง 
 มีปฏิญญาจริง แตสมณะรูปนี้เดินไปอยูเทียว กลับพูดวา เราหยุดแลว องคุลิมาล ทานเลาจง 
 หยุดเถิด ถากระไร เราพึงถามสมณะรูปนี้เถิด. 
      ครั้งน้ัน องคุลิมาลโจรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถา ความวา 
            ดูกรสมณะ ทานกําลังเดินไป ยังกลาววา เราหยุดแลว และ 
            ทานยังไมหยุด ยังกลาวกะขาพเจาผูหยุดแลววาไมหยดุ ดูกร 
            สมณะ ขาพเจาขอถามเน้ือความนี้กะทาน ทานหยุดแลวเปน 
            อยางไร ขาพเจายังไมหยุดแลวเปนอยางไร? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ดูกรองคุลิมาล เราวางอาชญาในสรรพสัตวไดแลว จงึช่ือวา 
            หยุดแลวในกาลทุกเมื่อ สวนทานไมสํารวมในสัตวท้ังหลาย 
            เพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแลว ทานยังไมหยุด. 



      องคุลิมาลโจรทูลวา 
            ดูกรสมณะ ทานอันเทวดามนุษยบูชาแลว แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
            มาถึงปาใหญเพื่อจะสงเคราะหขาพเจาส้ินกาลนานหนอ ขาพเจา 
            นั้นจักประพฤติละบาป เพราะฟงคาถาอันประกอบดวยธรรม 
            ของทาน องคุลิมาลโจรกลาวดังน้ีแลว ไดท้ิงดาบและอาวุธ 
            ลงในเหวลึกมีหนาผาชัน องคุลิมาลโจรไดถวายบังคมพระบาท 
            ท้ังสองของพระสุคต แลวไดทูลขอบรรพชากะพระสุคต ณ ท่ี 
            นั้นเอง. ก็แลพระพุทธเจาผูทรงประกอบดวยพระกรุณา ทรง 
            แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เปนศาสดาของโลกกับท้ังเทวโลก ได 
            ตรัสกะองคุลิมาลโจรในเวลานั้นวา ทานจงเปนภิกษุมาเถิด 
            อันนี้แหละเปนภิกษุภาวะขององคุลิมาลโจรนั้น ดังน้ี. 
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคมีพระองคุลิมาลเปนปจฉาสมณะ เสด็จจาริกไปทางพระนคร 
 สาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลําดับ เสด็จถึงพระนครสาวัตถีแลว. 
                    พระเจาปเสนทิโกศลเขาเฝา 
      [๕๒๖] ไดยินวา ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยน้ัน หมูมหาชนประชุมกันอยูท่ีประตูพระราชวัง 
 ของพระเจาปเสนทิโกศล สงเสียงอือ้อึงวา ขาแตสมมติเทพ ในแวนแควนของพระองค มีโจร 
 ช่ือวาองคุลิมาล เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตว 
 ท้ังหลาย องคุลิมาลโจรน้ัน กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง 
 กระทําชนบทไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอาน้ิวมอืรอยเปนพวงทรงไว ขอ 
 พระองคจงกําจัดมันเสียเถิด. 
      ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จออกจากพระนครสาวัตถี ดวยกระบวนมาประมาณ 
 ๕๐๐ เสด็จเขาไปทางพระอารามแตยังวันทีเดียว เสด็จไปดวยพระยานจนสดุภูมิประเทศท่ียานจะ 
 ไปได เสด็จลงจากพระยานแลว ทรงพระราชดําเนินดวยพระบาทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค ประทับน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      [๕๒๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
 หนึ่งแลววา ดกูรมหาบพิตร พระเจาแผนดินมคธจอมเสนา ทรงพระนามวา พิมพิสาร ทรงทํา 
 ใหพระองคทรงขัดเคืองหรือหนอ หรือเจาลิจฉวี เมืองเวสาลี หรือวาพระราชาผูเปนปฏิปกษ 
 เหลาอื่น? 
      พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ จอม 
 เสนาทรงพระนามวา พิมพิสาร มิไดทรงทําหมอมฉันใหขัดเคือง แมเจาลิจฉวีเมืองเวสาล ี
 ก็มิไดทรงทําใหหมอมฉันขัดเคือง แมพระราชาท่ีเปนปฏิปกษเหลาอื่น ก็มิไดทําใหหมอมฉัน 
 ขัดเคือง แตขาพระองคผูเจริญ ในแวนแควนของหมอมฉัน มีโจรช่ือวาองคุลิมาล เปนคน 
 หยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวท้ังหลาย องคุลิมาล 



 โจรน้ัน กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบทไมให 
 เปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอาน้ิวมือรอยเปนพวงทรงไว หมอมฉันจักกําจัด 
 มันเสีย. 
      ภ. ดูกรมหาราช ถามหาบพิตรพึงทอดพระเนตรองคุลิมาลผูปลงผมและหนวด นุงหม 
 ผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวน 
 จากการพูดเท็จ ฉันภัตตาหารหนเดียว ประพฤติพรหมจรรย มหาบพิตรจะพึงทรงกระทําอยางไร 
 กะเขา? 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันพึงไหว พึงลุกรับ พึงเช้ือเชิญดวยอาสนะ พึง 
 บํารุงเขาดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร หรือพึงจัดการรักษา 
 ปองกันคุมครองอยางเปนธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ แตองคุลิมาลโจรน้ัน เปนคนทุศีล 
 มีบาปธรรม จักมีความสํารวมดวยศีลเห็นปานน้ี แตท่ีไหน? 
                  ทรงเห็นพระองคุลมิาลแลวตกพระทัย 
      [๕๒๘] ก็สมัยนั้น ทานพระองคุลิมาล นั่งอยูไมไกลพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ทรงยกพระหัตถเบ้ืองขวาข้ึนช้ีตรัสบอกพระเจาปเสนทิโกศลวา ดูกรมหาราช นั่นองคุลิมาล. 
 ลําดับนั้นพระเจาปเสนทิโกศล ทรงมีความกลัว ทรงหวาดหวั่น พระโลมชาติชูชันแลว. พระผูมี 
 พระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศลทรงกลวั ทรงหวาดหวั่น มีพระโลมชาติชูชันแลว 
 จึงไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลวา อยาทรงกลัวเลย มหาราช อยาทรงกลัวเลย มหาราช 
 ภัยแตองคุลิมาลน้ีไมมีแกมหาบพิตร. ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลทรงระงับความกลัว ความ 
 หวาดหวั่น หรอืโลมชาติชูชันไดแลว จึงเสด็จเขาไปหาทานองคุลิมาลถึงท่ีอยู ครั้นแลวได 
 ตรัสกะทานองคุลิมาลวา ทานผูเจริญ พระองคุลิมาลผูเปนเจาของเรา. 
      ทานพระองคุลิมาลถวายพระพรวา อยางนัน้ มหาราช. 
      ป. บิดาของพระผูเปนเจามีโคตรอยางไร มารดาของพระผูเปนเจามีโคตรอยางไร? 
      อ. ดูกรมหาบพิตร บิดาช่ือ คัคคะ มารดาช่ือ มันตานี. 
      ป. ทานผูเจริญ ขอพระผูเปนเจาคัคคะมันตานีบุตร จงอภริมยเถิด ขาพเจาจักทํา 
 ความขวนขวาย เพื่อจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระผูเปนเจา 
 คัคคะมันตานีบุตร. 
      ก็สมัยน้ัน ทานองคุลิมาล ถือการอยูในปาเปนวัตร ถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ถือผา 
 บังสุกุลเปนวัตร ถือผาสามผืนเปนวัตร. ครั้งน้ัน ทานองคุลิมาลไดถวายพระพรพระเจาปเสนทิ- 
 *โกศลวา อยาเลย มหาราช ไตรจีวรของอาตมภาพบริบูรณแลว. 
      [๕๒๙] ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
 บังคมพระผูมีพระภาคแลวจึงประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. แลวไดกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ นาอัศจรรยนกั ไมเคยมีมา ท่ีพระผูมีพระภาคทรงทรมานไดซึ่งบุคคลท่ีใครๆ 
 ทรมานไมได ทรงยังบุคคลท่ีใครๆ ใหสงบไมได ใหสงบได ทรงยังบุคคลท่ีใครๆ ใหดับไมได 
 ใหดับได เพราะวาหมอมฉันไมสามารถจะทรมานผูใดได แมดวยอาชญา แมดวยศาตรา ผูนั้น 



 พระผูมีพระภาคทรงทรมานไดโดยไมตองใชอาญา ไมตองใชศาตรา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 หมอมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้ หมอมฉันมีกิจมาก มีกรณียะมาก พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอ 
 มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลุกจากท่ี 
 ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวเสด็จหลีกไป. 
                    พระองคุลิมาลโปรดหญิงมีครรภ 
      [๕๓๐] ครั้งน้ัน เวลาเชา ทานพระองคุลิมาลครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวร 
 เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี. กําลังเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอกอยูในพระนครสาวัตถี 
 ไดเห็นสตรีคนหน่ึงมีครรภแกหนัก. ครั้นแลวไดมีความดําริวา สัตวท้ังหลายยอมเศราหมอง 
 หนอ สัตวท้ังหลายยอมเศราหมองหนอ ดังน้ี. ครั้งน้ัน ทานพระองคุลิมาลเท่ียวบิณฑบาต 
 ในพระนครสาวัตถี เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคครองอนัตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวร 
 เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี กําลังเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอกอยูในพระนครสาวัตถี 
 ไดเห็นสตรีคนหน่ึงมีครรภแกหนัก. ครั้นแลวไดมีความดําริวา สัตวท้ังหลายยอมเศราหมองหนอ 
 สัตวท้ังหลายยอมเศราหมองหนอ ดังน้ี. 
      [๕๓๑] พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกรองคุลิมาล ถาอยางนั้น เธอจงเขาไปหาสตรีนั้น 
 และกลาวกะสตรีนนอยางนีว้า ดูกรนองหญิง ต้ังแตเราเกิดมาแลวจะไดรูสึกวาแกลงปลงสัตว 
 จากชีวิตหามิได ดวยสัจจวาจาน้ี ขอความสวัสดีจงมีแกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภ 
 ของทานเถิด. 
      ทานพระองคุลิมาลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อาการน้ันจักเปนอันขาพระองค 
 กลาวเท็จท้ังรูอยูเปนแน เพราะขาพระองคแกลงปลงสัตวเสียจากชีวิตเปนอันมาก. 
      ภ. ดูกรองคุลิมาล ถาอยางน้ัน เธอจงเขาไปหาสตรีนั้น แลวกลาวกะสตรีนั้น 
 อยางนี้วา ดูกรนองหญิง ต้ังแตเราเกิดแลวในอริยชาติ จะไดรูสึกวาแกลงปลงสัตวเสียจาก 
 ชีวิตหามิได ดวยสัจจวาจาน้ี ขอความสวัสดีจงมีแกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภของ 
 ทานเถิด. 
      พระองคุลิมาลทูลรับพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาหญิงน้ันถึงท่ีอยู ครัน้แลวไดกลาว 
 กะหญิงน้ันอยางนี้วา ดูกรนองหญิง ต้ังแตเวลาท่ีฉันเกิดแลวในอริยชาติ จะแกลงปลงสัตว 
 จากชีวิตท้ังรูหามิได ดวยสัจจวาจาน้ี ขอความสวัสดีจงมีแกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภ 
 ของทานเถิด. 
      ครั้งน้ัน ความสวัสดีไดมีแกหญิง ความสวัสดีไดมีแกครรภของหญิงแลว. 
                    พระองคุลิมาลบรรลุพระอรหัต 
      [๕๓๒] ครั้งน้ัน ทานพระองคุลิมาล หลีกออกจากหมูอยูแตผูเดียว เปนผูไมประมาท 
 มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยูไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด พรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่น 
 ยิ่งกวาท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน 



 แลวเขาถึงอยู ไดรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ 
 เพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี ดังน้ี. ก็ทานพระองคุลิมาลไดเปนอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระ 
 อรหันตท้ังหลาย. 
      [๕๓๓] ครั้งน้ัน เวลาเชา ทานพระองคุลิมาลนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไป 
 บิณฑบาตในพระนครสาวัตถี. ก็เวลาน้ันกอนดิน ...  ทอนไม ...  กอนกรวดท่ีบุคคลขวางไปแม 
 โดยทางอื่นก็มาตกลงท่ีกายของทานพระองคุลิมาล ทานพระองคุลิมาลศีรษะแตก โลหิตไหล 
 บาตรก็แตก ผาสังฆาฏิก็ฉีกขาด เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ. พระผูมีพระภาคไดทอด 
 พระเนตรทานพระองคุลิมาลเดินมาแตไกล ครั้นแลวไดตรัสกะทานพระองคุลิมาลวา เธอจงอด 
 กลั้นไวเถิดพราหมณ เธอจงอดกลั้นไวเถิดพราหมณ เธอไดเสวยผลกรรมซึง่เปนเหตุ จะใหเธอ 
 พึงหมกไหมอยูในนรกตลอดปเปนอันมาก ตลอดรอยปเปนอันมาก ตลอดพันปเปนอันมาก 
 ในปจจุบันนี้เทาน้ัน. 
                      พระองคุลิมาลเปลงอุทาน 
      [๕๓๔] ครั้งน้ัน ทานพระองคุลิมาลไปในท่ีลับเรนอยู เสวยวิมุติสุข เปลงอุทานน้ีใน 
 เวลานั้นวา 
            ก็ผูใด เมื่อกอน ประมาท ภายหลัง ผูนัน้ ไมประมาท เขา 
            ยอมยังโลกน้ีใหสวาง ดังพระจันทรซึง่พนแลวจากเมฆ ฉะนั้น 
            ผูใด ทํากรรมอันเปนบาปแลว ยอมปดเสียไดดวยกุศล ผูนั้น 
            ยอมยังโลกน้ีใหสวาง ดุจพระจันทรซึง่พนแลวจากเมฆ ฉะนั้น 
            ภิกษุใดแล ยังเปนหนุม ยอมขวนขวายในพระพุทธศาสนา 
            ภิกษุนั้น ยอมยังโลกนีใ้หสวาง ดุจพระจันทรซึ่งพนแลวจากเมฆ 
            ฉะนั้น ขอศัตรูท้ังหลายของเรา จงฟงธรรมกถาเถิด ขอศัตรูท้ัง 
            หลายของเรา จงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิด ขอมนุษยท้ัง 
            หลายท่ีเปนศัตรูของเรา จงคบสัตบุรุษผูชวนใหถือธรรมเถิด 
            ขอจงคบความผองแผวคือขันติ ความสรรเสริญคือเมตตาเถิด 
            ขอจงฟงธรรมตามกาล และจงกระทําตามธรรมน้ันเถดิ ผูท่ีเปน 
            ศัตรูนั้น ไมพึงเบียดเบียนเราหรอืใครๆ อื่นนั้นเลย ผูถงึความ 
            สงบอยางยิ่งแลว พึงรักษาไวซึ่งสัตวท่ีสะดุงและท่ีมั่นคง คนทด 
            น้ํา ยอมชักน้ําไปได ชางศร ยอมดัดลูกศรได ชางถาก ยอมถาก 
            ไมได ฉันใด บัณฑิตท้ังหลาย ยอมทรมานตนได ฉันนั้น คน 
            บางพวก ยอมฝกสัตว ดวยทอนไมบาง ดวยขอบาง ดวยแส 
            บาง เราเปนผูท่ีพระผูมีพระภาคทรงฝกแลว โดยไมตองใชอาญา 
            ไมตองใชศาตรา เมื่อกอน เรามีช่ือวาอหิงสกะ แตยังเบียดเบียน 
            สัตวอยู วันนี้ เรามีช่ือตรงความจรงิ เราไมเบียดเบียนใครๆ เลย 
            เมื่อกอน เราเปนโจร ปรากฏช่ือวาองคุลิมาล ถูกกิเลสดุจ 



            หวงนํ้าใหญพัดไป มาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะแลว เมื่อกอน 
            เรามีมือเปอนเลือด ปรากฏช่ือวา องคุลมิาล ถึงพระพุทธเจา 
            เปนสรณะ จึงถอนตัณหาอันจะนําไปสูภพเสียได เรากระทํา 
            กรรมท่ีจะใหถึงทุคติเชนนั้นไวมาก อนัวิบากของกรรมถูกตอง 
            แลว เปนผูไมมีหนี้ บริโภคโภชนะ พวกชนท่ีเปนพาลทราม 
            ปญญา ยอมประกอบตามซ่ึงความประมาท สวนนักปราชญ 
            ท้ังหลาย ยอมรักษาความไมประมาทไว เหมือนทรัพยอัน 
            ประเสริฐ ฉะนั้น ทานท้ังหลาย จงอยาประกอบตามซ่ึงความ 
            ประมาท อยาประกอบตามความชิดชมดวยสามารถความยินด ี
            ในกาม เพราะวาผูไมประมาทแลว เพงอยู ยอมถงึความสุข 
            อันไพบูลย การท่ีเรามาสูพระพุทธศาสนาน้ีนั้น เปนการมาดีแลว 
            ไมปราศจากประโยชน ไมเปนการคิดผิด บรรดาธรรมท่ีพระผู 
            มีพระภาคทรงจําแนกไวดีแลว เราก็ไดเขาถึงธรรมอันประเสริฐ 
            สุดแลว (นิพพาน) การท่ีเราไดเขาถึงธรรมอันประเสรฐิสุดนี้ 
            นั้น เปนการถึงดีแลว ไมปราศจากประโยชน ไมเปนการคิด 
            ผิด วิชชา ๓ เราบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทํา 
            แลวดังน้ี. 
                      จบ อังคุลิมาลสูตร ท่ี ๖. 
                      ------------------- 
                         ๗. ปยชาติกสูตร 
                        วาดวยสิ่งเปนท่ีรัก 
                      บุตรนอยของคฤหบดีตาย 
      [๕๓๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็โดยสมัยนั้นแล บุตรนอยคนเดียวของคฤหบดีผูหนึ่ง ซึ่งเปน 
 ท่ีรักท่ีชอบใจไดกระทํากาละลง. เพราะการกระทํากาละของบุตรนอยคนเดียวน้ัน การงานยอมไม 
 แจมแจง อาหารยอมไมปรากฏ. คฤหบดีนั้น ไดไปยังปาชาแลวๆ เลาๆ คร่ําครวญถึงบุตรวา 
 บุตรนอยคนเดียวอยูไหน บุตรนอยคนเดียวอยูไหน. ครั้งน้ันแล คฤหบดีนั้น ไดเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวจึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
                     คฤหบดีเขาเฝาพระพุทธเจา 
      [๕๓๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะคฤหบดีผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลววา ดูกร 
 คฤหบดี อินทรียไมเปนของทานผูต้ังอยูในจิตของตน ทานมีอินทรียเปนอยางอื่นไป. คฤหบดีนั้น 
 กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทําไมขาพระองคจะไมมีอินทรียเปนอยางอื่นเลา เพราะวา 
 บุตรนอยคนเดียวของขาพระองค ซึ่งเปนท่ีรักเปนท่ีชอบใจไดทํากาละเสียแลว เพราะการทํากาละ 



 ของบุตรนอยคนเดียวน้ัน การงานยอมไมแจมแจง อาหารยอมไมปรากฏ ขาพระองคไปยังปาชา 
 แลวๆ เลาๆ คร่ําครวญถึงบุตรน้ันวา บุตรนอยคนเดียวอยูไหน บุตรนอยคนเดียวอยูไหน. 
      พ. ดูกรคฤหบดี ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรคฤหบดี ขอนี้เปนอยางนั้น เพราะวาโสกะ 
 ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก. 
      ค. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีวาโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส ยอม 
 เกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรักนั้น จักเปนอยางนั้นไดอยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ความจริง ความยินดีและความโสมนัส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก. 
      ครั้งน้ันแล คฤหบดีนั้น ไมยินดี ไมคัดคานพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจาก 
 ท่ีนั่งแลวหลีกไป. 
      [๕๓๗] ก็สมัยน้ันแล นักเลงสะกาเปนอันมาก เลนสะกากันอยูในท่ีไมไกลพระผูมี- 
 *พระภาค. ครั้งน้ัน คฤหบดีนั้น เขาไปหานักเลงสะกาเหลาน้ันแลว ไดกลาวกะนักเลงสะกา 
 เหลานั้นวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาขอโอกาส ขาพเจาไดเขาไปเฝาพระสมณโคดม 
 ถึงท่ีประทับ ไดถวายบังคมพระสมณโคดมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย 
 พระสมณโคดมไดตรัสกะขาพเจาผูนั่งเรียบรอยแลววา ดูกรคฤหบดี อินทรียไมเปนของทานผูต้ัง 
 อยูในจิตของตน ทานมีอินทรียเปนอยางอื่นไป ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย เพื่อพระสมณโคดม 
 ตรัสอยางนี้แลว ขาพเจาไดกราบทูลพระสมณโคดมวา ขาแตพระองคผูเจรญิทําไมขาพระองคจะ 
 ไมมีอินทรียเปนอยางอื่นเลา เพราะวาบุตรนอยคนเดียวของขาพระองค ซึ่งเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ 
 ไดกระทํากาละเสียแลว เพราะการทํากาละของบุตรนอยคนเดียวนั้น การงานยอมไมแจมแจง 
 อาหารยอมไมปรากฏ ขาพระองคไปยังปาชาแลวๆ เลาๆ คร่ําครวญถึงบุตรวา บุตรนอยคนเดียว 
 อยูไหน บุตรนอยคนเดียวอยูไหน เมื่อขาพเจาทูลอยางนี้แลว พระสมณโคดมไดตรัสวา ดูกร 
 คฤหบดี ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรคฤหบดี  ขอน้ีเปนอยางนั้น เพราะวาโสกะปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัสและอุปยาสยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนท่ีมาของท่ีรัก เมื่อพระสมณโคดมตรัสอยางน้ีแลว 
 ขาพเจาไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีวาโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส 
 ยอมเกิดมาแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรักนั้น จักเปนอยางนั้นไดอยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ความจริงความยินดีและความโสมนัสยอมเกดิแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก ดูกรทานผูเจริญ 
 ท้ังหลาย ครั้งน้ันขาพเจามิไดยินดี มิไดคัดคานพระภาษิตของพระสมณโคดม ลุกจากท่ีนั่งแลว 
 หลีกไป. นักเลงสะกาเหลาน้ันไดกลาววา ดูกรคฤหบดี ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรคฤหบดี ขอนี้ 
 เปนอยางนั้น เพราะวาความยินดีและความโสมนัสยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก. 
 ครั้งน้ันแล คฤหบดีนั้นคิดวา ความเห็นของเราสมกันกับนักเลงสะกาท้ังหลาย ดังน้ี แลว 
 หลีกไป. 
                      ทุกขยอมเกิดแตของท่ีรัก 
      [๕๓๘] ครั้งน้ันแล เรื่องท่ีพูดกันนี้ไดแพรเขาไปถึงในพระราชวังโดยลาํดับ. ครั้งน้ันแล 
 พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสเรียกพระนางมัลลิกาเทวีมาแลวตรัสวา ดูกรมลัลิกา คําวา โสกะ 
 ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก นี้ พระสมณโคดม 



 ของเธอตรัสหรือ? พระนางมลัลิกาเทวีกราบทูลวา ขาแตพระมหาราช ถาคําน้ันพระผูมีพระภาค 
 ตรัสจริงคําน้ันก็เปนอยางนั้น เพคะ 
      ป. ก็พระนางมัลลิกาน้ี อนุโมทนาตามพระดํารัสท่ีสมณโคดมตรัสเทาน้ันวา ขาแต 
 พระมหาราช ถาคําน้ันพระผูมีพระภาคตรัสจริงคําน้ันก็เปนอยางนั้นเพคะ ดูกรมัลลิกา เธอ 
 อนุโมทนาตามพระดํารัสท่ีพระสมณโคดมตรัสเทาน้ันวา ขาแตพระมหาราช ถาคําน้ันพระผูมี- 
 *พระภาคตรัสจริง คําน้ันก็เปนอยางนั้น. เปรียบเหมือนศิษยอนุโมทนาตามคําท่ีอาจารยกลาววา 
 ขอน้ีเปนอยางนั้น ทานอาจารย ขอนี้เปนอยางนั้น ทานอาจารย ฉะนั้น ดูกรมัลลิกา เธอจง 
 หลบหนาไปเสีย เธอจงพินาศ. 
      [๕๓๙] ครั้งน้ันแล พระนางมัลลิกาเทวีตรสัเรียกพราหมณช่ือนาฬิชังฆะมาตรัสวา 
 มาน่ีแนะทานพราหมณ ขอทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวถวายบังคมพระบาท 
 ท้ังสองของพระองคดวยเศียรเกลา แลวทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง 
 ทรงกระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญตามคําของฉันวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนาง 
 มัลลิกาเทวีขอถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงความมีพระ 
 อาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และทานจง 
 ทูลถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระวาจาวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ 
 อุปายาส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก ดังน้ี พระผูมีพระภาคตรัสจริงหรือ พระผูมี- 
 *พระภาคทรงพยากรณแกทานอยางไร ทานพึงเรียนพระดํารัสนั้นใหดี แลวมาบอกแกฉัน อัน 
 พระตถาคตท้ังหลายยอมตรัสไมผิดพลาด. 
      นาฬิชังฆพราหมณรับพระเสาวณียพระนางมัลลิกาแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดม พระนางมัลลิกาเทวี 
 ขอถวายบังคม พระบาทท้ังสองของทานพระโคดมดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย 
 มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และรับส่ังทูลถามอยางนี้วา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ พระวาจานี้วา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิด 
 แตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก ดังน้ี พระผูมีพระภาคตรัสจริงหรอื? พระผูมีพระภาค 
 ตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ขอนี้เปนอยางนัน้ ดูกรพราหมณ ขอนี้เปนอยางน้ัน เพราะวา 
 โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก. ดูกร 
 พราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปน 
 มาแตของท่ีรักอยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้. 
      [๕๔๐] ดูกรพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล มารดาของหญิง 
 คนหน่ึงไดทํากาละ. เพราะการทํากาละของมารดาน้ัน หญิงคนน้ันเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไปตาม 
 ถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก แลวไดถามอยางนี้วา ทานท้ังหลายไดพบมารดาของฉันบางไหม 
 ทานท้ังหลายไดพบมารดาของฉันบางไหม.? ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
 และอุปายาส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรักอยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้ 



 ดูกรพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล บิดาของหญิงคนหน่ึงไดทํากาละ  ... 
 พี่นองชาย พี่นองหญิง บุตร ธิดา บิดาของหญิงคนหน่ึงไดทํากาละ. เพราะการทํากาละของ 
 บิดาเปนตนนั้น หญิงคนน้ันเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก 
 แลวไดถามอยางนี้วา ทานท้ังหลายไดพบบิดาเปนตนของฉันบางไหม ทานท้ังหลายไดพบบิดา 
 เปนตนของฉันบางไหม? ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส 
 ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก อยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้แล. 
      [๕๔๑] ดูกรพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล มารดาของชาย 
 คนหน่ึงไดทํากาละลง. เพราะการทํากาละของมารดานั้น ชายคนน้ันเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไป 
 ตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก แลวไดถามอยางนี้วา ทานท้ังหลายไดพบมารดาของ 
 ขาพเจาบางไหม ทานท้ังหลายไดพบมารดาของขาพเจาบางไหม. ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ 
 ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรักอยางไร ทาน 
 พึงทราบโดยปริยายแมนี้. ดูกรพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล บิดาของ 
 ชายคนหน่ึงไดทํากาละ ...  พี่นองชาย พี่นองหญิง บุตร ธิดา บิดาของชายคนหน่ึงทํากาละ. 
 เพราะการทํากาละของบิดาเปนตนนั้น ชายคนนั้นเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไปตามถนนทุกถนน 
 ตามตรอกทุกตรอก แลวไดถามอยางนี้วา ทานท้ังหลายไดพบบิดาเปนตนของขาพเจาบางไหม 
 ทานท้ังหลายไดพบบิดาเปนตนของขาพเจาบางไหม? ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ 
 ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก อยางไร ทานพึงทราบ 
 โดยปริยายแมนี้. 
      [๕๔๒] ดูกรพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล หญิงคนหน่ึงไดไป 
 ยังสกุลของญาติ. พวกญาติของหญิงน้ัน ใครจะพรากสามีของหญิงน้ัน แลวยกหญิงน้ันใหแก 
 ชายอื่น แตหญิงน้ันไมปรารถนาชายคนนั้น. ครั้งน้ันแล หญิงน้ันไดบอกกะสามีวา ขาแตลูกเจา 
 พวกญาติของดิฉันใครจะพรากทานเสีย แลวยกดิฉันใหแกชายอื่น แตดิฉันไมปรารถนาชายคนน้ัน. 
 ครั้งน้ันแล บุรุษผูเปนสามีไดตัดหญิงผูเปนภรรยานั้นออกเปนสองทอน แลวจึงผาตนดวย 
 ความรักวา เราท้ังสองจักตายไปดวยกัน. ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
 และอุปายาส ยอมเกิดแตของท่ีรัก อยางไร ทานพึงโปรดทราบโดยปริยายแมนี้. 
      [๕๔๓] ลําดับนั้นแล นาฬิชังฆพราหมณช่ืนชม อนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค 
 แลวลุกจากท่ีนั่ง ไดเขาไปเฝาพระนางมัลลิกาเทวียังท่ีประทับ ครั้นแลว ไดกราบทูลถึงการท่ีได 
 เจรจาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคท้ังหมดแกพระนางมัลลิกาเทวี. ลําดับนั้นแล พระนางมัลลิกาเทวี 
 ไดเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงท่ีประทับ แลวไดทูลถามพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแต 
 มหาราชาทูลกระหมอมทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พระกุมารีพระนามวาวชิรี เปน 
 ท่ีรักของทูลกระหมอมหรอื? พระเจาปเสนทิโกศลตรัสตอบวา อยางนั้นมัลลิกา วชิรีกุมาร ี
 เปนท่ีรักของฉัน. 
      ม. ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน เพราะพระ 
 วชิรีกุมารีแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จะพึงเกิดข้ึน 



 แกทูลกระหมอมหรอืหาไม เพคะ? 
      ป. ดูกรมัลลิกา เพราะวชิรีกุมารีแปรปรวนเปนอยางอื่นไป แมชีวิตของฉันก็พึงเปน 
 อยางอื่นไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิดแกฉันเลา. 
      ม. ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็นเปนพระอรหันต 
 ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส 
 ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก เพคะ. 
      [๕๔๔] ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พระ 
 นางวาสภขัตติยาเปนท่ีรักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ? 
      ป. อยางนั้น มัลลิกา พระนางวาสภขัตติยาเปนท่ีรักของฉัน. 
      ขาแตพระมหาราช เพราะพระนางวาสภขัตติยาแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ 
 ทุกข โทมนัส และอุปายาส พึงเกิดข้ึนแกทูลกระหมอมหรือหาไม เพคะ? 
      ป. ดูกรมัลลิกา เพราะวาสภขัตติยาแปรปรวนเปนอยางอืน่ไป แมชีวิตของฉันก็พึง 
 เปนอยางอื่นไป ทําไมโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิดแกฉันเลา. 
      ม. ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาค ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต 
 ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส 
 ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก เพคะ. 
      [๕๔๕] ขาแตมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ทาน 
 วิฑูฑภเสนาบดีเปนท่ีรักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ? 
      ป. อยางนั้น มัลลิกา วิฑูฑภเสนาบดีเปนท่ีรักของฉัน. 
      ม. ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน เพราะทาน 
 วิฑูฑภเสนาบดีแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส 
 จะพึงเกิดแกทูลกระหมอมหรอืหาไม เพคะ? 
      ดูกรมัลลิกา เพราะวิฑูฑภเสนาบดีแปรปรวนเปนอยางอื่นไป แมชีวิตของฉันก็พึงเปน 
 อยางอื่นไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิดแตฉันเลา. 
      ม. ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต 
 ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส 
 ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก เพคะ. 
      [๕๔๖] ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน หมอม- 
 *ฉันเปนท่ีรักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ? 
      ป. อยางนั้น มัลลิกา เธอเปนท่ีรักของฉัน. 
      ม. ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน เพราะ 
 หมอมฉันแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จะพึงเกิด 
 แกทูลกระหมอมหรอืหาไม เพคะ? 
      ป. ดูกรมัลลิกา เพราะเธอแปรปรวนเปนอยางอื่นไป แมชีวิตของฉันก็พึงเปนอยางอื่น 



 ไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิดแกฉันเลา. 
      ม. ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต 
 ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส 
 ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก เพคะ? 
      [๕๔๗] ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน แควน 
 กาสีและแควนโกศล เปนท่ีรักของทูลกระหมอมหรอื เพคะ? 
      ป. อยางนั้น มัลลิกา แควนกาสีและแควนโกศลเปนท่ีรักของฉัน เพราะอานุภาพ 
 แหงแควนกาสีและแควนโกศล เราจึงไดใชสอยแกนจันทนอนัเกิดแตแควนกาสี ไดทัดทรง 
 ดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล. 
      ม. ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน เพราะ 
 แควนกาสีและแควนโกศลแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส 
 จะพึงเกิดแกทูลกระหมอมหรอืหาไม เพคะ? 
      ป. ดูกรมัลลิกา เพราะแควนกาสีและแควนโกศลแปรปรวนเปนอยางอื่น แมชีวิต 
 ของฉันก็พึงเปนอยางอื่นไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิด 
 แกฉันเลา. 
      ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต 
 ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส 
 ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก เพคะ. 
      [๕๔๘] ป. ดูกรมัลลิกา นาอัศจรรย ไมเคยมีมา เทาท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 คงจะทรงเห็นชัด แทงตลอดดวยพระปญญา มาน้ีเถิด มัลลิกา ชวยลางมือใหทีเถิด. 
      ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลุกข้ึนจากอาสน ทรงพระภูษาเฉวียงพระอังสา 
 ขางหน่ึง ทรงประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู แลวทรงเปลงพระอุทานวา ขอ 
 นอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังน้ี ๓ ครั้ง ฉะนี้แล. 
                       จบ ปยชาติกสูตรท่ี ๘. 
                       ---------------- 
                         ๘. พาหิติยสูตร 
                     วาดวยการถวายผาพาหิติกา 
      [๕๔๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ันเปนเวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวร 
 เขาไปยังพระนครสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต ครั้นเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ภายหลงัภตั 
 กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังบุพพารามณปราสาทของมิคารมารดาเพ่ือพักกลางวัน. 
            พระเจาปเสนทิโกศลทรงสนทนาธรรมกับพระอานนท 
      [๕๕๐] ก็สมัยน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จข้ึนประทับคอชางช่ือวา บุณฑริก 



 เสด็จออกจากพระนครสาวัตถีในเวลากลางวัน. ไดทอดพระเนตรเห็นทานพระอานนทกําลังมา 
 แตไกล ครั้นแลวไดตรัสถามมหาอํามาตยช่ือสิรวิัฑฒะวา ดูกรเพื่อนสิริวฑัฒะ นั่นทานพระอานนท 
 หรือมิใช? สิริวฑัฒมหาอํามาตยกราบทูลวา ขาแตมหาราชา นั่นทานพระอานนท พระพุทธเจาขา. 
 ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลตรัสเรียกบุรุษผูหนึ่งมาตรัสวา ดูกรบุรุษผูเจรญิ ทานจงไป จงเขา 
 ไปหาทานพระอานนท แลวจงกราบเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลาตามคําของเราวา 
 ขาแตทานผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลทรงกราบเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยพระเศียร 
 และจงเรียนทานอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดยินวา ถาทานพระอานนทไมมีกิจรีบดวนอะไร 
 ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะหรออยูสักครูหนึง่เถิด. บุรุษนั้นรับพระราชดํารัสของ 
 พระเจาปเสนทิโกศลแลว ไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู อภวิาททานพระอานนทแลวได 
 ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลว ไดกราบเรียนทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ 
 พระเจาปเสนทิโกศลทรงกราบเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยพระเศียร และรับส่ังมาวา 
 ไดยินวา ถาทานพระอานนทไมมีกิจรีบดวนอะไร ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห 
 รออยูสักครูหน่ึงเถิด ดังน้ี. ทานพระอานนทไดรับนิมนตดวยดุษณีภาพ. 
      [๕๕๑] ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จพระราชดําเนินดวยคชสาร ไปจน 
 สุดทางท่ีชางจะไปได แลวเสด็จลงจากคชสาร ทรงดําเนินเขาไปหาทานพระอานนท ทรงอภิวาท 
 แลว ประทับยืน ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลว ไดตรัสกะทานพระอานนทวา ขาแตทาน 
 ผูเจริญ ถาทานพระอานนทไมมีกิจรีบดวนอะไร ขอโอกาสเถดิ ทานผูเจริญ ขอทานพระอานนท 
 จงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังฝงแมน้ําอจิรวดีเถิด. ทานพระอานนทรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ. 
 ครั้งน้ัน ทานพระอานนทไดเขาไปยังฝงแมน้ําอจิรวดี แลวนั่งลงบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย ณ 
 โคนไมตนหนึ่ง. พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จพระราชดําเนินดวยคชสารไปจนสุดทางท่ีชางจะไปได 
 แลวเสด็จลงทรงดําเนินเขาไปหาทานพระอานนท ทรงอภิวาทแลวประทับยืน ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง. ครั้นแลวไดตรัสกะทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาสเถิด ขอนิมนต 
 ทานพระอานนทนั่งบนเครื่องลาดไมเถิด ทานพระอานนท อยาเลย มหาบพิตร เชิญมหาบพิตร 
 ประทับนั่งเถิด อาตมภาพนั่งบนอาสนะของอาตมภาพแลว. พระเจาปเสนทิโกศลจึงประทับนั่ง 
 บนพระราชอาสนท่ีเขาแตงต้ังไว. 
                           สมาจาร ๓ 
      [๕๕๒] ครั้นแลว พระเจาปเสนทิโกศล ไดตรัสถามทานพระอานนทวา ขาแตทาน 
 พระอานนทผูเจริญ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น พึงทรงประพฤติกายสมาจารท่ีสมณพราหมณ 
 ท้ังหลายผูรูแจงพึงติเตียนบางหรือหนอ. ทานพระอานนทถวายพระพรวา ดกูรมหาบพิตร 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไมพึงทรงประพฤติกายสมาจารท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงพึง 
 ติเตียนเลย ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานพระอานนท พระผูมีพระภาคพระองคนั้น พึงทรงประพฤติวจีสมาจาร ฯลฯ 
 มโนสมาจารท่ีสมณพราหมณผูรูแจงท้ังหลายพึงติเตียนบางหรือหนอ? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไมพึงทรงประพฤติมโนสมาจาร 



 ท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงพึงติเตียนเลย ขอถวายพระพร. 
      [๕๕๓] ป. ขาแตทานผูเจริญ นาอัศจรรยนกั ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว 
 ก็เราท้ังหลายไมสามารถจะยังขอความท่ีทานพระอานนทใหบริบูรณดวยการแกปญหา ใหบริบูรณ 
 ดวยปญหาได ขาแตทานผูเจริญ ชนเหลาใดเปนพาล ไมฉลาด ไมใครครวญ ไมพิจารณาแลว 
 ก็ยังกลาวคุณหรือโทษของชนเหลาอื่นได เราทั้งหลายไมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชน 
 เหลานั้น โดยความเปนแกนสาร ขาแตทานผูเจริญ สวนชนเหลาใดเปนบัณฑิต เปนผูฉลาด 
 เฉียบแหลม มีปญญา ใครครวญ พิจารณาแลว กลาวคุณหรือโทษของชนเหลาอื่น เราท้ังหลาย 
 ยอมยึดถอืการกลาวคุณหรือโทษของชนเหลาน้ัน โดยความเปนแกนสาร ขาแตทานพระอานนท 
 ผูเจริญ ก็กายสมาจารท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจง พึงติเตียนเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารท่ีเปนอกุศลแล ท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจง 
 พึงติเตียน ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารท่ีเปนอกุศลเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารท่ีมีโทษแล เปนอกุศล ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารท่ีมีโทษเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารท่ีมีความเบียดเบียนแล เปนกายสมาจารท่ีมีโทษ 
 ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารท่ีมีความเบียดเบียนเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารท่ีมีทุกขเปนวิบากแล เปนกายสมาจาร ท่ีมีความ 
 เบียดเบียน ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารท่ีมีทุกขเปนวิบากเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารใดแล ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองบาง เพื่อ 
 เบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอื่นท้ังสองฝายบาง อกุศลธรรมท้ังหลาย 
 ยอมเจริญยิ่งแกบุคคลผูมีกายสมาจารน้ัน กุศลธรรมท้ังหลายยอมเสือ่ม ดูกรมหาบพิตร กาย- 
 *สมาจารเห็นปานนี้แล สมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงพึงติเตียน ขอถวายพระพร. 
      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 
 เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอื่นท้ังสองฝายบาง อกุศลธรรมท้ังหลาย 
 ยอมเจริญยิ่งแกบุคคลผูมีมโนสมาจารน้ัน กุศลธรรมยอมเสือ่ม ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจาร 
 เห็นปานน้ีแล สมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงพึงติเตียน ขอถวายพระพร. 
      [๕๕๔] ป. ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงสรรเสริญ 
 การละอกุศลธรรมท้ังปวงทีเดยีวหรอืหนอ? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมไดท้ังปวง ทรงประกอบดวย 
 กุศลธรรม ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ก็กายสมาจารท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงไมพึง 
 ติเตียนเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารท่ีเปนกุศลแล สมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงไมพึง 
 ติเตียน ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารท่ีเปนกุศลเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารท่ีไมมีโทษแล เปนกุศล ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารท่ีไมมีโทษเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียนแล เปนกายสมาจารท่ีไมมีโทษ 
 ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียนเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารท่ีมีสุขเปนวิบาก เปนกายสมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียน 
 ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารท่ีมีสุขเปนวิบากเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารใดแล ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองบาง 
 เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอื่นท้ังสองฝายบาง อกุศลธรรมท้ังหลาย 
 ของบุคคลผูมีกายสมาจารน้ันยอมเสื่อมไป กศุลธรรมท้ังหลายยอมเจริญ ดูกรมหาบพิตร 
 กายสมาจารเห็นปานน้ีแล สมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงไมพึงติเตียน ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ก็วจีสมาจาร ฯลฯ มโนสมาจาร ท่ีสมณพราหมณ 
 ท้ังหลายผูรูแจงไมพึงติเตียน เปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารเปนกุศลแล สมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงไมพึง 
 ติเตียน ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารท่ีเปนกุศลเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารท่ีไมมีโทษแล เปนมโนสมาจารเปนกุศล ขอถวาย 



 พระพร. 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารท่ีไมมีโทษเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียนแล เปนมโนสมาจารท่ีไมมีโทษ 
 ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียนเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารท่ีมีสุขเปนวิบากแล เปนมโนสมาจารท่ีไมมีความ 
 เบียดเบียน ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารท่ีมีสุขเปนวิบากเปนไฉน? 
      อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารใดแล ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองบาง ยอม 
 ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอื่นบาง ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอื่นท้ังสองฝายบาง 
 อกุศลธรรมท้ังหลายของบุคคลผูมีมโนสมาจารน้ันยอมเสือ่มไป กุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญ ดูกร 
 มหาบพิตร มโนสมาจารเห็นปานน้ีแล สมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงไมพงึติเตียน ขอถวายพระพร. 
      [๕๕๕] ป. ขาแตทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงสรรเสรญิการเขาถึง 
 กุศลธรรมท้ังปวงทีเดียวหรือหนอ? 
      อ. ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมไดท้ังปวง ทรงประกอบดวยกุศลธรรม 
 ขอถวายพระพร. 
                 พระเจาปเสนทิโกศลถวายผาพาหิติกา 
      [๕๕๖] ป. ขาแตทานผูเจริญ นาอัศจรรยนกั ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว ขาแต 
 ทานผูเจริญ พระอานนทกลาวภาษิตน้ีดีเพียงใด เราท้ังหลายมีใจช่ืนชมยินดีเปนอยางยิ่ง ดวยภาษิต 
 ของทานพระอานนทนี้ ขาแตทานผูเจริญ เราท้ังหลายยินดีเปนอยางยิ่งดวยภาษิตของทานพระ- 
 *อานนทอยางน้ี ถาวา ชางแกวพึงควรแกทานพระอานนทไซร แมชางแกวเราท้ังหลายก็พึงถวาย 
 แกทานพระอานนท ถามาแกวพึงควรแกทานพระอานนทไซร แมมาแกวเราท้ังหลายก็พึงถวาย 
 แกทานพระอานนท ถาวาบานสวยพึงควรแกทานพระอานนทไซร แมบานสวยเราท้ังหลายก็พึง 
 ถวายแกทานพระอานนท ก็แตวาเราท้ังหลายรูอยูวา นั่นไมสมควรแกทานพระอานนท ขาแต 
 ทานผูเจริญ ผาพาหิติกาผืนนี้ โดยยาว ๑๖ ศอกถวน โดยกวาง ๘ ศอกถวน พระเจาแผนดิน 
 มคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร ทรงใสในคันฉัตรสงมาประทานแกขาพเจา ขาแตทานผูเจริญ 
 ขอทานพระอานนทโปรดอนุเคราะหรับผาพาหิติกาน้ันเถิด. 
      อา. ดูกรมหาบพิตร อยาเลย ไตรจีวรของอาตมภาพบริบูรณแลว ขอถวายพระพร. 
      [๕๕๗] ป. ขาแตทานผูเจริญ แมน้ําอจิรวดนีี้ ทานพระอานนทและเราท้ังหลายเห็นแลว 
 เปรียบเหมือนมหาเมฆยังฝนใหตกเบ้ืองบนภูเขา ภายหลังแมน้ําอจิรวดีนี้ ยอมไหลลนฝงท้ังสอง 
 ฉันใด ทานพระอานนทก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําไตรจีวรของตน ดวยผาพาหิติกาน้ี และจัก 
 แจกไตรจีวรเกากับเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย เมื่อเปนเชนนี้ ทักษิณาของเราท้ังหลายน้ี 
 คงจักแพรหลายไปดังแมน้ําลนฝงฉะนั้น ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระอานนทโปรดรับผาพาหิติกา 
 เถิด. 



