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                                              พระสุตตันตปฎก  

                                     ขทุทกนิกาย   สุตตนิบาต 
 

                                          เลมที่ ๑  ภาคที่  ๕ 
           ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

                                   อุรควรรคที่ ๑     สุตตนิบาต 
                                                 อุรคสตูรท่ี  ๑ 
              วาดวยการกําจัดความช่ัวเหมอืนพิษงู 
                        [๒๙๔]  ภกิษุใดแล   ยอมกําจัดความ 
        โกรธที่เกิดขึ้นแลว      เหมือนหมอกําจัดพิษงูที่ 
                  ซานไปแลวดวยโอสถ    ฉะนั้น   ภิกษุนั้นชื่อวา 
                  ยอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได       เหมือน 
                  งูละคราบเกาท่ีคร่ําคราแลวฉะนั้น. 
                         ภิกษใุดตัดราคะไดขาด      พรอมท้ัง 
         อนุสัยไมมีสวนเหลอื           เหมอืนบุคคลลงไป 
                  ตัดดอกปทุมซ่ึงงอกขึ้นในสระฉะนั้น         ภิกษ ุ
         นั้นชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได 
         เหมือนงูละคราบเกาท่ีคร่ําคราแลวฉะนั้น.  
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                    ภิกษุใดยังตัณหาใหเหือดแหงไปทีละ   
         นอย ๆ  แลวตัดเสียใหขาดโดยไมเหลือ ภิกษ ุ
         นั้นชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได 
         เหมือนงูละคราบเกาท่ีคร่ําคราแลวฉะนั้น. 
                               ภิกษใุดถอนมานะพรอมทั้งอนุสัย 
         ไมมีสวนเหลือ    เหมือนหวงนํ้าใหญถอน- 
         สะพานไมออท่ีทุรพลฉะน้ัน  ภกิษุนั้นชื่อวา 
         ยอมละฝงในและฝงนอกเสียได    เหมือนงู 
         ละคราบเกาท่ีคร่ําคราแลวฉะนัน้. 
                             ภิกษใุดคนควาอยู (ดวยปญญา)  ไม 
         ประสบอัตภาพอันเปนสาระในภพทั้งหลาย 
         เหมือนพราหมณคนควาอยู   ไมประสบดอก 
         ที่ตนมะเด่ือฉะนั้น   ภิกษุนั้นชื่อวายอมละซึ่ง 
         ฝงในและฝงนอกเสียได     เหมือนงูละคราบ 
         เกาท่ีคร่ําคราแลวฉะน้ัน. 
                     กิเลสเปนเครื่องใหกําเริบ    ยอมไมม ี
         ภายในจิตของภิกษุใด    และภิกษุใดลวงเสีย 
         ไดแลว  ซึ่งความเจริญและความเสื่อมอยางนี้ 
         ภิกษุนัน้ชื่อวายอมละซ่ึงฝงในและฝงนอก 
         เสียได    เหมือนงูละคราบเกาท่ีคร่ําคราแลว 
         ฉะนั้น.  
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                      ภิกษุใดกําจัดวิตกไดแลว ปราบปราม 
        ดีแลว  ในภายใน   ไมมีสวนเหลอื   ภิกษุนั้น  
        ชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียไดเหมือน 
        งูละคราบเกาท่ีคร่ําคราแลวฉะนั้น.   
                      ภิกษุใดไมแลนเลยไป           ไมลาอยู 
        ลวงกิเลสเปนเครื่องใหเนิ่นชามิไดหมดแลว 
        ภิกษุนัน้ชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได 
        เหมือนงูละคราบเกาท่ีคร่ําคราแลวฉะนั้น. 
                      ภิกษุใดรูวา      ธรรมชาติมีขันธเปนตน 
        ทั้งหมด    นี้เปนของแปรผัน     ไมแลนเลยไป 
        ไมลาอยูในโลก        ภิกษุนั้นชื่อวายอมละซึ่ง 
        ฝงในและฝงนอกเสียได       เหมอืนงูละคราบ 
        เกาท่ีคร่าํคราแลวฉะนั้น. 
                      ภิกษุใดรูวา     ธรรมชาติมีขันธเปนตน 
        ทั้งหมด      นี้เปนของแปรผัน        ปราศจาก 
        ความโลภ    ไมแลนเลยไป     ไมลาอยูในโลก 
        ภิกษุนัน้ชื่อวายอมละซ่ึงฝงในและฝงนอก 
        เสียได       เหมือนงูละคราบเกาท่ีคร่ําคราแลว 
        ฉะนั้น. 
                      ภิกษุใดรูวา        ธรรมชาติมีขันธเปนตน 
        ทั้งหมดน้ีเปนของแปรผัน       ปราศจากราคะ 
        ไมแลนเลยไป       ไมลาอยูในโลก     ภิกษุนั้น  
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        ชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได 
        เหมือนงูละคราบเกาท่ีคร่ําคราแลวฉะนั้น. 
                        ภิกษุใดรูวา   ธรรมชาติมีขันธเปนตน 
        ทั้งหมดน้ีเปนของแปรผัน    ปราศจากโทสะ 
        ไมแลนเลยไป     ไมลาอยูในโลก   ภิกษุนั้น   
        ชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได 
        เหมือนงูละคราบเกาท่ีคร่ําคราแลวฉะนั้น. 
                    ภิกษุใดรูวา    ธรรมชาติมขีันธเปนตน 
        ทั้งหมดน้ีเปนของแปรผัน     ปราศจากโมหะ 
        ไมแลนเลยไป      ไมลาอยูในโลก    ภิกษุนั้น 
        ชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได 
        เหมือนงูละคราบเกาท่ีคร่ําคราแลวฉะนั้น. 
                   ภิกษุใดไมมอีนุสัยอะไร  ๆ             ถอน 
        อกุศลมลูไดแลว  ภิกษุนั้น  ชื่อวายอมละฝงใน 
        และฝงนอกเสียได        เหมือนงูละคราบเกาท่ี 
        คร่ําคราแลวฉะนั้น. 
                  ภกิษุใดไมมีกิเลสอันเกิดแตความ 
        กระวนกระวายอะไร ๆ อันเปนปจจัยเพ่ือมา 
        สูฝงใน    ภิกษุนั้นชือ่วายอมละฝงในและฝง 
        นอกเสยีได   เหมือนงูละคราบเกาท่ีคร่ําครา 
        แลวฉะนั้น.  
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                   ภิกษุใดไมมกีิเลสอันเกิดแตตัณหา 
        ดุจปาอะไร ๆ    อันเปนเหตุเพ่ือความผูกพัน 
        เพ่ือความเกิด     ภิกษุนั้นชื่อวายอมละฝงใน 
        และฝงนอกเสียได     เหมือนงูละคราบเกาท่ี 
        คร่ําคราแลวฉะนั้น.  
                   ภิกษุใดละนวิรณ  ๕  ไดแลว    ไมม ี
        ทุกข  ขามความสงสัยไดแลว   มลีูกศรปราศ 
        ไปแลว     ภิกษุนั้นชือ่วายอมละฝงในและฝง 
        นอกเสยีได     เหมือนงูละคราบเกาท่ีคร่ําครา 
        แลวฉะนั้น. 
                                                    จบอุรคสูตรที่ ๑  
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                        อรรถกถาขุททกนิกาย   ชื่อปรมัตถโชติกา 

                                               (ปฐมภาค) 
                          อรรถกถาอุรควรรค  สุตตนิบาต 
                                       อรรถกถาอุรคสูตร 
                                ขาพเจาขอนอบนอม    แดพระผูมี- 
                     พระภาคอรหันตสัมมาสมัพุทธเจาพระองค  
                     นั้น.  
                             ขาพเจา  (พระพุทธโฆษาจารย) ขอ 
        ถวายอภิวาทแดพระรัตนตรัย   อันสูงสุดกวา 
                      สิ่งท่ีควรไหวทั้งหลาย   แลวจักอธิบายความ 
                      แหงสุตตนิบาต   ที่พระโลกนาถเจา     ผูทรง 
                      แสวงหาทางแหงการหลุดพนจากโลก  ผูทรง 
                      มีปกติละเสียซ่ึงความเสียหาย (แม) เล็กนอย 
                      ไดทรงแสดงไวแลวในคัมภีรขุททกนิกาย. 
                             ก็สุตตนิบาตนี้    ไดหย่ังลง   (มีอยู) 
                      ในคัมภีรขทุทกนิกายน่ันเอง        เพราะฉะน้ัน 
                      ขาพเจาจักไดอธิบายความแหงสุตตนิบาต  
                       แมนี.้  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 7 

                   หากจะมีคําถามวา    เพราะเหตุไร 
                  คัมภีรนี้ซึ่งเกล่ือนกลนไปดวยคาถานับรอย 
                ประกอบดวยเคยยะและเวยยากรณะ จงึได 
                ชือ่วา  สุตตนิบาต  เลา ? 
                                ตอบวา  ที่เรียกวาสูตร เพราะพระ- 
                พุทธเจาตรัสไวดีแลว     เพราะไหลออกซึ่ง 
                ประโยชนทั้งหลาย เพราะเปนเครื่องตานทาน  
                ไว เพราะไข  และเพราะแสดงออกซ่ึงอรรถ 
                ทั้งหลายดวยดี นิบาตนี้ อันพระธรรมสงัคาห- 
                กาจารยเจาท้ังหลาย       รวบรวมพระสตูร 
                ทั้งหลายเห็นปานนั้น       แลวยอลงไวโดย 
                ประการนั้นๆ ฉะนั้น จึงไดชื่อวา สุตตนิบาต. 
                                อนึ่ง     พระสูตรแมทั้งหมด       โดย 
                กําหนดแลวก็เปนพระดํารัสของพระพุทธเจา 
                ผูคงท่ี           และคัมภีรนี้เปนการรวบรวม 
                พระสูตรเหลาน้ัน  เพราะฉะน้ัน  จึงไดชื่อวา 
                สตุตนิบาต   เพราะไมมีลักษณะพิเศษท่ีเปน 
                เครื่องหมายใหเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนไปได. 
         ก็สุตตนิบาตน้ี    ซึง่ไดรับการต้ังชื่ออยางนี้.     เมื่อวาโดยวรรคแลวก็ม ี
๕  วรรค  คือ  
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                         ๑.  อุรควรรค 
                         ๒.  จูฬวรรค 
                         ๓   มหาวรรค 
                          ๔.  อัฏฐกวรรค 
                          ๕.  ปารายนวรรค.  
         บรรดาวรรคท้ังหานั้น   อุรควรรค  เปนวรรคแรก เมื่อวาโดยสูตรแลว 
ในอุรควรรคมี ๑๒  สูตร  ในจูฬวรรคมี   ๑๔ สูตร  ในมหาวรรคมี ๑๒ สูตร 
ในอัฏฐกวรรคมี ๑๖ สูตร  ในปารายนวรรคมี ๑๖ สูตร  จึงรวมเปน ๗๐ สูตร. 
         บรรดาพระสูตรเหลาน้ัน    อุรคสูตรเปนสูตรแรก  เมื่อวาโดยประมาณ 
แหงปริยัติแลว   ก็ม ี  ๘  ภาณวาร 
         แตเมื่อวาโดยปริมาณแหงวรรค    สูตรและปริยัติอยางนี้    อุรคสูตรนี้  
ก็มีคาถาแรก   นี้วา                                                                       
                                 โย  จ  อุปฺปติต  วิเนติ   โกธ 
                                 วิสฏ  สมฺปวิสว  โอสเถภิ 
                                  โส  ภิกฺขุ   ชหาติ   โอรปาร 
                                  อุรโค  ชิณฺณมิว  ตจ  ปุราณ 
                                    ภกิษุใดแล    ยอมกําจัดความโกรธที ่
                เกดิขึ้นแลว เหมือนหมอกําจัดพิษงูที่ซานไป 
                แลวดวยโอสถฉะนั้น   ภิกษนุั้นชื่อวายอมละ 
                ซึง่ฝงในและฝงนอกเสียได        เหมือนงูละ 
                คราบเกาท่ีคร่ําคราแลวฉะนั้น.  
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         เพราะฉะนั้น ตอไปนี้   เพ่ือจะไดอธิบายความแหงคาถาน้ัน     ทานจึง 
ไดกลาวปญหากรรมนี้วา 
                                  คาถานี้  ใครกลาว ?  กลาวท่ีไหน ? 
                   กลาวเมื่อใด ?  กลาวเพราะเหตุไร ?  ขาพเจา 
                   จักประกาศวิธีนี้   แลวอธบิายความแหงคาถา 
                   นั้น.  
         ถามวา   ก็คาถาน้ีใครกลาว  ?   กลาวที่ไหน ?   กลาวเม่ือใด  ?   และ 
กลาวเพราะเหตุใด ? 
         ตอบวา     พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      ทรงไดรับพยากรณใน 
สํานักพระพุทธเจา ๒๔ พระองค  ทรงบําเพ็ญบารมีตราบเทาเสวยพระชาติเปน 
พระเวสสันดร    แลวทรงอุปบัติในดุสิตภพ.  พระองคทรงจุติแมจากดุสิตภพ 
นั้นแลว   ก็ทรงอุบัติในศากยตระกูล  ไดเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  ทรงบรรล ุ
สัมมาสัมโพธิญาณ ณ ควงไมโพธิ   แลวทรงแสดงธรรมจักร  ทรงแสดงธรรม 
เพ่ือประโยชนแกเทวดาและมนุษยโดยลําดับ.    คาถาน้ี   อันพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้นผูเปนสยัมภู  ไมมีอาจารย  ตรัสรูไดดวยพระองคเอง  ตรัสไวแลว 
ก็คาถาน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว    เพ่ือทรงแสดงพระธรรมเทศนา 
แกภิกษุทั้งหลาย    ผูอยูในเมืองอาฬวี    ในกาลท่ีพระองคทรงบัญญัติภูตคาม- 
สิกขาบท    (สิกขาบทท่ีหามพรากของเขียว  เชนตัดตนไมเปนตน)    ในเมอืง 
อาฬวีนั้น 
         การวิสัชนา โดยสังเขปในคาถาท่ีหน่ึงน้ี  มีเพียงเทานี้  สวนการวิสัชนา 
โดยพิสดาร  ผูศึกษาพึงทราบได    ดวยสามารถแหงทูเรนิทาน    อวิทูเรนิทาน 
และสันติเกนิทาน  ดังตอไปนี้ :-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 10 

         ในนิทาน  (เหตุเกิด)  ทั้ง ๓ อยางนั้น     ทีช่ื่อวา  ทูเรนิทาน ไดแก 
กถาที่กลาวถงึเรื่องของพระผูมีพระภาคเจา    ต้ังแตพระพุทธเจาทรงพระนามวา 
ทีปงกรจนถึงปจจุบัน 
         ที่ชื่อวา   อวิทูเรนิทาน  ไดแก  กถาที่กลาวถึงเรื่องของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาต้ังแตดุสิตภพจนถึงปจจุบัน 
         ที่ชื่อวา    สันติเกนิทาน    ไดแก    กถาที่ปรารภเรื่องของพระผูมี- 
พระภาคเจาต้ังแตโพธิมณฑลจนถึงปจจุบัน  
         เพราะในนิทานท้ังสามน้ัน    อวิทูเรนิทานและสันติเกนิทาน  จัดเขาใน 
ทูเรนิทานน่ันเอง    ฉะนั้น      ผูศึกษาพึงทราบวิสัชนาในที่นี้โดยพิสดาร   ดวย 
สามารถแหงทูเรนิทานเทาน้ัน 
         ก็การวิสัชนานี้นั้น    ขาพเจา   (พระพุทธโฆษาจารย)  ไดกลาวไวแลว 
ในอรรถกถาชาดก  เพราะฉะนั้น     ในที่นี้จึงไมตองกลาวใหพิสดารอีก.  เพราะ 
ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยพิสดารท่ีขาพเจากลาวไวแลวในอรรถกถาชาดกน่ันเอง 
         สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้ :- 
         ในคาถาท่ีหน่ึง  (ในอรรถกถาชาดก)  เรื่องบังเกิดข้ึนในเมืองสาวัตถี. 
ในพระสูตรนี้เรื่องบังเกิดข้ึนในเมืองอาฬวี   ดังท่ีพระธรรมสังคาหกาจารยกลาว 
ไววา  สมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูที่อัคคาฬวเจดียเมืองอาฬวี. 
ก็สมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี  พากันทํานวกรรมอยู   ตัดตนไมเองบาง 
ใหคนอ่ืนตัดบาง  แมภิกษุชาวเมืองอาฬวี   รูปหน่ึงก็ตัดตนไม    เทวดาที่สิงอยู 
ที่ตนไมนั้น    ไดกลาวคําน้ีกะภิกษุนั้นวา  " ขาแตทานผูเจริญ     ทานตองการทํา 
ที่อยูของตน    จงอยาทําลาย    (ตัด)    ที่อยูของขาพเจา    ภิกษุนั้นไมสนใจ 
ยังตัดอยูนั้นเอง   และไดสับเอาแขนลูกของเทวดาน้ันเขา  
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         ครั้งน้ันแล   เทวดานั้น  มีความดําริดังน้ีวา    ไฉนหนอ    เราพึงฆา 
ภิกษุนี้เสียในที่นี้ทีเดียว    ครั้งน้ันแล    เทวดานั้นไดมีความคิดอีกวา   ก็การที่ 
เราพึงฆาพระภิกษุรูปนี้เสียในที่นี้นั่นเองไมควรเลย    ไฉนหนอเราพึงกราบทูล 
เรื่องนี้แดพระผูมีพระภาคเจา 
         ครั้งน้ันแล     เทวดานั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับแลว 
ไดกราบทูลเรื่องนี้ใหทรงทราบ  
         พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา  สาธุ ๆ   เทพดา  เธอดีนักแล   เทพดา 
ที่เธอไมปลงชีวิตภิกษุนั้นเสีย    ดูกอนเทพดา    ถาหากวา  เธอจะพึงปลงชีวิต 
พระภิกษุนี้แลวไซร    เธอจะประสบบาปมาก   จงไปเถิด   เทพดา   ตนไมใน 
โอกาสโนนวางอยู   เธอจงเขาสิงสถิตอยูที่ตนไมนั้น 
         ก็แล   พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นตรัสอยางนี้แลว    เพ่ือจะกําจัดความ 
โกรธท่ีบังเกิดข้ึนแลวแกเทวดานั้น   จึงตรัสคาถานี้วา 
                                           ผูใดแลพึงยับยั้งความโกรธที่บังเกิด-  
                       ขึ้นไวได ผูนั้น ก็ดุจบุคคลหยุดรถที่ไปอยาง 
                       รวดเร็วไวได  ฉะนั้น*. 
         ตอแตนั้น  เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูล  (พระผูมีพระภาคเจา)  เพราะ 
เหตุที่ไดฟงพวกมนุษยกลาวโทษอยางนี้วา  อยางไรกันนะ  พวกสมณศากยบุตร 
จักตัดตนไมเองบาง  จักใหบุคคลอ่ืนตัดบาง  พวกสมณศากยบุตร  ยอมเบียด- 
เบียนสิ่งท่ีมีชีวิต     ซึ่งมีอินทรียอันเดียว     พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบัญญัติ 
สิกขาบทน้ีวา    เปนปาจิตตีย     เพราะพรากภูตคาม  ดังนี้แลว   เพ่ือจะทรง 
แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายท่ีมาในท่ีนั้นจึงไดตรัสคาถานี้วา 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๓๗.  
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                                        ภิกษุใดแลกําจัดความโกรธที่บังเกิด 
                   ขึ้นแลว    เหมือนหมองูกาํจัดพิษงูที่ซานไป 
                   แลวดวยโอสถฉะน้ัน    ดังน้ี. 
         เรื่องเดียวกันนี้เอง   ถึงการสงเคราะห    (ปรากฏวามีอยู)   ในที่มา  
แหงคือ  ในวินัย  ในธรรมบท   (และ)  ในสุตตนิบาต   ดวยประการฉะน้ี 
         ก็ดวยคําเพียงเทาน้ี    มาติกาน้ันใด   ทานต้ังไวแลววา  
                                          คาถานี้  ใครกลาว ?  กลาวท่ีไหน ? 
                    กลาวเมื่อใด ?  กลาวเพราะเหตุไร ?  ขาพเจา 
                    จักประกาศวิธีนี้ แลวอธบิายความแหงคําน้ัน  
มาติกาน้ัน      เปนอันขาพเจาประกาศแลวท้ังโดยยอทั้งโดยพิสดาร    ยกเวนการ 
อธิบายความ  (เทาน้ัน )  ก็ในคาถาท่ีหน่ึงนี้   มีอรรถาธิบายดังตอไป :-  
         บทวา   โย   ไดแก   ภิกษุใด   คือเชนไร คือบวชจากขัตติยสกุลก็ตาม 
บวชจากพราหมณสกุลกต็าม  จะเปนผูบวชใหมก็ตาม  จะเปนพระมัชฌิมะก็ตาม 
จะเปนพระเถระก็ตาม. 
         บทวา   อุปฺปติต   ไดแก   ที่ตกไปแลว    ที่ไปแลว    ที่เปนไปแลว 
เบื้องบน ๆ มีคําอธิบายวาท่ีบังเกิดข้ึนแลว. 
         ธรรมดาวา     ความโกรธที่บังเกิดข้ึนนี้      มหีลายประเภท     คือ 
วัตตมานะ ๑  ภุตวาปคตะ ๑  โอกาสกตะ ๑  ภูมิลัทธะ ๑. 
         บรรดาความโกรธท้ัง  ๔  ประเภทน้ัน       ความพรอมเพรียงแหงการ 
บังเกิดข้ึนเปนตน    ที่ถูกปจจัยปรุงแตงแมทั้งหมด  ชื่อวา  วัตตมานุปปนนะ  
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ซึ่งทานกลาวหมายเอาวา     ธรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนแลว      ธรรมทั้งหลายท่ีไม 
เกิดข้ึน  ธรรมท้ังหลายท่ีมีปกติเกิดข้ึน.๑  
         กุศลและอกุศล   กลาวคือภุตวาปคตะ ที่เสวยรสแหงอารมณแลวดับไป 
และสังขาตะท่ีเหลือ     กลาวคือภุตวาปคตะที่ไมถึงขณะท้ัง  ๓  มีอุปปาทขณะ 
เปนตนแลวดับไป    ชื่อวา    ภุตวาปคตุปนนะ.    ภุตวาปคตุปปนนะน้ีนั้น 
พึงเห็นได  ในคําวา " ทิฏฐิที่เปนบาปเห็นปานน้ีบังเกิดข้ึนแลว๒ "  และในสูตร 
ทั้งหลาย  มีอาทิอยางนี้ " เมื่อสติสัมโพชฌงคเกิดข้ึนแลว     การบําเพ็ญภาวนา 
ใหบริบูรณกย็อมมีได  ฉันใด๓ "  
         กรรมที่ทานกลาวแลวโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา  " กรรมทัง้หลาย  ที่ทํา 
แลวในกาลกอนของเขาเหลาน้ันใด "    ดังน้ี   แมเปนกรรมท่ีลวงแลว   กช็ือ่วา 
โอกาสกตุปปนนะ   เพราะหามวิบากของกรรมอ่ืนแลว    ใหโอกาสแกวิบาก 
ของตนต้ังอยู     และเพราะวิบากท่ีไดโอกาสแลวอยางนั้น     แมยังไมบังเกิดข้ึน 
ก็บังเกิดข้ึนไดอยางแนนอน  ในเมื่อไดทําโอกาสอยางนี้แลว. 
         อกุศลท่ียังไมไดถอนข้ึน  ในภูมทิั้งหลายเหลาน้ัน  ชื่อวา ภูมิลัทธุป- 
ปนนะ 
         ผูศึกษาพึงทราบ   ความตางกันแหงภูมินี้และภูมิที่ไดแลว   คือขันธ ๕ 
ที่เปนไปในภูมิ  ๓  อันเปนอารมณของวิปสสนา   ชื่อวา   ภมูิ.    กิเลสชาตที่  
สมควรบังเกิดข้ึนในขันธ  ๕ ชื่อวา  ภมูิลัทธะ.  เพราะเหตุนั้นแล   ภูมินั้นจึง 
ชื่อวาเปนภูมิอันไดแลว   ฉะน้ัน    ทานจึงเรียกวา  ภูมิลัทธะ. 
         ก็ภูมิลทัธะนั้น    จะพึงไดก็ดวยสามารถแหงอารมณ    จริงอยู   กิเลส 
แมทั้งหมด     ยอมบังเกิดข้ึนปรารภขันธทั้งหลาย     ของพระขีณาสพท้ังหลาย 
 
๑.  อภิ.  ส  ๒.    ๒.  ส.  ขนฺธวารวคฺค  ๙๗.    ๓.  ที.  ม.  มหาสติปฏานสูตฺต  ๓๕๕.  
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แมที่ทานกําหนดแลว อันตางดวยขันธในอดีตเปนตน  ก็ดวยอํานาจแหงอารมณ 
ดุจกิเลสที่บังเกิดข้ึนแกนันทมาณพ  และบุตรเศรษฐีชื่อวา   โสเรยยกะ  เปนตน 
เพราะปรารภขันธทั้งหลายของพระมหากัจจายนะ   และของนางอุบลวรรณาเถรี 
เปนตน.  กถ็าหากวาอารมณนี้  จะพึงชื่อวาภูมิลัทธะแลวไซร  ใคร ๆ ก็ไมพึง 
ละมูลแหงภพได เพราะเหตุที่อารมณนั้นอันใคร ๆ ไมพึงละได  แตพึงทราบวา 
ที่ชื่อวา  ภูมิลัทธะ  ก็ดวยสามารถแหงวัตถุ.  
         ดวยวา    ขันธทั้งหลายท่ีมิไดกําหนดแลวดวยวิปสสนา    ยอมบังเกิด 
ข้ึนในวัตถุใด ๆ  กิเลสชาตที่มีวัฏฏะเปนมูล    ก็ยอมนอนเน่ืองในขันธเหลาน้ัน 
นับต้ังแตไดบังเกิดข้ึนในวัตถุนั้น   ๆ.    กิเลสชาตน้ัน    พึงทราบวาภูมิลัทธุป- 
ปนนะ   เพราะอรรถวายังละไมได     ก็กิเลสทั้งหลายท่ียังละไมได      และที่ยัง 
นอนเน่ืองอยูในขันธเหลาใด  (ยอมบังเกิดข้ึน)   แกบุคคลใดในวัตถุนั้น    ขันธ 
เหลาน้ันนั่นเอง     ของบุคคลน้ันเปนท่ีต้ังของกิเลสเหลาน้ัน     หาใชขันธของ 
บุคคลเหลาอ่ืนไม.    ก็ขันธที่เปนอดีตเทาน้ัน    เปนที่ต้ังแหงกิเลสทั้งหลาย   ที่ 
บุคคลน้ันยังละไมได     และที่นอนเนื่องอยูในอดีตขันธทั้งหลาย     หาใชขันธ 
นอกจากน้ีไม      ในขันธที่เปนอนาคตเปนตนก็มีนัยนี้    (เหมือนกัน)    อนึ่ง 
ขันธที่เปนกามาวจรเทาน้ัน     เปนที่ต้ังแหงกิเลสทั้งหลายท่ีสัตวยังละไมได  และ 
ที่นอนเน่ืองอยูในกามาวจรขันธทั้งหลาย  หาใชขันธนอกน้ีไม    ในขันธที่เปน 
รูปาวจรและอรูปาวจรก็นัยนี้   (เหมือนกัน). 
         ก็กิเลสชาตอันมีวัฏฏะเปนมูลนั้น   ๆ  มีอยูในขันธทั้งหลาย   ของพระ- 
อริยบุคคลใด ๆ ในบรรดาพระโสดาบันเปนตน   อันพระอริยบุคคลน้ัน ๆ ยอม 
ละไดดวยมรรคนั้น ๆ   ขันธเหลาน้ัน   ๆ   ของพระอริยบุคคลน้ัน  ๆ   จะนับวา  
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เปนภูมิไมได  เพราะไมเปนที่ต้ังแหงกิเลสอันมีวัฎฏะเปนมูลเหลาน้ัน ๆ ทีพ่ระ- 
อริยบุคคลน้ัน  ๆ  ละไดแลว.    แตวากรรมท่ีทําไวอยางใดอยางหนึ่ง    จะเปน 
กุศลก็ตาม  เปนอกุศลก็ตาม   ยอมมีแกปุถุชนได   เพราะกิเลสท่ีมีวัฏฏะเปนมูล 
อันปุถุชนยังละไมไดโดยประการท้ังปวง   เพราะเหตุนั้น     วัฏฏะของปุถุชนน้ัน 
จึงเปนไปเพราะกิเลสเปนปจจัย.  
         กิเลสชาตมีวัฏฏะเปนมูลนั้น    ของบุคคลน้ัน  ไมควรกลาววามีในรูป 
ขันธเทาน้ัน    ไมมีในขันธทั้งหลาย   มีภาวนาขันธเปนตน   ฯลฯ  หรือไมควร 
กลาววา    มใีนวิญญาณขันธเทาน้ัน    ไมมีในขันธทั้งหลายมีรูปขันธเปนตน. 
เพราะเหตุไร ?  เพราะเหตุที่วากิเลสชาตน้ันนอนเนื่องอยูในขันธทั้ง ๕ โดยไม 
พิเศษกวากัน    (โดยไมแปลกกัน)   คืออยางไร   คือกิเลสชาตท่ีนอนเน่ืองอยูใน 
ขันธ ๕ นั้น      เปรียบเหมือนรสแหงพ้ืนดินเปนตน     ซึ่งติดอยูที่ตนไมฉะนั้น 
เหมือนอยางวา  เมื่อตนไมใหญข้ึนอยูที่พ้ืนดิน   อาศัยรสแหงดินและรสแหงนํ้า 
เจริญงอกงามข้ึน    ดวยราก    ลําตน    กิ่ง    ใบออน    ใบแก    ดอก    และผล 
เพราะไดอาศัยรสแหงดินและรสแหงนํ้าน้ันเปนปจจัย   ทําทองฟาใหเต็ม  มีการ 
สืบตอเชื้อสายของตนไมไว  ก็เพราะพืชที่สืบตอกันมา  ดํารงอยูไดจนถึงกัลปาว- 
สาน  รสแหงแผนดินเปนตนนั้น    ไมควรจะกลาววา   มีอยูทีร่ากเทาน้ัน     หา 
ไดมีอยูที่ลําตนเปนตนไม  ฯลฯ  หรอืไมควรจะกลาววา   มีอยูที่ผลเทาน้ัน  หา 
ไดมีอยูที่รากเปนตนไม  เพราะเหตุไร    เพราะรสแหงแผนดินเปนตนซานไป 
ในรากเปนตน    (ของตนไมนั้น)   ทั้งหมดทีเดียว   โดยไมพิเศษกวากันฉันใด 
กิเลสชาตก็ฉันนั้น.  
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         อีกอยางหนึ่ง  เหมือนอยางวา  บุรุษบางคนเบ่ือในดอกและผลเปนตน 
ของตนไมนั้นนั่นแหละ  จะพึงใสยาพิษชื่อ มัณฑุกกัณฑกะ  ลงที่ตนไมในทิศ 
ทั้งส่ี   เมื่อเปนเชนนั้นตนไมนั้น   ไดรบัสัมผัสที่เปนพิษนั้นถูกตองเขาแลว  ก ็
ไมพึงสามารถเพ่ือจะใหการสืบตอเกิดข้ึนอีกได เพราะมีน้ําออกนอยเปนธรรมดา 
เนื่องจากรสแหงแผนดินและรสแหงน้ําถูกยาพิษครอบงําแลวฉันใด    กลุบุตรผู 
เบื่อหนายในความเปนไปของขันธ  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ปรารภการเจริญมรรค  
๔  ในสันดานของตน   ดุจการท่ีบุรุษนั้นประกอบยาพิษในทิศท้ัง  ๔  เมื่อเปน 
เชนนั้น     ขันธสันดานน้ันของกุลบุตรนั้น    ที่แตกตางกันโดยกรรมทั้งปวง   ม ี
กายกรรมที่เขาถึงสักวาความเปนกิริยาเปนตน      เพราะกิเลสมีวัฏฏะเปนมูลถูก 
สัมผัสคือยาพิษในมรรคท้ัง  ๔  นั้นครอบงําแลวโดยประการท้ังปวง     จึงไม 
สามารถที่จะทําสันดานคือภพใหมใหบังเกิดข้ึนได   เพราะถึงความไมเกิดข้ึนใน 
ภพใหมเปนธรรมดา   แตวาอนุปาทานยอมดับไปอยางเดียว  เพราะความดับไป 
แหงปุริมวิญญาณ ดุจไฟปาบังเกิดข้ึนแลวดับไปเพราะหมดเชื้อฉะนั้น     ผูศึกษา 
พึงทราบความตางกันแหงภูมิ  และภูมิลัทธะ  ดังพรรณนามาฉะน้ี 
         อีกอยาง  อุปปนนะแมอ่ืนอีก ๔ อยาง  คือ 
                       ๑.  สมุทาจารุปปนนะ 
                       ๒.  อารัมมณาธิคคหิตุปปนนะ 
                       ๓.  อวิกขัมภิตุปปนนะ 
                 ๔.  อสมุหตุปปนนะ. 
         ในอุปปนนะท้ัง ๔ นั้น     ธรรมชาติที่เกิดข้ึนในปจจุบัน  ชื่อวา  สม-ุ 
ทาจารุปปนนะ  
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         ก็กิเลสชาต   แมยังไมเกิดข้ึนในสวนเบื้องตน      ในอารมณที่มาสูครอง 
แหงจักขุทวารเปนตน    ทานเรียกวา   อารัมมณาธคิคหิตุปปนนะ   เพราะ 
ตองบังเกิดข้ึนอยางแนนอนในสวนอ่ืน     เพราะเหตุที่ตนไดรับอารมณไดแลว 
นั่นเอง  ในขอน้ีมีกิเลสชาตท่ีบังเกิดข้ึนแกพระมหาติสสเถระ   ผูเที่ยวไปบิณฑ- 
บาตในกัลยาณคาม    เพราะการเห็นรูปที่เปนวิสภาคกันเปนตัวอยาง   พึงทราบ 
ประโยคในคําท้ังหลายมีคําวา     กามวิตกบังเกิดข้ึนแลว      แกบคุคลน้ันดังน้ี 
เปนตน.  
         กิเลสชาตท่ีขมไมไดดวยอํานาจของสมถะ   และวิปสสนาอยางใดอยาง 
หน่ึง  แมไมมาสูการสืบตอแหงจิตแลว   กช็ื่อวา  อวิกขัมภิตุปปนนะ  เพราะ 
ไมมีเหตุที่จะหามการบังเกิดข้ึนได    อวิกขัมภิตุปปนนะน้ัน     พึงเห็นในอาคต 
สถานทั้งหลาย   เปนตนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อานาปานัสสติสมาธิแมนี้แล 
ที่บุคคลอบรมแลว   ทําใหมากแลว    เปนธรรมชาติสงบระงับ,   ประณีต,  ไม 
ตองรดนํ้าก็เย็น  เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขและยอมทําใหอกุศลบาปธรรม   ที ่
เกิดข้ึนแลว ๆ  ใหอันตรธานไปโดยฐานะ  ดังนี้. 
         สวนกิเลสชาต    แมที่ขมไดแลวดวยสมถะและวิปสสนา    ทานเรียกวา 
อสมหตุปปนนะ  เพราะอธิบายวา  ไมลวงการบังเกิดข้ึนเปนธรรมดา  เพราะ 
เหตุที่กิเลสชาตน้ัน  ยังถอนไมไดดวยอริยมรรค   ก็ในขอน้ีมีกิเลสชาตท่ีบังเกิด 
ข้ึนแกพระเถระ    ผูไดสมาบัติแปด    ซึ่งกําลังเหาะไปในอากาศไดฟงเสียงเพลง 
ขับของสตรีผูกําลังเก็บดอกไมทั้งหลาย   ที่ตนไมมีดอกอยู ณ ชายปาซ่ึงขับรอง 
อยูดวยเสียงอันไพเราะเปนตัวอยาง.  
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         ผูศึกษาพึงทราบการประกอบประโยคแหงอุปปนนะน้ัน  ในคําท้ังหลาย  
เปนตนวา     พระอริยบุคคล     ผูทําใหมากซ่ึงมรรคอันประกอบดวยองคแปด 
อันประเสริฐ   พึงยังธรรมที่เปนบาปอกุศลที่เกิดข้ึนแลว  ๆ ใหอันตรธานไปใน 
ระหวางทีเดียว  ก็อารัมมณาธิคคหิตุปปนนะ  อวิกขัมภิตุปปนนะ  และอสมูห- 
ตุปปนนะ  แมทั้ง ๓ อยางนี้   พึงทราบวา  ยอมถึงการสงเคราะหดวยภูมิลัทธะ 
นั้นแล.  
         เมื่อกิเลสชาตมีประเภทตามท่ีกลาวแลวน้ัน   เกิดข้ึนแลวอยางนี้นั่นเอง 
ความโกรธนี้ก็พึงทราบวา   บังเกิดข้ึนแลว   ดวยอํานาจแหงภูมิลัทธุปปนนะ 
อารัมมณาธิคคตุปปนนะ  อวิกขัมภิตุปปนนะ  และอสมูหตุปปนนะ. 
         ถามวา   เพราะเหตุไร ?   
         ตอบวา    เพราะวา    บุคคลพึงกําจัดความโกรธน้ัน      ดวยวิธีอยางนี้ 
ดวยวา   บุคคลยอมสามารถจะกําจัดความโกรธที่บังเกิดข้ึนแลว    ซึ่งมีประเภท 
ตามท่ีกลาวมาอยางนี้  ดวยวินัยอยางใดอยางหน่ึงได  ก็กิเลสชาตน้ีใด  กลาวคือ 
วัตตมานะ   ภุตวาปคตะ   โอกาสคตะ   และสมุทาจาระ   บังเกิดข้ึนแลว   ความ 
พยายามในกิเลสชาตน้ีนั้น  ยอมไมมผีล  และไมสามารถจะบังเกิดข้ึน ๆ ดวยวา 
ความพยายามในกิเลสชาต   (คือความโกรธ)  ที่เปนภุตวาปคตะ  ชื่อวา ไมมีผล 
เพราะกิเลสน้ันดับไปแลว      ในระหวางแหงความพยายาม     แมในความโกรธ 
ที่เปนโอกาสคตะก็เหมือนกัน     ความพยายามในกิเลสชาตท่ีเปนวัตตมานุป 
ปนนะ    และสมุทาจารุปปนนก็ไมสามารถที่จะทําได    เพราะความเศราหมอง 
และความผองแผวไมบังเกิดข้ึนพรอมกัน. 
         ก็ในบทวา  วิเนติ  นี้  พึงทราบวินิจฉัย  ดังตอไปนี้  
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                               ชื่อวา วินัย  มี  ๒ อยาง ใน ๒ อยางน้ี 
                   อยางหนึ่ง ๆ แบงเปน  ๕  อยาง  ใน  ๕ อยาง 
                   นั้น    วินัยน้ี     ทานเรียกวา   วิเนติ   ก็ดวยวิธี   
                   ๘   อยาง. 
            ดวยวา  วินัยนี้มี ๒ อยาง  คือ   สังวรวินัย ๑  อสังวรวินัย  ๑    ก็ใน 
วินัย ๒ อยางนี้    วินัยหน่ึง ๆ แบงเปน ๕ อยาง   กแ็มสังวรวินัยนี้ก็มี ๕ อยาง 
คือ  
                                  ๑.  ศีลสังวร 
                                  ๒.  สติสังวร 
                                  ๓.  ญาณสังวร 
                                  ๔.  ขันติสังวร 
                                  ๕.  วิริยสังวร. 
            แมปหานวินัย  กม็ี ๕ อยาง  คือ 
                                 ๑.  ตทังคปหาน 
                                 ๒.  วิกขัมภนปหาน 
                                 ๓.  สมุจเฉทปหาน 
                                 ๔.  ปฏิปสสัทธปิหาน 
                                 ๕.  นิสสรณปหาน.                                            
            ในสงัวรวินัยทั้ง ๕ อยางนั้น    ความสํารวมซ่ึงมาแลว    ในคําท้ังหลาย 
เปนตนวา     ภิกษุเปนผูเขาถึง     เปนผูเขาถึงพรอมแลวดวยปาฏิโมกขสังวรน้ี  
ชื่อวา  ศีลสังวร.  
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         ความสํารวมซ่ึงมาแลว     ในคําท้ังหลายเปนตนวา    ภิกษุยอมรักษา 
จักขุนทรีย   ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย   ชื่อวา  สติสังวร. 
         ความสํารวมซ่ึงมาแลว  ในคําท้ังหลายเปนตนวา 
                                   พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสวา   ดูกอน 
                   อชิตะ  กระแส   (กิเลส)   เหลาใดมีอยูในโลก  
                   สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลาน้ัน       เราเรียก 
                   เครื่องกั้นกระแสท้ังหลายวา   สังวร    กระแส  
                   เหลาน้ัน อันบุคคลยอมก้ันเสียไดดวยปญญา 
                   ดังน้ี  
         ชื่อวา  ญาณสังวร. 
         ความสํารวมซ่ึงมาแลว  ในคําท้ังหลายเปนตนวา   ภิกษุยอมอดทนตอ 
ความหนาว  ตอความรอน  ดังนี้   ชื่อวา   ขันติสังวร. 
         ความสํารวมซ่ึงมาแลว ในคําท้ังหลายเปนตนวา ภิกษุยอมยับยั้ง คือวา 
ยอมละ  ยอมบรรเทากามวิตกท่ีบังเกิดข้ึนแลว   ดังนี้ พึงทราบวา  วิริยสังวร. 
         ก็ความสํารวมน้ีแมทั้งหมด   ทานเรียกวา  สงัวร  ก็เพราะสํารวมระวัง 
กายทุจริต    และวจีทุจริต    เปนตน     ที่จะพึงสํารวมระวัง    เรยีกวา    วินัย 
เพราะกําจัดกายทุจริต     และวจีทุจริตเปนตน     ทีจ่ะพึงกําจัดตามความเปนจริง. 
สังวรวินัย   พึงทราบวา   แบงเปน ๕ อยาง   อยางนี้กอน.  
         อีกอยางหนึ่ง    การสืบตอสันดานท่ีไมมีประโยชนอันใด    เปนไปอยู 
ในองคแหงวิปสสนาทั้งหลาย มีนามรปูปริเฉท  (การกําหนดรูนามรูป)  เปนตน 
ดวยอํานาจท่ียังละตนไมไดอยูเพียงใด     การละสันดานท่ีไมมีประโยชนนั้น  ๆ 
ดวยญาณน้ัน ๆ  ก็ยอมมีอยูเพียงนั้น.  
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         คืออยางไร ?    คือ  การละสักกายทิฏฐิ  ดวยการกําหนดนามรูป  ละ 
อเหตุกทิฏฐิ  และวิสมเหตุกทิฏฐิ   ดวยการกําหนดปจจัย   ละความสงสัย  ดวย 
การขามพนความสงสัย  อันเปนสวนอ่ืนแหงการกําหนดปจจัยนั้นนั่นเอง ละการ 
ยึดถือวาเรา  วาของเรา   ดวยการพิจารณากลาปะ    ละความสําคัญวามรรคใน 
ธรรมที่ไมใชมรรค   ดวยการกําหนดมรรคและธรรมท่ีไมใชมรรค   ละอุจเฉท- 
ทิฏฐิดวยการเห็นความเกิดข้ึน ละสัสสตทิฏฐิ ดวยการเห็นความเส่ือม ละความ  
สําคัญวาส่ิงที่ไมมีภัย  ในสิ่งท่ีมีภัย ดวยการเห็นภัย,   ละความสําคัญวาความยินดี 
ดวยการเห็นโทษ    ละความสําคัญวาความยินดียิ่ง    ดวยการตามเห็นความ 
เบื่อหนาย   มีความเปนผูไมใครเพ่ือจะพน   ดวยมุญจิตุกัมยตาญาณ   ละความ 
ไมวางเฉย    ดวยอุเบกขาญาณ  ละธัมมทิฏฐิ   ดวยอนุโลมญาณ    และละการ 
กําหนดสังขารนิมิต   อันตรงกันขามกับพระนิพพาน  ดวยโคตรภูญาณนี้  ชือ่วา 
ตทังคปหาน. 
         ก็การละนิวรณทั้งหลาย  ที่สมาธิอันตางดวยอุปจารสมาธิ  และอัปปนา 
สมาธิกําจัดเสียได    จนกระทั่งตนไมเสื่อม   (จากสมาธินั้น)  และยังเปนไปอยู 
และการละกลาวคือการไมบังเกิดข้ึนแหงปจจนิกธรรมมีวิตกเปนตน   ตามสมควร 
แกตน  ชื่อวา  วิกขัมภนปหาน. 
         ก็การละกลาวคือการตัดขาด     ซึ่งกองแหงกิเลสอันเปนฝายของสมุทัย 
ที่ทานกลาวไวแลวโดยนัยเปนตนวา  เพ่ือละทิฏฐิตามหนาที่ของตน  ในสันดาน 
ของตน    โดยประกอบดวยองคมรรคนั้น ๆ  เพราะไดเจริญอริยมรรค ๔ แลว 
โดยความไมเปนไปโดยสวนเดียวอีก  นี้ชื่อวา  สมจุเฉทปหาน.  
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            ก็การที่กิเลสทั้งหลายสงบระงับไปในขณะแหงผล  ชื่อวา  ปฏิปสสัทธิ 
ปหาน. 
            สวนพระนิพพาน ที่ละสังขตธรรมทั้งปวงเสียได เพราะสลัดสังขตธรรม 
ทั้งปวงออกไปได  ชื่อวา  นิสสรณปหาน.  
            ก็เพราะเหตุที่การละแมทั้งหมดน้ี   ชื่อวา  ปหาน  เพราะอรรถวาสละ 
ชื่อวาวินัย เพราะอรรถวา เปนเครื่องกําจัด ฉะน้ัน  ทานจึงเรียกวา ปหานวินัย. 
            อีกอยางหน่ึง  การละนี้ทานเรียกวา   ปหานวินัย   ก็เพราะความมีอยู 
แหงวินัยนั้น  ๆ    โดยการละความประพฤติลวงละเมิดขอน้ัน ๆ  เสียได    แม 
ปหานวินัยนี้   พึงทราบวา  แบงเปน ๕ อยาง  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
            วินัยเหลาน้ี   จัดเปน   ๑๐  อยาง     เพราะวินัยขอหนึ่ง     แบงเปน  ๕ 
ดวยประการฉะน้ี. 
            ในวินัยทั้ง  ๑๐ อยางนี้  เวนปฏิปสสัทธิวินัย  และนิสสรณวินัยเสียแลว 
วินัยนี้  ทานเรียกวา  วิเนติ  (ยอมกําจัด)  ดวยปริยายน้ัน  ๆ ดวยวินัย ๘ อยาง 
ที่เหลือ    ยอมกําจัดอยางไร ?   คือ   ดวยวา    บุคคลเมื่อกําจัดกายทุจริตและ 
วจีทุจริต  ดวยศีลสังวร  ชือ่วา   ยอมกําจัดความโกรธท่ีประกอบดวยกายทุจริต 
และวจีทุจริตน้ัน   แมกําจัดอยู    ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสเปนตน     ดวยสติสังวร 
และปญญาสังวร    ชื่อวายอมกําจัดความโกรธท่ีประกอบดวยโทมนัส    แมเมื่อ   
อดทนความหนาว   เปนตน    ดวยขันติสังวรอยู   ชื่อวา   ยอมกําจัดความโกรธ 
อันเกิดแตอาฆาตวัตถุนั้น ๆได  แมกําจัดพยาบาทวิตก  ดวยวิริยสังวรอยู  ชื่อวา 
ยอมกําจัดความโกรธ  ที่ประกอบดวยพยาบาทวิตกน้ันได  
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         ตทังคปหาน วิกขัมภนปหาน และสมุจเฉทปหาน ยอมมีได  (ยอมเกดิ 
ได) ดวยธรรมเหลาใด บุคคลแมละอยูซึ่งธรรม (อกุศลธรรม) เหลาน้ันๆ ดวย 
ไมใหธรรมเหลาน้ันเปนไปในตน ก็ชือ่วา ยอมกําจัดความโกรธที่มีฐานอันเดียว 
กับธรรมท่ีจะพึงประหาณเสียดวยองคนั้น ๆ อันตนจะพึงขม  และอันตนจะพึง 
ละเสีย.                                                                                         
         ก็ในท่ีนี้  แมวินัยจะเกิดมีข้ึนไมไดเพราะปหานวินัยก็จริง    แตการละ 
ยอมมีไดดวยธรรมเหลาใด  บุคคลแมกําจัดอยูดวยธรรมเหลาน้ัน   ทานก็เรียกวา 
ยอมกําจัดดวยปหานวินัยโดยปริยาย. 
         สวนในกาลแหงปฏิปสสัทธิปหาน    บุคคลน้ันทานเรียกวา     ยอมหา 
กําจัดอะไร     ดวยธรรมท้ังหลายเหลานั้นไดไม    ก็เพราะเหตุที่นิสสรณปหาน 
เปนสภาพธรรมอันผูปฏิบัติไมพึงใหเกิดข้ึนได  เพราะเหตุที่ไมมีสิ่งที่จะพึงกําจัด. 
         ก็ในวินัย  ๑๐  อยางน้ี     เวนปฎิปสสัทธิวินัยและนิสสรณวินัยเสียแลว 
วินัยนี้ทานเรียกวา   ยอมกําจัดไดโดยปริยายน้ัน  ๆ ดวยวินัย ๘ อยางที่เหลือ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสการกําจัดอาฆาตไว   ๕  อยาง    อยางนี้วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาฆาตซึ่งเกิดข้ึนแลวแกภิกษุ    อันเธอจะพึงกําจัดเสียได 
โดยประการทั้งปวง      ในเพราะการกําจัดเสียไดซึ่งอาฆาตใด     ก็การกําจัดซึ่ง 
อาฆาตเหลานี้มี ๕ อยาง  ๕  อยางอะไรบาง ?  คือ  ภิกษุทั้งหลาย    อาฆาต 
พึงบังเกิดข้ึนในบุคคลใด  ภิกษุพึงเจริญเมตตาในบุคคลน้ัน...พึงเจริญกรณุา... 
พึงเจริญมุทิตา....พึงเจริญอุเบกขาในบุคคลน้ัน   พึงทําอมนสิการ    (ความไม 
ใสใจ) ในบุคคลน้ันตอไป    อาฆาตในบุคคลน้ัน     อันภิกษุพึงกําจัดอยางนี้  
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หรือวาภิกษุพึงต้ัง    (พิจารณา)    ความท่ีสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของของตน 
นั่นเอง   ในบุคคลน้ันไวใหมั่นคงวา   ทานผูมีอายุนี้   มีกรรมเปนของของตน 
มีกรรมเปนทายาท    มีกรรมเปนกําเนิด    มีกรรมเปนเผาพันธ   มีกรรมเปน 
ที่พ่ึงอาศัย   จักทํากรรมอันใดไวดีหรือชั่ว   ก็จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น  และ 
ทานกลาวการกําจัดอาฆาต  ๕ อยาง  โดยนัยแมมอีาทิอยางนี้วา  ดูกอนทานผูมี 
อายุ   อาฆาตบังเกิดข้ึนแลวแกภิกษุ   อันทานพึงกําจัดเสียไดโดยประการทั้งปวง 
ในเพราะการกําจัดอาฆาตใด    การกําจัดอาฆาตเหลาน้ีมี   ๕   อยาง  ๕   อยาง  
อะไรบาง ?   คือ  ดูกอนทานผูมีอายุ    บุคคลบางคนในโลกนี ้   มีกายสมาจาร 
ไมบริสุทธิ์   มีวจีสมาจารไมบริสุทธิ์     มีกายและวจีสมาจารไมบริสุทธิ์    บคุคล  
พึงกําจัดอาฆาตในบุคคลเห็นปานน้ีแล     บุคคลน้ีแมกําจัดอาฆาตอยางใดอยาง 
หน่ึง  ในบรรดาอาฆาต ๕ อยางนั้น  ทานเรียกวา  วิเนติ   (ยอมกําจัด). 
         อีกอยางหนึ่ง    เพราะเมื่อภิกษุระลึกถึงโอวาทของพระศาสดาอยางนี้วา  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมหากวาพวกโจรท่ีมีใจตํ่าชา     พึงเอาเลื่อยมีคมสองขาง 
ตัดอวัยวะนอยใหญ  ผูใดพึงยังใจใหประทุษรายแมในโจรน้ัน   เธอนั้นไมชือ่วา 
ทําตามคําสอนของเรา   เพราะทําใจใหประทุษรายในโจรน้ัน    ดังน้ี    เมื่อระลึก 
ถึงโอวาทของพระศาสดาท่ีตรัสไวอีกวา 
                                    ผูใดยอมโกรธตอบตอผูโกรธแลว 
                    ผูนั้นแลเลวเสียกวาผูโกรธทีแรกนั้นอกี 
                    เพราะเหตุที่โกรธตอบเขาน้ัน ผูที่ไมโกรธ 
                    ตอบตอผูที่โกรธตนแลว ชื่อวายอมชนะสง- 
                    ครามซึ่งชนะไดแสนยาก ผูที่รูวาคนอ่ืนโกรธ  
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                         แลวเปนผูมีสติสงบเสง่ียม ชื่อวา ประพฤติ 
                  ประโยชนทั้งสองฝาย  คือ  ทั้งฝายตน  และ 
                  ผูอื่น.   
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๗ ประการเหลาน้ี   เปนธรรมอันบุคคล 
ผูเปนขาศึกมุงแลว   เปนธรรมอันบุคคลผูเปนศัตรูพึงทําแกกัน   ยอมมาถึงหญิง 
หรือชายผูเปนคนข้ีโกรธ   ธรรม ๗ ประการอะไรบาง ?  คือ 
         (๑)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   คนที่เปนศัตรูกันในโลกน้ี   ยอมปรารถนา 
ตอคนท่ีเปนศัตรู    (ของตน)   อยางนี้วา  โอหนอ !  ขอใหเจาคนนี้  พึงเปน 
ผูมีผิวพรรณทราม    ขอน้ันเพราะเหตุอะไร    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะวา 
คนที่เปนศัตรูกัน    ยอมไมยินดีในการท่ีคนที่เปนศัตรูของตนมีผิวพรรณเปลง- 
ปลั่ง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรุุษบุคคลข้ีโกรธน้ีถกูความโกรธครอบงํา มีความ 
โกรธออกหนา    แมเขาจะอาบนํ้าแลวอยางสะอาด    ลูบไลอยางดี    ตัดผมและ 
หนวดแลว    นุงผาสะอาดก็จริง     ถึงกระน้ัน      เขามีความโกรธครอบงําแลว 
ยอมมีผิวพรรณทรามแท    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมขอท่ีหน่ึงนี้   ที่บุคคล 
ผูเปนศัตรูกันชอบใจ    ที่บุคคลผูเปนศัตรูกันพึงทําแกกัน  ยอมมาถึงหญิงหรือ 
ชายผูข้ีโกรธ 
         (๒)   ภิกษุทั้งหลาย   ขออ่ืนยังมีอีก   ศัตรูยอมหวังตอศัตรู   (ของตน) 
อยางนี้วา   ขอใหบุคคลน้ีพึงนอนเปนทุกข  ฯลฯ 
         (๓)  ฯลฯ  ขออยาใหมันมีทรัพยพอใชจาย  ฯลฯ 
         (๔)  ฯลฯ  ขออยาใหมันมีโภคทรัพย  ฯลฯ  
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         (๕)  ฯลฯ  ขออยาใหมันมียศ  ฯลฯ 
         (๖)  ฯลฯ   ขออยาใหมันมีเพ่ือน  ฯลฯ 
         (๗)   ฯลฯ  เพราะกายแตกเบ้ืองหนาแตตาย     ขอใหมันเขาถึงอบาย  
ทุคติ  วินิบาต   นรก  ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร  ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ศัตรู 
ยอมไมยินดีดวยการไปสุคติของศัตรู     (ของตน)    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุรษุ 
บุคคลข้ีโกรธน้ี     ถูกความโกรธครอบงําแลว      มีความโกรธออกหนา   ยอม 
ประพฤติทุจริตทางกาย   ทางวาจา   และทางใจ  เขาครั้นประพฤติทุจริตทางกาย 
ทางวาจาและทางใจแลว      เบื้องหนาแตการตายเพราะกายแตก   เปนผูถูกความ     
โกรธครอบงําแลว  ก็ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต  นรก  ดังน้ี 
         และแมเม่ือพิจารณาโทษในความโกรธ   โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา 
                                  คนโกรธยอมไมรูอรรถ    คนโกรธ 
                 ยอมไมเห็นกรรม     ความโกรธยอมครอบงํา 
                 นรชนใด    ความมืดบอดกย็อมมีแกนรชนนั้น  
                 ในกาลน้ัน        สัตวทั้งหลายโกรธเพราะความ 
                 โกรธใดแล     ยอมเขาถึงทุคติ    ทานผูมีปญญา 
                 เห็นแจงท้ังหลาย         รูดีแลวจึงละความโกรธ  
                 นัน้เสีย. 
                                  บุคคลพึงละความโกรธ พึงสละมานะ 
                 พึงกาวลวงสังโยชนทั้งปวงเสีย. 
                                  ความโกรธกอใหเกิดเส่ือมเสีย  ความ 
                 โกรธทําจิตใหกําเริบ          คนยอมไมรูจักความ 
                 โกรธที่เกิดขึ้นแลว   แตจิตวา  เปนภัย.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 27 