      ทานพระอานนทรับผาพาหิติกา ลําดับน้ันแล. พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสอําลาทานพระ- 
 *อานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ เราท้ังหลายขอลาไปบัดนี้ เราท้ังหลายมีกิจมาก มีกรณียะ 
 มาก. ทานพระอานนทถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรงทราบกาลอันควรใน 
 บัดนี้เถิด. ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงช่ืนชมภาษิตของทานพระอานนทแลว เสด็จลุกข้ึน 
 จากท่ีประทับ ทรงถวายอภวิาททานพระอานนท ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จกลับไป. 
      [๕๕๘] ลําดับนั้นแล เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จกลบัไปไมนาน ทานพระอานนท 
 ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง 
 ครั้นแลวไดกราบทูลถึงการเจรจาปราศรัยกับพระเจาปเสนทิโกศลท้ังหมด แดพระผูมีพระภาค และ 
 ไดทูลถวายผาพาหิติกาน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
      ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปนลาภของ 
 พระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลทรงไดดีแลวหนอ ท่ีทาวเธอไดเห็นอานนท และได 
 ประทับนั่งใกลอานนท. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นพากันช่ืนชมยินดีพระภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                       จบ พาหิติยสูตรท่ี ๘. 
                       --------------- 
                        ๙. ธรรมเจติยสูตร 
                        วาดวยธรรมเจดีย 
      [๕๕๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของพวกเจาศากยะอันมีช่ือวาเมทฬุปะ 
 ในแคลนสักกะ. ก็สมัยน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปถึงนครกนิคมดวยพระราชกรณียะ 
 บางอยาง. ครั้งน้ันทาวเธอรับส่ังกะทีฆการายนะเสนาบดีวา ดูกรการายนะผูสหาย ทานจงเทียมยาน 
 ท่ีดีๆ ไว เราจะไปดูภูมิภาคอันดีในพื้นท่ีอุทยาน. ทีฆการายนะเสนาบดีรับสนองพระราชดํารัสแลว 
 ใหเทียมราชยานท่ีดีๆ ไวแลวกราบทูลแกพระเจาปเสนทิโกศลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา 
 เทียมพระราชยานท่ีดีๆ ไว เพื่อใตฝาละอองธุลพีระบาทพรอมแลว ขอใตฝาพระบาททรงทราบ 
 กาลอันควรในบัดนี้เถิด ขอเดชะ. 
      [๕๖๐] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จข้ึนทรงยานพระท่ีนั่งอยางดีเสด็จออก 
 จากนครกนิคม โดยกระบวนพระราชยานอยางดีๆ ดวยพระราชานุภาพอันยิ่งใหญ เสด็จไปยัง 
 สวนอันรื่นรมย เสด็จพระราชดําเนินดวยยานพระท่ีนั่งจนสุดภูมิประเทศท่ียานพระท่ีนั่งจะไปได 
 จึงเสด็จลงทรงพระดําเนินเขาไปยังสวน. เสด็จพระราชดําเนินเท่ียวไปๆ มาๆ เปนการพักผอน 
 ไดทอดพระเนตรเห็นตนไมลวนนาดู ชวนใหเกิดความผองใส เงียบสงัด ปราศจากเสียงอือ้อึง 
 ปราศจากคนสัญจรไปมา ควรแกการงานอันจะพึงทําในท่ีลับของมนุษย สมควรเปนท่ีอยูของ 
 ผูตองการความสงัด ครั้นแลวทรงเกิดพระปติปรารภพระผูมพีระภาควา ตนไมเหลานี้นั้นลวนนาดู 
 ชวนใหเกิดความผองใส เงียบ ปราศจากเสียงอื้อองึ ปราศจากคนสัญจรไปมา ควรแกการงาน 



 อันจะพึงทําในท่ีลับของมนุษย สมควรเปนท่ีอยูของผูตองการความสงัด เหมือนดังวาเปนท่ีท่ี 
 เราเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล 
 รับสั่งกะทีฆการายนะเสนาบดีวา ดูกรทีฆการายนะผูสหาย ตนไมเหลานี้นั้นลวนนาดู ชวนให 
 เกิดความผองใส ... สมควรเปนท่ีอยูของผูตองการความสงัด เหมือนดังวาเปนท่ีท่ีเราเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรทีฆการายนะผูสหาย เดี๋ยวนีพ้ระผูมีพระภาค 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ประทับอยู ณ ท่ีไหนหนอ? ทีฆการายนะเสนาบดีกราบทูลวา 
 ขาแตมหาราชา มีนิคมของพวกเจาศากยะช่ือวาเมทฬุปะ เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ประทับอยู ณ นิคมน้ัน พระพุทธเจาขา. 
      ป. ดูกรการายนะผูสหาย ก็นิคมของพวกเจาศากยะช่ือวาเมทฬุปะ มีอยูจากนิคม 
 นครกะไกลเพียงไร? 
      ที. ขาแตมหาราช ไมไกลนัก ระยะทาง ๓ โยชน อาจเสด็จถึงไดโดยไมถึงวัน 
 ขอเดชะ. 
      ป. ดูกรการายนะผูสหาย ถาเชนนั้น ทานจงเทียมยานท่ีดีๆ ไว เราจักไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
      ทีฆการายนะเสนาบดีทูลรับสนองพระราชดํารัส แลวสั่งใหเทียมยานท่ีดีๆ ไว แลวกราบ 
 ทูลแกพระเจาปเสนทิโกศลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาเทียมยานท่ีดีๆ ไวพรอมแลว พระเจาขา 
 ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทไดโปรดทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด. 
                พระเจาปเสนทิโกศลเขาเฝาพระพุทธเจา 
      [๕๖๑] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จข้ึนทรงยานพระท่ีนั่งอยางดี เสด็จจาก 
 นครกนิคมโดยกระบวนพระราชยานอยางดี เสด็จไปยังนิคมของพวกเจาศากยะช่ือวาเมทฬุปะ 
 เสด็จถึงนิคมนั้นโดยไมถึงวัน เสด็จเขาไปยังสวน เสด็จพระราชดําเนินดวยยานพระท่ีนั่งไปจน 
 สุดภูมิประเทศท่ียานพระท่ีนั่งจะไปได เสด็จลงจากยานพระท่ีนั่งแลวทรงดําเนินเขาไปยังสวน. 
 ก็สมัยน้ันแล ภิกษุเปนอันมากเดินจงกรรมอยูในท่ีแจง. ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จ 
 เขาไปหาภิกษุเหลาน้ัน แลวตรัสถามภิกษุเหลาน้ันวา ขาแตทานท้ังหลายผูเจริญ เดี๋ยวนี ้
 พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยู ณ ท่ีไหน ขาพเจาประสงคจะเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ภิกษุเหลานั้นถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร นั่นพระวิหาร 
 พระทวารปดเสียแลว เชิญมหาบพิตรเงียบเสียง คอยๆ เสด็จเขาไป ถึงระเบียงแลว ทรงกระแอม 
 เคาะพระทวารเขาเถิด พระผูมีพระภาคจักทรงเปดพระทวารรับมหาบพิตร ขอถวายพระพร ลําดับนั้น 
 พระเจาปเสนทิโกศลทรงมอบพระแสงขรรคและพระอุณหิศแกทีฆการายนะเสนาบดี ในท่ีนั้น. 
 ครั้งน้ัน ทีฆการายนะเสนาบดีมีความดําริวา บัดนี้ พระมหาราชาจักทรงปรึกษาความลับ เราควร 
 จะยืนอยูในท่ีนี้แหละ. ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลทรงเงียบเสียง เสด็จเขาไปทางพระ 
 วิหารซ่ึงปดพระทวาร ทรงคอยๆ เสด็จเขาไปถึงพระระเบียง ทรงกระแอมแลวทรงเคาะพระทวาร. 
 พระผูมีพระภาคเปดพระทวาร ลําดับน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปยังพระวิหาร ทรงซบ 
 พระเศียรลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค ทรงจูบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวย 



 พระโอษฐ ทรงนวดพระยุคลบาทดวยพระหัตถ และทรงประกาศพระนามวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล. 
 พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรทรงเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงทรง 
 กระทําการเคารพนอบนอมเปนอยางยิ่งเห็นปานน้ีในสรีระนี้ และทรงแสดงอาการฉันทมิตร? 
                     ทรงสรรเสริญพระธรรมวินัย 
      [๕๖๒] พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันมีความ 
 เลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาควา พระผูมีพระภาคตรัสรูเองโดยชอบ พระธรรมอันพระผูมี- 
 *พระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคปฏิบัติดีแลว. ขาแตพระองคผูเจรญิ ขอ 
 ประทานพระวโรกาส หมอมฉันเห็นสมณพราหมณพวกหน่ึงประพฤติพรหมจรรยกําหนดท่ีสุด ๑๐ ป 
 บาง ๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง ๔๐ ปบาง. สมัยตอมา สมณพราหมณเหลานั้น อาบน้ําดําเกลา 
 ลูบไลอยางดี แตงผมและหนวด บําเรอตนใหเอิบอิ่มพรั่งพรอมไปดวยเบญจกามคุณ ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุท้ังหลายในธรรมวนิัยนี้ ประพฤติพรหมจรรยบรสิุทธ์ิ 
 บริบูรณ มีชีวิตเปนท่ีสุดจนตลอดชีวิต. อนึ่ง หมอมฉันมิไดเหน็พรหมจรรยอืน่อันบริสุทธ์ิ 
 บริบูรณอยางนี้ นอกจากธรรมวินัยนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสใน 
 ธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉันวา พระผูมีพระภาคตรัสรูเองโดยชอบ พระธรรมอนัพระผูมี- 
 *พระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคปฏิบัติดีแลว. 
      [๕๖๓] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระราชาก็ยังววิาทกับพระราชา แม 
 กษัตริยก็ยังววิาทกับกษัตริย แมพราหมณก็ยังวิวาทกับพราหมณ แมคฤหบดีก็ยังววิาทกับคฤหบดี 
 แมมารดาก็ยังวิวาทกับบุตร แมบุตรก็ยังวิวาทกับมารดา แมบิดาก็ยังวิวาทกับบุตร แมบุตรก็ยัง 
 วิวาทกับบิดา แมพี่นองชายก็ยังววิาทกับพ่ีนองหญิง แมพี่นองหญิงก็ยังวิวาทกับพ่ีนองชาย แม 
 สหายก็ยังววิาทกับสหาย ขาแตพระองคผูเจรญิ แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุท้ังหลายในธรรมวนิัยนี้ 
 สมัครสมานกัน ช่ืนชมกัน ไมวิวาทกัน เขากันไดสนิทเหมือนนํ้ากับน้ํานม มองดูกันและกัน 
 ดวยจักษุอันเปยมดวยความรักอยู. ขาแตพระองคเจริญ เมื่อหมอมฉันไมเคยเห็นบริษัทอื่นท่ี 
 สมัครสมานกันอยางนี้ นอกจากธรรมวินยันี้ ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใส 
 ในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน. 
      [๕๖๔] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันเดินเท่ียวไปตามอารามทุกอาราม 
 ตามอุทยานทุกอุทยานอยูเนืองๆ ในท่ีนั้นๆ หมอมฉันไดเห็นสมณพราหมณพวกหนึ่ง ซูบผอม 
 เศราหมอง มีผวิพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ดูเหมือนวา 
 จะไมต้ังใจแลดูคน. หมอมฉันนั้นไดเกิดความคิดวา ทานเหลาน้ีคงไมยินดีประพฤติพรหมจรรย 
 เปนแน หรือวาทานเหลาน้ันมีบาปกรรมอะไรท่ีทําแลวปกปดไว ทานเหลาน้ีจึงซูบผอม เศราหมอง 
 มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ดูเหมือนวาไมต้ังใจแลดูคน. 
 หมอมฉันเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลวถามวา ดูกรทานมีอายุท้ังหลาย เหตุไรหนอทาน 
 ท้ังหลายจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น 
 ดูเหมือนวาไมต้ังใจแลดูคน? สมณพราหมณเหลานั้นไดตอบอยางนี้วา ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพ 



 ท้ังหลายเปนโรคพันธุกรรม ขาแตพระองคผูเจริญ แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี ้
 ราเริงยิ่งนัก มีใจช่ืนบาน มีรูปอันนายินดี มีอนิทรียเอิบอิ่ม มคีวามขวนขวายนอย มีขนอันตก 
 เลี้ยงชีพดวยของท่ีผูอื่นให มีใจดังมฤคอยู. ขาแตพระองคเจรญิ หมอมฉันไดมีความคิดวา ทาน 
 เหลานี้ คงรูคุณวิเศษยิ่งข้ึนไปกวาเดิม ในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเปนแน ทานเหลาน้ี 
 จึงราเริงยิ่งนัก มีใจช่ืนบาน มีรูปอันนายินดี มีอินทรียเอิบอิ่ม มีความขวนขวายนอย มีขนอนัตก 
 เลี้ยงชีพดวยของท่ีผูอื่นให มีใจดังมฤคอยู. ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใส 
 ในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน. 
      [๕๖๕] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันเปนขัตติยราช ไดมูรธาภิเษก 
 แลว ยอมสามารถจะใหฆาคนท่ีควรฆาได จะใหริบคนท่ีควรริบก็ได จะใหเนรเทศคนท่ีควร 
 เนรเทศก็ได. เม่ือหมอมฉันนัง่อยูในท่ีวินิจฉยัความ ก็ยังมีคนท้ังหลายพูดสอดข้ึนในระหวางๆ 
 หมอมฉันจะหามวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย เมื่อเราน่ังอยูในท่ีวินิจฉัยความ ทานท้ังหลายอยาพูด 
 สอดข้ึนในระหวาง จงรอคอยใหสุดถอยคําของเราเสียกอน ดังน้ี ก็ไมได คนท้ังหลายก็ยังพูด 
 สอดข้ึนในระหวางถอยคําของหมอมฉัน. ขาแตพระองคผูเจริญ แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุท้ังหลาย 
 ในธรรมวินัยนี ้ในสมัยใด พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย ในบริษัทน้ัน 
 สาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาคไมมีเสียงจามหรือไอเลย. ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย ในบริษัทนั้น สาวกของพระผูมีพระภาครูปหน่ึง 
 ไดไอข้ึน. เพื่อนพรหมจรรยรปูหน่ึง ไดเอาเขากะตุนเธอรูปน้ัน ดวยความประสงคจะใหเธอ 
 รูสึกตัววา ทานจงเงียบเสียง อยาไดทําเสียงดังไป พระผูมีพระภาคผูเปนศาสดาของเราท้ังหลาย 
 กําลังทรงแสดงธรรมอยู. หมอมฉันเกิดความคิดข้ึนวา นาอัศจรรยหนอ  ไมเคยมีมา ไดยินวา 
 บริษัทจักเปนอันพระผูมีพระภาคทรงฝกดีแลวอยางนี้ โดยไมตองใชอาชญา โดยไมตองใชศาสตรา. 
 ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไมเคยไดเห็นบริษัทอื่นท่ีฝกไดดีอยางนี้ นอกจากธรรมวินัยนี้. 
 แมขอนี้ ก็เปนความเล่ือมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน. 
      [๕๖๖] ขาแตพระองคผูเจรญิ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันไดเห็นกษัตริยผูเปนบัณฑิต 
 บางพวกในโลกนี้ เปนผูฉลาด อาจย่ํายีถอยคําอันเปนขาศึกได มีปญญาสามารถยิงขนทรายได. 
 กษัตริยเหลานั้น เหมือนดังเท่ียวทําลายทิฏฐิของผูอื่นดวยปญญา. พอไดยินขาววา พระสมณโคดม 
 จักเสด็จถึงบาน หรือนิคมช่ือโนน. กษัตริยเหลานั้นก็พากันแตงปญหาดวยต้ังใจวา พวกเราจัก 
 พากันเขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหานี้ ถาพระสมณโคดมอันพวกเราถามอยางนีแ้ลว 
 จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจักยกวาทะอยางนี้แกพระสมณโคดม ถาแมพระสมณโคดม อันเรา 
 ท้ังหลายถามอยางนี้แลว จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราก็จกัยกวาทะแมอยางนี้แกพระสมณโคดม. 
 กษัตริยเหลานั้นไดยินขาววา พระสมณโคดมเสด็จถึงบาน หรือนิคมโนนแลว ก็พากันไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหกษัตริยเหลานัน้เห็นแจง ใหสมาทาน 
 ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา. กษัตริยเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง 
 ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมกีถาแลว ไมทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาค 
 ท่ีไหนจักยกวาทะแกพระองคเลา ท่ีแท ก็พากันยอมตนเขาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค. ขาแต 



 พระองคผูเจรญิ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน. 
      [๕๖๗] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันไดเห็นพราหมณผูเปนบัณฑิต ฯลฯ 
 คฤหบดีผูเปนบัณฑิต ... สมณะผูเปนบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ เปนผูฉลาด อาจย่ํายีถอยคําอันเปน 
 ขาศึกได มีปญญาสามารถยิงขนทรายได. สมณะเหลาน้ันเหมือนดังเท่ียวทําลายทิฏฐิของผูอื่นดวย 
 ปญญา. พอไดยินขาววา พระสมณโคดมจักเสด็จถึงบานหรอืนิคมโนน. สมณะเหลาน้ันก็พากัน 
 แตงปญหาดวยต้ังใจวา พวกเราจักพากันเขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหานี้ ถาพระสมณ- 
 *โคดมอันพวกเราถามอยางนีแ้ลว จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจักยกวาทะอยางนี้แกพระสมณ- 
 *โคดม ถาแมพระสมณโคดมอันเราท้ังหลายถามอยางนี้แลว จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราก็จัก 
 ยกวาทะแมอยางนี้แกพระสมณโคดม. สมณะเหลาน้ันไดยินขาววา พระสมณโคดมเสด็จถึงบาน 
 หรือนิคมโนนแลว. ก็พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ. พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหสมณะ 
 เหลานั้นเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา. สมณะเหลาน้ัน อันพระผูมี- 
 *พระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถาแลว ไมทูลถาม 
 ปญหากะพระผูมีพระภาค ท่ีไหนจักยกวาทะแกพระองคเลา ท่ีแท ยอมขอโอกาสกะพระผูมีพระภาค 
 เพื่อขอออกบวชเปนบรรพชิต. พระผูมีพระภาคก็ทรงใหเขาเหลาน้ันบวช. ครั้นเขาเหลาน้ันไดบวช 
 อยางนี้แลว เปนผูหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยู ไมนานนัก 
 ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ 
 ตองการน้ัน ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู. ทานเหลาน้ันพากันกลาวอยางนีว้า ดูกร 
 ทานผูเจริญท้ังหลาย เราท้ังหลายยอมไมพินาศละซิหนอ ดวยวา เมื่อกอนเราท้ังหลายไมไดเปน 
 สมณะเลย ก็ปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมไดเปนพราหมณเลย ก็ปฏิญาณวาเปนพราหมณ ไมไดเปน 
 พระอรหันตเลย ก็ปฏิญาณวาเปนพระอรหันต บัดนี้ พวกเราเปนสมณะ เปนพราหมณ เปน 
 พระอรหันต. ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาค 
 ของหมอมฉัน. 
      [๕๖๘] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง ชางไมสองคน คนหน่ึงช่ืออิสิทันตะ 
 คนหน่ึงช่ือปุราณะ กินอยูของหมอมฉัน ใชยวดยานของหมอมฉัน หมอมฉันใหเครื่องเลี้ยงชีพ 
 แกเขา นํายศมาใหเขา แตถึงกระน้ัน เขาจะไดทําความเคารพนบนอบในหมอมฉันเหมือนใน 
 พระผูมีพระภาคก็หาไม. ขาแตพระองคผูเจรญิ เรื่องเคยมีมาแลว หมอมฉันยกกองทัพออกไป 
 เมื่อจะทดลองชางไมอิสิทันตะ และชางไมปุราณะนี้ดู จึงเขาพักอยูในท่ีพักอันคับแคบแหงหน่ึง. 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งน้ันแล นายชางอิสิทันตะและนายชางปุราณะเหลาน้ี ยังกาลใหลวงไป 
 ดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก ไดฟงวา พระผูมีพระภาคประทับอยูทิศใด เขาก็ผินศีรษะไป 
 ทางทิศน้ัน นอนเหยียดเทามาทางหมอมฉัน. หมอมฉันมีความคิดวา ทานผูเจริญท้ังหลาย 
 นาอัศจรรยนักหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ นายชางอิสิทันตะและนายชางปุราณะเหลาน้ี กินอยู 
 ของเรา ใชยวดยานก็ของเรา เราใหเครื่องเลี้ยงชีพแกเขา นํายศมาใหเขา แตถึงกระน้ัน เขา 
 จะไดทําความเคารพนบนอบในเรา เหมือนในพระผูมีพระภาคก็หาไม. ทานเหลาน้ีคงจะรูคุณวิเศษ 
 ยิ่งข้ึนไปกวาเดิม ในศาสนาของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนแน ขาแตพระองคผูเจริญ แม 



 ขอน้ี ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน ... 
            พระพุทธเจากับพระเจาปเสนทิโกศลมีพระชนมเทากัน 
      [๕๖๙] ขาแตพระองคผูเจรญิ อีกประการหนึ่ง แมพระผูมีพระภาคก็เปนกษัตริย แม 
 หมอมฉันก็เปนกษัตริย แมพระผูมีพระภาคก็เปนชาวโกศล แมหมอมฉันก็เปนชาวโกศล แม 
 พระผูมีพระภาคก็มีพระชนมายุ ๘๐ ป แมหมอมฉันก็มีอายุ ๘๐ ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวย 
 เหตุนี้แล หมอมฉันจึงไดทําความเคารพนบนอบเปนอยางยิ่งในพระผูมีพระภาค และแสดง 
 อาการเปนฉันทมิตร ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเชนนั้น หมอมฉันขอทูลลาไป ณ บัดนี้ หมอมฉัน 
 มีกิจมาก มีกรณียะมาก. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจงทรงทราบกาล 
 อันควรในบัดนี้เถิด. ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลุกจากท่ีประทับ ทรงถวายอภวิาท 
 พระผูมีพระภาค ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป. 
      [๕๗๐] ครั้งน้ันแล เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระเจาปเสนทิโกศลพระองคนี้ ตรัส 
 ธรรมเจดีย คือพระวาจาเคารพธรรม ทรงลุกจากท่ีประทับนั่งแลวเสด็จหลีกไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายจงเรียนธรรมเจดียนี้ไว จงทรงจําธรรมเจดียนี้ไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเจดีย 
 ประกอบดวยประโยชน เปนอาทิพรหมจรรย. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นพากันช่ืนชม ยินดีพระภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                     จบ ธรรมเจติยสูตร ท่ี ๙. 
                     ------------------- 
                       ๑๐. กรรณกัตถลสูตร 
               วาดวยเหตุการณท่ีตําบลกรรณกัตถลมิคทายวัน 
      [๕๗๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลกรรณกัตถลมิคทายวัน ใกลอุทัญญานคร. 
 ก็สมัยน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปถึงอุทัญญานครดวยพระราชกรณียะบางอยาง. ครั้งน้ัน 
 พระเจาปเสนทิโกศลตรัสเรียกบุรุษคนหน่ึงมารับสั่งวา ดูกรบุรุษผูเจริญ มาน่ีแนะ ทานจงเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวถวายบังคมพระยุคลบาทดวยเศียรเกลา จงทูลถามถึงความ 
 มีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปกระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคํา 
 ของเราวา ขาแตพระองคผูเจรญิ พระเจาปเสนทิโกศลขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมี 
 พระภาคดวยพระเศียรเกลา ทูลถามถึงความมพีระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระป 
 กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และจงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทราบ 
 ดวยเกลาวาวันนี้พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชาแลว เวลาบายจกัเสด็จเขามาเฝา 
 พระผูมีพระภาค. บุรุษน้ันทูลรับสนองพระบรมราชโองการแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 พระเจาปเสนทิโกศล ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยพระเศียรเกลา ทรงทูล 



 ถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระ 
 สําราญ และรับสั่งมาทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทราบวา วันนี้พระเจาปเสนทิโกศล 
 เสวยพระกระยาหารเชาแลว เวลาบายจักเสด็จมาเฝาพระผูมีพระภาค พระเจาขา. 
      [๕๗๒] พระราชภคินีทรงพระนามวาโสมา และพระราชภคินีทรงพระนามวาสกุลา ได 
 ทรงสดับขาววา ไดทราบวาพระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชาเสร็จ เวลาบายจะเสด็จ 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาค. ลําดับนั้นแล พระราชภคินีพระนามวาโสมา และพระราชภคินีพระนาม 
 วาสกุลา เสด็จเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลในท่ีเสวยพระกระยาหาร แลวไดกราบทูลวา 
 ขาแตมหาราชา ถาเชนนั้น ขอพระองคทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยพระ- 
 *เศียรเกลา จงทรงถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรง 
 พระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคําของหมอมฉันท้ังหลายวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระภคินี 
 นามวาโสมา และพระภคินีนามวาสกุลาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียร- 
 *เกลา ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงพระกําลัง 
 ทรงพระสําราญ. 
                พระเจาปเสนทิโกศลเขาเฝาพระพุทธเจา 
      [๕๗๓] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชาเสร็จแลว เวลาบาย 
 เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระภคินีนามวา 
 โสมา และพระภคินีนามวาสกุลา ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค ทูลถามถึง 
 ความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ 
 พระเจาขา. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรมหาบพิตร ก็พระราชภคินีพระนามวาโสมาและ 
 พระราชภคินีพระนามวาสกุลา ไมทรงไดผูอื่นเปนทูตแลวหรือ ขอถวายพระพร? 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระภคินีนามวาโสมา และพระภคินีนามวาสกุลา ไดสดับ 
 ขาววา วันนี้หมอมฉันบริโภคอาหารเชาแลว เวลาบายจักมาเฝาพระผูมีพระภาค ลําดับน้ัน 
 พระภคินีพระนามวาโสมา และภคินีพระนามวาสกุลา ไดเขามาหาหมอมฉันในท่ีบริโภคอาหาร 
 แลวตรัสสั่งวา ขาแตมหาราช ถาเชนนั้น ขอพระองคทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมี- 
 *พระภาคดวยเศียรเกลา ขอใหทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้ 
 กระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ พระภคินีพระนามวาโสมา และพระภคินีพระนามวา 
 สกุลา ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และทูลถามความมีพระ- 
 *อาพาธนอย มพีระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ พระเจาขา. 
      พ. ดูกรมหาบพิตร ขอพระราชภคินีพระนามวาโสมา และพระราชภคินีพระนามวาสกุลา 
 จงทรงพระสําราญเถิด ขอถวายพระพร. 
      [๕๗๔] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค- 
 *ผูเจริญ หมอมฉันไดสดับมาวา พระสมณโคดมตรัสอยางน้ีวา สมณะหรือพราหมณผูรูธรรม 
 ท้ังปวง ผูเห็นธรรมท้ังปวง จักปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลอื ไมมี ขอนี้ไมเปน 



 ฐานะท่ีจะมีได ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางน้ีวา พระสมณโคดมตรัสอยางน้ีวา 
 สมณะหรือพราหมณผูรูธรรมท้ังปวง ผูเห็นธรรมท้ังปวง จักปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมี 
 สวนเหลือไมม ีขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ชนเหลาน้ันเปนอันกลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัส 
 แลว ไมเปนอันกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม อนึ่ง 
 การกลาวและการกลาวตามอนัประกอบดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะอันผูรูจะพึงติเตียน 
 แลหรือ พระเจาขา. พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ชนเหลาใดกลาวอยางนีว้า 
 พระสมณโคดมตรัสอยางนีว้า สมณะหรือพราหมณผูรูธรรมท้ังปวง ผูเห็นธรรมท้ังปวง 
 จักปฏิญาณความรูความเห็นอนัไมมีสวนเหลอื ไมมี ขอนั้นไมเปนฐานะท่ีจะมีไดดังน้ี ชนเหลาน้ัน 
 ไมเปนอันกลาวตามท่ีอาตมภาพกลาวแลว และยอมกลาวตูอาตมภาพดวยคําอันไมเปนจริง ขอ 
 ถวายพระพร. 
                         วาดวยวรรณ ๔ 
      [๕๗๕] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลจึงรับสั่งถาม วิฑูฑภเสนาบดีวา ดูกร 
 เสนาบดี ใครหนอกลาวเรื่องน้ีในภายในพระนคร. วิฑูฑภเสนาบดีกราบทูลวา ขาแตมหาราชา 
 พราหมณสญชัยอากาสโคตรกลาวเรือ่งน้ี ขอเดชะ. ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสเรียก 
 บุรุษคนหน่ึงมารับสั่งวา มาน่ีแนะบุรุษผูเจริญ ทานจงไปเชิญพราหมณสญชัยอากาสโคตรตามคํา 
 ของเราวา ดูกรทานผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่งหาทาน. บุรุษน้ันทูลรับสนองพระบรม- 
 *ราชโองการแลว ไดเขาไปหาพราหมณสญชัยอากาสโคตรถงึท่ีอยู แลวกลาวกะพราหมณสญชัย- 
 *อากาสโคตรวา ดูกรทานผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่งหาทาน 
      ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 พระดํารัสอยางหน่ึงท่ีพระผูมพีระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอยางตรัสไว แตคนอื่นกลับเขาใจ 
 พระภาษิตน้ันเปนอยางอื่นไป พึงมีหรือหนอ ก็พระผูมีพระภาคยังทรงจําพระดํารัสวา ตรัสแลว 
 อยางไรบางหรอื พระเจาขา? พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพจําคําท่ีกลาวแลว 
 อยางนี้วา สมณะหรือพราหมณจักรูธรรมท้ังปวง จักเห็นธรรมท้ังปวง ในคราวเดียวเทาน้ัน 
 ไมมี ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสสภาพอันเปนตัวเหตุ ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสสภาพอันเปนตัวผลพรอมท้ังเหตุวา สมณะหรือพราหมณจักรูธรรม 
 ท้ังปวง จักเห็นธรรมท้ังปวง ในคราวเดียวเทาน้ันไมมี ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ขาแต- 
 *พระองคผูเจรญิ วรรณะ ๔ จําพวกน้ี คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ขาแตพระองคผูเจริญ 
 วรรณะ ๔ จําพวกน้ี จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีการกระทําตางกันกระมังหนอ? 
      [๕๗๖] พ. ดูกรมหาบพิตร วรรณะ ๔ จําพวกน้ี คือ กษัตริย พราหมณ แพศย 
 ศูทร ดูกรมหาบพิตร บรรดาวรรณะ ๔ จําพวกน้ี คือ วรรณะ ๒ จําพวก คือ กษัตริยและ 
 พราหมณ อาตมาภาพกลาววาเปนผูเลิศ คือ เปนท่ีกราบไหว เปนท่ีลุกรับ เปนท่ีกระทําอัญชลี 
 เปนท่ีกระทําสามีจิกรรม ขอถวายพระพร. 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันมิไดทูลถามถึงความแปลกกันในปจจุบันกะพระผูมี- 



 *พระภาค หมอมฉันทูลถามถงึความแปลกกันในสัมปรายภพกะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวกน้ี คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ขาแตพระองคผูเจริญ 
 วรรณะ ๔ จําพวกน้ี จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีการกระทําตางกันกระมังหนอ พระเจาขา. 
                    วาดวยองคแหงผูมีความเพียร 
      [๕๗๗] พ. ดูกรมหาบพิตร องคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ี. ๕ ประการ 
 เปนไฉน? ดูกรมหาบพิตร ๑ ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูมีศรัทธาเช่ือพระปญญาตรัสรูของ 
 พระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบาน 
 แลว เปนผูจําแนกพระธรรม. 
      ๒. ภิกษุเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหาร 
 อันสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควรแกการทําความเพียร. 
      ๓. เปนผูไมโออวด ไมมีมายา เปดเผยตนตามความเปนจริงในพระศาสดา หรือใน 
 เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายผูเปนวิญู. 
      ๔. เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมี 
 กําลัง มีความบากบ่ันมั่นคงไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย. 
      ๕. เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับ เปนอริยะ 
 เปนเครื่องชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ. 
      ดูกรมหาบพิตร องคแหงภกิษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ีแล. ดูกรมหาบพิตร วรรณะ 
 ๔ จําพวกน้ี คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ถาวรรณะ ๔ จําพวกน้ัน จะพึงเปนผูประกอบ 
 ดวยองคแหงภกิษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ี ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
 ความสุขแกวรรณะ ๔ จําพวกน้ัน ตลอดกาลนาน ขอถวายพระพร. 
      [๕๗๘] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวกน้ี คือ กษัตริย พราหมณ 
 แพศย ศูทร ถาวรรณะ ๔ จําพวกน้ัน พึงเปนผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมคีวามเพียร ๕ 
 ประการน้ี ขาแตพระองคผูเจรญิ ในขอน้ี วรรณะ ๔ จําพวกน้ัน จะพึงมีความแปลกกัน 
 จะมีการกระทําตางกันหรือ พระเจาขา. 
      พ. ดูกรมหาบพิตร ในขอน้ี อาตมภาพกลาวความตางกันดวยความเพียรแหงวรรณะ 
 ๔ จําพวกน้ัน. ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนสัตวคูหนึ่ง เปนชางท่ีควรฝกก็ตาม เปนมาท่ีควรฝก 
 ก็ตาม เปนโคท่ีควรฝกก็ตาม เขาฝกดีแลว แนะนําดีแลว คูหนึ่งไมไดฝก ไมไดแนะนํา 
 ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สัตวคูหนึ่งเปนชางท่ีควรฝกก็ตาม 
 เปนมาท่ีควรฝกก็ตาม เปนโคท่ีควรฝกก็ตาม เขาฝกดีแลว แนะนําดีแลว สัตวคูหนึ่งท่ีเขาฝก 
 แลวเทาน้ัน พึงถึงเหตุของสัตวท่ีฝกแลว พึงยังภูมิของสัตวท่ีฝกแลวใหถึงพรอมมิใชหรือ 
 ขอถวายพระพร? 
      ป. อยางนั้น พระเจาขา. 
      พ. ดูกรมหาบพิตร ก็สัตวคูหนึ่งเปนชางท่ีควรฝกก็ตาม เปนมาท่ีควรฝกก็ตาม เปนโค 
 ท่ีควรฝกก็ตาม เขาไมไดฝก ไมไดแนะนํา สัตวคูนั้นท่ีเขาไมไดฝกเลย จะพึงถึงเหตุของสัตว 



 ท่ีฝกแลว จะพึงยังภูมิของสัตวท่ีฝกแลวใหถงึพรอมเหมือนสัตวคูหนึ่ง เปนชางท่ีควรฝกก็ตาม 
 เปนมาท่ีควรฝกก็ตาม เปนโคท่ีควรฝกก็ตาม ท่ีเขาฝกดีแลว แนะนําดีแลว ฉะนั้นบางหรือไม 
 ขอถวายพระพร? 
      ป. ไมเปนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
      พ. ดูกรมหาบพิตร ฉันนั้นเหมือนกันแล อฐิผลใดอันบุคคลผูมีศรัทธามีอาพาธนอย 
 ไมโออวด ไมมีมายา ปรารภความเพียร มีปญญา พึงถึงอิฐผลนั้น บุคคลผูไมมีศรัทธา 
 มีอาพาธมาก โออวด มีมายา เกียจคราน มีปญญาทราม จักถึงได ดังน้ี ขอนี้ไมเปนฐานะ 
 ท่ีจะมีได ขอถวายพระพร. 
      [๕๗๙] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสสภาพอันเปนเหตุ และตรัส 
 สภาพอันเปนผลพรอมกับเหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวกน้ี คือ กษัตริย พราหมณ 
 แพศย ศูทร ถาวรรณะ ๔ จําพวกเหลาน้ัน พึงเปนผูประกอบดวยองคแหงภกิษุผูมีความเพียร 
 ๕ ประการน้ี และมีความเพียรชอบเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ วรรณ ๔ จําพวก 
 นั้น จะพึงมีความแปลกกัน พึงมีการกระทําตางกันหรือ พระเจาขา? 
      พ. ดูกรมหาบพิตร ในขอน้ี อาตมภาพยอมไมกลาวการกระทําตางกันอยางไร คือ 
 วิมุติกับวิมุติ ของวรรณะ ๔ จําพวกน้ัน ขอถวายพระพร. ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือน 
 บุรุษเก็บเอาไมสาละแหงมาใสไฟ พึงกอไฟใหโพลงข้ึน. ตอมา บุรุษอีกคนหน่ึงเก็บเอาไมมะมวง 
 แหงมาใสไฟ พึงกอไฟใหโพลงข้ึน. และภายหลังบุรุษอีกคนหน่ึงเก็บเอาไมมะเด่ือแหงมาใสไฟ 
 พึงกอไฟใหโพลงข้ึน. ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เปลวกับเปลว 
 สีกับสี หรือแสงกับแสงของไฟท่ีเกิดข้ึนจากไมตางๆ กันนั้น จะพึงมีความแตกตางกันอยางไร 
 หรือหนอ ขอถวายพระพร? 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ไมพึงมีความแตกตางกันเลย พระเจาขา. 
      พ. ดูกรมหาบพิตร ฉันนั้นเหมือนกันแล เดชอันใดอันความเพียร ย่ํายีแลวเกิดข้ึน 
 ดวยความเพียร ในขอนี้ อาตมภาพยอมไมกลาวการกระทําตางกันอยางไร คือ วิมุติกับวิมุติ 
 ขอถวายพระพร. 
                        วาดวยเรื่องเทวดา 
      [๕๘๐] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสสภาพอันเปนเหตุ และตรัส 
 สภาพอันเปนผลพรอมกับเหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ พระเจาขา? 
      พ. ดูกรมหาบพิตร ก็เพราะเหตุอะไรมหาบพิตรจึงตรัสถามอยางนี้วา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ? 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเทวดามีจริง เทวดาเหลาน้ัน มาสูโลกนี้ หรอืไมมาสู 
 โลกนี้ พระเจาขา? 
      พ. ดูกรมหาบพิตร เทวดาเหลาใดมีทุกข เทวดาเหลาน้ัน มาสูโลกนี้ เทวดาเหลาใด 
 ไมมีทุกข เทวดาเหลาน้ันไมมาสูโลกนี้ ขอถวายพระพร. 
      [๕๘๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วิฑูฑภเสนาบดี ไดกราบทูลพระผูมี 



 พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เทวดาเหลาใดมีทุกข มาสูโลกนี้ เทวดาเหลาน้ันจักยังเทวดา 
 ท้ังหลายผูไมมีทุกข ไมมาสูโลกนี้ ใหจุติ หรือจักขับไลเสียจากท่ีนั้น. 
      ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทไดมีความดําริวา วิฑูฑภเสนาบดีนี้ เปนพระราชโอรสของ 
 พระเจาปเสนทิโกศล เราเปนโอรสของพระผูมีพระภาค บัดน้ีเปนกาลอันสมควรท่ีโอรสกับโอรส 
 จะพึงสนทนากัน. ลําดับนั้น ทานพระอานนท จึงกลาวกะวิฑูฑภเสนาบดีวา ดูกรเสนาบดี 
 ถาเชนนั้น ในขอน้ี อาตมาจะขอยอนถามทานกอน ปญหาใดพึงพอใจแกทานฉันใด ทานพึง 
 พยากรณปญหานั้น ฉันนั้น ดูกรเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระราชอาณาจักร 
 ของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในพระราชอาณาจักรใด พระเจาปเสนทิโกศล 
 เสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี ในพระราชอาณาจักรนั้น ทาวเธอยอมทรงสามารถยังสมณะหรือ 
 พราหมณ ผูมีบุญ หรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรย หรือผูไมมพีรหมจรรย ใหเคลื่อนหรอืทรง 
 ขับไลเสียจากท่ีนั้นไดมิใชหรือ? วิฑูฑภเสนาบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ พระราชอาณาจักร 
 ของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในพระราชอาณาจักรใด พระเจาปเสนทิโกศล 
 เสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี ในพระราชอาณาจักรนั้น ทาวเธอยอมทรงสามารถยังสมณะหรือ 
 พราหมณ ผูมีบุญ หรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรย หรือผูไมมพีรหมจรรย ใหเคลื่อนหรอืทรง 
 ขับไลเสียจากท่ีนั้นได. 
      อา. ดูกรเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ท่ีอันมิใชพระราชอาณาจักรของ 
 พระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในท่ีใด พระเจาปเสนทิโกศลมิไดเสวยราชสมบัติ 
 เปนอิศราธิบดี ในท่ีนั้น ทาวเธอยอมทรงสามารถยังสมณะหรอืพราหมณ ผูมบุีญหรือผูไมมบุีญ 
 ผูมีพรหมจรรยหรือผูไมมีพรหมจรรย ใหเคลื่อนหรอืทรงขับไลเสียจากท่ีนั้นไดหรือ? 
      วิ. ขาแตทานผูเจริญ ในท่ีอันมิใชพระราชอาณาจักรของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณ 
 เทาใด และในท่ีใด พระเจาปเสนทิโกศลมิไดเสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี ในท่ีนั้น 
 ทาวเธอยอมไมทรงสามารถจะยังสมณะหรือพราหมณ ผูมีบุญหรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรยหรอื 
 ผูไมมีพรหมจรรย ใหเคลื่อนหรือทรงขับไลจากท่ีนั้นได. 
      อา. ดูกรเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เทวดาท้ังหลายช้ันดาวดึงส ทาน 
 ไดฟงมาแลวหรือ? 
      วิ. อยางนั้น ทานผูเจริญ  เทวดาท้ังหลายช้ันดาวดึงส ขาพเจาไดฟงมาแลว แมใน 
 บัดนี้ เทวดาท้ังหลายช้ันดาวดึงส พระเจาปเสนทิโกศลก็ไดทรงสดับมาแลว. 
      อา. ดูกรเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระเจาปเสนทิโกศลยอมทรง 
 สามารถจะยังเทวดาท้ังหลายช้ันดาวดึงส  ใหเคลื่อนหรอืจะทรงขับไลเสียจากท่ีนั้นไดหรือ? 
      วิ. ขาแตทานผูเจริญ แมแตจะทอดพระเนตรเทวดาท้ังหลายช้ันดาวดึงสพระเจาปเสนทิ- 
 *โกศลก็ไมทรงสามารถ ท่ีไหนเลาจักทรงยังเทวดาท้ังหลายช้ันดาวดึงสใหเคลื่อนหรอืจักทรงขับไล 
 เสียจากท่ีนั้นได. 
      อา. ดูกรเสนาบดี ฉันนั้นเหมือนกันแล เทวดาเหลาใดมีทุกขยังมาสูโลกนี้ เทวดา 
 เหลานั้น ก็ยอมไมสามารถแมเพื่อจะเห็นเทวดาผูไมมีทุกข ผูไมมาสูโลกนีไ้ด ท่ีไหนเลาจักให 



 จุติหรือจักขับไลเสียจากท่ีนั้นได. 
      ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ภิกษุรูปนี้ช่ืออะไร พระเจาขา? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ภิกษุรูปนี้ช่ืออานนท ขอถวายพระพร. 
      [๕๘๒] ป. ช่ือของทานนายินดีหนอ สภาพของทานนายินดีจริงหนอ ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ทานพระอานนทกลาวสภาพอันเปนเหตุ และกลาวสภาพอันเปนผลพรอมดวยเหตุ 
 ขาแตพระองคผูเจริญ พรหมมีจริงหรือ? 
      พ. ดูกรมหาบพิตร ก็เพราะเหตุไรมหาบพิตรจึงตรัสถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจรญิ 
 ก็พรหมมีจรงิหรือ? 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพรหมมีจริง พรหมน้ันมาสูโลกน้ี หรือไมมาสูโลกนี ้
 พระเจาขา. 
      พ. ดูกรมหาบพิตร พรหมใดมีทุกข พรหมน้ันมาสูโลกนี ้พรหมใดไมมีทุกข พรหม 
 นั้นก็ไมมาสูโลกนี้ ขอถวายพระพร. 
      ลําดับนั้นแล บุรุษคนหน่ึงไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแตมหาราชา พราหมณ 
 สญชัยอากาสโคตรมาแลว พระเจาขา. ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรสัถามพราหมณสญชัย 
 อากาสโคตรวา ดูกรพราหมณ ใครหนอกลาวเรื่องน้ีภายในพระนคร พราหมณสญชัยอากาสโคตร 
 กราบทูลวา ขาแตมหาราชา วิฑูฑภเสนาบดี พระพุทธเจาขา. วิฑูฑภเสนาบดีไดกราบทูลอยางนี้ 
 วา ขาแตมหาราชา พราหมณสญชัยอากาสโคตร พระพุทธเจาขา. ลําดับนั้นแล บุรุษคนหน่ึง 
 ไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแตมหาราชา บัดนี้ ยานพาหนะพรอมแลว พระพุทธเจาขา. 
            พระเจาปเสนทิโกศลทรงช่ืนชมภาษิตของพระพุทธเจา 
      [๕๘๓] ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศล ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ หมอมฉันไดทูลถามพระผูมีพระภาคถึงความเปนสัพพัญู พระผูมีพระภาคก็ทรง 
 พยากรณความเปนสัพพัญูแลว และขอท่ีทรงพยากรณนั้นยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน 
 และหมอมฉันมีใจช่ืนชมดวยขอท่ีทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถาม 
 พระผูมีพระภาคถึงคนท่ีจัดเปนวรรณะ ๔ จําพวกท่ีบริสุทธ์ิ พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณคนท่ีจัด 
 เปนวรรณะ ๔ จําพวกท่ีบริสุทธิ์แลว และขอท่ีทรงพยากรณนั้นยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน 
 และหมอมฉันมีใจช่ืนชมดวยขอท่ีทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถาม 
 พระผูมีพระภาคถึงเทวดาท่ียิ่ง พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณเทวดาท่ียิ่งแลว และขอท่ีทรง 
 พยากรณนั้น ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน และหมอมฉันมีใจช่ืนชมดวยขอท่ีทรงพยากรณ 
 นั้น ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถามพระผูมีพระภาคถึงพรหมท่ียิ่ง พระผูมีพระภาค 
 ก็ทรงพยากรณพรหมท่ียิ่งแลว และขอท่ีทรงพยากรณนั้น ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน 
 และหมอมฉันมีใจช่ืนชมดวยขอท่ีทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ อนึ่ง หมอมฉันไดทูล 
 ถามพระผูมีพระภาคถึงขอใดๆ พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณขอนั้นๆ แลว และขอท่ีทรง 
 พยากรณนั้นๆ ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน และหมอมฉันมีใจช่ืนชมดวยขอท่ีทรงพยากรณ 
 นั้นๆ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอทูลลาไป ณ บัดนี้ หมอมฉันมีกิจมาก มีกรณียะมาก. 