                                 ดูกอนทานผูมีปญญาเพียงดังแผนดิน 
                 ทานจงขมความผิดพลาดครั้งหน่ึงเสีย 
                 บณัฑิตท้ังหลาย   ยอมไมมคีวามโกรธเปน 
                 พลัง  ดังนี้.  
         ความโกรธก็ยอมถึงความกําจัดไป   ฉะน้ัน   บุคคลน้ี   แมพิจารณา 
อยางนี้แลวกําจัดความโกรธอยู   ทานเรียกวา   วิเนติ   (ยอมกําจัด). 
         บทวา    โกธ  ไดแก     ความอาฆาตท่ีเกิดข้ึนแตอาฆาตวัตถุอยางใด 
อยางหน่ึง  ในบรรดาอาฆาตวัตถุ ๑๘    คือ   อาฆาตวัตถุ ๙ อยาง    ที่พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไวในพระสูตร   โดยนัยวา " ยอมบังเกิดอาฆาตข้ึนวา    เขาได 
ประพฤติความฉิบหายใหแกเรา     เปนตน "     และอาฆาตวัตถุ  ๙  อยาง  ซึ่ง 
สําเร็จแลวโดยนัยตรงกันขามกับอาฆาตวัตถุ ๙ อยางแรกน้ันนั่นแลวา เขาไมได 
ประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกเรา      เปนตน       จึงรวมเปนอาฆาตวัตถุ   ๑๙ 
พรอมกับอัฏฐานะ  มีตอและหนามตําเปนตน. 
         บทวา  วิสฏ  ไดแก   ซานไป.    
         บทวา  สปฺปวิส  ไดแก  พิษงู.  
         คําวา   อิว   เปนคําอุปมา.    ทานกลาวไวอยางนี้วา     สปฺปวิสว 
ก็เพราะลบอิอักษรออกเสีย. 
         บทวา  โอสเถภิ  ไดแก   ดวยยาท้ังหลาย  ทานอธิบายไววา " ผูใด 
ยอมกําจัด   คือ   ยอมอดกลั้น    ไดแก    ยอมละ    ยอมบรรเทา    ยอมทําใหถึง 
ที่สุด    ซึ่งความโกรธท่ีเกิดข้ึนแลวตามอรรถท่ีกลาวแลว   คือ   ที่ซึมซาบไปท่ัว  
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จิตสันดานแลวต้ังอยูดวยอุบายอยางใดอยางหน่ึง      ในบรรดาอุบายเครื่องกําจัด 
ทั้งหลาย   ตามท่ีกลาวแลว   เหมือนหมอท่ีกําจัดพิษ  ซึ่งถูกงูกดั  พึงกําจัดพิษงู 
ที่แผซานไปท่ัวรางกายแลวคงอยูดวยยานานาชนิด      บรรดายาที่ทําดวยรากไม 
ตนไม   เปลอืกไม   ใบ   และดอก   เปนตน   อยางใดอยางหน่ึง  หรือดวยโอสถ 
ที่จัดปรุงข้ึน  ไดฉับพลันทีเดียวฉะน้ัน.   
         บาทพระคาถาวา   โส   ภิกขฺุ   ชหาติ   โอรปาร  ความวา  ภิกษุ 
นั้นกําจัดความโกรธอยูอยางนี้        เพราะเหตุที่ความโกรธทานละเสียไดสิ้นเชิง 
ดวยมรรคที่สาม    (อนาคามิมรรค)    ฉะน้ัน    ภิกษุนั้น    พึงทราบวา  ยอมละ 
โอรัมภาคิยสังโยชน   ๕   ประการที่เรียกกันวา     โอปาระฝงในเสียได   แตเมื่อ 
กลาวโดยไมแปลกกันแลว    คําวา    ปาร   เปนชือ่ของฝง   ฉะน้ัน    ทานจึง 
เรียกวา   โอรปาร   ก็เพราะอธิบายวาฝงในดวยเปนฝงแหงทะเล   คือสังสารวัฏ 
เหลาน้ันดวย. 
         อีกอยางหนึ่ง    ภิกษุใดกําจัดความโกรธท่ีบังเกิดข้ึนเสียได    เหมือน 
หมอกําจัดพิษงูที่ซานไปดวยโอสถ   ฉะน้ัน  ภิกษุนั้น  กําจัดความโกรธไดสิ้นเชิง 
ดวยมรรคที่สาม      แลวต้ังอยูในอนาคามิผล      ชือ่วายอมละฝงในและฝงนอก 
เสียได. 
         ในคําวา    โอรปาร    นั้น   อัตภาพของตน    ชื่อวา   โอร   ฝงใน. 
อัตภาพของคนอ่ืน  ชื่อวา  ปาร  ฝงนอก. 
         อีกอยางหนึ่ง   อายตนะภายใน ๖  ชื่อวาฝงใน   อาตยนะภายนอก  ๖ 
ชื่อวา  ฝงนอก.  
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         อน่ึง  มนุษยโลกชื่อวาฝงใน    เทวโลกชื่อวาฝงนอก    กามธาตุชื่อวา 
ฝงใน  รูปธาตุและอรูปธาตุชื่อวาฝงนอก กามและรปูภพ ชื่อวา  ฝงใน  อรูปภพ 
ชื่อวา  ฝงนอก.    อัตภาพชื่อวาฝงใน   อุปกรณแหงความสุขของอัตภาพชื่อวา 
ฝงนอก.  
         ภิกษุละอยูซึ่งฉันทราคะ  ในฝงในและฝงนอกนี้  ดวยมรรคท่ีสี่อยางนี้ 
ทานเรียกวา  ยอมละฝงในและฝงนอกเสียได    กใ็นฝงในและฝงนอกน้ี   พระ- 
อนาคามีไมมีฉันทราคะเลยในอัตภาพนี้เปนตน      เพราะเหตุที่ทานละกามราคะ  
ไดแลวแมก็จริง   แตถึงกระน้ัน   ทานก็ยังกลาววา   ยอมละฝงในและฝงนอกได 
ดวยการละฉันทราคะ    ในพระคาถาน้ัน      เพราะสงเคราะหฝงในและฝงนอก 
ทั้งหมดน้ีเขาดวยกัน  ก็เพ่ือจะประกาศคุณแหงมรรคที่ ๔ นั้น    เหมือนมรรคที่ 
๓  เปนตน. 
         บัดนี้      เพ่ือจะประกอบเน้ือความน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส 
อุปมาวา  เหมือนกับงูละคราบเกาท่ีคร่ําคราไปฉะน้ัน. 
         ในพระคาถานั้น    มีวินิจฉัยดังตอไปนี้   สัตวที่ชื่อวา   งู   เพราะอรรถ 
วิเคราะหวา  ไปดวยอก.  คําวา  อุรโค   เปนชื่อของงู     งูนั้นมี ๒ ชนิด  คือ 
งูที่มีกามเปนรูป ๑   งูที่มอีกามเปนรูป ๑   แมงูที่มีกามเปนรูปก็มี ๒ ชนิด  คือ 
งูที่เกิดในน้ํา  ๑   งูที่เกิดบนบก  ๑    งูที่เกิดในน้ํายอมไดกามรูปในน้ําเทาน้ัน 
หาไดกามรูปบนบกไม  ดจุสังขปาลนาคราช  ในสังขปาลชาดก.  งูที่เกิดบนบก 
ยอมไดกามรูปบนบกเทานั้น      หาไดกามรูปในน้ําไม     งูนั้นยอมลอกหนังท่ี 
เรียกกันวา   คร่ําครา   เพราะเปนของแก  และวาเกา เพราะดํารงอยูสิ้นกาลนาน 
จึงลอกคราบไปดวยวิธี  ๔  อยางคือ      ๑.   ดํารงอยูในชาติกําเนิดของตน 
๒.   เกลียดอยู   ๓.   เพราะอาศัย   ๔.  ดวยกําลัง.  
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         ชาติกําเนิดของงูชื่อวา  สชาติ    ไดแก   การมีตัวยาว  ดวยวางูทั้งหลาย 
ยอมไมลวงชาติกําเนิดของตน  ในฐานะท้ัง ๕ คือ  ๑. ในกาลอุบัติ ๒. ในกาล 
จุติ     ๓.  ในกาลลวงความหลับที่ตนปลอยแลว      ๔.    ในกาลเสพเมถุนกับ 
นางนาคท่ีมีชาติกําเนิดเสมอกัน   ๕.   ในกาลลอกคราบ   เพราะเม่ือใดก็ตามที่งู 
ลอกคราบ   เมื่อน้ันงูนั้นทั้ง ๆ ที่ยังดํารงอยูในชาติกําเนิดของตนน่ันเอง  ก็ยอม 
ลอกคราบ   แมดํารงอยูในชาติกําเนิดของตน   รังเกียจอยู   (อึดอัดอยู)   กย็อม 
ลอกคราบ.  
         งูที่ชื่อวา  เกลียดคราบอยู   คือ   เม่ือใดก็ตามท่ีตนเปนผูพนจากคราบ 
ในฐานะกึ่งหน่ึง  ไมพนจากคราบไปในฐานะก่ึงหนึ่ง  หอยอยู    เมื่อน้ัน   งูนั้น 
อึดอัดอยู  ยอมลอกคราบน้ันไป. 
         ก็งูนั้น  แมรังเกียจอยูอยางนี้   อาศัยระหวางทอนไมบาง  ระหวางรากไม 
บาง  ระหวางแผนหินบาง  ยอมลอกคราบน้ันไป. 
         ก็งูนั้นไดอาศัยระหวางทอนไมเปนตน     แมเมื่อจะลอกคราบไป    ทํา 
กําลังใหเกิดแลว  กระทําความอุตสาหะ  กระทําหางใหคดดวยความเพียร   กาลัง 
เห็นอยูนั่นเอง  แผพังพานก็ยอมลอกคราบไปได  งูนั้นครั้นลอกคราบอยางนี้แลว 
ก็ยอมหลีกไปไดตามปรารถนา ฉันใด ภิกษุแมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ปรารถนา 
จะละฝงในและฝงนอก  ยอมละไปไดดวยอาการ ๔ คือ 
                      ๑.  แมดํารงอยูแลวในชาติกําเนิดของตน 
                      ๒.  เกลยีดอยูลอกคราบไป 
                      ๓.  ยอมลอกคราบไปเพราะอาศัย 
                      ๔.  ยอมลอกคราบไปดวยกําลัง.  
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         ศีลชื่อวาชาติกําเนิดของภิกษุ เพราะพระบาลีวา เราเกิดแลวแตอริยชาติ 
เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ภิกษุเปนคนมีปญญาดํารงอยูใน 
ศีลแลว   เปนตน.  ภิกษุดํารงอยูในชาติของตนน้ี  อยางนี้แลว  เกลียดซึ่งฝงใน 
แตฝงนอกมีอัตภาพของตนเปนตนนั้น    ซึ่งยังทุกขใหเกิดข้ึน   เพราะการเห็น 
โทษในเรื่องนั้น  ๆ   ดุจงูเกลียดอยูซึ่งคราบอันเกาคร่ําคราของตนฉะน้ัน   อาศัย  
กัลยาณมิตรทั้งหลาย     ทํากําลังกลาวคือความเพียรอันมีประมาณย่ิงใหเกิดข้ึน 
แบงกลางคืนและกลางวันออกเปน ๖ สวน  แลวเพียรพยายามอยู  โดยนัยทีท่าน 
กลาวไววา    ภิกษุชําระจิตใหสะอาดจากอาวรณียธรรมท้ังหลาย    ดวยการเดิน 
จงกรมและดวยการน่ังตลอดท้ังวัน    ดังน้ีเปนตน    นั่งคูบัลลังก    ดุจงูทําหาง 
ของตนใหคดฉะน้ัน      ภิกษุแมนี้พยายามอยู     เพราะความท่ีตนมีความบากบ่ัน 
ไมทอถอย   ดุจงูที่กําลังมองดูฉะนั้น    ภิกษุแมนี้     ทําความแผไปแหงญาณให 
บังเกิดข้ึน   ดุจงูแผพังพานไปฉะน้ัน   ก็ยอมละฝงในและฝงนอกเสียได   ดจุงู 
ลอกคราบฉะนั้น  ก็ครั้นสละฝงในและฝงนอกไดแลว   เปนผูมีคราบอันละแลว 
ดุจงูลอกคราบแลวฉะนั้น   ภิกษุแมนี้   เปนผูมีภาระอันปลงลงแลว     ยอมกาว 
ไปสูทิศคืออนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ไดตามปรารถนา  เพราะเหตุนั้น    พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา 
                                 ภิกษใุดกําจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแลว 
                 เสียได       ดุจหมองูกําจัดพิษงูที่ซานไปดวย 
                 โอสถฉะน้ัน      ภิกษุนั้นยอมละฝงในและฝง 
                 นอกเสียได      ดุจงูละคราบเกาท่ีคร่ําคราเสีย 
                 ฉะน้ัน.  
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         คาถาท่ีหน่ึงนี้    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวยอด  คือ พระอรหัต 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
         บัดนี้ ถงึลําดับการพรรณนาเนื้อความแหงคาถาที่ ๒ ในคาถาที่ ๒ นั้น 
มีมาติกา  (หัวขอ)  ดังนี้เหมือนกันวา 
                               คาถานี้ใครกลาว ?     กลาวท่ีใด ?  
                 กลาวเมื่อใด ?  กลาวเพราะเหตุไร ?  ขาพเจา 
                 จกัประกาศวิธีนี้       แลวทําการอธิบายความ 
                 แหงพระคาถาน้ัน. 
         ตอแตนั้นไป    ก็เพราะกลัวความพิสดารเกินไปในคาถาทั้งปวง    นับ 
แตนี้ไป   ขาพเจาจะไมยกมาติกามาแสดง   แสดงอยูซึ่งเน้ือความแหงคาถาน้ันๆ 
โดยนัยแสดงเหตุเกิดข้ึนเทาน้ัน     จักกระทําการอธิบายเนื้อความ  คือ  คาถาที่ ๒ 
นี้วา  โย  ราคมุทจฺฉิทา  อเสส  เปนตน.   คาถาท่ี ๒ นั้น   มีเหตุเกิดข้ึน 
ดังตอไปนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยูในพระเชตวัน  อารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลเมืองสาวัตถี  ก็สมัยน้ันแล  บุตรชางทองคนหน่ึง 
ซึ่งเปนอุปฏฐากของพระสารีบุตรเถระ ไดบวชในสํานักของพระเถระ พระเถระ 
คิดวา   อสุภกรรมฐานเหมาะสําหรับคนหนุมทั้งหลาย   จึงไดใหอสุภกรรมฐาน 
แกพระหนุมนั้น     เพ่ือกําจัดราคะ.  จิตแมสักวา  เสพคุนในกรรมฐานนั้น   ก็ไม 
เกิดแกพระภิกษุนั้น  ทานจึงไดบอกแกพระเถระวา  กรรมฐานน้ีไมเปนอุปการะ 
แกผม   พระเถระคิดวา   กรรมฐานน้ีเหมาะสําหรับคนหนุมทั้งหลาย   จึงไดให 
กรรมฐานน้ันนั่นแลซํ้าอีก ๔ เดือนผานไปอยางนี้     ภิกษุนั้นไมไดคุณวิเศษแม  
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สักอยางหนึ่ง.   ตอจากนั้น     พระเถระจึงไดกราบทูลถึงเรื่องภิกษุนั้นแมแดพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   สารบีุตร   การรูกรรมฐานท่ีสบาย 
แกภิกษุนั้น    ไมใชวิสัยของเธอ    ภิกษุนี้เปนผูที่พระพุทธเจาจะพึงแนะนํา 
ดังน้ีแลว  จึงทรงเนรมิตดอกปทุมมีสีประภัสสร (สีเลื่อม ๆ พราย ๆ) ดวยฤทธิ์  
ทรงประทานในมือของพระภิกษุนั้นแลว    ตรัสวา   เอาเถิดภิกษุ  เธอจงเอากาน 
ดอกปทุมนี้ปกลงบนเนินทราย  ที่รมเงาหลังวิหาร   และจงน่ังขัดสมาธิหันหนา  
ไปหาดอกปทุมนั้น    ระลึกภาวนาอยูวา  โลหิต ๆ  (สีแดง ๆ) ทราบวา ภิกษุนี้ 
เคยเกิดเปนชางทองอยางเดียวมาถึง ๕๐๐ ชาติ.   เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงทราบวา  นิมิตแหงสีแดง  เหมาะสําหรับภิกษุนั้น  จึงไดทรงประทาน 
โลหิตกรรมฐานแกภิกษุนั้น     ภิกษุนั้นไดกระทําตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แนะนํา  เพียงชั่วครูเทาน้ัน  ก็ไดบรรลุแมฌาน ๔ ในที่นั้นตามลําดับ  ปรารภ 
ฌานกีฬาโดยนัย   มีอนุโลมและปฏิโลมเปนตน   ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอธิษฐานวา ขอดอกปทุมนี้จงเห่ียว ภิกษุนั้นออกจากฌาน เห็นดอกปทุมนั้น 
ซึ่งเหี่ยวแหงไปเปนสีดํา    จึงไดอนิจจสัญญาวา   รปูที่ประภัสสรถูกชราย่ํายีแลว 
ตอแตนั้น   ทานไดนําดอกปทุมที่เห่ียวแหงน้ัน นอมเขาไปแมภายใน ตอจากน้ัน 
ทานไดเห็นภพทั้ง  ๓  ปรากฏดุจไฟติดทั่วแลววา    สิ่งใดไมเที่ยง    สิ่งน้ัน 
เปนทุกข  สิ่งใดเปนทุกข   สิ่งน้ันเปนอนัตตา. 
         ก็ในท่ีไมไกลจากภิกษุนั้นผูเห็นอยูอยางนี้  มีสระบัวอยูสระหน่ึง  พวก 
เด็ก ๆ ลงไปในสระนั้น  หักดอกปทุมทั้งหลาย  แลว  (นํามา)   ทําเปนกองไว 
ดอกปทุมในน้ําเหลาน้ัน  ปรากฏแกภิกษุนั้น  ดุจเปลวไฟที่ปาไมออ  ใบท้ังหลาย  
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(ของดอกปทุมเหลาน้ัน)   หลนลงก็ปรากฏแกภิกษุนั้นดุจตกลงไปในเหว   สวน 
ยอดของดอกปทุมที่ทิ้งไวบนบก    เห่ียวแหงไปแลว     ปรากฏดุจถูกไฟไหม 
ครั้งน้ัน   เมือ่ภิกษุนั้นเพงพินิจธรรมทั้งปวงตามกระแสแหงธรรมนั้นอยู.    ภพ 
ทั้งสามก็ปรากฏเปนสภาพหาที่พ่ึงพิงไมได  ประดจุเรือนถูกไฟไหม  ฉะนั้น. 
         ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคเจา  ทั้งที่ประทับอยูในพระคันธกุฎีนั่นเอง 
ก็ทรงแผรัศมีแหงพระสรีระไปเบื้องบนพระภิกษุนั้น  และพระรัศมีนั้นก็ทวมทับ  
ใบหนาของภิกษุนั้นเต็มท่ี  ลําดับนั้น   ทานนึกรําพึงอยูวา  นี้อะไรกัน  ไดเห็น 
พระผูมีพระภาคเจาราวกะวาเสด็จมาประทับยืนอยูใกล    จึงไดลุกข้ึนจากอาสนะ 
ประคองอัญชล.ี 
         ครั้งน้ัน       พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความสบายของพระภิกษุนั้น 
เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงไดตรัสโอภาสคาถานี้    วา  โย  ราคมทุจฺฉิกา  อเสส 
เปนตน. 
         ในคาถาน้ัน     ทีช่ื่อวาราคะ    กด็วยอํานาจแหงความรัญจวน.    คําวา 
ราคะน้ี  เปนชื่อแหงราคะ  คือ  กามคุณ   ๕. 
         บทวา  อุทจฺฉิกา ไดแก ยอมตัด คือหัก  ไดแก  ทําใหพินาศ.  จริงอยู 
นักประพันธทั้งหลาย  ยอมปรารถนาคําที่เปนวัตตมานาวิภัตติวา  ฉินฺทติ  แม 
สําหรับคําท้ังหลายท่ีเปนอดีตกาล. 
         บทวา   อเสส  ไดแกไมมีสวนเหลือ   (คือหมดส้ินทั้งอนุสัย). 
         สองบทวา  ภึสปุปฺผว  สโรรหุ  ความวา  ราวกะวา  ดอกบัวน้ีงอก 
ข้ึนแลวในสระ.  
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         บทวา   วิคยฺห  ไดแก  ลงแลว   อธิบายวา   เขาไปแลว .  คําท่ีเหลือ 
เชนเดียวกับที่กลาวมาในตอนตนนั่นเอง. 
         ถามวา  ทานกลาวอธิบายอะไรไว  ? 
         ตอบวา  เปรียบเหมอืนเด็กเหลานี้ลงสูสระ  เด็ดดอกปทุม  ซึ่งงอกใน 
สระ  ชื่อฉันใด  ภิกษุใด  หยั่งลงแลวสูโลกสันนิวาส  คือ  ไตรธาตุนี้  เขาถึงแลว 
ซึ่งนัย  มีอาทิอยางนี้วา  
                                   ไฟท่ีจะเสมอดวยราคะไมมี   เรายอม 
                       เรารอนดวยกามราคะ  จิตของเราถูกกามราคะ 
                      เผาไหมอยู     สัตวทั้งหลายเหลาใดถูกราคะ 
                       ยอมแลว    ยอมตกลงไปสูกระแสแหงกิเลส 
                       ทั้งหลาย   ประดุจแมลงมุมตกลงไปสูสายใย 
                 ที่ตนเองทําไวฉะนั้น. 
         ดูกอนอาวุโส  บุคคลผูถูกราคะยอมแลวแล   มีจิตถูกราคะครอบงําแลว 
ยอมฆาสัตวบาง  ดังนี้แลว  กถ็อนราคะไปทีละนอยอยู   ดวยการพิจารณาโทษ 
ของราคะ   ดวยการสํารวมท้ังหลาย   มีการสํารวมศีลเปนตน    มีประการตามท่ี 
ขาพเจากลาวแลว    และดวยความสําคัญวา    ไมงามในวัตถุทั้งหลาย    ทั้งท่ีมี 
วิญญาณและไมมีวิญญาณ   ชื่อวายอมตัดกิเลสที่เหลือดวยอนาคามิมรรค   และ 
แมกิเลสที่ยังเหลืออยู  (อีก)  จากอนาคามิมรรคน้ันเสียไดดวยอรหัตมรรค  ภิกษุ 
นั้นชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได   โดยประการท่ีขาพเจากลาวไวแลวใน 
ตอนตนนั่นเอง     ดุจงูละคราบท่ีเกาคร่ําคราไปฉะน้ัน      ฉันนัน้เหมือนกัน.  
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คาถาน้ี    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว     ดวยยอดคือพระอรหัต     ดวย 
ประการฉะน้ี   ก็ในท่ีสุดแหงเทศนา  ภิกษุนั้นดํารงอยูแลวในพระอรหัต. 
         ถามวา    คาถาท่ีวา  โย   ตณฺหมทุจฺฉิทา  เปนตน     มีเหตุเกิดข้ึน 
เปนอยางไร ? 
         ตอบวา    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่เมืองสาวัตถี    ภิกษุรูปหน่ึง  
อยูที่ฝงสระโปกขรณี  ชื่อ  คัคครา  กาํลังตรึกอกุศลวิตกอยูดวยอํานาจของตัณหา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธยาศัยของทาน  จึงไดทรงภาษิตโอภาสคาถานี้. 
         ในพระคาถานั้น    ที่ชื่อวาตัณหา  เพราะอรรถวาเปนเครื่องสะดุง  (แหง 
หมูสัตว)  อธิบายวา  หมูสัตวยอมไมถึงความอ่ิม  ดวยอารมณทั้งหลาย  คําวา 
ตัณหานี้   เปนชื่อของกามตัณหา  ภวตัณหา  และวิภวตัณหา. 
         บทวา  สุรต  ไดแกไปแลว  คือ เปนไปแลว  มีคําอธิบายวา  ทวมทับ 
สัตวโลก  ต้ังแตภวัครพรหมดํารงอยู. 
         บทวา  สีฆสร  ไดแกมี  ปกติไปรวดเร็ว  มีคําอธิบายวา ตัณหาซึ่งไม 
คํานึงถึงโทษ  ที่เปนไปในปจจุบันและสัมปรายภพ  สามารถเพ่ือจะใหถึงจักรวาล 
อ่ืนบาง  ภวัครพรหมบาง  โดยครูเดียวเทาน้ัน.  
         ผูใดทําตัณหานี้     ซึ่งซานไปอยางรวดเร็ว     แมโดยประการท้ังปวง 
ใหเหือดแหงไปทีละนอย ๆ  โดยการพิจารณาถึงโทษอยางนี้วา 
                                  ก็ชนเหลาใดปรารถนาอยู  ซึง่ตัณหา 
                       อันกวางขวางในเบื้องบน   อันบุคคลใหเต็ม 
                       ไดโดยยาก    อันมีปกติซานไป   ยอมติดมั่น 
                       ตัณหานั้น    ชนเหลาน้ัน    ยอมเปนผูทรงไว 
                       ซึ่งจักร  (ลอ)  วา  
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                                  บรุษุผูมีตัณหาเปนเพ่ือน     ทองเท่ียว   
                ไปอยูตลอดกาลนาน            ยอมไมขามพน 
                สังสารวัฏ    ซึ่งมีความเปนอยางน้ี  และไมม ี 
                ความเปนอยางอื่น 
         และวา " มหาบพิตร   โลกพรองอยูเปนนิตย   ไมรูจักอิ่ม  เปนทาส 
ของตัณหา " ดังน้ี      และดวยคุณท้ังหลายมีศีลสังวรเปนตน      มีประการดังท่ี 
ขาพเจากลาวแลว  แลวตัดตัณหาไมใหเหลือ  ดวยอรหัตมรรค  ภิกษุนั้นชื่อวา 
ยอมละฝงในและฝงนอกได  โดยประการท้ังปวง  ในขณะนั้นน่ันเอง.   ในที่สุด 
แหงเทศนา  พระภิกษุนั้นดํารงอยูแลวในพระอรหัต. 
         มีคําถามวา   คาถาท่ีวา  โย  มานมูทพฺพธิ  เปนตน   มีเหตุบังเกิด 
ข้ึนเปนอยางไร ? 
         ตอบวา  พระผูมีพระภาคเจาประทัปอยูในเมืองสาวัตถี   ภิกษุรูปหน่ึง 
อยูที่ฝงแมน้ํา  คงเห็นสะพานไมออที่เขาทําไวที่กระแสน้ําอันมีน้ํานอยในฤดูรอน 
ถูกหวงน้ําใหญไหลในภายหลังพัดแลว  ก็เกิดความสังเวชข้ึนวา " สังขารทั้งหลาย 
ไมเที่ยง "  ไดยืนอยูแลว     พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธยาศัยของทาน  จึง 
ไดทรงเปลงโอภาสคาถาน้ี. 
         มานะคือความฟูข้ึนแหงใจ    ซึ่งมีชาติกําเนิดเปนตนเปนวัตถุ   ชื่อวา 
มานะ   ในคาถาน้ัน.   มานะน้ันมี ๓ อยาง คือ   ๑.   การถือวาเราเปนผูเลิศกวา 
เขา   ๒.   การถือวาเราเปนผูเสมอเขา   ๓.   การถือวาเราเปนผูเลวกวาเขา. 
         อีกอยางหนึ่ง   มานะมี ๙ อยาง  คือ  
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            ๑.   เปนผูเลิศกวาเขา            สาํคัญตัววา   เลิศกวาเขา 
            ๒.            "                             สาํคัญตัววา   เสมอเขา 
            ๓.            "                             สาํคัญตัววา   เลวกวาเขา 
            ๔.   เปนผูเสมอเขา                สาํคัญตัววา   เลิศกวาเขา   
            ๕.            "                            สาํคัญตัววา   เสมอเขา 
            ๖.            "                            สําคัญตัววา   เลวกวาเขา 
            ๗.   เปนผูเลวกวาเขา            สาํคัญตัววา   เลิศกวาเขา 
            ๘.            "                            สาํคัญตัววา   เสมอเขา 
            ๙.            "                            สําคัญตัววา   เลวกวาเขา. 
            คําอธิบายวา   ภิกษุใดฆามานะ   แมมีประการท้ังปวงนั้น   ดวยการ 
พิจารณาเห็นโทษในมานะน้ัน  โดยนยัวา 
                                 สัตวทั้งหลาย    เมาแลวแล    เพราะ 
               มานะใด  ยอมไปสูทุคติเปนตน. 
            และดวยศีลสังวรเปนตน      มปีระการดังท่ีขาพเจากลาวแลว   ไดทีละ 
นอย ๆ ชื่อวาถอนข้ึนซึ่งมานะ    อันเชนกับสะพานไมออ    เพราะความท่ีกิเลส 
ทั้งหลายไมมีกําลัง   และมีกําลังทราม (และ) ถอนกิเลสที่เหลือดวยอรหัตมรรค 
อันเชนกับหวงนํ้าใหญ   เพราะโลกุตรธรรรมท้ังหลายมีกําลังยิ่งนัก   เมื่อถอนข้ึน 
ดวยสามารถแหงการละเสียไมใหเหลือ   ชื่อวา   ยอมฆา   (ซึ่งมานะ)   ภิกษุนั้น 
ชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได     แมโดยประการท้ังปวง     ในขณะนั้น 
นั่นเอง.  ในท่ีสุดแหงเทศนา  ภิกษุนั้นดํารงอยูแลวในพระอรหัต.  
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         มีคําถามวา     คาถาท่ีวา  โย  นาชฺฌคมา  เปนตน    มีเหตุเกิดข้ึน 
เปนอยางไร ? 
         ตอบวา   การเกิดข้ึนแหงคาถานี้     และแหงคาถา   ๑๒   คาถาเหลาอ่ืน 
ซึ่งตอจากนี้  ก็เปนเชนเดียวกันนั่นเอง  คือ :-  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยูที่กรุงสาวัตถี   ก็สมัยนั้นแล 
พราหมณคนหนึ่ง     เมื่อบุตรสาวของตนดํารงอยูในปฐมวัยที่คนอ่ืนจะพึงขอได 
คิดวา " เราจักประดับตกแตงบุตรสาวดวยดอกไม ที่คนถอยไร ๆ ไมเคยใชสอย 
แลวสงไปสูสกุลสามี "    พราหมณนั้นเมื่อตรวจคนทั่วกรุงสาวัตถี     ทั้งภายใน 
และภายนอกกรุง    ก็ไมไดพบแมสักวาดอกหญาไร ๆ  ที่คนถอยไมเคยใชสอย 
ครั้นเขาไดเห็นพวกเด็กลูกพราหมณเปนจํานวนมาก  ซึ่งเปนพวกนักเลงประชุม 
กันอยูจึงคิดวา   " ขาพเจาจักถามพวกเด็กเหลาน้ี     ในเด็กเปนจํานวนมาก   จัก 
ตองมีใครสักคนหน่ึงรูแนนอน "  แลวจึงไดถามพวกเด็กพราหมณเหลาน้ัน. 
         พวกเด็กพราหมณเหลาน้ัน     เม่ือจะเยยหยันพราหมณนั้น จึงกลาววา 
ทานพราหมณ   ธรรมดาวาดอกมะเดื่อใคร ๆ ในโลกก็ไมเคยใชสอยกัน  ทาน 
จงใหธิดาประดับดวยดอกมะเด่ือน้ัน    แลวจงให   (ธิดาของทาน)   ในวันทีส่อง 
พราหมณลุกข้ึนแตเชาตรู   ยังไมไดรับประทานอาหาร   ก็ไปยังปามะเด่ือบนฝง 
แมน้ําอจิรวดี     แสวงหาตนไมตนหนึ่ง ๆ อยู   กไ็มไดพบแมสักวาข้ัวแหงดอก 
(มะเด่ือ)    ครั้งน้ันเมื่อเลยเวลาเที่ยงไปแลว      พราหมณก็ไดไปเปนครั้งท่ีสอง 
ก็ที่ปามะเด่ือนั้น   ภิกษุรปูหน่ึงนั่งพักกลางวันมนสิการกรรมฐานอยู   ที่โคนตน 
มะเด่ืออันรื่นรมยตนหน่ึง.   พราหมณนั้นเขาไปในท่ี ๆ พระภิกษุนั้นนั่งอยูนั้น  
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ไมสนใจ    นั่งแลวครูหน่ึง    ก็กลับนั่งยอง ๆ ครูหน่ึง   แลวลกุข้ึนยืนครูหน่ึง 
คนอยูซึ่งตนไมนั้น ในระหวางกิ่งและคาคบท้ังปวง ลําบากอยู (เหน็ดเหน่ือยอยู). 
         ลําดับนั้น   ภิกษุนั้นกลาวกะพราหมณนั้นวา   " พราหมณทานแสวงหา 
อะไร ? " 
         พราหมณนั้นตอบวา   " ผมแสวงหาดอกมะเด่ือขอรับ "  
         ภิกษุนั้นกลาววา   " พราหมณ     ธรรมดาวาดอกมะเดื่อไมมีในโลก 
คําพูดนี้   (คําวาดอกมะเดื่อมี)   เปนคําเท็จ   ทานอยาไดลําบากเลย " 
         ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธยาศัยของภิกษุนั้น    จึงทรง 
เปลงรัศมี   แลวไดตรัสโอภาสคาถาทั้งหลายเหลานี้   แกภิกษุนั้น    ผูมีมานะมาก 
อันประมวลมาถึงพรอมแลววา   โย    นาชฺฌคมา    ภเวสุ    สาร  เปนตน 
ผูศึกษาควรกลาวคาถาทุกคาถา. 
         ในบรรดาคาถาเหลานั้น     จะไดกลาวถึงคาถาท่ี  ๑   กอน.     บทวา 
นาชฺฌคมา  ไดแก ไมถึง  คือ  ไมประสบ. 
         บทวา  ภเวสุ  ไดแก   ในกามภพ    รูปภพ    อรปูภพ    สัญญีภพ 
อสัญญีภพ   เนวสัญญีนาสัญญีภพ   เอกโวการภพ    จตุโวการภพ    และปญจ- 
โวการภพ. 
         บทวา  สาร  ไดแก  ภาวะที่เที่ยง   หรืออัตภาพ. 
         บทวา  วิจิน  คือ  แสวงหาอยูดวยปญญา. 
         คําวา   ปุปฺผมิว    อทุุมฺพเรส    เปนตน   มีเนือ้ความและโยชนา 
ดังน้ีวา ก็พระโยคาวจร เลือกอยูดวยปญญา  ก็ไมพบสาระไร ๆ ในภพท้ังหลาย  
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เหมือนพราหมณนี้    เมื่อเลือกดอกท่ีตนมะเด่ือทั้งหลาย     ก็ไมพบดอกมะเดื่อ 
ฉะน้ัน  พระโยคาวจรน้ัน      เห็นแจงธรรมเหลาน้ันอยู    โดยความไมเที่ยงและ 
โดยความเปนสภาพไมใชตน     เพราะอรรถวาหาสาระไมได     บรรลุอยูซึง่ 
โลกุตรธรรมท้ังหลายโดยลําดับ   ชื่อวายอมละซ่ึงฝงในและฝงนอกเสียไดเหมือน 
งูละคราบเกาที่คร่ําคราเสียฉะนั้น.   แตในคาถาท่ีเหลือท้ังหลาย    ขาพเจาจักไม  
กลาวโยชนาแหงคาถานั้น   กลาวเฉพาะเน้ือความท่ีแปลกกัน   เทาน้ัน. 
         ในสองบาทคาถาวา  ยสฺสนฺตรโต  น  สนฺติ  โกปา  อิติ  ภวา- 
ภวตฺจ  วีติวตฺโต  นี้   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้    อันตรศัพทนี้ปรากฏ 
ในอรรถท้ังหลายเปนอันมาก   มีอรรถวาเหตุ   อรรถวาทามกลาง   และอรรถวา 
จิต   เปนตนอยางนี้วา 
                                ชนท้ังหลาย   ประชุมปรึกษากัน   ที่  
                ฝงแมน้ํา ที่หนทาง ที่สภา และท่ีถนน สวน 
                ขาพเจาและทานมาประชุมกัน   เพราะเหตุ 
                อะไร๑ ? 
วา " บุคคลยอมถึงท่ีสุด   ในทามกลางได   ดวยการบรรลุคุณวิเศษ   อันม ี
ประมาณนอย "   และวา 
                                  ความโกรธกอใหเกิดความฉิบหาย 
                 ความโกรธทําใหจิตกําเริบ ชนยอมไมรูจัก 
                 ความโกรธนั้นซึ่งบังเกิดขึ้นแตจิตท่ีเปนภัย. 
         แตในที่นี้  อันตรศัพท  ใชในอรรถวาจิต.๒ 