 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ขอถวายพระพร. 
      ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศล ทรงช่ืนชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค 
 เสด็จลุกจากท่ีประทับ ทรงถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค ทรงกระทําประทักษิณ แลวเสด็จกลับไป 
 ฉะนี้แล. 
                     จบ กรรณกัตถลสูตร ท่ี ๑๐. 
                       จบ ราชวรรค ท่ี ๔. 
                     ---------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
         ๑. ฆฏิการสูตร           ๒. รัฐปาลสูตร 
         ๓. มฆเทวสูตร           ๔. มธุรสูตร 
         ๕. โพธิราชกุมารสูตร      ๖. อังคุลิมาลสูตร 
         ๗. ปยชาติกสูตร          ๘. พาหิติยสูตร 
         ๙. ธรรมเจติยสูตร       ๑๐. กรรณกัตถลสูตร 
                     ---------- 
                          พราหมณวรรค 
                         ๑. พรหมายุสูตร 
                พรหมายุพราหมณตองการเฝาพระพุทธเจา 
      [๕๘๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในวิเทหชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
 ประมาณ ๕๐๐ รูป. ก็สมัยน้ันแล พราหมณช่ือพรหมายอุาศัยอยูในเมืองมิถลิา เปนคนแกเฒา 
 เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุ ๑๒๐ ปแตกําเนิด รูจบไตรเทพ พรอมท้ัง 
 คัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏกะ พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนท่ี ๕ เขาใจตัวบท 
 เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ. พรหมายุพราหมณ 
 ไดฟงขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จเท่ียวจาริกไปใน 
 วิเทหชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดม 
 พระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระ- 
 *อรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสตัว 
 พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน 
 งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ 
 สิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหนัตท้ังหลายเห็นปานน้ัน ยอมเปนความดีแล. 
      [๕๘๕] ก็สมัยนั้นแล มาณพช่ือวาอุตตระ เปนศิษยของพรหมายุพราหมณเปนผูรู 
 จบไตรเทพ พรอมท้ังคัมภีรนฆิัณฑุและคัมภีรเกฏกะ พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปน 
 ท่ี ๕ เปนผูเขาใจตัวบท  เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริส- 



 *ลักษณะ. ครั้งน้ัน พรหมายุพราหมณไดเรียกอุตตรมาณพมาเลาวา ดูกรพออตุตระ  พระสมณโคดม 
 ศากยบุตรพระองคนั้น ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จเท่ียวไปในวิเทหชนบทพรอมดวยภกิษุสงฆ 
 หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ก็กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา 
 แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ฯลฯ ก็การไดเห็นพระอรหันต 
 ท้ังหลายเห็นปานน้ัน ยอมเปนความดีแล ไปเถิดพออุตตระ พอจงไปเขาเฝาพระสมณโคดม 
 ถึงท่ีประทับ แลวจงรูพระสมณโคดมวา กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลว 
 เปนจริงอยางนัน้หรือวาไมเปนจริงอยางนั้น ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้น หรือวา 
 ไมเปนเชนนั้น เราท้ังหลายจักเห็นแจงทานพระโคดมพระองคนั้น เพราะพออุตตระ. อุตตรมาณพ 
 ถามวา ขาแตทานผูเจริญ ก็ขาพเจาจักรูทานพระโคดมพระองคนั้นวา กิตติศัพทของทานพระโคดม 
 ขจรไปแลว เปนอยางนั้นจริงหรือวาไมเปนอยางนั้น ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้น หรือ 
 วาไมเปนเชนนั้น ไดอยางไรเลา? 
      พ. ดูกรพออุตตระ มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มาแลวในมนตของเราท้ังหลาย 
 ท่ีพระมหาบุรุษประกอบแลวยอมมีคติเปนสองเทาน้ัน ไมเปนอยางอื่น คือ ถาอยูครอบครองเรอืน 
 จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีสมุทรสาคร ๔ 
 เปนขอบเขต ทรงชนะแลว ทรงมีราชอาณาจักรอันมั่นคง ทรงมีความเปนผูแกลวกลา ทรง 
 สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว 
 ปริณายกแกว พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย 
 สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม ไมตองใชพระราชอาชญา ไมตอง 
 ใชศาตรา ทรงครอบครองแผนดินนี้อันมีสาครเปนขอบเขต ถาและเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต 
 จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ดูกรพออุตตระ 
 ฉันเปนผูสอนมนต ทานผูเรียนมนต. 
      [๕๘๖] อุตตรมาณพรับคําพรหมายุพราหมณแลว ลุกจากท่ีนั่ง ไหวพรหมายุพราหมณ 
 กระทําประทักษิณแลว หลีกจาริกไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู ในวิเทหชนบท เท่ียวจาริก 
 ไปโดยลําดับ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผาน 
 การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง.  ครั้นแลวไดพิจารณาดู 
 มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ในพระกายของพระผูมีพระภาค ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ 
 ประการโดยมาก ในพระกายของพระผูมีพระภาค เวนอยู ๒ ประการ  คือ พระคุยหฐานอันเรน 
 อยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง สงสัยไมนอมใจเช่ือ ไมเลื่อมใส ในพระ- 
 *มหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ. 
      [๕๘๗] ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคไดทรงมีพระดํารวิา อุตตรมาณพน้ีเห็นมหาปุริส- 
 *ลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมากเวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ 
 ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเลื่อมใส ในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ 
 ประการ. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหอุตตรมาณพไดเห็น 
 พระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก.  และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณท้ังสองกลับไปมา 



 สอดเขาชองพระนาสิกท้ังสองกลับไปมา ทรงแผพระชิวหาปดมณฑลพระนลาตท้ังส้ิน. 
      [๕๘๘] ครั้งน้ันแล อุตตรมาณพไดมีความคิดวา พระสมณโคดมทรงประกอบดวย 
 มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ อยากระน้ันเลย เราพึงติดตามพระสมณโคดม พึงดูพระอิรยิาบถ 
 ของพระองคเถิด. ครั้งน้ันแล อุตตรมาณพไดติดตามพระผูมีพระภาคไปตลอด ๗ เดือน ดุจ 
 พระฉายาติดตามพระองคไปฉะนั้น ครั้งน้ัน อุตตรมาณพไดเท่ียวจาริกไปทางเมืองมิถิลา ใน 
 วิเทหชนบท โดยลวงไป ๗ เดือน เมื่อเท่ียวจาริกไปโดยลําดับ ไดเขาไปหาพรหมายุพราหมณ 
 ท่ีเมืองมิถิลา ไหวพรหมายุพราหมณแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลว พรหมาย-ุ 
 *พราหมณไดถามวา ดูกรพออุตตรมาณพ กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลว 
 เปนจริงอยางนัน้ไมเปนอยางอืน่หรือ ก็ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้นไมเปนเชนอื่น 
 แลหรือ? 
                    มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ 
      [๕๘๙] อุตตรมาณพตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้น 
 ขจรไปแลวเปนจริงอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น และทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้นจริง 
 ไมเปนอยางอืน่ ขาแตทานผูเจริญ ทานพระโคดมพระองคนั้น ทรงประกอบดวยมหาปุริส- 
 *ลักษณะ ๓๒ ประการ คือ ๑. ทานพระโคดมพระองคนั้นมีพระบาทประดิษฐฐานอยูดวยดี แม 
 ขอน้ีก็เปนมหาปุริสลักษณะแหงมหาบุรุษ ของทานพระโคดมพระองคนั้น ๒. มีลายจักร อันม ี
 ซี่กําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการท้ังปวง เกิดภายใตฝาพระบาทท้ังสอง 
 ๓. ทรงมีพระสนยาว ๔. ทรงมีพระองคุลียาว ๕. ทรงมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม ๖. ทรง 
 มีพระหัตถและฝาพระบาทเปนลายตาขาย ๗. ทรงมีพระบาทสูงนูน ๘. ทรงมีพระชงฆเรียวดัง 
 แขงเน้ือทราย ๙. ทรงประทับยืนตรง ไมคอมลง ฝาพระหัตถท้ังสองลูบคลําพระชานุมณฑล 
 ท้ังสองได ๑๐. ทรงมีพระคุยหฐานเรนอยูในฝก ๑๑. ทรงมีพระฉวีวรรณดังทองคํา ๑๒. ทรง 
 มีพระฉวีละเอยีดดังผิวทองคํา เพราะทรงมีพระฉวีละเอียดฝุนละอองไมติดพระกาย ๑๓. ทรงมี 
 พระโลมาขุมละเสน ๑๔. ทรงมีพระโลมาปรายงอนข้ึนเบ้ืองบนทุกเสน สีเขียวดังดอกอัญชัน 
 ขดเปนมณฑลทักษิณาวัฏ ๑๕. ทรงมีพระกายตรงดังกายพรหม ๑๖. ทรงมีพระกายเต็มในท่ี ๗ 
 แหง ๑๗. มีพระกายเต็มดังก่ึงกายเบ้ืองหนาแหงสีหะ ๑๘. ทรงมีพระปฤษฎางคเต็ม ๑๙. ทรงมี 
 ปริมณฑลดังตนนิโครธ มีพระกายกับวาเทากัน ๒๐. ทรงมีพระศอกลมเสมอ ๒๑. ทรงมี 
 เสนประสาทสําหรับรับรสหมดจดดี ๒๒. ทรงมีพระหนุดังคางราชสีห ๒๓. ทรงมีพระทนต 
 ๔๐ ซี่ ๒๔. ทรงมีพระทนตเสมอกัน ๒๕. ทรงมีพระทนตไมหาง ๒๖. ทรงมีพระทาฐะอัน 
 ขาวงาม ๒๗. ทรงมีพระชิวหาใหญยาว ๒๘. ทรงมีพระสุรเสียงดังเสียงพรหม ๒๙. ทรงมี 
 พระเนตรดําสนิท ๓๐. ทรงมีดวงพระเนตรดังตาโค ๓๑. ทรงมีพระอุณาโลมขาวละเอียดออน 
 ดังสําลี เกิดระหวางพระขนง ๓๒. มีพระเศียรกลมเปนปริมณฑลดังประดับดวยกรอบพระพักตร 
 ขาแตทานผูเจริญ ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงประกอบดวยมหาปริสลักษณะ ๓๒ ประการ 
 นี้แล. และทานพระโคดมพระองคนั้น เมื่อจะเสด็จดําเนิน ทรงกาวพระบาทเบ้ืองขวากอน ไม 
 ทรงยกพระบาทไกลนัก ไมทรงวางพระบาทใกลนัก  ไมเสด็จดําเนินเร็วนัก ไมเสด็จดําเนินชานัก 



 เสด็จดําเนินพระชานุไมกระทบพระชานุ  ขอพระบาทไมกระทบขอพระบาท ไมทรงยกพระอุรุสุง 
 ไมทรงทอดพระอุรุไปขางหลัง ไมทรงกระแทกพระอุรุ ไมทรงสายพระอุรุ  เมื่อเสด็จดําเนิน 
 พระกายสวนบนไมหวั่นไหว  ไมเสด็จดําเนินดวยกําลังพระกาย เมื่อทอดพระเนตร ทรงทอด- 
 *พระเนตรดวยพระกายท้ังหมด ไมทรงทอดพระเนตรข้ึนเบ้ืองบน ไมทรงทอดพระเนตรลงเบ้ืองตํ่า 
 เสด็จดําเนินไมทรงเหลียวแล ทรงทอดพระเนตรประมาณช่ัวแอก ยิ่งกวาน้ัน พระองคทรงมี 
 พระญาณทัสสนะอันไมมีอะไรกั้น. เมื่อเสด็จเขาสูละแวกบาน ไมทรงยืดพระกาย ไมทรงยอพระกาย 
 ไมทรงหอพระกาย ไมทรงสายพระกาย. เสด็จเขาประทับนั่งอาสนะไมไกลนัก ไมใกลนัก ไมประทับ 
 นั่งเทาพระหัตถ ไมทรงพิงพระกายท่ีอาสนะ. เมื่อประทับนั่งในละแวกบาน ไมทรงคะนองพระหัตถ 
 ไมทรงคะนองพระบาท ไมประทับนั่งชันพระชานุ ไมประทับนั่งซอนพระบาท ไมประทับนั่ง 
 ยันพระหนุ. เมื่อประทับน่ังในละแวกบาน ไมทรงครั่นคราม ไมทรงหวั่นไหว ไมทรงขลาด 
 ไมทรงสะดุง ทรงปราศจากโลมชาติชูชัน ทรงเวยีนมาในวิเวก. เมื่อประทับนั่งในละแวกบาน 
 เมื่อทรงรับน้ําลางบาตร ไมทรงชูบาตรข้ึนรับ ไมทรงลดบาตรลงรับ ไมทรงจองบาตรคอยรับ 
 ไมทรงแกวงบาตรรับ ทรงรับน้ําลางบาตรไมนอยนัก ไมมากนัก. ไมทรงลางบาตรดังขลุกๆ 
 ไมทรงหมุนบาตรลาง ไมทรงวางบาตรท่ีพื้น ทรงลางบนพระหัตถ เมื่อทรงลางพระหัตถแลว 
 ก็เปนอันทรงลางบาตรแลว เมื่อทรงลางบาตรแลว เปนอันทรงลางพระหัตถแลว. ทรงเทน้ํา 
 ลางบาตรไมไกลนัก ไมใกลนัก และทรงเทไมใหน้ํากระเซ็น. เมื่อทรงรับขาวสุก ไมทรงชูบาตร 
 ข้ึนรับ ไมทรงลดบาตรลงรับ ไมทรงจองบาตรคอยรับ ไมทรงแกวงบาตรรับ ทรงรับขาวสุก 
 ไมนอยนัก ไมมากนัก. ทรงรับกับขาวเสวยอาหารพอประมาณกับขาว ไมทรงนอมคําขาวใหเกิน 
 กวากับ. ทรงเค้ียวคําขาวในพระโอฐสองสามครั้งแลวทรงกลนื. เยื่อขาวสุกยังไมระคนกันดี 
 เล็กนอย ยอมไมเขาสูพระกาย. ไมมีเยื่อขาวสุกสักนิดหนอยเหลืออยูในพระโอฐ. ทรงนอมคําขา 
 เขาไปแตกึ่งหน่ึง. ทรงทราบรสไดอยางดีเสวยอาหาร แตไมทรงทราบดวยดีดวยอํานาจความกําหนัด 
 ในรส. เสวยอาหารประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ ไมเสวยเพื่อเลน ๑ ไมเสวยเพ่ือมัวเมา ๑ 
 ไมเสวยเพื่อประดับ ๑ ไมเสวยเพื่อตกแตง ๑ เสวยเพียงเพือ่ดาํรงพระกายน้ีไว ๑ เพื่อยังพระ 
 ชนมชีพใหเปนไป ๑ เพื่อปองกันความลําบาก ๑ เพื่อทรงอนุเคราะหพรหมจรรย ๑ ดวยทรงพระ 
 ดําริวา เพียงเทาน้ีก็จักกําจัดเวทนาเกาได จักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน รางกายของเราจักเปนไป 
 สะดวก จักไมมีโทษ และจักมีความอยูสําราญ. เมื่อเสวยภัตตาหารเสร็จแลว เมื่อจะทรงรบันํ้า 
 ลางบาตร ไมทรงชูบาตรข้ึนรับ ไมทรงลดบาตรลงรับ ไมทรงจองบาตรคอยรับ ไมทรงแกวง 
 บาตรรับ. ทรงรับน้ําลางบาตรไมนอยนัก ไมมากนัก. ไมทรงลางบาตรดังขลุกๆ ไมทรงหมุน 
 บาตรลาง ไมทรงวางบาตรท่ีพื้น ทรงลางบนพระหัตถ. เมื่อทรงลางพระหตัถแลว ก็เปนอัน 
 ทรงลางบาตรแลว เมื่อทรงลางบาตรแลว ก็เปนอันลางพระหัตถแลว. ทรงเทน้ําลางบาตรไมไกล 
 นัก ไมใกลนัก และทรงเทไมใหน้ํากระเซ็น. เมื่อเสวยภัตตาหารเสร็จแลว ไมทรงวางบาตรท่ีพื้น 
 ทรงวางในท่ีไมไกลนัก ไมใกลนัก จะไมทรงตองการบาตรก็หามิได แตก็ไมตามรักษาบาตรจน 
 เกินไป. เมื่อเสวยเสรจ็แลว ประทับนิ่งเฉยอยูครูหนึ่ง. แตไมทรงยังเวลาแหงการอนุโมทนา 
 ใหลวงไป. เสวยเสร็จแลวก็ทรงอนุโมทนา ไมทรงติเตียนภัตน้ัน ไมทรงหวังภัตอื่น. ทรงช้ีแจง 



 ใหบริษัทนั้นเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา. ครั้นแลวทรงลุก 
 จากอาสนะเสด็จไป. ไมเสด็จเร็วนัก ไมเสด็จชานัก ไมผลุนผลันเสด็จไป. ไมทรงจีวรสูงเกินไป 
 ไมทรงจีวรตํ่าเกินไป ไมทรงจีวรแนนติดพระกาย ไมทรงจีวรกระจุยกระจายจากพระกาย. ทรงจีวร 
 ไมใหลมพัดแหวกได. ฝุนละอองไมติดพระกาย. เสด็จถึงพระอารามแลวประทับนั่ง ครั้นประทับ 
 นั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไวถวายแลว จึงทรงลางพระบาท. ไมทรงประกอบการประดับพระบาท. ทรง 
 ลางพระบาทแลวประทับนั่งคูบัลลังก ต้ังพระกายตรง ดํารงพระสติไวเบ้ืองพระพักตร. ไมทรงดําร ิ
 เพื่อเบียดเบียนพระองคเอง ไมทรงดําริเพื่อเบียดเบียนผูอื่น ไมทรงดําริเพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝาย 
 ประทับนั่ง ทรงดําริแตสิ่งท่ีเปนประโยชนแกพระองค สิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอื่น สิ่งท่ีเปน 
 ประโยชนท้ังสองฝาย และสิ่งท่ีเปนประโยชนแกโลกท้ังปวง. เมื่อประทับอยูในพระอาราม ทรง 
 แสดงธรรมในบริษัท ไมทรงยอบริษัท ไมทรงรุกรานบริษัท ทรงช้ีแจงใหบริษัทเห็นแจง ให 
 สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา. ทรงมีพระสุรเสียงอันกองเปลงออกจากพระโอฐ 
 ประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สละสลวย ๑ รูไดชัดเจน ๑ ไพเราะ ๑ ฟงงาย ๑ กลมกลอม ๑ 
 ไมพรา ๑ พระสุรเสียงลึก ๑ มกีังวาล ๑. บริษัทจะอยางไร ก็ทรงใหเขาใจดวยพระสุรเสยีงได 
 พระสุรเสียงมิไดกองออกนอกบริษัท. ชนท้ังหลายท่ีทานพระโคดมทรงช้ีแจงใหเห็นแจง ให 
 สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถาเมื่อลุกจากท่ีนั่งไป ยังเหลียวดูโดยไมอยากจะละไป 
 ตางรําพึงวา เราไดเห็นทานพระโคดมพระองคนั้นเสด็จดําเนิน ประทับยืน เสด็จเขาละแวกบาน 
 ประทับนั่งน่ิงในละแวกบาน กําลังเสวยภัตตาหารในละแวกบาน เสวยเสร็จแลวประทับน่ังน่ิง 
 เสวยเสร็จแลวทรงอนุโมทนา เมื่อเสด็จกลับมายังพระอาราม เมื่อเสด็จถึงพระอารามแลวประทับ 
 นั่งน่ิงอยู เมื่อประทับอยูในพระอาราม กําลังทรงแสดงธรรมในบริษัท ทานพระโคดมพระองค 
 นั้นทรงพระคุณเชนนี้ๆ และทรงพระคุณยิ่งกวาท่ีกลาวแลวนั้น. 
      [๕๙๐] เมื่ออุตตรมาณพกลาวอยางนี้แลว พรหมายุพราหมณลุกจากท่ีนั่ง หมผาเฉวียง 
 บาขางหน่ึง ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู แลวเปลงอทุานข้ึน ๓ ครั้งวา ขอ 
 นอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ... ขอนอบนอมแดพระผูมี- 
 *พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แลวคิดวา ไฉนหนอ เราจงึจะไดสมาคมกับทาน 
 พระโคดมพระองคนั้นสักครั้งคราว ไฉนหนอ จะพึงไดเจรจาปราศรัยสักหนอยหนึ่ง? 
      [๕๙๑] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคเสด็จไปในวิเทหชนบทโดยลําดับ เสด็จถึงเมือง 
 มิถิลา. ไดทราบวา ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มฆเทวอัมพวัน ใกลเมืองมิถลิา. 
 พราหมณและคฤหบดีชาวเมืองมิถิลา ไดสดบัขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจาก 
 ศากยสกุล เสด็จเท่ียวจาริกไปในวิเทหชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป 
 เสด็จถึงเมืองมิถิลาแลว ประทับอยู ณ มฆเทวอัมพวัน ใกลเมอืงมิถิลา ก็กิตติศัพทอันงามของ 
 ทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางน้ีวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ัง 
 เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอน 
 หมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน 



 งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ 
 บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตท้ังหลายเห็นปานน้ี ยอมเปนความดีแล. ลําดับ 
 นั้นแล พราหมณและคฤหบดีชาวเมืองมิถิลา ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลว บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกได 
 ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลกึถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง บางพวกประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวก 
 ประกาศช่ือและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกนั่งน่ิงอยู 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
                 พรหมายุพราหมณเขาเฝาพระพุทธเจา 
      [๕๙๒] พรหมายุพราหมณไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากย- 
 *สกุล ประทับอยู ณ มฆเทวอัมพวัน ใกลเมืองมิถิลา. ครั้งน้ันแล พรหมายพุราหมณพรอมดวยมาณพ 
 เปนอันมาก พากันเขาไปยังมฆเทวอัมพวัน. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณ ไดมีความคิดข้ึนในท่ี 
 ไมไกลมฆเทวอัมพวันวา การท่ีเราไมทูลใหทรงทราบเสียกอน พึงเขาไปเฝาพระสมณโคดม 
 ไมสมควรแกเราเลย. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณเรียกมาณพคนหน่ึงมากลาววา มาน่ีแน 
 พอมาณพ พอจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ แลวจงทูลถามพระสมณโคดมถึงความมี 
 พระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคํา 
 ของเราวา ขาแตทานพระโคดม พรหมายุพราหมณทูลถามทานพระโคดมถึงความมีพระอาพาธ 
 นอย ... ทรงพระสําราญ และจงทูลอยางนีว้า ขาแตทานพระโคดม พรหมายพุราหมณเปนคน 
 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] มาณพน้ันรับคําพรหมายุพราหมณแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง. แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม พรหมายุพราหมณทูลถาม 
 ทานพระโคดมถึงความมีพระอาพาธนอย ... ทรงพระสําราญ ขาแตทานพระโคดม พรหมายุพราหมณ 
 เปนคนแกเฒา เปนผูใหญ ... ทานปรารถนาจะมาเฝาทานพระโคดม พระเจาขา พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรมาณพ พรหมายุพราหมณ ยอมรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด. 
      ครั้งน้ันแล มาณพน้ันจึงเขาไปหาพรหมายุพราหมณถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาวกะ 
 พรหมายุพราหมณวา ทานเปนผูอันพระสมณโคดมทรงประทานโอกาสแลว จงรูกาลอันควร 
 ในบัดนี้เถิด. 
               พรหมายุพราหมณขอดูพระชิวหาและพระคุยหะ 



      [๕๙๔] ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค. บริษัทนั้นไดเห็น 
 พรหมายุพราหมณมาแตไกล จึงรีบลุกข้ึนใหโอกาสตามสมควรแกผูมีช่ือเสยีง มียศ. ครั้งน้ัน 
 พรหมายุพราหมณไดกลาวกะบริษัทนั้นวา อยาเลยทานผูเจรญิท้ังหลาย เชิญทานท้ังหลายน่ังบน 
 อาสนะของตนๆ เราจักนั่งในสํานักแหงพระสมณโคดมน้ี. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก 
 ถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลวพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ 
 ในพระกายของพระผูมีพระภาค. ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการโดยมากเวนอยู ๒ ประการ 
 คือ พระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจ 
 เช่ือ ไมเลื่อมใสในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
         ขาแตพระโคดม มหาปุริสลักษณะ อันขาพเจาไดสดับมาวา 
         ๓๒ ประการ แตยังไมเห็นอยู ๒ ประการในพระกายของ 
         พระองคทาน ขาแตพระองคผูสูงสุดกวานรชน พระคุยหฐาน 
         ของพระองคทานเรนอยูในฝก ท่ีผูฉลาดกลาววา คลายนารีหรอื 
         พระชิวหาไดนรลักษณหรือ พระองคมีพระชิวหาใหญหรือ ไฉน 
         ขาพเจาจึงจะทราบความขอนั้น ขอพระองคทรงคอยนํา 
         พระลักษณะนั้นออก ขอไดโปรดทรงกําจัดความสงสัยของ 
         ขาพเจาเถิด ขาแตทานฤาษี ถาพระองคทรงประทานโอกาส 
         ขาพเจาจะขอทูลถามปญหาท่ีขาพเจาปรารถนายิ่งอยางหน่ึง เพื่อ 
         ประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน และเพ่ือความสุขในสัมปรายภพ. 
      [๕๙๕] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคไดทรงพระดํารวิา พรหมายุพราหมณนี้ เห็น 
 มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหฐานอันเรนอยูใน 
 ฝก ๑ ลิ้นใหญ ๑ ยังเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเลือ่มใสในมหาปุริสลักษณะ ๒ 
 ประการ. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหพรหมายุพราหมณไดเห็น 
 พระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณท้ังสองกลับไปมา 
 สอดเขาชองพระนาสิกท้ังสองกลับไปมา ทรงแผปดท่ัวมณฑลพระนลาฏ. ลําดับนั้น พระผูมี- 
 *พระภาคไดตรัสกะพรหมายพุราหมณดวยพระคาถาวา 
         ดูกรพราหมณ มหาปุริสลักษณะท่ีทานไดสดับมาวา ๓๒ ประการ 
         นั้น มีอยูในกายของเราครบทุกอยาง ทานอยาสงสัยเลย ดูกร 
         พราหมณสิ่งท่ีควรรูยิ่งเรารูยิ่งแลว สิ่งท่ีควรเจริญเราเจรญิแลว 
         และสิ่งท่ีควรละเราละไดแลว เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนพุทธะ 
         ทานเปนผูอันเราใหโอกาสแลว เชิญถามปญหาท่ีปรารถนายิ่ง 
         อยางหน่ึง เพื่อประโยชนเกื้อกูลในปจจุบันและเพ่ือความสุขใน 
         สัมปรายภพเถิด. 



      [๕๙๖] ครั้งน้ันแล พรหมายุพราหมณไดมีความดําริวา เราเปนผูอันพระสมณโคดม 
 ประทานโอกาสแลว จะพึงทูลถามประโยชนในปจจุบันหรือประโยชนในสัมปรายภพหนอ. 
 ลําดับนั้นแล พรหมายุพราหมณไดมีความคิดวา เราเปนผูฉลาดในประโยชนปจจุบัน แมคนอื่นๆ 
 ก็ถามเราถึงประโยชนในปจจุบัน ถากระไรเราพึงทูลถามประโยชนในสัมปรายภพกะพระสมณโคดม 
 เถิด. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา 
         ขาแตพระองคผูเจริญ อยางไรบุคคลจึงช่ือวาเปนพราหมณ 
         อยางไรช่ือวาเปนผูรูจบเวท อยางไรช่ือวาเปนผูมีวิชชา ๓ บัณฑิต 
         บุคคลเชนไรช่ือวาเปนผูมีความสวัสดี อยางไรช่ือวาเปน 
         พระอรหันต อยางไรช่ือวามีคุณครบถวน อยางไรช่ือวาเปนมุนี 
         และบัณฑิตกลาวบุคคลเชนไรวาเปนพุทธะ? 
      [๕๙๗] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบพราหมณดวยพระคาถาวา 
         ผูใดรูระลึกชาติกอนๆ ได เห็นสวรรคและอบาย บรรลุถึง 
         ความส้ินชาติ ผูนั้นช่ือวาเปนมุนีผูรูยิ่งถึงท่ีสุด มุนีนั้นยอมรู 
         จิตอันบริสุทธิ์อันพนแลวจากราคะท้ังหลายโดยประการท้ังปวง 
         เปนผูละชาติและมรณะไดแลว ช่ือวามีคุณครบถวนแหงพรหม- 
         จรรย ช่ือวาถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง บัณฑิตกลาวบุคคลผูเชน 
         นั้นวาเปนพุทธะ. 
      [๕๙๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พรหมายุพราหมณลุกข้ึนจากท่ีนั่ง หมผา 
 เฉวียงบาขางหน่ึง ซบศีรษะลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค จูบพระยุคลบาทดวยปาก 
 นวดดวยฝามือ และประกาศชื่อของตนวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเปนพราหมณ 
 ช่ือพรหมายุ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเปนพราหมณช่ือพรหมาย.ุ ครั้งน้ันแล บริษัทนั้น 
 เกิดความอัศจรรยใจวา นาอัศจรรยนักหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาหนอ ทานผูเจริญ พระสมณะ 
 เปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก พรหมายุพราหมณนี้เปนผูมีช่ือเสียง มียศ ยังทําความเคารพ 
 นบนอบอยางยิ่งเห็นปานน้ี. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพรหมายพุราหมณวา พอละ 
 พราหมณ เชิญทานลุกข้ึนนั่งบนท่ีนั่งของตนเถิด เพราะจิตของทานเลื่อมใสในเราแลว. ลําดับนั้น 
 พรหมายุพราหมณจึงลุกข้ึนนั่งบนท่ีนั่งของตน. 
                       ทรงแสดงอนุปุพพิกถา 
      [๕๙๙] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาแกพรหมายุพราหมณ คือ ทรง 
 ประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามท้ังหลายอนัตํ่าทราม เศราหมอง และอานสิงส 
 ในเนกขัมมะ. เม่ือใด พระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา พรหมายุพราหมณมีจิตคลอง มีจิตออน 
 ปราศจากนิวรณ มีจิตสูงผองใส เมื่อนั้นจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลาย 
 ทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค. ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี 
 ปราศจากมลทิน เกิดข้ึนแกพรหมายุพราหมณ ณ ท่ีนั่งน้ันเองวา สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปน 
 ธรรมดา สิ่งน้ันท้ังมวลลวนมคีวามดับไปเปนธรรมดา เปรยีบเหมือนผาขาวท่ีสะอาด ปราศจากดํา 



 ควรรับน้ํายอมดวยดี ฉะนั้น. 
                     พรหมายุพราหมณเห็นธรรม 
      [๖๐๐] ครั้งน้ันแล พรหมายุพราหมณผูมีธรรมอันเห็นแลว มีธรรมอันบรรลุแลว 
 มีธรรมอันรูแจงแลว มีธรรมอนัหยั่งทราบแลว ขามความสงสัยแลว ปราศจากความเคลือบแคลง 
 ถึงความแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค 
 แจมแจงนัก ... ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป อนึ่ง ขอพระโคดมผูเจรญิพรอมดวยภิกษุสงฆโปรดรับภัตตาหารของ 
 ขาพระองคในวันพรุงน้ีเถิด พระเจาขา. พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ. 
      [๖๐๑] ครั้งน้ันแล พรหมายุพราหมณทราบวาพระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาแลว 
 จึงลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณแลวหลีกไป. ครั้งน้ันพรหมายุพราหมณ 
 ไดสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอยางประณีตในนิเวศนของตนตลอดคืนยันรุง แลวใชคนให 
 ไปกราบทูลเวลาภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว พระเจาขา 
 ภัตตาหารสําเร็จแลว. ครั้งน้ันเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถอื 
 บาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของพรหมายุพราหมณ แลวประทับน่ังบนอาสนะท่ีเขาจัดไว 
 พรอมดวยภิกษุสงฆ. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
 ใหอิ่มหนําเพียงพอดวยขาทนียโภชนียาหารอนัประณีตดวยมือของตนตลอด ๗ วัน. ครั้งน้ัน 
 พอลวง ๗ วันนั้นไป พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในวิเทหชนบท. 
      [๖๐๒] ครั้งน้ันแล เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไมนาน พรหมายุพราหมณไดทํา 
 กาละ. ครั้งน้ัน ภิกษุเปนอันมากพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวจึง 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 พรหมายุพราหมณทํากาละแลว คติของเขาเปนเชนไร ภพเบ้ืองหนาของเขาเปนเชนไร 
 พระเจาขา? 
      [๖๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พรหมายุพราหมณเปนบัณฑิต 
 ไดบรรลุธรรมตามลําดับธรรม ไมเบียดเบียนเราใหลําบากเพราะเหตุแหงธรรมเลย พรหมายุ- 
 *พราหมณเปนอุปปาติกะ (อนาคามี) จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา 
 เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ สิ้นไป. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นมีใจช่ืนชมยินดีพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                      จบ พรหมายุสูตร ท่ี ๑. 
                      --------------- 
                          ๒. เสลสูตร 
                       ทรงโปรดเสลพราหมณ 
                    พระเกียรติคุณของพระพุทธเจา 



      [๖๐๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จเท่ียวจาริกไปในอังคุตราปชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆ 
 หมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงนิคมของชนชาวอังคุตราปะอันช่ือวาอาปณะ. ชฎิลช่ือเกณิยะ 
 ไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรเสด็จออกบวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปใน 
 อังคุตราปชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถงึอาปณนิคมแลว 
 ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางน้ีวา แมเพราะเหตุนี้ๆ 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองค 
 ทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของ 
 พระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา และมนุษย ใหรูตาม 
 ทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย 
 พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ สิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหนัตท้ังหลาย 
 เห็นปานน้ัน ยอมเปนความดีแล. 
                    เกณิยชฎิลนิมนตเสวยภัตตาหาร 
      [๖๐๕] ครั้งน้ันแล เกณิยชฎิลไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับ 
 พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. 
 ครั้นแลวพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเกณิยชฎิลเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง 
 ดวยธรรมีกถา. ลําดับนั้นแล เกณิยชฎิลอันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
 ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอพระโคดมผูเจริญ 
 พรอมดวยภิกษุสงฆ โปรดทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวันพรุงน้ี พระเจาขา. เมื่อเกณิยชฎิล 
 กราบทูลอยางนี้แลว พระผูมพีระภาคไดตรัสวา ดูกรเกณิยะ ภิกษุสงฆหมูใหญมีภิกษุประมาณ 
 ๑๒๕๐ รูป และทานก็เลื่อมใสในพราหมณท้ังหลาย. แมครั้งท่ี ๒ เกณิยชฎิลก็กราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภกิษุสงฆหมูใหญ มีภิกษุประมาณ ๑๒๕๐ รูป และ 
 ขาพระองคเลื่อมใสในพราหมณท้ังหลาย ก็จริง ถึงกระน้ันขอพระโคดมผูเจรญิพรอมดวยภิกษุสงฆ 
 โปรดทรงรับภตัตาหารของขาพระองคในวันพรุงน้ี พระเจาขา. แมครั้งท่ี ๒ พระผูมีพระภาคก็ 
 ตรัสวา ดูกรเกณิยะ ภิกษุสงฆหมูใหญ มีภิกษุประมาณ ๑๒๕๐ รูป และทานก็เลื่อมใสใน 
 พราหมณท้ังหลาย. แมครั้งท่ี ๓ เกณิยชฎิลก็ไดกราบทูลพระผูมีพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผู
เจริญ 
 ภิกษุสงฆหมูใหญ มีภิกษุประมาณ ๑๒๕๐ รูป และขาพระองคเลื่อมใสในพราหมณท้ังหลายก็จริง 
 ถึงกระน้ันขอพระโคดมผูเจรญิพรอมดวยภิกษุสงฆ โปรดทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวัน 
 พรุงน้ีแหละ พระเจาขา. พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ. ครั้งน้ันแล เกณิยชฎิลทราบวา 
 พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาแลว จึงลุกจากท่ีนั่ง เขาไปยังอาศรมของตนแลวเรียกมิตร 
 อํามาตยและญาติสาโลหิตมาบอกวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ขอมิตรอํามาตยและญาติสาโลหิต 
 ท้ังหลายจงฟงขาพเจา ขาพเจานิมนตพระสมณโคดม พรอมดวยภิกษุสงฆมาฉันภัตตาหารในวัน 
 พรุงน้ี ขอทานท้ังหลายพึงกระทําความขวนขวายดวยกําลังกายเพ่ือขาพเจาดวยเถิด. มิตรอาํมาตย 



 และญาติสาโลหิตท้ังหลาย รับคําเกณิยชฎิลแลว บางพวกขุดเตา บางพวกผาฟน บางพวก 
 ลางภาชนะ บางพวกตั้งหมอน้าํ บางพวกปูลาดอาสนะ. สวนเกณิยชฎิลจัดแจงโรงประรํา 
 ดวยตนเอง. 
                    เสลพราหมณไดฟงคําวาพุทโธ 
      [๖๐๖] ก็สมัยน้ันแล พราหมณช่ือวาเสละ อาศัยอยูในอาปณนิคมเปนผูรูจบไตรเทพ 
 พรอมท้ังคัมภรีนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏกะ พรอมท้ังประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสะเปนท่ี ๕ เขาใจ 
 ตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตนะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ สอนมนต 
 ใหมาณพ ๓๐๐ คน. ก็สมัยน้ัน เกณิยชฎิลเลื่อมใสในเสลพราหมณ. ครั้งน้ัน เสลพราหมณ 
 แวดลอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน เดินเท่ียวไปมาเปนการพักผอน ไดเขาไปทางอาศรมของเกณิยชฎิล. 
 ไดเห็นชนท้ังหลายกําลังชวยเกณิยชฎิลทํางานอยู บางพวกขุดตา บางพวกผาฟน บางพวกลาง 
 ภาชนะ บางพวกต้ังหมอน้ํา บางพวกปูลาดอาสนะ สวนเกณิยชฎิลกําลังจัดแจงโรงประราํ 
 ดวยตนเอง ครัน้แลวจึงไดถามเกณิยชฎิลวา ทานเกณิยจักมีอาวาหมงคล หรือววิาหมงคล หรือ 
 จักบูชามหายัญ หรือทานทูลอญัเชิญพระเจาพิมพิสารจอมทัพ พระเจาแผนดินมคธ พรอมดวย 
 พลนิกาย มาเสวยพระกระยาหารในวันพรุงน้ี. เกณิยชฎิลตอบวา ขาแตทานเสละ ขาพเจามิได 
 มีอาวาหมงคล หรือวิวาหมงคล และมิไดทูลอัญเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารจอมทัพพระเจาแผน 
 มคธ พรอมดวยพลนิกาย มาเสวยพระกระยาหารในวันพรุงน้ี แตขาพเจาจักบูชามหายัญ คือ 
 มีพระสมณโคดมศากยบุตร เสด็จออกทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จจารกิมาในอังคุตราปชนบท 
 พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ มีภิกษุประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงอาปณนิคม ก็กิตติศัพทอันงาม 
 ของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค 
 นั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม. ทานพระโคดมพระองคนั้น 
 ขาพเจาทูลนิมนตแลวเพ่ือเสวยภัตตาหารในวนัพรุงน้ี พรอมดวยภิกษุสงฆ. 
      เส. ดูกรทานเกณิยะ ทานกลาววา พุทโธ ดังน้ีหรอื? 
      เก. ขาแตทานเสละ ขาพเจากลาววา พุทโธ. 
      เส. ดูกรทานเกณิยะ ทานกลาววา พุทโธ ดังน้ีหรอื? 
      เก. ขาแตทานเสละ ขาพเจากลาววา พุทโธ. 
      ครั้งน้ันแล เสลพราหมณไดมีความคิดวา แมแตเสียงวา พุทโธ นี้แล ก็ยากท่ีสัตว 
 จะพึงไดในโลก ก็มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ อันมาแลวในมนตของเราท้ังหลาย ท่ีพระมหา 
 บุรุษประกอบแลว ยอมมีคติเปน ๒ เทาน้ัน ไมเปนอยางอื่น คือ ถาอยูครองเรือน จะไดเปน 
 พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปน 
 ขอบเขต ทรงชนะวิเศษ มีพระราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ คือ จักร 
 แกว ๑ ชางแกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑ นางแกว ๑ คฤหบดีแกว ๑ ปริณายกแกว ๑ 
 พระองคมีพระราชโอรสมากกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายเีสนา 
 ของขาศึกได พระองคทรงชนะโดยธรรม โดยไมตองใชอาชญา ไมตองใชศาสตรา 
 ทรงครอบครองแผนดินนี้มีสมุทรสาครเปนขอบเขต ๑ ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะได 



 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ๑ ดกูรทานเกณิยะ 
 ก็ทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เดี๋ยวนี้ประทับอยูท่ีไหน? 
                   เสลพราหมณเขาเฝาพระพุทธเจา 
      [๖๐๗] เมื่อเสลพราหมณกลาวถามอยางนีแ้ลว เกณิยชฎิลยกแขนขวาข้ึนช้ีบอก 
 เสลพราหมณวา ขาแตทานเสละ ทานพระโคดมพระองคนั้น เดี๋ยวนี้ประทับอยูทางราวปาอนั 
 เขียวนั่น. ลําดับนั้นแล เสลพราหมณพรอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน ไดเดินเขาไปทางท่ีพระผูมีพระภาค 
 ประทับอยู. แลวไดบอกมาณพเหลาน้ันวา ทานท้ังหลายจงเงยีบเสียง จงเวนระยะใหไกลกัน 
 ยางเทาหนึ่งเดินมา ทานท้ังหลายจงเปนเหมอืนราชสีหตัวเดียวเท่ียวไปทุกเมื่อ และเม่ือกําลัง 
 เจรจากับทานพระสมณโคดม ทานท้ังหลายจงอยาพูดสอดข้ึนในระหวางๆ ขอจงรอคอยใหจบ 
 ถอยคําของเรา. ลําดับนั้น เสลพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดสนทนา 
 ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมี- 
 *พระภาค ไดเห็นมหาปุริสลกัษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมีพระภาคโดยมาก เวนอยู 
 ๒ ประการ คือ พระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัย 
 ไมนอมใจเช่ือ ไมเลื่อมใสในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ. 
      [๖๐๘] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริวา เสลพราหมณนี้เห็นมหาปุริสลักษณะ 
 ๓๒ ประการของเราโดยมากเวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ ชิวหาใหญ ๑ 
 จึงคงเคลือบแคลง สงสัย  ไมนอมใจเช่ือ ไมเลื่อมใสในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ. 
 ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร  ใหเสลพราหมณไดเห็นพระคุยหฐาน 
 อันเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณท้ังสองกลับไปมา สอดเขาชอง 
 พระนาสิกท้ังสองกลับไปมา ทรงแผปดท่ัวมณฑลพระนลาฏ. 
                เสลพราหมณและบริษัทไดบรรชาอุปสมบท 
      [๖๐๙] ครั้งน้ันแล เสลพราหมณไดมีความดําริวา พระสมณโคดมทรงประกอบดวย 
 มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ บริบูรณ ไมบกพรอง แตเรายังไมทราบชัดซ่ึงพระองควาเปน 
 พระพุทธเจาหรือไม และเราไดสดับเรื่องน้ีมาแตสํานักพราหมณท้ังหลายซ่ึงเปนผูแกเฒา เปน 
 ผูใหญ เปนอาจารยและปาจารยกลาวกันวา ทานท่ีเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย 
 ยอมแสดงพระองคใหปรากฏในเมื่อผูใดผูหนึง่กลาวพระคุณของพระองค มิฉะนั้น เราพึงชมเชย 
 พระสมณโคดมเฉพาะพระพักตรดวยคาถาอนัสมควรเถิด. ลําดับนั้นแล เสลพราหมณไดชมเชย 
 พระผูมีพระภาคเฉพาะพระพักตรดวยคาถาอนัสมควรวา 
         พระผูมีพระภาคทรงมีพระกายบริบูรณ มีพระรัศมีรุงเรอืงงาม 
         มีพระชาติดี ผูไดเห็นแมนานก็ไมรูอิ่ม มีพระฉวีวรรณดังทองคํา 
         มีพระทาฐะขาวสะอาด มีพระวิริยภาพ มหาปุริสลักษณะ 
         อันเปนเครื่องแตกตางจากสามัญชน มีอยูในพระกายของ 
         พระองคผูเปนนรสุชาตครบถวน พระองคมีพระเนตรผองใส มี 



         พระพักตรงาม มีพระกายตรงดังกายพรหม มีสงาในทามกลาง 
         หมูสมณะ เหมือนพระอาทิตยไพโรจนฉะนั้น พระองคเปน 
         ภิกษุงามนาชม มีพระตจะดังไลทาดวยทองคํา พระองค 
         มีพระคุณสมบัติอันสูงสุดอยางนี้ จะตองการอะไรดวยความ 
         เปนสมณะ พระองคควรจะเปนพระเจาจักรพรรดิผูประเสริฐ 
         เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะวิเศษ 
         เปนใหญในชมพูทวีป กษัตริยท้ังหลายผูเปนพระราชามหาศาล 
         จงเปนผูติดตามพระองค  ขาแตพระโคดม ขอเชิญพระองคทรง 
         ครองราชสมบัติเปนราชาธิราชจอมมนษุยเถิด. 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
         ดูกรเสลพราหมณ เราเปนพระราชา เปนพระราชาโดยธรรม 
         ไมมีผูอื่นยิ่งกวา  เราประกาศธรรมจักร อันเปนจักรท่ีใครๆ 
         ประกาศไมได. 
     เส. ขาแตพระโคดม พระองคทรงปฏิญาณวาเปนสัมพุทธะ และ 
         ตรัสวาเปนธรรมราชา ไมมีผูอื่นยิ่งกวา ทรงประกาศธรรมจักร 
         ดังน้ี ใครหนอเปนเสนาบดีของพระองคทาน เปนสาวก 
         ผูอํานวยการของพระศาสดา ใครหนอประกาศธรรมจักรตามท่ี 
         พระองคทรงประกาศแลวนี้ได? 
      พ. ธรรมจักรอันไมมีจักรอืน่ยิ่งกวา เปนจักรท่ีเราประกาศแลว 
         สารีบุตรผูเกิดตามตถาคต ยอมประกาศตามได ดูกรพราหมณ 
         สิ่งท่ีควรรูยิ่ง เรารูยิ่งแลว สิ่งท่ีควรเจริญเราเจริญแลว สิ่งท่ีควร 
         ละเราละไดแลว เพราะฉะนั้น เราจึงเปนพระพุทธเจา ดูกร 
         พราหมณ ทานจงกําจัดความสงสัยในเรา จงนอมใจเช่ือเถิด 
         การไดเห็นพระสัมพุทธเจาท้ังหลายเนืองๆ เปนการไดยาก 
         ความปรากฏแหงพระสัมพุทธเจาท้ังหลายเนืองๆ เปนการหา 
         ไดยากในโลกแล ดูกรพราหมณ เราเปนพระสัมพุทธเจา 
         เปนผูเชือดลูกศร ไมมีผูอืน่ยิ่งกวา เปนผูประเสริฐ ไมมี 
         ใครเปรียบ ย่ํายีเสียซ่ึงมารและเสนาแหงมาร ทําขาศึกท้ังปวง 
         ใหอยูในอํานาจ ไมมีภัยแตท่ีไหนๆ บันเทิงใจอยู. 
     เส. ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ขอทานท้ังหลายจงใครครวญธรรมนี ้
         ตามท่ีพระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุตรัสอยู พระผูมีพระภาคเปนผู 
         เชือดลูกศร เปนพระมหาวีระ ดังราชสีหบันลืออยูในปาฉะนั้น 
         ใครเลาแมเกิดในสกุลตํ่า  ไดเห็นพระผูมีพระภาคผูประเสริฐ 
         ไมมีใครเปรียบ ทรงย่ํายีเสียซ่ึงมารและเสนามาร จะไมพึง 



         เลื่อมใส ผูใดปรารถนา เชิญผูนั้นตามเรา สวนผูใดไมปรารถนา 
         เชิญผูนั้นอยูเถิด เราจักบวชในสํานักพระผูมีพระภาคผูมี 
         พระปญญาอันประเสริฐน้ี. 
      มาณพเหลาน้ันกลาววา 
         ขาแตทานพราหมณ ถาทานผูเจริญชอบใจคําส่ังสอนของพระ- 
         สัมมาสัมพุทธเจาอยางนี้ แมขาพเจาท้ังหลายก็จักบวชในสํานัก 
         ของพระผูมีพระภาคผูมีพระปญญาอันประเสริฐ ดังน้ีแลว 
         พราหมณ ๓๐๐ คนเหลาน้ัน พากันประนมอัญชลีทูลขอบรรพชา 
         วา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคท้ังหลายจักประพฤติ 
         พรหมจรรยในสํานักของพระองค. 
      พ. พรหมจรรยอันเรากลาวดีแลว  อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นเอง ไม 
         ประกอบดวยกาล เปนเหตุทําใหบรรพชาของผูไมประมาทศึกษา 
         อยู ไมเปนโมฆะ. 
      เสลพราหมณพรอมท้ังบริษัท ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค. 
      [๖๑๐] ครั้งน้ันแล เกณิยชฎิลส่ังใหจัดแจงขาทนียโภชนียาหารอยางประณีตในอาศรม 
 ของตนตลอดราตรีนั้นแลว ใชใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ ไดเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว พระเจาขา. ครั้งน้ัน เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาค 
 ทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังอาศรมของเกณิยชฎิล แลวประทับ 
 นั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไวถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ. ลําดับนั้น เกณิยชฎิลไดอังคาสภิกษุสงฆมี 
 พระพุทธเจาเปนประมุขใหอิ่มหนําเพียงพอ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน. 
 เมื่อพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว ละพระหัตถจากบาตรแลว เกณิยชฎิลถือเอาอาสนะต่ําแหงหน่ึง 
 แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
                         เกณิยานุโมทนา 
      [๖๑๑] ครั้นเกณิยชฎิลนั่งเรยีบรอยแลว พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาดวยพระคาถา 
 เหลานี้วา 
         ยัญท้ังหลายมีการบูชาไฟเปนประมุข คัมภีรสาริตติศาสตร เปน 
         ประมุขแหงคัมภีรฉันท พระราชาเปนประมุขของมนุษยท้ังหลาย 
         สาครเปนประมุขของแมน้ําท้ังหลาย ดวงจันทรเปนประมุขของ 
         ดวงดาวท้ังหลาย ดวงอาทิตยเปนประมุขของความรอน พระสงฆ 
         เปนประมุขของผูหวังบุญบูชาอยู. 
      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาดวยพระคาถาเหลานี้ แลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. 
 ครั้งน้ันแล ทานพระเสละพรอมดวยบริษัท หลีกออกจากหมูเปนไมประมาท มีความเพียร มี 
 ใจแนวแน ไมนานนัก ก็ไดกระทําท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเย่ียมท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวช 
 เปนบรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้น 



 แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว สิ่งอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ 
 ทานพระเสละพรอมท้ังบริษัท ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย. 
      [๖๑๒] ครั้งน้ันแล ทานพระเสละพรอมท้ังบริษัท ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ หมผาเฉวียงบาขางหน่ึงประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลดวยคาถาวา 
         ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ นับแตวันท่ีขาพระองคท้ังหลาย 
         ไดถึงพระองคเปนสรณะเปนวันท่ี ๘ เขาน่ีแลว ขาพระองค 
         ท้ังหลายเปนผูอันพระองคทรงฝกแลว ในคําส่ังสอนของพระองค 
         โดย ๗ ราตรี พระองคเปนพระพุทธเจา เปนพระศาสดา เปน 
         มุนีผูครอบงํามาร ทรงเปนผูฉลาดในอนุสัย ทรงขามไดเองแลว 
         ทรงยังหมูสัตวนี้ใหขามไดดวย พระองคทรงกาวลวงอปุธิท้ัง- 
         หลายแลว ทรงทําลายอาสวะท้ังหลายแลว ไมทรงยึดมัน่เลย 
         ทรงละภัยและความขลาดกลัวไดแลว ดจุดังราชสีห ภิกษุ ๓๐๐ 
         รูปนี้ ยืนประนมอัญชลีอยู ขาแตพระองคผูมีความเพียร ขอ 
         ไดทรงโปรดเหยียดพระยุคลบาทออกเถิด  ขอเชิญนาคท้ังหลาย 
         ถวายบังคมพระศาสดาเถิด. 
                        จบ เสลสูตร ท่ี ๒. 
                          --------- 
                        ๓. อัสสลายนสตูร 
                      ทรงโปรดอัสสลายนมาณพ 
      [๖๑๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ก็สมัยน้ันแล พราหมณผูมาจากแควนตางๆ ประมาณ ๕๐๐ คน 
 พักอาศัยอยูในพระนครสาวัตถีดวยกรณียกิจบางอยาง. ครั้งน้ันพราหมณเหลานั้นไดคิดกันวา 
 พระสมณโคดมน้ี ทรงบัญญัติความบริสุทธ์ิท่ัวไปแกวรรณะทั้ง ๔ ใครหนอพอจะสามารถเจรจา 
 โตตอบกับพระสมณโคดมในคําน้ันได. ก็สมัยนั้นแล มาณพช่ือวาอัสสลายนะอาศัยอยูในพระ- 
 *นครสาวัตถียงัเปนเด็กโกนศีรษะมีอายุ ๑๖ ปนับแตเกิดมา เปนผูรูจบไตรเพท พรอมท้ังคัมภีร 
 นิมัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนท่ี ๕ เปนผูเขาใจตัวบท 
 เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ. ครั้งน้ัน พราหมณ 
 เหลานั้นคิดกันวา อัสสลายนมาณพผูนี้อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี ยังเปนเด็ก ฯลฯ ชํานาญใน 
 คัมภีรโลกายตะและตําราทํานายลักษณะ เขาคงสามารถจะเจรจาโตตอบกบัพระสมณโคดมใน 
 คําน้ันได. 
      [๖๑๔] ลําดับนั้นแล พราหมณเหลานั้นพากันเขาไปหาอัสสลายนมาณพถึงท่ีอยู ครั้นแลว 
 ไดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา พออัสสลายนมาณพผูเจริญ พระสมณโคดมน้ี ทรงบัญญัติความ 
 บริสุทธิ์ท่ัวไปแกวรรณะท้ัง ๔ พอผูเจริญ จงเขาไปเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคําน้ัน เมื่อ 



 พราหมณท้ังหลายกลาวแลวอยางนี้. อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลานั้นวา ทานผูเจริญ 
 ท้ังหลาย ไดทราบวา พระสมณโคดมเปนธรรมวาที ก็อันบุคคลผูเปนธรรมวาที ยอมเปนผูอัน 
 ใครๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก ขาพเจาไมสามารถจะเจรจาโตตอบกบัพระสมณโคดมในคํา 
 นั้นได. แมครั้งท่ี ๒ พราหมณเหลาน้ันไดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา พออัสสลายนะผูเจรญิ 
 พระสมณโคดมน้ี ทรงบัญญัติความบริสุทธ์ิท่ัวไปแกวรรณะทั้ง ๔ พอผูเจรญิจงเขาไปเจรจาโตตอบ 
 กับพระสมณโคดมในคําน้ัน. แมครั้งท่ี ๒ อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลานั้นวา 
 ทานผูเจริญท้ังหลาย ไดทราบวา พระสมณโคดมเปนธรรมวาที ก็อันบุคคลผูเปนธรรมวาที ยอม 
 เปนผูอันใครๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก ขาพเจาไมสามารถจะเจรจาโตตอบกับพระสมณ- 
 *โคดมในคําน้ันได. แมครั้งท่ี ๓ พราหมณเหลาน้ันก็ไดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา พออัสสลายนะ 
 ผูเจริญ พระสมณโคดมน้ี ทรงบัญญัติความบริสุทธ์ิท่ัวไปแกวรรณะท้ัง ๔ พอผูเจริญจงเขาไป 
 เจรจาโตตอบกบัพระสมณโคดมในคําน้ัน ก็พออัสสลายนะผูเจริญไดประพฤติวิธีบรรพชาของ 
 ปริพาชกมาแลว พออัสสลายนะอยากลัวแพซึ่งยังไมทันรบเลย. เมื่อพราหมณเหลานั้นกลาว 
 อยางนี้แลว อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลานั้นวา ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจา 
 ยอมไมไดแน ไดทราบวาพระสมณโคดมเปนธรรมวาที ก็อันบุคคลผูเปนธรรมวาที ยอมเปนผู 
 อันใครๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก ขาพเจาจะไมสามารถจะเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดม 
 ในคําน้ันได ก็แตวา ขาพเจาจักไปตามคําของทานท้ังหลาย. 
                         เรื่องวรรณะ ๔ 
      [๖๑๕] ลําดับนั้น อัสสลายนมาณพพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญพากันเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง 
 กันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลว อัสสลายนมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายกลาวอยางนีว้า พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ 
 วรรณะอื่นเลว พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะขาว วรรณะอื่นดํา พราหมณเทาน้ันยอมบริสุทธ์ิ 
 คนท่ีมิใชพราหมณไมบริสุทธิ์ พราหมณเทาน้ันเปนบุตรพรหม เปนโอรสพรหม เกิดแตปาก 
 ของพรหม เกิดแตพรหม อันพรหมนิรมิต เปนทายาทของพรหมในเรื่องน้ี ทานพระโคดมจะ 
 ตรัสวาอยางไร? 
      [๖๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอสัสลายนะ ก็นางพราหมณีของพราหมณ 
 ท้ังหลาย มีระดูบาง มีครรภบาง คลอดบุตรบาง ใหบุตรด่ืมนมบาง ปรากฎอยู ก็พราหมณ 
 เหลานั้นเปนผูเกิดจากชองคลอดเหมือนกัน ยงักลาวอยางนี้วา พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะ 
 ประเสริฐ วรรณะอื่นเลว ... อันพรหมนิรมิต เปนทายาทของพรหม. 
      อ. ทานพระโคดมตรัสอยางน้ีก็จริง แตในเรื่องน้ี พราหมณท้ังหลายก็ยังเขาใจอยู 
 อยางนี้วา พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม. 
      [๖๑๗] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานไดฟงมาแลว 
 หรือวา ในแควนโยนก แควนกัมโพช และในปจจันตชนบทอื่นๆ มีวรรณะอยู ๒ วรรณะ 
 เทาน้ัน คือ เจา และทาส เปนเจาแลวกลับเปนทาส เปนทาสแลวกลับเปนเจา? 



      อ. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนั้นวา ในแควนโยนก แควนกัมโพช 
 และในปจจันตชนบทอื่นๆ มีวรรณะอยู ๒ วรรณะเทาน้ัน คือ เจา และทาส เปนเจาแลวกลับ 
 เปนทาส เปนทาสแลวกลับเปนเจา. 
      พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเรื่องน้ี อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของพราหมณ 
 ท้ังหลายผูกลาวอยางนีว้า พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม? 
      อ. ทานพระโคดมตรัสอยางน้ันก็จริง แตในเรื่องน้ี พราหมณท้ังหลายก็ยังเขาใจอยู 
 อยางนี้วา พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม. 
      [๖๑๘] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กษัตริยเทาน้ันหรือ 
 เปนผูมีปกติฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูด 
 เพอเจอ โลภมาก มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก พราหมณไมเปนอยางนั้น แพศยเทาน้ันหรือ ... ศูทรเทาน้ันหรือ เปนผูมีปกติฆาสัตว 
 ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ โลภมาก 
 มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก พราหมณ 
 ไมเปนอยางนั้น? 
      อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม แมกษัตริย ผูมีปกติฆาสัตว ... 
 มีความเห็นผิด เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาแตทานพระโคดม แม 
 พราหมณ ... แมแพศย ... แมศูทร ขาแตพระโคดมผูเจริญ ความจริง แมวรรณะ ๔ ผูมีปกติ 
 ฆาสัตว ... มีความเห็นผิด เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกท้ังหมด. 
      พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเรื่องน้ี อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของพราหมณ 
 ท้ังหลายผูกลาวอยางนีว้า พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม? 
      อ. ทานพระโคดมตรัสอยางน้ันก็จริง แตในเรื่องน้ี พราหมณท้ังหลายก็ยังเขาใจอยางนี้ 
 วา พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม. 
      [๖๑๙] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทาน้ัน 
 หรือหนอ ผูงดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ 
 จากการพูดสอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ไมโลภมาก มีจติพยาบาท 
 มีความเห็นชอบ เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค กษัตริยไมพึงเปนเชนนั้น แพศยไมพึง 
 เปนเชนนั้นศูทรไมพึงเปนเชนนั้น? 
      อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม แมกษัตริยผูงดเวนจากการ 
 ฆาสัตว ... มีความเห็นชอบ เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแตทานพระโคดม 
 แมพราหมณ ... แมแพศย ... แมศูทร ... ขาแตพระโคดมผูเจรญิ ความจริง แมวรรณะ ๔ ผูงด 
 เวนจากการฆาสัตว ... มีความเห็นชอบ เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคท้ังหมด. 
      พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเรื่องน้ี อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของพราหมณ 
 ผูกลาวอยางนีว้า พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม? 
      อ. ทานพระโคดมตรัสอยางน้ีก็จริง แตในเรื่องน้ี พราหมณก็ยังเขาใจอยางนี้วา พราหมณ 



 เทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม. 
      [๖๒๐] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในประเทศนั้น 
 พราหมณเทาน้ันหรือหนอ ยอมสามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน (สวน) 
 กษัตริยไมสามารถ แพศยไมสามารถ ศูทรไมสามารถ? 
      อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม ในประเทศนั้น แมกษัตริย 
 ก็สามารถเจรญิเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ขาแตทานพระโคดม แมพราหมณ ... 
 แมแพศย ... แมศูทร ... ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ความจริงในประเทศนั้น แมวรรณะ ๔ 
 ก็สามารถเจรญิเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนไดท้ังหมด. 
      พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเรื่องน้ี อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของพราหมณ 
 ท้ังหลายผูกลาวอยางนี้ พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะอันประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม? 
      อ. ทานพระโคดมตรัสอยางน้ันก็จริง แตในเรื่องน้ี พราหมณท้ังหลายก็ยังเขาใจอยางนี้วา 
 พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม. 
      [๖๒๑] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทาน้ัน 
 หรือหนอ ยอมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบนํ้า แลวลอยละอองและธุลีได กษัตริย 
 ไมสามารถ แพศยไมสามารถ ศูทรไมสามารถ? 
      อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม แมกษัตริยก็ยอมสามารถ 
 ถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบนํ้า แลวลอยละอองและธุลีได ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมพราหมณ ... 
 แมแพศย ... แมศูทร ... ขาแตพระโคดมผูเจรญิ ความจริง แมวรรณะ ๔ ก็ยอมสามารถถอืเอา 
 เครื่องสีตัวสําหรับอาบนํ้า แลวลอยละอองและธุลีไดท้ังหมด. 
      พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเรื่องน้ี อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของพราหมณ 
 ท้ังหลายผูกลาวอยางนีว้า พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม? 
      อ. ทานพระโคดมตรัสอยางน้ันก็จริง แตในเรื่องน้ี พราหมณท้ังหลายก็ยังเขาใจอยางนี้ 
 วา พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม. 
      [๖๒๒] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระราชาในโลกนี้ 
 เปนกษัตริยผูไดรับมูรธาภิเษกแลว จะพึงทรงเกณฑบุรุษผูมีชาติตางๆ กัน ๑๐๐ คนใหมาประชุม 
 กันแลวตรัสวา มาเถิดทานท้ังหลาย ในจํานวนบุรุษเหลาน้ัน บุรุษเหลาใดเกิดแตสกุลกษัตริย 
 แตสกุลพราหมณ แตสกุลเจา บุรุษเหลาน้ันจงถือไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือไม 
 ทับทิม เอามาทําเปนไมสีไฟ แลวจงสีใหไฟลุกโพลง อนึง่ มาเถิดทานท้ังหลาย ในจํานวน 
 บุรุษเหลาน้ัน บุรุษเหลาใดเกิดแตสกุลจัณฑาล แตสกุลพราน แตสกุลจักสาน แตสกุลชางรถ 
 แตสกุลเทหยากเยื่อ บุรุษเหลาน้ันจงถือเอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง 
 เอามาทําเปนไมสีไฟ แลวจงสใีหไฟลุกโพลง ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน ไฟท่ีบุรุษท้ังหลายผูเกิดแตสกุลกษัตริย แตสกุลพราหมณ แตสกุลเจา ถือเอาไมสัก 
 ไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือไมทับทิม เอามาทําเปนไมสีไฟ แลวสีใหไฟลุกโพลงข้ึนเทาน้ัน 
 หรือหนอ พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟน้ันได สวนไฟ 



 ท่ีบุรุษท้ังหลายผูเกิดแตสกุลจณัฑาล แตสกุลพราน แตสกุลจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุล 
 เทหยากเยื่อ ถือเอาไมรางสุนขั ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง เอามาทําเปนไมสีไฟ 
 แลวสีไฟใหลุกโพลงข้ึนนั้น พึงเปนไฟไมมีเปลว ไมมีสี ไมมีแสงสวาง และไมอาจทํากิจ 
 ท่ีตองการทําดวยไฟนั้น? 
      อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมไฟท่ีบุรุษท้ังหลายผูเกิด 
 แตสกุลกษัตริย ... แลวสีใหไฟลุกโพลงข้ึน ก็พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจ 
 ทํากิจท่ีตองทําดวยไฟนั้นได แมไฟท่ีบุรุษท้ังหลายผูเกิดแตสกุลจัณฑาล ... แลวสีใหไฟลุกโพลง 
 ข้ึน ก็พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟนั้นได ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ ความจริง แมไฟทุกอยางก็พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจทํากิจท่ีตองทํา 
 ดวยไฟนั้นไดหมด. 
      พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเรื่องน้ี อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของพราหมณ 
 ท้ังหลายผูกลาวอยางนีว้า พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ... เปนทายาทของพรหม? 
      อ. ทานพระโคดมตรัสอยางน้ันก็จริง แตในเรื่องน้ี พราหมณท้ังหลายก็ยังเขาใจอยู 
 อยางนี้วา พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม. 
      [๖๒๓] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขัตติยกุมารในโลกน้ี 
 พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางพราหมณี เพราะอาศัยการอยูรวมของคนท้ังสองน้ัน พึงเกิดบุตร 
 แตนางพราหมณีกับขัตติยกุมารน้ัน เหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ก็ควรกลาวไดวาเปน 
 กษัตริยบาง เปนพราหมณบางหรือ? 
      อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุตรเกิดแตนางพราหมณีกับขัตติยกุมารน้ัน เหมือนมารดา 
 ก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ก็ควรกลาวไดวา เปนกษัตริยบาง เปนพราหมณบาง. 
      [๖๒๔] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณกุมาร 
 ในโลกนี้ พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางกษัตริย เพราะอาศัยการอยูรวมของคนท้ังสองน้ัน พึงเกิด 
 บุตร บุตรผูเกิดแตนางกษัตริยกับพราหมณกุมารน้ัน เหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ก็ควร 
 กลาวไดวา เปนกษัตริยบาง เปนพราหมณบางหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุตรผูเกิดแตนางกษัตริยกับพราหมณกุมารน้ี ก็ควรกลาวไดวา 
 เปนกษัตริยบาง เปนพราหมณบาง. 
      [๖๒๕] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในโลกนี้ เขาพึง 
 ผสมแมมากับพอลา เพราะอาศัยการผสมแมมากับพอลานั้น พึงเกิดลูกมา แมลูกมาท่ีเกิดแต 
 แมมากับพอลาน้ัน เหมือนแมก็ดี เหมือนพอก็ดี ก็ควรกลาวไดวา เปนมาบาง เปนลาบางหรือ? 
      อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมลูกผสมนั้นก็ยอมเปนมาอศัดร ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 เรื่องของสัตวนี้ ขาพเจาเห็นวาตางกัน แตในนัยตน ในเรื่องของมนุษยเหลาโนน ขาพเจา 
 เห็นวาไมตางอะไรกัน. 
      [๖๒๖] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในโลกนี้ พึงมีมาณพ 
 สองคน เปนพี่นองรวมทองเดยีวกัน คนหน่ึงเปนคนศึกษาเลาเรียน อันอาจารยแนะนํา คนหน่ึง 



 ไมไดศึกษาเลาเรียน อันอาจารยไมไดแนะนํา ในสองคนน้ี พราหมณท้ังหลายพึงเช้ือเชิญคนไหน 
 ใหบริโภคกอน ในการเลี้ยงของผูมีศรัทธาก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อเปนบรรณาการก็ดี ในการเลี้ยง 
 เพื่อบูชายัญก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี? 
      อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในสองคนน้ี พราหมณท้ังหลายพึงเช้ือเชิญมาณพผูศึกษา 
 เลาเรียน ผูท่ีอาจารยแนะนํา ใหบริโภคกอน ในการเลี้ยงของผูมีศรัทธาก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อ 
 เปนบรรณาการก็ดี ในการเลี้ยงเพ่ือบูชายัญก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ ของท่ีใหในบุคคลผูไมไดศึกษาเลาเรียน ผูท่ีอาจารยมไิดแนะนํา จักมีผลมากได 
 อยางไรเลา. 
      [๖๒๗] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในโลกนี้ พึงมี 
 มาณพสองคน เปนพี่นองรวมทองเดียวกัน คนหน่ึงเปนคนศึกษาเลาเรียน อนัอาจารยแนะนํา 
 แตเปนคนทุศีล มีธรรมอันลามก คนหน่ึงไมไดศึกษาเลาเรียน อันอาจารยมไิดแนะนํา แตเปน 
 คนมีศีล มีกัลยาณธรรม ในสองคนน้ี พราหมณท้ังหลายพึงเช้ือเชิญคนไหนใหบริโภคกอน 
 ในการเลี้ยงของผูมีศรัทธาก็ดี ... ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี? 
      อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในสองคนน้ี พราหมณท้ังหลายพึงเช้ือเชิญมาณพผูไมได 
 ศึกษาเลาเรียน ผูท่ีอาจารยไมไดแนะนํา แตเปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม ใหบริโภคกอน 
 ในการเลี้ยงของผูมีศรัทธาก็ดี ... ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ของท่ีใหในบุคคลผูทุศีล มีธรรมอันลามกจกัมีผลมากอะไรเลา. 
      พ. ดูกรอัสสลายนะ เมื่อกอนทานไดไปยังชาติ ครั้นไปยังชาติแลวไดไปในมนต 
 ครั้นไปในมนตแลว กลับเวนมนตนั้นเสีย แลวกลับมายังความบริสุทธ์ิอันท่ัวไปแกวรรณะท้ัง ๔ 
 ท่ีเราบัญญัติไว. 
      เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อัสสลายนมาณพนิ่งเฉย เกอเขิน คอตก กมหนา 
 ซบเซา หมดปฏิภาณ. 
                         วรรณ ๔ ในอดีต 
      [๖๒๘] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา อัสสลายนมาณพ นิ่งเฉย เกอเขิน 
 คอตก กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงไดตรัสกะอัสสลายนมาณพวา ดูกรอัสสลายนะ 
 เรื่องเคยมีมาแลว พราหมณฤาษี ๗ ตน มาประชุมกันท่ีกระทอมอันมุงบังดวยใบไมในราวปา 
 เกิดมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานน้ีวา พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม. 
 ดูกรอัสสลายนะ อสิตเทวละฤาษีไดสดับขาววา พราหมณฤาษี ๗ ตน มาประชุมกันท่ีกระทอม 
 อันมุงบังดวยใบไม เกิดทิฏฐิอันลามกเห็นปานน้ีวา พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ 
 เปนทายาทของพรหม ดังน้ี. ลาํดับนั้นแล อสิตเทวละฤาษีปลงผมและหนวด นุงผาสีแดงออน 
 สวมรองเทาสองช้ัน ถือไมเทาเลี่ยมทอง ไปปรากฏในบริเวณบรรณศาลาของพราหมณฤาษี ๗ ตน. 
 ดูกรอัสสลายนะ ครั้งน้ันแล อสิตเทวละฤาษีเดินไปมาอยูในบริเวณของพราหมณฤาษี ๗ ตน 
 กลาวอยางนีว้า เออทานพราหมณฤาษีเหลานี้ไปไหนกันหมดหนอ เออทานพราหมณฤาษีเหลานี้ 
 ไปไหนกันหมดหนอ. ดูกรอัสสลายนะ ลําดับนั้นแล พราหมณฤาษี ๗ ตน ไดกลาวกะ 



 อสิตเทวละฤาษีวา ใครหนอนี่เหมือนเด็กชาวบานเดินไปมาอยูท่ีบริเวณบรรณศาลาของพราหมณ 
 ฤาษี ๗ ตน กลาวอยางนีว้า เออทาน พราหมณฤาษีเหลานี้ไปไหนกันหมด เออทาน พราหมณฤาษี 
 เหลานี้ไปไหนกันหมด เอาละ เราท้ังหลายจักสาปแชงมัน. ดูกรอัสสลายนะ ลําดับนั้น 
 พราหมณฤาษี ๗ ตน พากันสาปแชงอสิตเทวละฤาษีวา มันจงเปนเถาเปนจุรณไป จงเปนเถา 
 เปนจุรณไป จงเปนเถาเปนจุรณไป. ดูกรอัสสลายนะ พราหมณฤาษี ๗ ตน พากันสาปแชง 
 อสิตเทวละฤาษีดวยประการใดๆ อสิตเทวละฤาษีกลับเปนผูมีรูปงามกวา เปนผูนาดูกวา และ 
 เปนผูนาเลื่อมใสกวา ดวยประการน้ันๆ. ดูกรอัสสลายนะ ครั้งน้ันแล พราหมณฤาษี ๗ ตน 
 ไดมีความคิดกันวา ตบะของเราท้ังหลายเปนโมฆะหนอ พรหมจรรยของเราท้ังหลายไมมีผล 
 ดวยวา เมื่อกอนเราท้ังหลายสาปแชงผูใดวา เจาจงเปนเถาเปนจุรณไป ผูนั้นบางคนก็เปนเถาไป 
 แตผูนี้เราท้ังหลายสาปแชงดวยประการใดๆ เขากลับเปนผูมีรูปงามกวา เปนผูนาดูกวา และ 
 เปนผูนาเลื่อมใสกวา ดวยประการน้ันๆ. อสิตเทวละฤาษีกลาววา ตบะของทานผูเจริญท้ังหลาย 
 เปนโมฆะก็หามิได และพรหมจรรยของทานผูเจริญท้ังหลายไมมีผลก็หามิได เชิญทานผูเจริญ 
 ท้ังหลายจงละความคิดประทุษรายในเราเสียเถิด. 
      ฤา. เราท้ังหลายยอมสละความคิดประทุษราย ทานเปนใครหนอ? 
      เท. ทานผูเจริญท้ังหลาย ไดยินช่ืออสิตเทวละฤาษีหรือไม? 
      ฤา. ทานผูเจริญ เราท้ังหลายไดยินช่ืออยางน้ัน. 
      เท. ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย เรานี่แหละอสิตเทวละฤาษีนั้น. 
      ดูกรอัสสลายนะ ลําดับนั้นแล พราหมณฤาษี ๗ ตน พากันเขาไปหาอสิตเทวละฤาษี 
 เพื่อจะไหว. อสิตเทวละฤาษีไดกลาวกะพราหมณฤาษี ๗ ตนวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย 
 ขาพเจาไดสดับขาวน้ีมาวา พราหมณฤาษี ๗ ตนมาประชุมในกระทอมอันมงุบังดวยใบไมในราวปา 
 เกิดทิฏฐิอันลามกเห็นปานน้ีวา พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ วรรณะอื่นเลว พราหมณ 
 เทาน้ันเปนวรรณะขาว วรรณะอื่นดํา พราหมณเทาน้ันบริสุทธ์ิ ผูมิใชพราหมณไมบริสุทธ์ิ 
 พราหมณเทาน้ันเปนบุตรของพรหม เปนโอรสของพรหม เกดิแตปากพรหม เกิดแตพรหม 
 อันพรหมนิรมติ เปนทายาทของพรหม ดงัน้ีจริงหรือ? พราหมณฤาษี ๗ ตน ตอบวาจริงอยางนั้น 
 ทานผูเจริญ. 
      เท. ก็ทานผูเจริญท้ังหลายรูหรือวา มารดาบังเกิดเกลาไดแตงงานกับพราหมณเทาน้ัน 
 ไมไดแตงงานกะชายผูมิใชพราหมณเลย? 
      ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ. 
      เท. ก็ทานผูเจริญท้ังหลายรูหรือวา มารดาของมารดาบังเกิดเกลา ตลอด ๗ ช่ัวยายาย 
 ของมารดา ไดแตงงานกะพราหมณเทาน้ัน ไมไดแตงงานกะชายผูมิใชพราหมณเลย? 
      ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ. 
      เท. ก็ทานผูเจริญท้ังหลายรูหรือวา บิดาบังเกิดเกลาไดแตงงานกับนางพราหมณีเทาน้ัน 
 ไมไดแตงงานกะหญิงผูมิใชนางพราหมณีเลย? 
      ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ. 



      เท. ก็ทานผูเจริญท้ังหลายรูหรือวา บิดาของบิดาบังเกิดเกลา ตลอด ๗ ช่ัวปูตาของบิดา 
 ไดแตงงานกะนางพราหมณีเทาน้ัน ไมไดแตงงานกะหญิงผูมิใชนางพราหมณีเลย? 
      ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ. 
      เท. ก็ทานผูเจริญท้ังหลายรูหรือวา การต้ังครรภจะมีไดดวยอาการอยางไร? 
      ฤา. ดูกรทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายรูวา การต้ังครรภจะมีไดดวยอาการอยางไร คือ 
 ในโลกนี้ มารดาและบิดาอยูรวมกัน ๑ มารดามีระดู ๑ สัตวผูจะเกิดในครรภปรากฏ ๑ การ 
 ต้ังครรภยอมมีไดเพราะความประชุมพรอมแหงเหตุ ๓ ประการอยางนี้. 
      เท. ก็ทานผูเจริญท้ังหลายออนวอนไดหรอืวา ไดโปรดเถิด ขอสัตวท่ีเกิดในครรภ 
 จงเปนกษัตริย จงเปนพราหมณ จงเปนแพศย หรือวาจงเปนศูทร? 
      ฤา. ดูกรทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายออนวอนอยางนั้นไมไดเลย. 
      เท. เมื่อเปนอยางนั้น ทานผูเจริญท้ังหลายจะรูไดหรือวา ทานท้ังหลายเปนพวกไหน? 
      ฤา. ดูกรทานผูเจริญ เมื่อเปนอยางนั้นขาพเจาท้ังหลายไมรูเลยวาขาพเจาท้ังหลายเปน 
 พวกไหน. 
      ดูกรอัสสลายนะ ก็พราหมณฤาษี ๗ ตนน้ัน อันอสิตเทวละฤาษีซักไซไลเลียง ไตถาม 
 ในวาทะปรารภชาติของตนยอมตอบไมได ก็บัดนี้ ทานอันเราซักไซไลเลียง ไตถามในวาทะ 
 ปรารภชาติของตน จะตอบไดอยางไร ทานเปนศิษยมีอาจารย ยังรูไมจบ เปนแตถือทัพพี. 
      [๖๒๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อัสสลายนมาณพไดกราบทูลพระผูมี- 
 *พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดม 
 โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
                      จบ อัสสลายนสูตร ท่ี ๓. 
                          --------- 
                         ๔. โฆฏมุขสูตร 
                         โฆฏมุขพราหมณ 
      [๖๓๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี:- 
      สมัยหน่ึง ทานพระอุเทนอยู ณ เขมิยอัมพวัน ใกลเมืองพาราณสี. ก็สมัยน้ันแล 
 พราหมณช่ือวาโฆฏมุขะไดไปถึงเมืองพาราณสีดวยกรณียกจิบางอยาง. ครั้งน้ันแล โฆฏมุขพราหมณ 
 เดินเท่ียวไปมาเปนการพักผอน ไดเขาไปยังเขมิยอัมพวัน. ก็สมัยน้ัน ทานพระอุเทนเดินจงกรม 
 อยูในท่ีแจง. โฆฏมุขพราหมณเขาไปหาทานพระอุเทนถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระอุเทน 
 ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดเดินตามพระอุเทนผูกําลังเดินจงกรมอยู ไดกลาว 
 อยางนี้วา ดูกรสมณะผูเจริญ การบวชอันชอบธรรมยอมไมมี ในเรื่องน้ี ขาพเจามีความเห็น 
 อยางนี้ เพราะบัณฑิตท้ังหลายเชนทานไมเห็นขอน้ัน หรือไมเห็นธรรมในเรื่องน้ี. 
      [๖๓๑] เมื่อโฆฏมุขพราหมณกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระอุเทนลงจากท่ีจงกรม เขาไปยัง 
 วิหาร แลวนั่งบนอาสนะท่ีจัดไว. แมโฆฏมุขพราหมณก็ลงจากท่ีจงกรม เขาไปยังวิหาร แลว 
 ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ครั้นแลว ทานพระอุเทนไดกลาวกะโฆฏมุขพราหมณวา ดูกร 



 พราหมณ อาสนะมีอยู ถาทานปรารถนาก็เชิญนั่งเถิด. 
      โฆ. ก็ขาพเจารอการเช้ือเชิญของทานพระอุเทนน้ีแล จึงยงัไมนั่ง เพราะวาคนเชน 
 ขาพเจา อันใครไมเช้ือเชิญกอนแลว จะพึงสําคัญการท่ีจะพึงนั่งบนอาสนะอยางไร. 
      ลําดับนั้นแล โฆฏมุขพราหมณถือเอาอาสนะตํ่าแหงหน่ึง แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
 ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอุเทนวา ดูกรสมณะผูเจริญ การบวชอันชอบธรรมยอมไมมี ในเรื่องน้ี 
 ขาพเจามีความเห็นอยางนี้ เพราะบัณฑิตท้ังหลายเชนทานไมเห็นขอน้ัน หรอืไมเห็นธรรม 
 ในเรื่องน้ี. ทานพระอุเทนกลาววา ดูกรพราหมณ ถาทานพึงยอมคําท่ีควรยอม และพึงคัดคาน 
 คําท่ีควรคัดคานของเรา อนึ่ง ทานไมพึงรูเนื้อความแหงภาษิตใด พึงซักถามเราในภาษิตน้ันใหยิ่ง 
 ไปวา ดูกรทานอุเทน ภาษิตน้ีอยางไร เนือ้ความแหงภาษิตนี้เปนไฉน เพราะทําไดอยางนี้ 
 เราท้ังสองพึงมีการเจรจาปราศรัยในเรื่องน้ีกันได. 
      โฆ. ขาพเจาจักยอมคําท่ีควรยอม และจักคัดคานคําท่ีควรคัดคานของทานอุเทน อนึ่ง 
 ขาพเจาจักไมรูเนื้อความแหงภาษิตของทานอุเทนขอใด ขาพเจาจักซักถามทานอุเทนในภาษิตขอนั้น 
 ใหยิ่งข้ึนไปวา ดูกรทานอุเทน ภาษิตน้ีอยางไร เนื้อความแหงภาษิตนี้เปนไฉน เพราะทําได 
 อยางนี้ เราท้ังสองจงเจรจาปราศรัยกันในเรือ่งน้ีเถิด. 
                         บุคคล ๔ จําพวก 
      [๖๓๒] อ. ดูกรพราหมณ บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน 
 ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายในการ 
 ทําตนใหเดือดรอน ๑ บางคนเปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายในการทําผูอื่นให 
 เดือดรอน ๑ บางคนเปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน 
 ท้ังเปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ๑ บางคนไม 
 เปนผูทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ท้ังไมเปนผูทําอื่น 
 ใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน 
 และไมทําผูอื่นใหเดือดรอนนัน้ เปนผูไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข 
 มีตนเปนดังพรหมอยู ในปจจุบัน ๑ ดูกรพราหมณ บรรดาบุคคล ๔ จําพวกน้ี บุคคลไหนยอม 
 ยังจิตของทานใหยินดี. 
      โฆ. ดูกรทานอุเทน บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตน 
 ใหเดือดรอนนี ้ยอมไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี แมบุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบการ 
 ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอนนี้ ก็ไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี ถึงบุคคลผูทําตนใหเดือดรอน 
 ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ท้ังทําผูอืน่ใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย 
 ในการทําผูอื่นใหเดือดรอนนี้ ก็ไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี สวนบุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน 
 ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ท้ังไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบ 
 ความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ผูไมทําตนใหเดือดรอน และไมทําผูอื่นให 
 เดือดรอนนั้น เปนผูไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหม 
 อยูในปจจุบันเทียว บุคคลน้ียอมยังจิตของขาพเจาใหยินดี. 