 
๑.  ส.  สคาถา.  ๒๖๑.    ๒.  อ.  สตฺตก.  ๙๙.  
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         บาทคาถาวา  ยสฺสนตรโตโต   น  สนฺติ  โกปา ความวา ความโกรธ  
ยอมไมมีในใจของผูใด   เพราะความโกรธนั้น    ทานถอนข้ึนเสียแลวดวยมรรค 
ที่  ๓. 
         ก็เพราะเหตุที่สมบัติ   ชื่อวา  ภวะ  วิบัติชื่อ  วิภวะ  อนึ่ง ความเจริญ 
ชื่อวา  ภวะ  ความเสื่อมชื่อวา  วิภวะ  ความเท่ียงชื่อวา  ภวะ   ความขาดสูญ  
ชื่อวา  วิภวะ    บุญชื่อวา  ภวะ    บาปชือ่วา  วิภวะ    เมื่อวาโดยใจความแลว 
ทั้งวิภวะท้ังอภวะก็เปนอันเดียวกันนั่นเอง    ฉะนั้น     ในคําวา   ภวาภวตฺจ 
วีติวตฺโต   นี้   พึงทราบเน้ือความอยางนี้วา    ภิกษุนั้นชื่อวา   ลวงความเสื่อม 
และความเจริญ มีประการเปนอเนก  ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  ดวยอํานาจ 
แหงสมบัติ   วิบัติ   ความเจริญ  ความเส่ือม   ความเที่ยง  ความขาดสูญ      บญุ 
และบาป  ดวยมรรคทั้ง ๔ โดยนัยนั้น ๆ ตามสมควรแกเหตุ. 
         ก็ในขอวา  ยสฺส  วติกฺกา  เปนตนนี้ มีอธิบายวาภิกษุใด พิจารณา 
เห็นโทษในวิตกน้ัน ๆ แลวกําจัดคือทําใหสงบ  ไดแกเผาผลาญ   วิตก ๙ อยาง 
คือ :- 
           วิตก   ๓   อยาง   คือ 
                   ๑.   กามวิตก  (ความดําริในทางกาม) 
                   ๒.  พยาบาทวิตก  (ความดําริในการปองราย) 
                   ๓.   วิหิงสาวิตก  (ความดําริในการเบียดเบียน) 
             วิตก   ๓  อยาง   คือ 
                   ๑.  ญาติวิตก  (การคิดกังวลถึงญาติ) 
                   ๒.  ชนปทวิตก  (การคิดกังวลถึงชนบท) 
                   ๓.  อมรวิตก  (การคิดกังวลถึงความไมตาย)  
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            วิตก  ๓  อยาง  คือ 
                   ๑.   ปรานุททยตาปฏิสังยุตตวิตก      (ความคิดกังวลท่ีประกอบ 
                          ดวยความเปนผูเอ็นดูผูอ่ืน) 
                   ๒.   ลาภสักการสิโลกวิตก    (ความคิดกังวลถึงลาภสักการะและ 
                          ชื่อเสียง) 
                   ๓.   อนวัญญัตติปฏิสังยุตตวิตก   (ความคิดกังวลท่ีประกอบดวย  
                          การไมดหูม่ิน). 
         โดยนัยท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในสมันตภัตรกสูตร   ดวยการ 
พิจารณาธรรมท่ีปฏิปกษกัน  และดวยมรรคเบื้องตํ่าท้ัง  ๓  อันสามารถท่ีจะละ 
วัตถุนั้น ๆ เสียได. 
         ผูศึกษาพึงเห็นเน้ือความอยางนี้วา  ก็วิตกท่ีเหลืออันภิกษุกําจัดไดแลว 
อยางนี้   ทําใหสงบราบคาบในภายใน     ยอมไมเกิดข้ึนอีกในจิตท่ีเปนไปใน 
ขันธสันดานของตน  อันเกิดในภายในตน  ฉันใด   กิเลสที่เหลือท่ีพระอรหันต 
ตัดไดแลวก็ฉันนั้น  เพราะส่ิงท่ีตัดไดแลวทานเรียกวา    " กัปปตะ"    ดังท่ีทาน 
กลาวไววา  กปฺปตเกสมสฺสุ  (ผูมีผมและหนวดอันปลงแลว).* 

         บัดนี้    พึงทราบวินิจฉัยในคาถาน้ีวา    โย    นาจฺจสารี     เปนตน 
ดังตอไปนี้ :- 
         สองบทวา   โย   นาจฺจสารี  ไดแก  ภิกษุใดไมแลนเลยไป.  
         บทวา  น  ปจฺจสารี  คือ  ไมลาอยู. 
 
*  อ.  สตฺตก  ๙๖.  
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         ถามวา   ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ? 
         ตอบวา   ทานกลาวอธิบายไววา     ก็ภิกษุใดตกไปอยูในอุทธัจจะ 
ดวยการปรารภความเพียรจัด     ชื่อวา  ยอมแลนเลยไป  เมื่อตกไปในโกสัชชะ 
ดวยความเพียรที่หยอนเกินไป   ชื่อวายอมลาอยู    อน่ึง    เม่ือทําตนใหลําบาก 
ดวยภวตัณหา  ชื่อวา   ยอมแลนเลยไป   เมื่อประกอบกามสุขอยูดวยกามตัณหา 
ชื่อวายอมลาอยู     ดวยสัสสตทิฏฐิ    ชื่อวายอมแลนเลยไป    ดวยอุทเฉททิฏฐิ  
ชื่อวายอมลาอยู   เมื่อเศราโศกถึงอดีตอยู   ชื่อวายอมแลนเลยไป    เมื่อเพอหวัง  
อนาคตอยู     ชื่อวายอมลาอยู    ดวยปุพพันตานุทิฏฐิ    ชื่อวายอมแลนเลยไป 
ดวยอปรันตานุทิฏฐิ  ชื่อวายอมลาอยู   เพราะฉะนั้น  ภิกษุใดเวนที่สุด ๒ อยาง 
นี้ไดแลว   ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู   ชื่อวาไมแลนเลยไปและไมลาอยู.  
            บาทคาถาวา  สพฺพ  อจฺจุคมา  อิม  ปปฺจ  ความวา  ก็แลผูใด 
กาวลวง  คือ  ขามพน   อธิบายวา   กาวลวงเสียดวยดี  ซึ่งความเนิ่นชา ๓ อยาง 
คือ  ตัณหา    มานะ   และทิฏฐิ   อันมีเวทนา   สัญญา   และวิตก   เปนแดนเกิด 
ทั้งปวงเสียได  ดวยมัชฌมิาปฏิปทา  อันมีอรหัตมรรคเปนที่สุด. 
            ก็ในคาถาตอจากนั้น   มีความแปลกกันเพียงเทาน้ีวา  สพฺพ วิตถมิท 
ตฺวา โลเก.  เนื้อความแหงคาถานั้นวา บทวา สพฺพ  ไดแก ไมมีสวนเหลือ 
มีคําอธิบายวา   ทั้งส้ินคือเต็ม. 
            ก็แมเมื่อเปนเชนนี้     ในคาถาน้ี     พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอา 
สังขตธรรม  อันตางโดยขันธ  อายตนะ  และธาตุ  ทีเ่ปนโลกียซึ่งเขาถึงวิปสสนา 
เทาน้ัน.  
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         บทวา   วิตถ  ไดแก ความแปรผัน  มีคําอธิบายวา   ชื่อวา   แปรผัน 
เพราะความเปนโดยประการท่ีพวกคนพาลยึดถือเอาดวยอํานาจกิเลสวา     เที่ยง  
หรือวา  ยั่งยืน  วาเปนสุข  หรือวา  สวยงาม   หรือวา  เปนตัวตน. 
         บทวา  อิท  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงตรัสธรรมชาติ 
มีขันธเปนตนทั้งหมดน้ันนั่นแล  โดยภาวะที่เห็นประจักษ. 
         บทวา  ตฺวา ไดแก ทราบดวยมรรคปญญา อธิบายวา ก็แลภิกษุใด 
ทราบธรรมชาติมีขันธเปนตนนั้น    โดยความไมหลง และโดยอารมณ.  
         บทวา   โลเก   ไดแก ในโอกาสโลก.   เชื่อมความวา  รูวาธรรมชาติ 
มีขันธเปนตนทั้งปวงน้ีเปนของแปรผัน. 
         บัดนี้  พึงทราบวินิจฉัยในคาถาท้ัง ๔ เบื้องหนาแตนี้ไป  ดงัตอไปนี้ :-  
         ศัพทเหลาน้ีคือ  วีตโลโภ วีตราโค วีตโทโส  วีตโมโห  มีความ  
แปลกกัน  (ไมเหมือนกัน). 
         ในบรรดาคําทั้ง ๔ นี้  ทีช่ื่อวาโลภะ ดวยอํานาจแหงความโลภ (อยากได) 
คําวา  โลภะ  นี้  เปนคําท่ีรวมอกุศลธรรมฝายโลภะเขาไวทั้งหมด  เปนชื่อแหง 
อกุศลมูลที่หน่ึง    หรือเปนชื่อแหงวิสมโลภะ  โลภธรรมนั้นใด  บางคราวยอม 
เกิดข้ึนไดแมในวัตถุทั้งสาม  คือ  โภคะ ๑   รัฐ ๑  หมูบาน ๑    ทีช่ื่อวาราคะ 
ดวยสามารถแหงความรัญจวน  ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา   โลภธรรมยอมบังเกิด 
ข้ึนในสตรีทั้งหลายรุนพ่ีนองหญิง  รุนธิดา.  คําวา  ราคะ  นี้   เปนชื่อของราคะ 
คือกามคุณท้ังหา. 
         ที่ชื่อวา  โทสะ  ดวยสามารถแหงการประทุษราย.  คําวา  โทสะ  นี ้
เปนชื่อของความโกรธท่ีขาพเจาไดกลาวมาแลวในตอนตน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 46 

         ที่ชื่อวา  โมหะ  ดวยสามารถแหงความหลง.  คําวา   โมหะ  นี ้   เปน 
ชื่อแหงความไมรูในอริยสัจ  ๔.    ก็เพราะเหตุที่ภิกษุเกลียดโลภะ    ในบรรดา 
โลภะ  ราคะ  โทสะ   และโมหะนั้น      จึงเริ่มเจริญวิปสสนาวา    ทําไฉนหนอ 
ขาพเจาพึงกําจัดโลภะ    เปนผูปราศจากความโลภ     เพราะฉะนั้น       พระผูมี- 
พระภาคเจา  เมื่อทรงแสดงการละฝงในและฝงนอกทั้งปวง  อันเปนอุบายเครื่อง 
ละโลภ  อันเปนเครื่องแสดงความแปรผันแหงสังขารท้ังหลาย   และเปนอานิสงส  
แหงการละโลภะ     จึงทรงตรัสคาถาน้ี     ในแมคาถาท้ังหลาย    เบื้องหนาแตนี้ 
(ตอจากนี้)   ก็นัยนี้    (เหมือนกัน)    แตอาจารยบางพวกกลาววา    ภิกษุนั้นซึ่ง  
ปรารภวิปสสนาแลว   เกลียดธรรมเหลาน้ัน    จึงกลาวคาถารูปละ ๑ คาถา    ใน 
พระสูตรนี้   โดยนัยที่ขาพเจากลาวแลวน่ันเอง   ทานชอบใจคําใด   ก็พึงถือเอา 
คําน้ัน     ในคาถาท้ัง   ๔ ตอจากนี้  ก็นัยนี้  (เหมือนกัน)   แตการพรรณนาความ 
ในคาถาน้ี  ดังตอไปนี้. 
         อกุศลธรรมเหลาใด     ยอมนอนเน่ืองอยูในสันดานท้ังหลาย     เพราะ 
อรรถวายังละไมได  เหตุนั้นอกุศลธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา  อนุสยั  คําวา  อนุสัย 
นี้เปนชื่อแหงกามราคะ  ปฏิฆะ  มานะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  ภวราคะ  และอวิชชา 
ที่ชื่อวามูล   เพราะอรรถวา    เปนที่ต้ังแหงอาการของตน    แหงสัมปยุตธรรม 
ทั้งหลาย  ทีช่ื่อวาอกุศล   เพราะอรรถวาไมเกษม.   ที่ชื่อวามูล   เพราะอรรถวา 
เปนที่ต้ังแหงสัมปยุตธรรมน้ันบาง  ที่ชื่อวาอกุศล   เพราะอรรถวา   มีโทษและ 
มีวิบากเปนทุกข. 
         คําวา  มูลและอกุศลท้ัง ๒ อยางนี้   เปนชื่อแหงโลภะ โทสะ  และโมหะ 
จริงอยู   อกศุลมูลเหลาน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงไวอยางนี้     โดยนัย  
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เปนตนวา ภิกษุทั้งหลาย โลภะเปนอกุศลดวย เปนอกุศลมูลดวย.  อนุสัยเหลาน้ี 
บางอยางไมมีแกภิกษุใด เพราะเธอละเสียได ดวยมรรคนั้น  ๆ อยางนี้ และอนุสัย 
เหลาน้ีก็เปนอกุศลมูล    อันภิกษุถอนข้ึนไดแลวแล  อธิบายวา   ถอนเสียแลว. 
ก็พวกอาจารผูรูลักษณะของศัพท  ปรารถนาการลง  เส   อักษร  สําหรับคําท่ี  
เปนปฐมาวิภัตติพหุวจนะ  แตพระอรรถกถาจารยทั้งหลาย  พรรณนาวา ศัพทวา 
เส  เปนนิบาต.  ทานชอบใจคําใด  ก็พึงถือเอาคําน้ัน. 
         ก็ในคาถาน้ี  พึงทราบวินิจฉัย  ดังตอไปนี้ :-   
         ภิกษุนั้น   คือผูมีอยางนี้ เปนพระขีณาสพ  กพ็ระขีณาสพยอมไมยึดมั่น 
พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสวา  พระขีณาสพยอมละ  ครั้นละแลวก็ดํารงอยู   แม 
ก็จริง  ถึงกระนั้นพระองคก็ยังตรัสวา ภิกษุนั้น  ยอมละฝงนอกและฝงในเสียได 
ดวยลักษณะของคําท่ีเปนปจจุบัน   ในวิภัตติที่เปนปจจุบันใกลอดีต. 
         อีกอยางหนึ่ง ก็ภิกษุปรินิพพานอยูดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  บัณฑิต 
พึงทราบวา    ยอมละฝงในและฝงนอก    กลาวคืออายตนะภายในและอายตนะ 
ภายนอกของตนเสียได. 
         พึงทราบความไมมีอนุสัยในพระคาถานั้น     โดยแยกเปน ๒ สวน   คือ 
ตามลําดับกิเลส   และตามลําดับมรรค. 
         ก็เม่ือวาตามลําดับกิเลส   ความไมมีแหงกามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย 
ยอมมีไดดวยมรรคที่สาม.    ความไมมีแหงมานานุสัย    ยอมมีไดดวยมรรคท่ีสี่ 
ความไมมีแหงทิฏฐานุสัย  และวิจิกิจฉานุสัย   ยอมมีไดดวยมรรคที่หน่ึง  ความ 
ไมมีแหงภวราคานุสัยและอวิชชานุสัย  ยอมมีไดดวยมรรคที่สี่.  
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         เมื่อวาตามลําดับมรรค    ความไมมีแหงทิฏฐานุสัย    และวิจิกิจฉานุสัย 
ยอมมีไดดวยมรรคที่หน่ึง   ความไมมีแหงกามราคานุสัยและอวิชชานุสัย   ยอมมี 
ไดดวยมรรคที่สาม    ความไมมีแหงมานานุสัย   ภวราคานุสัย   และอวิชชานุสัย 
ยอมมีไดดวยมรรคที่สี่.   
         ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
         ตอบวา    ก็เพราะเหตุที่อนุสัยทั้งปวง    เปนอกุศลคือกามราคานุสัย  
และภวราคานุสัยเทานั้น ถึงการสงเคราะหเขาดวยโลภะเปนอกุศลมูล. ปฏิฆานุสัย 
และอวิชชานุสัย    ยอมถึงการนับวา   โทสะเปนอกุศลมูล    โมหะเปนอกุศลมูล 
สวนทิฏฐิ   มานะ   และวิจิกิจฉานุสัย   ไมจัดเปนอกุศลมูลขอใดเลย. 
         อีกอยางหนึ่ง  เพราะภิกษุปรารถนาการละกิเลส ดวยสามารถแหงความ 
ไมมีอนุสัย    และดวยสามารถแหงการถอนอกุศลมูลเสียได    ฉะน้ัน    พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา   ภิกษุใดไมมีอนุสัยไร ๆ  ถอนอกุศลมูลไดแลว. 
         ในบาทพระคาถาวา   ยสฺส   ทรถชา   เปนตนนี้   พึงทราบวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้ :- 
         กิเลสทีเ่กิดข้ึนครั้งแรก   ชื่อวาทรถะ   เพราะอรรถวา   เรารอน   สวน 
กิเลสที่เกิดตอมา  ชื่อวา  ทรถชา   เพราะเกิดจากกิเลสเปนเครื่องกระวนกระวาย 
เหลาน้ัน    ความถือตัวตนชื่อวา   โอร   สมดังท่ีทานกลาวไววา    ดูกอนภิกษุ 
คําวา  โอริมนฺตีร  นี้    เปนชื่อของการถือตัวถือตน. 
         คําวา  อาคมนาย  ไดแก  เพ่ือการอุบัติข้ึน. 
         บทวา  ปจฺจยาเส  ไดแก  ปจจัยทั้งหลายน่ันเอง. 
         ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ?  
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         ทานกลาวอธิบายไววา   ก็ภิกษุไมมีกิเลสที่เปนเหตุใหเกิดความกระวน 
กระวายบางอยาง  ซึ่งเปนปจจัยแหงการยึดถืออุปาทานขันธ   เพราะเหตุที่กิเลส 
เหลาน้ันตนละเสียไดแลว    ดวยอริยมรรค   ภิกษุนั้นชื่อวาละฝงในและฝงนอก 
เสียได  โดยนัยที่ขาพเจาไดกลาวไวแลวในตอนตนนั่นเอง. 
         แมในคาถาที่วา  ยสฺส  วนถชา  เปนตนนี้   บณัฑิตพึงทราบกิเลส 
ทั้งหลายท่ีเกิดจากปา   ดุจกิเลสทั้งหลายท่ีเกิดจากความกระวนกระวาย    แตใน 
อรรถแหงคํา  มีแปลกกันดังตอไปนี้ :-  
         ธรรมชาติที่ชื่อวาปา ก็เพราะอรรถวา ปรารถนาหรือตองการ  อธิบาย 
วา  ยอมจํานง   คือ   ยอมขอ   ยอมคบ   คําวา   วนะนี้     เปนชือ่ของตัณหา. 
จริงอยู  ตัณหานั้น    ทานเรียกวาวนะ  เพราะปรารถนา คือ  เพราะไหลออกมา 
แหงอารมณทั้งหลาย   ตัณหา   (วนะ)    ยอมแผไปดวยอํานาจท่ีมีอารมณเปน 
ปริยุฏฐาน (กลุมรุม) เพราะเหตุนั้น   ตัณหานั้นจึงชื่อวา วนถะ  คําวา วนถะ นี้  
เปนชื่อแหงตัณหานุสัย    กิเลสทั้งหลายท่ีเกิดจากปาคือตัณหา   ชื่อวา  วนถชา 
แตอาจารยบางพวกกลาววา    กิเลสแมทั้งหมด    ทานเรียกวา   วนถะ   เพราะ 
อรรถวาเปนเครื่องรกชัฏ   สวนกิเลสทีเ่กิดข้ึนตอ ๆ มา  ชื่อวา  วนถชา   ก็ใน 
ที่นี้ทานประสงคเอาเน้ือความในสุภสูตรเพียงเทานี้     แตเนื้อความนอกจากน้ี  
ตรงกับที่ตรัสไวในพระคาถาธรรมบท. 
         สองบทวา  วินิพนฺธาย ภวาย ไดแกเพ่ือความผูกพันในภพ   อีก 
อยางหน่ึง  ความวา  เมื่อความผูกพันในอารมณทั้งหลายแหงจิต   หรือเพ่ือความ 
อุบัติข้ึนตอไป   เหตุนั่นเอง  จึงชื่อวา  เหตุกัปปา.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 50 

         คําวา  นิวรณ  ในคาถาน้ีวา   โย  นีวรเณ  เปนตน   มีวิเคราะหวา 
ที่ชื่อวานิวรณ    เพราะอรรถวิเคราะหวา    ยอมทําจิตใหเดือนรอน   อธิบายวา 
เปนเครื่องปกปดจิต. 
         บทวา   ปหาย   ไดแก ทิ้งเสีย.  
         บทวา    ปฺจ    เปนการกําหนดนับนิวรณเหลาน้ัน     ภิกษุที่ชื่อวา 
ไมมีทุกข  เพราะไมมีความทุกข  ที่ชื่อวาขามความสงสัยเสียได   เพราะตนขาม 
ความสงสัยไดแลว   ที่ชื่อวามีลูกศรออกแลว    เพราะเปนผูมีลูกศรไปปราศแลว 
ถามวา  ทานกลาวอธิบายไวอยางไร   ตอบวา  ทานกลาวอธิบายไววา  ภิกษุใด 
เห็นนิวรณทั้งหา    มีกามฉันทเปนตน    และเห็นโทษในนิวรณทั้งหลาย    โดย 
ความเปนของเสมอกันและโดยพิเศษ     โดยนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน 
สมันตรภัตรกสูตร  จึงละ  (นิวรณเหลาน้ัน) ไดดวยมรรคนั้น ๆ   ชื่อวาเปนผู 
ไมมีทุกข   เพราะความไมมีแหงทุกข คือ  กิเลสทุกข  เพราะเหตุที่ตนละนิวรณ 
เหลาน้ันไดแลวน่ันเอง  ชือ่วา   ขามพนความสงสัยเสียได   เพราะทานขามพน 
ความสงสัยที่เปนไปแลว    โดยนัยเปนตนวา    ในอดีตกาลนานมาแลว    เราได 
เปนแลวหรือหนอ    ชื่อวาสลัดลูกศรเสียได    เพราะทานปราศจากลูกศรท้ังหา 
ที่ทานกลาวไววา  ในบรรดาลูกศรเหลาน้ัน    ลูกศร ๕ อยางเปนไฉน  ๕ อยาง 
คือ  ลูกศรคือราคะ  ลูกศรคือโทสะ  ลูกศรคือโมหะ   ลูกศรคือมานะ   ลูกศร 
คือทิฏฐิ    ภิกษุนั้นชื่อวาละฝงในและฝงนอกเสียได    โดยนัยทีข่าพเจากลาวไว 
แลวในตอนตนนั่นเอง. 
         แมในพระคาถานั้น     บัณฑิตพึงทราบการละนิวรณ ๒ อยางเชนกัน 
คือ   โดยลําดับกิเลส ๑   โดยลําดับแหงมรรค ๑.  
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         ก็เม่ือวาตามลําดับกิเลส      การละกามฉันทนิวรณและพยาบาทนิวรณ 
ยอมมีไดดวยมรรคที่  ๓   การละถีนมทิธนิวรณและอุทธัจจนิวรณ     ยอมมีได 
ดวยมรรคที่  ๔  การละกุกกุจจนิวรณกลาวคือความเดือดรอน     ที่เปนไปแลว 
โดยนัยเปนตนวา  " กุศลเราไมกระทําแลวหนอ "    และวิจิกิจฉานิวรณ    ยอม 
มีไดดวยมรรคท่ี ๑. 
         แตเมื่อวาตามลําดับมรรค      การละกุกกุจจนิวรณและวิจิกิจฉานิวรณ 
ยอมมีไดดวยมรรคที่   ๑   การทํากามฉันทนิวรณและพยาบาทนิวรณใหเบาบาง  
ยอมมีไดดวยมรรคที่ ๒ การละกามฉันทะและพยาบาทนิวรณไดสิ้นเชิงยอมมีได 
ดวยมรรคที่ ๓ การละถีนมิทธนิวรณ  และอุทธัจจนิวรณ  ยอมมีไดดวยมรรค 
ที่  ๔  ฉะนี้แล.  
         ภิกษุใดละนิวรณทั้งหลายไดอยางนี้     เปนผูไมมีทุกขขามความสงสัย 
เสียได  ปราศจากลูกศร   ภิกษุนั้นชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได    ดุจงู 
ละคราบเกาที่คร่ําคราไปฉะนั้น. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ทรงใหเทศนาจบลงดวยยอดคือพระอรหัตทีเดียว 
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนา  ภิกษุนั้นดํารงอยูแลวในพระอรหัต. 
         อาจารยบางพวกกลาววา    คาถาใด ๆ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
แลวแกภิกษุเหลาน้ัน   โดยประการใด ๆ ภิกษุนั้น  ๆ  ดํารงอยูแลวในพระอรหัต 
ในที่สุดแหงพระคาถาน้ัน  ๆ โดยประการน้ัน ๆ. 
                                         จบอรรถกถาอุรคสูตร 
                                          แหง 
                 อรรถกถาขุททกนิกาย    ชือ่ปรมัตถโชติกา  
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                                                 ธนิยสูตรที่  ๒ 
    วาดวยคาถาโตตอบระหวางนายธนิยะกับพระพุทธเจา 
      นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา 
                                [๒๙๕]  เรามขีาวสําเร็จแลว  มีน้ํานม 
               รีด   (จากแมโค)     รองไวแลว      มีการอยูกับ 
               ชนผูเปนบริวาร           ผูมีความประพฤติอนุกูล  
               เสมอกันที่ใกลฝงแมน้ํามห ี         เรามุงบังกระ- 
               ทอมแลว      กอไฟไวแลว    แนะฝน     หากวา  
               ทานยอมปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด. 
      พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา 
                                 เราเปนผูไมโกรธ        มีกิเลสดุจหลักตอ 
               ปราศไปแลว           เรามกีารอยูสิ้นราตรีหน่ึงท่ี 
               ใกลฝงแมน้ํามหี         กระทอมมีหลังคาอันเปด 
        แลว       ไฟดับแลว      แนะฝน     หากวาทาน 
                ปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด. 
      นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา 
                                  เหลอืบและยุงยอมไมม ี      โคท้ังหลาย 
                ยอมเท่ียวไปในประเทศใกลแมน้ํา      ซึ่งมีหญา 
                งอกขึ้นแลว         พึงอดทนแมซึ่งฝนท่ีตกลงมา  
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                ได  แนะฝน  หากวาทานปรารถนาก็เชิญตก 
                ลงมาเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา                  
                                    ก็เราผูกแพไวแลว     ตกแตงดีแลว 
                กําจัดโอฆะ  ขามถึงฝงแลว   ความตองการ 
                ดวยแพยอมไมมี      แนะฝน     หากวาทาน 
                ปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด.   
           นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา 
                                    ภริยาเชื่อฟงเรา     ไมโลเล      เปนที ่
                พอใจ   อยูรวมกันสิ้นกาลนาน    เราไมไดยิน 
                ความชั่วอะไร ๆ    ของภริยานั้น       แนะฝน 
                หากทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา 
                                    จติเชื่อฟงเรา     หลุดพนแลว      เรา 
                อบรมแลว    ฝกหัดดีแลวส้ินกาลนาน   และ 
                ความชั่วของเรายอมไมม ี  แนะฝน    หากวา 
                ทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด. 
           นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา 
                                    เราเปนผูเลี้ยงตนดวยอาหารและ 
                เครื่องนุงหมและบุตรท้ังหลายของเราดํารง  
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                อยูดี  ไมมีโรค  เราไมไดยินความช่ัวอะไร ๆ 
                ของบุตรเหลาน้ัน    แนะฝน    หากวาทาน 
                ปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา 
                                    เราไมเปนลูกจางของใคร ๆ เราเท่ียว 
              ไปดวยความเปนพระสัพพัญูผูไมมีความ 
              ตองการในโลกท้ังปวง เราไมมีความตองการ 
              คาจาง  แนะฝน  หากวาทานปรารถนาก็เชิญ  
              ตกลงมาเถิด. 
           นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา 
                            โคแก   ลูกโคออนท่ียังไมไดฝก    แม 
           โคท่ีมีครรภ     ลูกโคหนุม   แมโคตัวปรารถนา 
             ประเวณีก็มีอยู   อนึ่ง    แมโคท่ีเปนเจาฝูงแหง 
             โคก็มีอยู     แนะฝน     หากวาทานปรารถนาก็ 
             เชิญตกลงมาเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา 
                        โคแก     ลกูโคออนท่ียังไมไดฝก 
               แมโคท่ีมีครรภ    ลูกโคหนุม   แมโคท่ีปรารถนา 
            ประเวณีก็ไมมี     อนึ่ง    แมโคท่ีเปนเจาฝูงแหง 
            โคก็ไมม ี      แนะฝน     หากวาทานปรารถนาก็ 
               เชิญตกลงมาเถิด. 
           นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา  
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                                    เสาเปนที่ผูกโคเราฝงไวแลว    ไม 
              หว่ันไหว      เชอืกสําหรับผูกพิเศษประกอบ 
              ดวยปมและบวงเราทําไวแลว     สําเร็จดวย 
              หญามุงกระตายเปนของใหมมีสันฐานดี 
              สําหรับผูกโคท้ังหลาย   แมโคหนุม  ๆ    ก็ไม 
              อาจจะใหขาดไดเลย   แนะฝน   หากวาทาน 
              ปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา  
                                   เราจักไมเขาถึงการนอนในครรภอีก 
             เหมอืนโคตัดเชือกสําหรับผูกขาดแลว 
             เหมอืนชางทําลายเถากระพังโหมไดแลว 
             ฉะนัน้  แนะฝน  หากวาทานปรารถนาก็เชิญ 
             ตกลงมาเถิด. 
                             ฝนไดตกเต็มท้ังท่ีลุม    ทั้งท่ีดอน    ใน 
             ขณะน้ันเอง     นายธนิยะคนเลี้ยงโค    ไดยิน 
             เสียงฝนตกอยู        ไดกราบทูลเน้ือความน้ีวา 
             เปนลาภของขาพระองคไมนอยหนอ       ที่ขา 
        พระองคไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา      ขาแต 
            พระองคผูมีจักษุ   ขาพระองคขอถึง  พระองค 
            วาเปนสรณะ      ขาแตพระองคผูเปนมหามุน ี
             ขอพระองคทรงเปนพระศาสดาของขาพระ-  
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        องค     ทั้งภริยาท้ังขาพระองคเปนผูเชื่อฟง 
            ประพฤติพรหมจรรยในพระสุคต          ขา- 
             พระองคเปนผูถึงฝงแหงชาติ      และมรณะ 
            จะเปนผูกระทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขได. 
           มารผูมีบาปไดกลาวคาถาวา 
                          คนยอมเพลิดเพลินเพราะอุปธิทั้ง 
           หลาย   เปรียบเหมอืนบุคคลผูมบีุตร   ยอม 
           เพลิดเพลินเพราะบุตร    บุคคลมีโค    ยอม   
           เพลิดเพลินเพราะโค ฉะนั้น   คนผูไมมีอุปธิ 
           ยอมไมเพลิดเพลินเลย. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา 
                            คนยอมเศราโศกเพราะอุปธิทั้งหลาย 
           เปรียบเหมือนบุคคลผูมีบุตร   ยอมเศราโศก 
          เพราะบุตร   บุคคลผูมีโค       ยอมเศราโศก 
            เพราะโค   ฉะนั้น    คนผูไมมีอปุธิ    ยอมไม 
               เศราโศกเลย. 
                                                จบธนิยสูตรที่  ๒  
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                                         อรรถกถาธนิยสูตร 
         ธนิยสูตร  ประกอบดวยคาถาวา ปกฺโกทโน เปนตน 
         ธนิยสตูรนี้  มีเหตุอุบัติข้ึนเปนอยางไร ?  ธนิยสูตรนี้  มีเหตุอุบัติข้ึน 
ดังตอไปนี้ :- 
         พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยูในกรุงสาวัตถี  โดยสมัยนั้น    คนเลี้ยง 
โคชื่อ  ธนิยะ   อาศัยอยูบนฝงแมน้ํามหี  บุพกรรมของนายธนิยะน้ันมีดังตอไป 
นี้ :-                                               
         เมื่อคําสอนของพระพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะ ยังปรากฎอยู 
นายธนิยะผูนี้ไดถวายสลากภัตร  ๒๐ ที่   แดพระสงฆทุกวันส้ิน ๒ หม่ืนป   เขา 
จุติจากชาตินั้นแลว  ก็บังเกิดในเทวโลกท้ังหลายทีเดียว  ทําพุทธันดรหน่ึงใหสิ้น 
ไปในเทวโลก   พอถึงกาลของพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย  ก็บังเกิดเปน 
บุตรเศรษฐี  ในนครธรรมโกรัณฑะซ่ึงเปนนครท่ีข้ึนอยูในปพพตรัฐ    ในตอน 
กลางของวิเทหรัฐ. เขาอาศัยฝูงโคเลี้ยงชีพ ดวยวาเขามีโคประมาณ ๓๐,๐๐๐  ตัว 
เขารีดนมจากแมโค ๒๗,๐๐๐  ตัว    ธรรมดาวาพวกเลี้ยงโคท้ังหลายไมไดอยู 
ประจําท่ี  พวกเขาอยูบนบก ๔ เดือนในฤดูฝน  อีก ๘ เดือนท่ีเหลือ  พวกเขา 
ไดหญาและนํ้าที่โคสะดวกก็อยูที่นั้น    และที่นั้นจะตองเปนฝงแมน้ํา    หรอืไมก็ 
ฝงสระนํ้าที่เกิดเองตามธรรมชาติ. 
         ตอมาในฤดูฝน  นายธนิยะผูนี้ไดออกจากบานท่ีตนอยูไปเสาะแสวงหา 
ชองทาง (โอกาส) เพ่ือใหโคทั้งหลายอยูอยางสบาย จึงไดเขาไปยังโอกาสท่ีแมน้ํา  
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มหามหีแยกออกเปน ๒ สาย    ถึงการนับวา    (เรยีกกันวา)    กาฬมหี   สาย ๑  
มหามหี  สาย ๑  เมื่อไหลไป  ก็มาบรรจบกันที่ใกลทะเลอีก   แลวไดทําใหเกิด 
เกาะในระหวางข้ึน     เขาจึงสรางโรงสําหรับโคทั้งหลายและท่ีอยูของตนข้ึน 
(ณ สันดอนอันเปนเกาะแหงน้ัน)    ไดเขาอยูอาศัย   เขามีบุตร ๗ คน  มีธิดา 
๗ คน  สะใภ ๗  คน  และกรรมกรเปนจํานวนมาก. 
         ธรรมดาวา  คนเลี้ยงโคทั้งหลาย   ยอมทราบนิมิตแหงฝน  (คือ)  เม่ือ 
ใดนกท้ังหลายทํารังบนยอดไม  ปูทั้งหลายปดรูที่ใกลแมน้ํา  ยอมใชรู   (ใหม) 
ใกลที่ดอน  ในกาลน้ัน     คนเลี้ยงโคท้ังหลายยอมถือวา  จักมีฝนชุก   แตเมื่อใด 
นกทั้งหลายยอมทํารังเหนือพ้ืนน้ําในท่ีตํ่า ปูทั้งหลายปดรูที่ใกลที่ดอน (บนบก) 
ยอมใชรูใกลแมน้ํา  ในกาลน้ัน   คนเลีย้งโคท้ังหลายยอมถือวา  จักมีฝนนอย  
         ครั้งน้ัน     นายธนิยะน้ัน  กําหนดนิมิตวาจักมีฝนดี   พอฤดูฝนใกลเขามา 
ก็ออกจากเกาะที่อยูในระหวาง   (แมน้ํา)   สรางสถานท่ีของตนข้ึนในสถานที่ 
น้ําทวมไมถึง   แมในเมื่อฝนตกอยูสิ้น ๗ สัปดาห   ที่ฝงหนึ่งของแมน้ํามหามหี 
สรางโรงโคลอมท่ีอยูไวโดยรอบ  แลวก็อยูในที่นั้น.   
         ครั้งน้ัน   เมื่อเขาทําการตระเตรียมวัสดุมีไมและหญาเปนตนแลว   เม่ือ 
พวกลูก ๆ ภรรยา  และพวกคนทั้งหลายท้ังปวงอยูพรอมหนากัน    เมื่อของเค้ียว 
และของบริโภคนานาประการท่ีตนไดเตรียมไวเรียบรอยแลว    กลุมแหงเมฆฝน 
ทั้งหลายก็ต้ังข้ึนทั้ง ๔ ทิศโดยรอบ. 
         นายธนิยะน้ัน  รีดนมจากแมโคทั้งหลาย   ใหลูกโคทั้งหลายอยูในคอก 
ทั้งหลาย  ใหสุมควันเพ่ือโคทั้งหลายข้ึนทั่วทั้ง ๔ ทศิ   (เพ่ือไลยุง)   ใหบริวาร  
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ชนทุกคนบรโิภคแลว     ใหทํากิจทุกอยางแลว     ใหตามประทีปข้ึนในที่นั้น  ๆ 
ตนเองบริโภคภัตรดวยนํ้านมสด    นอนอยูบนที่นอนอันใหญ    เห็นสิริสมบัติ 
ของตนแลว   ก็มีความยินดี  นอนฟงเสียงฟารองมาจากทิศเบ้ืองหนา   ไดเปลง 
อุทานน้ีวา 
                                        เรามีขาวสําเร็จแลว มีน้ํานมรีด(จาก 
                   แมโค)     รองไวแลว     มกีารอยูกับชนผูเปน 
                   บริวาร  ผูมีความประพฤติอนุกูลเสมอกัน   ที่  
                   ใกลฝงแมน้ํามหี         เรามุงบังกระทอมแลว  
                   กอไฟไวแลว   แนะฝน   เมื่อเปนเชนนี้    หาก 
                   ทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด. 
         พรรณนาความในคาถาท่ี ๑  นั้น    ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา   ปกฺโกทโน  ไดแก  ภัตรที่เสร็จแลว. 
         บทวา   พุทฺธขีโร  ไดแก น้ํานมท่ีเขารีดจากแมโคทั้งหลายแลวถือเอา 
นายธนิยะยอมแสดงตนเองดวยคําวา   อห (ขาพเจา). 
         บทวา   อสฺม ิ ไดแก ความเปนอยางนั้นของตน  อธิบายวาเรามีขาวสุก 
และ    รีดนมแลว. 
         ศัพทวา   อิติ    ความวา    นายธนิยโคปะกลาวแลวอยางน้ี   แตในคัมภีร 
นิทเทส   ทานกลาวอรรถแหงอิติศัพทไวอยางนี้วา ศัพทวา อิติ ใชในการเชื่อม 
บท   เปนการเกี่ยวของกันแหงบท    เปนการทําบทใหเต็ม   เปนที่ประชุมแหง 
อักษร   เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ   คําวา  อิติ นี้  เปนชื่อแหงบทเบ้ือง  
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ปลาย  อิติศพัทแมนั้นบัณฑิตพึงทราบวา  ทานกลาวหมายเอาเนื้อความน้ีเทาน้ัน 
ก็อิติศัพท  ซึง่ประกาศเน้ือความน้ันนั่นแล  แหงบทท่ีทานกลาดวยบทเบ้ืองตน 
วา  ทานกลาวไวแลวอยางนี้เปนการเชื่อมบทดวยบทเบ้ืองปลาย   โดยนัยมอีาทิ 
อยางนี้วา  อิติ  เมตฺเตยฺโย  หรือวา  อิติ  ภควา   หาใชโดยประการอ่ืนไม. 
         สองบทวา   ธนิโย   โคโป  เปนชือ่รวมของเศรษฐีบุตรนั้น    ดวยวา 
นายธนิยโคปะนั้น  ชื่อวาธนิยะ  ก็เพราะประกอบพรอม  (มั่งค่ัง) ไปดวยทรัพย 
(ธนะ)  คือ  โค  ที่ทานกลาวใหพิเศษไวอยางนี้วาทรัพยที่จะเสมอดวยโคไมมี  
ดังน้ี   ก็หมายถึงการท่ีนายโคปะนั้นเปนผูมีอุปการะมากแกชาวโลก   โดยการให 
ปญจโครส    ในบรรดาทรัพยทั้ง  ๕  อยาง    มีอสงัหาริมทรัพยเปนตน     เวน 
ทรัพยที่จะติดตามตนไปไดมีทานและศีลเปนตน    โดยเปนอสังหาริมทรัพย   ม ี
นา   สวน  และอารามเปนตนบาง    โดยเปนทรัพยที่เดินไดมีวัวและมาเปนตน 
บาง   โดยเปนสังหาริมทรัพยมีเงินและทองเปนตนบาง    โดยเปนทรัพยที่มี 
อวัยวะสมบูรณอันเปนบอเกิดแหงศิลปะเปนตน    ชื่อวาโคปะ   ก็เพราะการเล้ียง 
โคทั้งหลาย. 
         ดวยวา  ผูใดเลี้ยงโคของตน  ผูนั้นชื่อวาโคปะ  สวนผูใดเลี้ยงโคของ 
คนเหลาอ่ืน เปนผูรับคาจาง ผูนั้นชื่อวานายโคบาล  ก็บุตรเศรษฐีนั้นเปนผูเลี้ยง 
โคของตนเทาน้ัน    เขาจึงไดขนานนามวา โคปะ. 
         บทวา   อนุตีเร   คือท่ีใกลฝง. 
         บทวา   มหิยา   ไดแก  แหงแมน้ําท่ีมีชื่อวา   มหามหี. 
         การอยูรวมกันกับบริวารชนที่สมานสามัคคีกัน   ที่มีความประพฤติ 
เกื้อกูลกัน  การอยูรวมกันนั้น     เปนการอยูรวมของผูใด    ก็นายธนิยโคปะนี้  
เปนเชนนั้น  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไววา  การอยูรวมกัน.  
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         บทวา  ฉนฺนา  ไดแก ทําใหฝนรั่วรดไมได   ดวยการมุงดวยเครื่องมุง 
คือหญาและใบไมทั้งหลาย. 
         คําวา  กุฏิ  นี ้ เปนชื่อของเรือนนั้น. 
         บทวา  อาหิโต  คือ  นํามาแลว  หรือกอไวแลว.  ไฟชื่อวา  คินิ ไฟ 
ทานเรียกวา คินิ ในฐานะนั้น   ๆ. 
         บทวา  อถ เจ ปตฺถยสิ  มีคําอธิบายวา  เมื่อเปนเชนนี้   ถาวาทาน        
ปรารถนาในบัดนี้.  
         บทวา  ปวสฺส  ความวา  จงรด  คือจงหลั่งลง  ไดแกจงปลอยนํ้าลงมา 
นายธนิยะเรียกเมฆฝนวาเทวะ.    การพรรณนาเฉพาะในคาถาน้ีเพียงเทาน้ีกอน 
สวนการพรรณนาเนื้อความมีดังตอไปนี้. 
         นายธนิยโคปะนี้   นอนแลวในเรือนอันเปนที่นอนของตนอยางนี้  ฟง 
แลวซ่ึงเสียงรองของเมฆ   (เสียงฟารอง)   กลาวอยูวา      เรามีขาวหุงเสร็จแลว 
ยอมแสดงถึงการเตรียมไวอยางดีของตน    อันเปนอุบายท่ีจะใหระงับความทุกข 
กาย   และเปนเหตุแหงความสุขกาย เขาเม่ือกลาววา  เรารีดนมเสร็จแลว   ชื่อวา 
ยอมแสดงถึงการจัดการดีของตน    อันเปนอุบายเพ่ือเขาไประงับทุกขทางใจ 
และเปนเหตุแหงความสุขใจ  เมื่อกลาววา   ที่ฝงแมน้ํามหี   ยอมแสดงถึงสมบัติ  
คือสถานท่ีอยู   เขากลาวอยูวา   การอยูรวมกัน    ยอมแสดงถึงความไมมีความ 
เศราโศก  อันมีการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเปนเหตุ  ในกาลเชนน้ัน      เมื่อกลาว 
วา    เรามุงกระทอมแลว     ยอมแสดงถึงการกําจัดคือความปราศจากความทุกข 
อันเปนทุกขทางกาย.  
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         บทวา   อาหิโต  คินิ  ความวา   เพราะเหตุที่นายโคบาลท้ังหลาย 
กอไฟ ๓ ชนดิ  คือ  ไฟลอมรอบ  ไฟควัน และไฟผิง  และพวกนายโคบาลเหลา 
นั้นก็ไดกอไฟทั้ง  ๓ ชนดินั้นข้ึน  ในเรือนของนายธนิยโคปะนั้น   เพราะฉะนั้น 
เขาเมื่อกลาววา     เรากอไฟแลว      หมายถึงไฟลอมรอบในทิศทั้งปวง  ยอม   
แสดงถึงการปองกันการเขามาแหงเน้ือราย   เมื่อกลาววา   เรากอไฟแลว    หมาย 
เอาไฟควัน   ซึ่งกอจากวัตถุทั้งหลายมีโคมัยเปนตน   ในทามกลางแหงใดท้ังหลาย 
ยอมแสดงถึงการไมมีการเบียดเบียนโคทั้งหลายท่ีเกิดจากเหลือบและยุงเปนตน 
เมื่อกลาววา     เรากอไฟเสร็จแลว       หมายถึงไฟผิงในท่ีนอนท้ังหลายของพวก  
โคบาล  ยอมแสดงถึงการกําจัดอาพาธอันเกิดจากความหนาวของพวกนายโคบาล 
เขาแสดงอยูอยางนี้    ก็เกิดความปติและโสมนัสข้ึนเพราะตนเองก็ดี   โคทัง้หลาย 
ก็ดี  บริวารชนก็ดี  ไมมีอาพาธไร ๆ ซึง่มีฝนเปนปจจัย  จึงกลาววา   แนะฝน 
เมื่อเปนเชนน้ี  หากวา  ทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด. 
         เมื่อนายธนิยะ กลาวคาถาน้ีอยูอยางนี้   พระผูมีพระภาคเจา  ซึ่งประทับ 
อยูในพระคันธกุฎี   ในพระเชตวันมหาวิหาร    ไดทรงสดับเสียงของนายธนิยะ 
นั้น    ดวยโสตธาตุอันเปนทิพย  ซึ่งบริสุทธิ์ลวงเลยโสตธาตุของมนุษย   ก็แล 
ครั้นทรงสดับแลว   ทรงตรวจดูอยูซึ่งโลกดวยพุทธจักษุ   ไดทรงเห็นนายธนิยะ 
พรอมกันภรรยาของเขา  ก็ทรงทราบวา  แมสามีภรรยาคูนี้   ถึงพรอมแลวดวย 
เหตุ  ถาเราจักไปแสดงธรรม  เขาแมทั้งคูก็จักบวชแลวบรรลพุระอรหัต   ถาเรา 
จักไมไป  พรุงน้ีเขาทั้งสองจักพินาศเพราะหวงน้ํา. 
         ในขณะนั้นนั่นเอง  พระผูมีพระภาคเจา   ไดเสด็จไปยังสถานที่อยูของ 
นายธนิยะ   โดยทางอากาศซึ่งเปนระยะทาง ๗ โยชน    จากเมืองสาวัตถี    ได  
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ประทับยืนอยูเบื้องบนกระทอมของเขา   นายธนิยะก็ยังกลาวคาถาน้ันอยูบอย ๆ 
ยังไมจบ    แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแลวก็ยังกลาวอยูนั่นเอง    ก็พระ- 
ผูมีพระภาคเจา    ครั้นทรงสดับคาถาน้ันแลว     เพ่ือจะแสดงวา    ชนทั้งหลาย 
ผูพอใจแลว   หรือเปนผูสละแลวดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี     แตก็หาเปนอยางนี้  
ไม    จึงไดภาษิตคาถาตอบ   ที่เหมือนกันโดยพยัญชนะ    แตตางกันโดยอรรถ 
นี้วา 
                                 เราเปนผูไมโกรธ  มีกิเลสดุจหลักตอ 
                ปราศไปแลว    เรามีการอยูสิ้นราตรีหน่ึง ที่  
                ฝงแมน้ํามห ี  กระทอมมหีลงัคาอันเปดแลว 
                ไฟก็ดับแลว   แนะฝน  เมื่อเปนเชนนี้   หาก 
                ทานปรารถนาจะตก  ก็เชิญตกลงเถิด. 
         ดวยวา บททั้งหลายมีบทวา " ปกฺโกทโน "  และบทวา " อกฺโกธโน " 
โดยอรรถไมเขากัน   (ไมเหมือนกัน)  ดุจฝงนี้และฝงโนนของมหาสมุทรฉะน้ัน. 
แตพยัญชนะบางตัวในคาถาทั้ง  ๒  นี้เหมือนกัน    เพราะฉะนั้น      บางบทใน 
คาถาท้ัง ๒ นี้จะเหมือนโดยพยัญชนะ. 
         ในคาถาตนนั้น     บณัฑิตพึงทราบเนื้อความแหงบทท่ีเหมือนกัน   โดย 
นัยที่ขาพเจากลาวแลว   สวนการพรรณนาทั้งโดยพยัญชนะท้ังโดยความ   แหง 
บทที่ตางกันมีดังน้ี :- 
         บทวา  อกฺโกธโน  คือมีความไมโกรธเปนสภาพ ดวยวาความโกรธ 
ซึ่งเปนอาฆาตวัตถุมีประการดังท่ีขาพเจากลาวแลวในตอนตนนั้นใด  แมหนอย-  
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หน่ึงบังเกิดข้ึนอยูแกคนบางคน      ทําใจใหเราเรารอนแลวก็สงบลงได.      แต 
บางคน  ยอมทําหนาสยิ้วดวยความโกรธใด  ซึ่งบังเกิดข้ึนแลว  มีกําลังแรงกวา 
ความโกรธที่นิดหนอยน้ัน      คนบางคนปรารถนาจะกลาวคําหยาบ    ดวยความ 
โกรธท่ีมีกําลงัแรงกวาน้ัน   จึงทําเหตุสักวา  คางสั่น   (ปากส่ัน)  คนอีกพวกหน่ึง 
กลาวคําหยาบดวยความโกรธท่ีมีกําลังแรงกวาน้ัน     อีกพวกหนึ่ง     แสวงหา 
ทอนไมและศาสตรา     เหลียวดูทิศทั้งหลายดวยความโกรธท่ีมีกําลังแรงกวาน้ัน 
อีกพวกหนึ่งจับทอนไมและศาสตรา   ดวยความโกรธท่ีมีกําลังแรงกวาน้ัน    อีก 
พวกหน่ึงถือทอนไมเปนตน   ว่ิงเขาใสดวยความโกรธท่ีมีกําลังแรงกวาน้ัน   อีก  
พวกหน่ึงประหาร ๒-๓ ครั้ง     ดวยความโกรธท่ีมีกําลังแรงกวาน้ัน   อีกพวก-  
หน่ึงฆาแมกระท่ังญาติสายโลหิตของตนดวยความโกรธท่ีมีกาํลังแรงกวานั้น  อีก 
พวกหน่ึง  เกิดวิปฏิสาร  (เดือดรอน)   ข้ึนดวยความโกรธท่ีมีกาํลังแรงกวานั้น 
แลวฆาตัวเอง   ดุจอํามาตยชาวกาลคามในเกาะสิงหล.   ก็ดวยเหตุประมาณเทาน้ี 
ความโกรธจัดวาถึงความเพ่ิมพูนข้ึนอยางยิ่ง. 
         ความโกรธนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงละไดแลวท่ีโคนตนโพธิ์นั้นเอง 
มีรากอันขาดแลว   ดุจตาลยอดดวนฉะนั้น    เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  " เราเปนผูไมโกรธ." 
         บทวา  วิคตขีโล   ไดแก มีกิเลสดังหลักตอ. 
         ดวยวา     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถึงกิเลสเพียงดังตะปูตรึงใจ   ๕ 
เหลาน้ันใดไว    เพราะความท่ีจิตเปนสภาพแข็งกระดาง.     เมอืฝนอันเปนเหตุ 
แหงกุศลมีการฟงพระสัทธรรมเปนตน      แมตกรดอยูที่จิตอันเปนดุจหลักตอ  
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เพราะกิเลสเพียงหลักตอเหลาใด  กุศลก็ไมงอกข้ึน  เปรียบเหมือนแมเมื่อฝนตก 
อยูตลอด ๘ เดือน ในภูมิภาค     อันเปนเหมือนหลักตอ     (มีหนิกรวดมาก) 
ขาวกลาท้ังหลายก็งอกข้ึนไมไดฉะน้ัน   กิเลสเพียงดังหลักตอเหลาน้ัน    พระผูมี 
พระภาคเจาทรงละไดแลวโดยประการท้ังปวง  ที่ควงแหงตนโพธิ์นั่นเอง   เพราะ 
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  เราเปนผูมีกิเลสดุจหลักตอปราศไปแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาน้ัน    มีการอยูสิ้นราตรี   เพราะฉะนั้น    พระองค 
จึงชื่อวามีการอยูสิ้นราตรีหน่ึง.   เหมือนอยางวา   นายธนิยะน้ัน  เขาอยูประจํา 
ตลอด ๔ เดือน   ที่ฝงแมน้ํามหามหีนั้น    ฉันใด   พระผูมีพระภาคเจาจะเปน 
ฉันนั้นก็หามิได  ดวยวา  พระผูมีพระภาคเจา  เสด็จเขาอยูในที่นั้นเพียงคืนน้ัน 
เทาน้ัน    เพราะความเปนผูทรงใครประโยชนแกนายธนิยะน้ัน  ฉะนั้น   พระผูมี  
พระภาคเจาจึงตรัสวา   เราอยูสิ้นราตรีหน่ึง. 
         บทวา  วิวฏา  ไดแก  ไมมีหลังคา.    อัตภาพชื่อวา  กุฎี.    ดวยวา 
อัตภาพอาศัยอํานาจแหงประโยชนนั้น ๆ   ทานเรียกวากายบาง   วาคูหาบาง  วา 
เคหะบาง   วาสันเทหะบาง    วานาวาบาง    วารถบาง    วาวณะ   (แผล)   บาง 
วาธชะ (ธง) บาง   วาวัมมิกะ (จอมปลวก) บาง   วากุฎี (กระทอม) บาง   วา 
กุฏิกาบาง.  ในท่ีนี้  อัตภาพพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  กฎุี   เพราะอาศัย 
กระดูกเปนตน    ถึงการนับเขา   (วาเปนกาย)   เหมือนกุฎีที่ไดนามวา   เรือน 
ก็เพราะอาศัยไมเปนตน    สมดังท่ีพระสารีบุตรกลาวไว   (ในมหาหัตถีปโทปม- 
สูตร)   วา   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   อากาศอาศัยไม   อาศัยเถาวัลย   ดิน และ 
หญาเปนธรรมชาติแวดลอมแลว    ยอมถึงการนับวาเปนเรือนแมฉันใด  ดกูอน  
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ทานผูมีอายุทั้งหลาย  อากาศอาศัยกระดูก  อาศัยเอ็น เนื้อ  หนัง เปนธรรมชาติ 
แวดลอมแลว   ยอมถึงการนับวารูป   ฉันนั้นนั่นแล.  
         อีกอยางหนึ่ง   อัตภาพชื่อวา  กุฎี   ก็เพราะเปนที่อยูของลิง  คือ  จิต 
สมดังท่ีทานกลาวไววา  
                                          ก็กุฎี      คือรางกระดูกนี้ เปนที่อยูของ 
                      ลิง  เพราะฉะนั้น   ลิงจึงออกจากกุฎีที่มีประตู  
                      พยายามอยูบอย ๆ ยอมเที่ยวไปทางประตู. 
         ฝน  คือกิเลสมีราคะเปนตน    ยอมรั่วรดซึ่งกุฎีใดบอย ๆ   เพราะสัตว 
ทั้งหลายถูกปกปดไว  ดวยเครื่องปด  คือ  ตัณหา  มานะ   และทิฏฐิ   กุฎีนัน้ 
มีหลังคาอันเปดแลว   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว(ในคัมภีรอุทาน) วา 
                                          ฝนคือกิเลสยอมรั่วรดสิ่งที่ปกปด 
                     ยอมไมรั่วรดส่ิงท่ีเปด เพราะฉะนั้น  พึงเปด 
                     สิ่งท่ีปกปดไวเสีย   เมื่อเปนอยางน้ี   ฝนคือ 
                     กิเลสยอมไมรั่วรดสิ่งท่ีเปดไวนั้น. 
         คาถาน้ีทานกลาวไวในที่ ๒ แหง   คือในขันธกวินัยและในเถรคาถา๑ 

         ในบรรดาอาคตสถานท้ัง ๒ แหงน้ัน     ในขันธกะพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไว   เพราะอาศัยประโยชนนี้วา    ภิกษุใดปกปดอาบัติไว  กิเลสทั้งหลาย 
และอาบัติทั้งหลาย   ยอมรั่วรดจิตภิกษุนั้นบอย ๆ   สวนภิกษุใดไมปกปดอาบัติ 
ไว  กิเลสทั้งหลายและอาบัติทั้งหลายยอมไมรั่วรดจิตของภิกษุนั้น    (สวน)  ใน 
เถรคาถา  ทานกลาวไววา  ผูใดมีกิเลสดุจหลังคา  มีราคะเปนตน  กิเลสนั้นยอม 
 
๑.   คาถานี้  ไมพบในเถรคาถา  แตปรากฏอยูใน  ขุททกนิกาย  อุทาน.  
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รั่วรดเรือน     คือจิตท่ีปกปดไวนั้นของผูนั้น       เพราะเรือนน้ันเปนที่เกิดของ 
กิเลสมีราคะเปนตน    ในอารมณทั้งหลายมีอิฏฐารมณเปนตน     หรือผูใดเมือ่ 
กิเลสเกิดข้ึนแลว   ยอมอดกลั้นไว. 
         ฝน  คือกิเลสก็ยอมรั่วรดกระทอม    คืออัตภาพของภิกษุนั่นเอง    ที ่
ปกปดไวดวยหลังคา  คือกิเลสอันตนอดกลั้นเอาไว  บอย ๆ.  การท่ีหลังคา คือ 
กิเลส   อันผูใดกําจัดเปดออกแลว    ดวยลม    คืออรหัตมรรคญาณ    ฝน   คือ 
กิเลสก็ยอมไมรั่วรดเรือน  คือจิตของผูนั้น     เพราะฉะนั้น   เนื้อความน้ี    พระ- 
ผูมีพระภาคเจา   ทรงประสงคเอาแลวในที่นี้.  
         ดวยวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงกําจัดเครื่องปกปด   (หลังคา)   ตามท่ี 
กลาวแลว     โดยนัยตามท่ีกลาวมาแลวน่ันเอง     ฉะน้ัน     พระองคจึงตรัสวา 
" กระทอมมีหลังคาอันเปดแลว." 
         บทวา  นิพฺพุโต  คือเขาไปสงบแลว   ดวยวา   สรีระทั้งหมดน้ีรอน 
แลวดวยไฟ ๑๑ กองใด ไฟ ๑๑  กองนั้นชื่อวา คินิ. สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไว   (ในสังยุตตนิกาย  สฬายตนวรรค)   วา  " รอนแลวดวยไฟ  คือราคะ 
เปนตน "     เพราะฉะน้ัน    พึงตรวจดูความพิสดาร    จากพระสูตรขางตนนั้น 
ไฟนั้นของพระผูมีพระภาคเจาดับสนิทแลวท่ีควงแหงตนโพธิ์นั่นแล     ดวยนํ้า 
คืออริยมรรค.   เพราะฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  " ไฟดับแลว ". 
         ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยูอยางนี้    ชื่อวาทรงตักเตือน    คือโอวาท 
สั่งสอนนายธนิยะ     ผูยนิดีอยูดวยส่ิงอันไมควรยินดี     โดยทรงยกเอาสิ่งอ่ืนมา 
แสดงอางนั่นเทียว   คืออยางไร ?  คือ  เพราะวา  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อตรัส  
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วา  เราไมโกรธ  ก็ยอมแสดงวา   ดูกอนธนิยะ  ทานยินดีวาเรามีขาวหุงเสร็จแลว 
ก็ขาวสุกอันบุคคลพึงหุงดวยการส้ินไปแหงทรัพยตลอดชีวิต      การส้ินทรพัย 
เปนเหตุใหเกิดความทุกข ในบรรดาทุกขทั้งหลายมีทุกขเพราะการรักษาเปนตน 
เมื่อเปนเชนน้ี     ทานชื่อวาเปนผูยินดีลงดวยทุกขซิ.      แตขาพเจายินดีอยูวา 
" เราเปนผูไมโกรธ "    จึงชื่อวายินดีแลว    ดวยความไมมีทุกข   ทั้งในปจจุบัน 
ทั้งในสัมปรายภพ. 
         พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อตรัสวา  เราไมมีกิเลสเพียงดังหลักตอ  ชื่อวา  
ยอมแสดงวา (ดูกอนธนิยะ)   ทานยินดีวา  " เรารีดนมเสร็จแลว "  จึงคิดวา 
" เราไมตองทํางานแลว "   หมดธุระแลว    จึงยินดี    แตเราพอใจวา   " เราไมมี 
กิเลสประดุจหลักตอ "   เปนผูเสร็จกิจแลว   จึงยินดี. 
         พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา  " เราอยูที่ฝงแมน้ํามหีสิ้นราตรีหน่ึง " 
ชื่อวายอมแสดงวา   (ดูกอนธนิยะ)  ตัวทานยินดีอยูวา  เราอยูรวมกันที่ฝงแมน้ํา 
มหี   (กับดวยภรรยา   สะใภ   และกรรมกร)   ชื่อวายินดีแลว   ดวยการอยูรวม 
ประจําถึง ๔  เดือน   ก็การอยูประจํายอมมีได   ดวยการเกี่ยวของดวยท่ีอยู การ 
เกี่ยวของดวยท่ีอยูนั้นเปนความทุกข    เมื่อเปนเชนนั้น      ตัวทานก็ชื่อวาเปนผู 
พอใจดวยทุกขนั่นเอง   สวนขาพเจาพอใจอยูวา    เราอยูสิ้นราตรีเดียว     ชือ่วา 
พอใจดวยการไมอยูประจํา     ก็การไมอยูประจํายอมมีไดเพราะการไมเกี่ยวของ 
ดวยท่ีอยู   และการไมมีความเกี่ยวของเปนความสุข   ฉะน้ัน   ขาพเจาจึงเปนผู 
พอใจดวยความสุขทีเดียว. 
         พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อตรัสวา " กระทอมมีหลังคาเปดแลว "  ชื่อวา 
ยอมแสดงวา    (ดูกอนธนิยะ)    ตัวทานยินดีอยูวา  " เรามุงบังกระทอมแลว "  
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ชื่อวายินดี   เพราะเหตุที่เรือนไดมุงบังไวแลว   ก็แมเมื่อทานมุงเรือนแลวก็ตาม 
ทานเมื่อถูกหวงน้ําใหญทั้ง ๔  ที่เกิดข้ึนจากฝน   คือกิเลสซึ่งรั่วรดกระทอมคือ 
อัตภาพของทานไดพัดไปอยู  ก็จะถึงความพินาศ เมื่อเปนเชนนี้  ทานก็พึงชือ่วา 
เปนผูยินดีดวยส่ิงที่ไมควรยินดีนั่นเอง     แตขาพเจายินดีอยูวา    " กระทอมมี 
หลังคาอันเปดแลว "    ชือ่วายินดีโดยความท่ีกระทอม    คืออัตภาพไมมีหลังคา 
คือกิเลส   ก็เม่ือเราเปดกระทอมแลวอยางนี้    เราถกูหวงน้ําท้ัง ๔  ที่เกิดข้ึนจาก 
ฝน   ซึ่งรั่วรดกระทอม   คืออัตภาพของเรานั้น  ไมไดพัดไปอยู    จะไมพึงถึง 
ความพินาศได เมื่อเปนเชนนี้ ขาพเจาชื่อวาเปนผูยินดี ดวยส่ิงที่ควรยินดีเทานั้น.  
         พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา   " ไฟดับแลว "     ชื่อวายอมแสดงวา 
ดูกอนธนิยะ   ทานยินดีวา " เราไดกอไฟแลว "    คิดวา  เราผูไมไดสรางเครื่อง 
ปองกันอันตรายเลย     ไดเปนผูสรางเครื่องปองกันอันตรายแลว      แตขาพเจา 
ยินดีอยูวา " ไฟดับแลว "  ชื่อวายินดีแลว  เพราะเหตุที่เราไดทําเครื่องปองกัน 
อันตรายไวแลว    เพราะไมมีเครื่องเรารอนแตไฟ ๑๑ กอง. 
         พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อตรัสวา " แนะฝน   เมื่อเปนเชนนี้   หากวา 
ทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด "   ชื่อวายอมแสดงวา  คําน้ียอมงาม   (ยอมถูก 
ตอง)   สําหรับคนท้ังหลายเชนเราผูปราศจากความทุกขแลว   ผูประสบความสุข 
แลว   ผูไดทํากิจท้ังปวงแลว  เพราะฉะนั้น แนะฝน ถาทานปรารถนาก็เชิญตกลง 
มาเถิด  เพราะเม่ือทานตกหรือไมตกก็ตาม  ความเจริญหรือความเส่ือมก็หามีแก 
เราไม.    สวนตัวทานกลาวอยางนี้เพราะเหตุไร ? 
         เพราะฉะนั้น      พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว      ชื่อวา 
ตรัสไวแลวโดยชอบทีเดียว     เพราะวา     ก็พระองคเมื่อตรัสอยางนี้      ชื่อวา  
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ทรงตักเตือน  คือ  โอวาท  สั่งสอนนายธนิยะ  ผูยินดีอยูดวยส่ิงท่ีไมควรยินดีเลย 
โดยนําส่ิงอ่ืนมาเปนเครื่องอางนั่นเอง. 
         คนเลี้ยงโคชื่อวาธนิยะ    แมสดบัพระคาถานี้ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไวแลวอยางนี้   ก็ไมพูดวาใครน้ีกลาวคาถา    พอใจยิ่งดวยภาษิตน้ัน    ประสงค 
ที่จะฟงคาถาเห็นปานน้ันอีก     จึงไดกลาวคาถาแมอีกวา      อนฺธกมกฺสา 
เปนตน.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  คําวา   อนฺธกา   เปนชื่อของเหลือบ แตอาจารย 
บางพวกกลาววา คําวา อนฺธกา เปนชือ่ของเหลือบสีน้ําตาล  (ปงฺคลมกฺขิกา) 
ก็มี  ยุงนั้นเองชื่อวา  มกสา.  บทวา น วิชฺชเร คือ ไมมี. ภูมิประเทศอันชุมชื้น 
ในคําวา   กจฺเฉ   มี   ๒   ชนิด   คือ   ภูมิประเทศอันชุมชื้นใกลแมน้ํา  ๑ 
ภูมิประเทศอันชุมชื้นใกลภูเขา  ๑   ในท่ีนี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอา 
ภูมิประเทศอันซุมชื้นใกลแมน้ํา. 
         บทวา  รุฬฺหติเณ  คือ  ในหญาท่ีงอกข้ึน.  บทวา  จรนฺติ  ความวา 
ยอมหากิน.  บทวา  วุฏมฺป  ไดแก  ฝนหลายชนิด  มีฝนท่ีมากับลม   (ลม 
เจือฝน)   เปนตน.   ก็ฝนเหลาน้ัน   ขาพเจาจักไดประกาศในอาฬวกสูตร.    แต 
ในที่นี้    พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสหมายถึงฝนที่ตกในฤดูฝน    (วสฺสวฏุ ิ). 
บทวา  สเหยฺยุ  คือ  พึงอดทน.   คําท่ีเหลือชัดแลวท้ังน้ัน. 
         ในคาถาท่ี ๓ นี้   ผูศกึษาพึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ :-  เหลือบและยุง 
เหลาใด  หอมลอมกินเลอืด   (ของโคทั้งหลาย)   อยู    ยอมทําใหโคทั้งหลายถึง 
ความพินาศโดยครูเดียวเทาน้ัน     เพราะฉะนั้น    พอฝนตกลงมาเทาน้ัน    พวก  
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นายโคบาลเหลาน้ัน  จึงใชดินรวน (ฝุน) และกิ่งไม ฆาเหลือบและยุงเหลานั้นเสีย.  
นายธนิยะเมื่อแสดงถึงความเกษมแหงโคทั้งหลาย   เพราะเหลือบและยุงเหลาน้ัน 
ไมมี   และ   (แสดงถึง)    ความไมลําบาก    เพราะไดกลาวถึงการไมมีอันตราย 
ในการเดินทางไกล  ดวยการเท่ียวไปในภูมิประเทศท่ีชุมชื้น  ซึง่มีหญางอกแลว 
ชื่อวายอมแสดงวา  โคทั้งหลายของคนเหลาอ่ืน  ปรากฏอยูดวยการรบกวนของ 
เหลือบและยุง  ลําบากอยูดวยการเดินทางไกล    ฝายผอมไปเพราะไดหญานอย 
ไมพึงอดทนแมฝนที่ตกลงมาครั้งเดียวไดฉันใด     โคทั้งหลายของเราจะเปน 
อยางนั้นก็หามิได  แตโคทั้งหลายของเรา  พึงอดทนฝนท่ีตกลงมาไดถึง ๒ ครั้ง 
หรือ ๓ ครั้ง   เพราะไมมีอันตรายประการดังกลาวแลว. 
         ลําดับนั้น   เพราะเหตุที่นายธนิยะ   กําลังอยูในเกาะในระหวาง (แมน้ํา 
ทั้งสองสาย)   เห็นภัยแลวก็ผูกแพข้ึน   แลวขามแมน้ํามหามหี   ถึงภูมิประเทศท่ี 
ชุมชื้นนั้นแลว   ก็สําคัญอยูวา   เรามาดี   ดํารงอยูในที่ปลอดภัยแลว จึงไดกลาว 
อยางนี้  แตเขาก็ยังดํารงอยูในที่มีภัยอยูนั่นเอง เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อทรงพรรณนาถึงสถานที่ที่นายธนิยะน้ันมา  สถานที่พระองคเสด็จมา  ความ 
ประเสริฐกวา  และความประณีตกวานั้น  จึงไดตรัสพระคาถานี้วา  พทฺธา  หิ 
ภิสี   เปนตน    อันเปนสวนเสมอกันแหงเน้ือความ    หาไดตรัสสวนท่ีเสมอกัน 
แหงพยัญชนะไม. 
         ในพระคาถาที่  ๔  นั้น    พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-     แพที่เขาผูก 
ทําใหแผออก   คือใหกวางออก   เขาเรียกกันในโลกวา   ภิสี.   แตในธรรมวินัย 
ของพระอริยเจา   อริยมรรค   ทานเรียกวา   แพ.  
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                                 มัคคะ ๑  ปชชะ ๑  ปถะ ๑  ปนถะ ๑ 
                   อัญชสะ ๑ วฏมายนะ ๑  นาวา ๑  อุตตรเสตุ ๑ 
                   กุลละ ๑  ภิสิ ๑   สังกมะ ๑  อัทธานะ ๑   
                   ปภวะ ๑    (แตละอยาง) ทานประกาศไวแลว  
                   ในที่นั้น ๆ. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงโอวาทอยู   ซึ่งนายธนิยะน้ันโดยนัยกอนน่ันแล 
ดวยคาถาแมนี้  พึงทราบวา  พระองคตรัสแลวซ่ึงเนื้อความน้ี.  
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนธนิยะ  ทานผูกแพแลว  ขามแมน้ํา 
มหี   มาถึงท่ีนี้แลว   และแพของทาน   ทานก็จักตองผูก    แมอีกนั่นเอง   และ 
แมน้ําทานก็จักตองขามอีก  ทั้งที่นั้นจะเปนที่ปลอดภัยก็หามิได.   สวนแพที่เรา 
ทําองคอริยมรรคใหรวมในจิตดวงเดียว    แลวผูกไวดวยเครื่องผูก  คือ  ญาณ 
ดวยการไมกาวลวงกันและกัน   เพราะไมมีเครื่องผูกที่จะผูกอีก   เพราะไปตาม 
สภาวะที่มีรสอันเดียวกัน  เนื่องจากบริบูรณดวยโพธิปกขิยธรรม  ๓๗.   ชื่อวา 
ผูกไวดี   (เตรียมไวดีแลว)  เพราะใคร ๆ  ในเทวดาและมนุษยไมอาจที่จะแกได 
เพราะไมมีเครื่องประกอบท่ีจะพึงผูก    เราเปนผูขามแลวดวยแพนั้นถึงประเทศ 
แหงฝงที่เราปรารถนาในกาลกอนแลว   และแมไปอยู   จะไปถึงประเทศบางแหง 
เทาน้ัน     เหมือนพระโสดาบันเปนตนก็หามิได.   โดยที่แท    เราไปถึงฝงคือ 
ความส้ินไปแหงอาสวะ   หรือฝงแหงธรรมท้ังปวง   คือ  บรรลถุึงพระนิพพาน 
อันสุขุม  ปลอดภัยแลว. 
         อีกอยางหนึ่ง  บทวา ติณฺโณ ไดแกบรรลุสัพพัญุตญาณ.  บทวา 
ปารคโต  ไดแก บรรลุพระอรหัต.  
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        หากจะมีคําถามวา     พระองคกําจัดอะไรจึงถึงฝงได ?      ตอบวา 
พระองคทรงกําจัดโอฆะ  ๔  อยาง  มกีาโมฆะเปนตน    ขามโอฆะแลว   หรอื 
ลวงพนโอฆะแลวจึงถึงฝงได. 
        ก็ในบัดนี้    เราไมมีความตองการดวยแพอีก   เพราะไมมีฝงท่ีจะตอง 
ขามไป  เพราะฉะนั้น การพูดของเราเทาน้ัน  ถูกตองแลว    แนะฝน  เมื่อเปน 
เชนนี้   หากทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด.  
        นายธนิยะ    สดับพระดํารัสนั้นแลว    ไดกลาวคาถาน้ีวา  โคป   มม 
อสฺสวา  เปนตน. 
         บรรดาบทท้ังหลายเหลาน้ัน    ดวยบทวา   โคป   นายธนิยะ   ยอม 
แสดงถึง   ภริยา. 
         บทวา   อสฺสวา   ไดแก   เปนผูเชื่อฟง  คือมีปกติฟงคําส่ังไมวาใน 
กิจการใด ๆ. 
         บทวา    อโลลา    ความวา    ดวยวามาตุคาม   (สตรี)  เปนผูโลเล 
ดวยความโลเล   ๕   ประการคือ   ๑.   ความโลเลในอาหาร   ๒.   ความโลเลใน 
เครื่องประดับ  ๓. ความโลเลในบุรุษอ่ืน  ๔. ความโลเลในทรพัย  ๕. ความโลเล 
ในการเดินทาง.   จริงอยางนั้น   มาตุคามโดยท่ีสุดยอมบริโภคภัตรตามปกติบาง 
ยอมเค้ียวกินของควรเค้ียวท่ีมาถึงมือบาง   ไดทรพัย  ๒  เทา    แลวด่ืมสรุาบาง 
เพราะเปนผูโลเลในอาหาร  อันตางดวยภัตร   ขนมและสุราเปนตน    เพราะโลเล 
ในเครื่องประดับ     เมื่อไมไดเครื่องประดับอยางอ่ืน    โดยท่ีสดุแมเสยผมดวย 
น้ํามันงาเจือน้ําก็ยอมลูบหนา  เพราะเหตุที่โลเลในบุรุษอ่ืน  โดยท่ีสุดแมแตบุตร  
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(ของตน)  เรียกอยูในประเทศเชนนั้น   ก็ยอมคิดถึงดวยอํานาจอสัทธรรมกอน  
เพราะโลเลในทรัพย    ไดพญาหงสทองแลว   ก็เส่ือมจาก   (ขน)  ทอง  (ของ 
พญาหงสนั้น)   เพราะโลเลในการเดนิทาง   (การเที่ยวเตร)    มาตุคามจึงเปนผู 
มักไปในที่มีสวนเปนตน    ยอมทําทรัพยทั้งปวงใหฉิบหาย. 
         ในคาถาน้ัน   นายธนิยะ   เมื่อแสดงอยูวา     ความโลเลแมสักอยางหน่ึง 
ก็ไมมีแกภริยาของเรา   จึงกลาววา   เปนผูไมโลเล.  
         ดวยสองบทวา    ทฆีรตฺต     สวาสิยา     นายธนิยะยอมแสดงวา 
" ภรรยาของขาพเจาอยูรวมกันสิ้นกาลนาน    นับต้ังแตขาพเจาเปนหนุมก็เจริญ  
ข้ึนโดยมีใจเดียว   ยอมไมรูจักบุรุษอ่ืน   เพราะการมีใจเดียวน้ัน ". 
         ดวยบทวา     มนาปา     นายธนิยะยอมแสดงวา    ภรรยาของขาพเจา 
เธอไมรูบุรุษอ่ืนอยางนี้    ชื่อวายอมแนบใจของขาพเจาทีเดียว.  
         ดวยบาทพระคาถาวา ตสฺสา  น  สุณามิ  กิฺจ ิ ปาป   นายธนิยะ 
ยอมแสดงวา     ขาพเจาไมไดยินโทษแหงการประพฤตินอกใจไร ๆ ของภรรยา 
นั้นอยางนี้วา   ภรรยาของขาพเจาน้ี    มีการหัวเราะหรือการพูดหยอกเยากับชาย 
ชื่อน้ี. 
         ตอจากนั้น    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงโอวาทนายธนิยะผูยินดีอยูดวย 
ภรรยา    ดวยคุณเหลาน้ี     จึงไดตรัสคาถานี้      ซึง่เหมือนกันท้ังโดยอรรถและ 
เหมือนกันโดยพยัญชนะวา  จิตฺต  มม  อสฺสว เปนตน   โดยนัยกอนน่ันแล. 
         บททั้งหลายในคาถาที่ ๖ นั้น  เขาใจงายทั้งน้ัน แตมีอธิบายดังตอไปนี้. 
         ดูกอนธนิยะ  ทานดีใจวา  ภรรยาของเราเชื่อฟง แตภรรยาของทานน้ัน 
เชื่อฟงบาง   ไมเชื่อฟงบาง    จิตของผูอ่ืนรูไดยาก    โดยเฉพาะจิตของมาตุคาม  
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ดวยวาบุรุษทั้งหลาย   แมจะเลี้ยงมาตุคามดวยอาหาร  ก็ไมอาจจะรักษาไวไดเลย 
ก็เพราะเหตุที่จิตเปนธรรมชาติรักษายากน้ันเอง    คนทั้งหลายเชนทานไมอาจที่ 
จะทราบไดวา   สตรีมีความประพฤติโลเลหรือเชือ่ฟง  หรือ  เปนที่รักหรือเปน 
ที่พอใจ   หรอื   เปนผูไมมีความชั่ว    แตจิตของเราเชื่อฟง     ทาํตามโอวาท 
เปนไปในอํานาจของเรา      เราไมเปนไปในอํานาจของจิตน้ัน       การท่ีจิตของ 
เรานั้นเชื่อฟงน้ัน        ไดปรากฏแลวแกชนทั้งปวง      ในเมื่อทอไฟและทอน้ํา 
แหงฉัพพัณณรังสี    เปนไปอยูในตอนแสดงยมกปาฏิหาริย   ดวยวา  (ในยมก- 
ปาฏิหาริยนั้น)   เราเขาเตโชกสิณ   ในเม่ือนิรมิตไฟข้ึนมา   เขาอาโปกสิณ  ใน  
เมื่อนิรมิตนํ้า    เขากสิณมีนีลกสิณเปนตน     ในเมือ่นิรมิตสีเขียวเปนตนข้ึนมา 
เพราะวา   แมพระพุทธเจาท้ังหลายจะมีจิต ๒ ดวง   เปนไปไมพรอมกัน   กจิ็ต 
ดวงเดียวเทานั้นที่เปนไปในอํานาจอยางนี้      โดยความเปนจิตท่ีเชื่อฟง     ก็จิต 
นั้นแลพนแลว  เพราะพนจากความผูกพันแหงกิเลสท้ังปวง  เพราะเหตุที่หลุดพน 
ไปได   จิตนั้นจึงไมโลเล   ไมเหมือนกับภรรยาของทาน  ดวยวา  จําเดิมแตกาล 
ของพระพุทธเจา  ทรงพระนามวา ทีปงกร เปนตนมา จิตของเราต้ังมั่นอยูดวยดี 
ก็เพราะเราไดอบรมไวดวยบารมี    มทีานและศีลเปนตน     ตลอดกาลน้ัน   ไม 
เหมือนกับภรรยาของทาน  จิตนี้นั้น  ชื่อวาฝกดีแลว   เพราะไดฝกแลวดวยการ 
ฝกอยางยอดเยี่ยม   เพราะเหตุที่ฝกดีแลว  (นี้เอง)  จิตของเราจึงสลัดการเสพผิด 
ในทวารทั้ง ๖   ดวยอํานาจของตนได   จึงชื่อวา    เปนที่พอใจ    เพราะเปนไป 
ตามอํานาจแหงความประสงคของเราได   ไมเหมือนภรรยาของทาน. 
         ก็ดวยคาถานี้วา  ปาป    ปน  เม   น   วิชฺชติ   พระผูมีพระภาคเจา 
ยอมทรงแสดงความท่ีจิตของตนน้ันไมมีบาป    เหมือนกับนายธนิยะแสดงความ 
ที่ภรรยาของตนไมมีความประพฤติเสียหาย.  
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         ก็ความท่ีพระผูมีพระภาคเจาน้ันเปนผูไมมีบาปนั้น  หาไดบังเกิดข้ึนใน 
กาลท่ีพระองคไดเปนสัมมาสัมพุทธเจาอยางเดียวไม  (แต)   พึงทราบวา    ได 
บังเกิดข้ึนแกพระองค    แมเมื่อครองฆราวาสอยู     ในกาลท่ีทรงมีราคะเปนตน 
ตลอดเวลา ๒๙ ป.   จริงอยางนั้น  แมในกาลน้ัน    กายทุจริตก็ตาม   วจีทุจริต 
ก็ตาม   มโนทุจริตก็ตาม   ที่วิญูชนเกลียด   ที่สมควรแกผูครองเรือน   ก็หา 
ไดเคยบังเกิดข้ึนแกพระองคไม.    ยิ่งไปกวาน้ัน      แมมารจะตามพระตถาคตเจา 
ถึง ๗ ป  คือ  ติดตามพระองค   ซึ่งยังไมไดตรัสรู ๖ ป  ซึ่งตรัสรูแลว   (อีก) 
๑ ป  ดวยหวังวา  ไฉนหนอ   ขาพเจาพึงเห็นความประพฤติชั่วของสมณโคดม 
นั้น   แมเทาปลายขนทราย.  
         มารน้ัน   ครั้นไมเห็นความประพฤติเสียหายของพระตถาคตเจา   ก็เกดิ 
ความเบื่อหนาย   จึงไดกลาวคาถาน้ีวา 
                                 เราติดตามพระผูมีพระภาคเจาอยูทุก 
                ยางกาว ตลอด ๗ ป  ไมไดประสบแลว    ซึ่ง 
                ความผิดของพระสัมมาสมัพุทธเจา ผูทรงสิริ. 
         แมในครั้งพุทธกาล  อุตตรมาณพ   ประสงคจะเห็นความประพฤติของ 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน   จึงไดติดตามพระองคอยูถึง ๗ เดือน    เขาก็ไมไดพบ 
โทษสักอยางหน่ึง  ของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน   จึงไดลงความเห็นวา   พระผูมี 
พระภาคเจาเปนผูมีความประพฤติบริสุทธิ์.    
         ดวยวา   สิ่งท่ีพระตถาคตเจาไมตองรักษา  มีอยู ๔ ประการ   สมดังท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สิ่งท่ีตถาคตไมตองรักษา  
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๔  ประการเหลาน้ี  ๔ ประการอะไรบาง  คือ 
         ๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตถาคตมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์  
กายทุจริตท่ีตถาคตจะพึงรักษา    ดวยคิดวา    ขอคนอ่ืนอยาไดทราบกายทุจริต 
ของเราเลย   ดังน้ี    ยอมไมมีแกตถาคต 
         ๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตถาคตมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ 
วจีทุจริตท่ีตถาคตจะพึงรักษา... ฯลฯ 
         ๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตถาคตมีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์  
มโนทุจริตท่ีตถาคตจะพึงรักษา ฯลฯ  
         ๔.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคตมีอาชีวะบริสุทธิ์     การเลี้ยงชีพผิด 
(มิจฉาอาชีวะ)   ที่ตถาคตเจาจะพึงรักษา    ดวยคิดวา    ขอคนอ่ืนอยาไดทราบ 
มิจฉาชีพของเราเลย   ดังน้ี    ยอมไมมีแกตถาคต. 
         เพราะเหตุที่บาปไมมีแกจิตของพระตถาคต     ในกาลท่ีพระองคเปน 
พระสัมมาสัมพุทธเจาอยางเดียวเทาน้ันก็หามิได    แมในกาลกอน    บาปกไ็มมี 
แกจิตของพระองคเหมือนกัน    ฉะน้ัน  พระองคจึงตรัสวา  บาปยอมไมมีแกเรา. 
         พระคาถานั้นมีอธิบายวา   ใคร  ๆ ไมอาจไดยินบาปแหงจิตของเราเลย 
เหมือนทาน   (นายธนิยะ)    ไมอาจไดยินความประพฤติชั่วของภรรยาของทาน 
ฉะน้ัน    เพราะฉะน้ัน  ถาทานยินดีแลวดวยคุณเหลาน้ี   ก็พึงกลาววา   แนะฝน 
เมื่อเปนเชนน้ี     ถาหากวา   ทานปรารถนาก็เชิญตกมาเถิด   ก็คําน้ีเราก็พึงกลาว 
(เหมือนกัน). 
         นายธนิยะ  ฟงแมคําน้ันแลว  ตองการจะดื่มรสของสุภาษิตแมใหยิ่งข้ึน 
ไปกวาน้ัน  เมื่อจะแสดงความท่ีตนเปนไท  จึงกลาววา อตฺตเวตตนภโตหสฺมิ 
เปนตน.  
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         บรรดาบทท้ังหลายเหลาน้ัน  ดวยบทวา อตฺตเวตฺตนภโต นายธนิยะ 
ยอมแสดงวา   เราเลี้ยงตัวเองเทาน้ัน   ดวยอาหารและเครื่องนุงหม    เราทํางาน 
ของตนจึงมีชีวิตอยูได    หาไดรับคาจางของคนอ่ืน    แลวทํางานเพ่ือคนอื่นไม. 
บุตรและธิดาท้ังหลาย   ชือ่วา   บุตร   บุตรและธิดาเหลาน้ันทั้งปวง    ทานเรียก 
รวมกันวา  บตุร  เหมือนกนั. 
         บทวา  สมานิยา  ไดแก ดํารงอยูดวยดี  คือ  ไมแยกกัน. 
         ดวยบทวา อโรคา นายธนิยะยอมแสดงวา บุตรและธิดาทุกคนน่ันเอง 
ไมมีอาพาธ   ทั้งหมดมีกําลังแข็งแรง.  
         บาทคาถาวา  เตส  น  สุณาม ิ กิฺจิ  ปาป   ความวา  เราไมไดยิน 
ความชั่วอะไร ๆ    ของบุตรและธิดาเหลาน้ันวา    บุตรคนน้ันหรือวาธิดาคนน้ี 
เปนโจร  หรอืวาบุตรเหลาน้ี  เปนชูกับภรรยาของคนอ่ืน  หรือวาบุตรและธิดา 
ทั้งหลายเปนคนทุศีล. 
         เมื่อนายธนิยะกลาวอยูอยางนี้      พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงโอวาท 
นายธนิยะน้ัน   จึงไดตรัสคาถานี้วา  นาห  ภตโก  เปนตน. 
         บททั้งหลายแมในคาถาท่ี ๘ นัน้ เขาใจงายทั้งน้ัน      แตมีอธิบายดัง 
ตอไปนี้ :- 
         ทานคิดวา  เราเปนไท  จึงดีใจ  แตเมื่อวาโดยปรมัตถแลว  ทานทํางาน 
ของตน  แมมีชีวิตอยู    กช็ื่อวายังเปนทาสอยูนั่นเอง    เพราะทานเปนทาสของ 
ตัณหา    ทานจึงไมพนจากคําท่ีวาเปนลูกจาง    สมจริงดังท่ีพระรัฐบาลทูลไววา 
สัตวโลก พรองอยูเปนนิตย ไมอ่ิม  ไมเบ่ือ  ตกเปนทาสของตัณหา*   เปนตน. 
 