      อุ. ดูกรพราหมณ ก็เพราะเหตุไร บุคคล ๓ จําพวกน้ี จึงไมยังจิตของทานใหยินด?ี 
      โฆ. ดูกรทานอุเทน บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตน 
 ใหเดือดรอน เขายอมทําตนผูรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้ บุคคลน้ี 
 จึงไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี แมบุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ 
 ทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาก็ยอมทําผูอื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้ 
 บุคคลน้ีจึงไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี ถึงบุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย 
 ในการทําตนใหเดือดรอน ท้ังทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นให 
 เดือดรอน เขาก็ทําตน และผูอื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้ 
 บุคคลน้ีจึงไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี สวนบุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน  ไมประกอบความ 
 ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ท้ังไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายใน 
 การทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอืน่ใหเดือดรอน เปนผูไมมีความหิว 
 ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว เขายอมไม 
 ทําตน และผูอื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้ บุคคลน้ีจึงยังจิต 
 ของขาพเจาใหยินดี. 
                         บริษัท ๒ จําพวก 
      [๖๓๓] อุ. ดูกรพราหมณ บริษัท ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน คือบริษัทพวกหน่ึง 
 ในโลกนี้ กําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล ยอมแสวงหาบุตรและภรรยา ทาสีและทาส 
 นาและท่ีดิน ทองและเงิน สวนบริษัทพวกหน่ึงในโลกน้ี ไมกําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล 
 ละบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและท่ีดิน ทองและเงิน แลวออกบวชเปนบรรพชิต 
 ดูกรพราหมณ บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน 
 ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนให 
 เดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตน 
 เปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว ทานเห็นบุคคลน้ีในบริษัทไหนมาก คือ ในบริษัทผูกําหนัดยินดี 
 ในแกวมณีและกุณฑล แสวงหาบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและท่ีดิน ทองและเงิน 
 และในบริษัทผูไมกําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล ละบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและ 
 ท่ีดิน ทองและเงิน แลวออกบวชเปนบรรพชิต? 
      โฆ. ดูกรทานอุเทน บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการ 
 ทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอืน่ใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน 
 เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวย 
 แตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว ขาพเจาเห็นบุคคลน้ี มีมากในบริษัทไม 
 กําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล ละบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและท่ีดิน ทองและเงิน 
 แลวออกบวชเปนบรรพชิต. 
      อุ. ดูกรพราหมณ ก็ในบัดนี้นั่นเองแล เรายอมรูคําท่ีทานกลาวแลวอยางนีว้า ดูกร 
 สมณะผูเจริญ การบวชอันชอบธรรมยอมไมมี ขาพเจามีความเห็นในเรื่องน้ีอยางนี้ เพราะบัณฑิต 



 ท้ังหลายเชนทานไมเห็นขอน้ัน หรือเพราะไมเห็นธรรมในเรื่องน้ี. 
      โฆ. ดูกรทานอุเทน วาจาท่ีทานกลาวแกขาพเจาน้ัน เปนวาจามีเหตุสนับสนุนโดยแท 
 การบวชอันชอบธรรมมีจรงิ ขาพเจามีความเห็นในเรื่องน้ีอยางนี้ และขอทานอุเทนโปรดจําขาพเจา 
 ไวอยางนี้ อนึง่ บุคคล ๔ จําพวกน้ี ทานอุเทนกลาวแลวโดยยอไมจําแนกโดยพิสดาร ขอโอกาส 
 เถิดทาน ขอทานอุเทนชวยอนุเคราะหจําแนกบุคคล ๔ จําพวกน้ีโดยพิสดารแกขาพเจาเถิด. 
      อุ. ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว. 
      โฆฏมุขพราหมณรับคําทานพระอุเทนวา อยางนั้น ทานผูเจริญ. 
                           ติตถิยวัตร 
      [๖๓๔] ทานพระอุเทนไดกลาววา ดูกรพราหมณ ก็บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบ 
 ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอนเปนไฉน ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปน 
 คนเปลือย ไรมารยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด 
 ไมยินดีรับภิกษาท่ีเขานํามาให ไมยินดีรับภกิษาท่ีเขาทําเฉพาะ ไมยินดีรับนิมนต ไมรับภิกษา 
 ปากหมอ ไมรับภิกษาจากปากกระเชา ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอมทอนไม 
 ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับภกิษาของคนสองคนกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ 
 ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียชาย ไมรับภิกษาท่ีแนะนํา 
 ทํากันไว ไมรับภิกษาในท่ีท่ีเขาเล้ียงสุนัข ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวันตอมเปนกลุม ไมรับปลา 
 ไมรับเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําหมกัดอง เขารับภิกษาท่ีเรือนหลงัเดียว เยียวยา 
 อัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง ฯลฯ 
 รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอย 
 ใบเดียวบาง ๒ บาง ฯลฯ ๗ บาง กินอาหารท่ีเก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ฯลฯ ๗ วันบาง 
 เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาต้ังก่ึงเดือนเชนนี้ดวยประการฉะนี้ เปนผู 
 มีผักดองเปนภกัษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง 
 มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีขาวไหมเปนภักษาบาง 
 มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงามันและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไม 
 หลนเยียวยาอตัภาพบาง เขานุงหมผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง 
 ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเลบ็บาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกไมกรองบาง 
 ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนก 
 เคาบาง เปนผูถือการถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวด 
 บาง เปนผูถือการยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูถือกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการเดิน 
 กระโหยงบาง เปนผูถือการนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูถือการอาบน้ํา 
 วันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงนํ้าบาง เปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุ 
 เครื่องทํากายใหเดือดรอน ใหเรารอน ดวยวิธเีปนอันมากเชนนี้อยู ดูกรพราหมณ บุคคลน้ี 
 เรียกวา เปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน. 
      [๖๓๕] ดูกรพราหมณ ก็บุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ 



 ทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนไฉน ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนฆาแกะขายเลี้ยงชีพ 
 เปนคนฆาหมูขายเลี้ยงชีพ เปนคนฆานกขายเลี้ยงชีพ เปนคนฆาเน้ือขายเลี้ยงชีพ เปนพราน 
 เปนคนฆาปลา เปนโจร เปนคนรับจางฆาโจร เปนใหญในเรือนจํา หรอืแมใครๆ อื่นผูมีการงาน 
 อันหยาบชา ดูกรพราหมณ บุคคลน้ีเรียกวา เปนคนทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย 
 ในการทําผูอื่นใหเดือดรอน. 
      [๖๓๖] ดูกรพราหมณ ก็บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ 
 ทําตนใหเดือดรอน ท้ังทําผูอืน่ใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน 
 เปนไฉน ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนพระราชามหากษัตริย ไดรับมูรธาภิเษกแลว 
 หรือเปนพราหมณมหาศาล เขาสั่งใหสรางสันถาคารใหมไวดานตะวันออกแหงนคร แลวปลงผม 
 และหนวด นุงหนังเสือท้ังเล็บ เอาน้ํามันเจือเนยใสทากาย เกาหลังดวยเขาสตัว เขาไปยัง 
 สันถาคารพรอมดวยมเหสี และพราหมณปุโรหิต เขานอนบนพ้ืนดินอันไมมีเครื่องลาด ซึ่งไลทา 
 ดวยของเขียวสด พระราชาเยียวยาอัตภาพดวยนํ้านมในเตาท่ีหนึ่ง พระมเหสเียียวยาอัตภาพดวย 
 น้ํานมในเตาท่ี ๒ พราหมณปุโรหิตเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมในเตาท่ี ๓ บูชาไฟดวยน้ํานมใน 
 เตาท่ี ๔ ลูกโคเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมท่ีเหลอืแหงแมโคลูกออนตัวเดียว เขาส่ังอยางนี้วา 
 จงฆาโคผูเทาน้ี ลูกโคผูเทาน้ี ลูกโคเมียเทาน้ี แพะเทาน้ี แกะเทาน้ี เพื่อประโยชนแกการ 
 บูชายัญ จงตัดตนไมเทาน้ี เพื่อประโยชนแกการทําโรงบูชายัญ จงถอนหญาเทาน้ีเพื่อลาดพ้ืน 
 ชนเหลาใดเปนทาสก็ดี เปนคนใชก็ดี เปนกรรมกรก็ดี ของพระราชาหรือพราหมณมหาศาลน้ัน 
 ชนเหลาน้ันถูกอาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม รองไหน้ําตานองหนา ทําการงานตามกําหนดส่ัง 
 ดูกรพราหมณ บุคคลน้ีเรียกวา เปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตน 
 ใหเดือดรอน ท้ังทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน. 
      [๖๓๗] ดูกรพราหมณ ก็บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายใน 
 การทําตนใหเดือดรอน ท้ังไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําใหผูอื่น 
 เดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอืน่ใหเดือดรอน เปนผูไมมีความหิว ดับสนิท 
 เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว เปนไฉน ดูกรพราหมณ 
 พระตถาคตเสด็จอุบัติข้ึนในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ... เปนผูเบิกบานแลว 
 เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
 พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย 
 ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย 
 พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณสิ้นเชิง. คฤหบดีก็ดี บุตรคฤหบดีก็ดี หรือบุคคล 
 ผูเกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ไดฟงธรรมน้ัน ครั้นไดฟงธรรมน้ันแลว ยอมไดศรทัธา 
 ในพระตถาคต เขาประกอบดวยศรัทธาน้ัน ยอมเห็นตระหนักชัดวา ฆราวาสคับแคบ เปนทาง 
 มาแหงกิเลสธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูอยูครองเรอืนจะประพฤติพรหมจรรย 
 ใหบริบูรณบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัดแลว ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและ 
 หนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตเถิด. สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ 



 ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต. 
                      ผูถึงพรอมดวยสกิขาสาชีพ 
      [๖๓๘] เมื่อเขาบวชแลวอยางนี้ เปนผูถึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพเสมอดวยภิกษุ 
 ท้ังหลาย เปนผูละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย 
 มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังปวงอยู ละการลักทรัพย เวนขาด 
 จากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย มีตน 
 สะอาดอยู ละกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวน 
 จากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย 
 พูดเปนหลักฐานควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจาก 
 ขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอก 
 ขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว สมานคนท่ีแตกราวกันบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรยีงกัน 
 บาง ชอบคนผูพรอมเพรยีงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรยีงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน 
 กลาวแตคําท่ีทําใหพรอมเพรียงกัน ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําไมมีโทษ 
 เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนคําของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ละคําเพอเจอ เวน 
 ขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดองิอรรถ พูดองิธรรม พูดองิวินัย พูดแตคํามี 
 หลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร เธอเปนผูเวนขาด 
 จากการพรากพืชคามและภูตคาม เปนผูฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดการฉันในเวลาวิกาล 
 เปนผูเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง การประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เปน 
 ผูเวนขาดจากการทัดทรง ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและเครื่องประเทืองผิว 
 อันเปนฐานะแหงการแตงตัว เวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เวนขาดจาก 
 การรับทองและเงิน เวนขาดจากการรับธัญชาติดิบ เวนขาดจากการรับเน้ือดบิ เวนขาดจากการ 
 รับสตรีและกุมารี เวนขาดจากการรับทาสีและทาส เวนขาดจากการับแพะและแกะ เวนขาด 
 จากการรับไกและสุกร เวนขาดจากการรับ ชาง โค มาและลา เวนขาดจากการรับนาและท่ีดิน 
 เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซ้ือและการขาย เวนขาดจากการ 
 ฉอโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอมและการโกงดวยเครื่องตวงวัด เวนขาดจากการรับสินบน 
 การลอลวงและการตลบตะแลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา ตีชิง การปลน และกรรโชก. 
 เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง จะไปทาง 
 ทิศาภาคใดๆ ก็ถือเอาไปไดเอง. เปรียบเหมือนนก จะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของ 
 ตัวเปนภาระบินไปฉะนั้น. เธอประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระอริยะน้ี ยอมไดเสวยสุขอันไมมี 
 โทษเฉพาะตน. เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมเปนผูยึดถือนิมติ ไมยึดถืออนพุยัญชนะ ยอม 
 ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ 
 อภิชฌา และโทมนัสครอบงําน้ัน ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย ฟงเสียง 
 ดวยหู ... สูดกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูธรรมารมณ 
 ดวยใจแลว ไมเปนผูยึดถือนิมติ ไมยึดถืออนพุยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเมื่อ 



 ไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวา 
 รักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย. เธอประกอบดวยอินทรยีสังวรอันเปนของพระอริยะ 
 นี้ ยอมไดเสวยสุขอันบริสุทธิ์ เฉพาะตน. เธอเปนผูกระทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการ 
 ถอยกลับ ยอมทําความรูสึกตัวในการแล ในการเหลียว ยอมทําความรูสึกตัวในการคูเขา ใน 
 เหยียดออก ยอมทําความรูสึกในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ยอมทําความรูสึกตัวในการฉัน 
 ในการด่ืม ในการเค้ียว ในการล้ิม ยอมทําความรูสึกตัวในการถายอจุจาระปสสาวะ ยอมทํา 
 ความรูสึกตัวในการเดิน ในการยืน ในการน่ัง ในการหลับ ในการต่ืน ในการพูด ในการน่ิง. 
      [๖๓๙] ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อันเปนของพระอริยะดวยอินทรียสังวรอันเปน 
 ของพระอริยะ และดวยสติสัมปชัญญะอันเปนของพระอรยิะเชนนี้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด 
 คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาต 
 ในเวลาภายหลงัภัต นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความโลภ คือ 
 อภิชฌา มีใจปราศจากความโลภอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอภิชฌา ละความประทุษราย คือ 
 พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจติให 
 บริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาท ละถีนมิทธะ ปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมาย 
 อยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ 
 เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา 
 ขามวิจิกิจฉา ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจิกิจฉา. 
                            ฌาน ๔ 
      [๖๔๐] ภิกษุนั้น ละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพล 
 เหลานี้แลว สงดัจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานอันมีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข 
 เกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌานอันมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก 
 ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา มีสติสัม- 
 *ปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
 สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌานอนัไมมีทุกข ไมมีสุข 
 เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. 
                            ญาณ ๓ 
      [๖๔๑] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 เปนจิตออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ถึงความไมหวั่นไหวแลวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือ 
 ปุพเพนิวาสานุสติญาณ. เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง 
 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 
 เปนอันมากบาง ตลอดววิัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏววิฏักัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน 
 เราไดมีช่ืออยางน้ัน มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข 
 อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพ 



 นั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มโีคตรอยางนั้น มีผวิพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางน้ัน เสวยสุข 
 เสวยทุกข อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอ 
 ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้. 
      [๖๔๒] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ ... ถึงความไมหวั่นไหวแลวอยางนี้ ยอมโนมนอม 
 จิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย. เธอเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต 
 มีผิวพรรณดี มผีิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย 
 ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สตัวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต ฯลฯ ติเตียนพระ- 
 *อริยะเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป จึงตองเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลาน้ันประกอบดวยกายสุจรติ ฯลฯ ไมติเตียนพระอริยเจา เปน 
 สัมมาทิฏฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป ไดเขาถึงสุคติ โลก สวรรค 
 เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี 
 ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสทุธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม 
 ดวยประการฉะนี้. 
      [๖๔๓] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ ... ถึงความไมหวั่นไหวแลวอยางนี้ ยอมโนมนอม 
 จิตไปเพ่ือญาณเปนเหตุสิ้นอาสวะ. เธอยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย 
 นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เหลาอาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ 
 นี้ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้  จิตยอมหลุดพนจาก 
 กามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา 
 หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ 
 เพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี ดูกรพราหมณ บุคคลน้ีเรียกวา ผูไมทําตนใหเดือดรอน ไม 
 ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ท้ังไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความ 
 ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมี 
 ความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว. 
                        การสรางศาลาสงฆ 
      [๖๔๔] เมื่อทานพระอุเทนกลาวอยางนี้แลว โฆฏมุขพราหมณ ไดกลาวกะทานพระ- 
 *อุเทนวา ขาแตทานอุเทน ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทานอุเทน ภาษิตของทานแจมแจง 
 นัก ทานอุเทนประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด 
 บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืด ดวยหวงัวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปไดฉะนั้น 
 ขาพเจาน้ี ขอถึงทานอุเทนกับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานอุเทนทรงจําขาพเจา 
 วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
      อุ. ดูกรพราหมณ ทานอยาไดถึงอาตมาเปนสรณะเลย เชิญทานถึงพระผูมีพระภาคท่ี 
 อาตมาถึงเปนสรณะเปนสรณะเถิด. 
      โฆ. ขาแตทานอุเทน เดี๋ยวนี้ ทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 ประทับอยูท่ีไหน? 



      อุ. ดูกรพราหมณ เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เสด็จ 
 ปรินิพพานเสียแลว. 
      โฆ. ขาแตทานอุเทน ถาแหละขาพเจาพึงไดฟงวา ทานพระโคดมพระองคนั้น ประทับ 
 อยูในหนทางแม ๑๐ โยชน ขาพเจาก็พึงไปเฝาทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 แมสิ้นหนทาง ๑๐ โยชน ถาแหละขาพเจาพึงไดฟงวา ทานพระโคดมพระองคนั้น ประทับอยู 
 ในหนทาง ๒๐ โยชน ... ๓๐ โยชน ... ๔๐ โยชน ... ๕๐ โยชน ... แม ๑๐๐ โยชน ขาพเจาก็ 
 พึงไปเฝาทานพระโคดมอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แมสิ้นหนทาง ๑๐๐ โยชน แตวา 
 ทานพระโคดมพระองคนั้น เสด็จปรินิพพานเสียแลว ขาพเจาขอถึงทานพระโคดมพระองคนั้น 
 แมเสด็จปรินิพพานแลว กับท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆ เปนสรณะ ขอทานอุเทนทรงจํา 
 ขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป อนึ่ง มีเบ้ียเลี้ยงประจํา ท่ี 
 พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานแกขาพเจาทุกวัน ขาพเจาขอถวายสวนหน่ึงจากเบ้ียเลี้ยงประจํา 
 นั้นแกทานอุเทน. 
      [๖๔๕] อุ. ดูกรพราหมณ ก็พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานอะไรเปนเบ้ียเลี้ยง 
 ประจําทุกวันแกทาน? 
      โฆ. ขาแตทานอุเทน พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานกหาปณะ ๕๐๐ เปนเบ้ียเลี้ยง 
 ประจําแกขาพเจา. 
      อุ. ดูกรพราหมณ การรับทองและเงิน ไมสมควรแกอาตมาท้ังหลาย. 
      โฆ. ขาแตทานอุเทน ถาทองและเงินนั้นไมสมควร ขาพเจาจะใหสรางวิหารถวาย 
 ทานอุเทน. 
      อุ. ดูกรพราหมณ ถาแลทานปรารถนาจะใหสรางวหิารถวายอาตมา ก็ขอใหสรางโรง 
 เลี้ยงถวายแกสงฆในเมืองปาตลีบุตรเถิด. 
      โฆ. ดวยขอท่ีทานอุเทนชักชวนขาพเจาในสังฆทานน้ี ขาพเจามีใจช่ืนชมยินดีเหลือ 
 ประมาณ ขาแตทานอุเทน ขาพเจาจะใหสรางโรงเลี้ยงถวายแกสงฆในเมืองปาตลีบุตร ดวย 
 เบ้ียเลี้ยงประจําสวนนี้ดวย ดวยเบ้ียเลี้ยงประจาํสวนอื่นดวย. 
      ครั้งน้ันแล โฆฏมุขพราหมณใหจัดสรางโรงเลี้ยงถวายแกสงฆในเมืองปาตลีบุตร ดวย 
 เบ้ียเลี้ยงประจําสวนนี้ และสวนอื่น โรงเลี้ยงนั้น เดี๋ยวนี้เรียกวาโฆฏมุขี ฉะน้ีแล. 
                       จบ โฆฏมุขสูตร ท่ี ๔. 
                         ----------- 
                          ๕. จังกีสูตร 
                        เรื่องจังกีพราหมณ 
      [๖๔๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
 เสด็จถึงพราหมณคามของชนชาวโกศลช่ือวา โอปาสาทะ. ไดทราบวา ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาค 
 ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันช่ือวาเทพวัน ทางทิศเหนือแหงโอปาสาทพราหมณคาม. ก็สมัยนั้นแล 



 พราหมณช่ือวา จังกีปกครองโอปาสาทพราหมณคาม อันคับค่ังดวยประชาชนและหมูสัตว 
 อุดมไปดวยหญา ไมและน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศล 
 ทรงโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหเปนสิทธ์ิ. 
      [๖๔๗] พราหมณและคฤหบดี ชาวโอปาสาทพราหมณคามไดสดับขาววา พระสมณโคดม 
 ศากยบุตรเสด็จออกผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมู 
 ใหญ เสด็จถึงโอปาสาทพราหมณคาม ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันช่ือวาเทพวัน ทางทิศเหนือ 
 แหงโอปาสาทพราหมณคาม ก็กิติศัพทอันงดงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ไดขจรไปอยางนี้วา 
 แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผู 
 จําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
 พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและ 
 มนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศ 
 พรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต 
 เห็นปานน้ัน ยอมเปนความดีแล. 
      ครั้งน้ันแล พราหมณและคฤหบดีชาวโอปาสาทพราหมณคาม พากันออกจาก 
 โอปาสาทพราหมณคามเปนหมูๆ มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไปทางปาไมสาละอันช่ือวาเทพวัน. 
 ก็สมัยน้ันแล จังกีพราหมณนอนพักผอนกลางวันอยูในปราสาทช้ันบน. 
      [๖๔๘] จังกีพราหมณไดเห็นพราหมณ และคฤหบดีชาวโอปาสาทพราหมณคาม พากัน 
 ออกจากโอปาสาทพราหมณคามเปนหมู มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไปยังปาไมสาละอันช่ือวา 
 เทพวัน ครั้นเห็นแลวจึงเรียกนกัการมาถามวา พอนักการ พราหมณและคฤหบดีชาวโอปาสาท- 
 *พราหมณคาม พากันออกจากโอปาสาทพราหมณคามเปนหมูๆ มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไป 
 ยังปาไมสาละอันช่ือวาเทพวนั ทําไมกัน. นักการตอบวา ขาแตทานจังกี มีเรื่องอยู พระสมณ- 
 *โคดมศากยบุตรเสด็จออกผนวชจากศากยสกุล เสด็จจารกิไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆ 
 หมูใหญ เสด็จถึงโอปาสาทพราหมณคาม ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันช่ือวาเทพวัน ทางทิศเหนือ 
 แหงโอปาสาทพราหมณคาม ก็กิติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ไดขจรไปอยางนี้วา 
 แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผู 
 จําแนกธรรม พราหมณและคฤหบดีเหลานั้น พากันไปเพ่ือเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น. 
      จ. พอนักการ ถาเชนนั้น ทานจงเขาไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวโอปาสาท- 
 *พราหมณคาม แลวจึงกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย จังกีพราหมณสั่งมาอยางนี้วา 
 ขอทานผูเจริญท้ังหลายจงรออยูกอน แมจังกีพราหมณก็จะไปเฝาพระสมณโคดม. 
      นักการรับคําจังกีพราหมณแลว เขาไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวโอปาสาทพราหมณคาม 
 แลวกลาววา ดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย จังกีพราหมณสั่งมาอยางนี้วา ขอทานท้ังหลายจงรอกอน 
 แมจังกีพราหมณก็จักไปเฝาพระสมณโคดมดวย. 
                  จังกีพราหมณจะเขาเฝาพระพุทธเจา 
      [๖๔๙] ก็สมัยน้ันแล พราหมณตางเมืองประมาณ ๕๐๐ พักอยูในโอปาสาทพราหมณคาม 



 ดวยกรณียกิจบางอยาง. พราหมณเหลานั้นไดฟงขาววา จังกีพราหมณจักไปเฝาพระสมณโคดม. 
 ลําดับนั้น พราหมณเหลานั้นพากันเขาไปหาจังกีพราหมณถงึท่ีอยู แลวไดถามจังกีพราหมณวา 
 ไดทราบวา ทานจังกีจักไปเฝาพระสมณโคดมจริงหรือ? จังกีพราหมณตอบวา ดูกรทานผูเจริญ 
 ท้ังหลาย เปนความจริงอยางนัน้ แมเราจักไปเฝาพระสมณโคดม. 
      เว. ทานจังกีอยาไปเฝาพระสมณโคดมเลย ทานจังกีไมสมควรจะไปเฝาพระสมณโคดม 
 พระสมณโคดมสมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี เพราะวาทานจังกีเปนอุภโตสุชาติท้ังฝายมารดาและ 
 บิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรษุ ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดย 
 อางถึงชาติ แมเพราะเหตุท่ีทานจังกีเปนอุภโตสุชาติ ... ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถงึชาตินี้ 
 ทานจังกีจึงไมสมควรจะไปเฝาพระสมณโคดม แตพระสมณโคดมนั่นแล สมควรจะเสด็จมาหา 
 ทานจังกี ทานจังกีแลเปนผูมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก ... ทานจังกีแลเปนผูรูจบไตรเทพ 
 พรอมท้ังคัมภรีนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอติิหาสะเปนท่ี ๕ เขาใจ 
 ตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ... ทานจังกี 
 แลเปนผูมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผวิพรรณผดุผองยิง่นัก มีวรรณคลายพรหม 
 มีสรีระคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย ... ทานจังกีแลเปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีล 
 ยั่งยืน ทานจังกีแลเปนผูมีวาจาไพเราะ มีเสียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองสละสลวย 
 ไมมีโทษ ใหผูฟงเขาใจเน้ือความไดชัด ... ทานจังกีแลเปนอาจารยและปาจารยของคนเปนอันมาก 
 สอนมนตใหมาณพ ๓๐๐ คน ... ทานจังกีแลเปนผูอันพระเจาปเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชา นอบนอม ... ทานจังกีแลเปนผูอันพราหมณโปกขรสาติ สักการะ เคารพ นับถือ 
 บูชา นอบนอม ... ทานจังกีแลปกครองโอปาสาทพราหมณคาม อันคับค่ังไปดวยประชาชนและ 
 หมูสัตวอุดมดวยหญา ไมและน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศล 
 ทรงโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหเปนสิทธ์ิ แมเพราะเหตุท่ีทานจังกีปกครองโอปาสาทพราหมณ- 
 *คาม อันคับค่ังไปดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวยหญา ไมและน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร 
 เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศลทรงโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหสิทธ์ินี้ ทานจังกีจึงไม 
 สมควรจะไปเฝาพระสมณโคดม แตพระสมณโคดมสมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี. 
                    สรรเสริญคุณของพระพุทธเจา 
      [๖๕๐] เมื่อพราหมณท้ังหลายกลาวอยางน้ีแลว จังกีพราหมณไดกลาวกะพราหมณ 
 เหลานั้นวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ถาเชนนั้น ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจาบาง เรานี่แหละ 
 สมควรจะไปเฝาพระสมณโคดมพระองคนั้นทุกประการ แตทานพระสมณโคดมพระองคนั้น 
 ไมสมควรเสด็จมาหาเราเลย ดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย ไดทราบวา พระสมณโคดมทรงเปน 
 อุภโตสุชาติท้ังฝายพระมารดาท้ังฝายพระบิดา มีพระครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดี ตลอด ๗ 
 ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงพระชาติ แมเพราะเหตุท่ีพระสมณโคดมเปน 
 อุภโตสุชาติ ฯลฯ ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงพระชาตินี้ ทานพระโคดมพระองคนั้น 
 จึงไมสมควรจะเสด็จมาหาเราท้ังหลาย ท่ีถูกเราท้ังหลายน้ีแหละสมควรจะไปเฝาทานพระโคดม 
 พระองคนั้น ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ไดทราบวาพระสมณโคดมทรงสละเงินและทองมากมาย 



 ท้ังท่ีอยูในพื้นดิน ท้ังท่ีอยูในอากาศเสด็จออกผนวช ... พระสมณโคดมกําลังรุน พระเกศาดําสนิท 
 ยังหนุมแนนต้ังอยูในปฐมวัย เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต ... เมื่อพระมารดาและพระบิดา 
 ไมทรงปรารถนาใหทรงผนวช พระพักตรอาบไปดวยพระอัสสุชล ทรงกันแสงอยู พระสมณโคดม 
 ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสายะ เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต ... 
 พระสมณโคดมมีพระรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยพระฉวีวรรณผดุผองยิง่นัก 
 มีพระวรรณะคลายพรหม มีพระสรีระคลายพรหม นาดู นาชม มิใชนอย ... พระสมณโคดมทรง 
 มีศีล มีศีลเปนอริยะ มีศีลเปนกุศล ทรงประกอบดวยศีลเปนกุศล ... พระสมณโคดมมีพระวาจา 
 ไพเราะ มีพระสําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไมมีโทษ ยังผูฟง 
 ใหเขาใจเน้ือความไดชัดแจง ... พระสมณโคดมทรงเปนอาจารยและปาจารยของคนหมูมาก ... 
 พระสมณโคดมทรงมีกามราคะสิ้นแลว ทรงเลิกธนูศรศิลป ... พระสมณโคดมทรงเปนกรรมวาที 
 เปนกิริยวาที ไมทรงมุงรายแกพวกพราหมณ ... พระสมณโคดมเสด็จออกทรงผนวชจากสกุลสูง 
 คือ จากสกุลกษัตริยอันไมเจอืปน ... พระสมณโคดมเสด็จออกทรงผนวช จากสกุลมั่งค่ัง 
 มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก ... คนตางรัฐตางชนบท พากันมาทูลถามปญหาพระสมณโคดม ... 
 เทวดาหลายพันพากันมอบกายถวายชีวิตถงึพระสมณโคดมเปนสรณะ ... กิติศัพทอันงามของ 
 พระสมณโคดม ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปน 
 พระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ... พระสมณโคดมทรงประกอบดวย 
 มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ... พระเจาแผนดินมคธจอมทัพทรงพระนามวาพิมพิสาร พรอมท้ัง 
 พระโอรสและพระมเหสี ทรงมอบกายถวายพระชนมถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ ... พระเจา- 
 *ปเสนทิโกศลทรงมอบกายถวายพระชนมถงึพระสมณโคดมเปนสรณะ ... พราหมณโปกขรสาติ 
 พรอมดวยบุตรและภรรยา มอบกายถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ ... พระสมณโคดม 
 เสด็จถึงโอปาสาทพราหมณคาม ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันช่ือวาเทพวัน ทางทิศเหนือแหง 
 โอปาสาทพราหมณคาม สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มาสูเขตบานของเราท้ังหลาย 
 สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ช่ือวาเปนแขกของเราท้ังหลาย และเปนแขกท่ีเราท้ังหลายพึง 
 สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ดูกรทานผูเจรญิท้ังหลาย แมเพราะเหตุท่ีพระสมณโคดมเสด็จถึง 
 โอปาสาทพราหมณคาม ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันช่ือวาเทพวัน ทางทิศเหนือแหงโอปาสาท- 
 *พราหมณคาม ช่ือวาเปนแขกของเราท้ังหลาย และเปนแขกท่ีเราท้ังหลายพึงสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชา นี้ ทานพระสมณโคดมพระองคนั้น จึงไมสมควรจะเสด็จมาหาเราท้ังหลาย ท่ีถูก 
 เราท้ังหลายน่ีแหละ สมควรไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น  ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจา 
 ทราบพระคุณของพระโคดมพระองคนั้นเพียงเทาน้ี แตทานพระโคดมพระองคนั้น มีพระคุณ 
 เพียงเทาน้ีหามิได ความจริง ทานพระโคดมพระองคนั้น มีพระคุณหาประมาณมิได ดูกรทาน 
 ผูเจริญท้ังหลาย ถึงแมทานพระโคดมพระองคนั้น ทรงประกอบดวยองคคุณแตละอยางๆ ก็ไม 
 สมควรจะเสด็จมาหาเราท้ังหลาย ท่ีถูก เราท้ังหลายน้ีแหละ สมควรไปเฝาทานพระโคดม 
 พระองคนั้น. 
      เว. ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ถาเชนนั้น เราท้ังปวงเทียว จักไปเฝาพระสมณโคดม. 



      ครั้งน้ันแล จังกีพราหมณพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ก็สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคประทับนั่งตรัสปราศรัยถึงเรือ่งบางเรื่อง 
 พอใหเปนเครื่องระลึกถงึกันกับพราหมณท้ังหลายผูแกเฒาอยู. 
      [๖๕๑] ก็สมัยน้ันแล มาณพช่ือวากาปทิกะ ยังเปนเด็กโกนศีรษะมีอายุ ๑๖ ปแตกําเนิด 
 เปนผูรูจบไตรเทพ ... ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ นั่งอยูในบริษัท 
 นั้นดวย. เขาพูดสอดข้ึนในระหวางๆ เมื่อพราหมณท้ังหลายผูแกเฒากําลังเจรจาอยูกับพระผูมี- 
 *พระภาค. ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงหามกาปทิกมาณพวา เมื่อพราหมณท้ังหลายผูแกเฒา 
 กําลังเจรจาอยู ทานภารทวาชะอยาพูดสอดข้ึนในระหวางๆ ซิ ทานภารทวาชะจงรอใหจบเสียกอน. 
                     กาปทิกมาณพทูลถามบทมนต 
      [๖๕๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว จังกีพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ทานพระโคดม อยาทรงหามกาปทิกมาณพเลย กาปทิกมาณพเปนบุตรของผูมีสกุล เปนพหูสูต 
 เปนบัณฑิต เจรจาถอยคําไพเราะ และสามารถจะเจรจาโตตอบในคํานั้นกับทานพระโคดมได. 
 ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริวา กาปทิกมาณพ จักสําเร็จการศึกษาในปาพจน คือ 
 ไตรวิชาเปนแนแท พราหมณท้ังหลาย จึงยกยองเขาถึงอยางน้ัน. ครั้งน้ัน กาปทิกมาณพไดมี 
 ความคิดวา พระสมณโคดมจักทอดพระเนตรสบตาเรา เมื่อใดเราจักทูลถามปญหากะพระสมณโคดม 
 เมื่อนั้น. ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาค ทรงทราบความปริวิตกแหงใจของกาปทิกมาณพดวย 
 พระหฤทัยแลว ทรงทอดพระเนตรไปทางกาปทิกมาณพ. ครั้งน้ันแล กาปทิกมาณพไดมีความคิดวา 
 พระสมณโคดมทรงใสพระทัยเราอยู มิฉะนัน้เราพึงทูลถามปญหากะพระสมณโคดมเถิด. ลําดับนั้น 
 แล กาปทิกมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานโคดม ก็ในบทมนตอันเปนของเกา 
 ของพราหมณท้ังหลาย โดยนาํสืบตอกันมาตามคัมภีร พราหมณท้ังหลาย ยอมถึงความตกลงโดย 
 สวนเดียววา สิ่งน้ีแลจริง สิ่งอืน่เปลา ดังน้ี ในเรื่องน้ี ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร? 
      [๖๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภารทวาชะ ก็บรรดาพราหมณท้ังหลาย 
 แมพราหมณคนหนึ่งเปนใครก็ตาม ท่ีกลาวอยางนี้วา ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งน้ีแล 
 จริง สิ่งอื่นเปลาดังน้ี มีอยูหรอื? 
      กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม. 
      พ. ดูกรภารทวาชะ ก็แมอาจารยทานหน่ึง แมปาจารยทานหนึ่ง จนตลอด ๗ ช่ัวอาจารย 
 ของพราหมณท้ังหลาย ท่ีกลาวอยางนีว้า ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งน้ีแลจริง สิ่งอื่น 
 เปลาดังน้ี มีอยูหรือ? 
      กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม. 
      พ. ดูกรภารทวาชะ ก็ฤาษีท้ังหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ 
 ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสสามิตร ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ 
 ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต พราหมณท้ังหลาย 
 ในปจจุบันนี้ขับตาม กลาวตามซ่ึงบทมนตเกาน้ี ท่ีทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว 



 กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามท่ีทานไดกลาวไว. บอกไว แมทานเหลาน้ันก็กลาวแลว 
 อยางนี้วา ขอนีเ้ราท้ังหลายรูอยู ขอนี้เราท้ังหลายเห็นอยูวา สิ่งน้ีแลจริง สิ่งอื่นเปลา 
 ดังน้ีหรือ? 
      กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม. 
      พ. ดูกรภารทวาชะ แมอาจารย แมปาจารยคนหน่ึงจะเปนใครก็ตามตลอด ๗ ช่ัวอาจารย 
 ของพราหมณท้ังหลาย ท่ีไดกลาวอยางนีว้า ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยู สิ่งน้ีแหละจริง 
 สิ่งอื่นเปลา ดังน้ี มีอยูหรอื? 
      กา. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม. 
      พ. ดูกรภารทวาชะ ก็ฤาษีท้ังหลายผูเปนบุรพาจารย ของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ 
 ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตตะ ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ 
 ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ เปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต ไดสาธยายบทมนต 
 อันเปนของเกา ไดบอกมาแลว ไดรวบรวมไวแลว เดี๋ยวนี้ พราหมณท้ังหลายสาธยายตามน้ัน 
 กลาวตามน้ัน ภาษิตไดตามท่ีไดรับภาษิตไว บอกไดตามท่ีไดรับบอกไว แมทานเหลาน้ันไดกลาว 
 แลวอยางนีว้า ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ีหรือ? 
      กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม. 
      [๖๕๔] พ. ดูกรภารทวาชะ ไดทราบกันดังนี้วา บรรดาพราหมณท้ังหลาย ไมมีพราหมณ 
 แมคนหน่ึงจะเปนใครก็ตาม ท่ีไดกลาวอยางนีว้า ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งน้ีแหละจริง 
 สิ่งอื่นเปลา ไมมีใครแมคนหน่ึงซ่ึงเปนอาจารย เปนปาจารยของอาจารย ตลอด ๗ ช่ัวอาจารย 
 ของพราหมณท้ังหลาย ท่ีไดกลาวอยางนีว้า ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งน้ีแหละจริง 
 สิ่งอื่นเปลา แมฤาษีท้ังหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ 
 ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามิตตะ ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ 
 ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต พราหมณท้ังหลายในปจจุบันนี้ขับตาม 
 กลาวตามซ่ึงบทมนตเกาน้ี ท่ีทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง 
 บอกไดถูกตอง ตามท่ีทานไดกลาวไว บอกไว แมทานเหลาน้ันก็ไมไดกลาวอยางนี้วา ขอนี้เรารูอยู 
 ขอน้ีเราเห็นอยูวา สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ี. ดูกรภารทวาชะ เปรียบเหมือนแถว 
 คนตาบอด ซึ่งเกาะกันตอๆ ไป แมคนตนก็ไมเห็น แมคนกลางก็ไมเห็น แมคนหลังก็ไมเห็น 
 ฉันใด ภาษิตของพราหมณท้ังหลายเห็นจะเปรียบไดกับแถวคนตาบอด ฉะน้ัน คือ แมคนช้ันตน 
 ก็ไมเห็น แมคนช้ันกลางก็ไมเห็น แมคนช้ันหลังก็ไมเห็น ดูกรภารทวาชะ ทานจะเขาใจความ 
 ขอน้ันเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น ความเช่ือของพราหมณท้ังหลายยอมหามูลมิไดมิใชหรือ? 
      กา. ทานพระโคดม ในขอน้ี พราหมณท้ังหลาย ยอมเลาเรียนกันมา มิใชดวยความเช่ือ 
 อยางเดียว แตยอมเลาเรียนดวยการฟงตามกันมา. 
                 ธรรม ๕ ประการมีวิบากเปนสองสวน 
      [๖๕๕] พ. ดูกรภารทวาชะ ครั้งแรกทานไดไปสูความเช่ือ เดี๋ยวนี้ทานกลาวการฟง 
 ตามกัน ดูกรภารทวาชะ ธรรม ๕ ประการน้ี มีวิบากเปนสองสวน ในปจจุบัน ๕ ประการ 



 เปนไฉน? คือ ศรัทธา ความเช่ือ ๑ รุจิ ความชอบใจ ๑ อนุสสวะ การฟงตามกัน ๑ อาการ 
 ปริวิตักกะ ความตรึกตามอาการ ๑ ทิฏฐินิชฌานขันติ ความทนไดซึ่งความเพงดวยทิฏฐิ ๑ 
 ธรรม ๕ ประการน้ีแล มีวิบากเปนสองสวนในปจจุบัน ดูกรภารทวาชะ ถึงแมสิ่งท่ีเช่ือกัน 
 ดวยดีทีเดียว แตสิ่งน้ันเปนของวางเปลาเปนเท็จไปก็มี ถึงแมสิ่งท่ีไมเช่ือดวยดีทีเดียว แตสิ่งน้ัน 
 เปนจริงเปนแท ไมเปนอื่นก็มี อนึ่ง สิ่งท่ีชอบใจดีทีเดียว ... สิ่งท่ีฟงตามกันมาดวยดีทีเดียว  ... 
 สิ่งท่ีตรึกไวดวยดีทีเดียว ... สิ่งท่ีเพงแลวดวยดทีีเดียว เปนของวางเปลาเปนเท็จไปก็มี ถึงแม 
 สิ่งท่ีไมไดเพงดวยดีทีเดียว แตสิ่งน้ันเปนจริงเปนแท ไมเปนอื่นก็มี ดูกรภารทวาชะ บุรุษผูรูแจง 
 เมื่อจะตามรักษาความจริง ไมควรจะถึงความตกลงในขอนั้นโดยสวนเดยีววา สิ่งน้ีแหละจริง 
 สิ่งอื่นเปลา. 
      กา. ทานพระโคดม ก็ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร จึงจะเช่ือวาเปนการตามรักษาสัจจะ 
 บุคคลช่ือวาตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงการตาม 
 รักษาสัจจะ? 
                      พยากรณการรกัษาสัจจะ 
      [๖๕๖] พ. ดูกรภารทวาชะ ถาแมบุรุษมีศรัทธา เขากลาววา ศรัทธาของเราอยางนี ้
 ดังน้ี ช่ือวา ตามรักษาสัจจะ แตยังไมช่ือวาถึงความตกลงโดยสวนเดียวกอนวา สิ่งน้ีแหละจริง 
 สิ่งอื่นเปลา ดูกรภารทวาชะ การตามรักษาสัจจะยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี บุคคลช่ือวาตาม 
 รักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี และเรายอมบัญญัติการตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียง 
 เทาน้ี แตยังไมช่ือวาเปนการตรัสรูสัจจะกอน ดูกรภารทวาชะ ถาแมบุรุษมีความชอบใจ ... มีการ 
 ฟงตามกัน ... มีความตรึกตามอาการ ... มีการทนตอการเพงดวยทิฏฐิ เขากลาววา การทนตอ 
 การเพงดวยทิฏฐิของเราอยางน้ี ดังน้ี ช่ือวาตามรักษาสัจจะ แตยังไมช่ือวาถึงความตกลงโดย 
 สวนเดียวกอนวา สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดูกรภารทวาชะ การตามรักษาสัจจะยอมมีดวย 
 ขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี บุคคลช่ือวาตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี และเรายอมบัญญัติการ 
 ตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี แตยังไมช่ือวาเปนการตรัสรูสัจจะกอน. 
      กา. ทานพระโคดม การตามรักษาสัจจะยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี บุคคลช่ือวา 
 ตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี และเราท้ังหลายยอมเพงเล็ง การรกัษาสัจจะดวยขอ 
 ปฏิบัติเพียงเทาน้ี ทานพระโคดม ก็การตรัสรูสัจจะยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร บุคคลยอม 
 ตรัสรูสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดม ถึงการตรัสรูสัจจะ? 
                      พยากรณการรูตามสัจจะ 
      [๖๕๗] พ. ดูกรภารทวาชะ ไดยินวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาไปอาศัยบานหรือนิคม 
 แหงหน่ึงอยู. คฤหบดีก็ดี บุตรคฤหบดีก็ดี เขาไปหาภิกษุนั้นแลว ยอมใครครวญดูในธรรม 
 ๓ ประการ คือ ในธรรมเปนท่ีต้ังแหงความโลภ ๑ ในธรรมเปนท่ีต้ังแหงความประทุษราย ๑ 
 ในธรรมเปนท่ีต้ังแหงความหลง ๑ วา ทานผูนี้มีธรรมเปนท่ีต้ังแหงความโลภ มีจิตอันธรรมเปน 
 ท่ีต้ังแหงความโลภครอบงําแลว เมื่อไมรูก็พงึกลาววารู เมื่อไมเห็นก็พึงกลาววาเห็น หรอืสิ่งใด 
 พึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนานแกผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปน 



 เชนนั้น ไดหรือหนอ. เมื่อเขาใครครวญเธอน้ันอยู ยอมรูไดอยางนี้วา ทานผูนี้ไมมีธรรมเปนท่ี 
 ต้ังแหงความโลภ ไมมีจิตอันธรรมเปนท่ีต้ังแหงความโลภครอบงํา ทานผูนี้เมื่อไมรูจะพึงกลาววารู 
 เมื่อไมเห็นจะพึงกลาววาเห็น หรือวาส่ิงใดพึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้น 
 กาลนานแกผูอื่น ทานผูนี้พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนเชนนั้น ไมมีเลย. อนึ่ง ทานผูนี้มีกาย 
 สมาจาร วจีสมาจาร เหมือนของบุคคลผูไมโลภฉะนั้น ทานผูนี้แสดงธรรมใด ธรรมน้ัน ลึกซึ้ง 
 เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก ละเอียด บัณฑิตพึงรู 
 ธรรมน้ันอันคนโลภแสดงไมไดโดยงาย. เมื่อใด เขาใครครวญเธออยู ยอมเห็นแจงชัด เธอ 
 บริสุทธิ์จากธรรมเปนท่ีต้ังแหงความโลภ เมือ่นั้น เขายอมใครครวญเธอใหยิง่ข้ึนไปในธรรมเปน 
 ท่ีต้ังแหงความประทุษรายวา ทานผูนี้มีธรรมเปนท่ีต้ังแหงความประทุษราย มีจิตอันธรรมเปนท่ีต้ัง 
 แหงความประทุษรายครอบงํา เมื่อไมรูพึงกลาววารู เมื่อไมเห็นพึงกลาววาเห็น หรือสิง่ใดพึง 
 เปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนานแกผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปน 
 อยางนั้น ไดหรือหนอ. เมื่อเขาใครครวญเธอน้ันอยู ยอมรูไดอยางนี้วา ทานผูนี้ไมมีธรรมเปน 
 ท่ีต้ังแหงความประทุษราย ไมมีจิตอันธรรมเปนท่ีต้ังแหงความประทุษรายครอบงํา เมื่อไมรูจะพึง 
 กลาววารู เมื่อไมเห็นจะพึงกลาววาเห็น หรือสิง่ใดพึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
 ทุกขสิ้นกาลนานแกผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพือ่ความเปนอยางนั้น ไมมีเลย. อนึ่ง ทานผูนี้มีกาย 
 สมาจาร วจีสมาจาร เหมือนของบุคคลผูไมประทุษรายฉะน้ัน ทานผูนี้แสดงธรรมใด ธรรมนั้น 
 ลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก ละเอียด บัณฑิต 
 พึงรูธรรมน้ันอนับุคคลผูประทุษรายแสดงไมไดโดยงาย. เมื่อใด เขาใครครวญเธออยูยอมเห็น 
 แจงชัดวา เธอบริสุทธ์ิจากธรรมเปนท่ีต้ังแหงความประทุษราย เมื่อนั้นเขายอมใครครวญเธอให 
 ยิ่งข้ึนไปในธรรมเปนท่ีต้ังแหงความหลงวา ทานผูนี้มีธรรมเปนท่ีต้ังแหงความหลง มีจิตอนัธรรม 
 เปนท่ีต้ังแหงความหลงครอบงํา เมื่อไมรูพึงกลาววารู เมือ่ไมเห็นพึงกลาววาเห็น หรือสิง่ใดพึง 
 เปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนานแกผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปน 
 เชนนั้น ไดหรือหนอ. เมื่อเขาใครครวญเธอน้ันอยู ยอมรูไดอยางนี้วา ทานผูนี้ไมมีธรรมเปน 
 ท่ีต้ังแหงความหลง ไมมีจิตอนัธรรมเปนท่ีต้ังแหงความหลงครอบงํา เมื่อไมรูจะพึงกลาววารู 
 เมื่อไมเห็นจะพึงกลาววาเห็น หรือส่ิงใดพึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกลู เพื่อทุกขสิ้น 
 กาลนานแกผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนเชนนั้น ไมมีเลย. อนึ่ง ทานผูนี้มีกายสมาจาร 
 วจีสมาจาร เหมือนของบุคคลผูไมหลง ฉะน้ัน ก็ทานผูนี้แสดงธรรมใด ธรรมน้ันลึกซึ้ง เหน็ 
 ไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต ไมหยั่งลงไดดวยความตรกึ ละเอียด บัณฑิตพึงรู ธรรม 
 นั้นอันบุคคลผูหลงพึงแสดงไมไดโดยงาย เมือ่ใด เขาใครครวญเธออยู ยอมเห็นแจงชัดวา 
 เธอบริสุทธิ์จากธรรมเปนท่ีต้ังแหงความหลง เมื่อนั้น เขายอมต้ังศรัทธาลงในเธอน้ันมั่นคง เขา 
 เกิดศรัทธาแลว ยอมเขาไปใกล เมื่อเขาไปใกลยอมน่ังใกล เมื่อนั่งใกลยอมเงี่ยโสตลง เขา 
 เงี่ยโสตลงแลวยอมฟงธรรม ครั้นฟงแลวยอมทรงจําธรรม พจิารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีทรงไว 
 เมื่อพิจารณาเน้ือความอยู ธรรมท้ังหลายยอมควรแกการเพง เมื่อธรรมควรแกการเพงมีอยู ยอม 
 เกิดฉันทะ เกิดฉันทะแลว ยอมขะมักเขมน ครั้นขะมักเขมนแลว ยอมเทียบเคียง ครั้นเทียบเคียง 