*  ม.  ม.  รฏ ปาลสุตฺต ๔๐๑.  
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         แตเมื่อวาโดยปรมัตถ      เราไมใชลูกจางของใคร      เพราะเราไมใช 
ลูกจางของใครอ่ืน    หรอืเปนลูกจางของตนเอง    เพราะเหตุไร ?    เพราะเรา 
ยอมเที่ยวไปในโลกทั้งปวง      ดวยความเปนสัพพัญู    ที่ไมมีความตองการ 
ดวยวา     เรานับต้ังแตพระพุทธเจาทรงพระนามวา    ทีปงกร    มาจนถึงการ 
ตรัสรู     ก็เปนคนรับจางของพระสัพพัญุตญาณตลอดมา     แตเมื่อเราได 
บรรลุสัพพัญุตญาณแลว     เราก็เปนอยูดวยการเปนพระสัพพัญู      ที่ไมมี 
ความตองการน้ันแล  และดวยความสุขที่เกิดจากโลกุตรสมาธิ  ประดุจขาราชการ  
ที่ไมตองการเงินเดือนฉะน้ัน    บัดนี ้  เรานั้นไมมีความตองการดวยคาจางไร  ๆ 
ที่จะพึงไดรับ     ดุจคนท้ังหลาย    เชนทานท่ียังละปฏิสนธิไมไดจะพึงไดรับกัน 
เพราะไมมีกิจไร ๆ ที่จะย่ิงข้ึน  หรือกิจเพียงเล็กนอย  พระบาลวีา  ภฏิยา  กม็ี 
เพราะฉะนั้น    ถาทานยินดี   เพราะเห็นวาตนเปนไท   จะพึงกลาววา   แนะฝน 
เมื่อเปนเชนน้ี     ถาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด   ก็คําน้ี    เราเองก็พึงกลาว 
(เชนกัน). 
         นายธนิยะฟงพระดํารัสแมนั้นแลว   ยังไมอ่ิม  (ดวยพระดํารัสนั้น) เลย 
เมื่อแสดงถึงความบริบูรณแหงฝูงโคท่ีมีอุปการะ ๕ ประเภท    ของตนดวยคําท่ี 
เปนสุภาษิต  จึงไดกลาวคาถาน้ีวา   อตฺถิ   วสา  เปนตน. 
         ในคาถาน้ัน  โคแกที่ยังไมไดฝกท้ังหลาย  ชื่อวา  วสา  ลูกโคหนุมที่ 
กําลังด่ืมน้ํานมทั้งหลาย   ชื่อวา   เธนุปา   อีกอยางหนึ่ง    แมโคทั้งหลายท่ีให 
น้ํานม ชื่อวา เธนุปา  โคทัง้หลายท่ีมีทอง  ชื่อวา  โคธรณิโย  แมโคทั้งหลาย 
ที่ปรารถนาการผสมพันธุกับโคถึกทั้งหลาย  ซึ่งเจริญวัยแลว  ชื่อวา  ปเวณิโย.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 80 

         ดวยสองบทวา อุสโภป  ควมฺปติ นายธนิยะยอมแสดงวา โคจาฝูงนั้น 
แมใด     อันนายโคบาลท้ังหลายอาบนํ้าใหแตเชาตรู     ใหกินอาหารแลว   ให 
เครื่องเจิม ๕ แหง   สวมพวงมาลัยแลว    ก็สงไปดวยคําวา   แนะพอ   เจาจงไป 
จงใหโคทั้งหลายถึงท่ีหากิน   รักษาแลวจงนํามา  ก็โคจาฝูงน้ัน  อันนายโคบาล 
ทั้งหลายสงไปแลวอยางนี้   รักษาโคทั้งหลายไมใหไปสูที่อโคจร  (ที่ไมควรไป) 
ใหเที่ยวไปในท่ีโคจร    (ที่ควรเท่ียวไปหากิน)     กีดกันแลวจากภัยอันเกิดจาก 
สัตวรายทั้งหลาย   มีสิงหโตและเสือโครงเปนตน   แลวนํามา  โคจาฝูงเห็นปานน้ี  
มีอยูในฝูงโคของเรา   ในบานของเรานี้.   
         เมื่อนายธนิยะกลาวแลวอยางนี้      พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงโอวาท 
นายธนิยะน้ันเหมือนอยางนั้น      จึงไดตรัสคาถาตรงกันขามน้ีวา   นตฺถิ   วสา 
เปนตน. 
         ก็ในคาถาท่ี  ๑๐ นี้   มีอธิบายดังตอไปนี้ :- 
         ในศาสนาของเราทั้งหลายน้ี  ไมมีปริยุฏฐานกิเลส  (กิเลสที่กลุมรุมจิต) 
กลาวคือ   วสา   (โคแก)    เพราะอรรถวายังไมไดฝก    และเพราะอรรถวาเปน 
โคแก   หรือวาไมมีอนุสัยกิเลส    กลาวคือโคที่ยังดื่มน้ํานม    หมายเอาโคหนุม 
ทั้งหลาย  เพราะอรรถวา  เปนมูลของโคแกที่ยังไมไดฝกทั้งหลาย  หรือหมายถึง 
แมโคนมทั้งหลาย    เพราะอรรถวาไหลออก    หรอืไมมีเจตนาท่ีเปนไปกับ 
ปุญญาภิสังขาร    อปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขาร   กลาวคือ   โคมีครรภ 
เพราะอรรถวา   ทรงไวซึ่งครรภคือปฏิสนธิ    หรอืวาไมมีความปรารถนากลาว 
คือ  ปเวณี  คือตัณหา  เพราะอรรถวา   ปรารถนาการประกอบ   หรือวาไมมี  
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อภิสังขารและวิญญาณ  กลาวคือจาฝูง   เพราะอรรถวา  เปนใหญ  เพราะอรรถวา 
ถึงกอน   (เปนหัวหนา)   และเพราะอรรถวาประเสริฐที่สุด  เราน้ันยินดีแลวใน 
ความไมมี  อันเปนความเกษมจากโยคะท้ังปวงน้ี  แตทานซิยินดีแลวในความมี 
อันเปนที่ต้ังแหงทุกข   มคีวามเศราโศกเปนตน   เพราะฉะน้ัน   การกลาวของเรา 
ผูยินดีแลวในความเกษมจากโยคะท้ังปวงน้ี   จึงถูกตองแลว   แนะฝน   เมื่อเปน 
เชนนี้  หากทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาซิ. 
         นายธนิยะฟงแมพุทธภาษิตน้ันแลว      ปรารถนาจะเขาถึงอมตรสแหง  
สุภาษิต     แมใหยิ่งข้ึนไปกวาน้ัน      เมื่อจะแสดงสมบัติคือการผูกฝูงโคของตน 
ไวที่หลัก  จึงกลาววา  ขีลา  นิขาตา  เปนตน. 
         เสาสําหรับผูกโค  ชื่อวา ขีลา.  บทวา นิขาตา ไดแกที่เขาตอกปกลง 
ไปในพ้ืนดิน คือ  เปนเสาเล็ก (หรือ)  ใหญ   ที่เขาฝงต้ังไวแลว. 
         บทวา  อสมฺปเวธี   คือ  ไมหว่ันไหว. 
         เชือกสาํหรับผูกพิเศษ   ซึ่งประกอบดวยปมและบวง   ที่เขาทําไวแลว 
ชื่อวา  ทามา. 
         บทวา    มฺุชมยา  ไดแก  ที่ทําดวยหญาปลอง   (หญามุงกระตาย). 
บทวา  นวา  คือ  ทําแลวไมนาน  (ใหม). 
         บทวา สุสณฺานา  ไดแก มีสัณฐานดี คือปนดี ไดแก มีลกัษณะดี. 
         บทวา   น  หิ   สกฺขนิฺติ  ไดแก  จักไมอาจเลย. 
         บทวา  เธนุปาป  เฉตฺตุ  ความวา  แมโคหนุมทั้งหลายก็จักไมอาจจะ 
ใหขาดไดเลย.  
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         เมื่อนายธนิยะ   กลาวอยางนี้แลว     พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบกาล 
เปนที่แกรอบแหงอินทรียของนายธนิยะ เมื่อจะทรงโอวาทเขาโดยนัยกอนน้ันเอง 
จึงไดตรัสคาถาซึ่งแสดงสัจจะ ๔ ประการนี้วา   อสุโภริว  เฉตฺวา   เปนตน.   
         พอโค  คือ โคตัวนําฝูง  ไดแก โคถึกตัวเปนจาฝูง   ชื่อวา  โคอุสโภ 
ในคาถาน้ัน. 
         แตอาจารยบางพวกกลาววา    โคที่เปนใหญในฝูงโค ๑๐๐ ตัว   ชื่อวา  
โคอุสภะ   โคที่เปนใหญในฝูงโค ๑,๐๐๐ ตัว  ชื่อวา โควสภะ   โคที่เปนใหญ 
ในฝูงโค  ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ชือ่วา โคนิสภะ.  อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา โคที่เปน 
ใหญในตามเขตหน่ึง ชื่อวา โคอุสภะ   โคที่เปนใหญในคามเขต ๒ ตําบล ชื่อวา 
โควสภะ โคที่ไมถูกกีดกนัในคามเขตท้ังปวง ชื่อวา โคนิสภะ  โคเหลาน้ีทั้งหมด 
เปนการเนิ่นชา   (การพูดถึงโคทั้งหมดเปนการชักชา).   
         ก็อีกอยางหน่ึง  โคเหลาน้ีแมทั้งหมด   พึงทราบวา   โคอุสภะบาง  วา 
โควสภะบาง วาโคนิสภะบาง โดยอรรถวาไมเทียบเทากัน  เหมือนอยางที่เทวดา 
กลาวไว  (ในสคาถวรรค  สังยุตตนิกาย)  วา   พระสมณโคดมผูเจริญ     เปนผู 
องอาจ (นิสภะ) หนอ  เปนตน.  
         ร อักษร (ในคําวา อุสโภริว) เปนการสนธิบท (ตามหลักไวยากรณ). 
         บทวา  พนฺธนานิ  ไดแก เครื่องผูก คือเชือก  และ  เครื่องผูก คือ 
กิเลส  ชางชื่อวา  นาคะ.  บทวา ปูติลต  ไดแก เถาหัวเนา (เถาหัวดวนก็เรียก) 
เหมือนอยางวา     กายแมจะมีวรรณะเพียงดังทอง    ทานก็เรียกวา  ปูติกาโย 
(กายเนา).     สุนัขแมจะมีอายุถึง  ๑๐๐ ป    ทานก็เรียกวา   กกุกุระ   (ลูกสุนัข)  
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สุนัขจ้ิงจอกแมจะเกิดในวันนั้น    ทานก็เรียกวา  ชรสิคาละ   (สุนัขจ้ิงจอกแก) 
ฉันใด  เถาหัวเนา  (หัวดวน)   แมจะสดอยูอยางนี้     ทานก็เรียกวา   ปูติลตา 
(เถาหัวเนา)  เพราะอรรถวาไมมีแกน  ฉันนั้น. 
         บทวา  ๑ปทาลยิตฺวา   ไดแก ตัดแลว      ครรภนั้นเปนที่นอนดวย 
ชื่อวา   คพฺภเสยฺย  (ครรภเปนที่นอน)  ในคําวา คพฺภเสยฺย  นั้น  ชลาพุชะ 
กําเนิด   พึงทราบวา    ทานกลาวดวย   คัพภศัพท      กําเนิดที่เหลือพึงทราบวา 
ทานกลาวดวย เสยยศัพท อีกอยางหนึ่ง   กําเนิดเหลาน้ันแมทั้งหมด พึงทราบวา 
ทานกลาวโดยยกเอา คัพภศัพท  ข้ึนมาเปนประธาน.  
         คําท่ีเหลือ  (ที่ยังไมไดพูดถึง)  ในคาถาท่ี ๑๒ นี้   เมื่อวาโดยบทแลว 
ก็เขาใจงายทั้งน้ัน 
         แตในคาถาท่ี ๑๒ นี้   มีคําอธิบายดังตอไปนี้ :- 
         พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา   ดูกอนธนิยะ  ทานยินดีดวยเครื่องผูก 
แตเราอึดอัดดวยเครื่องผูก    จึงตัดสังโยชนเบื้องสูง ๕ ชนิดเสียได   ดวยความ 
เพียรอันมีกําลัง  กลาวคือ  อริยมรรคท่ี ๔   เปรยีบเหมือนโคอุสภะตัวใหญ  ซึ่ง 
สมบูรณดวยกําลัง   และความเพียรสลัดเชือกทั้งหลายออกเสียไดฉะนั้น (เรา) 
ทําลายสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการเสียได   ดวยความเพียรอันมีกําลัง   กลาวคือ 
อริยมรรคเบื้องตํ่า ๓ ประการ  ดุจชางทําลายเถาหัวเนาใหขาดไปฉะนั้น. 
         อีกอยางหนึ่ง  เราตัด  คือทําลายอนุสัยเสียได  ดุจโคอุสภะทําลายเชือก 
เสียไดฉะนั้น    (เรา)   ตัด  คือ ทําลาย ปริยุฏฐานกิเลสทั้งหลายเสียได  ดุจชาง 
 
๑.  บาลีเปน  ทาลยิตฺวา  
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ทําลาย เถาหัวเนา เสียฉะน้ัน   ฉะน้ัน  เราจึงไมเขาถึงครรภที่สัตวจะพึงนอนอีก. 
เรานั้นพนแลวจากทุกขทั้งปวง  อันเปนที่ต้ังแหงชาติทุกข  จึงสบาย    แนะฝน 
เมื่อเปนเชนน้ี     หากทานปรารถนาจะตก  ก็เชิญตกลงมาเถิด      เพราะฉะนั้น 
(พระองค)   จึงตรัสวา    ถาหากวา   แมทานเองตองการประพฤติใหเหมือนเรา 
ก็จงตัดเครื่องผูกทั้งหลายเสียเถิด. 
         ในคาถาที่  ๑๒ นี้     เครื่องผูกท้ังหลายจัดเปนสมุทัยสัจ     การนอนใน 
ครรภ  จัดเปนทุกขสัจ.  
         การไมเขาถึงในคําวา  น  อุเปยฺย นี้  จัดเปน นโิรธสัจ  ดวยอํานาจ 
อนุปาทิเสสนิพพาน  การตัดในคําวา เฉตฺวา ปทาเลตฺวา นี้   จัดเปนนิโรธสัจ 
ดวยอํานาจสอุปาทิเสสนิพพาน  เครื่องตัดและเครื่องทําลาย  จัดเปนมรรคสัจ. 
         ในที่สดุพระคาถา   คนทั้ง  ๔  คือ   นายธนิยะ ๑    ภรรยาของเขา ๑ 
และธิดาของเขา ๒ คน   ไดฟงคาถาที่แสดงสัจ ๔ ประการนี้   อยางนี้แลว   ก ็
ดํารงอยูแลวในโสดาปตติผล    ลําดับนั้น  นายธนิยะเห็นแลวซ่ึงธรรมกายของ 
พระผูมีพระภาคเจา   ดวยปญญาจักษุ   ดวยศรัทธา  ซึ่งต้ังมั่นแลว   อันเกิดข้ึน 
แลวในพระผูมีพระภาคเจาเปนมูลดวยความเลื่อมใสท่ีไมคลอนแคลน   ผูมีหทัย 
อันธรรมกายตักเตือนแลว   คิดแลววา   นับต้ังแตอเวจีเปนที่สุด   จนถึง  ภวัคร 
พรหม    เวนพระผูมีพระภาคเจาเสีย    คนอ่ืนใครเลาจักบันลือสีหนาทท่ีมีกําลัง 
เชนนี้ได   พระศาสดาของเราเสด็จมาแลวหนอ   ดวยความดําริวา  เราตัดเครื่อง 
ผูกทั้งหลายไดแลว   และการนอนในครรภของเราไมมี. 
         ตอจากนั้น     พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเปลงรัศมีแหงพระกาย  ซึ่งเปน 
ราวกะวาแสงเรืองรองที่รดดวยนํ้าทอง   อันงดงามไปดวยขายแหงฉัพพัณณรังสี 
เขาไปในบานของนายธนิยะ ดวยประสงควา  บัดนี้  เชญิทานจงดูตามสบาย  
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         ครั้งน้ัน      นายธนิยะเห็นบานของตน     รุงเรืองสวางไสวไปโดยรอบ 
ประหน่ึงแสงพระจันทรและแสงสูรยสอดสองเขาไปขางใน (บาน) และประหนึ่ง 
วาจะสวางไสวไปดวยแสงประทีปต้ังพันดวง  ที่ลุกโพลงขึ้นโดยรอบฉะนั้น  จึง 
เกิดความคิดข้ึนวา   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแลว. 
         ก็ในสมัยนั้นเอง    แมฝนก็ตกลง    เพราะเหตุนั้น   พระสังคีติกาจารย 
ทั้งหลายจึงกลาววา   ฝนไดตกเต็มทั้งที่ลุมทั้งท่ีดอน.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นินนฺ   ไดแก  ทีเ่ปนเปอกตม.   บทวา 
ถล  ไดแก  ทีด่อน.   มีคําอธิบายวา  ฝน  เมื่อจะทําท่ีดอน   และท่ีไมใชที่ดอน 
ใหเต็ม  เสมอกันหมด   เริ่มหลั่งเม็ดลงมาแลว.   
         คําวา  ตาวเทว   ความวา  ในขณะใด   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงเปลง 
พระรัศมีไป     และนายธนิยะปลอยรศัมีแหงจิตท่ีสําเร็จดวยศรัทธาไปดวยคิดวา 
พระศาสดาของเรามาแลว       ในขณะนั้นฝนก็ตกลงมา.      แตอาจารยบางพวก  
พรรณนาวา  ดวงอาทิตยไดปรากฏข้ึนในขณะน้ันเหมือนกัน. 
         ก็ในขณะท่ีนายธนิยะเกิดความระลึกข้ึนได     ในขณะที่พระตถาคตเจา 
ทรงแผโอภาสไป   และในขณะท่ีดวงอาทิตยกําลังโผลข้ึนอยูอยางนี้    นายธนิยะ 
ฟงเสียงฝนที่กําลังตกลง   ไดเกิดปติโสมนัสข้ึน  ไดกราบทูลเนื้อความน้ีวา  เปน 
ลาภของขาพระองคทั้งหลายไมนอยทีเดียว ดังน้ัน (เนื้อความท่ีอธิบายในตอนน้ี) 
จึงเปน ๒ คาถา 
         ใน ๒ คาถาน้ัน     พึงทราบวินิจฉัย   ดังตอไปนี้ :-  
         เพราะเหตุที่นายธนิยะพรอมกับบุตรและภรรยาไดเห็นธรรมกายของ 
พระผูมีพระภาคเจาดวยการแทงตลอดอริยมรรค     เห็นรูปกายของพระองคดวย  
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โลกุตรจักษุ และกลับไดสัทธาที่เปนโลกิยสัทธา   ฉะน้ันเขาจึงกลาววา เปนลาภ 
ของขาพระองคไมนอยหนอ  ที่ขาพระองคไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา. 
         คําวา วต  ในคําวา ลาภา  วต  โน  อนปฺปกา  นัน้   เปนนิบาต  
ใชในอรรถวา  ปลื้มใจ. 
         บทวา โน คือ  ขาพระองคทั้งหลาย.  บทวา อนปฺปกา ไดแกมาก. 
คําท่ีเหลือเขาใจงายทั้งน้ัน. 
         สวนในคําวา  สรณ  ต  อุเปม  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  
         การถึงสรณะของนายธนิยะน้ัน     สําเร็จแลวดวยการบรรลุมรรคน้ันแล 
แมก็จริง    ถงึกระน้ันในคําน้ัน    นายธนิยะน้ันถึงการตกลงทีเดียว     บัดนี้เขา 
กระทําการมอบตนดวยวาจา   อีกอยางหน่ึง  เขาเมื่อกระทําที่พ่ึงดวยการมอบตน 
ใหปรากฏดวยสามารถแหงมรรค     และทําสรณะที่ไมหว่ันไหวนั้น    ใหปรากฏ 
ดวยวาจาแกคนเหลาอ่ืน  จึงถึงสรณคมนดวยการนอบนอมดวยมือ  (อีก). 
         บทวา  จกฺขุมา  ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา จักขุมา 
(ผูมีจักษุ)  ดวยจักษุ ๕  คือ  ๑.  จักษุปกติ  ๒.  จักษุทิพย  ๓. ปญญาจักษุ 
๔.  สมันตจักษุ  ๕.  พุทธจักษุ. 
         นายธนิยะเมื่อกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาจึงไดทูลวา    ขาแตพระองค 
ผูมีจักษุ   ขาพระองคขอถึงพระองควาเปนที่พ่ึง.  
         สวนคําวา  ขาแตพระมหามุนี  ขอพระองคจงเปนครูของขาพระองค  นี ้ 
นายธนิยะทูลข้ึนก็เพ่ือทําสรณคมนใหบริบูรณ  ดวยการเขาถึงความเปนศิษย. 
         คําวา   ภรรยาดวย   ขาพระองคดวย    เปนผูเชื่อฟง      ขอประพฤติ  
พรหมจรรยในพระสุคตเจา  นี้    นายธนิยะทูล    เมือ่ทําสรณคมนใหบริบูรณ 
ดวยสามารถแหงการสมาทาน.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  พฺรหฺมจริย    เปนชื่อแหง   เมถุนวิรัติ 
มรรค  สมณธรรม  ศาสนา  และสทารสันโดษ. 
         ดวยวา การงดเวน จากเมถุน ในคําท้ังหลายมีอาทิอยางนี้วาพฺรหฺมจาร ี
อนาจารี  ทานเรียกวา  พรหมจรรย. 
         การงดเวนจากเมถุนในคําท้ังหลาย เปนตน  อยางนี้วา ดูกอนปญจสิขะ 
ก็พรหมจรรยนี้แล   ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนายโดยสวนเดียว  ดังนี้   ทาน 
เรียกวา    มรรค.  
         พรหมจรรย    ในคําท้ังหลาย   เปนตน     อยางนี้วา    ดกูอนสารีบุตร 
เรายอมทราบชัดแล   วา   เราประพฤติพรหมจรรยที่ประกอบดวยองค  ๔   ดังน้ี 
ทานเรียกวา   สมณธรรม. 
         พรหมจรรย   ในคําท้ังหลาย   เปนตน    อยางนี้วา   พรหมจรรยนี้นั้น 
รุงเรืองและกวางขวางแลว    ดังนี้   ทานเรียกวา   ศาสนา. 
         พรหมจรรย  ในคําท้ังหลาย   เปนตน    อยางนี้วา 
                              เราท้ังหลาย   ยอมไมนอกใจภรรยา 
                 ทั้งหลาย  และภรรยาท้ังหลาย  ไมนอกใจเรา 
                 ทั้งหลาย    เราทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย  
                 ในหญิงท้ังหลาย     นอกจากภรรยาเหลาน้ัน 
                 เพราะเหตุนั้นแล        เราทั้งหลายจึงไมตาย 
                 แตหนุม ๆ  ดังน้ี  ชื่อวา   สทารสันโดษ. 
         แตในคาถาน้ี    นายธนิยะหมายถึง   พรหมจรรย  คือ  มรรคเบื้องบน 
๓ ประการ  อันมีพรหมจรรยคือสมณธรรมเปนประธาน.  
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         คําวา สุคเต   ไดแกในสํานักของพระสุคต. ดวยวาพระผูมีพระภาคเจา 
ทานเรียกวา  สุคตะ  เพราะพระองคเสด็จไปดวยดี   ไมถึงท่ีสุด ๒ อยาง   (คือ 
กามสุขัลลิกานุโยค   และอัตตกิลมถานุโยค)    เพราะพระองคทรงประกอบดวย 
การบรรลถุึงอริยมรรค อันงาม  และเพราะพระองคทรงบรรลถุึงสถานท่ีกลาวคือ 
พระนิพพาน  อันดีงาม.  
         ก็คําวา  สคุเต  นี้เปนสัตตมีวิภัตติใชในอรรถวาใกล  เพราะอธิบาย 
วา  ในสํานักพระสุคต. 
         คําวา  จรามเส   ความวา   พวกเรายอมประพฤติพรหมจรรย    ใน 
พระสุคตใด  ทานก็จงประพฤติพรหมจรรยนั้นในพระสุคตน้ัน     เพราะเหตุนั้น 
นายธนิยะจึงกลาวการประพฤติพรหมจรรยนั้นในพระสุคตน้ีวา  จรามเส. 
         แตพระอรรถกถาจารยกลาววา   คําวา เส  (ในคําวา  จรามเส)    เปน 
นิบาต    ก็ดวยคําวา  เส  นั้นเอง    ในท่ีนี้     พระอาจารยทั้งหลายจึงใหคําจํากัด 
พระบาลีวา  จรามเส  หมายถึงการออนวอน   ทานชอบใจคําใดก็พึงถือเอาคํา 
นั้น. 
         นายธนิยะ     ทลูขอบรรพชากะพระผูมีพระภาคเจาดวยการอางถึงการ 
ประพฤติพรหมจรรยอยางนี้     เมื่อแสดงประโยชนของการบรรพชา    จึงทูลวา 
ขาพระองคทั้งหลายเปนผูถึงฝงแหงชาติและมรณะ   เปนผูกระทาํท่ีสุดแหงทุกข. 
         พระนิพพาน   ชื่อวาฝงอ่ืนแหงความเกิดและความตาย   พวกเราจักถึง 
พระนิพพานน้ัน   ดวยอรหัตมรรค. 
         บทวา  ทุกฺขสฺส  ไดแก ทุกขในวัฏฏะ.  บทวา  อนฺตกรา   ไดแก 
กระทําความไมมี.  
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         บทวา  ภวามเส  คือ  ยอมเปน  อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา  โอหนอ 
พวกเรา  พึงเปน (ผูถึงท่ีสุดแหงทุกข)  ดังนั้น ผูศึกษาพึงทราบคําน้ันได โดย 
นัยที่ขาพเจากลาวแลว  ในคําวา   จรามเส   นี้. 
         ไดยินวา   ก็สามีและภรรยาแมทั้งสอง   แมครั้นกลาวอยางนี้แลว     จึง 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    แลวทูลขอบรรพชาอยางนี้วา   ขาแตพระผูมี- 
พระภาคเจา  ขอพระองคพึงใหขาพระองคทั้งสองบรรพชาเถิด.      
         ครั้งน้ัน   มารผูมีบาป    เห็นสามีภรรยาแมทั้งสองน้ันถวายบังคมแลว 
กราบทูลขอบรรพชาอยู     จึงคิดวา    สามีภรรยาทั้งสองน้ีตองการจะพนอํานาจ 
ของเราไป   เอาเถิด   บัดนี้   เราจะทําอันตรายแกเขาทั้งสองเหลานั้น   ดังน้ีแลว 
เมื่อจะแสดงคุณในการครองเรือน     จึงกลาวคาถาน้ีวา    นนฺทติ    ปุตฺเตหิ 
ปุตฺติมา  เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา นนฺทติ   ไดแก ยินดีคือชื่นชม.  บทวา 
ปุตฺเตหิ  ไดแกบุตรทั้งหลายและธิดาท้ังหลาย. คําวา  ปุตฺเตหิ  นัน้   เปนตติยา- 
วิภัตติ   ใชในอรรถวา   กับ  หรือใชในอรรถวา  ดวย  มีคําอธิบายวา  ยอมเพลิด 
เพลินกับบุตรทั้งหลาย   หรือยอมเพลิดเพลินดวยบุตรทั้งหลายท่ีเปนเหตุ    (ให 
เพลิดเพลิน). 
         บุคคลผูมีบุตร  ชื่อวา  ปุตฺติมา  ทานกลาวอยางนี้ดวยศัพทวา อิติ. 
         เทวบุตรผูทรงเทริดดอกไมองคใดองคหน่ึง   ในสวรรคชัน้วสวัตดีภูมิ 
(ปรนิมมิตวสวัตดี)   ชื่อวา   มาร.  
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         ดวยวามารน้ันยอมทําชนใดที่สามารถจะกาวลวงฐานะน้ัน  (ฐานะที่มาร 
ไมตองการ) ยอมหามชนนั้นเสียได  แตถาชนใดตนไมอาจจะหามได  มารน้ัน 
ก็ปรารภนําความตายแมแกชนนั้น    เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา มาร. 
         บทวา   ปาปมา   ไดแก คนชั่ว หรือคนมีความประพฤติชัว่   คําวา 
ปาปมานี    เปนคําพูดของพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย. 
         ก็ในคาถาท้ังปวง  คําท่ีเหลือเปนเชนนี้ (เหมือนกัน) อธิบายวาเปรียบ 
เหมือนวา  คนมีบุตรก็เพลิดเพลินดวยบุตรทั้งหลาย   คนมีโคก็เพลิดเพลินดวย 
โคทั้งหลาย   ฉันใด   คนยอมเพลิดเพลินเพราะอุปธิทั้งหลาย   ฉันนั้น     คือวา  
ผูใดมีโค   แมผูนั้นก็มีโคเปนที่รัก  คือวา   เขายอมเพลิดเพลินกับโคเหลาน้ัน 
หรือวายอมเพลิดเพลินดวยโคท้ังหลาย  อันเปนเหตุใหปลื้มใจฉันนั้นเหมือนกัน. 
         มารครั้นกลาวอยางนี้  บัดนี ้  ยอมอางถึงเหตุที่จะทําใหประโยชนนั้น 
สําเร็จ  จึงกลาววา   อุปธีหิ  นรสฺส   นนฺทนา  เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อุปธิ ไดแกอุปธิ ๔ ประการคือ ๑. กามุปธ ิ
๒.  ขันธุปธิ  ๓.  กิเลสุปธ ิ ๔.  อภิสังขารุปธิ. 
         จริงอยู   แมกามท้ังหลาย  ทานกเ็รียกวา  อุปธิ  เพราะอรรถแหงคํานี้วา 
สุข    ในอรรถนี้    อันบุคคลยอมเขาไปต้ังไวเพราะเปนที่ต้ังแหงความสุข     ที ่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความสุขและโสมนัส 
ใดแลท่ีบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามคุณ ๕ นี้  ชื่อวา อัสสาทะแหงกามท้ังหลาย. 
         แมขันธทั้งหลาย   ทานก็เรียกวา  อุปธิ   เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข   อัน 
มีขันธเปนมูล.  
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         แมกิเลสท้ังหลาย   ทานก็เรียกวา  อุปธิ   เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกขใน 
อบาย. 
         แมอภิสังขารทั้งหลาย    ทานก็เรียกวา   อุปธิ    เพราะเปนท่ีต้ังแหงทุกข 
ในภพ. 
         แตในที่นี้   ทานประสงคเอากามุปธิ  กามุปธินั้นมี ๒ อยาง  ดวยอํานาจ 
สัตวและสังขาร. 
         ในอุปธิทั้ง ๒ อยางนั้น    จะกลาวถึงอุปธิที่เกี่ยวกับสัตว  (กอน)  มาร  
เมื่อแสดงถึงอุปธิที่เกี่ยวกับสัตว   จึงกลาววา ปุตฺเตหิ  โคห ิ  เปนตน     แลวจึง 
กลาวถึงเหตุ  (ของอุปธิ) วา อุปธีหิ  นรสฺส นนฺทนา เปนตน. 
         เนื้อความแหงคาถาน้ันวา      ก็เพราะเหตุที่กามุปธิเหลาน้ีนําปติและ 
โสมนัสมาให  จึงทําใหคนเพลิดเพลิน  เพราะฉะนั้น พึงทราบคําน้ีวา ผูมีบุตร 
ยอมเพลิดเพลินดวยบุตรทั้งหลาย ผูมีโคก็ยอมเพลิดเพลินดวยโคท้ังหลายเหมือน 
กัน   ตัวทานเองก็มีบุตรและมีโค   เพราะฉะนั้น    ทานจงเพลิดเพลินดวยโคและ 
บุตรเหลาน้ัน อยาไดกลับไปสูการบรรพชาเลย    เพราะความเพลิดเพลินเหลาน้ี 
ยอมไมมีแกนักบวช   เมือ่เปนเชนนี้   ทานแมปรารภจะพนทุกข   แตก็กลับจะมี 
ทุกข.  แมในบัดนี้   มารยอมอางถึงเหตุที่ทําใหสําเร็จประโยชนนั้นวา  น  หิ  โส 
นนฺทติ  โย  นิรูปธิ    เปนตน.   เนื้อความแหงคาถาน้ันวา     เพราะผูใดไมมี 
อุปธิเหลาน้ี    ผูนั้นพลัดพรากจากญาติทั้งหลายอันเปนที่รัก  ไมมีอุปกรณเครื่อง 
เครื่องใชสอย     ยอมไมเพลิดเพลิน   ฉะน้ัน   ตัวทานเอง   เวนอุปธิเหลาน้ีเสีย 
ออกบวชแลวก็จักไดรับทุกข.  
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         ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา    มารผูมีบาปน้ีมาแลว 
เพ่ือทําอันตรายแกคนเหลาน้ี   เมื่อจะทรงทําลายวาทะของมาร  ดวยอุปมาที่มาร 
นํามานั้นนั่นเอง ประดุจบุคคลทําผลไมใหตกลงดวยผลไมฉะนั้น     จึงทรงกลับ 
คาถาน้ันนั่นเอง   เมื่อจะทรงแสดงวา  อุปธิเปนที่ต้ังแหงความเศราโศก  จึงตรัส 
วา  โสจติ ปุตฺเตหิ  เปนตน. 
         บททั้งปวงในคาถาน้ัน  เมื่อวาโดยบทแลว  ก็เขาใจงายทั้งน้ัน  แตมีคํา  
อธิบายดังตอไปนี้ :-  ดกูอนมารผูมีบาป ทานอยาไดพูดอยางนี้วา คนมีบุตรยอม  
เพลิดเพลินดวยบุตรทั้งหลาย ดวยวาความพลัดพราก ความวางเวนจากของที่รัก 
ที่ชอบใจทั้งส้ินนั้นแลยอมมีได  วิธีนีบุ้คคลไมอาจจะหลีกพนได  เพราะวาสัตว 
ทั้งหลายมีหทัยที่ถูกลกูศรคือความเศราโศก ประมาณยิ่งเสียบแทงแลว    เพราะ 
เหตุที่ตองพลัดพรากจากบุตรและภรรยาอันเปนที่รักที่พอใจเหลาน้ัน   และจาก 
สัตวและสิ่งของท้ังหลาย  มีโค มาตัวผู  มาตัวเมีย  เงินและทองเปนตน เปนบา 
ไปก็มี มีจิตฟุงซานไป ถึงความตายก็มี ไดรับทุกขปางตายก็มี เพราะเหตุนั้นเอง 
คนมีบุตรจึงเศราโศกเพราะบุตรก็เพราะตัณหา       คนยอมเศราโศกเพราะอุปธิ 
ทั้งหลาย    เหมือนคนมีบุตรยอมเศราโศกเพราะบุตรทั้งหลาย  คนมีโคยอม 
เศราโศกเพราะโคทั้งหลายฉะนั้น    เพราะเหตุไร ?  เพราะคนยอมเศราโศกเพราะ 
อุปธิทั้งหลาย    ก็เพราะเหตุที่คนเศราโศกเพราะอุปธิทั้งหลาย     ฉะน้ันนั่นแล 
ผูใดไมมีอุปธิ  ผูนั้นยอมไมเศราโศกเลย   ผูใดชื่อวาไมมีอุปธิ   เพราะละความ 
เกี่ยวของในอุปธิเสียได   ผูนั้นยอมมีความสันโดษดวยจีวร    อันเปนเครื่องบริ- 
หารกาย  ดวยบิณฑบาตท่ีเปนเครื่องบริหารทอง   จะดําเนินไปดวยวิธีใด ๆ   ก ็ 
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ยึดถือ   (ความสันโดษ)   เทาน้ัน   ดําเนินไปอยู  กย็อมทราบไดวา   สิ่งอ่ืนเพ่ือ 
ความเปนอยางนี้ไมมี  ฯลฯ   เปรียบเหมือนนกมีแตปก  ฯลฯ   กเ็พราะฆาความ 
เศราโศกเสียไดอยางนี้   ผูใดไมมีอุปธิ    ผูนั้นยอมไมเศราโศกเลย. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเทศนาจบลงดวยยอดคือ  พระอรหัตอยางน้ี  
อีกอยางหนึ่ง  ผูใดไมมีอุปธิ   ผูใดไมมีกิเลส  ผูนัน้ยอมไมเศราโศก   ดวยวา 
ตราบใดท่ียังมีกิเลสอยู    อุปธิทั้งหลายหรือมูลแหงความเศราโศกทั้งหลายก็ยอม 
มีอยูตราบน้ัน  ก็เพราะละกิเลสเสียได    ความเศราโศกจึงไมมี    เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงใหเทศนาจบลงดวยยอดคือพระอรหัตทีเดียว  แมดวย  
ประการฉะน้ี. 
         ในที่สดุแหงเทศนา   นายธนิยะและภรรยาทั้งสองไดบวชแลว     พระ- 
ผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไปยังวัดเชตวันทางอากาศเชนเดิม    เขาทั้งสองเหลาน้ัน 
ครั้นบวชแลวไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต        พวกโคบาลใหสรางวิหารเพ่ือทาน 
ทั้งสองนั้นในที่เปนที่อยู   วิหารน้ัน  ยงัปรากฏชื่อวา  โคปาลกวิหาร  มาจน 
ทุกวันนี้  
                                จบอรรถกถาธนิยสูตร    แหงคัมภีร 
                           ขุททกนิกาย   ชื่อปรมัตถทีปนี  
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                         ขัคควสิาณสูตรที่  ๓ 
        วาดวยผูเท่ียวไปคนเดียวเหมือนนอแรด 
                           [๒๙๖]  บุคคลวางอาชญาในสัตวทั้ง 
                ปวงแลว    ไมเบียดเบียนบรรดาสัตวเหลาน้ัน 
                แมผูใดผูหน่ึงใหลําบาก   ไมพึงปรารถนาบุตร 
                จะพึงปรารถนาสหายแตที่ไหน     พึงเท่ียวไป 
                ผูเดียวเหมือนนอแรด  ฉะน้ัน.  
                           ความเยื่อใยยอมมีแกบุคคลผูเก่ียว 
                ของกัน     ทุกขนี้ยอมเกิดขึ้นตามความเยื่อใย 
                บคุคลเล็งเห็นโทษอันเกิดแตความเยื่อใย   พึง 
                เท่ียวไปผูเดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น. 
                           บุคคลอนุเคราะหมิตรสหาย    เปนผูมี 
                จติปฏิพัทธแลว      ชื่อวายอมยังประโยชนให 
                เส่ือม  บุคคลเห็นภัย    คือ    การยังประโยชน 
                ใหเส่ือมในการเชยชิดน้ี       พึงเท่ียวไปผูเดียว 
                เหมือนนอแรด  ฉะนั้น. 
                           บุคคลของอยูแลว     ดวยความเยื่อใย 
                ในบุตรและภรยิา      เหมือนไมไผกอใหญเกี่ยว 
                กายกัน   ฉะนั้น     บุคคลไมของอยู     เหมือน  
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        หนอไม  พึงเท่ียวไปผูเดียว  เหมอืนนอแรด 
        ฉะนั้น. 
                  เนื้อในปาท่ีบุคคลไมผูกไวแลว  ยอม 
        ไปหากนิตามความปรารถนา   ฉันใด    นรชน 
        ผูรูแจง      เพงความประพฤติตามความพอใจ 
        ของตน     พึงเท่ียวไปแตผูเดียวเหมือนนอแรด 
        ฉะนั้น.  
                  การปรึกษาในที่อยู  ที่ยืน   ในการไป 
        ในการเท่ียว       ยอมมีในทามกลางแหงสหาย 
        บุคคลเพงความประพฤติตามความพอใจ    ที่ 
        พวกบรุษุชั่วไมเพงเล็งแลวพึงเท่ียวไปผูเดียว 
        เหมือนนอแรด  ฉะน้ัน. 
                           การเลน     การยินดี     ยอมมีในทาม- 
        กลางแหงสหาย       อนึ่ง      ความรักท่ียิ่งใหญ 
        ยอมมใีนบุตรท้ังหลาย        บุคคลเมื่อเกลียดชัง 
        ความพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปน 
        ที่รัก         พึงเท่ียวไปผูเดียว       เหมือนนอแรด 
        ฉะนั้น. 
                     บุคคลยอมเปนอยูตามสบาย       ในทิศ 
        ทั้งส่ีและไมเดือดรอน         ยินดีดวยปจจัยตามมี  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 96 

        ตามได  ครอบงําเสียซึ่งอันตราย    ไมหวาด- 
        เสียว พึงเปนผูเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด 
        ฉะนั้น. 
                          แมบรรพชิตบางพวกก็สงเคราะหได 
        ยาก  อนึ่ง  คฤหัสถผูอยูครองเรือนสงเคราะห 
        ไดยาก     บุคคลเปนผูมีความขวนขวายนอย  
        ในบุตรของผูอื่น   พึงเท่ียวไปผูเดียว   เหมือน 
        นอแรด  ฉะนั้น. 
                   นักปราชญละเหตุ        อนัเปนเครื่อง 
        ปรากฏแหงคฤหัสถ      ดุจตนทองหลางมีใบ 
        รวงหลน      ตัดเครื่องผูกแหงคฤหัสถไดแลว 
        พึงเท่ียวไปผูเดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น. 
                   ถาวาบุคคลพึงไดสหายผูมีปญญา 
        เครื่องรกัษาตน    ผูเที่ยวไปรวมกันไดมีปรกติ 
        อยูดวยกรรมดี        เปนนักปราชญไซร    พึง 
        ครอบงําอันตรายท้ังปวง      เปนผูมีใจช่ืนชม 
        มีสติ  เท่ียวไปกับสหายนั้น. 
                    หากวาบุคคลไมพึงไดสหายผูมี 
        ปญญาเครื่องรักษาตน    ผูเท่ียวไปรวมกันได 
        มีปรกติอยูดวยกรรมดี       เปนนกัปราชญไซร  
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        พึงเท่ียวไปแตผูเดียว     ดุจพระราชาทรงละ 
          แวนแควนอันพระองคทรงชนะแลวเสด็จไป 
              แตผูเดียว   ดุจชางชื่อมาตังคะละโขลงเท่ียว 
         อยูในปาแตตัวเดียว  ฉะนั้น. 
                               เรายอมสรรเสริญสหายผูถึงพรอม 
           ดวยศีลขันธเปนตน  พึงคบสหายผูประเสริฐ 
           สุด  ผูเสมอกัน     กุลบุตรไมไดสหายผูประ- 
            เสริฐสุดและผูเสมอกันเหลาน้ีแลว    พึงเปน  
            ผูบรโิภคโภชนะไมมีโทษ       เท่ียวไปผูเดียว 
            เหมอืนนอแรด  ฉะนั้น. 
                              บุคคลแลดูกําไลทองท้ังสองอันงาม 
              ผุดผอง       ทีบ่ตุรแหงนายชางทองใหสําเร็จ 
              ดวยดีแลว    กระทบกันอยูในขอมือ  พึงเที่ยว 
            ไปผูเดียว  เหมอืนนอแรด  ฉะน้ัน. 
                                   การท่ีเราจะพึงพูดจากับพระกุมารท่ี 
           สอง    หรือการของอยูดวยอํานาจแหงความ 
            เย่ือใย  พึงมีไดอยางน้ี     บุคคลเล็งเห็นภัยน้ี 
             ในอนาคต พึงเท่ียวไปผูเดียว   เหมือนนอแรด 
             ฉะนัน้.  
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                          ก็กามท้ังหลายงามวิจิตร  มรีสอรอย 
        เปนที่รืน่รมยใจ   ยอมยํ่ายีจิตดวยรูปแปลกๆ 
         บุคคลเห็นโทษในกามคุณท้ังหลายแลว   พึง 
         เท่ียวไปผูเดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น. 
                          บุคคลเหน็ภัย คือ  จญัไร   ฝ   อปุทวะ 
        โรค   ลกูศร  และความนากลัวน้ี   ในกามคุณ 
        ทั้งหลายแลว      พึงเท่ียวไปผูเดียว     เหมือน 
        นอแรด  ฉะนั้น.  
                          บุคคลพึงครอบงําอันตรายเหลาน้ีแม 
          ทั้งปวง  คือ  หนาว   รอน   หิว   ระหาย   ลม 
          แดด    เหลือบและสัตวเสือกคลานแลว    พึง 
          เท่ียวไปผูเดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น. 
                          บุคคลพึงเปนผูเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
          นอแรด        เปรียบเหมือนชางใหญที่เกิดใน 
          ตระกลูปทุม     มขีนัธเกิดขึ้นแลว    ละโขลง 
          อยูในปาตามอภิรมย  ฉะนั้น. 
                          บุคคลพึงใครครวญถอยคําของพระ- 
          ปจเจกพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตยวา 
          การท่ีบุคคลผูยินดีแลวดวยการคลุกคลีดวย 
          คณะจะพึงบรรลุวมิุตติอันมีในสมัย   นั้นไม  
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        เปนฐานะท่ีจะมีไดพึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
        นอแรด   ฉะนั้น. 
                          เราลวงพนทิฏฐิอันเปนขาศึกไดแลว 
        ถึงความเปนผูเท่ียง    ไดมรรคแลว  เปนผูม ี
        ญาณเกิดขึ้นแลว  อนัผูอื่นไมพึงแนะนํา พึง 
        เท่ียวไปผูเดียว  เหมอืนนอแรด  ฉะนั้น. 
                     บุคคลผูไมโลภ   ไมหลอกลวง   ไมม ี
        ความกระหาย  ไมลบหลู  มีโมหะดุจน้ําฝาด  
        อันกําจัดเสียแลว ไมมีความอยาก  ครอบงํา 
        โลกท้ังปวงไดแลว พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
        นอแรด  ฉะนั้น. 
                          กุลบุตรพึงเวนสหายผูลามก    ไมพึง 
        เสพดวยตนเอง        ซึ่งสหายผูชี้บอกความ 
        ฉบิหายมิใชประโยชน     ผูต้ังอยูในกรรมอัน 
        ไมเสมอ  ผูของอยู   ผูประมาท   พึงเท่ียวไป 
        ผูเดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น. 
                                 บุคคลพึงคบมิตรผูเปนพหูสูตทรง 
        ธรรม    ผูยิ่งดวยคุณธรรม  มีปฏภิาณ  รูจัก 
        ประโยชน ทั้งหลาย  กําจัดความสงสัยไดแลว 
        พึงเท่ียวไปผูเดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น.  
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                          บุคคลไมพอใจการเลน  ความยินดี 
        และกามสุขในโลกแลว  ไมเพงเลง็อยู   เวน 
        จากฐานะแหงการประดับ   มีปกติกลาวคํา- 
        สัตย    พึงเท่ียวไปผูเดียว     เหมอืนนอแรด 
        ฉะนั้น. 
                          บุคคลละบุตร ภรรยา บิดา  มารดา 
        ทรัพย  ขาวเปลือก   พวกพอง    และกามซ่ึง 
        ต้ังอยูตามสวนแลว พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน  
        นอแรด  ฉะนั้น. 
                          บณัฑิตทราบวาความเกี่ยวของใน 
        เวลาบริโภคเบญจกามคุณน้ีมีสุขนอย มีความ 
        ยินดีนอย  มีทุกขมาก   ดุจหัวฝ   ดังน้ีแลว 
        พึงเท่ียวไปผูเดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น. 
                          บุคคลพึงทําลายสังโยชนทั้งหลายเสีย 
        เหมือนปลาทําลายขาย    เหมือนไฟไมหวน 
        กลบัมาสูที่ไหมแลว        พึงเท่ียวไปผูเดียว 
        เหมือนนอแรด  ฉะน้ัน. 
                         บุคคลผูมจีักษุทอดลงแลว ไมคะนอง 
        เทา  มีอนิทรียอันคุมครองแลว    มีใจอันรักษา 
        แลว    ผูอันกิเลสไมรั่วรดแลว        และอันไฟ  
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        คือกิเลสไมแผดเผาอยู      พึงเท่ียวไปผูเดียว 
        เหมือนนอแรด  ฉะน้ัน. 
                          บุคคลละเพศแหงคฤหัสถ       ดุจตน 
        ทองหลางมีใบรวงหลนแลวนุงหมผากาสายะ 
        ออกบวชเปนบรรพชิต        พึงเท่ียวไปผูเดียว 
        เหมือนนอแรด  ฉะน้ัน. 
                   ภิกษุไมกระทําความยินดีในรสท้ัง- 
        หลาย   ไมโลเล  ไมเลี้ยงคนอื่น   มีปกติเท่ียว  
        บณิฑบาตตามลําดับตรอก   ผูมีจติไมผูกพัน 
        ในตระกูล  พึงเท่ียวไปผูเดียว  เหมือนนอแรด 
        ฉะนั้น. 
                          บุคคลละธรรมเปนเครื่องกั้นจิต   ๕ 
        อยาง    บรรเทาอุปกเิลสท้ังปวงแลว     ผูอัน 
        ทิฏฐิไมอาศัย  ตัดโทษคือความเยื่อใยไดแลว 
        พึงเท่ียวไปผูเดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น. 
                          บุคคลละสุข     ทุกข      โสมนัสและ 
        โทมนัสในกาลกอนได  ไดอุเบกขาและสมถะ 
        อันบริสทุธิ์แลว   พึงเท่ียวไปผูเดียว   เหมือน 
        นอแรด  ฉะนั้น. 
                    บุคคลปรารภความเพียรเพ่ือบรรล ุ
        ปรมัตถประโยชน   มีจิตไมหดหู   มีความ  
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        ประพฤติไมเกียจครานมีความบากบั่นมั่นคง 
        ถึงพรอมแลว ดวยกาํลังกาย   และกําลังญาณ 
        พึงเท่ียวไปผูเดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น. 
                          บุคคลไมละการหลีกเรนและฌาน ม ี
        ปกติประพฤติธรรม      อันสมควรเปนนิตยใน 
        ธรรมทัง้หลาย          พิจารณาเหน็โทษในภพ  
        ทั้งหลาย   พึงเท่ียวไปผูเดียว   เหมือนนอแรด 
        ฉะนั้น. 
                           บุคคลผูปรารถนาความส้ินตัณหา 
        พึงเปนผูไมประมาท       ไมเปนคนบาคนใบ 
        มีการสดับ    มีสติ    มีธรรมอันกาํหนดรูแลว 
        เปนผูเท่ียง   มีความเพียร  พึงเที่ยวไปผูเดียว 
        เหมือนนอแรด  ฉะน้ัน. 
                           บุคคลไมสะดุงในธรรมมีความไม 
        เท่ียงเปนตน  เหมือนราชสีหไมสะดุงในเสียง 
        ไมของอยู          ในธรรมมีขันธและอายตนะ 
        เปนตน   เหมือนลมไมของอยูในขาย   ไมติด 
        อยูดวยความยินดี และความโลภ      เหมือน 
        ดอกปทุมไมติดอยูดวยนํ้า  พึงเท่ียวไปผูเดียว 
        เหมือนนอแรด  ฉะน้ัน.  
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                          บุคคลพึงเสพเสนาสนะอันสงัด  เปน 
        ผูเท่ียวไปผูเดียวเชนกับนอแรด         เหมือน 
        ราชสหีมีเขี้ยวเปนกาํลัง ขมขี่ครอบงําหมูเน้ือ 
        เท่ียวไป  ฉะนั้น. 
                          บุคคลเสพอยูซึ่งเมตตาวิมุตติ กรุณา- 
        วมิุตติ    มุทิตาวิมุตติ      และอุเบกขาวิมุตติ 
        ในกาลอันควร        ไมยินรายดวยโลกท้ังปวง  
        พึงเท่ียวไปผูเดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น. 
                          บุคคลละราคะ  โทสะ และโมหะแลว 
        ทําลายสังโยชนทั้งหลายแลว       ไมสะดุงใน 
        เวลาส้ินชีวิต      พึงเท่ียวไปผูเดียว     เหมือน 
        นอแรด  ฉะนั้น. 
                          มนุษยทัง้หลายผูไมสะอาด   มีปญญา 
        มุงประโยชนตน   ผูไมมีเหตุ    ยอมคบหาสมา- 
        คบมิตรผูหาไดยากในทุกวันนี้       เพราะมีเหตุ 
        เปนประโยชน            บุคคลพึงเท่ียวไปผูเดียว 
        เหมือนนอแรด  ฉะน้ัน. 
                                จบขัคควิสาณสูตรที่    ๓  
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                    อรรถกถาขัคควิสาณสูตร 
                                                วรรรคที่  ๑ 
                                              คาถาท่ี  ๑ 
         ขัคควิสาณสูตร  เริ่มตนวา  สพฺเพสุ  ภูเตสุ  ดังน้ี  มีอุบัติอยางไร. 
         พระสูตรทั้งปวงมีอุบัติ ๔ อยาง คือ  เพราะอัธยาศัยของตน ๑   เพราะ 
อัธยาศัยของผูอ่ืน ๑  เพราะการเกิดข้ึนแหงเรื่อง ๑   เพราะอํานาจแหงคําถาม ๑. 
จริงอยู   สูตรทั้งหลายมีทวยตานุปสสนาสูตรเปนตน    มีอุบติัเพราะอัธยาศัยของ 
ตน.   สูตรทัง้หลายมีเมตตาสูตรเปนตน    มีอุบัติเพราะอัธยาศัยของผูอ่ืน   สูตร 
ทั้งหลายมีอุรคสูตรเปนตน มีอุบัติเพราะการเกิดข้ึนแหงเรื่อง     สูตรทั้งหลายมี 
วัมมิกสูตรเปนตนมีอุบัติเพราะอํานาจแหงคําถาม.  
         ในสูตรเหลาน้ัน     ขัคควิสาณสูตรมีอุบัติเพราะอํานาจแหงคําถามโดย 
ไมแปลกกัน  แตโดยแปลกกัน   เพราะในขัคควิสาณสูตรนี้บางคาถาพระปจเจก- 
สัมพุทธะนั้น  ๆ ถูกถามจึงกลาว  บางคาถาไมถูกถาม  จึงเปลงอุทานอันสมควร 
แกนัยที่ตนสักวาบรรลุแลวเทาน้ัน    เพราะฉะน้ัน     บางคาถามีอุบัติเพราะอํานาจ 
แหงคําถาม     บางคาถามีอุบัติเพราะอัธยาศัยของผูอ่ืน     บางคาถามีอุบัติเพราะ 
อัธยาศัยของตน.   ในอุบติัเหลาน้ัน    อุบัติเพราะอํานาจแหงคําถามโดยไมแปลก 
กันนี้นั้น    พึงทราบอยางนี้จําเดิมแตตน. 
         ในสมยัหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี ครั้งน้ันแล 
พระอานนทผูมีอายุไปในท่ีลับหลีกเรนอยูไดเกิดปริวิตกในใจอยางนี้วา    ความ 
ปรารถนาและอภินิหารยอมปรากฏแกพระพุทธเจาท้ังหลาย    หาปรากฏแกพระ-  
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สาวกท้ังหลาย   แกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายอยางนั้นไม   ไฉนหนอ   เราพึง 
เขาไปเฝาทูลถามพระผูมีพระภาคเจา.   ทานพระอานนทออกจากท่ีหลีกเรนแลว 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ทลูถามเรื่องนี้ตามลําดับ.    ครั้งน้ัน     พระผูมี 
พระภาคเจาไดตรัสปุพพโยคาวจรสูตรแกทานพระอานนทวา     ดูกอนอานนท 
อานิสงส  ๕  เหลาน้ี     คือ    บุคคลยอมบรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมในเพราะ 
ปุพพโยคาวจรกอนทีเดียว  ถาไมบรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมกอนทีเดียว ตอมา 
ก็บรรลุอรหัตผลในเวลาตาย ฯลฯ  ตอมาเปนเทวบุตรก็บรรลอุรหัตผล   ตอมา 
ก็เปนขิปปาภิญญบุคคล     ในที่เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาท้ังหลาย  
ตอมาก็ยอมเปนพระปจเจกสัมพุทธะในกาลภายหลัง   ครั้นตรสัอยางนี้แลว   จึง 
ตรัสอีกวา    ดูกอนอานนท     ธรรมดาพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลายเปนผูถึง 
พรอมดวยอภินิหาร    มปีุพพโยคาวจรธรรม    เพราะฉะนั้น     พระพุทธเจา 
พระปจเจกพุทธะ  และสาวกท้ังหลาย  พึงประสงคความปรารถนาและอภินิหาร. 
         ทานพระอานนทนั้นทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ความปรารถนาเปน 
พระพุทธเจาทั้งหลายควรนานเทาไร.  พระองคตรัสวา  ดูกอนอานนท   ความ 
ปรารถนาเปนพระพุทธเจาท้ังหลายควรนานโดยการกําหนดอยางตํ่าท่ีสุดถึง 
สี่อสงไขยและแสนกัป   โดยกําหนดปานกลาง   แปดอสงไขยและแสนกัป    โดย 
การกําหนดอยางสูง   สบิหกอสงไขยและแสนกัป  ประเภทท้ัง ๓ นั้น   พึงรูดวย 
อํานาจแหงพระพุทธเจา   ผูปญญาธิกะ   ผูสัทธาธิกะ   และผูวิริยาธิกะ    จรงิอยู 
พระพุทธเจาผูปญญาธิกะ   มีศรัทธานอยแตมีปญญามาก   ผูสทัธาธิกะมีปญญา 
ปานกลางแตมีศรัทธามาก   ผูวิริยาธิกะมีศรัทธาและปญญานอย  แตมีความเพียร 
มาก.  
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         ก็ขอท่ี  บุคคลใหทานเชนกับดวยทานของพระเวสสันดรทุก ๆ  วันก็ด ี
สั่งสมบารมีธรรมมีศีลเปนตน     อันสมควรแกญาณนั้นก็ดี    ยังไมถึงส่ีอสงไขย 
แสนกัปแลว       ก็เปนพระพุทธเจาในระหวาง  นั่นไมใชฐานะที่จะมีได   เพราะ 
เหตุไร  เพราะญาณยังไมต้ังทอง   ยังไมถึงความไพบูลย  ยังไมถงึความแกรอบ 
เปรียบเหมือนขอท่ีขาวกลาจะออกรวงได   โดยลวงไป ๓ เดือน ๔ เดือน หรอื 
๕ เดือน ไมถึงกาลน้ัน   ๆ แลว  บุคคลจะปรารถนาวันละแสนครั้งทุก ๆ วันก็ดี 
รดนํ้าวันละแสนครั้งทุก ๆ วันก็ด ี  จะใหออกรวงไดโดยภายใน ๑ ปกษ  หรอื 
๑ เดือน นั่นไมใชฐานะที่จะมีได  เพราะเหตุไร  เพราะขาวกลายังไมต้ังทอง  ยัง 
ไมถึงความไพบูลย ยังไมถึงความแกรอบ  ชื่อฉันใด   ขอท่ีบุคคลใหทานเชนกับ  
ดวยทานของพระเวสสันดรทุก ๆ วันก็ดี    สั่งสมบารมีธรรมมศีีลเปนตน     อัน 
สมควรแกญาณนั้นก็ดี   ยงัไมถึงส่ีอสงไขยแสนกัปแลว    จักเปนพระพุทธเจาใน 
ระหวาง  นั่นไมใชฐานะที่จะมีได  เพราะเหตุไร  เพราะญาณยังไมต้ังทอง  ยัง 
ไมถึงความไพบูลย   ยังไมถึงความแกรอบ    ฉันนัน้เหมือนกัน    เพราะฉะนั้น 
พึงทําการบําเพ็ญบารมีตลอดกาลตามท่ีกลาวนั่นเทียว     เพ่ือประโยชนแกความ 
แกรอบแหงญาณ     ก็เม่ือบุคคลปรารถนาความเปนพระพุทธเจา     โดยกาลแม 
ประมาณเทานี้   ก็พึงปรารถนาสมบัติ ๘ ประการ  ในการสรางอภินิหาร  จริงอยู 
                                      อภินิหารน้ียอมสําเร็จได           ก็เพราะ 
                    การประชุมธรรม  ๘ ประการ   คือ    ความเปน 
                    มนุษย ๑    ความถึงพรอมดวยเพศ  ๑   เหตุ ๑ 
                    การเห็นพระศาสดา  ๑  การบรรพชา ๑  ความ 
                    ถึงพรอมแหงคุณ ๑   อธกิาร ๑  ความพอใจ ๑.  
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         คําวา  อภินิหาร  นัน่เปนชื่อแหงมูลปณิธาน.    ในการประชุมธรรม 
๘ ประการนัน้     คําวา  ความเปนมนุษย   ไดแก   มนุษยชาติ.  ดวยวานอกจาก 
มนุษยชาติแลว    ปณิธานของบุคคลผูดํารงอยูในชาติที่เหลือท้ังหลาย    แมใน 
ชาติเทวดาก็ตาม   ก็ยอมสําเร็จไมได    เพราะบุคคลท่ีดํารงอยูในมนุษยชาตินั้น 
เมื่อปรารถนาความเปนพระพุทธเจา     ทําบุญกรรมท้ังหลายมีทานเปนตนแลว 
พึงปรารถนาความเปนมนุษยเทาน้ัน ผูดํารงอยูในมนุษยชาตินั้น  พึงต้ังปณิธาน 
ดวยวา   อภินิหารยอมสําเร็จอยางนี้. 
         คําวา ความถึงพรอมดวยเพศ ไดแก   ความเปนบุรุษ.  กป็ณิธาน  
ของสตรี  กะเทย  และอุภโตพยัญชนก   แมดํารงอยูในมนุษยชาติ  ก็ยอมสําเร็จ 
ไมได   ดวยวาบุคคลผูดํารงอยูในมนุษยชาตินั้น     เมื่อปรารถนาความเปนพระ- 
พุทธเจา   ทําบุญกรรมทั้งหลายมีทานเปนตนแลว   พึงปรารถนาความเปนบุรุษ 
เทาน้ัน    ผูดาํรงอยูในความเปนบุรุษนั้น  พึงต้ังปณิธาน  อภินิหารยอมสําเร็จได 
ดวยประการฉะน้ี. 
         คําวา  เหตุ  ไดแก  ความถึงพรอมแหง  อุปนิสัย   แหงพระอรหัต. 
ก็บุคคลใดพยายามอยูในอัตภาพนั้น  สามารถเพ่ือบรรลุพระอรหัตได  อภินิหาร 
ยอมสําเร็จแกบุคคลน้ัน   หาสําเร็จแกบุคคลนอกนี้ไม   เหมือนสําเร็จแกสุเมธ- 
บัณฑิต  ฉะน้ัน  ดวยวาสุเมธบัณฑิตน้ัน  บรรพชาที่บาทมูลของพระพุทธเจา 
พระนามวา  ทีปงกร  ไดเปนผูสามารถเพื่อบรรลพุระอรหัตโดยอัตภาพนั้นได. 
         คําวา    การเห็นพระศาสดา    ไดแก    การเห็นเฉพาะพระพักตร 
พระพุทธเจาทั้งหลาย   ดวยวาอภินิหารยอมสําเร็จดวยประการนี้    หาสําเร็จโดย  
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ประการอ่ืนไม    เหมือนสําเร็จแกสุเมธบัณฑิตฉะน้ัน     เพราะสุเมธบัณฑิตน้ัน 
เห็นพระพุทธเจาพระนามวา    ทีปงกร    เฉพาะพระพักตรแลว    ไดต้ังความ 
ปรารถนา. 
         คําวา   การบรรพชา   ไดแก  ความเปนอนาคาริก.    ก็ความเปน 
อนาคาริกนั้นแล     ยอมควรในศาสนา     หรือในนิกายของดาบสและปริพาชก 
ผูเปนกรรมวาทีและกิริยวาที     เหมือนควรแกสุเมธบัณฑิตฉะน้ัน       ดวยวา 
สุเมธบัณฑิตน้ัน  เปนดาบส  ชื่อสุเมธ  จึงต้ังปณิธาน.  
         คําวา    ความถึงพรอมแหงคุณ    ไดแก   การไดคุณธรรมมีฌาน 
เปนตน.   ก็อภินิหารยอมสําเร็จแกบุคคลแมบวชแลว  ผูถึงพรอมดวยคุณเทานั้น 
ยอมไมสําเร็จแกบุคคลนอกน้ี     เหมือนสําเร็จแกสุเมธบัณฑิตฉะนั้น    ดวยวา 
สุเมธบัณฑิตน้ันไดอภิญญา ๕   และไดสมาบัติ ๘ แลว   จึงต้ังปณิธาน. 
         คําวา  อธิการ  ไดแก   การการทาํท่ียิ่ง    อธิบายวา    การบริจาค. 
จริงอยู    อภินิหารยอมสําเร็จแกบุคคลผูทําการบริจาควัตถุมีชีวิตเปนตน     แลว 
ต้ังปณิธานไวเทาน้ัน     หาสําเร็จแกบุคคลนอกน้ีไมเหมือนสําเร็จแกสุเมธบัณฑิต 
ฉะน้ัน  ก็สุเมธบัณฑิตน้ันทําการบริจาคชีวิตแลวต้ังปณิธานอยางนี้วา 
                                     ขอพระพุทธเจา      พรอมดวยศิษย 
                ทั้งหลาย   จงทรงเหยียบขาพเจาไป   อยาได 
                ทรงเหยียบเปอกตมเลย    ขอการกระทาํย่ิงน้ี 
                จักเปนเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกขาพเจา. 
         คําวา  ความพอใจ  ไดแก ความเปนผูปรารถนาเพ่ือจะทา   ความ 
เปนผูปรารถนาเพ่ือจะทํานั้นของบุคคลใดมีกําลัง  อภินิหารยอมสําเร็จแกบุคคล  
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นั้น  ก็ความเปนผูปรารถนาเพ่ือจะทํานั้น    พึงทราบวา   ถาบางคนพึงกลาววา 
ใครเลาไหมในนรกตลอดส่ีอสงไขยและแสนกัปแลว     ยอมปรารถนาความเปน 
พระพุทธเจาดังน้ีไซร   บคุคลใดไดฟงคํานั้นแลว   ยอมอุตสาหะเพ่ือจะกลาววา 
เรา  ความเปนผูปรารถนาเพ่ือจะทําของบุคคลน้ันชื่อวามีกําลัง. 
         อน่ึง  ความเปนผูปรารถนาเพ่ือจะทําน้ัน    พึงทราบวา   ถาบางคนพึง 
กลาววา    ใครเลาเหยียบขามสกลจักรวาลอันเต็มดวยถานเพลิงท่ีปราศจากเปลว 
แลว   ยอมปรารถนาความเปนพระพุทธเจา   ใครเลาเหยียบขามสกลจักรวาลอัน 
เกลื่อนกลนดวยหอกและหลาวแลว     ยอมปรารถนาความเปนพระพุทธเจา  
ใครเลาลุยขามสกลจักรวาลอันเต็มดวยนํ้าปริ่มฝงแลว    ยอมปรารถนาความเปน 
พระพุทธเจา    ใครเลาย่ํายีกาวลวงสกลจักรวาลซ่ึงดารดาษดวยกอไผชั่วนิรันดร 
แลว  ยอมปรารถนาความเปนพระพุทธเจา  ดังนี้ไซร บุคคลใดไดฟงคําน้ันแลว 
ยอมอุตสาหะเพ่ือจะกลาววา   เรา  ความเปนผูปรารถนาเพ่ือจะทําของบุคคลน้ัน 
ชื่อวามีกําลัง. สุเมธบัณฑิตประกอบพรอมดวยฉันทะ คือ ความเปนผูปรารถนา 
เพ่ือจะทําเห็นปานน้ี   ไดต้ังปณิธานแลวแล.  
         พระโพธิสัตวผูมีอภินิหารสําเร็จแลวอยางนี้แล    ยอมไมถึงอภัพฐานะ 
๑๘ ประการ.  จริงอยู   พระโพธิสัตวนั้น    จําเดิมแตนั้น    ยอมไมเปนคนบอด 
แตกําเนิด ๑   ไมเปนคนหนวกแตกําเนิด ๑   ไมเปนคนบา ๑  ไมเปนคนใบ ๑ 
ไมเปนคนแคระ ๑  ไมเกดิในชนชาติมิลักขะ ๑  ไมเกิดในทองของนางทาสี  ๑ 
ไมเปนคนนิยตมิจฉาทิฏฐิ  ๑    ไมเปนคนกลับเพศ ๑    ไมทําอนันตริยกรรม 
หาอยาง    ๑  ไมเปนคนโรคเรื้อน  ๑    อัตภาพสุดทายไมเวียนมาในกําเนิด  
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ดิรัจฉาน ๑  ไมมีอัตภาพใหญกวาชาง ๑  ไมเกิดในขุปปปาสิกเปรตและนิชฌาม 
ตัณหิกเปรต ๑     ไมเกิดในจําพวกกาลกัญชิกาสูรทัง้หลาย ๑    ไมเกิดในอเวจี 
นรก ๑  ไมเกิดในโลกันตริกนรก ๑  ไมเปนมารในสวรรคชั้นกามาวจร    ไม 
เกิดในอสัญญีภพในรูปาวจรภูมิ   ไมเกิดในภพสุทธาวาส   ไมเกิดในอันติมภพ 
ไมกาวไปสูจักรวาลอ่ืน ๑. 
         ก็พุทธภูมิ ๔ เหลาน้ีใด  คือ  อุตสาหะ ๑  อุมมัคคะ ๑  อวัฏฐานะ ๑ 
หิตจริยา  ๑   พระโพธิสัตวเปนผูถึงพรอมดวยพุทธภูมิเหลาน้ัน.    ในพุทธภูมิ 
๔  ประการน้ัน    ความเพียรเรียกวา    อุตสาหะ    ปญญาเรียกวา    อุมมัคคะ 
อธิษฐานเรียกวา   อวัฏฐานะ   เมตตาภาวนาเรียกวา   หิตจริยา.  
         ก็อัธยาศัย  ๖  ประการ    แมเหลานี้ใด  คือ  อัธยาศัยเพ่ือเนกขัมมะ 
อัธยาศัยเพ่ือปวิเวก     อัธยาศัยเพ่ือความไมโลภ     อัธยาศัยเพ่ือความไมโกรธ 
อัธยาศัยเพ่ือความไมหลง     อัธยาศัยเพ่ือความสลัดออก    ยอมเปนไปเพ่ือบม 
โพธิญาณ   เพราะพระโพธิสัตวทั้งหลาย  ประกอบพรอมดวยอัธยาศัยเหลาใด 
พระโพธิสัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยเพ่ือเนกขัมมะ  เรียกวา  มีปกติเห็นโทษในกาม 
ผูมีอัธยาศัยเพ่ือปวิเวก   เรียกวา    มีปกติเห็นโทษในการคลุกคลี   ผูมีอัธยาศัย 
เพ่ือความไมโลภ    เรียกวา    มีปกติเห็นโทษในโลภะ   ผูมีอัธยาศัยเพ่ือความ 
ไมโกรธ    เรยีกวา    มีปกติเห็นโทษในโทสะ    ผูมีอัธยาศัยเพ่ือความไมหลง 
เรียกวา  มีปกติเห็นโทษในโมหะ   และผูมีอัธยาศัยเพ่ือความสลัดออก  เรียกวา 
มีปกติเห็นโทษในภพทั้งปวง สุเมธบัณฑิตผูโพธิสัตวเปนผูประกอบดวยอัธยาศัย 
เหลาน้ัน.  
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         ถามวา ก็การปรารถนาเปนพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายควรนานเทาไร 
ตอบวา    การปรารถนาเปนพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายควรนานถึงสองอสงไขย 
และแสนกัป  ตํ่ากวาน้ันไมควร  พึงทราบเหตุในการปรารถนาเปนพระปจเจก- 
พุทธเจาน้ีโดยนัยที่กลาวแลวในบทกอนนั่นแล. ก็เม่ือบุคคลปรารถนาความเปน 
พระปจเจกพุทธเจา โดยกาลแมมีประมาณเทาน้ี  พึงปรารถนาสมบัติ ๕ ประการ 
ในการสรางอภินิหาร จริงอยู  พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน  มีเหตุแหงอภินิหาร 
เหลาน้ี  คือ ความเปนมนุษย ๑   ความถึงพรอมดวยเพศ ๑  การเห็นทาน 
ผูปราศจากอาสวะ  ๑   อธกิาร  ๑  ความพอใจ  ๑.  บรรดาบทเหลาน้ัน  
บทวา   การเห็นทานผูปราศจากอาสวะ  ไดแก การเห็นพระพุทธเจา  พระ- 
ปจเจกพุทธเจา   หรือพระสาวก   องคใดองคหน่ึง.    บทที่เหลือ  มีนัยดังกลาว 
แลวน้ันแล. 
         ถามวา  ก็การปรารถนาเปนพระสาวกทั้งหลายควรนานเทาไร. ตอบวา 
การปรารถนาเปนพระอัครสาวกทั้งสอง     ควรนานหน่ึงอสงไขยและแสนกัป 
การปรารถนาเปนพระอัครสาวกควรนานแสนกัป  ความปรารถนาเปนพระ- 
มารดาพระบิดา  อุปฏฐาก  และพระโอรสของพระพุทธเจา    ควรนานแสนกัป 
เหมือนกัน    ตํ่ากวานั้นไมควร    เหตุในการปรารถนาน้ันมีนัยดังกลาวแลวน้ัน  
เทียว  ก็พระสาวกเหลาน้ันทั้งหมดมีอภินิหารสมบูรณดวยองค  ๒  อยาง   คือ 
อธิการ ๑ ความพอใจ ๑ เทาน้ัน. 
         พระพุทธเจาท้ังหลายทรงบําเพ็ญพระบารมีทั้งหลาย     ตลอดกาลมี  
ประเภทตามท่ีกลาวแลว    ดวยการปรารถนาน้ี     ดวยอภินิหารน้ีนั้นแลอยางนี้  
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เมื่อจะทรงอุบัติข้ึนโลก    ก็ทรงอุบัติในตระกูลกษัตริย    หรือตระกูลพราหมณ. 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย     ยอมอุบัติในตระกูลกษัตริย    ตระกูลพราหมณ 
หรือตระกูลคหบดี   ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง   สวนพระอัครสาวกทั้งหลาย   ยอม 
เกิดในตระกูลกษัตริย     หรือตระกูลพราหมณเทาน้ัน      เหมือนพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย พระพุทธเจาท้ังปวง ยอมไมทรงอุบัติในกัปกําลังเส่ือม  ยอมทรงอบุัติ 
ในกัปกําลังเจริญ    พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายไมพบพระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอม 
อุบัติในกาลอุบัติแหงพระพุทธเจาท้ังหลายเทาน้ัน    พระพุทธเจาท้ังหลายตรัสรู 
เองดวย  ทรงสอนใหคนเหลาอ่ืนรูดวย  พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายตรัสรูเอง  
แตไมอาจสอนใหคนเหลาอ่ืนรู  ยอมแทงตลอดอรรถรสเทาน้ัน  ยอมไมแทงตลอด  
ธรรมรส  เพราะพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน    ยอมไมสามารถเพื่อจะยกโลกุตร- 
ธรรมเปนบัญญัติข้ึนแสดงได     การบรรลุธรรมยอมมีแกพระปจเจกพุทธเจา 
เหลาน้ัน    เหมือนความฝนที่คนใบฝน  และเหมือนกับรสแหงกับขาวท่ีพรานปา 
ไดลิ้มในเมืองฉะน้ัน       พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายยอมบรรลธุรรมทั้งหมดอัน 
ตางโดยอิทธิ  สมาบัติ     และปฏิสัมปทา    แตเพราะมีคุณพิเศษจึงตํ่ากวาพระ- 
พุทธเจาท้ังหลาย   แตเหนือพระสาวกท้ังหลาย   ยอมยังบุคคลเหลาอ่ืนบรรพชา 
ใหศึกษาอภิสมาจาร    ดวยอุเทศน้ีวา    พึงทําความขัดเกลาจิต   ไมพึงทอถอย 
หรือยอมทําอุโบสถดวยเหตุเพียงพูดวา  วันนี้   อุโบสถ   และเม่ือจะทําอุโบสถ 
ยอมประชุมกันทําที่รัตนมาลา  โคนตนไมมัญชุสะ  ในภูเขาคันธมาทนแล. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสการปรารถนาและอภินิหาร    อันบริบูรณ 
ดวยอาการท้ังปวงของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย       แกทานพระอานนทแลว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 113 