 แลวยอมต้ังความเพียร เปนผูมีใจแนวแน ยอมทําปรมัตถสัจจะใหแจงชัดดวยกายและเห็นแจง 
 แทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นดวยปญญา ดูกรภารทวาชะ การตรัสรูสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติ 
 เพียงเทาน้ีแล บุคคลยอมตรัสรูสัจจะไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี และเรายอมบัญญัติการตรัสรู 
 สัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี แตยังไมเช่ือวาเปนการบรรลุสจัจะทีเดียว. 
      กา. ทานพระโคดม การตรัสรูสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี บุคคลยอมตรัสรู 
 สัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี และเราท้ังหลายยอมเพงเล็งการตรัสรูสจัจะดวยขอปฏิบัติเพียง 
 เทาน้ี ทานพระโคดม ก็การบรรลุสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร บุคคลยอมบรรลสุัจจะ 
 ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดม ถึงการบรรลุสจัจะ? 
                      พยากรณการบรรลุสจัจะ 
      [๖๕๘] พ. ดูกรภารทวาชะ การเสพจนคุน การเจริญ การทําใหมากซ่ึงธรรมเหลาน้ัน 
 แล ช่ือวาเปนการบรรลุสัจจะ ดูกรภารทวาชะ การบรรลุสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี 
 บุคคลยอมบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี และเรายอมบัญญัติการบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติ 
 เพียงเทาน้ี. 
      กา. ทานพระโคดม การบรรลุสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี บุคคลยอมบรรลุ 
 สัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี และเราท้ังหลายยอมเพงเล็งการบรรลุสจัจะดวยขอปฏิบัติเพียง 
 เทาน้ี ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถามทาน 
 พระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ? 
                     พยากรณธรรมมีอุปการะมาก 
      [๖๕๙] พ. ดูกรภารทวาชะ ความเพียรมีอปุการะมากแกการบรรลุสัจจะ ถาไมพึงต้ัง 
 ความเพียร ก็ไมพึงบรรลุสัจจะน้ีได แตเพราะตั้งความเพียรจึงบรรลุสจัจะได ฉะนั้น ความเพียร 
 จึงมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ. 
      กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแกความเพียรเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถาม 
 ทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกความเพียร? 
      พ. ดูกรภารทวาชะ ปญญาเครื่องพิจารณามีอุปการะมากแกความเพียร ถาไมพึงพิจารณา 
 ก็พึงต้ังความเพียรนี้ไมได แตเพราะพิจารณาจึงต้ังความเพียรได ฉะนั้น ปญญาเครื่องพิจารณา 
 จึงมีอุปการะมากแกความเพียร. 
      กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกปญญาเครื่องพิจารณาเปนไฉน ขาพเจา 
 ขอทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกปญญาเครื่องพิจารณา? 
      พ. ดูกรภารทวาชะ ความอุตสาหะเปนธรรมมีอุปการะมากแกปญญาเครื่องพิจารณา ถา 
 ไมพึงอุตสาหะ ก็พึงพิจารณาไมได แตเพราะอุตสาหะจึงพิจารณาได ฉะนั้น ความอุตสาหะจึงมี 
 อุปการะมากแกปญญาเปนเครื่องพิจารณา. 
      กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกความอุตสาหะเปนไฉน ขาพเจาขอทูล 
 ถามทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ? 
      พ. ดูกรภารทวาชะ ฉันทะมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ ถาฉันทะไมเกิด ก็พึง 



 อุตสาหะไมได แตเพราะฉันทะเกิดจึงอุตสาหะ ฉะนั้น ฉันทะจึงมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ. 
      กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกฉันทะเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถามทาน 
 พระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกฉันทะ? 
      พ. ดูกรภารทวาชะ ธรรมท่ีควรแกการเพงมีอุปการะมากแกฉันทะ ถาธรรมท้ังหลายไม 
 ควรแกการเพง ฉันทะก็ไมเกิด แตเพราะธรรมท้ังหลายควรแกการเพง ฉันทะจึงเกิด ฉะนั้น 
 ธรรมท่ีควรแกการเพงจึงมีอุปการะมากแกฉันทะ. 
      กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกธรรมท่ีควรการเพงเปนไฉน ขาพเจาขอ 
 ทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมท่ีมีอุปการะมากแกธรรมท่ีควรแกการเพง. 
      พ. ดูกรภารทวาชะ ปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ มีอุปการะมากแกธรรมท่ีควรแก 
 การเพง ถาไมพึงใครครวญเนื้อความนั้น ธรรมท้ังหลายก็ไมควรแกการเพง แตเพราะใครครวญ 
 เนื้อความ ธรรมท้ังหลายจึงควรแกการเพง ฉะนั้น ปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ จึงมี 
 อุปการะมากแกธรรมท่ีควรแกการเพง. 
      กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกปญญา เครื่องใครครวญเนื้อความเปนไฉน 
 ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมท่ีมีอุปการะมากแกปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ? 
      พ. ดูกรภารทวาชะ การทรงจําธรรมไว มอีุปการะมากแกปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ 
 ถาไมพึงทรงจาํธรรมน้ัน ก็พึงใครครวญเนื้อความนี้ไมได แตเพราะทรงจําธรรมไว จึงใครครวญ 
 เนื้อความได ฉะนั้น การทรงจําธรรมไว จงึมีอุปการะมากแกปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ. 
      กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรมเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถาม 
 ทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรม? 
      พ. ดูกรภารทวาชะ การฟงธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรม ถาไมพึงฟงธรรม 
 ก็พึงทรงจําธรรมน้ีไมได แตเพราะฟงธรรมจงึทรงจําธรรมไวได ฉะนั้น การฟงธรรมจึงมีอปุการะ 
 มากแกการทรงจําธรรม. 
      กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกการฟงธรรมเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถาม 
 ทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการฟงธรรม? 
      พ. ดูกรภารทวาชะ การเงี่ยโสตลงมีอุปการะมากแกการฟงธรรม ถาไมพงึเงี่ยโสตลง 
 ก็พึงฟงธรรมน้ีไมได แตเพราะเงี่ยโสตลงจึงฟงธรรมได ฉะนัน้ การเงี่ยโสตลงจึงมีอุปการะมาก 
 แกการฟงธรรม. 
      กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกการเงี่ยโสตลงเปนไฉน ขาพเจาขอ 
 ทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเงี่ยโสตลง? 
      พ. ดูกรภารทวาชะ การเขาไปนั่งใกลมีอุปการะมากแกการเงี่ยโสตลง ถาไมเขาไปนั่งใกล 
 ก็พึงเงี่ยโสตลงไมได แตเพราะเขาไปนั่งใกลจึงเงี่ยโสตลง ฉะนั้น การเขาไปน่ังใกลจึงมีอุปการะ 
 มากแกการเงี่ยโสตลง. 
      กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกการเขาไปน่ังใกลเปนไฉน ขาพเจาขอ 
 ทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกล? 



      พ. ดูกรภารทวาชะ การเขาไปหามีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกล ถาไมพึงเขาไปหา 
 ก็พึงน่ังใกลไมได แตเพราะเขาไปหาจึงน่ังใกล ฉะนั้น การเขาไปหาจึงมีอุปการะมากแกการเขา 
 ไปน่ังใกล. 
      กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกการเขาไปหาเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถาม 
 ทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปหา? 
      พ. ดูกรภารทวาชะ ศรัทธามีอุปการะมากแกการเขาไปหา ถาศรัทธาไมเกิด ก็ไมพึง 
 เขาไปหา แตเพราะเกิดศรัทธาจึงเขาไปหา ฉะนั้น ศรัทธาจึงมีอุปการะมากแกการเขาไปหา. 
                   กาปทิกมาณพแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๖๖๐] กา. ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงการตามรกัษาสัจจะ ทานพระโคดมทรง 
 พยากรณแลว และขอท่ีทรงพยากรณนั้น ท้ังชอบใจท้ังควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น 
 ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงการตรสัรูสัจจะ ทานพระโคดมทรงพยากรณแลว และขอท่ี 
 ทรงพยากรณนั้น ท้ังชอบใจ ท้ังควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามน้ัน ขาพเจาไดทูลถาม 
 ทานพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะ ทานพระโคดมทรงพยากรณ และขอท่ีทรงพยากรณนั้น ท้ัง 
 ชอบใจท้ังควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมี 
 อุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ ทานพระโคดมทรงพยากรณแลว และขอท่ีทรงพยากรณนั้น ท้ัง 
 ชอบใจท้ังควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงขอใดๆ 
 ทานพระโคดมไดทรงพยากรณขอนั้นๆ แลว และขอท่ีทรงพยากรณนั้น ท้ังชอบใจท้ังควรแก 
 ขาพเจา และขาพเจายินดีตามน้ัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อกอนขาพระองครูอยางนีว้า พวก 
 สมณะหัวโลนเช้ือสายคฤหบดีกัณหโคตร เกิดจากพระบาททาวมหาพรหม จะแปลกอะไรและจะ 
 รูท่ัวถึงธรรมท่ีไหน พระโคดมผูเจริญไดทรงทําความรักสมณะในสมณะ ความเลื่อมใสสมณะใน 
 สมณะ ความเคารพสมณะในสมณะ ใหเกิดข้ึนแกขาพระองคแลวหนอ ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
 พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอก 
 ทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวงัวา ผูมีจกัษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ 
 ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต นับต้ังแตวันนี้ 
 เปนตนไป ฉะน้ีแล. 
                        จบ จังกีสูตร ท่ี ๕. 
                     -------------- 
                         ๖. เอสุการีสูตร 
                       เรื่องเอสุการีพราหมณ 
      [๖๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ันแล เอสุการีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 



 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถงึกันไปแลว ไดนั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
                       วาดวยการบําเรอ ๔ 
      [๖๖๒] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว เอสุการีพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทาน 
 พระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการ คือ บัญญัติการบําเรอพราหมณ ๑ 
 บัญญัติการบําเรอกษัตริย ๑ บัญญัติการบําเรอแพศย ๑ บัญญัติการบําเรอศูทร ๑ ทานพระโคดม 
 ในการบําเรอท้ัง ๔ ประการน้ัน พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอพราหมณไววา พราหมณ 
 พึงบําเรอพราหมณ กษัตริยพึงบําเรอพราหมณ แพศยพึงบําเรอพราหมณ หรือศูทรพึงบําเรอ 
 พราหมณ พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอพราหมณไวเชนนี้ พราหมณท้ังหลายยอม 
 บัญญัติการบําเรอกษัตริยไววา กษัตริยพึงบําเรอกษัตริย แพศยพึงบําเรอกษัตริย หรอืศูทร 
 พึงบําเรอกษัตริย พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอกษัตริยไวเชนนี้ พราหมณท้ังหลายยอม 
 บัญญัติการบําเรอแพศยไววา แพศยพึงบําเรอแพศย หรือศูทรพึงบําเรอแพศย พราหมณท้ังหลาย 
 ยอมบัญญัติการบําเรอแพศยไวเชนนี้ พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอศูทรไววา ศูทร 
 เทาน้ันพึงบําเรอศูทรดวยกัน ใครอื่นจักบําเรอศูทรเลา พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอ 
 ศูทรไวเชนนี้ ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการน้ีแล ทาน 
 พระโคดมเลาตรัสการบําเรอน้ีอยางไร? 
      [๖๖๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรพราหมณ ก็โลกท้ังปวงยอมอนุญาตขอนั้น 
 แกพราหมณท้ังหลายวา จงบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการน้ีหรือ? 
      เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม. 
      พ.  ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษขัดสน ไมมีของๆ ตน ยากจน ชนท้ังหลาย 
 พึงแขวนกอนเนื้อไวเพื่อบุรุษน้ันผูไมปรารถนาวา บุรุษผูเจรญิ ทานพึงเค้ียวกินกอนเนื้อนี้เสีย 
 และพึงใชตนทุน ฉันใด พราหมณท้ังหลายก็ฉันนั้น ยอมบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการน้ีแก 
 สมณพราหมณเหลานั้น โดยไมไดรับปฏิญาณ. ดูกรพราหมณ เรายอมไมกลาววา พึงบําเรอ 
 สิ่งท้ังปวง แตเราก็ไมกลาววา ไมพึงบําเรอส่ิงท้ังปวง. ก็เมื่อบุคคลบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุ 
 แหงการบําเรอ พึงมีแตความช่ัว ไมมีความดี เรากลาวสิ่งน้ันวาควรบําเรอหามิได แตเมื่อบุคคล 
 บําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมมีความช่ัว เรากลาวสิ่งน้ันวา 
 ควรบําเรอ. ถาแมชนท้ังหลายจะพึงถามกษัตริยอยางน้ีวา เมือ่ทานบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุ 
 แหงการบําเรอ พึงมีแตความช่ัว ไมมีความดี หรือวาเม่ือทานบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุแหง 
 การบําเรอพึงมีแตความดี ไมมีความช่ัว ในกรณีเชนนี้ทานจะพึงบําเรอส่ิงน้ัน? แมกษัตริยเมื่อ 
 จะพยากรณโดยชอบ ก็พึงพยากรณอยางนี้วา เมื่อขาพเจาบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ 
 พึงมีแตความช่ัวไมมีความดี ขาพเจาไมพึงบําเรอส่ิงน้ัน เมือ่ขาพเจาบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุ 
 แหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมมีความช่ัว ขาพเจาพึงบําเรอส่ิงนั้น. ถาแมชนท้ังหลาย 
 พึงถามพราหมณ ... แพศย ... ศูทรอยางนี้วา เมื่อทานบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ 
 พึงมีแตความช่ัว ไมพึงมีความดี ทานพึงบําเรอส่ิงนั้น หรอืวาเมื่อทานบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุ 



 แหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมพึงมีความช่ัว ในกรณีเชนนี้ ทานจะพึงบําเรอส่ิงน้ัน? 
 แมศูทรเมื่อจะพยากรณโดยชอบ ก็พึงพยากรณอยางนี้วา เมื่อขาพเจาบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุ 
 แหงการบําเรอ พึงมีแตความช่ัว ไมพึงมีความดี ขาพเจาไมพึงบําเรอส่ิงน้ัน สวนวาเม่ือขาพเจา 
 บําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมพึงมีความช่ัว ขาพเจาพึงบําเรอ 
 สิ่งน้ัน. 
      [๖๖๔] ดูกรพราหมณ เราจะไดกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูงก็หา 
 มิได แตจะไดกลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูงก็หามิได. เราจะไดกลาววา 
 ประเสริฐเพราะความเปนผูมีวรรณะอันยิ่งหามิได แตจะไดกลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูมี 
 วรรณะอันยิ่งก็หามิได. จะไดกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูมีโภคะมากหามิได แตจะได 
 กลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูมีโภคะมากก็หามิได. ดูกรพราหมณ เพราะวา บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ แมเกิดในสกุลสูง ก็ยังเปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ 
 พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะนั้น 
 เราจึงไมกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูง. บุคคลบางคนในโลกน้ี แมเกิดใน 
 สกุลสูง ก็เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนขาดจากประพฤติผิดในกาม 
 เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาด 
 จากการพูดเพอเจอ ไมโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะนั้น เราจึงไมกลาววา 
 เลวทรามเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูง. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี แมมีวรรณะ 
 อันยิ่งก็ยังเปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ 
 พูดเพอเจอ มีความโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะนั้น เราจึงไมกลาววา 
 ประเสริฐเพราะความเปนผูมีวรรณะอันยิ่ง. ดกูรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี แมมีวรรณะ 
 อันยิ่ง ก็เปนผูเวนจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม 
 เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการ 
 พูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะนั้น เราจึงไมกลาววา 
 เลวทรามเพราะความเปนผูมีวรรณะอันยิ่ง. ดกูรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี แมมีโภคะมาก 
 ก็ยังเปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ 
 มีความโลภ มจีิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะนั้น เราจึงไมกลาววาประเสริฐเพราะความ 
 เปนผูมีโภคะมาก. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี แมมีโภคะมาก ก็เปนผูเวนขาดจากการ 
 ฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรพัย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ 
 เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมม ี
 ความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะนั้น เราจึงไมกลาววาเลวทรามเพราะความ 
 เปนผูมีโภคะมาก. ดูกรพราหมณ เรายอมไมกลาววา พึงบําเรอส่ิงท้ังปวง แตเราก็ไมกลาววา 
 ไมพึงบําเรอส่ิงท้ังปวง ก็เมื่อบุคคลบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ ศรัทธา ศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญายอมเจริญ สิ่งน้ันเรากลาววาพึงบําเรอ. 
                         วาดวยทรัพย ๔ 



      [๖๖๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เอสุการีพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาค 
 วา ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการ คือ ยอมบัญญัติทรัพยอันเปน 
 ของมีอยูของพราหมณ ๑ ทรัพยอันเปนของมีอยูของกษัตริย ๑ ทรัพยอันเปนของมีอยูของ 
 แพศย ๑ ทรัพยอันเปนของมีอยูของศูทร ๑. ทานพระโคดม ในขอนั้น พราหมณท้ังหลาย 
 ยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของพราหมณ คือ การเท่ียวไปเพื่อภิกษา แตพราหมณเมื่อ 
 ดูหมิ่นทรัพยอนัเปนของมีอยู คือ การเท่ียวไปเพื่อภิกษา ช่ือวาเปนผูทํากรรมมิใชกิจ เหมือน 
 คนเลี้ยงโคถือเอาของท่ีเจาของมิไดใหฉะน้ัน พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของ 
 มีอยูของพราหมณนี้แล. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยู 
 ของกษัตริย คือ แลงธนู แตกษัตริยเมื่อดูหมิน่ทรัพยอันเปนของมีอยู คือ แลงธนู ช่ือวา 
 เปนผูทํากรรมมิใชกิจ เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของท่ีเจาของมิไดใหฉะนั้น พราหมณ 
 ท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของกษัตริยนี้แล. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลาย 
 ยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของแพศย คือ กสิกรรมและโครักขกรรม แตแพศยเมื่อดูหมิ่น 
 ทรัพยอันเปนของมีอยู คือ กสิกรรมและโครกัขกรรม ช่ือวาเปนผูทํากรรมมิใชกิจ เปรียบเหมือน 
 คนเลี้ยงโคถือเอาของท่ีเจาของมิไดใหฉะน้ัน พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยู 
 ของแพศยนี้แล. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของศูทร 
 คือ เคียวและไมคาน แตศูทรเมื่อดูหม่ินทรัพยอันเปนของมีอยู คือ เคียวและไมคาน ช่ือวา 
 เปนผูทํากรรมมิใชกิจ เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของท่ีเจาของมิไดใหฉะนั้น พราหมณ 
 ท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของศูทรนี้แล. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลาย 
 ยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการน้ี ในเรื่องน้ี ทานพระโคดมจะตรัสวากระไร? 
      [๖๖๖] ดูกรพราหมณ ก็โลกท้ังปวงยอมอนุญาตขอนี้แกพราหมณท้ังหลายวา จงบัญญัติ 
 ทรัพย ๔ ประการนี้หรอื? 
      เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม. 
      พ. ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษขัดสน ไมมีของของตน ยากจน ชนท้ังหลาย 
 พึงแขวนกอนเนื้อไวใหแกบุรษุน้ันผูไมปรารถนาวา บุรุษผูเจริญ ทานพึงเค้ียวกอนเนือ้นี้เสีย 
 และพึงใชทุนฉันใด พราหมณท้ังหลายก็ฉันนั้น ยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการน้ีแกสมณพราหมณ 
 เหลานั้น โดยไมไดรับปฏิญาณ. ดูกรพราหมณ เรายอมบัญญัติโลกุตรธรรมอันเปนอริยะ วาเปน 
 ทรัพยอันเปนของมีอยูของบุรษุ เมื่อเขาระลึกถึงวงศสกุลเกาอันเปนของมารดาบิดา อัตภาพบังเกิด 
 ข้ึนในวงศสกุลใดๆ บุรุษน้ันยอมถึงความนับตามวงศสกุลน้ันๆ ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย 
 ก็ยอมถึงความนับวาเปนกษัตริย ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลพราหมณ ก็ยอมถึงความนับวาเปน 
 พราหมณ ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลแพศย ก็ยอมถึงความนับวาเปนแพศย ถาอัตภาพบังเกิด 
 ในสกุลศูทร ยอมถึงความนับวาเปนศูทร. เปรียบเหมือนไฟอาศัยปจจัยใดๆ ติดอยู ยอมถึง 
 ความนับตามปจจัยนั้นๆ. ถาไฟอาศัยไมติดอยู ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดไม ถาไฟอาศัย 
 หยากเยื่อติดอยู ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดหยากเยื่อ ถาไฟอาศัยหญาติดอยู ก็ยอมถึงความ 
 นับวาไฟติดหญา ถาไฟอาศัยโคมัยติดอยู ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดโคมัย ฉันใด เราก็ฉันนั้นแล 



 ยอมบัญญัติโลกุตรธรรมอันเปนอริยะ วาเปนทรัพยอันเปนของมีอยูของบุรุษ เมื่อเขาระลึกถึง 
 วงศสกุลเกาอนัเปนของมารดาบิดา อัตภาพบังเกิดในสกุลใดๆ ก็ยอมถึงความนับตามสกุลน้ันๆ 
 ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย ก็ยอมถึงความนับวาเปนกษัตริย ถาอัตภาพบังเกิดในสกุล 
 พราหมณ ก็ยอมถึงความนับวาเปนพราหมณ ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลแพศย ก็ยอมถึงความ 
 นับวาเปนแพศย ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลศูทร ก็ยอมถึงความนับวาเปนศูทร. 
                    คนจะดีหรือช่ัวมใิชเพราะวรรณ 
      [๖๖๗] ดูกรพราหมณ ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลกษัตริยบวชเปนบรรพชิต และเขา 
 อาศัยธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลว เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย 
 เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวน 
 ขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมา 
 ทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครือ่งนําออกจากทุกข. ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... จากสกุล 
 แพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิตและเขาอาศัยธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว เปน 
 ผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย 
 เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจาก 
 การพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออก 
 จากทุกข ดูกรพราหมณ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทาน้ันหรือสามารถเจริญ 
 เมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ในท่ีนั้น กษัตริย แพศย ศูทร ไมสามารถหรอื? 
      เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม แมกษัตริยก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวรไมม ี
 ความเบียดเบียนในท่ีนั้นได แมพราหมณ ... แมแพศย ... แมศูทร ... แมวรรณ ๔ ท้ังหมด ก็ 
 สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนในท่ีนั้นได. 
      [๖๖๘] พ. ดูกรพราหมณ ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย 
 บวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว เปนผูเวนขาดจากการฆา 
 สัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการ 
 พูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ 
 ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกข. ถาแม 
 กุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... จากสกุลแพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิต เปนผูเวน 
 ขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวน 
 ขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการ 
 พูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจาก 
 ทุกข. ดูกรพราหมณ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทาน้ันหรือ สามารถถือ 
 เอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบนํ้า ไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุลี กษัตริย แพศย ศูทร ไมสามารถ 
 หรือ. 
      เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม แมกษัตริยก็สามารถถอืเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบ 
 น้ํา ไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุลี แมพราหมณ ... แมแพศย ... แมศูทร แมวรรณ ๔ ท้ังหมด 



 ก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบนํ้า ไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุลีได. 
      [๖๖๙] พ. ดูกรพราหมณ ฉันนั้นเหมือนกันแล ถามีกุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย 
 บวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการ 
 ฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรพัย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการ 
 พูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ 
 ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได. ถา 
 แมกุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... จากสกุลแพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิต และ 
 เขาอาศัยธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจาก 
 การลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจาก 
 การพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมี 
 จิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได. ทานจะเขาใจความขอ 
 นั้นเปนไฉน พระราชาผูเปนกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกน้ี รับสั่งใหบุรุษซ่ึงมีชาติตางๆ 
 กัน ๑๐๐ คนมาประชุมกันวา จงมาน่ีแนะทานท้ังหลาย ในทานท้ังหลาย ผูใดเกิดแตสกุล 
 กษัตริย แตสกุลพราหมณ แตสกุลเจา ผูนั้นจงเอาไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือ 
 ไมทับทิม มาทําเปนไมสีไฟ จงสีไฟใหเกิดข้ึน จงสีไฟใหติด สวนทานเหลาใดเกิดแตสกุลคน 
 จัณฑาล แตสกุลนายพราน แตสกุลชางจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนเทหยากเยื่อ ทาน 
 เหลานั้นจงเอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรอืไมละหุง มาทําเปนไมสีไฟ จงสีไฟ 
 ใหเกิดข้ึน จงสีไฟใหติด. ดูกรพราหมณ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ไฟท่ีบุคคลผู 
 เกิดแตสกุลกษัตริย แตสกุลพราหมณ แตสกุลเจา เอาไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทน 
 หรือไมทับทิม มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟเกิดลุกข้ึน ไฟน้ันเทานั้นหรือ เปนไฟมีเปลว มีสี และ 
 มีแสง อาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟนั้นได สวนไฟท่ีคนเกิดแตสกุลคนจัณฑาล สกุลนายพราน 
 แตสกุลชางจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนเทหยากเยื่อ เอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไม 
 รางยอมผา หรอืไมละหุง มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟเกิดลุกข้ึน ไฟน้ันเปนไฟไมมีเปลว ไมมีสี 
 ไมมีแสง และไมอาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟน้ันหรือ? 
      เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ไฟท่ีบุคคลเกิดแตสกุลกษัตริย แตสกุลพราหมณ 
 แตสกุลเจา เอาไมสัก เอาไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือไมทับทิม มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟ 
 เกิดข้ึน ไฟน้ันเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสง และอาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟนั้นได แมไฟท่ีบุคคล 
 เกิดแตสกุลจัณฑาล แตสกุลนายพราน แตสกุลชางจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนเท 
 หยากเยื่อ เอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟ 
 เกิดลุกข้ึน ไฟนั้นก็เปนไฟมีเปลว มีสี มีแสง และอาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟ แมท้ังหมดได. 
      [๖๗๐] พ. ดูกรพราหมณ ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย 
 บวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการ 
 ฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูด 
 เท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไม 



 มีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกข. ถาแม 
 กุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... จากสกุลแพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิต และเขา 
 อาศัยธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการ 
 ลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการ 
 พูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิต 
 พยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครือ่งนําออกจากทุกขได. 
      [๖๗๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เอสุการีพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ 
 พระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา 
 เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป 
 ไดฉันนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวา 
 เปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจรญิ โปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ัง 
 แตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล. 
                       จบ เอสุการีสูตรท่ี ๖. 
                      ---------------- 
                         ๗. ธนัญชานิสูตร 
                       เรื่องธนัญชานิพราหมณ 
      [๖๗๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนิวาปสถาน เขต 
 พระนครราชคฤห. สมัยน้ันแล ทานพระสารีบุตรเท่ียวจาริกไปในทักขิณาคีรีชนบท พรอมดวย 
 ภิกษุหมูใหญ. ครั้งน้ัน ภิกษุรปูหน่ึงจําพรรษาอยูในพระนครราชคฤห ไดเขาไปหาทานพระ 
 สารีบุตรถึงทักขิณาคีรีชนบท ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก 
 ถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      [๖๗๓] ทานพระสารีบุตรไดถามภิกษุนั้นวา ดูกรทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคไมทรง 
 พระประชวร และยังทรงพระกําลังอยูหรือ? 
      ภิกษุนั้นกราบเรียนวา พระผูมีพระภาคไมทรงพระประชวรและยังทรงพระกําลังอยู ทาน 
 ผูมีอายุ. 
      สา. ทานผูมีอายุ ก็ภิกษุสงฆไมปวยไข และยังมีกําลังอยูหรอื? 
      ภิ. แมภิกษุสงฆก็ไมปวยไข และยังมีกําลังอยู ทานผูมีอายุ. 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ ธนัญชานิพราหมณอยูท่ีใกลประตูตัณฑุลปาละ ในพระนครราชคฤห 
 นั้น เขาไมปวยไขและยังมีกําลังอยูหรือ? 
      ภิ. แมธนัญชานิพราหมณก็ไมปวยไข และยังมีกําลังอยู ทานผูมีอายุ. 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ ธนัญชานิพราหมณยังเปนผูไมประมาทหรือ? 
      ภิ. ท่ีไหนไดทานผูมีอายุ ธนัญชานิพราหมณของเราจะไมประมาท เขาอาศัยพระราชา 



 เท่ียวปลนพวกพราหมณและคฤหบดี อาศัยพวกพราหมณและคฤหบดีปลนพระราชา ภรรยาของ 
 เขาผูมีศรัทธา ซึ่งนํามาจากสกุลท่ีมีศรัทธา ทํากาละเสียแลว เขาไดหญิงอื่นมาเปนภรรยาหา 
 ศรัทธามิได เขานํามาจากสกุลท่ีไมมีศรัทธา. 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ เราไดฟงวาธนัญชานิพราหมณเปนผูประมาท เปนอันไดฟงช่ัวหนอ 
 ทําไฉน เราจะพึงไดพบกับธนัญชานิพราหมณบางครั้งบางคราว ทําไฉน จะพึงไดเจรจาปราศรัย 
 กันสักนอยหนึง่? 
      ครั้งน้ัน ทานพระสารีบุตรอยูในทักขิณาคิรีชนบทตามควรแลว จึงหลีกจาริกไปทาง 
 พระนครราชคฤห เท่ียวจาริกไปโดยลําดับ ไดถึงพระนครราชคฤหแลว. 
      [๖๗๔] ไดยินวา สมัยน้ัน ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวหิารเวฬุวันกลนัทกนิวาป 
 สถาน ใกลพระนครราชคฤห. ครั้งน้ันเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร 
 เขาไปยังพระนครราชคฤห. สมัยน้ัน ธนัญชานิพราหมณใชคนใหรีดนมโคอยูท่ีคอกโค ภายนอก 
 พระนคร. ทานพระสารีบุตรเท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห ภายหลังภตั กลับจากบิณฑบาต 
 แลว เขาไปหาธนัญชานิพราหมณถึงท่ีอยู. ธนัญชานิพราหมณไดเห็นทานพระสารีบุตรกําลังมา 
 แตไกล จึงเขาไปหาทานพระสารีบุตร แลวไดกลาววา นิมนตดื่มน้ํานมสดทางน้ีเถิด ทานสารีบุตร 
 ทานยังมีเวลาฉันอาหาร. 
      สา. อยาเลยพราหมณ วันนี้ฉันทําภัตตกิจเสร็จแลว ฉันจักพักกลางวันท่ีโคนตนไมโนน 
 ทานพึงมาในท่ีนั้น ธนัญชานิพราหมณรับคําทานพระสารีบุตรแลว ครั้งน้ัน ธนัญชานิพราหมณ 
 บริโภคอาหารเวลาเชาเสร็จแลว ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตร ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร 
 ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรขางหน่ึง. 
                      การประพฤติไมชอบธรรม 
      [๖๗๕] ทานพระสารีบุตรไดถามวา ดูกรธนัญชานิ ทานเปนผูไมประมาทหรือ? 
      ธนัญชานิพราหมณไดตอบวา ขาแตทานพระสารีบุตร ท่ีไหนขาพเจาจะไมประมาท เพราะ 
 ขาพเจาตองเลี้ยงมารดาบิดา ตองเลี้ยงบุตรและภรรยา ตองเลีย้งพวกทาส กรรมกร และคนรับใช 
 ตองทํากิจสําหรับมิตรและอํามาตย แกมิตรและอํามาตย ตองทํากิจสําหรับญาติสาโลหิต แกญาติ 
 สาโลหิต ตองทํากิจสําหรับแขกแกแขก ตองทําบุญท่ีควรทําแกปุพเปตชนสงไปใหปุพเปตชน 
 ตองทําการบวงสรวงแกพวกเทวดา ตองทําราชการใหแกหลวง แมกายน้ีกต็องใหอิ่มหนํา 
 ตองใหเจริญ. 
      [๖๗๖] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ 
 เปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงบิดามารดา นายนิริยบาลจะพึง 
 ฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขา 
 จะพึงไดตามความปรารถนาหรือวาเราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ 
 แหงมารดาบิดา ขอนายนิริยบาลอยางพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือมารดาบิดาของผูนั้นจะพึงได 
 ตามความปรารถนาวา ผูนี้เปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย 
 ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย? 



      ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล 
 ก็พึงโยนลงในนรกจนได. 
      [๖๗๗] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 เปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงบุตรและภรรยา นายนิริยบาล 
 จะพึงฉุดคราผูนั้นไปนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขา 
 จะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม เพราะเหตุแหงบุตรและภรรยา 
 ขอนายนิริยบาลอยางพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาบุตรหรอืภรรยาของผูนัน้ จะพึงไดตามความ 
 ปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย ขอนาย 
 นิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย? 
      ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล 
 ก็พึงโยนลงในนรกจนได. 
      [๖๗๘] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจขอความนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงทาสกรรมกรและคนรับใช นายนิริยบาล 
 จะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม 
 เขาจะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม 
 เพราะเหตุแหงทาส กรรมกรและคนรับใช ขอนายนิริยบาลอยางพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวา 
 พวกทาส กรรมกรและคนรับใชของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนีป้ระพฤติไมชอบธรรม 
 ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย? 
      ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล 
 ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
      [๖๗๙] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย นายนิริยบาลจะพึง 
 ฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขา 
 จะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม 
 เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวามิตรและ 
 อํามาตยของเขาพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม 
 เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย? 
      ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล 
 ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
      [๖๘๐] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต นายนิริยบาลจะพึงฉุดครา 
 เขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได 
 ตามความปรารถนาหรอืหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง 
 ญาติสาโลหิต ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาญาติสาโลหิตของเขาจะพึงได 



 ตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผดิธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย 
 ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย? 
      ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล 
 ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
      [๖๘๑] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงแขก นายนิริยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้น 
 ไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความ 
 ปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงแขก 
 ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาแขกของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา 
 ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย ขอนายนิริยบาลอยาพึง 
 ฉุดคราเขาไปนรกเลย? 
      ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล 
 ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
      [๖๘๒] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงปุพเปตชน นายนิริยบาลจะพึงฉุดครา 
 เขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได 
 ตามความปรารถนาหรอืหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง 
 ปุพเปตชน ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรอืวาปุพเปตชนของเขาจะพึงไดตาม 
 ความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย 
 ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย? 
      ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล 
 ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
      [๖๘๓] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา นายนิริยบาลจะพึงฉุดครา 
 เขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได 
 ตามความปรารถนาหรอืหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา 
 ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาเทวดาของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา 
 ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย ขอนายนิริยบาลอยาพึง 
 ฉุดคราเขาไปนรกเลย? 
      ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล 
 ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
      [๖๘๔] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา นายนิริยบาลจะพึงฉุดครา 
 เขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได 



 ตามความปรารถนาหรอืหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง 
 พระราชา ขอนายนิริยบาลอยางพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรอืวาพระราชาของผูนั้นจะพึงไดตาม 
 ความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย ขอ 
 นายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย? 
      ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล 
 ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
      [๖๘๕] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงการเลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย 
 นายนิริยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและ 
 ประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม 
 ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุการทํานุบํารุงกาย ขอนายนิริยบาลอยาพึง 
 ฉุดคราเราไปนรกเลย หรอืวาชนเหลาอื่นของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไม 
 ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย ขอนายนิริยบาล 
 อยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย? 
      ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล 
 ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
      [๖๘๖] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไม 
 ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงมารดาบิดา กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติ 
 ถูกธรรม เพราะเหตุแหงมารดาบิดา ไหนจะประเสริฐกวากัน? 
      ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร ผูท่ีประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ 
 แหงมารดาบิดา ไมประเสริฐ สวนผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหง 
 มารดาบิดา ประเสริฐ ดวยวาการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา 
 การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล 
 อาจเลี้ยงมารดาบิดาได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู. 
      [๖๘๗] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม 
 ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงบุตรและภรรยา กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถกูธรรม 
 เพราะเหตุบุตรและภรรยา ไหนจะประเสริฐกวากัน? 
      ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ 
 เหตุแหงบุตรและภรรยา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ 
 เหตุแหงบุตรและภรรยา ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม 
 ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรม และการประพฤติผิดธรรม. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล 
 อาจเลี้ยงบุตรและภรรยาได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู. 



      [๖๘๘] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม 
 ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงพวกทาส กรรมกร และคนรับใช กับบุคคลผูประพฤติชอบ 
 ธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงพวกทาส กรรมกร และคนรับใช ไหนจะประเสริฐ 
 กวากัน? 
      ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ 
 เหตุแหงพวกทาส กรรมกรและคนรับใช ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม 
 ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงพวกทาส กรรมกรและคนรบัใช ประเสริฐ ดวยวา การ 
 ประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรมและการ 
 ประพฤติผิดธรรม. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล 
 อาจเลี้ยงพวกทาส กรรมกรและคนรับใชได ไมตองกระทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทา 
 อันเปนบุญได มีอยู. 
      [๖๘๙] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม 
 ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม และประพฤติ 
 ถูกธรรม เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย ไหนจะประเสริฐกวากัน? 
      ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ 
 เหตุแหงมิตรและอํามาตย ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม 
 เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูก 
 ธรรม ประเสรฐิกวา การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล 
 อาจทํากรณียกิจแกมิตรและอํามาตยได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปน 
 บุญได มีอยู. 
      [๖๙๐] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม 
 ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม 
 เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต ไหนจะประเสริฐกวากัน? 
      ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ 
 เหตุแหงญาติสาโลหิต ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ 
 เหตุแหงญาติสาโลหิต ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม 
 ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล 
 อาจทํากรณียกิจแกญาติสาโลหิตได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได 
 มีอยู. 
      [๖๙๑] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม 
 ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงแขก กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ 



 เหตุแหงแขก ไหนจะประเสริฐกวากัน? 
      ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ 
 เหตุแหงแขก ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม ประเสริฐ 
 ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรม 
 และการประพฤติผิดธรรม. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคลอาจ 
 ทํากรณียกิจแกแขกได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู. 
      [๖๙๒] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติชอบธรรม 
 ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงปุพเปตชน กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม 
 เพราะเหตุแหงปุพเปตชน ไหนจะประเสริฐกวากัน? 
      ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ 
 เหตุแหงปุพเปตชน ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม ประเสริฐ 
 ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรม 
 และการประพฤติผิดธรรม. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล 
 อาจทํากรณียกิจแกปุพเปตชนได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได 
 มีอยู. 
      [๖๙๓] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม 
 ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ 
 เหตุแหงเทวดา ไหนจะประเสริฐกวากัน? 
      ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรมประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ 
 แหงเทวดา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหง 
 เทวดา ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา 
 การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม 
      สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล 
 อาจทํากรณียกิจแกเทวดาได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู. 
      [๖๙๔] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบ 
 ธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูก 
 ธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา ไหนจะประเสริฐกวากัน? 
      ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ 
 เหตุแหงพระราชา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถกูธรรม เพราะเหตุ 
 แหงพระราชา ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐ 
 กวา การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล 



 อาจทํากรณียกิจแหงพระราชาได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได 
 มีอยู. 
                   การประพฤติชอบธรรมประเสริฐ 
      [๖๙๕] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม 
 ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย กับบุคคลผูประพฤติชอบ 
 ธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุการทํานุบํารุงกาย ไหนจะประเสริฐ 
 กวากัน? 
      ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ 
 เหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประ- 
 *พฤติถูกธรรม เพราะเหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติ 
 ชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติ 
 ผิดธรรม. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล 
 อาจเลี้ยงกาย ทํานุบํารุงกายได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได 
 มีอยู. 
      ครั้งน้ันแล ธนัญชานิพราหมณช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของทานพระสารีบุตร ลุกจาก 
 อาสนะหลีกไปแลว. 
                      ธนัญชานิพราหมณอาพาธ 
      [๖๙๖] ครั้นสมัยตอมา ธนัญชานิพราหมณเปนผูอาพาธ ไดรับทุกขเปนไขหนัก. จึง 
 จึงเรียกบุรุษคนหน่ึงมาวา บุรุษผูเจริญ มาน่ีเถิดทาน ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 จงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ธนัญชานิพราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค 
 ดวยเศียรเกลา และจงเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู แลวจงไหวเทาพระสารีบุตรตามคํา 
 ของเราวา ขาแตทานผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาไหวเทา 
 ทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา และจงเรียนทานอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาขอ 
 โอกาส ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของธนัญชานิพราหมณเถิด. 
      [๖๙๗] บุรุษน้ันรับคําธนัญชานิพราหมณแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระ 
 ผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไหวทานพระสารีบุตรแลว 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. แลวไดเรยีนทานพระสารีบุตรวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธนัญชานิ 
 พราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาไหวเทาของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา และ 
 สั่งมาอยางนี้ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาขอโอกาส ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห 
 เขาไปยังนิเวศนของธนัญชานิพราหมณเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดวยอาการดุษณีภาพ. 



                      พระสารีบุตรเขาไปเยี่ยม 
      [๖๙๘] ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปยังนิเวศนของ 
 ธนัญชานิพราหมณ แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย. ไดถามธนัญชานิพราหมณวา ดูกรธนัญชานิ 
 ทานยังพอทนไดหรือ พอจะยงัชีวิตใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนา คอยถอยลงไมเจริญข้ึนหรือ 
 อาการปรากฏคอยคลายไมทวีข้ึนหรือ? 
      [๖๙๙] ธนัญชานิพราหมณกราบเรียนวา ขาแตทานพระสารีบุตร ขาพเจาทนไมไหว 
 จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก เจริญข้ึนไมถอยเลย ปรากฏอาการทวี 
 ยิ่งข้ึน ไมลดถอย ขาแตทานพระสารีบุตรผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เอาเหล็กแหลม 
 คมกดศีรษะ ฉันใด ขาพเจาก็ฉันนั้นแล ลมเสียดแทงศีรษะกลานัก ขาแตทานพระสารีบุตร 
 ขาพเจาทนไมไหว จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก เจริญข้ึน ไมถอย 
 เลย ปรากฏอาการทวียิ่งข้ึนไมลดถอย เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเอาเสนเชือกท่ีเขม็งมัดรัดศีรษะ 
 ฉันใด เวทนาในศีรษะของขาพเจาก็เหลือทนฉันนั้น ขาพเจาทนไมไหว จะยังชีวิตใหเปนไป 
 ไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก เจริญข้ึน ไมถอยเลย ปรากฏอาการทวข้ึีน ไมลดถอย 
 ขาแตทานพระสารีบุตร เปรียบเหมือนนายโคฆาต หรือลูกมือนายโคฆาตคนขยัน เอามีดสําหรับ 
 เชือดเนื้อโคอนัคมมาเชือดทองฉันใด ขาพเจาก็ฉันนั้น ลมเสียดทองกลานัก ขาพเจาทนไมไหว 
 จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก เจริญยิ่งข้ึน ไมถอยเลย ปรากฏ 
 อาการทวีข้ึน ไมลดถอย ขาแตทานพระสารีบุตร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังสองคน ชวยกนัจับ 
 บุรุษมีกําลังนอยกวาคนละแขน รมยางไวท่ีหลุมถานเพลิง ฉนัใด ในกายของขาพเจาก็รอน 
 เหมือนกัน ฉันนั้น ขาพเจาทนไมไหว จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลา 
 นัก ทวีข้ึนไมถอยเลย ปรากฏอาการทวีข้ึน ไมลดถอย. 
                        วาดวยทุคติ-สุคติภูมิ 
      [๗๐๐] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน นรกกับกําเนิดสัตว 
 ดิรัจฉาน ไหนจะดีกวากัน? 
      ธ. กําเนิดสัตวดิรัจฉานดีกวานรก ทานพระสารีบุตร. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน กําเนิดสัตวดิรัจฉานกับปตติวิสัย 
 ไหนจะดีกวากัน? 
      ธ. ปตติวิสัยดีกวากําเนิดสัตวดิรัจฉาน ทานพระสารีบุตร. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ปตติวิสัยกับมนุษย ไหนจะดี 
 กวากัน? 
      ธ. มนุษยดีกวาปตติวิสัย ทานพระสารีบุตร. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน มนุษยกับเทวดาช้ันจาตุมมหาราช 
 ไหนจะดีกวากัน? 
      ธ. เทวดาช้ันจาตุมมหาราชดีกวามนุษย ทานพระสารีบุตร. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาช้ันจาตุมมหาราชกับเทวดา 



 ช้ันดาวดึงส ไหนจะดีกวากัน? 
      ธ. เทวดาช้ันดาวดึงสดีกวาเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ทานพระสารีบุตร. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาช้ันดาวดึงสกับเทวดา 
 ช้ันยามา ไหนจะดีกวากัน? 
      ธ. เทวดาช้ันยามาดีกวาเทวดาช้ันดาวดึงส ทานพระสารีบุตร. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาช้ันยามากับเทวดาช้ัน 
 ดุสิต ไหนจะดีกวากัน? 
      ธ. เทวดาช้ันดุสิตดีกวาเทวดาช้ันยามา ทานพระสารีบุตร. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาช้ันดุสิตกับเทวดาช้ัน 
 นิมมานรดี ไหนจะดีกวากัน? 
      ธ. เทวดาช้ันนิมมานรดีดีกวาเทวดาช้ันดุสิต ทานพระสารีบุตร. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาช้ันนิมมานรดีกับเทวดา 
 ช้ันปรนิมมิตวสวัสดี ไหนจะดีกวากัน? 
      ธ. เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดีดีกวาเทวดาช้ันนิมมานรดี ทานพระสารีบุตร. 
      สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดีกับ 
 พรหมโลก ไหนจะดีกวากัน? 
      ธ. ทานพระสารีบุตรกลาววา พรหมโลก ทานพระสารีบุตรกลาววา พรหมโลก 
 หรือ? 
      ครั้งน้ัน ทานพระสารีบุตรมีความดําริวา พราหมณเหลานี้ นอมใจไปในพรหมโลก 
 ถากระไร เราพึงแสดงทางเพ่ือความเปนสหายกับพรหมแกธนัญชานิพราหมณเถิด ดังน้ี แลวจึง 
 กลาววา ดูกรธนัญชานิ เราจักแสดงทางเพ่ือความเปนสหายกับพรหม ทานจงฟง จงต้ังใจใหดี 
 เราจักกลาว. ธนัญชานิพราหมณรับคําทานพระสารีบุตรแลว. 
      [๗๐๑] ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรธนัญชานิ ก็ทางเพ่ือความเปนสหายกับ 
 พรหมเปนไฉน ดูกรธนัญชานิ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปสูทิศหน่ึง 
 อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง 
 แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา เพื่อประโยชนแกสัตวท่ัวหนา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอัน 
 ประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคีวามเบียดเบียน 
 อยู แมขอนี้ก็เปนทางเพ่ือความเปนสหายกับพรหม ดูกรธนญัชานิ อีกประการหน่ึง ภิกษุมีใจ 
 ประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปสูทิศหน่ึงอยู. 
 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] ครั้งน้ันแล ทานพระสารีบุตรไดประดิษฐานธนัญชานิพราหมณไวในพรหมโลก 
 ช้ันตํ่า ในเม่ือยังมีกิจท่ีจะพึงทําใหยิ่งข้ึนได แลวลุกจากอาสนะหลีกไป. ทันใดน้ัน เมื่อทาน 
 พระสารีบุตรหลีกไปไมนาน ธนัญชานิพราหมณทํากาละแลวไปบังเกิดยังพรหมโลก. ครั้งน้ัน 
 พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรน้ีไดประดิษฐาน 
 ธนัญชานิพราหมณไวในพรหมโลกช้ันตํ่า ในเม่ือยังมีกิจท่ีจะพึงทําใหยิ่งข้ึนได แลวลุกจาก 
 อาสนะหลีกไป. 
      [๗๐๓] ครั้งน้ัน ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
 พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ธนัญชานิพราหมณปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค 
 ดวยเศียรเกลา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ทําไมเธอจึงประดิษฐานธนัญชานิพราหมณไวใน 
 พรหมโลกช้ันตํ่า ในเม่ือมีกิจอันจะพึงทําใหยิ่งข้ึนไปได แลวลุกจากอาสนะหลีกไปเลา? 
      สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความคิดเห็นอยางน้ีวา พราหมณเหลานี้นอมใจ 
 ไปในพรหมโลก ถากระไร เราพึงแสดงทางเพ่ือความเปนสหายกับพรหมแกธนัญชานิพราหมณ 
 เถิด ดังน้ี พระเจาขา. 
      พ. ดูกรสารีบุตร ธนัญชานิพราหมณทํากาละไปบังเกิดในพรหมโลกแลว ฉะนี้แล. 
                      จบ ธนัญชานิสูตร ท่ี ๗. 
                      ------------ 
                         ๘. วาเสฏฐสูตร 
                      ทรงโปรดวาเสฏฐมาณพ 
      [๗๐๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคละใกลบานอิจฉานังคลคาม. 
 ก็สมัยน้ัน พราหมณมหาศาลผูมีช่ือเสียงเปนอนัมาก คือ จังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ 
 โปกขรสาติพราหมณ ชาณุโสณีพราหมณ โตเทยยพราหมณ และพราหมณมหาศาลเหลาอื่นท่ีมี 
 ช่ือเสียง อาศัยอยูในอิจฉานังคลคาม. ครั้งน้ันวาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ เท่ียวเดินเลน 
 เปนการพักผอนอยู มีถอยคําพูดกันในระหวางนี้เกิดข้ึนวา ทานผูเจริญ อยางไรบุคคลจึงจะชื่อวา 
 เปนพราหมณ? ภารทวาชมาณพกลาวอยางนีว้า ทานผูเจริญ บุคคลเปนผูเกิดดีท้ังสองฝาย คือ 
 ท้ังฝายมารดาและฝายบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิอันบริสุทธ์ิตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใคร 
 คัดคานติเตียนดวยอางถึงชาติได ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล บุคคลจึงจะช่ือวาเปนพราหมณ. 
 วาเสฏฐมาณพกลาวอยางนีว้า ทานผูเจริญ บุคคลเปนผูมีศีล และถึงพรอมดวยวัตร ดวยเหตุ 
 เพียงเทาน้ีแล บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพราหมณ ภารทวาชมาณพไมอาจใหวาเสฏฐมาณพยินยอมได 
 ถึงวาเสฏฐมาณพก็ไมอาจใหภารทวาชมาณพยินยอมไดเหมือนกัน. 



      [๗๐๕] ครั้งน้ันแล วาเสฏฐมาณพไดปรึกษากะภารทวาชมาณพวา ทานภารทวาชะ 
 พระสมณโคดมศากยบุตรน้ี เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคละ 
 ใกลอิจฉานังคลคาม ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระสมณโคดมนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แม 
 เพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงถึงพรอมดวย 
 วิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งข้ึนไปกวา 
 เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรมมาเถิด เราจัก 
 เขาไปเฝาพระสมณโคดม แลวจักทูลถามเนื้อความน้ี พระสมณโคดมจักทรงพยากรณแกเรา 
 อยางไร เราจักทรงจําเน้ือความนั้นไวอยางนัน้. ภารทวาชมาณพรับคําวาเสฏฐมาณพแลว. ลําดับ 
 นั้น วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับ 
 พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงน่ัง ณ ท่ีสมควรขางหน่ึง. 
      [๗๐๖] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว วาเสฏฐมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถา 
 ท้ังหลายวา 
            ขาพระองคท้ังสองเปนผูทรงไตรเพท อันอาจารยอนุญาตแลว 
            และปฏิญาณไดเองวา เปนผูไดศึกษาแลว ขาพระองคเปนศิษย 
            ทานโปกขรสาติพราหมณมาณพผูนี้ เปนศิษยทานตารุกขพราหมณ 
            ขาพระองคท้ังสองเปนผูรูจบในบทท่ีพราหมณผูทรงไตรเพทบอก 
            แลว ขาพระองคท้ังสองเปนผูมีขอพยากรณแมนยําตามบท 
            เชนเดียวกับอาจารยในสถานกลาวมนต ขาแตพระโคดม 
            ขาพระองคท้ังสองมีการโตเถียงกันในการกลาวถึงชาติ คือ 
            ภารทวาชมาณพกลาววา บุคคลช่ือวาเปนพราหมณเพราะชาติ 
            สวนขาพระองคกลาววา บุคคลช่ือวาเปนพราหมณเพราะกรรม 
            พระองคผูมีจักษุขอจงทรงทราบอยางนี้ ขาพระองคท้ังสองน้ัน 
            ไมอาจจะใหกันและกันยินยอมได จึงไดมาเฝาเพ่ือถามพระผูมี- 
            พระภาคสัมพุทธเจา ผูปรากฏดวยอาการน้ี ชนท้ังหลาย 
            เมื่อจะเขาไปประนมมือถวายบังคม ก็จักถวายพระโคดมไดท่ัว 
            โลกเหมือนพระจันทรเต็มดวงฉะนั้น ขาพระองคขอทูลถาม 
            พระโคดมผูเปนดวงจกัษุ อุบัติข้ึนในโลกวา บุคคลช่ือวาเปน 
            พราหมณเพราะชาติ หรือวาเปนเพราะกรรม ขอจงตรสับอกแก 
            ขาพระองคท้ังสองผูไมทราบ ตามท่ีจะทราบบุคคลผูเปนพราหมณ 
            นั้นเถิด? 
                           พราหมณในพระพุทธศาสนา 
            [๗๐๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรวาเสฏฐะ เราจักพยากรณ 
            การจําแนกชาติ ของสัตวท้ังหลาย ตามลําดับ ตามสมควรแก 
            ทานท้ังสองน้ัน เพราะมันมีชาติเปนคนละอยางๆ ทานจงรูจักแม 



            ติณชาติและรุกขชาติ แมจะปฏิญาณตนไมได เพศของติณชาติ 
            และรุกขชาตินั้นก็สําเร็จดวยชาติ เพราะมันมีชาติเปนคนละ- 
            อยางๆ แตนั้นทานจงรูจักต๊ักแตน ผีเสื้อ ตลอดถึงมดดํา 
            และมดแดง เพศของสัตวเหลานั้นก็สาํเร็จดวยชาติ เพราะ 
            มันมีชาติเปนคนละอยางๆ อนึ่ง ทานท้ังหลายจงรูจักสัตว 
            สี่เทา ท้ังเล็กท้ังใหญ เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ เพราะมัน 
            มีชาติเปนคนละอยางๆ อนึ่ง จงรูจักสัตวมีทองเปนเทา สัตว 
            ไปดวยอก สัตวมีหลังยาว เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ 
            เพราะมันมีชาติเปนคนละอยางๆ แตนั้นจงรูจักปลา สตัว 
            เกิดในนํ้า สัตวเท่ียวหากินในนํ้า เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ 
            เพราะมันมีชาติเปนคนละอยางๆ แตนั้นจงรูจักนก สัตว 
            ไปไดดวยปก สัตวท่ีไปในอากาศ เพศของมันก็สําเร็จ 
            ดวยชาติ เพราะมันมีชาติเปนคนละอยางๆ เพศอันสําเร็จ 
            ดวยชาติมีมากมาย ในชาติ (สัตว) เหลานี้ฉันใด เพศใน 
            มนุษยท้ังหลายอันสําเร็จดวยชาติมากมาย ฉันนั้น หามิได 
            คือ ไมใชดวยผม ดวยศีรษะ ดวยหู ดวยนัยนตา ดวยหนา 
            ดวยจมูก ดวยริมฝปาก ดวยค้ิว ดวยคอ ดวยบา ดวยทอง 
            ดวยหลัง ดวยตะโพก ดวยอก ในท่ีแคบ ในท่ีเมถุน 
            ดวยมือ ดวยเทา ดวยนิ้ว ดวยเล็บ ดวยแขง ดวยขา ดวยวรรณะ 
            ดวยเสียง (หามิได) เพศอันสําเร็จดวยชาติ (ของมนุษย) 
            ยอมไมเหมือนในชาติ (ของสัตว) เหลาอื่น สิ่งเฉพาะตัว 
            ในสรีระ (ในชาติของสัตวอื่น) นั้น ของมนุษยไมมี ก็ใน 
            หมูมนุษย เขาเรียกตางกันตามช่ือ ดูกรวาเสฏฐะ ก็ในหมู 
            มนุษย ผูใดอาศัยการรกัษาโคเลี้ยงชีวติ ทานจงรูอยางนี้วา 
            ผูนั้นเปนชาวนา ไมใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู 
            มนุษย ผูใดเลี้ยงชีวิตดวยศิลปมากอยาง ทานจงรูอยางน้ีวา 
            ผูนั้นเปนศิลปน ไมใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู 
            มนุษย ผูใดอาศัยการคาขายเลี้ยงชีวิต ทานจงรูอยางนีว้า 
            ผูนั้นเปนพอคา ไมใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู 
            มนุษย ผูใดเลี้ยงชีวิตดวยการรับใชผูอื่น ทานจงรูอยางน้ีวา 
            ผูนั้นเปนคนรับใช ไมใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง ใน 
            หมูมนุษย ผูใดอาศัยของท่ีเขาไมใหเลี้ยงชีวิต ทานจงรูอยางนี ้
            วา ผูนี้เปนโจร ไมใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง ใน 
            หมูมนุษย ผูใดอาศัยศาตราวุธเลี้ยงชีวติ ทานจงรูอยางนี้วา 



            ผูนั้นเปนทหาร ไมใชพวกพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง 
            ในหมูมนุษย ผูใดเลี้ยงชีวิตดวยการงานของปุโรหิต ทานจงรู 
            อยางนี้วา ผูนั้นเปนเจาหนาท่ีการบูชา ไมใชพราหมณ ดูกร 
            วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมูมนุษย ผูใดปกครองบาน และเมือง 
            ทานจงรูอยางนีว้า ผูนี้เปนพระราชา ไมใชพราหมณ และเรา 
            ก็ไมเรียกบุคคลผูเกิดในกําเนิดไหนๆ หรือเกิดจากมารดา 
            (เชนใดๆ) วาเปนพราหมณ บุคคลถึงจะเรียกกันวา ทาน 
            ผูเจริญ ผูนั้นก็ยังเปนผูมีกิเลสเครื่องกังวลอยูนั่นเอง เราเรียก 
            บุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล ผูไมยึดม่ันนั้น วาเปนพราหมณ 
            ผูใดแลตัดสังโยชนท้ังปวงไดแลวไมสะดุง เราเรียกผูนั้นผูลวง 
            กิเลสเครื่องของ ไมประกอบดวยสรรพกิเลส วาเปนพราหมณ 
            เราเรียกบุคคลผูตัดอุปนาหะดังชะเนาะ ตัณหาดังเชือกหนัง 
            ทิฏฐิดังเชือกบวง พรอมท้ังทิฏฐานุสัยประดุจปม มีอวิชชาดุจ 
            ลิ่มสลักถอนข้ึนแลว ผูตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ ผูใดไม 
            ประทุษราย อดกลั้นคําดา การทุบตีและการจองจําได เรา 
            เรียกผูมีขันติเปนกําลังดังหมูพลนั้น วาเปนพราหมณ เราเรียก 
            บุคคลผูไมโกรธ ผูมอีงคธรรมเปนเครื่องกําจัด มีศีล ไมมี 
            กิเลสดุจฝา ฝกฝนแลว มีสรีระต้ังอยูในท่ีสุดนั้น วาเปน 
            พราหมณ ผูใดไมติดในกามท้ังหลาย เหมือนน้ําบนใบบัว 
            หรือดังเมล็ดพันธุผักกาดบนปลายเหล็กแหลม เราเรียกผูนั้นวา 
            เปนพราหมณ ผูใดรูธรรมเปนท่ีสิ้นทุกขของตนในภพนี้เอง 
            เราเรียกผูปลงภาระผูไมประกอบแลวนั้น วาเปนพราหมณ 
            เราเรียกบุคคลผูมีปญญาอันเปนไปในอารมณอันลึก มีเมธา 
            ฉลาดในอุบายอันเปนทางและมิใชทาง บรรลุประโยชนอัน 
            สูงสุด วาเปนพราหมณ เราเรียกบุคคลผูไมคลุกคลีดวย 
            คฤหัสถ และบรรพชิตท้ังสองพวก ผูไปไดดวยไมมีความอาลัย 
            ผูไมมีความปรารถนา วาเปนพราหมณ ผูใดวางอาชญาในสัตว 
            ท้ังหลาย ท้ังเปนสัตวท่ีหวั่นหวาด และมั่นคงไมฆาเอง ไมใช 
            ผูอื่นใหฆา เราเรียกผูนัน้วาพราหมณ เราเรียกบุคคลผูไม 
            พิโรธตอบในผูพิโรธ ดบัอาชญาในตนได ในเม่ือสัตว 
            ท้ังหลายมีความถือมั่น ไมมีความถือมัน่ วาเปนพราหมณ 
            ผูใดทําราคะ โทสะ มานะ และมักขะใหตกไป ดังเมล็ดพันธุ 
            ผักกาดตกจากปลายเหล็กแหลม เราเรยีกผูนั้นวาเปนพราหมณ 
            ผูใดกลาววาจาสัตย อนัไมมีโทษใหผูอื่นรูสึกได อันไมเปน 



            เครื่องขัดใจคน เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ แมผูใดไม 
            ถือเอาภัณฑะท้ังยาวหรือส้ัน เล็กหรอืใหญ งามหรือไมงาม 
            ท่ีเจาของไมใหในโลก เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ ผูใด 
            ไมมีความหวังท้ังในโลกน้ี และโลกหนา เราเรียกผูไมมีความ- 
            หวัง ผูไมประกอบแลวนั้น วาเปนพราหมณ ผูใดไมมีความ 
            อาลัย ไมมีความสงสัยเพราะรูท่ัวถึง เราเรียกผูบรรลุธรรมอัน 
            หยั่งลงในอมตธรรมน้ัน วาเปนพราหมณ ผูใดลวงธรรมเปน 
            เครื่องของท้ังสอง คือ บุญและบาปในโลกนี้ได เราเรยีกผู 
            ไมเศราโศก ปราศจากธุลี ผูบริสุทธิ์นั้น วาเปนพราหมณ 
            เราเรียกบุคคลผูปราศจากมลทิน บริสุทธิ์ผองใสไมขุนมัว 
            ดังดวงจันทร มีความเพลิดเพลินในภพส้ินแลว วาเปนพราหมณ 
            ผูใดลวงอวิชชาประดุจทางลื่น หรือดุจหลมอันถอนไดยาก เปน 
            เครื่องใหทองเท่ียวใหหลงนี้ได ขามถึงฝงแลว มีความเพงอยู 
            ไมหวั่นไหว ไมมีความสงสัย ดับแลวเพราะไมถือมั่น 
            เราเรียกผูนั้น วาเปนพราหมณ ผูใดละกามไดขาดแลว เปน 
            บรรพชิต เวนรอบในโลกน้ี เราเรียกผูมีกามและภพส้ินรอบ 
            แลวนั้น วาเปนพราหมณ ผูใดละตัณหาไดขาดแลว เปน 
            บรรพชิต เวนรอบในโลกน้ี เราเรียกผูมีกามและภพส้ินรอบ 
            แลวนั้น วาเปนพราหมณ ผูใดละกามคุณอันเปนของมนุษย 
            ลวงกามคุณอันเปนของทิพยแลว เราเรียกผูไมประกอบดวย 
            กิเลสเครื่องประกอบท้ังปวงน้ัน วาเปนพราหมณ เราเรียก 
            บุคคลผูละความยินดีและความไมยินดี เปนผูเย็น ไมมีอุปธิ 
            ครอบงําโลกท้ังปวง ผูแกลวกลาน้ัน วาเปนพราหมณ ผูใดรู 
            จุติ และอุปบัติของสัตวท้ังหลาย โดยประการท้ังปวง เราเรียกผู 
            ไมของ ผูไปดี ตรัสรูแลวนั้น วาเปนพราหมณ เทวดา 
            คนธรรพและหมูมนุษยไมรูคติของผูใด เราเรียกผูนั้นผูมีอาสวะ 
            สิ้นแลว เปนพระอรหันต วาเปนพราหมณ ผูใดไมมีกิเลส 
            เครื่องกังวลท้ังขางหนา ขางหลัง และทามกลาง เราเรียกผู 
            ไมมีกิเลสเครื่องกังวล ผูไมถือม่ันนั้น วาเปนพราหมณ เรา 
            เรียกบุคคลผูองอาจ ผูประเสริฐ ผูแกลวกลา ผูแสวงหา 
            คุณใหญ ผูชํานะแลวโดยวิเศษ ผูไมหวั่นไหว อาบเสร็จแลว 
            ตรัสรูแลวนั้น วาเปนพราหมณ ผูใดรูญาณเครื่องระลกึชาติ 
            กอนได เห็นสวรรคและอบาย และบรรลุธรรมเปนท่ีสิ้นชาติ 
            เราเรียกผูนั้น วาเปนพราหมณ อันช่ือคือนามและโคตรท่ีกําหนด 



            ต้ังไวนี้ เปนแตสักวาโวหารในโลก เพราะเกิดข้ึนมาตามช่ือ 
            ท่ีกําหนดต้ังกันไวในกาลน้ันๆ ทิฏฐิอันนอนเนื่องอยูในหทัย 
            สิ้นกาลนาน ของสัตวท้ังหลายผูไมรู เมื่อสัตวท้ังหลายไมรูก ็
            พร่ํากลาววาเปนพราหมณเพราะชาติ บุคคลจะช่ือวาเปนคนช่ัว 
            เพราะชาติก็หาไม จะช่ือวาเปนพราหมณเพราะชาติก็หาไม 
            ท่ีแท ช่ือวาเปนคนช่ัวเพราะกรรม ช่ือวาเปนพราหมณเพราะ 
            กรรม เปนชาวนาเพราะกรรม เปนศิลปนเพราะกรรม เปน 
            พอคาเพราะกรรม เปนคนรับใชเพราะกรรม แมเปนโจร 
            ก็เพราะกรรม แมเปนทหารก็เพราะกรรม เปนปุโรหิตเพราะ 
            กรรม แมเปนพระราชาก็เพราะกรรม บัณฑิตท้ังหลายมีปกติ 
            เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ยอมเห็นกรรม 
            นั้นแจงชัดตามความเปนจริงอยางนี้วา โลกยอมเปนไปเพราะ 
            กรรม หมูสัตวยอมเปนไปเพราะกรรม สัตวท้ังหลายถูกผูกไว 
            ในกรรม เหมือนลิ่มสลักของรถท่ีกําลังแลนไปฉะนั้น บุคคล 
            ช่ือวาเปนพราหมณดวยกรรมอันประเสริฐน้ี คือ ตบะพรหมจรรย 
            สัญญมะ และทมะ กรรม ๔ อยางนี้ เปนกรรมอันสูงสุดของ 
            พรหมท้ังหลาย ทําใหผูประพฤติถึงพรอมดวยวิชชา ๓ ระงับ 
            กิเลสได สิ้นภพใหมแลว ดูกรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา 
            ผูนั้นช่ือวาเปนพรหม เปนทาวสักกะ ของบัณฑิตผูรูแจง 
            ท้ังหลาย. 
      [๗๐๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระ- 
 *โคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบ 
 เหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืด 
 ดวยหวงัวา ผูมจีักษุจะไดเห็นรปูไดฉะนั้น ขาพระองคท้ังสองน้ี ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับท้ัง 
 พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองคท้ังสองวาเปนอุบาสก 
 ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล. 
                      จบ วาเสฏฐสูตร ท่ี ๘. 
                    --------------- 
                           ๙. สุภสูตร 
                        ทรงโปรดสุภมาณพ 
      [๗๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยน้ัน สุภมาณพโตเทยยบุตรอาศัยอยูในนิเวศนของคฤหบดีผู 



 หนึ่ง ในพระนครสาวัตถี ดวยกรณียกิจบางอยาง. ครั้งน้ัน สุภมาณพโตเทยยบุตร ไดกลาวกะ 
 คฤหบดีท่ีตนอาศัยอยูในนิเวศนของเขาน้ันวา ทานคฤหบดี ขาพเจาไดสดับมาดังน้ีวา พระนคร 
 สาวัตถี ไมวางจากพระอรหันตท้ังหลายเลย วนันี้เราจะพึงเขาไปนั่งใกลสมณะ หรือพราหมณ 
 ผูไหนหนอ? 
      คฤหบดีไดกลาววา ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ทานจงเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคพระองค 
 นั้นเถิด. 
      [๗๑๐] ลําดับนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตรรับคําคฤหบดีนั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลาย 
 กลาวกันอยางน้ีวา คฤหัสถเทาน้ันเปนผูยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกไปจากทุกข บรรพชิตไมเปน 
 ผูยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกไปจากทุกข ในเรื่องน้ี ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ ในเรื่องน้ี เราแยกออกกลาว เราไมรวมกลาว เรา 
 พรรณนาการปฏิบัติผิดของคฤหัสถ หรือของบรรพชิต ดูกรมาณพ จริงอยู คฤหัสถ หรือบรรพชิต 
 ปฏิบัติผิดแลว ยอมช่ือวาเปนผูไมยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกไปจากทุกข เพราะเหตุแหงอธิกรณ 
 คือการปฏิบัติผิด ดูกรมาณพ เราพรรณนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ หรอืของบรรพชิต จริงอยู 
 คฤหัสถ หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแลว ช่ือวาเปนผูยินดีกุศลธรรมเครือ่งนําออกไปจากทุกข 
 เพราะเหตุแหงอธิกรณคือการปฏิบัติชอบ. 
                 ฐานะการงานของคฤหัสถและบรรพชิต 
      [๗๑๑] สุ. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายกลาวกันอยางนี้วา ฐานะแหงการงาน 
 ของฆราวาส มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก ยอมมีผลมาก (สวน) 
 ฐานะแหงการงานฝายบรรพชา มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย 
 ยอมมีผลนอย ในเรื่องน้ีทานพระโคดมตรัสวาอยางไร? 
      พ. ดูกรมาณพ แมในเรื่องน้ี เราก็แยกออกกลาว เราไมรวมกลาว ดูกรมาณพ ฐานะ 
 แหงการงานท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อวิบัติ มีผลนอย 
 มีอยู ฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อเปน 
 สมบัติ มีผลมากมีอยู ฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธกิรณนอย มีการ 
 เริ่มนอย เมื่อวบัิติ มีผลนอยมีอยู ฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณ 
 นอย มีการเริ่มนอย เมื่อเปนสมบัติ มีผลมากมีอยู. 
      [๗๑๒] ดูกรมาณพ ฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก 
 มีการเริ่มมาก เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย เปนไฉน ดูกรมาณพ ฐานะแหงการงาน คือ การไถ 
 ท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย. สวน 
 ฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการมาก มีกจิมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อเปนสมบัติ 
 ยอมมีผลมาก เปนไฉน ฐานะแหงการงาน คือ การไถน่ันแล ท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก 



 มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก. อนึ่ง ฐานะแหงการงานท่ีมีความ 
 ตองการนอย มกีิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริม่นอย เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย เปนไฉน 
 ฐานะแหงการงาน คือ การคาขาย ท่ีมีความตองการนอย มีกจินอย มีอธิกรณนอย มีการ 
 เริ่มนอย เมื่อวบัิติ ยอมมีผลนอย. สวนฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการนอย มีกิจนอย 
 มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก เปนไฉน ฐานะแหงการงาน คือ 
 การคาขายน่ันแล ท่ีมีความตองการนอย มอีธกิรณนอย มีกิจนอย มีความเริม่นอย เมื่อเปน 
 สมบัติ ยอมมีผลมาก. 
      [๗๑๓] ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรม ท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก 
 มีอธิกรณมาก มีความเริ่มมาก เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย ฉันใด ฐานะแหงการงานของฆราวาส 
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อวิบัติ 
 ยอมมีผลนอย. ฐานะคือกสิกรรมนั่นแล ท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มี 
 การเริ่มมาก เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก ฉันใด ฐานะแหงการงานของฆราวาสก็ฉันนั้นเหมือน 
 กัน ท่ีมีความตองการมาก มีกจิมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผล 
 มาก. การงานคือการคาขาย ท่ีมีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย 
 เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย ฉันใด ฐานะแหงการงานฝายบรรพชาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ท่ีมีความ 
 ตองการนอย มกีิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริม่นอย เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย. ฐานะแหง 
 การงานคือการคาขายน่ันแล ท่ีมีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย 
 เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก ฉันใด ฐานะแหงการงานฝายบรรพชาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ท่ีมี 
 ความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก. 
                      บัญญัติธรรม ๕ ประการ 
      [๗๑๔] สุ. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติธรรม ๕ ประการเพ่ือทําบุญ 
 เพื่อยินดีกุศล. 
      พ. ดูกรมาณพ พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติธรรม ๕ ประการ เพื่อทําบุญ เพื่อยินดี 
 กุศลน้ันเหลาไหน ถาทานไมหนักใจ เราขอโอกาส ขอทานจงกลาวธรรม ๕ ประการน้ันใน 
 บริษัทนี้เถิด. 
      สุ. ทานพระโคดม ณ ท่ีท่ีพระองคหรอืทานผูเปนดังพระองคประทับนั่งอยู ขาพเจา 
 ไมมีความหนักใจเลย. 
      พ. ถาอยางนั้น เชิญกลาวเถิดมาณพ. 
      [๗๑๕] สุ. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติธรรมขอท่ี ๑ คือ สัจจะ 
 เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล ยอมบัญญัติขอท่ี ๒ คือ ตบะ ... ขอท่ี ๓ คือ พรหมจรรย ... ขอ 
 ท่ี ๔ คือ การเรียนมนต ... ขอท่ี ๕ คือ การบริจาค เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล พราหมณ 
 ท้ังหลายยอมบัญญัติธรรม ๕ ประการน้ี เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล ในเรื่องน้ี ทานพระโคดมตรัส 
 วาอยางไร? 
      [๗๑๖] ดูกรมาณพ ก็บรรดาพราหมณท้ังหลาย แมพราหมณคนหน่ึง เปนผูใดใคร 



 ก็ตามท่ีกลาวอยางนี้วา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว เสวยผลแหงธรรม 
 ๕ ประการน้ี มีอยูหรอื? 
      สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม. 
      พ. ดูกรมาณพ ก็แมอาจารยคนหน่ึง แมอาจารยของทานคนหน่ึง ตลอด ๗ ช่ัวอาจารย 
 ของพวกพราหมณ เปนผูใดใครก็ตามท่ีกลาวอยางนี้วา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวย 
 ตนเองแลว เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการน้ี มีอยูหรือ? 
      สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม. 
      พ. ดูกรมาณพ ก็แมฤาษีท้ังหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ 
 ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษี 
 วาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต พราหมณท้ังหลายในปจจุบัน 
 นี้ขับตาม กลาวตามซ่ึงบทมนตเกาน้ี ท่ีทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูก 
 ตอง บอกไดถูกตอง ตามท่ีทานกลาวไวแลว บอกไว แมทานเหลาน้ันไดกลาวแลวอยางนีว้า 
 เราท้ังหลายทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการน้ี มีอยู 
 หรือ? 
      สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม. 
      [๗๑๗] พ. ดูกรมาณพ ไดทราบกันดังนี้วา บรรดาพราหมณท้ังหลาย ไมมีพราหมณ 
 แมคนหน่ึงจะเปนผูใดใครก็ตามท่ีไดกลาวอยางนี้วา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
 แลว เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการน้ี ไมมีแมอาจารยคนหน่ึง แมปาจารยของอาจารยคนหนึ่ง 
 ตลอด ๗ ช่ัวอาจารยของพวกพราหมณนี้ จะเปนผูใดใครก็ตามท่ีไดกลาวอยางนี้วา เราทําใหแจง 
 ชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว คือ เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการน้ี แมฤาษีท้ังหลายผูเปน 
 บุรพาจารยของพวกพราหมณ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามิตร 
 ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ เปนผูแตง 
 มนต เปนผูบอกมนต พราหมณท้ังหลายในปจจุบันนี้ขับตาม กลาวตาม ซึ่งบทมนตเกาน้ี ท่ีทาน 
 ขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถกูตอง บอกไดถกูตอง ตามท่ีทานกลาวไว บอก 
 ไว แมทานเหลาน้ันก็ไมไดกลาวอยางนีว้า เราท้ังหลายทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตน 
 เองแลว เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการน้ี ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งเกาะ 
 กันตอๆ ไป แมคนตนก็ไมเห็น คนกลางก็ไมเห็น คนหลังก็ไมเห็น ฉันใด ภาษิตของพราหมณ 
 ท้ังหลายเห็นจะเปรียบไดกับแถวคนตาบอด ฉันนั้น คือ แมคนช้ันตนก็ไมเห็น แมคนช้ันกลาง 
 ก็ไมเห็น แมคนช้ันหลังก็ไมเห็น. 
      [๗๑๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุภมาณพโตเทยยบุตร ถูกพระผูมีพระ 
 ภาคตรัสเปรียบดวยแถวคนตาบอด โกรธ ขัดใจ เมื่อจะดาติเตียนวากลาวพระผูมีพระภาควา พระ 
 สมณโคดม จักถึงความลามกเสียแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระโคดม พราหมณ 
 โปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ไดกลาวอยางนี้วา อยางนีน้ั่นแหละ ก็ 
 สมณพราหมณเหลาไรน้ี ยอมปฏิญาณญาณทัสนะวิเศษ ของพระอริยะอยางสามารถยิ่งกวาธรรม 



 ของมนุษย ภาษิตน้ีของสมณพราหมณเหลานั้น ยอมถึงความเปนภาษิต นาหัวเราะทีเดียวหรือ 
 ยอมถึงความเลวทรามทีเดียวหรือ ยอมถึงความวางทีเดียวหรอื ยอมถงึความเปลาทีเดียวหรือ 
 ถาเชนนั้น มนุษยจักรู จักเห็น หรือจักทําใหแจงชัดซึ่งญาณทัสนะวิเศษ ของพระอริยะอยาง 
 สามารถยิ่งกวาธรรมดาของมนุษยไดอยางไร ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      พ. ดูกรมาณพ ก็พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน กําหนด 
 รูใจของสมณพราหมณท้ังส้ินดวยใจของตนหรือ? 
      สุ. ทานพระโคดม พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ยอม 
 กําหนดรูใจของนางปุณณิกาทาสีของตนดวยใจของตนเองเทาน้ัน ก็ท่ีไหนจักกําหนดรูใจของ 
 สมณพราหมณท้ังส้ินดวยใจของตนไดเลา. 
      [๗๑๙] พ. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแตกําเนิด เขาไมเห็นรูปดํา รูปขาว 
 ไมเห็นรูปเขียว รูปเหลือง รูปแดง รูปสีชมพู รูปท่ีเสมอ และไมเสมอ หมูดาว ดวงจันทร 
 และดวงอาทิตย เขาพึงกลาวอยางนี้วา ไมมีรปูดํา รูปขาว ไมมีคนเห็นรูปดํา รูปขาว ไมมี 
 รูปเขียว ไมมีคนเห็นรูปเขียว ไมมีรูปเหลือง ไมมีคนเห็นรูปเหลือง ไมมรีูปแดง 
 ไมมีคนเห็นรูปแดง ไมมีรูปสีชมพู ไมมีคนเห็นรูปสีชมพู ไมมีรูปท่ีเสมอและไมเสมอ ไมมี 
 คนเห็นรูปท่ีเสมอและไมเสมอ ไมมีหมูดาว ไมมีคนเห็นหมูดาว ไมมีดวงจนัทรดวงอาทิตย 
 ไมมีคนเห็นดวงจันทรดวงอาทิตย เราไมรูไมเห็นสิ่งน้ัน เพราะฉะนั้น สิ่งน้ันยอมไมมี เมื่อเขา 
 กลาวดังน้ี ช่ือวากลาวชอบหรอืมาณพ? 
      สุ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม รูปดํารูปขาวมี คนเห็นรูปดํารูปขาวก็มี รูปเขียวมี 
 คนเห็นรูปเขียวก็มี รูปแดงมี คนเห็นรูปแดงก็มี รูปสีชมพูมี คนเห็นรูปสีชมพูก็มี รูปท่ีเสมอ 
 และไมเสมอมี คนเห็นรูปเสมอและไมเสมอก็มี หมูดาวมี คนเห็นหมูดาวก็มี ดวงจันทรดวง 
 อาทิตยมี คนเห็นดวงจันทรดวงอาทิตยก็มี เราไมรูไมเห็นสิ่งนั้น เพราะฉะนั้น สิ่งน้ันยอมไมมี 
 ผูท่ีกลาวดังน้ี ไมช่ือวากลาวชอบ ทานพระโคดม. 
      พ. ดูกรมาณพ พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ก็ฉันนั้น 
 เหมือนกันแล เปนคนบอด ไมมีจักษุ เขาจักรูจักเห็นจักทําใหแจงชัด ซึ่งญานทัสนะวิเศษของ 
 พระอริยะอยางสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยไดหรือหนอ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      [๗๒๐] ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พราหมณมหาศาลชาวโกศล 
 คือ จังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ โปกขรสาติพราหมณ ชาณุโสณีพราหมณ หรือโตเทยย 
 พราหมณ บิดาของทาน วาจาดีท่ีพราหมณมหาศาลเหลาน้ันกลาวตามสมมติ หรือไมตามสมมติ 
 เปนอยางไหน? 
      สุ. ตามสมมติ ทานพระโคดม. 
      พ. วาจาดีท่ีพราหมณมหาศาลเหลาน้ันพิจารณาแลวจึงกลาว หรือไมพิจารณาแลวจึงกลาว 
 เปนอยางไหน? 
      สุ. พิจารณาแลว ทานพระโคดม. 
      พ. วาจาดีท่ีพราหมณมหาศาลเหลาน้ันรูแลวจึงกลาว หรอืวาไมรูแลวจึงกลาว เปน 



 อยางไหน? 
      สุ. รูแลว ทานพระโคดม. 
      พ. วาจาดีอันประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชนท่ีพราหมณมหา- 
 *ศาลเหลาน้ันกลาว เปนอยางไหน? 
      สุ. ประกอบดวยประโยชน ทานพระโคดม. 
      [๗๒๑] พ. ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนี้ 
 พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน กลาววาจาตามสมมติ หรือไมตาม 
 สมมติ? 
      สุ. ตามสมมติ ทานพระโคดม. 
      พ. เปนวาจาท่ีรูแลวจึงกลาว หรือเปนวาจาท่ีไมรูแลว? 
      สุ. เปนวาจาท่ีไมรูแลว ทานพระโคดม. 
      พ. เปนวาจาท่ีพิจารณาแลวจึงกลาว หรอืเปนวาจาท่ีไมไดพิจารณาแลว? 
      สุ. เปนวาจาท่ีไมไดพิจารณาแลว ทานพระโคดม. 
      พ. กลาววาจาท่ีประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชน? 
      สุ. ไมประกอบดวยประโยชน ทานพระโคดม. 
      [๗๒๒] พ. ดูกรมาณพ นิวรณ ๕ ประการน้ีแล ๕ ประการเปนไฉน คือ กามฉันทนิวรณ 
 พยาบาทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ นิวรณ ๕ ประการนี้แล. 
 ดูกรมาณพ พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ถูกนวิรณ ๕ ประการน้ี 
 รอยไวแลว รัดไวแลว ปกคลุมไวแลว หุมหอไวแลว เขาจักรู จักเห็น หรอืจักทําใหแจงชัด 
 ซึ่งญาณทัสนะวิเศษของพระอริยะอยางสามารถ ยิ่งกวาธรรมของมนุษยหรอืหนอ ขอนี้ไมเปนฐานะ 
 ท่ีจะมีได. 
      [๗๒๓] ดูกรมาณพ กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปอันจะพึงรูแจง 
 ดวยจักษุ ท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด เสียงอันจะพึง 
 รูแจงดวยหู ... กลิ่นอันจะพึงรูแจงดวยจมูก ... รสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น ... โผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจง 
 ดวยกาย ท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด กามคุณ ๕ 
 ประการน้ีแล ดูกรมาณพ พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน กําหนัด 
 แลว หมกมุนแลวดวยกามคุณ ๕ ประการน้ี ถูกกามคุณ ๕ ประการนี้ครอบงําแลว ไมเห็นโทษ 
 ไมมีปญญาเปนเครื่องถอนออก บริโภคอยู เขาจักรูจักเห็นหรือจักทําใหแจงชัด ซึ่งญาณทัสนะ- 
 *วิเศษของพระอริยะอยางสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยหรือหนอ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      [๗๒๔] ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลพึงอาศัยหญาและไม 
 เปนเช้ือติดไฟข้ึน และพึงติดไฟท่ีไมมีหญาและไมเปนเช้ือ ไฟไหนหนอพึงมีเปลว มีสี 
 และมีแสง? 
      สุ. ทานพระโคดม ถาการติดไฟอันไมมีหญาและไมเปนเช้ือ เปนฐานะท่ีจะมีได 
 ไฟน้ันก็จะพึงมีเปลว มีสี และมีแสง. 