บัดนี้     เพ่ือทรงแสดงพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน   ๆ แล    ผูถึงพรอมดวยการ 
ปรารถนานี้  และอภินิหารน้ี จึงตรัสขัคควิสาณสูตรนี้   โดยนยัมีอาทิวา สพฺเพสุ 
ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑ.  นี้อุบัติแหงขัคควิสาณสูตร  เพราะอํานาจแหงคําถาม 
โดยไมแปลกกันกอน บดันี้ พึงทราบอุบัติโดยแปลกกัน   ในขัคควิสาณสูตรนั้น 
พึงทราบอุบัติแหงคาถานี้อยางนี้กอน.  
         ไดยินวา  พระปจเจกพุทธเจาน้ี   หยั่งลงสูปจเจกโพธิสัตวภูมิ บําเพ็ญ 
บารมีทั้งหลายตลอดสองอสงไขยแสนกัป    บวชในพระศาสนาของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   พระนามวา กัสสป เปนผูอยูในปาเปนวัตร  บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร 
ไดทําสมณธรรม.  ไดยินวา พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายไมบําเพ็ญวัตรนั่นแลว 
ชื่อวา บรรลปุจเจกโพธิ ไมมี. ก็วัตรนั้นเปนอยางไร. การนํากรรมฐานไปและ 
การนํากรรมฐานกลับมา  ชื่อวา  คตปจจาคตวัตร.    ขาพเจาพึงกลาวคตปจจา- 
คตวัตรนั้นโดยประการแจมแจง. 
         ภิกษุในศาสนานี้บางรูปนําไปแตไมนํากลับ   บางรูปนากลับแตไม 
นําไป บางรูปทั้งไมนําไป ทั้งไมนํากลับ  บางรูปนําไปดวย นากลับดวย 
ในภิกษุเหลานั้น      ภิกษุใดต่ืนแตเชาตรู    ทําเจติยังคณวัตรและโพธิยังคณวัตร 
รดนํ้าท่ีตนโพธิ      ตักน้ําเต็มหมอน้ําดื่ม     ยืนที่โรงน้ําด่ืม     ทําอาจาริยวัตร 
อุปชฌายวัตร    สมาทานประพฤติวัตรเล็ก  ๘๒  วัตรใหญ  ๑๔  ภิกษุนั้นทํา 
บริกรรมรางกายเขาไปสูเสนาสนะ     ยังเวลาใหลวงไปในอาสนะสงัดจนถึงเวลา 
ภิกขาจาร รูเวลา นุง คาดประคดเอว  หมอุตราสงค  พาดสังฆาฏิ   สะพายบาตร 
ใสใจกรรมฐาน  ถึงลานเจดียแลว    ไหวเจดียและตนโพธิ์     หมในที่ใกลบาน  
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อุมบาตรเขาไปสูบานเพ่ือบิณฑะ    และภิกษุเขาไปอยางนี้แลว   ไดลาภ   มบีุญ 
อันอุบาสกอุบาสิกาสักการะ   เคารพแลว   กลับในตระกูลอุปฏฐาก หรือในศาลา 
พัก  ถูกอุบาสกอุบาสิกาถามปญหานั้น   ๆ  อยู    ทิ้งมนสิการน้ัน    ดวยการแก 
ปญหา  และดวยฟุงซานในการแสดงธรรมแกอุบาสกอุบาสิกาเหลาน้ันแลวออก 
ไป แมกลับมาสูวิหารแลว  ถกูภิกษุทั้งหลายถามปญหาแลวกลาวแก  แสดงธรรม 
ถึงความขวนขวายน้ัน   ๆ  ตองเน่ินชากับภิกษุทั้งหลายอยางน้ี    ตลอดปจฉาภัตร 
บาง  ปุริมยามบาง  มัชฌมิยามบาง ถูกความประพฤติชั่วหยาบทางกายครอบงํา 
ยอมนอนแมในปจฉิมยาม    ยอมไมมนสิการซ่ึงกรรมฐานเลย    ภิกษุนี้เรยีกวา 
นําไปแตไมนํากลับ.  
         สวนภิกษุใดมากดวยพยาธิ   ฉันอาหารแลว     ยอมไมยอยไปโดยชอบ 
ในสมัยใกลรุง  ลุกข้ึนแตเชาตรู  ไมอาจเพ่ือทําวัตรตามท่ีกลาวแลว   หรือเพ่ือ 
มนสิการกรรมฐาน ปรารถนายาคู หรือเภสัชเทาน้ัน  ถือบาตรและจีวรเขาบาน 
ตามกาลน้ันเทียว  ไดยาคูหรือเภสัช     หรือภัตรในบานนั้นแลว  ลางบาตรน่ังใน 
อาสนะท่ีปูแลว   มนสิการกรรมฐาน  บรรลุคุณวิเศษหรือไมบรรลุ   กลับวัดอยู 
ดวยมนสิการน้ันเทาน้ัน  ภิกษุนี้เรียกวา  นํากลับแตไมนําไป.  
         ก็ภิกษุทั้งหลายผูเชนนี้   ดื่มยาคู  ปรารภวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต  
ในพระพุทธศาสนา    นบัไมถวน.     ภิกษุดื่มยาคูแลวบรรลุพระอรหัตไมมีใน 
อาสนะใด  อาสนะนั้นไมมีในอาสนศาลา  ในบานน้ัน   ๆ ในเกาะลังกา  
         สวนภิกษุใด  เปนผูอยูดวยความประมาท   ทอดท้ิงธุระ    ทําลายวัตร 
ทุกอยาง    มจิีตพัวพันดวยธรรมดุจตะปูตรึงจิต   ๕  อยาง    ไมตามประกอบ  
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กรรมฐานมนสิการ  เขาบานเพ่ือบิณฑบาตแลว   ถูกความเน่ินชาเพราะคฤหัสถ 
ใหเนิ่นชาแลว   เปนผูเปลากลับออกมา  ภิกษุนี้เรียกวา  ทั้งไมนําไป ทั้งไม 
นํากลับ. 
         สวนภิกษุใด  ลุกข้ึนแตเชาตรูแลว     บําเพ็ญวัตรทุกอยางโดยนัยกอน 
นั่นเทียว  นั่งขัดสมาธิ   มนสิการกรรมฐานอยูจนถึงเวลาภิกขาจาร. 
         ชื่อวา  กรรมฐานมี ๒ อยาง  คือ  สัพพัตถกกรรมฐาน ๑   ปาริ-  
หาริยกรรมฐาน ๑  เมตตาและมรณสติ ชื่อวา สัพพัตถกกรรมฐาน  กรรม- 
ฐานน้ันเรียกวา  สัพพัตถกะ  เพราะเปนกรรมฐานอันพึงปรารถนาในที่ทั้งปวง 
ชื่อวา  เมตตา  พึงปรารถนาในท่ีทั้งปวง   มีอาวาสเปนตน    จรงิอยู   ภิกษุผูอยู 
ดวยเมตตาในอาวาส ยอมเปนที่รัก ทีช่อบใจของสพรหมจารีทั้งหลาย อันเพ่ือน 
พรหมจารีนั้น ไมกระทบกระท่ังถึงผาสุกอยู      ผูอยูดวยเมตตาในเทวดาทั้งหลาย 
อันเหลาเทวดารักษาคุมครองแลว   ยอมอยูเปนสุข  ผูอยูดวยเมตตาในพระราชา 
และมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน     อันทานเหลาน้ันนับถือแลว    ยอมอยู 
เปนสุข  ผูอยูดวยเมตตาในบานนิคมเปนตน    อันมนุษยทั้งหลายในท่ีทั้งปวงมี 
ที่เปนที่เที่ยวไปเพื่อภิกขาเปนตนสักการะเคารพแลว      ยอมอยูเปนสุข   ผูละ 
ความใครในชีวิต  ดวยการเจริญมรณานุสติ   ไมประมาทอยู. 
         ก็กรรมฐานใด    อันภิกษุพึงบริหารทุกเม่ือ     ยึดถือแลวโดยสมควร 
แกจริตหรือจตุธาตุววัฏฐานกรรมฐานอยางใดอยางหนึ่ง    ในบรรดาอสุภะ   ๑๐ 
กสิณ   ๑๐   และอนุสติ  ๑๐  เปนตน    กรรมฐานน้ัน    เรียกวา  ปาริหาริยะ 
เพราะเปนกรรมฐานอันภิกษุพึงบริหาร     พึงรักษา     และพึงเจริญทุกเม่ือ  
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ปาริหาริยกรรมฐานนั้นนั่นแล   เรียกวา  มูลกรรมฐาน  ดังน้ีบาง  ในกรรมฐาน 
ทั้ง ๒ อยางนั้น   ภิกษุมนสิการสัพพัตถกกรรมฐานกอนแลว    มนสิการปาริหา- 
ริยกรรมฐานใดในภายหลัง     ขาพเจาจักแสดงปาริหาริยกรรมฐานนั้น    โดย 
จตุธาตุววัฏฐานเปนประธาน. 
         ดวยวา  ภิกษุนี้พิจารณากาย  ตามท่ีดํารงอยู   ตามท่ีต้ังอยู   โดยความ  
เปนธาตุ  มนสิการกรรมฐาน โดยเบื้องตน  ทามกลางและท่ีสุดอยางนี้วา ธาตุใด 
แขนแข็งใน  ๒๐ สวน  ซึง่มีอยูในกายน้ี  ธาตุนั้น     ชื่อวา  ปวีธาตุ  ธาตุใด 
ทําหนาท่ีเอิบอาบถึงความเปนของเหลว ใน ๑๒ สวน ธาตุนั้น ชือ่วา อาโปธาตุ 
ธาตุใดทําความอบอุน ถึงความเปนไออุนใน ๔  สวน ธาตุนั้น ชื่อวา เตโชธาตุ 
สวนธาตุใดทําการคํ้าจุน    มลีักษณะพัดไปมาใน  ๖  สวน    ธาตุนั้น   ชื่อวา 
วาโยธาตุ   กใ็นกายน้ี      ธาตุใดอันมหาภูตรูป  ๔  ไมถูกตอง    เปนชองวาง 
ธาตุนั้น     ชือ่วา   อากาสธาตุ   จิตซึ่งเปนตัวรูนั้น    ชื่อวา  วิญญาณธาตุ 
สัตวหรือบุคคลอ่ืนที่นอกเหนือไปจากธาตุทั้ง ๖ นั้น   หามีไม  สัตวหรือบุคคลน้ี 
ก็คือกองแหงสังขารลวน ๆ เทาน้ัน    ดังน้ี  รูกาล   ลุกข้ึนจากอาสนะ   นุงแลว 
ไปบานเพื่อบิณฑบาต   โดยนัยที่กลาวแลวในตอนตนนั้นแล  ก็เม่ือจะไปไมหลง 
งมงาย   เหมือนปุถุชนคนบอดทั้งหลาย หลงงมงายอยูวา   ในการกาวไปเปนตน 
ตนยอมกาวไป     การกาวไปของตนเกิดแลว    ดังน้ี  หรือวา  เรายอมกาวไป 
การกาวไปอันเราใหเกิดแลว  ดังนี้   ยอมไปมนสิการอยูซึ่งกรรมฐานอันบริบูรณ 
ดวยอาการท้ังปวงอยางนี้วา     ธาตุทั้งหลายซ่ึงเกิดข้ึนในแตละประการ   บรรดา 
ประการทั้งหลายมีการยกเทาข้ึนแตละขางเปนตนอยางนี้วา      เม่ือจิตเกิดข้ึนวา  
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เรายอมกาวไป  วาโยธาตุพรอมท้ังสัมภาระ  ซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน  ยอมเกิดข้ึน  
พรอมกับจิตนั้น    วาโยธาตุนั้น     ยอมแผทั่วรางกระดูก  ซึ่งสมมติกันวา  ภาย 
อันเปนธาตุซึ่งสั่งสมมาจากปฐวีธาตุเปนตนนี้  ตอจากนั้น   รางกระดูกซึ่งสมมติ 
วา     กายน้ี   ก็กาวไปดวยการแผไปแหงจิตกิริยาวาโยธาตุ     เมื่อรางกระดูกนั้น 
กาวไปอยูอยางนี้  ในการยกเทาแตละขางข้ึน  ในบรรดาธาตุสี่  เตโชธาตุซึ่งรอน 
ไปตามวาโยธาตุ  ก็มีพลังยิ่งข้ึน  ธาตุนอกนี้ออน   แตในการนําไป   การนํามา 
และการนําออกท้ังหลาย   วาโยธาตุซึ่งพัดไปตามเตโชธาตุ   ก็มกีําลังยิ่งเกิดข้ึน 
ธาตุนอกน้ีก็มีกําลังออน   แตในการลง   อาโปธาตุซึมซาบไปตามปฐวีธาตุ   ม ี
กําลังยิ่งเกิดข้ึน  สวนธาตุนอกน้ีออน  ในการคูเขาและการเหยียดออก  ปฐวีธาตุ 
ซึ่งไดรับการอุดหนุนจากอาโปธาตุ    มีกําลังยิ่งเกิดข้ึน    ธาตุนอกน้ีมีกําลังออน 
ธาตุเหลาน้ันยอมแตกไปในท่ีนั้นๆ นัน่แล  พรอมกับจิตท่ีทําตนใหเกิดข้ึนนั้น  ๆ 
ดวยประการฉะน้ี    ในธาตุทั้งส่ีนั้น     ใครคนหน่ึงยอมกาวไป    หรือการกาวไป 
ของใคร  ดังนี้   และรูปธรรมท่ีเหลือ    ซึ่งถูกธาตุทั้งส่ีนั้นครอบงํา    จิตซึ่งยัง 
รูปธรรมนั้นใหบังเกิดข้ึน  และอรูปธรรมท่ีเหลือ   ซึ่งสัมปยุตดวยจิตน้ัน    รวม 
ความวา     รปูธรรมและอรูปธรรมเหลาน้ัน     ยอมไมถึงประการอ่ืนในอาการ 
ทั้งหลายมีการนําไปและการนํามาเปนตน       ซึ่งนอกเหนือไปจากรูปธรรมและ 
อรูปธรรมนัน้    ยอมแตกทําลายไปในท่ีนั้น  ๆ นัน่เทียว    เพราะฉะนั้น    ธาตุ 
ทั้งหลายจึงไมเที่ยง    สิ่งใดไมเที่ยงสิ่งน้ันเปนทุกข       สิ่งใดเปนทุกขสิ่งน้ันเปน 
อนัตตา  ดังนี้. 
         ก็กุลบุตรทั้งหลายผูใครประโยชนบวชในศาสนาแลว  อยูรวมกันตลอด 
๑๐  ปบาง  ๒๐ ปบาง  ๓๐ ปบาง  ๔๐ ปบาง ๕๐ ปบาง ๖๐ ปบาง  ๗๐  ปบาง  
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๑๐๐ ปบาง   กระทํากติกวัตรอยูวา   อาวุโสท้ังหลาย   ทานท้ังหลายเปนผูไมมี 
หน้ีสิน   ไมมีภัย    ไมไดบวชเพ่ือประโยชนแกชีวิต     บวชเพ่ือประสงคจะพน  
จากทุกข   เพราะฉะนั้น     กิเลสเกิดแลวในการไป    ก็จงขมในการไปน้ันเทียว 
กิเลสเกิดแลวในการยืน   ในการน่ัง   ก็จงขมในการยืนการนั่งนั่นแล   กิเลสเกิด 
แลวในการนอน  ก็จงขมในการนอนน่ันแหละ.  
         กุลบุตรเหลาน้ัน การทํากติกวัตรอยางนี้แลว   ไปภิกขาจาร  ในระหวาง 
ที่หางกันกึ่งอุสุภะ  กึ่งคาวุต  และคาวุตหนึ่ง  มีพลานหิน  ก็มนสิการกรรมฐาน 
ตามสัญญาน้ันแลไปอยู    ถาในการไปกิเลสเกิดข้ึนแกใคร    ผูนั้นยอมขมกิเลส 
นั้นในการไปน้ัน    เมื่อไมอาจอยางนั้น    ก็ยืนอยู   ลําดับนั้นผูแมมาภายหลังเขา 
ก็ยืนอยู    เธอก็เตือนตนวา   ภิกษุนี้รูวิตกอันเกิดข้ึนแกเจาแลว   เจาทํากรรมอัน 
ไมสมควร  ดังน้ี   จึงเจริญวิปสสนาหยั่งลงสูอริยภูมิในที่นั้นแหละ   เมื่อไมอาจ 
อยางนั้นก็นั่ง.    ลําดับนั้น    แมผูมาภายหลังเขาก็นั่งลง    มนีัยนั้นเหมือนกัน. 
แมเม่ือไมอาจเพ่ือหยั่งลงสูอริยภูมิ     ก็ขมกิเลสนั้น     มนสิการกรรมฐานไปอยู 
ยอมไมยกเทาข้ึน  ดวยจิตปราศจากกรรมฐาน  ถายกข้ึน ก็ตองกลับมาสูประเทศ 
กอนน่ันแล เหมือนพระมหาปุสสเทวเถระ ผูอยูที่อาลินทกะในเกาะลังกา ฉะนั้น. 
         ไดยินวา  พระเถระนั้นบําเพ็ญคตปจจาคตวัตรอยูอยางนี้    ถึง ๑๙ ป 
ขาววา  แมพวกมนุษยเมื่อหวานและนวดขาวทําการงานอยูในระหวางทาง  เห็น 
พระเถระไปอยางนั้น    กพู็ดกันวา    พระเถระนี้กลับไปบอย ๆ  คงจะหลงทาง 
หรือลืมอะไรหนอแล.    ทานไมสนใจเรื่องนั้น      กระทําสมณธรรมดวยจิตท่ี 
ประกอบดวยกรรมฐานเทาน้ัน  ก็บรรลุพระอรหัตในภายใน  ๒๐ พรรษา  ก็ใน  
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วันที่บรรลุพระอรหัต   เทวดาผูสิงสถิตท่ีสุดทายที่จงกรมของพระเถระน้ัน    ยืน 
สองประทีปดวยน้ิวมือท้ังหลาย    มหาราชท้ัง  ๔  ทาวสักกะจอมเทวินท    และ 
สหัมบดีพรหมก็ไดไปสูที่บํารุง     และพระติสสเถระผูอยูในปาเห็นแสงสวางนั้น 
จึงถามพระเถระนั้นในวันที่สองวา   ในสวนราตรีไดมีแสงสวางในสํานักของทาน 
ผูมีอายุ    นัน้แสงสวางอะไร.    เถระทําไมสนใจ   กลาวคํามีอาทิวา   ธรรมดา 
แสงสวางอาจเปนแสงประทีปก็ได  แสงแกวมณีก็ได  พระติสสเถระนั้น  เรียนวา 
ทานปกปดหรือ  พระมหาปุสสเทวเถระปฏิญาณวา  ไมปกปดครบั  แลวไดบอก.  
         และเหมือนพระมหานาคเถระ  ผูอยูในกาลวัลลิมณฑป  ไดยินวา 
พระเถระนั้น    บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร  คิดวา  เราจะบูชามหาปธานของพระผูมี 
พระภาคเจาเปนครั้งแรกกอนแลว      อธิษฐานการเดินจงกรมตลอด  ๗ ป 
บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรตลอด ๑๖ ปอีก    ไดบรรลพุระอรหัต     เมื่อยกเทาข้ึน 
ดวยจิตประกอบดวยกรรมฐานอยางนี้แล      เมื่อยกเทาข้ึนดวยจิตปราศจาก 
กรรมฐาน    ก็จะกลับไปท่ีใกลบาน    ยืนอยูในประเทศท่ีพึงรังเกียจวา   แมโค 
หรือหนอ   บรรพชิตหรอืหนอ  หมสังฆาฏิอุมบาตร   ถึงประตูบานแลว   ตักน้ํา 
จากหนองนํ้า  อมนํ้าเขาบานดวยต้ังใจวา  ขอความฟุงซานในกรรมฐาน  อยาได 
มีแกเรา    แมดวยเหตุสักวาพูดกะมนุษยทั้งหลายผูเขามาเพ่ือถวายภิกษา   หรือ 
ไหววา    ขอทานท้ังหลายจงมีอายุยืน   ดังน้ี.    ก็ถามนุษยทั้งหลายถามถึงวันวา 
ขาแตทานผูเจริญ    วันนี้เปนวัน ๗ คํ่า  หรือวัน ๘ คํ่า  ทานก็จะบวนนํ้าแลว 
บอก  ถาไมมีผูถามถึงวัน    ในเวลาออกไปก็จะบวนท่ีประตูบานไป.  
         เหมือนภิกษุ  ๕๐ รปู   ผูเขาจําพรรษาในกลัมพติตถวิหาร   ในเกาะ 
ลังกานั้นแหละ ไดยินวา  ภิกษุเหลาน้ันไดทํากติกวัตรในวันวัสสูปนายิกาอุโบสถ  
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วา พวกเรายังไมบรรลุพระอรหัตแลว  จักไมพูดกัน เมื่อเขาบานเพ่ือบิณฑบาต  
ก็จะอมนํ้าท่ีประตูบานแลวเขาไป  เมื่อเขาถามถึงวัน ก็จะกลืนน้ําบอก  เมื่อไมมี 
ใครถามถึงวัน     ก็จะบวนท่ีประตูบานแลวมาวัด   มนุษยทั้งหลายในท่ีเหลาน้ัน  
เห็นสถานที่บวนนํ้า  ก็รูวา  วันนี้พระมาหน่ึงรูป    วันนี้พระมาสองรูป   ดังนี้ 
และคิดอยางนี้วา    ภิกษุเหลาน้ันไมพูดกับพวกเราเทาน้ัน     หรือวา  ไมพูดแม 
กะกันและกัน  ผิวา  ไมพูดแมกะกันและกันไซร   จักเปนผูทะเลาะกันแน  เอาเถิด 
พวกเราจักใหภิกษุเหลานั้นขอขมากะกันและกัน    ดังน้ี    ทั้งหมดพากันไปวัด 
ครั้นภิกษุ  ๕๐ รูป  จําพรรษาในวัดนั้นแลว   ภิกษุ  ๒  รูปไมอยูรวมในโอกาส  
เดียวกัน     แตนั้น     บรรดามนุษยเหลาน้ัน     บุรุษผูมีปญญาจึงเรียนอยางนี้วา 
ขาแตทานผูเจริญ    โอกาสสําหรับผูทะเลาะกัน  ยอมไมเปนเชนนี้    ลานเจดีย 
ลานโพธิ์ก็สะอาดดี    ไมกวาดท้ังหลายก็เก็บไวดี    น้ําด่ืมน้ําใชก็ต้ังไวดี    ดงัน้ี  
มนุษยเหลานั้น    จึงพากันกลับจากวัดนั้น     ภิกษุเหลาน้ันปรารภวิปสสนาใน 
ภายในพรรษานั้นแหละ  ก็บรรลุพระอรหัต   ปวารณาวิสุทธิปวารณาในวันมหา 
ปวารณา. 
         ภิกษุพึงเปนดุจพระมหานาคเถระผูอยูในกาลวัลลิมณฑป   และดุจพวก 
ภิกษุผูจําพรรษาในกลัมพติตถวิหารอยางน้ี     ยางเทาดวยจิตอันประกอบดวย 
กรรมฐานเทาน้ัน    ไปถึงท่ีใกลบาน   อมนํ้า   สังเกตถนน   ดําเนินไปสูถนนที่ 
ไมมีพวกทะเลาะเบาะแวงกัน    มีพวกนักเลงสุราเปนตน     หรอืไมมีพวกสัตว 
มีชางและมาท่ีดุรายเปนตน     และเม่ือไปบิณฑบาตท่ีถนนนั้น    ก็ไมไปโดย   
รีบดวนเหมือนคนรีบรอน   ชื่อวา   ปณฑปาติกธุดงค   โดยรีบดวนหามีไม 
แตยอมเดินไปไมหว่ันไหว    เหมือนกับเกวียนที่บรรทุกน้ําเต็ม   ถึงสถานท่ีซึ่ง  
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ขรุขระ   ฉะน้ัน   ภิกษุนั้นเขาไปตามลําดับเรือนแลว   รอเวลาท่ีสมควรแกเรือน 
นั้น    เพ่ือสังเกตผูประสงคจะถวาย   หรือไมประสงคจะถวาย   รับภิกษาแลวน่ัง 
ในโอกาสอันสมควร    มนสิการกรรมฐาน    เขาไปต้ังปฏิกูลสัญญาในอาหาร 
พิจารณาดวยอํานาจแหงอุปมาดวยนํ้ามันหยอดเพลา      ผาพันแผลและเน้ือบุตร 
ฉันอาหารอันประกอบดวยองคแปด    ไมฉันอาหารเพ่ือเลน    เพ่ือมัวเมา ฯลฯ 
และฉันแลว    ก็ทํากิจดวยนํ้า    บรรเทาความกระวนกระวายดวยภัตสักครูหน่ึง 
มนสิการกรรมฐานในภายหลังภัตตลอดปฐมยามและมัชฌิมยามเหมือนในเวลา 
กอนภัต   ภิกษุนี้เรียกวา  นําไปและนํากลับ    การนํากรรมฐานไปและการนํา 
กรรมฐานกลับนั่น  เรียกวา   คตปจจาคตวัตร  ดวยประการฉะน้ี.  
         ภิกษุเมื่อบําเพ็ญคตปจจาคตวัตรอยางนี้  ถาเปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสสัย 
ก็จะบรรลุพระอรหัตในปฐมวัยนั้นแล    ถาไมบรรลุในปฐมวัยไซร   ก็จะบรรล ุ
ในมัชฌิมวัย   ถาไมบรรลใุนมัชฌิมวัยไซร  ก็จะบรรลุในมรณสมัย  ถาไมบรรล ุ
ในมรณะสมัยไซร   ก็จะเปนเทพบุตรแลวบรรลุ    ถาไมเปนเทพบุตรบรรลไุซร 
ก็จะเปนพระปจเจกสัมพุทธะแลวจะปรินิพพาน  ถาไมเปนพระปจเจกสัมพุทธะ 
แลวจะปรินิพพานไซร    ก็จะเปนผูมีขิปปาภิญญา    เหมือนพระพาหิยเถระบาง 
หรือเปนผูมีปญญามาก  เหมือนพระสารีบุตรเถระบาง ในสํานักของพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย. 
         กพ็ระปจเจกโพธิสัตวนี้      บวชในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา     กัสสป    เปนผูอยูในปาเปนวัตร    บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรนั่น 
ตลอดสองหมื่นปทํากาละแลว     อุบติัในเทวโลกชั้นกามาวจร    จุติจากเทวโลก 
นั้นแลว   ไดถือปฏิสนธิในครรภของพระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี   หญิง  
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ทั้งหลายผูฉลาดยอมรูฐานะท่ีตนมีครรภในวันนั้นนั่นเอง และพระอัครมเหสีนั้น  
ก็เปนหญิงพระองคหน่ึง  บรรดาหญิงเหลาน้ันแล เพราะฉะนั้น   พระอัครมเหสี 
แมนั่น     ครัน้ทราบแลว    ก็ทรงทูลการต้ังพระครรภนั้นแดพระราชา.    การท่ี  
มาตุคามเม่ือสัตวผูมีปญญาเกิดในครรภแลว     ยอมไดการบริหารครรภนั่นเปน 
ธรรมดา   เพราะฉะนั้น พระราชาจึงทรงพระราชทานการบริหารพระครรภแก 
พระนาง  จําเดิมแตนั้น  พระนางยอมไมไดเพ่ือจะทรงกลืนพระกระยาหารบาง 
อยางซึ่งรอนจัด   เย็นจัด   เปรี้ยวจัด  เค็มจัด  เผ็ดจัด  ขมจัด  เพราะเมื่อมารดา 
กลืนอาหารอันรอนจัด  สัตวที่อยูในครรภ   ก็เปนดุจอยูในโลหกุมภี    เมือ่กลืน 
อาหารเย็นจัด  ก็เปนดุจอยูในโลกันตนรก เมื่อบรโิภคอาหารท่ีเปรี้ยวจัด  เค็มจัด 
เผ็ดจัด     และขมจัด     อวัยวะทั้งหลายของสัตวผูอยูในครรภ    ก็มีเวทนากลา 
เหมือนถูกศัสตราผาแลวราดดวยนํ้าเปรี้ยวเปนตน    ฉะน้ัน      ราชบุรุษท้ังหลาย 
จึงหามพระนางจากแมการจงกรม    การยืน    การน่ัง    และการนอนเกินไปวา 
ขอสัตวผูอยูในครรภอยามีทุกข    เพราะการเคลื่อนไหว    พระนางยอมไดเพ่ือ 
ทรงกระทําการจงกรมเปนตนบนพ้ืนดินพอประมาณ    เพื่อประโยชนแกการทา 
ใหออน  ยอมทรงไดขาวและน้ําที่ดี  สบายสมบูรณดวยสีกลิ่นเปนตน   ราชบุรุษ 
ครั้นกําหนดแลว จึงใหพระนางจงกรมใหลุกข้ึน พระนางไดรับบริหารพระครรภ 
อยางนี้  ในกาลมีพระครรภแก  ก็เสด็จสูเรือนประสูติ  ประสูติพระโอรสในสมัย 
ใกลรุง  ซึ่งถงึพรอมดวยธัญลักษณะ   บุญลกัษณะ   เชนกับกอนมโนศิลาที่ทา 
ดวยนํ้ามันสุก  ตอจากนั้น    ในวันทีห่าราชบุรุษท้ังหลายก็นําพระโอรสน้ัน    ซึ่ง 
ประดับประดาตกแตงแลวถวายแดพระราชา.  
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         พระราชาทรงยินดี    ทรงใหพระพี่เลี้ยง  ๖๖  คนเลี้ยงดู    พระกุมาร 
ทรงเจริญดวยสมบัติทั้งปวง   ตอกาลไมนานนัก   กถ็ึงความเปนผูรูเดียงสา 
พระราชาทรงอภิเษกพระกุมารน้ัน   ซึง่มีพระชันษา ๑๖  ปเทาน้ันไวในราชสมบัติ  
และทรงใหนักฟอน ๓ ประเภท   บาํรุงเลี้ยงดูพระกุมารน้ัน     พระราชโอรสได 
อภิเษกแลว  ทรงครองราชสมบัติ    โดยพระนามวา  พรหมทัต   ในพระนคร 
สองหม่ืนนคร    ในชมพูทวีปทั้งส้ิน   ก็ในกาลกอน   ชมพูทวีปมีพระนครถึง 
แปดหม่ืนสี่พันนคร   พระนครเหลาน้ัน   เมื่อเส่ือมก็เหลือส่ีหม่ืนนคร   แตใน  
กาลท่ีมีความเสื่อมทุกอยาง  ก็เหลือสองหม่ืนนคร  พระเจาพรหมทัตนี้ทรงอุบัติ 
ในกาลท่ีมีความเสื่อมทุกอยาง เพราะฉะนั้น พระเจาพรหมทัตน้ัน ทรงมีพระนคร 
สองหม่ืนนคร    ปราสาทสองหมื่นองค    ชางสองหม่ืนเชือก    มาสองหม่ืนตัว 
รถสองหม่ืนคัน  ทหารเดินเทาสองหม่ืนคน นางสนมและหญิงนักฟอนสองหมื่น 
นาง และอํามาตยสองหมื่นคน พระเจาพรหมทัตน้ัน  ทรงเสวยมหาราชสมบัติอยู 
ทรงทํากสิณบริกรรมอยางน้ี    ทรงยังอภิญญา ๕  และสมาบัติ  ๘     ใหเกิดข้ึน 
ก็เพราะธรรมดาพระราชาที่ไดอภิเษกแลว   พึงประทับนั่งในท่ีทําการวินิจฉัยคดี 
แนแท เพราะฉะนั้น  ในวันหน่ึง ทรงเสวยพระกระยาหารเชาแลว  ประทับนั่งใน 
โรงวินิจฉัย ในที่นั้น มหาชนไดทําเสียงดังกึกกอง  พระองคทรงพระราชดําริวา 
เสียงนี้เปนอุปกิเลสแกสมาบัติ     ดังน้ี  เสด็จข้ึนสูพ้ืนปราสาท   ประทับนั่งดวย 
พระราชดําริวา   เราจะเขาสมาบัติ    กไ็มอาจเพ่ือจะเขาได    สมาบัติเสื่อมแลว 
เพราะความฟุงซานในราชสมบัติ    แตนั้น     ทรงพระราชดําริวา    ราชสมบัติ  
ประเสริฐ  หรือวา  สมณธรรมประเสริฐ  ตอจากนั้น    ทรงทราบวา ความสุข  
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ในราชสมบติัมีนิดหนอย  มีโทษมาก  สวนความสุขในสมณธรรม   มีอานิสงส 
มากไพบูล  และอันอุดมบุรุษซองเสพ   แลวตรัสสั่งอํามาตยคนหนึ่งวา   เจาจง 
ปกครองราชสมบัตินี้ โดยราชธรรมโดยสมํ่าเสมอ อยาไดทําการอันไมเปนธรรม  
ทรงมอบราชสมบัติทั้งหมด    เสด็จข้ึนสูปราสาท    ประทับอยูดวยความสุขใน 
สมาบัติ  ใคร ๆ ไมไดเพ่ือเขาเฝา   นอกจากมหาดเล็กผูถวายนํ้าลางพระพักตร 
ไมชําระพระทนต  และผูนําพระกระยาหารเปนตน. 
         ตอมา  พอประมาณกึ่งเดือนผานไป  พระมเหสีตรัสถามวา พระราชา  
ไมทรงปรากฏในท่ีใดเลย  บรรดาการเสด็จไปอุทยาน  การตรวจพล และการดู 
การฟอนรําเปนตน    พระองคเสด็จไป ณ ที่ไหน   ราชบุรุษท้ังหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระนาง    พระนางสงขาวสารถึงอํามาตยวา    เม่ือเจารับราชสมบัติ 
แลว   แมตัวฉันเองก็เปนอันเจารับดวย   เพราะฉะน้ัน     เจาจงมา  จงสําเร็จการ 
อยูรวมกับฉัน  อํามาตยนั้นปดหูทั้งสองขางแลว  ทูลปฏิเสธวา  ขออยาไดยินเรื่อง 
นั่น      พระนางก็สงขาวสารไปอีกถึง  ๒-๓  ครั้ง     ทรงคุกคามอํามาตยผูไม 
ปรารถนาวา  ถาทานไมยอมกระทํา  เราจะถอดทานจากตําแหนงเสีย   หรอืจะ 
ฆาทานเสีย   อํามาตยนั้นกลัวคิดวา   ธรรมดามาตุคามมีความปรารถนารุนแรง 
พึงใหกระทําแมอยางนี้   ในกาลบางคราวก็ได  ดังนี้   ในวันหน่ึงไดไปในที่ลับ 
สําเร็จการอยูรวมกับพระนางบนท่ีบรรทมอันทรงสิริ    พระนางทรงมีบุญ     ม ี
สัมผัสอันเปนสุข    อํามาตยนั้น     ถูกราคะอันเกิดจากสัมผัสของพระเมหสีนั้น  
ยอมแลว    กไ็ดแอบไปบอย ๆ ที่พระตําหนักของพระนางนั้น     เขาหมดความ 
ระแวงเริ่มเขาไป   ดุจเปนเจาของเรือนของตนโดยลําดับ.  
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         ตอแตนั้นมา      พวกราชบุรุษกก็ราบทูลเรื่องเปนไปน้ันแดพระราซา 
พระราชาไมทรงเชื่อ    กก็ราบทูลครั้งท่ี ๒ บาง    ครั้งท่ี  ๓ บาง    ลําดับนัน้  
พระองคประทับนั่งทรงเห็นดวยพระองคเอง ไดตรัสสั่งใหประชุมอํามาตยทุกคน 
แลวตรัสบอกเรื่องเปนไปนั้น   อํามาตยเหลาน้ันกราบทูลวา   อํามาตยนี้มีความ 
ผิดตอพระราชา   สมควรตัดมือ   สมควรตัดเทา   ดงัน้ี  ไดแสดงกรรมกรณ 
ทั้งหมด    ต้ังแตใหนอนหงายบนหลาว  พระราชาตรัสวา  เราพึงเกิดความเบียด-  
เบียนในเพราะฆา   จองจํา    และเฆ่ียนตีอํามาตยนั้น     จะพึงมีปาณาติบาตใน 
เพราะปลงชีวิต    จะพึงมีอทินนาทานในเพราะริบทรัพย   พอละดวยกรรมเห็น 
ปานน้ี      ทีอํ่ามาตยนี้ทําแลว      เราจะปลดอํามาตยนี้จากราชสมบัติของเราเสีย 
อํามาตยทั้งหลายไดเนรเทศอํามาตยนั้นแลว      อํามาตยนั้นถือเอาทรัพยสมบัติ 
และบุตรภรรยาของตนไปสูตางประเทศ    พระราชาในประเทศน้ัน     ทรงสดับ 
แลวตรัสถามวา     เจามาทําไม. 
         อ.  ขอเดชะ.     ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะบํารุงพระองคพระเจาขา. 
         พระราชาพระองคนั้น    ทรงรบัอํามาตยนั้น   อํามาตยไดรับความไว 
วางพระหฤทัยโดยกาลลวงไปเล็กนอย     ไดทูลเรือ่งนั้น       กะพระราชน้ันวา 
ขาแตมหาราช     ขาพระพุทธเจาเห็นนํ้าผ้ึงซึ่งไมมีตัว    ผูกินน้ําผ้ึงน้ันก็ไมมี. 
พระราชาทรงพระราชดําริวา     อํามาตยประสงคจะลอเลน  จึงกลาวเรื่องนั้น  
ทําไมเลา     แลวไมทรงฟง     อํามาตยนั้นไดโอกาสพรรณนาใหดีกวาเดิม 
แลว   ทูลบอกอีก  พระราชาตรัสถามวา  นั่นอะไร.  นั่นคือราชสมบัติในกรุง- 
พาราณสี  พระพุทธเจาขา.  พระราชาตรัสวา เธอประสงคจะนําฉันไปตายหรือ 
อํามาตยนั้นทูลวา ขาแตพระสมมติเทพ พระองคอยาไดตรัสอยางนั้น  ถาไมทรง  
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เชื่อ  ก็จงทรงสงคนท้ังหลายไป  พระราชาพระองคนั้น    ทรงสงคนท้ังหลายไป  
แลว     คนเหลาน้ันไปแลว     ขุดซุมประตู     ข้ึนทางพระตําหนักบรรทมของ 
พระราชา  พระราชาทรงเห็นแลว   ตรสัถามวา  พวกเจามาเพ่ืออะไร  พวกคน 
เหลาน้ันทูลวา  ขาแตมหาราชเจา  พวกขาพระองคเปนโจร  พระราชาจึงตรัสสั่ง 
ใหประทานทรัพยแกพวกโจรเหลาน้ัน   แลวโอวาทวา  พวกเจาอยาไดทําอยางนี้ 
อีก  แลวก็ทรงปลอยไป  พวกคนเหลานั้นมาทูลแดพระราชาของตนน้ัน  พระ- 
ราชาน้ันทรงทดลองเหมือนอยางนั้นแหละ  ๒-๓  ครั้ง     ทรงพระราชดําริวา 
พระเจาพรหมทัตทรงมีศีล   แลวก็ทรงตระเตรียมจตุรงคเสนา   เสด็จเขาสูนคร 
หน่ึงในระหวางเขตแดน     ทรงสงพระราชสาสนใหแกอํามาตยในนครน้ันวา 
ทานจะใหนครแกเรา   หรือวา   จะรบ. 
         อํามาตยนั้นกราบทูลเนื้อความน้ันแดพระเจาพรหมทัตวา  ขอพระองค 
จงสั่งวา    ขาพเจาจะรบหรือจะใหนคร    พระราชาทรงสงไปวา   เราไมพึงรบ 
เจาใหนครแลว  จงมาในท่ีนี้   อํามาตยนั้นไดกระทําอยางนั้น     ฝายพระราชาผู 
ปฏิปกษทรงยืดนครนั้นแลว     ก็สงทูตไปสูนครอ่ืน   แมในนครท่ีเหลือท้ังหลาย 
ก็เหมือนอยางนั้น  อํามาตยแมเหลาน้ันทูลบอกแดพระเจาพรหมทัตเหมือนอยาง- 
นั้น     ถูกทาวเธอตรัสวา   ไมพึงรบ   พึงมาในท่ีนี้    แลวมาสูพระนครพาราณสี 
แตนั้น    อํามาตยทั้งหลายทูลแดพระเจาพรหมทัตวา    ขาแตมหาราช   พวกขา 
พระองคจะรบกับพระราชาผูปฏิปกษนั้น     พระราชาตรัสหามวา   ปาณาติบาต 
จักมีแกเรา อํามาตยทั้งหลายทูลใหพระราชาทรงยินยอมดวยอุบายตาง ๆ วา ขา 
แตมหาราช  พวกขาพระองคจักจับพระราชานั้นทั้งเปนแลว  นํามาในท่ีนี้  แลว 
ทูลวา   ขาแตมหาราช   ขอพระองคจงเสด็จมา   ดังน้ี  ก็เริ่มเพ่ือจะไป  พระราชา  
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ตรัสวา ถาพวกเจาจะไมทําการนําศัสตราไป การประหารดวยศัสตราและการปลน 
สดมภ  เราจะไป  อํามาตยทั้งหลายทูลวา  ขาแตพระสนมติเทพ พวกขาพระองค 
จะไมทํา   จะแสดงภัยแลวใหหลบหนีไปดังนี้แลว   จึงเตรียมจตุรงคเสนา   ตาม 
ประทีปทั้งหลายไวในหมอทั้งหลายแลว   ไปในราตรี    พระราชาผูปฏิปกษทรง 
ยึดพระนครพาราณสีไดในวันนั้น    ทรงพระราชดําริวา   บัดนี้   เราจะเตรียม- 
พรอมเพ่ืออะไร ดังน้ีแลว  จึงใหเลิกการเตรียมพรอมเสียในราตรี  ทรงประมาท 
หลับสนิทพรอมดวยพลนิกาย.  
         ลําดับนั้น     อํามาตยทั้งหลายนําพระเจาพาราณสีไปสูคายของพระราชา 
ผูปฏิปกษ   แลวก็ใหดับประทีปจากหมอทุกใบเสีย   แลวไดทําเสียงแหงกองทัพ 
ซึ่งโชติชวงพรอมกัน       อํามาตยของพระราชาผูปฏิปกษเห็นพลมีกําลังมาก 
ตกใจกลัว   เขาไปเฝาพระราชาของตน    แลวทําเลียงดังวา    ขอพระองคจงลุก 
ข้ึน   จงเสวยนํ้าผ้ึงที่ไมมีตัวผ้ึง    อํามาตยคนที่  ๒ - ที่ ๓  ก็ไดทําอยางนั้น 
เหมือนกัน      พระราชาผูปฏิปกษทรงตื่นข้ึนดวยเสียงนั้น       ทรงถึงความกลัว 
ความสะดุง   เสียงกึกกองดังข้ึนต้ังรอย  พระราชาผูปฏิปกษนั้นทรงพระราชดําริ 
วา  เราเชื่อคําพูดของคนอ่ืน  จึงถึงเง้ือมมือของศัตรู   ทรงบนเพอถึงคําน้ัน  ๆ 
ตลอดทั้งคืน  ในวันที่ ๒ จึงทรงคิดไดวา  พระเจาพรหมทัตทรงเปนพระราชา 
ทรงธรรม  ไมพึงลงโทษ   เราจะไปขอโทษพระองคดังน้ีแลว    จึงเสด็จเขาไป 
เฝาพระราชา   ทรงคุกพระชานุทั้งสองลงแลว  กราบทูลวา   ขาแตมหาราชเจา 
ขอพระองคจงทรงอดโทษตอความผิดของขาพระองคเถิด  พระราชาทรงโอวาท 
พระราชาผูปฏิปกษนั้นแลวตรัสวา    ทานจงลุกข้ึน    ขาพเจายกโทษใหแกทาน  
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พระราชาผูปฎิปกษนั้น      พอพระราชาตรัสเทานั้น     ก็ทรงถึงความโลงพระทัย  
อยางยิ่ง     ทรงไดราชสมบัติในชนบทซึ่งใกลเคียงพรหมแดนของพระเจากรุง 
พาราณสี  ทั้งสองพระองคนั้น    ไดเปนพระสหายกันและกัน. 
         ครั้งน้ัน      พระเจาพรหมทัตทรงเห็นเสนาท้ังสองฝาย    ตางชื่นชมยนื 
รวมกันอยู    จึงทรงพระราชดําริวา    หยดโลหิตแมเพียงแมลงวันตัวเล็ก  ๆ ดื่ม 
ได  ก็ไมบังเกิดในหมูมหาชนน้ี   เพราะโยชนแกการตามรักษาจิตของเราคน- 
เดียว  โอ! ดจีริงหนอ  โอ !  ดีนักแล   ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิด 
จงอยามีเวร    จงอยาเบียดเบียนกัน     ดังน้ีแลว     ทรงยังเมตตาฌานใหเกิดข้ึน 
ทรงทําเมตตาฌานน้ันแลใหเปนบาท   พิจารณาสังขารทั้งหลาย   กระทําใหแจง 
ซึ่งปจเจกโพธิญาณ   ทรงบรรลุความเปนสยัมภู  อํามาตยทั้งหลายไดประชุมกัน 
กราบทูลพระเจาพรหมทัตน้ัน  ผูมีความสุขดวยมรรคสุข    ผลสุข   ประทับนั่ง 
บนคอชางวา   ขาแตมหาราช   กาลน้ีเปนการเสด็จข้ึนสูพระยาน   ขอพระองค 
พึงกระทําสักการะแกหมูพลผูชนะ   พึงพระราชทานอาหารและเสบียงแกหมูพล 
ผูแพ  พระเจาพรหมทัตนั้นตรัสวา  ดูกอนพนาย  เราไมใชพระราชา  เราชื่อวา 
พระปจเจกสัมพุทธะ  อํามาตยทั้งหลายทูลวา  พระองคตรัสอะไร  พระปจเจก- 
พุทธเจาท้ังหลายไมเปนเชนนี้   พระราชาตรัสถามวา   ดูกอนพนาย   พระปจ- 
เจกพุทธเจาทั้งหลายเปนเชนไร      อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา      ธรรมดา 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  มีผมและหนวดประมาณ ๒ องคุลี  ทรงบริขาร ๘ 
พระองคทรงลูบพระเศียรดวยพระหัตถเบื้องขวา  ทันใดน้ัน    เพศคฤหัสถ   ก ็
อันตรธานไป  เพศบรรพชิตเขามาแทนท่ี  พระองคทรงมีพระเกศาและพระมัสสุ  
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ประมาณ ๒ องคุลี    ประกอบพรอมดวยบริขาร ๘    เปนเชนกับพระเถระมี 
พรรษา  ๑๐๐  พรรษา  พระองคทรงเขาจตุตถฌาน ทรงเหาะข้ึนจากคอชางไป 
สูเวหาส  ประทับนั่งบนดอกปทุม   อํามาตยทั้งหลายไหวแลว   ทูลถามวา   ขา  
แตพระองคผูเจริญ   พระองคทรงบําเพ็ญกรรมฐานอะไร   ทรงบรรลุอยางไร 
พระองคทรงเห็นแจงวิปสสนา ซึ่งเปนเหตุใหพระองคทรงไดเมตตาณานกรรม- 
ฐานบรรลุ  เพราะฉะน้ัน   เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้น จึงตรัสอุทานกถา 
พยากรณกถา  และคาถานี้วา   สพฺเพสุ   ภูเตสุ   นธิาย   ทณฑฺ   แปลวา 
บุคคลวางอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว   เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สพฺเพสุ    ไดแก  ที่เหลือลง.   บทวา 
ภูเตสุ  ไดแก ในสัตวทั้งหลาย.  ความสังเขปในคาถาน้ีมีเพียงเทาน้ี  สวนความ 
พิสดารขาพเจาจักกลาวในรัตนสุตตวัณณนา.  บทวา  นิธาย ไดแก วางแลว. 
บทวา  ทณฺฑ  ไดแก อาชญาทางกาย   วาจา  และใจ.  คําวา  ทณฺฑ  นั่น 
เปนชื่อของทุจริตท้ังหลายมีกายทุจริตเปนตน. จริงอยู  กายทุจริต  ชื่อวา ทัณฑ 
เพราะอรรถวา   เปนเหตุใหลงโทษ   อธิบายวา   เบียดเบียน   คือใหถึงความ 
พินาศ.   วจีทุจริต   และมโนทุจริตก็เหมือนกัน.   อีกอยางหนึ่ง   การลงโทษ 
ดวยการประหารน่ันเทียว  ชื่อ ทัณฑ.  อธิบายวา  วางทัณฑนั้นแลวดังน้ีบาง. 
         บทวา  อวิเหย คือ ไมเบียดเบียน.  บทวา อฺตรมฺป  ไดแก 
แมผูใดผูหน่ึง.  บทวา  เตส  ไดแก  บรรดาสัตวทั้งเหลาน้ีน. บทวา น 
ปุตฺตมิจฺเฉยฺย  ความวา  ไมพึงปราถนาบุตรคนใดเลย   ในบตุร ๔ จําพวก 
เหลาน้ีคือ บุตรเกิดจากตน ๑  บุตรเกดิในเขต ๑  บุตรบุญธรรม ๑ บุตรคือลูก 
ศิษย ๑.  บทวา กุโต  สหาย  ความวา  จะพึงปรารถนาสหายน้ัน    แตที่ไหน 
ดวยหวังวา  พึงปรารถนาสหาย.  
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         บทวา  เอโก   ความวา  ผูเดียวดวยเพศ  กลาวคือบรรพชา  ผูเดียว 
ดวยอรรถวา   ไมมีเพ่ือน   ผูเดียวดวยการละตัณหา   ผูเดียวดวยอรรถวา   ม ี
กิเลสปราศไปแลวโดยสวนเดียว    ผูเดียวดวยอรรถวา    ตรัสรูชอบโดยเฉพาะ 
ซึ่งปจเจกโพธิญานแตผูเดียว. จริงอยู   บุคคลเปนไปในทามกลางสมณะ  ต้ังพัน 
ชื่อวา  ผูเดียว  เพราะตัดความเก่ียวของกับคฤหัสถเสียได  ผูเดียวดวยเพศกลาว 
คือบรรพชาอยางน้ี.   ชื่อวา   ผูเดียวดวยอรรถวา   ยืนคนเดียว   นั่งคนเดียว 
นอนคนเดียว   เปลีย่นอิรยิาบถคนเดียว   เปนไปคนเดียว   ผูเดียวดวยอรรถวา 
ไมมีเพ่ือนอยางนี้.   ชื่อวา  ผูเดียว  ดวยอรรถวา  ละตัณหาอยางนี้วา 
                              คนมีตัณหาเปนเพ่ือน   ทองเท่ียวอยู  
                สิน้กาลนาน  ไมกาวลวงสังสาร  ซึ่งมีความ 
                เปนอยางน้ี  ไมมีความเปนอยางอ่ืน  ภิกษมุี  
                สติ    ปราศจากตัณหา    ไมยึดมั่น     รูโทษ 
                นัน้แลว   พึงละเวนตัณหา   อันเปนแดนเกิด 
                ของทุกขเสีย  ดังน้ี.* 

         ชื่อวา    ผูเดียว    ดวยอรรถวา    มีกิเลสปราศไปแลวโดยสวนเดียว 
อยางนี้วา  กิเลสทั้งปวงอันภิกษุนั้นละแลว   มีรากเหงาถูกตัดขาดแลว  เปนดจุ 
ตนตาล  ฯลฯ   มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา.  ชื่อวา ผูเดียว ดวยอรรถ 
อยางนี้วา เปนผูไมมีอาจารย  รูเอง   ตรัสรูชอบเฉพาะซึ่งปจเจกโพธิญานไดดวย 
ตนเองนั้นแล ผูเดียว ดวยอรรถวา  ตรัสรูชอบเฉพาะซึ่งปจเจกโพธิญานอยางนี้. 
 