      พ. ดูกรมาณพ ขอท่ีบุคคลจะพึงติดไฟอันไมมีหญาและไมเปนเช้ือข้ึนไดนี้ ไมใชฐานะ 
 ไมใชโอกาส เวนจากผูมีฤทธ์ิ ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนไฟอาศัยหญาและไมเปนเช้ือติดอยู 
 ฉันใด เรากลาวปติอันอาศัยเบญจกามคุณน้ีเปรียบ ฉันนั้น เปรียบเหมือนไฟไมมีหญาและไมเปน 
 เช้ือติดอยูได ฉันใด เรากลาวปติ ท่ีเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรมเปรยีบฉันนั้น ก็ปติท่ี 
 เวนจากกามเวนจากอกุศลธรรมเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
 บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ปตินี้แลเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม 
 ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรม 
 เอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตก วจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
 แมปตินี้ก็เวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม. 
      [๗๒๕] ดูกรมาณพ ในธรรม ๕ ประการท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติ เพื่อทําบุญ เพื่อ 
 ยินดีกุศลน้ี พราหมณท้ังหลายบัญญัติธรรมขอไหน เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล วามีผลมากกวา? 
      สุ. ทานพระโคดม ในธรรม ๕ ประการท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อ 
 ยินดีกุศลน้ี พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติธรรม คือ จาคะ เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล วามีผล 
 มากกวา. 
      [๗๒๖] พ. ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ในการบริจาคทานน้ี 
 จะพึงมีมหายัญเกิดข้ึนเฉพาะแกพราหมณคนหนึ่ง. ครั้งน้ัน พราหมณสองคนพึงมาดวยหวังวา 
 จักเสวยมหายญัของพราหมณช่ือนี้. ในพราหมณสองคนนั้น คนหน่ึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา 
 โอหนอ เราเทาน้ันพึงไดอาสนะท่ีเลิศ น้ําท่ีเลิศ บิณฑะท่ีเลิศ ในโรงภัต พราหมณอื่นไมพึง 
 ไดอาสนะท่ีเลิศ น้ําท่ีเลิศ บิณฑะท่ีเลิศ ในโรงภัต. แตขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ พราหมณ 
 คนอื่นพึงไดอาสนะท่ีเลิศ น้ําท่ีเลิศ  บิณฑะท่ีเลิศ ในโรงภัต พราหมณผูนั้นไมพึงไดอาสนะ 
 ท่ีเลิศ น้ําท่ีเลิศ บิณฑะท่ีเลิศ ในโรงภัต. พราหมณนั้นโกรธนอยใจวาพราหมณเหลาอื่นได 
 อาสนะท่ีเลิศ น้ําท่ีเลิศ บิณฑะท่ีเลิศ ในโรงภัต เราไมไดอาสนะท่ีเลิศ น้ําท่ีเลิศ บิณฑะท่ีเลิศ 
 ในโรงภัต ดูกรมาณพ ก็พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติวิบากอะไรของกรรมน้ี? 
      สุ. ทานพระโคดม ในเรื่องน้ี พราหมณท้ังหลายยอมใหทานดวยคิดอยางน้ีวา พราหมณ 
 นั้น อันพราหมณผูนี้แลทําใหโกรธใหนอยใจดังนี้หามิได ในเรื่องน้ี พราหมณท้ังหลายยอม 
 ใหทานอันเปนการอนุเคราะหเทาน้ันโดยแท. 
      พ. ดูกรมาณพ เมื่อเปนเชนนี้ ขอท่ีพราหมณท้ังหลายใหทานอันเปนการอนุเคราะหนี ้
 ก็เปนบุญกิริยาวัตถุขอท่ี ๖ ของพราหมณท้ังหลายซิ? 
      สุ. ทานพระโคดม เมื่อเปนเชนนี้ ขอท่ีพราหมณท้ังหลายใหทานอันเปนการอนุเคราะห 
 นี้ ก็เปนบุญกิริยาวัตถุขอท่ี ๖ ของพราหมณท้ังหลาย. 
      [๗๒๗] พ. ดูกรมาณพ ธรรม ๕ ประการน้ี ท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ 
 เพื่อยินดีกุศล ทานพิจารณาเห็นมีมากท่ีไหน? 
      สุ. ทานพระโคดม ธรรม ๕ ประการน้ี ท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อ 
 ยินดีกุศล ขาพเจาพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิต มีนอยในคฤหัสถ เพราะคฤหัสมีความตองการ 



 มาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก จะเปนผูพูดจริงเสมอร่ําไปไมได สวนบรรพชิต 
 มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย จงึเปนผูพูดจริงเสมอร่ําไปได 
 เพราะคฤหัสถมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก จะเปนผูมีความเพียร  ... 
 ประพฤติพรหมจรรย ... มากดวยการสาธยาย ... มากดวยการบริจาคเสมอร่าํไปไมได สวนบรรพชิต 
 มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย จงึเปนผูมีความเพียร ... ประพฤติ 
 พรหมจรรย ... มากดวยการสาธยาย ... มากดวยการบริจาคเสมอร่ําไปได ทานพระโคดม ธรรม ๕ 
 ประการน้ี ท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล ขาพเจาพิจารณาเห็นมีมากใน 
 บรรพชิต มีนอยในคฤหัสถ. 
      [๗๒๘] พ. ดูกรมาณพ ธรรม ๕ ประการน้ี ท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ 
 เพื่อยินดีกุศล เรากลาววาเปนบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน. 
 ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูพูดจริง เธอรูสึกวา เราเปนผูพูดจริง ยอมไดความรูอรรถ 
 ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยประกอบดวยธรรม ความปราโมทยอันประกอบดวย 
 กุศลน้ี เรากลาววาเปนบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน. 
 ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเพียร ... ประพฤติพรหมจรรย ... มากดวยการสาธยาย 
 ...  มากดวยการบริจาค เธอรูสกึวา เราเปนผูมากดวยการบริจาคยอมไดความรูอรรถ ยอมได 
 ความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ความปราโมทยอนัประกอบดวยกุศลน้ี 
 เรากลาววาเปนบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน. ธรรม ๕ ประการ 
 นี้ ท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศลน้ี เรากลาววาเปนบริขารของจิตเพือ่อบรม 
 จิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุภมาณพ 
 โตเทยยบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ขาพเจาไดสดับมาวาพระสมณโคดม 
 ทรงรูจักหนทางเพ่ือความเปนสหายของพรหม. 
      [๗๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน 
 บานนฬการคามใกลแตท่ีนี้ บานนฬการคามไมไกล ใกลแตท่ีนี้มิใชหรือ? 
      สุภมาณพกราบทูลวา อยางนั้นทานพระโคดม บานนฬการคามใกลแตท่ีนี้ บานนฬการ- 
 *คามไมไกลแตท่ีนี้. 
      พ. ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุรุษผูเกิดแลวท้ังเจรญิแลวใน 
 บานนฬการคามนี้แล เขาออกจากบานนฬการคามไปในขณะนั้น พึงถูกถามถึงหนทางแหงบาน 
 นฬการคามจะพึงชักชา หรือตกประหมาหรือหนอ? 
      สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุรุษน้ันท้ังเกิดแลวท้ังเจริญ 
 แลวในบานนฬการคาม รูจักทางของบานนฬการคามทุกแหงดีแลว. 
      พ. ดูกรมาณพ บุรุษผูเกิดแลวท้ังเจริญแลวในบานนฬการคามนั้น ถูกถามถึงทางของ 
 บานนฬการคาม ไมพึงชักชา หรือตกประหมาแล ตถาคตถูกถามถึงพรหมโลก หรือปฏิปทา 
 เครื่องใหถึงพรหมโลก ก็ไมชักชา หรือตกประหมาเชนเดียวกัน ดูกรมาณพ เรายอมรูจักท้ัง 
 พรหมโลกและปฏิปทาเครื่องใหถึงพรหมโลก อนึ่ง ผูปฏิบัติดวยประการใด จึงเขาถึงพรหมโลก 



 เรายอมรูชัดซึ่งประการน้ันดวย. 
      สุ. ทานพระโคดม ขาพเจาไดสดับมาวา พระสมณโคดมทรงแสดงทางเพ่ือความเปน 
 สหายของพรหม ขาพเจาขอโอกาส ขอทานพระโคดมโปรดทรงแสดงทางเพ่ือความเปนสหาย 
 ของพรหมแกขาพเจาเถิด. 
      พ. ดูกรมาณพ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว. สุภมาณพโตเทยยบุตร 
 ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
                         ทางไปพรหมโลก 
      [๗๓๐] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรมาณพ ก็ทางเพ่ือความเปนสหายของพรหม 
 เปนไฉน ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู 
 ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไป 
 ตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา เพื่อประโยชนแกสัตวท่ัวหนา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบ 
 ดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เมื่อ 
 เมตตาเจโตวิมุติอันภิกษุนั้นเจริญแลวอยางนี้ กรมใดเปนกามาพจรท่ีภิกษุทําแลว กรรมนั้นจกัไม 
 เหลืออยูไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรน้ัน ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษเปาสังขผูมีกําลังพึงให 
 คนรูไดตลอดทิศท้ังส่ีโดยไมยาก ฉันใด เมื่อเมตตาเจโตวิมุติท่ีภิกษุนั้นเจริญแลวอยางนี้ กฉ็ันนั้น 
 กรรมใดเปนกามาพจรท่ีภิกษุทําแลว กรรมนัน้จักไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรน้ัน 
 แมขอนี้ก็เปนทางเพ่ือความเปนสหายของพรหม ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบ 
 ดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา ... แผไปสูทิศหน่ึงอยู ทิศ 
 ท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไป 
 ตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา เพื่อประโยชนแกสัตวท่ัวหนา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบ 
 ดวยอุเบกขาอันไพบูลยเปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เมื่อ 
 อุเบกขาเจโตวิมุติอันภิกษุนั้นเจริญแลวอยางน้ี กรรมใดเปนกามาวจรท่ีภิกษุทําแลว กรรมนั้นจัก 
 ไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรน้ัน ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรษุเปาสังขผูมีกําลัง 
 พึงใหคนรูไดตลอดทิศท้ังส่ีโดยไมยาก ฉันใด เมื่ออุเบกขาเจโตวิมุติอันภิกษุเจริญแลวอยางน้ี 
 ก็ฉันนั้น กรรมใดเปนกามาวจรท่ีภิกษุทําแลว กรรมนั้นจักไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปน 
 รูปาวจรน้ัน แมขอนี้ก็เปนทางเพื่อความเปนสหายของพรหม. 
      [๗๓๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุภมาณพโตเทยยบุตรไดกราบทูลพระผูมี- 
 *พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจรญิ 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงาย 
 ของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวงัวา ผูมีจกัษุ 
 จักเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปน 
 สรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี ้
 เปนตนไป ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคขอทูลลาไป ณ บัดนี้ ขาพระองคมีกิจมาก มี 
 กรณียะมาก. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ ทานจงสําคัญเวลาอันควร ณ บัดนี้เถิด. 



 ครั้งน้ันแล สุภมาณพโตเทยยบุตรเพลิดเพลินพระภาษิตของพระผูมีพระภาค แลวลุกออกจาก 
 อาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณแลวกลับไป. 
      [๗๓๒] สมัยน้ัน ชาณุโสณีพราหมณออกจากพระนครสาวัตถี โดยรถอันเทียมดวย 
 มาขาวท้ังหมด แตยังวัน ไดเห็นสุภมาณพโตเทยยบุตรกําลังมาแตไกล แลวไดถามสุภมาณพ 
 โตเทยยบุตรวา ทานภารทวาชะไปไหนมาแตวัน. สุภมาณพโตเทยยบุตรตอบวา ทานผูเจริญ 
 ขาพเจาจากสํานักพระสมณโคดมมาท่ีนี่. 
      ชา. ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ทานภารทวาชะเห็นจะเปนบัณฑิต รูพระปญญา 
 อันเฉียบแหลมของพระสมณโคดม? 
      สุ. ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนใคร และเปนอะไรเลา จึงจักรูเทาพระปญญาอันเฉียบแหลม 
 ของพระสมณโคดม ผูใดพึงรูเทาพระปญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดม แมผูนั้นก็พึงเปน 
 เชนพระสมณโคดมเปนแน. 
      ชา. เพิ่งไดฟง ทานภารทวาชะสรรเสริญพระสมณโคดมดวยการสรรเสริญอยางยิ่ง. 
      สุ. ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนใคร เปนอะไรเลา จึงจักสรรเสริญพระสมณโคดม ทาน 
 พระโคดมอันเทวดาและมนุษยสรรเสริญแลวๆ ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย อนึง่ 
 ธรรม ๕ ประการน้ีท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติ เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล พระสมณโคดมตรัสวา 
 เปนบริขารแหงจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน. 
      [๗๓๓] เมื่อสุภมาณพโตเทยยบุตรกลาวอยางนี้แลว ชาณุโสณีพราหมณลงจากรถอัน 
 เทียมดวยมาขาวท้ังหมด แลวหมผาเฉวียงบาขางหน่ึง นอมอญัชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับ 
 แลวเปลงอุทานวา เปนลาภของพระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลทรงไดดีแลวหนอ 
 ท่ีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับในแวนแควนของพระองค ฉะนี้แล. 
                        จบ สุภสูตร ท่ี ๙. 
                     ---------- 
                         ๑๐. สคารวสูตร 
                   สคาวรมาณพเขาเฝาพระพุทธเจา 
      [๗๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศลพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ. 
 สมัยน้ัน นางพราหมณีช่ือธนัญชานีอาศัยอยูในบานปจจลกัปปะ เปนผูเลื่อมใสอยางยิ่งในพระ- 
 *พุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ. นางพลั้งพลาดแลว เปลงอุทาน ๓ ครั้งวา ขอนอบ 
 นอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาค 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุธเจา 
 พระองคนั้น. 
      [๗๓๕] ก็สมัยน้ันแล มาณพช่ือสคารวะอาศัยอยูในบานปจจลกัปปะเปนผูรูจบไตรเพท 
 พรอมท้ังคัมภรีนิคัณฑุและคัมภีรเกตุภะ พรอมท้ังประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสะเปนท่ี ๕ เปน 
 ผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ. เขา 



 ไดฟงวาจาท่ีนางธนัญชานีพราหมณีกลาวอยางนั้น ครั้นแลวไดกลาวกะนางธนัญชานีพราหมณีวา 
 นางธนัญชานีพราหมณีไมเปนมงคลเลย นางธนัญชานีเปนคนฉิบหาย เมื่อพราหมณท้ังหลายผู 
 ทรงไตรวิชามีอยู เออก็นางไปกลาวสรรเสรญิคุณของสมณะหัวโลนนั้นทําไม? นางธนัญชานี 
 พราหมณีไดกลาววา ดูกรพอผูมีพักตรอันเจริญ ก็พอยังไมรูซึ่งศีลและปญญาของพระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้น ถาพอพึงรูศีลและพระปญญาของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น พอจะไมพึงสําคัญ 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้นวา เปนผูควรดา ควรบริภาษเลย. สคารวมาณพกลาววา ดูกรนาง 
 ผูเจริญ ถาเชนนั้น พระสมณะมาถึงบานปจจลกัปปะเมื่อใด พึงบอกแกฉันเมื่อนั้น. นางธนัญชานี 
 พราหมณีรับคําสคารวมาณพแลว. 
      [๗๓๖] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศลโดยลําดับ เสด็จไป 
 ถึงบานปจจลกัปปะ. ไดยินวา สมัยน้ันพระผูมีพระภาคประทับอยูในสวนมะมวงของพวก 
 พราหมณชาวบานตุทิคาม ใกลบานปจจลกัปปะ. นางธนัญชานีพราหมณีไดสดับขาววาพระผูมี- 
 *พระภาคเสด็จถึงบานปจจลกัปปะ ประทับอยูในสวนมะมวงของพราหมณชาวบานตุทิคาม ใกล 
 บานปจจลกัปปะ. นางจึงเขาไปหาสคารวมาณพถึงท่ีอยูแลวไดกลาวกะสคารวมาณพวา ดูกรพอ 
 ผูมีพระพักตรอันเจริญ นี้พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เสด็จมาถึงบานปจจลกัปปะ ประทับอยู 
 ในสวนมะมวงของพวกพราหมณชาวบานตุทิคามใกลบานปจจลกัปปะ พอจงสําคัญกาลอันควร 
 ณ บัดนี้. สคารวมาณพรับคํานางธนัญชานีพราหมณีแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง. แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง 
 เปนผูถึงบารมีช้ันสุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรยในสมณพราหมณเหลา 
 นั้น สมณพราหมณเหลาใดเปนผูถึงบารมีช้ันท่ีสุดเพราะยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหม- 
 *จรรย ทานพระโคดมเปนคนไหน ของจํานวนสมณพราหมณเหลานั้น? 
                    ความตางกันแหงสมณพราหมณ 
      [๗๓๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภารทวาชะ เรากลาวความตางกันแหงสมณพราหมณ 
 ท้ังหลายผูถึงบารมีช้ันท่ีสุดเพราะยิ่งในปจจุบัน แมจะปฏิญาณอาทิพรหมจรรยได ดูกรภารทวาชะ 
 มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูพึงฟงตามกันมา เพราะการฟงตามกันมานั้น จึงเปนผูถึงบารมี 
 ช้ันท่ีสุดเพราะยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย เหมือนพวกพราหมณผูทรงไตรวิชา 
 ฉะนั้น. อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนผูถึงบารมีช้ันท่ีสุดเพราะผูยิ่งในปจจุบัน ปฏิญาณอาทิ- 
 *พรหมจรรย เพราะเพียงแตความเช่ืออยางเดยีว เหมือนพวกพราหมณนักตรึกนักตรองฉะนั้น. 
 มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง รูธรรมดวยปญญาอันยิ่งเอง ในธรรมท้ังหลายท่ีไมไดฟงตามกันมา 
 กอน ถึงบารมีช้ันท่ีสุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย ดกูรภารทวาชะ 
 ในสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด รูธรรมดวยปญญาอันยิ่งเอง ในธรรมท้ังหลาย 
 ท่ีไมไดฟงตามกันมาในกอนถึงบารมีช้ันท่ีสุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย 
 เราเปนผูหนึ่งของจํานวนสมณพราหมณเหลานั้น ขอนี้พึงรูไดโดยบรรยายแมนี้. เหมือน 
 สมณพราหมณเหลาใด รูธรรมดวยปญญาอันยิ่งเอง ในธรรมท้ังหลายท่ีไมไดฟงตามกันมาใน 



 กอน ถึงบารมีช้ันท่ีสุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย เราเปนหนึ่งของ 
 จํานวนสมณพราหมณเหลานั้นฉะน้ัน. 
      [๗๓๘] ดูกรภารทวาชะ ในโลกนี้ กอนแตการตรัสรู เรายังไมไดตรัสรู ยังเปน 
 โพธิสัตวอยู ไดมีความคิดเห็นวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอด 
 โปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียวดุจ 
 สังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัตรออกจากเรือน 
 บวชเปนบรรพชิตเถิด. สมัยตอมา เรานั้นยังเปนหนุม ผมดําสนิท ประกอบดวยวยักําลังเจรญิ 
 เปนปฐมวัย เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมปรารถนา (จะใหบวช) ทรงกันแสงพระเนตรนองดวย 
 อัสสุชล เราปลงผมและหนวด นุงผากาสาวพัตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. เมื่อเราบวช 
 แลวอยางนี้ แสวงหาส่ิงไรจะเปนกุศล คนหาสันติวรบทอันไมมีสิ่งอื่นยิ่งกวาอยู จึงเขาไปหา 
 อาฬารดาบสกาลามโคตรถึงสํานักแลวไดกลาววา ดูกรทานกาลามะ ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติ 
 พรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. ดูกรภารทวาชะ เมื่อเรากลาวอยางน้ีแลว อาฬารดาบสกาลามโคตร 
 ไดกลาววา อยูเถิดทาน วิญูบุรุษทําลัทธิของอาจารยตน ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งโดยไมชา 
 ในธรรมใดแลวเขาถึงอยู ธรรมนี้ก็เชนนั้น. เรานั้นเลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลันไมนานเลย. 
 เรากลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการเพียงหุบปากเจรจา เพียงช่ัวกาลท่ีพูดตอบเทาน้ัน 
 อน่ึง ท้ังเราและผูอื่นปฏิญาณไดวา เรารู เราเห็น. เรามีความคิดเห็นวา อาฬารดาบสกาลามโคตร 
 จะประกาศวา เราทําธรรมน้ีใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองดวย เขาถึงธรรมน้ีดวยเหตุเพียง 
 ศรัทธาอยางเดียวดังน้ีหามิได ท่ีแทอาฬารดาบสกาลามโคตรรูเห็นธรรมนีอ้ยู. ครั้งน้ันเราจึงเขา 
 ไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร ไดถามวา ทานกาลามะ ทานทําธรรมน้ีใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง 
 เองบรรลุแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ? เมื่อเราถามอยางนี ้อาฬารดาบส 
 กาลามโคตรไดประกาศอากิญจัญญายตนะ. เราไดมีความคิดเห็นวา มิใชอาฬารดาบสกาลามโคตร 
 เทาน้ันมีศรัทธา แมเราก็มีศรัทธา มิใชอาฬารดาบสกาลามโคตรเทาน้ันมีความเพียร มีสติ มี 
 สมาธิ มีปญญา แมเราก็มีความเพียร มีสติ มีสมาธิ มีปญญา ถากระไร เราพึงต้ังความเพียร 
 เพื่อจะทําใหแจงชัดซึ่งธรรมที่อาฬารดาบสกาลามโคตรประกาศวา ทําใหแจงชัดดวยปญญาอัน 
 ยิ่งเองแลวเขาถึงอยูนั้นเถิด. เรานั้นไดทําธรรมน้ันใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู 
 โดยฉับพลันไมนานเลย. ลําดับนั้น เราไดเขาไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร แลวไดถามวา ทาน 
 กาลามะ ทานทําธรรมน้ีใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียง 
 เทาน้ีหรือหนอ? อาฬารดาบสกาลามโคตรตอบวา อาวุโส เราทําธรรมน้ีใหแจงชัดดวยปญญา 
 อันยิ่งเองบรรลุแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาน้ี. เราไดกลาววา แมเราก็ทําธรรมน้ีให 
 แจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว เขาถึงอยูดวยเหตุเพียงเทาน้ี. อาฬารดาบสกาลามโคตรกลาว 
 วา อาวุโส เปนลาภของพวกเรา พวกเราไดดีแลว ท่ีพวกเราพบเพ่ือนพรหมจรรย ผูมอีาย ุ
 เชนทาน เราทําธรรมใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลวประกาศใหทราบ ทานก็ทําธรรม 
 นั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู ทานทําธรรมใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 แลวเขาถึงอยู เราก็ทําธรรมน้ันใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลวประกาศใหทราบ ดังน้ี 



 เรารูธรรมใด ทานก็รูธรรมนัน้ ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมน้ัน ดังน้ี เราเชนใด ทานก็เชนนั้น 
 ทานเชนใด เราก็เชนนั้น ดังน้ี ดูกรอาวโุส บัดนี้เราท้ังสองจงมาอยูชวยกันบริหารหมูคณะน้ี 
 เถิด. ดูกรภารทวาชะ อาฬารดาบสกาลามโคตรเปนอาจารยของเรา ไดต้ังเราผูเปนศิษยไวเสมอ 
 กับตน และบูชาเราดวยการบูชาอยางยิ่ง เรามีความคิดเห็นวา ธรรมน้ีไมเปนไปเพื่อความ 
 เบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่นิพพาน ยอม 
 เปนไปเพียงเพื่ออุบัติในอากิญจัญญายตนพรหมเทาน้ัน. เราไมพอใจธรรมน้ัน เบ่ือจากธรรมน้ัน 
 หลีกไป. 
      [๗๓๙] ดูกรภารทวาชะ เราเปนผูแสวงหาอยูวาอะไรจะเปนกุศล คนหาสันติวรบท 
 อันไมมีธรรมอืน่ยิ่งกวาอยู จึงเขาไปหาอุทกดาบสรามบุตรถึงสํานักแลวกลาววา ดูกรทานรามะ 
 ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. เมื่อเรากลาวอยางน้ีแลว อุทกดาบส 
 รามบุตรไดกลาววา อยูเถิดทาน วิญูบุรุษทําลัทธิของอาจารยตนใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งโดย 
 ไมชา ในธรรมใด แลวเขาถึงอยู ธรรมน้ีก็เชนนั้น. เรานั้นเลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลัน 
 ไมนานเลย. ยอมกลาวญาณวาท และเถรวาทไดดวยอาการเพียงหุบปากเจรจา เพียงช่ัวกาลท่ี 
 พูดตอบเทาน้ัน อนึ่ง เรา และผูอื่นปฏิญาณไดวา เรารู เราเหน็. เรามีความคิดเห็นวา รามะ 
 จะไดประกาศธรรมน้ีวา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง ดวยเหตุเพียงศรัทธาอยางเดียว 
 แลวเขาถึงอยู ดังน้ี หามิได ท่ีแท รามะรูเห็นธรรมน้ีอยู. ครั้งน้ัน เราเขาไปหาอุทกดาบสราม- 
 *บุตรแลวไดถามวา ดูกรทานรามะ ทานทําธรรมน้ีใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลวประกาศ 
 ใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ? เมื่อเราถามอยางนี้แลว อุทกดาบสรามบุตรไดประกาศแนว- 
 *สัญญานาสัญญายตนะ. เรานั้นไดมีความคิดเห็นวา มิใชทานรามบุตรเทาน้ันมีศรัทธา แมเราก็มี 
 ศรัทธา มิใชทานรามบุตรเทาน้ันมีความเพียร มีสติ มีสมาธิ มีปญญา แมเราก็มีความเพียร มีสติ 
 มีสมาธิ มีปญญา ถากระไร เราพึงต้ังความเพียรเพื่อทําใหแจงชัดซึ่งธรรมที่ทานรามบุตรประกาศวา 
 เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยูนั้นเถิด. เรานั้นไดทําธรรมน้ันใหแจงชัดดวยปญญา 
 อันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู โดยฉบัพลันไมนานเลย. ลําดับนั้น เราไดเขาไปหาอุทกดาบสรามบุตรแลว 
 ไดถามวา ทานรามะ ทานทําธรรมน้ีใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู ดวยเหตุเพียง 
 เทาน้ีหรือหนอ? อุทกดาบสรามบุตรตอบวา อาวุโส เราทําธรรมน้ีใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง 
 เองบรรลุแลว ประกาศดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. เรากลาววา อาวุโส แมเราก็ทําธรรมใหแจง 
 ชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยูดวยเหตุเพียงเทาน้ี. อุทกดาบสรามบุตรกลาววา อาวโุส 
 เปนลาภของพวกเรา พวกเราไดดีแลว ท่ีพวกเราพบเพื่อนพรหมจรรยผูมอีายุเชนทาน เราทํา 
 ธรรมใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลแุลว ประกาศใหทราบ ทานก็ทําธรรมนั้นใหแจงชัด 
 ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู เราก็ทําธรรมน้ันใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลว 
 ประกาศใหทราบ ดังน้ี เรารู ธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมน้ัน ดังน้ี 
 เราเชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด เราก็เชนนั้น ดังน้ี ดูกรอาวุโส บัดนี้ เชิญทานมาบริหาร 
 หมูคณะน้ีเถิด. ดูกรภารทวาชะ อุทกดาบสรามบุตร เปนเพื่อนพรหมจรรยของเรา ไดต้ังเราไว 
 ในฐานะอาจารย และบูชาเราดวยการบูชาอยางยิ่ง. เรามีความคิดเห็นวา ธรรมน้ีไมเปนไปเพ่ือความ 



 เบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่ตรัสรู 
 เพื่อนิพพาน ยอมเปนไปเพียงเพื่ออุบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมเทาน้ัน. เราจึงไมพอใจ 
 ธรรมน้ัน เบ่ือจากธรรมน้ันหลีกไป. 
      [๗๔๐] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นเปนผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล คนหาสันติวรบท 
 อันไมมีสิ่งอื่นยิ่งข้ึนไปกวาอยู จึงเท่ียวจาริกไปในมคธชนบทโดยลําดับ บรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคม. 
 ณ ท่ีนั้น เราไดเห็นภูมิภาคนารื่นรมย มีไพรสณฑนาเลื่อมใส มีแมน้ําไหลอยู น้ําเย็นจืดสนิท 
 มีทานํ้าราบเรียบนารื่นรมย มีโคจรคามโดยรอบ. เรานั้นมีความคิดเห็นวา ภูมิภาคนารื่นรมยหนอ 
 ไพรสณฑนาเลื่อมใส แมน้ําไหลอยู น้ําเย็นจดืสนิท มีทาราบเรียบนารื่นรมย ท้ังโคจรคามมีอยู 
 โดยรอบ สถานท่ีนี้สมควรเปนท่ีต้ังความเพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียรหนอ. เราจงึน่ังอยู 
 ณ ท่ีนั้นเอง ดวยคิดเห็นวา สถานท่ีนี้สมควรเปนท่ีทําความเพียร. 
                          อุปมา ๓ ขอ 
      [๗๔๑] ดูกรภารทวาชะ อนึ่ง อุปมา ๓ ขออันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยฟงมาในกาลกอน 
 มาปรากฏกะเรา. ๑ ดูกรภารทวาชะ เปรียบเหมือนไมสด ชุมดวยยาง ท้ังแชอยูในน้ํา. ถาบุรุษ 
 พึงมาดวยหวงัวา จักเอาไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ ดังน้ี. ดูกรภารทวาชะ 
 ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันเอาไมสด ชุมดวยยาง ท้ังแชอยูในน้ํา มาสีไฟ 
 จะพึงใหไฟเกิด พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือหนอ? 
      สคารวมาณพกราบทูลวา ขอนี้หามิได ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมนั้น 
 ยังสดชุมดวยยาง ท้ังแชอยูในนํ้า บุรุษน้ันพึงมีสวนแหงความเหน็ดเหน่ือยลําบากเปลาเทาน้ัน. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภารทวาชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณ 
 เหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายยังไมหลีกออกจากกาม. ยังมีความพอใจในกาม ความเสนหาในกาม 
 ความหมกมุนในกาม ความระหายในกาม ความเรารอนเพราะกาม อันตนยังละไมไดดวยด ี
 ใหสงบระงับไมไดดวยดีในภายใน. ทานสมณะพราหมณเหลาน้ัน ถึงหากจะเสวยทุกขเวทนา 
 อันกลาเผ็ดรอนเกิดเพราะความเพียรก็ดี หากจะไมไดเสวยก็ดี ก็ไมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น 
 ซึ่งปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมธีรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกรภารทวาชะ อุปมาขอท่ี ๑ นี้แลอันนาอัศจรรยยิง่นัก 
 ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏกะเรา. 
      [๗๔๒] ดูกรภารทวาชะ อปุมาขอท่ี ๒ อีกขอหนึ่งอันนาอศัจรรยยิง่นัก ไมเคยไดฟงมาใน 
 กาลกอน มาปรากฏกะเรา. เปรียบเหมือนไมสด ชุมดวยยาง ต้ังอยูบนบก ไกลน้ํา. ถาบุรุษ 
 พึงมาดวยหวงัวา จักเอาไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ. ดูกรภารทวาชะ ทานจะเขาใจ 
 ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันเอาไมสดชุมดวยยาง ต้ังอยูบนบก ไกลน้ํา มาสีไฟ จะพึงให 
 ไฟเกิด พึงทําไฟใหปรากฏไดหรือหนอ? 
      สคารวมาณพกราบทูลวา ขอนี้หามิได ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไม 
 นั้นยังสด ชุมดวยยาง ถึงแมจะต้ังอยูบนบก ไกลน้ํา บุรุษน้ันก็จะพึงมีสวนแหงความเหน็ดเหน่ือย 
 ลําบากเปลาเทาน้ัน. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภารทวาชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณ 



 เหลาใดเหลาหนึ่ง แมมีกายหลีกออกจากกามแลว. แตยังมีความพอใจในกาม ความเสนหาในกาม 
 ความหมกมุนในกาม ความระหายในกาม ความเรารอนเพราะกาม อันตนยังละไมไดดวยด ี
 ยังใหสงบระงับดวยดีไมไดในภายใน. ทานสมณพราหมณเหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนา 
 อันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียรก็ดี จะไมไดเสวยก็ดี ก็ยังไมควรเพือ่จะรู เพื่อจะเห็น 
 ซึ่งปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมธีรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกรภารทวาชะ อุปมาขอท่ี ๒ นี้แลอันนาอัศจรรยยิ่งนัก 
 ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแกเรา. 
      [๗๔๓] ดูกรภารทวาชะ อปุมาขอท่ี ๓ อีกขอหนึ่งอันนาอศัจรรยยิง่นัก ไมเคยไดฟงมาใน 
 กาลกอน มาปรากฏกะเรา. เปรียบเหมือนไมแหงเกราะ ท้ังต้ังอยูบนบก ไกลน้ํา. ถาบุรุษพึงมา 
 ดวยหวงัวา จะเอาไมนั้นมาสีไฟ จักใหไฟเกิด จักทําไฟใหปรากฏ ดังน้ี. ดูกรภารทวาชะ 
 ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันเอาไมแหงเกราะ ท้ังต้ังอยูบนบก ไกลน้ํา มาสีไฟ 
 จะพึงใหไฟเกิด พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือหนอ? 
      สคารวมาณพกราบทูลวา อยางนั้นทานพระโคดม ขอนั้น เพราะเหตุอะไร เพราะไมนั้น 
 แหงเกราะ ท้ังต้ังอยูบนบก ไกลน้ํา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภารทวาชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณ 
 เหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายหลีกออกจากกาม. ท้ังความพอใจในกาม ความเสนหาในกาม ความ 
 หมกมุนในกาม ความระหายในกาม ความเรารอนเพราะกาม อันตนละไดดวยดี ใหสงบระงับ 
 ดวยดีแลวในภายใน. ทานสมณพราหมณเหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอน 
 ท่ีเกิดเพราะความเพียรก็ดี ถึงแมจะไมไดเสวยก็ดี ก็สมควรเพ่ือจะรู เพื่อจะเหน็ซึ่งปญญา 
 เครื่องตรัสรูอนัไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกรภารทวาชะ อุปมาขอท่ี ๓ นี้แลอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคย 
 ไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏกะเรา. 
                          ทําทุกกรกิริยา 
      [๗๔๔] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงกดฟนดวยฟน 
 กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจติ บีบไวใหแนน ใหเรารอนเถดิ ดังน้ี. เราจึงกดฟนดวยฟน 
 กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจติ บีบไวใหแนน ใหเรารอนอยู. เมื่อเรากดฟนดวยฟน 
 กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจติ บีบไวใหแนน ใหเรารอนอยู. เมื่อเรากดฟนดวยฟน 
 กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจติ บีบไวใหแนน เหงื่อไหลออกจากรักแรท้ังสอง. 
 ดูกรภารทวาชะ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง จับบุรุษมีกําลังนอยกวาท่ีศีรษะหรือท่ีคอ แลวกดบีบ 
 ไวแนน ใหรอนจัด ฉันใด เมื่อเรากดฟนดวยฟน กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบไวแนน 
 ใหรอนจัด ก็ฉนันั้น เหงื่อยอมไหลออกจากรกัแรท้ังสอง. ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร 
 ไมยอหยอน ต้ังสติมั่นไว ไมฟนเฟอน แตวากายท่ีปรารภความเพียรของเราอันความเพียร 
 ท่ีทนไดยากนั้นแลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ. 
      [๗๔๕] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมม ี
 ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกลั้นลมอัสสาสะ ปสสาสะ ท้ังทางปากและทางจมูก. เมื่อเรา 
 กลั้นลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปากและทางจมูก ก็มีเสียงออกทางชองหท้ัูงสองดังเหลอื 



 ประมาณ. เสียงลมในลําสูบของนายชางทองท่ีกําลังสูบอยู ดังเหลือประมาณ ฉันใด เมื่อเรา 
 กลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากและทางจมูก ก็มีเสียงลมออกทางชองหูท้ังสองดังเหลือ- 
 *ประมาณ ฉันนั้น. ถึงเชนนั้น เราปรารภความเพียร ไมยอหยอน ต้ังสติไวมัน่ ไมฟนเฟอน 
 แตวากายท่ีปรารภความเพียรของเราอันความเพียรท่ีทนไดยากนั้นแลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย 
 ไมสงบระงับ. 
      [๗๔๖] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมม ี
 ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู. 
 เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู ลมก็เสียดแทงศีรษะ 
 เหลือทน. บุรุษมีกําลังพึงเชือดกระหมอมดวยมีดโกนอันคม ฉันใด เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะ 
 ปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ลมก็เสียดแทงศีรษะเหลือทน ฉันนั้น. ถึงเชนนั้น 
 เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน ต้ังสติไวมั่น ไมฟนเฟอน แตวากายท่ีปรารภความเพียร 
 ของเราอันความเพียรท่ีทนไดยากนั้นแลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ. 
      [๗๔๗] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมม ี
 ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู. 
 เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู ก็ใหปวดศีรษะเหลือทน. 
 บุรุษมีกําลัง พึงเอาเสนเชือกเกลียวเขม็งรัดท่ีศีรษะ ฉันใด เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ 
 ท้ังทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ก็ใหปวดศีรษะเหลือทน ฉันนั้น. ถึงเชนนั้นเราก็ปรารภ 
 ความเพียร ไมยอหยอน ต้ังสติไวมั่น ไมฟนเฟอน แตกายท่ีปรารภความเพยีรของเรา 
 อันความเพียรท่ีทนไดยากนั้นแลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ. 
      [๗๔๘] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมม ี
 ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู. 
 เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู ลมก็เสียดแทงพ้ืนทอง 
 เหลือประมาณ. นายโคฆาต หรือลูกมอืนายโคฆาตผูขยันพึงเชือดพ้ืนทองดวยมีดสําหรับเชือด 
 เนื้อโค ฉันใด เมื่อเรากลั้นลมอสัสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู ลมก็ 
 เสียดแทงพ้ืนทองเหลอืประมาณ ฉันนั้น. ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน 
 ต้ังสติไวมั่น ไมฟนเฟอน แตกายท่ีปรารภความเพียรของเราอันความเพียรท่ีทนไดยากนั้นแล 
 เสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ. 
      [๗๔๙] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมม ี
 ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูกและทางชองหู. 
 เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ก็มีความรอนในกาย 
 เหลือทน. บุรุษมีกําลังสองคน จับบุรุษท่ีมีกําลังนอยกวาคนละแขน ยางรมไวในหลุม 
 ถานเพลิง ฉันใด เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูกและทางชองหู 
 ก็มีความรอนในกายเหลือทน ฉันนั้น. ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน ต้ังสติ 
 ไวมั่น ไมฟนเฟอน แตกายท่ีปรารภความเพยีรของเราอันความเพียรท่ีตนไดยากนั้นแลเสียดแทง 



 จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ. ดูกรภารทวาชะ โอ เทวดาท้ังหลายเห็นเราแลวพากันกลาว 
 อยางนี้วา พระสมณโคดมทํากาละแลว. เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมยังไมทํา 
 กาละ แตกําลังทํากาละ. เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดม แมกําลังทํากาละก็หา 
 มิได พระสมณโคดมเปนพระอรหันต ความอยูเห็นปานน้ีนั้น เปนวิหารธรรมของพระอรหนัต. 
      [๗๕๐] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงปฏิบัติเพื่ออด 
 อาหารโดยประการท้ังปวงเถิด. ทันใดน้ัน เทวดาเหลาน้ันไดเขามาหาเรา แลวกลาววา ดูกร 
 ทานผูนิรทุกข ทานอยาปฏิบัติเพื่ออดอาหารโดยประการท้ังปวงเลย ถาทานจักปฏิบัติเพื่ออดอาหาร 
 โดยประการท้ังปวง ขาพเจาท้ังหลายจะแซกทิพโอชาลงตามขุมขนของทาน ทานจักไดเยียวยา 
 ชีวิตไวดวยทิพโอชานั้น. เรานั้นมีความคิดเห็นวา เราเองปฏิญาณการไมบริโภคอาหารโดย 
 ประการท้ังปวง แตเทวดาเหลาน้ีจะแซกทิพโอชาลงตามขุมขนของเรา ท้ังเราก็จักเยียวยาชีวิต 
 ไวไดดวยทิพโอชานั้น ขอนั้นพึงเปนมุสาแกเรา ดังน้ี. เราบอกเลิกแกเทวดาเหลาน้ัน จึงกลาว 
 วา อยาเลย. 
      [๗๕๑] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงกินอาหารผอนลง 
 วันละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง 
 เทาเยื่อในเมล็ดบัวบางเถิด. เราจึงกินอาหารผอนลงทีละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อ 
 ถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง. เมื่อเรากินอาหารผอน 
 ลงทีละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถัว่ดําบาง 
 เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง กายก็ถึงความซูบผอมลงเหลอืเกิน. เพราะความเปนผูมีอาหารนอยน้ันเอง 
 อวัยวะนอยใหญของเราเปนเหมือนเถาวลัยมีขอมาก หรือเถาวัลยมีขอดํา ฉะนั้น. ตะโพกของ 
 เราเปนเหมือนดังเทาอูฐ กระดูกสันหลังของเราผุดระกะ เปรียบเหมือนเถาวัลยช่ือวัฏฏนาวฬี 
 ฉะนั้น. ซี่โครงของเราข้ึนนูนเปนรองดังกลอนศาลาเกามีเครื่องมุงอันหลนโทรมอยูฉะนั้น. ดวงตา 
 ของเราถลมลึกเขาไปในเบาตา ปรากฏเหมือนดวงดาวในบอน้ําอันลึกฉะน้ัน. ผิวศีรษะของเรา 
 ท่ีรับสัมผัสอยูก็เหี่ยวแหง ราวกับผลนํ้าเตาท่ีเขาตัดมาแตยังสด ถูกลมและแดดแผดเผา ก็เหี่ยว 
 แหงไปฉะนั้น. เราคิดวาจักลูบผิวหนังทอง ก็จบัถูกกระดูกสันหลังดวย คิดวาจักลูบกระดูก 
 สันหลัง ก็จับถูกผิวหนังทองดวย ผิวหนังทองของเรากับกระดูกสันหลังติดถงึกัน. เรานั้นคิดวา 
 จักถายอุจจาระหรือปสสาวะ ก็เซซวนลมลง ณ ท่ีนั้นเอง. เรานั้นเมื่อจะใหกายน้ีแลสบาย จึง 
 เอาฝามือลูบตัว เมื่อเราเอาฝามือลูบตัว ขนอันมีรากเนาก็รวงตกจากกาย. มนุษยท้ังหลายเห็น 
 เราแลวพากันกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดมดําไป. บางพวกกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดม 
 ไมดําเปนแตคล้ําไป. บางพวกกลาวอยางนีว้า จะวาพระสมณโคดมดําไปก็ไมใช จะวาคล้ําไปก็ 
 ไมใช เปนแตพรอยไป. ดูกรภารทวาชะ ผิวพรรณอันบริสทุธิ์ผุดผองของเรา ถูกกําจัดเสียแลว 
 เพราะความเปนผูมีอาหารนอยน่ันเอง. 
      [๗๕๒] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
 เหลาหนึ่งในอดีต ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา เผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียร อยางยิง่ก็เพียง 
 เทาน้ี ไมยิ่งไปกวาน้ี แมสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคต จักเสวยทุกขเวทนา 



 อันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียร อยางยิ่งก็เพียงเทาน้ี ไมยิ่งไปกวาน้ี. ถึงสมณะหรือ 
 พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในบัดนี้ ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนท่ีเกดิเพราะความเพียร 
 อยางยิ่งก็เพียงเทาน้ี ไมยิ่งไปกวาน้ี. ถึงเชนนั้น เราก็ไมไดบรรลุญาณทัศนะอันวิเศษของพระ 
 อริยะอยางสามารถ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวยทุกกรกิรยิาอนัเผ็ดรอนนี้ จะพึงมีทางอื่นเพื่อ 
 ความตรัสรูกระมังหนอ. เรามีความคิดเห็นวา ก็เราจําไดอยู ในงานของทาวศากยะผูพระบิดา 
 เรานั่งอยูท่ีรมไมหวามีเงาอันเยน็ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานอันมีวิตก 
 วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ทางน้ีกระมังหนอ จะพึงเปนทางเพ่ือความตรัสรู. เราได 
 มีวิญญาณอันแลนไปตามสติวา ทางน้ีแหละเปนทางเพ่ือความตรัสรู. เรามีความคิดเห็นวา เรา 
 กลัวตอสุขอันเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรมน้ันหรอื? จึงมีความคิดเห็นวา เราไมกลัวตอสุข 
 อันเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม. 
      [๗๕๓] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา อันบุคคลผูมีกายอันถงึความซูบผอม 
 เหลือทนอยางนี้ จะบรรลุถึงความสุขน้ันไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงกินอาหารหยาบ คือ 
 ขาวสุก ขนมกุมมาสเถิด. เราจึงกินอาหารหยาบ คือ ขาวสุก ขนมกุมมาส. สมัยนั้น ภิกษุ 
 (ปญจวัคคีย) ๕ รูป บํารุงเราอยูดวยหวงัใจวา พระสมณโคดมจักบรรลุธรรมใด จักบอกธรรม 
 นั้นแกเราท้ังหลาย. แตเมื่อเรากินอาหารหยาบ คือ ขาวสุกและขนมกุมมาส. พวกภิกษุ (ปญจ- 
 *วัคคีย) ๕ รูปนั้น เบ่ือหนายเราหลีกไปดวยความเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผูมักมาก คลาย 
 ความเพียรเวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก. 
                            ฌาน ๔ 
      [๗๕๔] ดูกรภารทวาชะ ครั้นเรากินอาหารหยาบมีกําลังดีแลวจึงสงัดจากกาม สงัดจาก 
 อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานอนัมีวิตกวิจาร มปีติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌานมีความ 
 ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป 
 มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เรามีอุมีเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย 
 เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสรญิวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติ 
 อยูเปนสุข เราบรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส 
 กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. 
                            ญาณ ๓ 
      [๗๕๕] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ไดโนมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ. 
 เรายอมระลึกถงึชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง ฯลฯ เรายอมระลึกถึงชาติกอน 
 ไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอเุทศ ดวยประการฉะนี้. ดูกรภารทวาชะ นี้เปนวิชชา 
 ขอท่ี ๑ เราไดบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว ความ 
 มืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลวแกเราผูไมประมาท มีความเพียร มีใจแนวแนอยู. 
      [๗๕๖] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ไดโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตว 



 ท้ังหลาย. เราเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอปุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป 
 ตามกรรม ดูกรภารทวาชะ นี้เปนวิชชาขอท่ี ๒ เราบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชา 
 เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลวแกเราผูไม 
 ประมาท มีความเพียร มีใจแนวแนอยู. 
      [๗๕๗] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ไดโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ. เรา 
 นั้นไดรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึง 
 ความดับทุกข เหลาน้ีอาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ. เมื่อเรา 
 นั้นรูเห็นอยางน้ี จิตหลุดพนแลวแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิต 
 หลุดพนแลว กม็ีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
 กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกรภารทวาชะ นี้เปนวิชชาขอ 
 ท่ี ๓ เราบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว ความมืด 
 เรากําจัดแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลวแกเราผูไมประมาท มีความเพียร มีใจแนวแนอยู. 
      [๗๕๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สคารวมาณพไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ความเพียรอันไมหยุดหยอนไดมีแลวแกทานพระโคดมหนอ ความเพียรของสัตบุรุษไดมีแลว 
 แกทานพระโคดมหนอ สมควรเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ขาแตทานพระโคดม เทวดา 
 มีหรือหนอแล? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภารทวาชะ ก็ขอท่ีวาเทวดามีนั้น รูไดโดย 
 ฐานะ. 
      ส. ขาแตทานพระโคดม พระองคอันขาพเจาทูลถามวา เทวดามีหรอืหนอ ดังน้ี ตรัส 
 ตอบวา ดูกรภารทวาชะ ก็ขอท่ีวาเทวดามีนั้น รูไดโดยฐานะ ดังน้ี เมื่อเปนเชนนี้ ถอยคําของ 
 พระองคเปนถอยคําเปลา เปนมุสามิใชหรือ? 
      พ. ดูกรภารทวาชะ ผูใดเม่ือถูกถามวา เทวดามีอยูหรอื พึงกลาววาขอท่ีวา เทวดามีอยู 
 เปนอันรูกันไดโดยฐานะ ก็เทากับกลาววา เรารูจักเทวดา เมื่อเปนเชนนั้น วิญูชนพึงถึง 
 ความตกลงในเร่ืองน้ีวา เทวดามีอยูดังน้ี ไดโดยสวนเดียวแท. 
      ส. ก็ทําไม ทานพระโคดมจึงไมทรงพยากรณแกขาพเจาเสียดวยคําแรกเลา? 
      พ. ดูกรภารทวาชะ ขอท่ีวาเทวดามีอยูดังน้ีนั้น เขาสมมติกันในโลกดวยศัพยอันสูง. 
                    สคารวมาณพแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๗๕๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้วา สคารวมาณพไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ 
 พระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา 
 เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทางหรอืตามประทีปไวในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจะไดเห็นรูป 
 ฉะนั้น ขาพระองคนี้ ขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ 
 ทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป 



 ฉะนี้แล. 
จบ สคารวสูตร ท่ี ๑๐. 
จบ พราหมณวรรค ท่ี ๕. 

--------------- 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

                 ๑. พรหมายุสูตร           ๒. เสลสูตร 
                 ๓. อัสสลายนสตูร          ๔. โฆฏมุขสูตร 
                 ๕. จังกีสูตร              ๖. เอสุการีสูตร 
                 ๗. ธนัญชานิสูตร           ๘. วาเสฏฐสูตร 
                 ๙. สุภสูตร              ๑๐. สคารวสูตร 

จบ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก. 
---------- 

 
 