*  อ.  จตุกฺก   ๑๒.  
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         บทวา  จเร  ไดแก  จริยา  ๘  เหลาน้ี   คือ 
                 ๑.    อิริยาปถจริยา  ในอิรยิาบถ ๔ สําหรับผูถึงพรอมดวยปณิธิ  
                 ๒.    อายตนจริยา     ในอายตนะภายใน    สําหรับผูมทีวารอัน 
คุมครองแลวในอินทรียทัง้หลาย 
                 ๓.    สติจริยา     ในสติปฏฐาน  ๔   สาหรับผูอยูดวยความไม- 
ประมาท 
                 ๔.     สมาธิจริยา  ในฌาน  ๔  สําหรับผูตามประกอบซึ่งอธิจิต 
                 ๕.     ญาณจริยา  ในอริยสัจ ๔  สําหรับผูถึงพรอมดวยพุทธิ 
                 ๖.      มรรคจริยา  ในอริยมรรค  ๔  สําหรับผูปฏิบัติชอบ  
                 ๗.      ปกติจริยา   ในสามัญผล  ๔  สําหรับผูบรรลผุล 
                 ๘.      โลกัตถจริยา  ในสัตวทั้งหลาย สําหรับพระพุทธเจาท้ัง  ๓. 
         ในพระพุทธเจาท้ัง ๓ นั้น   พระปจเจกพุทธะและพระสาวกมีโลกัตถ- 
จริยาเพียงบางสวน   สมดงัท่ีทานกลาววา    คําวา    จริยา    ไดแก  จริยา ๘ 
ความพิสดารก็คือ    อิริยาปถจริยา.    อธิบายวา    พึงเปนผูถึงพรอมดวยจริยา 
เหลาน้ัน  อีกอยางหน่ึง  อธิบายวา  จริยา  ๘  แมอ่ืนเหลาน้ีใด  คือ   บุคคล 
เมื่อนอมใจเชื่อ ยอมประพฤติตัวศรัทธา  เมื่อประคอง  ยอมประพฤติดวยวิริยะ 
เมื่อเขาไปต้ังมั่น  ยอมประพฤติดวยสติ   ผูไมฟุงซาน  ยอมประพฤติดวยสมาธิ  
เมื่อรูชัด  ยอมประพฤติดวยสัญญา เมื่อรูแจง ยอมประพฤติวิญญาณ กุศลธรรม 
ทั้งหลายยอมสืบตอสําหรับบุคคลผูปฏิบัติอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาประพฤติ  
อายตนจริยา     บุคคลปฏบิัติอยางนี้     ยอมบรรลุถงึคุณวิเศษ    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวาประพฤติดวยจริยาพิเศษ    พึงเปนผูถึงพรอมดวยจริยาเหลาน้ัน.    นอ  
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ของแรด  ชื่อวา  ขัคควิสาณ    ในบทวา  ขคฺควิสาณกปฺโป  นี้.   ขาพเจา 
จักประกาศเน้ือความแหงกัปปศัพทโดยพิสดาร   ในมงคลสุตตวัณณนา  แตใน 
ขัคควิสาณสุตตวัณณนาน้ี     บัณฑิตพึงทราบการเปรียบเทียบ  ดุจในประโยคมี 
อาทิอยางนี้วา  ดูกอนทานผูเจริญ   ไดยินวา   บุคคลนี้    ปรึกษาอยูกับสาวกผู 
สมควรแกพระศาสดาหนอ  อธิบายวา  ผูเปนเชนกันนอแรด. 
         การพรรณนาเนื้อความตามบทในคาถานี้เพียงเทาน้ีกอน    แตบัณฑิต 
พึงทราบโดยอนุสนธิแหงการอธิบายอยางน้ี     อาชญามีประการดังกลาวนี้ใด  
อันบุคคลใหเปนไป  คือ  ไมวางในสัตวทั้งหลาย    ครั้นเมื่ออาชญานั้นอันเรา 
ไมใหเปนไปในสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน      เราชื่อวาวางอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว 
ดวยเมตตาอันเปนปฏิปกษตออาชญาน้ัน      และดวยการนําเขามาซึ่งประโยชน 
เกื้อกูลแกคนอ่ืน   และเพราะวางอาชญาไดแลวน้ันแล    ชื่อวา    ไมเบียดเบียน 
บรรดาสัตวเหลาน้ันแมผูใดผูหน่ึงใหลําบาก  เหมือนสัตวทั้งหลาย   ผูยังไมวาง 
อาชญายอมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย  ดวยทอนไมบาง   ศาสตราบาง  ฝามือบาง 
กอนดินบางฉะน้ัน     อาศัยเมตตากรรมฐานน้ีแลว     พิจารณาเวทนา    สญัญา 
สังขาร   และวิญญาณในสัตวเหลาน้ัน     และสังขตธรรมอ่ืนจากน้ัน     ตามกระแส 
แหงเมตตากรรมฐานน้ันแล   จึงไดบรรลุปจเจกโพธิญาณนี้   คําอธิบายเพียงเทา 
นี้กอน. 
         สวนอนุสนธิดังน้ี     เมื่อพระปจเจกพุทธเจาตรัสดังน้ีแลว     อํามาตย 
เหลาน้ันกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   บัดนี้   พระองคจะเสด็จไป  ณ 
ที่ไหน ลําดับนั้น  ครั้นพระปจเจกพุทธเจาทรงระลึกวา  พระปจเจกสัมพุทธเจา 
องคกอน ๆ  อยูที่ไหน    ครั้นทรงรูแลว     จึงตรัสวา  ที่ภูเขาคันธมาทน  จึง  
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กราบทูลอีกวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     โอ !  บดันี้     พระองคทรงทอดทิ้ง 
ไมทรงปรารถนาพวกขาพระองคดังนี้   พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ีตรัสวา   บุคคล 
ไมพึงปรารถนาบุตร.  อธิบายในคาถาน้ันดังน้ี    บดันี้   เราไมพึงปรารถนาบุตร 
แมคนใดเลย    ในบรรดาบุตรที่เกิดจากตนเปนตน     แตจะพึงปรารถนาสหาย 
ผูเชนทานแตที่ไหน  เพราะฉะนั้น   แมในพวกทานท้ังหลาย  ผูใดตองการเพ่ือ 
จะไปพรอมกับเรา    หรอืเพ่ือเปนเชนเรา    ผูนั้นพึงเที่ยวไปผูเดียว   เหมือน 
นอแรดฉะนั้น.  
         อีกอยางหนึ่ง    พระปจเจกสัมพุทธเจาองคนั้น    ผูอันอํามาตยเหลาน้ัน 
ทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    บัดนี้   พระองคทรงทอดทิ้ง  ไมทรงปรารถนา 
พวกขาพระองคเลย   จึงตรัสวา เราไมพึงปรารถนาบุตร   จะพึงปรารถนาสหาย 
แตที่ไหน   ทรงเห็นคุณแหงการเท่ียวไปแตผูเดียวของพระองค   โดยเนื้อความ 
ตามท่ีกลาวแลว  ทรงพระปราโมทย    ทรงเกิดปติโสมนัส   จึงตรัสอุทานคาถา 
นี้วา 
         พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด  ฉะนั้น.  
         พระปจเจกพุทธเจาครั้นตรัสอยางนี้แลว     เมือ่มหาชนเพงดูอยูนั่นเอง 
ก็ไดเหาะข้ึนทางอากาศ   เสด็จไปสูภูเขาคันธมาทน    ชื่อวา    ภูเขาคันธมาทน 
อยูเลยภูเขา ๗ ลูก  (ในหิมวันตประเทศ)  คือ  จูฬกาลบรรพต  มหากาฬ 
บรรพต  นาคปลิเวฏฐนาบรรพต จันทสัมภรบรรพต สุริยสัมภรบรรพต 
สุวัณณปสสบรรพต    และหิมวันตบรรพต.   ที่ภูเขาคันธมาทนนั้น    ม ี
เง้ือมผา  ชื่อวา  นันทมูลกะ   เปนที่อยูของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย และ 
มีคูหา ๓ คูหา คือ สุวรรณคูหา มณิคูหา รชตคูหา.  ที่ภูเขาคันธมาทนนั้น 
มีตนไม    ชือ่  มัญชุสกะ  ที่ประตูมณิคูหา   สูง  ๑  โยชน  กวาง  ๑  โยชน 
ตนไมนั้นบานสะพรั่งทั่วไปในน้ํา   หรือบนบก   โดยพิเศษในวันที่พระปจเจก-  
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พุทธเจาเสด็จมาถึง  ขางหนาตนไมนั้น  มีโรงรัตนะทุกอยาง   ในโรงรัตนะนั้น 
ลมสาหรับกวาด  ยอมพัดหยากเยื่อ  ลมสาหรับเกลี่ยพ้ืน     ยอมพัดทรายท่ีแลว 
ดวยแกวทุกอยางใหราบเรียบ     ลมสาํหรับรดยอมพัดเอานํ้าจากสระอโนดาต  
มารด    ลมสาํหรับทํากลิ่นหอม    ยอมพัดเอากลิ่นหอมของตนไมที่มีกลิ่นหอม 
ทั้งหมดมาจากภูเขาหิมวันต  ลมสําหรบัโปรย ยอมพัดเอาดอกไมทั้งหลายมาโปรย 
ลง   ลมสําหรับปูลาดยอมปูลาดในท่ีทั้งปวง   ในวันที่พระปจเจกพุทธะเกิดข้ึน 
และในวันอุโบสถ  พระปจเจกพุทธเจาท้ังปวง  นั่งประชุมในที่เหลาใด อาสนะ 
ทั้งหลายเปนอันปูแลวในที่เหลาน้ันทุกเม่ือ     นี้เปนปกติในภูเขาคันธมาทนนั้น 
พระปจเจกพุทธะผูตรัสรูชอบเอง   โดยเฉพาะไดเสด็จไปในภูเขาคันธมาทนนั้น 
ประทับนั่ง  ณ  อาสนะที่ปูลาดแลว.  
         แตนั้น     ถาในเวลานั้น     พระปจเจกพุทธเจาแมเหลาอ่ืนมีอยู   พระ- 
ปจเจกพุทธเจาแมเหลาน้ัน    ก็ประชมุในขณะน้ัน    ยอมน่ังบนอาสนะท่ีปูแลว 
และครั้นนั่งแลว   ก็เขาสมาบัติบางอยางแลวก็ออก   ตอจากนั้น  สังฆเถระก็ถาม 
กรรมฐานกะพระปจเจกพุทธเจาท่ีมาใหมวา  บรรลไุดอยางไร    เพ่ือประโยชน 
แกอนุโมทนาของพระปจเจกพุทธเจาทั้งปวง   แมในกาลน้ันพระปจเจกพุทธเจา 
พระองคนั้น      ก็ตรัสอุทานคาถาและพยากรณคาถาของพระองคนั้นแล   แม 
พระผูมีพระภาคเจาอันทานพระอานนททูลถาม     ก็ตรัสคาถานั้นอีกเหมือนกัน 
และพระอานนทก็ไดกลาวในคราวทําสังคายนา    คาถาแตละคาถาไดกลาวถึง ๔ 
ครั้ง  คือ   ในฐานะท่ีพระเจาพรหมทัตตรัสรูโดยชอบเฉพาะซ่ึงปจเจกสัมโพธิ-  
ญาณ ๑ ที่มญัชุสกมาลา ๑ ในกาลท่ีพระอานนททูลถาม ๑ ในสังคีติกาล ๑ ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 ปฐมคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 135 

                                          คาถาท่ี  ๒ 
         คาถาวา  สสคฺคชาตสฺส  ดังนี้  มอุีบัติอยางไร  ? 
         พระปจเจกโพธิสัตวแมนี้  กระทําสมณธรรมโดยนัยกอนน่ันแล  ใน 
ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  กัสสป  ตลอด  ๒๐,๐๐๐   ป    ในที่สุด 
ทํากสิณบริกรรม   ยังปฐมฌานใหเกิดข้ึนและกําหนดนามและรูป  ทําการพิจารณา 
ลักษณะ  ยังไมบรรลุอริยมรรค   เกิดในพรหมโลก.  เขาจุติจากพรหมโลกน้ัน 
แลว   เกิดในครรภของพระอัครมเหสีของพระเจากรุงพาราณสี     เมื่อใหเจริญ  
เติบโตโดยนัยกอนน่ันเทียว  จําเดิมแตนั้น   ก็ไมทรงรูความแปลกกันวา     นี้สตร ี
นี้บุรุษ   เพราะอาศัยเหตุนั้น   จึงไมทรงยินดีในมือของสตรีทั้งหลาย  ยอมไมอดทน 
แมเหตุสักวา   การอบ   การอาบ   และการประดับเปนตน   บรุษุท้ังหลายเทาน้ัน 
เลี้ยงดูพระราชกุมารน้ัน   ในเวลาใหเสวยนํ้านม     พวกนางนมท้ังหลาย   ก็สวม 
เสื้อแปลงเพศเปนบุรุษใหเสวยนํ้านม   พระกุมารน้ัน   สูดกลิน่ของสตรีทั้งหลาย 
ทรงลุกข้ึนกันแสง   แมทรงบรรลุนิติภาวะแลว   ก็ไมทรงปรารถนาเพื่อแตะตอง 
สตรีทั้งหลาย   ดวยเหตุนั้น  พระญาติทั้งหลายจึงขนานพระนามของพระกุมาร 
นั้นวา   อนิตฺถิคนฺโธ. 
         ครั้นพระกุมารน้ันมีพระชันษาได   ๑๖  พระชันษา   พระราชาทรง 
พระราชดําริวา   เราจักใหกุมารดํารงวงศตระกูล   ทรงนําราชกัญญาอัน 
สมควรแกพระกุมารน้ัน   แตตระกูลตาง ๆ  แลวตรสัสั่งอํามาตยคนหน่ึงวา 
เจาจงใหพระกุมารยินดี  อํามาตยมีความประสงคเพ่ือใหพระกุมารน้ัน    ใหนักฟอน 
ทั้งหลายประเลาประโลม   พระกุมารทรงสดับเสียงที่ขับรองและประโคม   จึง  
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ตรัสวา   นั่นเสียงของใคร   อํามาตยทูลวา   ขาแตพระสมมติเทพ   นั่นเปนเสียง 
ของนักฟอนทั้งหลายของพระองค    ผูมีบุญทั้งหลาย    ยอมมีนกัฟอนท้ังหลาย 
เชนนี้ ขาแตพระสมมติเทพ พระองคทรงมีบุญมาก  ขอพระองคจงทรงอภิรมย. 
พระกุมารทรงตีอํามาตยดวยทอนไมใหไลออกไป    อํามาตยนั้นกราบทูลแด 
พระราชา  พระราชาไดตรัสสั่งอํามาตยอีกวา  เจาจงไปพรอมกับพระมารดาของ 
พระกุมาร   แลวใหพระกุมารยินดี.   
         พระกมุารน้ัน ถูกคนเหลาน้ันบีบค้ันอยางยิ่งอยู     จึงไดประทานทองคํา 
อันประเสริฐ    แลวตรัสสัง่พวกชางทองวา    ทานทั้งหลายจงทํารูปสตรีใหงาม 
พวกชางทองเหลาน้ัน    กไ็ดทํารูปสตรี    ซึ่งประดับประดาดวยเครื่องอลังการ 
ทั้งปวงเชนกับพระวิษณุกรรมเนรมิต      แลวแสดงแกพระกุมาร      พระกุมาร 
ทอดพระเนตรแลวส่ันพระเศียร   ดวยความอัศจรรยสง  ไปแกพระมารดาและ 
พระบิดา  ดวยพระดํารัสวา  ถาหมอมฉันไดสตรีเชนนี้ก็จะยอมรับ  พระมารดา 
และพระบิดาก็ทรงดําริวา  บุตรของพวกเรามีบุญมาก    นางทาริกาบางคนท่ีได 
เคยทําบุญรวมกับบุตรนั้น     จักเกิดแลวในโลกแนแท. ดังน้ีแลว     จึงใหยกรูป 
ทองคําน้ันข้ึนสูรถ   ตรัสสั่งแกอํามาตยทั้งหลายวา    เชิญเถิด    ทานปรารถนา 
พึงแสวงหาทาริกาเชนนี้.  
         อํามาตยเหลาน้ันนําไปสูมหาชนบท  ๑๖   แหง  ไปสูบานนั้น  ๆ  เห็น 
ประชุมชนในท่ีใด ๆ   ทีท่านํ้าเปนตน      จึงต้ังรูปทองคําดุจเทวดา    ไวในที่ 
นั้น ๆ    ทําการบูชาดวยดอกไมและเคร่ืองอลังการนานาชนิด     ผูกเพดานยืน 
อยูในที่สุดขางหน่ึง    ดวยคิดวา    ถาจักมีใคร ๆ  เคยเห็นเคยไดยินสตรี    ซึ่ง 
มีรูปงามเห็นปานนี้ไซร    เขาจักพูดข้ึน    ดังน้ี     แลวเท่ียวไปสูชนบททั้งปวง  
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ดวยอุบายน่ัน   เวนมัททรัฐแตรัฐเดียว.    ดูแคลนวา  มัททรัฐนั้น   เปนรัฐเล็ก 
ไมไปในมัททรัฐนั้นกอน  แลวกลับ.  ลําดับนั้น   อามาตยเหลานั้นมีความคิดวา 
พวกเราจะตองไปสูแมมัททรัฐกอน    ขอพระราชาอยาไดสงพวกเราผูเขาสูกรุง-  
พาราณสีไปอีก  ดังนี้  จึงไดไปสูสาคลนครในมัททรัฐ. 
         ก็ในสาคลนคร  มีพระราชาพระนามวา มัททวะ พระธิดาของพระเจา 
มัททวะนั้น  มีพระชันษาได ๑๖ ป มีพระรูปโฉมสวยงามย่ิงนัก  และนางวรรณ  
ทาสีของพระธิดานั้น   กไ็ปสูทาน้ํา   เพ่ือประโยชนแกการตักน้ําอาบ    เห็นรูป 
ทองคําน้ัน ซึ่งอํามาตยทั้งหลายต้ังไวในท่ีนั้นแตไกลเทียว ก็พูดวา พระราชบุตรี 
ทรงสงพวกเรา   เพ่ือประโยชนแกน้ํา   ก็เสด็จมาเสียเอง   แลวเขาไปใกลพูดวา 
สตรีนี้ไมใชเจานายของพวกเรา  เจานายของพวกเราสวยงามย่ิงกวาสตรีนี้   พวก 
อํามาตยไดฟงดังน้ันแลว  เขาไปเฝาพระราชา  ทูลขอทาริกา  โดยนัยอันสมควร 
พระราชาแมนั้น    ก็ทรงพระราชทาน    ตอแตนั้น    พวกอํามาตยไดสงขาวทูล 
พระเจากรุงพาราณสีวา    ทาริกาไดแลว     พระองคจักเสด็จมาเอง    หรือพวก 
ขาพระองคเทาน้ัน  จะนํามา  ดังนี้   พระองคสงขาวไปวา   เมื่อเราไปจักเปนการ 
เบียดเบียนชนบท  พวกทานเทาน้ัน    จงนําทาริกาน้ันมา    อํามาตยทั้งหลายพา 
ทาริกาออกจากพระนคร  สงขาวไปถวายพระกุมารวา  ทาริกาเชนกับรูปทองคํา 
ไดแลว   พระกุมารแมทรงสดับขาวน้ัน  กถ็ูกราคะครอบงํา เสื่อมจากปฐมฌาน 
พระองคทรงสงทูตคนอ่ืน ๆ วา  พวกทานจงนํามาเร็ว  พวกทานจงนํามาเร็ว. 
         พวกอํามาตยนั้น  ถึงกรุงพาราณสี  โดยพักคืนเดียวเทาน้ันในที่ทั้งปวง 
ยืนอยูในภายนอกพระนคร  สงขาวถวายพระราชาวา  พึงเขาไปในวันนี้หรือไม 
พระราชาตรัสสั่งวา  เรานํานางทาริกาจากตระกูลประเสริฐที่สุด   ทํามงคลกิริยา  
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แลวจักใหเขามา    ดวยสักการะอันใหญ    พวกทานจงนํานางทาริกาน้ันไปสู 
อุทยานกอน   อํามาตยเหลาน้ันไดทําตามพระราชโองการแลว    นางทาริกาน้ัน 
เปนผูละเอียดออนอยางยิ่ง บอบช้ําแลวเพราะการกระทบกระแทกแหงยาน   ม ี
โรคลมเกิดข้ึน    เพราะความเม่ือยลาจากเดินทางไกล    จึงไดทํากาละเสียในคืน 
นั้นเอง  ดุจดอกไมที่เหี่ยวไปฉะนั้น.  
         พวกอํามาตยคร่ําครวญวา  พวกเราฉิบหายแลวจากสักการะ  พระราชา 
ก็ดี  ชาวนครก็ดี  ตางก็คร่ําครวญวา  ตระกูลวงศพินาศแลว   ความวุนวายใหญ 
ไดมีแลวในพระนคร    พระกุมารพอไดสดับเทานั้น      ก็ทรงเกิดความเศราโศก 
อันยิ่งใหญ ตอแตนั้น   พระกุมารก็ทรงปรารภเพื่อขุดรากเหงาแหงความเศราโศก 
พระองคทรงดําริวา   ธรรมดาความโศกน้ี    ยอมไมมีแกผูไมเกิด    แตยอมมีแก 
ผูเกิดแลว     เพราะฉะนั้น      ความโศกมีเพราะอาศัยชาติ   ก็ชาติมีเพราะอาศัย 
อะไรเลา แตนั้น   ทรงมนสิการโดยแยบคาย  ดวยอานุภาพแหงภาวนาในกาลกอน 
อยางนี้วา  ชาติมีเพราะอาศัยภพ  ทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลม 
ทรงพิจารณาสังขารทั้งหลาย  ประทับนั่ง  ณ ที่นั้นนั่นแล  ก็ทรงกระทําใหแจง 
ซึ่งปจเจกโพธิญาณ    อํามาตยทั้งหลายเห็นพระกุมารน้ัน      ทรงมีความสุขดวย 
ความสุขอันเกิดจากมรรคผล   มีพระอินทรียสงบ  พระมานัสสงบ   ประทับอยู 
จึงประนมมือกราบทูลวา  ขาแตพระสมมติเทพ   ขอพระองคอยาทรงเศราโศก 
เลย  ชมพูทวีปใหญ   ขาพระองคจักนํามาซึ่งทาริกาอ่ืนที่งามกวา  พระกุมารน้ัน 
ตรัสวา เราไมเศราโศก แตหมดความเศราโศกแลว  เราเปนพระปจเจกพุทธเจา.  
คําน้ันทั้งหมด   เบื้องหนาแตนี้  เปนเชนกับคาถาแรก  เวนการพรรณนาคาถา.  
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         ก็ในการพรรณนาคาถา  บทวา  สสคฺคชาตสฺส  ไดแก  ผูเกี่ยวของ 
เกิดแลว   ในคาถาน้ัน   ความเกี่ยวของมี ๕ อยาง  คือ 
           ๑.  ทสัสนสังสัคคะ          ความเกี่ยวของเพราะการเห็น 
           ๒.  สวนสังสัคคะ             ความเกี่ยวของเพราะการฟง 
           ๓.   กายสังสัคคะ            ความเกี่ยวของทางกาย 
           ๔.   สมุลลาปนสงัสัคคะ  ความเกี่ยวของเพราะการสนทนา 
           ๕.   สัมโภคสังสัคคะ        ความเกี่ยวของเพราะกินรวมกัน.  
         ในความเกี่ยวของ ๕ อยางนั้น   ราคะเกิดดวยอํานาจแหงจักขุวิญญาณ 
วิถี  เพราะเห็นซึ่งกันและกัน  ชื่อวา  ทสัสนสังสัคคะ.    ธิดาของกุฎมพีผูมี 
จิตรักใคร   เพราะเห็นภิกษุหนุมชื่อ  ทฆีภาณกะ  ผูอยูในกัลยาณวิหาร  ซึ่งกําลัง 
ไปสูกาลทีฆวาปคาม  เพ่ือบิณฑบาต   ในสีหลทวปี  ไมไดภิกษุหนุมนั้น  ดวย 
อุบายบางอยาง  ก็ทํากาลกิริยา  และภิกษุหนุมรูปนั้นเอง  เห็นผานุงของธิดานั้น 
ก็คิดวา    เราไมไดอยูรวมกับนางผูนุงผาเห็นปานน้ี    แลวหัวใจแตกตาย   เปน 
ตัวอยางในทัสสนสังสัคคะนั้น. 
         ก็ราคะเกิดดวยอํานาจแหงโสตวิญญาณวิถี  เพราะฟงสมบัติมีรูปเปนตน 
ที่คนอ่ืนทั้งหลายพูดถึง   หรือเพราะตนไดฟงเสียงหัวเราะ  เสียงพูดจา  และเสียง 
เพลงขับ  ชื่อวา  สวนสังสัคคะ.  แมในสวนสังสัคคะนั้น   ภิกษุหนุมชื่อติสสะ 
ผูอยูในถ้ําปญจัคคฬะ   กาํลังเหาะทางอากาศ  ไดฟงเสียงของธิดาชางมีดผูอยูใน 
คิริคาม   ไปสระปทุมพรอมกับกุมารี ๕ นาง อาบนํ้าแลว   ยกดอกไมรองเพลง 
ดวยเสียงดัง  ก็เสื่อมจากคุณวิเศษ  เพราะกามราคะ  ถึงความพินาศเปนตัวอยาง.  
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         ราคะเกิดเพราะลูบคลําอวัยวะของกันและกัน    ชื่อวา    กายสังสัคคะ. 
ก็ในกายสังสัคคะน้ี  มีภิกษุหนุมชื่อ  ธรรมภาสกะ  เปนตัวอยาง ไดยินวา ภิกษุ 
หนุมกลาวธรรมในมหาวิหาร   เมื่อมหาชนมาในมหาวิหารน้ัน   แมพระราชาก็ 
เสด็จไปพรอมกับชาววัง   แตนั้น    ราคะกลาไดเกิดแกพระราชธิดา  เพราะอาศัย 
รูปและเสียงของภิกษุหนุมนั้น   และเกิดแมแกภิกษุหนุมรูปนั้น   พระราชาทรง 
เห็นเหตุนั้น   ทรงกําหนดแลว  ใหลอมดวยกําแพงคือมาน  เธอท้ังสองน้ัน     ก ็
เคลาคลึงโอบกอดซึ่งกันและกัน    ชนท้ังหลายเลิกผามานแลดูอีก     ก็เห็นเธอ 
ทั้งสองถึงแกความตายแลว.  
         ก็ราคะเกิดเพราะการสนทนาปราศรัยกะกันและกัน     ชื่อวา  สมุลลา- 
ปนสังสัคคะ.     ราคะเกิดในเพราะทําการบริโภครวมกันกับภิกษุณีทั้งหลาย 
ชื่อวา  สัมโภคสังสัคคะ  ในสังสัคคะแมทั้งสองน้ัน    ภิกษุและภิกษุณีถึงอาบัติ 
ปาราชิก. เปนตัวอยาง.    ไดยินวา   ในการฉลองมหาวิหาร  ชือ่  มิรจิวัฏฏกะ 
พระเจาทุฏฐคามณีอภยมหาราช  ทรงจัดแจงมหาทานอังคาสพระสงฆทั้งสองฝาย 
ในการฉลองมหาวิหารน้ัน     เมื่อถวายขาวยาคูรอน    สามเณรีผูยังใหมกวาสงฆ 
ไดถวายวลัยงาแกสามเณรผูใหมกวาสงฆ ซึ่งไมมีเชิงรองบาตร  ไดทําการเจรจา 
ปราศรัยกัน     เธอแมทั้งสองน้ันอุปสมบทแลว   ได ๖๐ พรรษา    ไปสูฝงโนน 
ไดรับบุพสัญญา   เพราะการเจรจาปราศรัยกะกันและกัน   ก็เกิดสิเนหาในทันที 
ทันใดนั้นเอง  ลวงละเมิดสิกขาบท   ตองอาบัติปาราชิก. 
                ความเยื่อใยยอมมีแกบุคคลผูเกี่ยวของกัน    ดวยความเกี่ยวของอยางใด 
อยางหน่ึง    ในความเกี่ยวของ ๕ อยาง    ราคะอันมีกําลังยอมเกิดข้ึน    เพราะ 
ราคะในกาลกอนเปนปจจัย   ดวยประการฉะน้ี.  แตนั้น   ทุกขนี้ยอมเกิดข้ึนตาม  
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ความเยื่อใย คือ ทุกขนี้มีประการตาง ๆ มีความโศกและความครํ่าครวญเปนตน 
ทั้งท่ีเปนทิฏฐธรรมและสัมปรายิกภพยอมเกิดข้ึน   คือ   ยอมบังเกิด    ยอมมี 
ยอมเกิด  ติดตามความเยื่อใยน้ันนั่นเอง.  สวนอาจารยพวกอ่ืนกลาววา  ไดแก 
การปลอยใจในอารมณ แตนั้น    ทุกขยอมเกิดข้ึนเพราะความเย่ือใย  ดังนี้แล. 
         พระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน      ครั้นตรัสอรรถคาถานี้     มีประเภทแหง 
เนื้อความอยางนี้แลว  จึงตรัสวา ทุกขมีความโศกเปนตนนี้ใด  ยอมเกิดข้ึนตาม 
ความเยื่อใย   เรานั้นไดขุดรากเหงาของทุกขนั้น    จึงบรรลุปจเจกสัมโพธิญาณ 
ครั้นตรัสอยางนี้แลว   อํามาตยเหลาน้ัน   จึงทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  บดันี้ 
พวกขาพระองคพึงทําอยางไร    ลําดับนั้น     พระองคจึงตรัสวา  พวกทานหรือ 
พวกอ่ืน     ผูใดตองการพนจากทุกขนี้    ผูนั้นแมทั้งหมดเล็งเห็นโทษอันเกิดแต 
ความเยื่อใย  พึงเที่ยวไปผูเดียว  เหมือนนอแรดฉะน้ัน.   
         ก็คําวา  เล็งเห็นโทษอันเกิดแตความเยื่อใยน้ี   พึงทราบวา  ทานกลาว 
หมายเอาคําท่ีพระปจเจกพุทธเจาตรัสวา     ทุกขนีย้อมเกิดข้ึนตามความเยื่อใย. 
อีกอยางหนึ่ง    พึงเชื่อมความอยางนี้วา    ความเย่ือใยยอมมีแกบุคคลผูมีความ 
เกี่ยวของเกิดข้ึนแลว   ดวยความเกี่ยวของตามท่ีกลาวแลว   ทกุขนี้ยอมเกิดข้ึนตาม 
ความเยื่อใย   เราเล็งเห็นทุกขนั้นอันเกิดแตความเยื่อใย   ทําความเสียดแทงตาม 
ที่มาแลว   จึงบรรลุดังนี้   พึงทราบวา  บาทท่ี  ๔   พระปจเจกพุทธเจาตรัสแลว 
ดวยอํานาจแหงอุทาน  โดยนัยที่กลาวแลวในกอนน่ันเทียว.   บททั้งปวงนอกจาก 
นั้น    เปนเชนกับที่กลาวแลวในคาถาตนนั้นแล. 
                                   สังสัคคคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ  
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                                            คาถาท่ี   ๓ 
         คาถาวา  มิตฺเต  สุหชฺเช  ดังนี้  มอุีบัติอยางไร ? 
         พระปจเจกโพธิสัตวนี้    อุบัติโดยนัยที่กลาวแลวในคาถาแรกน้ันเทียว 
เสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี     ยังปฐมฌานใหเกิดแลว      ทรงพิจารณาวา 
สมณธรรมประเสริฐ  หรอืวา  ราชสมบัติประเสริฐ    ทรงมอบราชสมบัติในมือ 
ของอํามาตย ๔ คน  แลวทรงกระทําสมณธรรม  อํามาตยทั้งหลายแมพระราชา 
ตรัสวา  ทานทั้งหลายจงทําโดยธรรม  โดยสมํ่าเสมอ  ก็รับสินบนทําโดยอธรรม 
อํามาตยเหลาน้ัน      ไมรบัสินบนก็ทําโดยอธรรม    รับสินบนแลว    ทําเจาของ 
ทั้งหลายใหแพ  ในกาลครัง้หนึ่ง   ใหราชวัลลภคนหนึ่งใหแพ   ราชวัลลภนัน้ 
เขาไปเฝาพรอมกับพวกพนักงานหองเครื่องของพระราชา  ทูลบอกเรื่องทั้งหมด  
ในวันที่   ๒  พระราชาเสด็จไปสูสถานท่ีวินิจฉัยดวยพระองคเอง   แตนั้น     หมู 
มหาชนไดรองเสียงดังวา    พวกอํามาตยทําเจาของมิใหเปนเจาของ   ไดกระทํา 
เสียงดังเหมือนการรบใหญ. 
         ลําดับนั้น    พระราชาเสด็จลุกจากสถานท่ีวินิจฉัย   เสด็จข้ึนสูปราสาท 
ประทับนั่งเพ่ือทรงเขาสมาบัติ    แตไมอาจเพ่ือทรงเขาได    เพราะทรงฟุงซาน 
ดวยเสียงนั้น     พระองคทรงพิจารณาวา   เราจะมีประโยชนอะไรดวยราชสมบัติ 
สมณธรรมประเสริฐกวา   ดังน้ีแลว    ทรงสละความสุขในราชสมบัติ      ทรงยัง 
สมาบัติใหเกิดข้ึนอีก  ทรงพิจารณาเห็นโดยนัยที่กลาวในกาลกอนน่ันแล   ทรง 
กระทําใหแจงซ่ึงปจเจกสัมโพธิญาณ    และถูกทูลถามถึงกรรมฐาน   จึงไดตรัส 
คาถาน้ี.  
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         ในคาถาน้ัน    คนทั้งหลาย  ชื่อวา  มิตร ดวยอํานาจแหงความรักใคร 
ชื่อวา   สหาย   เพราะความเปนผูมีใจดี   ก็คนบางพวกเปนมิตรเทาน้ันไมเปน 
สหาย    เพราะความเปนผูใครประโยชนเกื้อกูลอยางเดียว    บางพวกเปนสหาย 
เทาน้ัน   ไมเปนมิตร  เพราะใหเกิดสุขทางใจ  ในการท้ังหลายมีการมา  การยืน 
การน่ัง   และการพูดเจรจาเปนตน     บางพวกเปนท้ังสหายเปนท้ังมิตร    ดวย 
อํานาจแหงธรรมท้ังสองน้ัน    มิตรสหายเหลาน้ันมี ๒ พวก   คือ   ฆราวาส ๑ 
บรรพชิต  ๑.   ใน ๒ พวกนั้น   ฆราวาสมี ๓ พวก   คือ   ผูมีอุปการะ ๑  ผู 
รวมสุขรวมทุกข ๑  ผูอนเุคราะห ๑  บรรพชิตโดยพิเศษคือ  ผูบอกประโยชน 
มิตรสหายเหลาน้ันประกอบดวยองค ๔ อยางนี้ สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส  
วา  ดูกอนคฤหบดีบุตร  มิตรสหายผูมีอุปการะพึงทราบดวยฐานะ ๔ อยางคือ 
                    ๑.  รักษามิตรผูประมาทแลว 
                    ๒.  รักษาทรัพยสมบัติของมิตรผูประมาทแลว 
                    ๓.  เปนที่พ่ึงพํานักของมิตรผูกลัว 
                    ๔.  เมื่อกรณียกิจเกิดข้ึน     ก็เพ่ิมโภคทรัพยใหมากกวาท่ีออก 
                          ปากขอ. 
         อน่ึง  ดกูอนคฤหบดีบุตร มิตรสหายผูรวมสุขรวมทุกข  พึงทราบดวย 
ฐานะ ๔ อยาง  คือ 
                    ๑.  บอกความลับแกมิตร 
                    ๒.  ปกปดความลับของมิตร 
                    ๓.  ไมทอดท้ิงมิตรในคราวมีอันตราย 
                    ๔.  ชีวิตก็สละไดเพ่ือประโยชนแกมิตร.  
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         อน่ึง  ดกูอนคฤหบดีบุตร มิตรสหายผูอนุเคราะห  พึงทราบดวยฐานะ 
๔  อยาง  คือ 
                    ๑.  ไมดีใจเพราะมิตรยากจน 
                    ๒.  ดีใจเพราะมิตรมั่งมี 
                    ๓.  ปองกันคนติเตียนมิตร 
                    ๔.  สรรเสรญิคนยกยองมิตร. 
         อน่ึง  ดกูอนคฤหบดีบุตร  มิตรสหายผูบอกประโยชน  พึงทราบดวย 
ฐานะ ๔ อยาง  คือ  
                    ๑.  หามจากการทําบาป 
                    ๒.  ใหต้ังอยูในคุณความดี 
                    ๓.  ใหไดฟงสิ่งท่ีไมเคยฟง 
                    ๔.  บอกทางสวรรคให. 
         เพราะฉะนั้น   ฆราวาสทานประสงคเอาในท่ีนี้   แตโดยอรรถ  ฆราวาส 
และบรรพชติแมทั้งหมด  ก็ควร.  บทวา  มิตฺเต  สหุชฺเช  อนุกมฺปมาโน 
ความวา เอ็นดู  คือ  ประสงคเพ่ือนําเขามาซึ่งสุขแกมิตรสหายเหลาน้ัน.  บทวา 
หาเปติ   อตฺถ    ความวา   ยังประโยชน ๓ อยาง   ดวยอํานาจแหงทิฏฐิธัมมิก- 
ประโยชน  สัมปรายิกประโยชน และปรมัตถประโยชนใหเสื่อม  คือ  ใหพินาศ 
อีกอยางหนึ่ง  ยังประโยชน ๓ อยาง   แมดวยอํานาจแหงประโยชนตน   ประ- 
โยชนคนอ่ืน  และประโยชนทั้ง ๒ อยางนั้น   ใหเสื่อม  คือ  ใหพินาศ   ยอม 
ยังประโยชนใหเสื่อม   คือ   ยอมใหพินาศ   ดวยการยังวัตถุที่ไดแลวใหพินาศ 
และดวยการไมใหเกิดสิ่งที่ยังไมไดบาง  ดวยวิธีทั้งสองบาง.  บทวา  ปฏิพทฺธ-  
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จิตฺโต  ความวา  บุคคลแมต้ังตนไวในฐานะตํ่าตอยกวา  เราเวนจากคนน้ีจักไม 
เปนอยู   คนน่ันเปนคติของเรา  คนนั่นเปนผูนําของเรา  ดังนี้   ชื่อวา   เปนผู 
มีจิตปฏิพัทธแลว   แมต้ังตนไวในฐานะสูงสงวา   คนเหลาน้ีเวนเราเสียแลวยอม 
ไมเปนอยู   เราเปนคติของคนเหลาน้ัน  เปนผูนําของคนเหลาน้ัน  ชื่อวา เปน 
ผูมีจิตปฏิพัทธแลว. ก็ผูมีจิตปฏิพัทธแลวอยางนี้  ทานประสงคเอาในพระสูตรนี้. 
           บทวา  เอต    ภย    ทานกลาวหมายถึงภัยที่ยังประโยชนใหเสื่อมน่ัน 
คือ  ความเส่ือมจากสมบัติของตน.  บทวา  สนฺถเว   ความวา   การเชยชมมี 
๓   อยาง  ดวยสามารถแหงการเชยชม  คือ  ตัณหา  ทิฏฐิ  และมิตร.  ในการ 
เชยชม ๓ อยางนั้น  ตัณหาแม ๑๐๘ ประเภท   ชื่อวา   ตัณหาสันถวะ   ทฏิฐิ  
แม ๖๒ ประเภท  ชื่อวา  ทิฏฐิสันถวะ   การอนุเคราะหมิตร   ดวยความเปนผู 
มีจิตปฏิพัทธแลว   ชื่อวา  มิตรสันถวะ    มิตรสันถวะนั้น   ทานประสงคเอาใน 
พระสูตรนี้    ดวยวา    พระปจเจกพุทธเจาน้ัน      เสื่อมจากสมาบัติก็เพราะมิตร 
สันถวะน้ัน  ดวยเหตุนั้น    พระปจเจกพุทธเจาจึงตรัสวา เราเล็งเห็นภัยนั่นใน 
ที่กลาวแลวน้ันแล. 
                           มิตตสุหัชชคาถาวัณณนา   จบบรบิูรณ 
 
                                          คาถาท่ี   ๔ 
         คาถาวา  วโส  วิสาโล  ดังนี้   มีอุบัติเหตุอยางไร ? 
         ไดยินวา   ในกาลกอน   พระปจเจกโพธิสัตว ๓ องค   บวชในพระ- 
ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา  กัสสป บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร  
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สิ้น ๒๐,๐๐๐ ป  อุบัติในเทวโลก  เคลือ่นจากเทวโลกน้ันแลว    ผูเปนหัวหนา 
เกิดในราชตระกูลในกรุงพาราณสี    นอกน้ี     เกิดในราชตระกูล     ในปจจันต- 
ประเทศ  ทั้งสองนั้น    เรยีนกรรมฐาน   สละราชสมบัติ   บวชเปนพระปจเจก- 
พุทธเจา  โดยลําดับ   อยูที่เง้ือมนันทมูลกะ  ในวันหน่ึงออกจากสมาบัติ  ระลึก 
วา  พวกเราทํากรรมอะไร  จึงบรรลุถงึโลกุตรสุขน้ี พิจารณาอยู   ไดเห็นจริยา 
ของตน  ในกัสสปพุทธกาล   ลําดับนั้น     ระลึกอีกวา   คนที่ ๓  อยูทีไหน 
เห็นคนท่ี ๓ เสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี ระลึกถึงคุณของหัวหนาน้ัน คิดวา  
โดยปกติเทียว     พระราชาพระองคนั้น       ทรงถงึพรอมดวยคุณมีความเปนผู 
ปรารถนานอยเปนตน     ทรงโอวาทพวกเรา     ผูประพฤติ     อดทนตอคําพูด 
ทรงติเตียนบาป   เอาเถิด   พวกเราแสดงอารมณแลว  จะเปลื้องพระองค  ดังนี้ 
แสวงหาโอกาสอยู   ในวันหน่ึง  เห็นพระราชาพระองคนั้น   ทรงประดับประดา 
ดวยเครื่องอลังการท้ังปวง  กําลังเสด็จไปสูพระราชอุทยาน   แลวเหาะไปทางอา- 
กาศยืนอยูที่โคนกอไมไผ  ที่ประตูพระราชอุทยาน  มหาชนกําลังแลดูพระราชา 
ดวยการดูพระราชาของตน.  
         ตอจากนั้น   พระราชาทรงแลดูวา  มีใครหนอแลขวนขวายในการดูเรา 
ทรงเห็นพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  และพรอมกับทรงเห็นนั่นเทียว  พระองค 
ทรงเกิดความเสนหาในพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น     พระองคจึงเสด็จลงจากคอ 
ชาง   เสด็จเขาไปหาพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน   ดวยอากัปกิริยาอันสงบ  แลว 
ตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญ   ทานมีชื่ออยางไร   พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น 
ทูลตอบวา  มหาบพิตร  พวกอาตมา  ชื่อวา  ผูไมเกี่ยวของ.  
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         ร.  ขาแตทานผูเจริญ    ขอท่ีวา ผูไมเกี่ยวของ  มีประโยชน  อยางไร. 
         ป. มหาบพิตร  ประโยชน  คือ  ความไมเกี่ยวของ  ตอแตนั้น   เมื่อ 
จะแสดงกอไผนั้น     จึงทูลวา    มหาบพิตร    เปรียบเหมือนบุรุษมีดาบในมือ 
ตัดรากกอไผนั้น    ซึ่งเกี่ยวพันราก  ลําตนและกิ่ง  โดยประการท้ังปวงอยู  ดึงมา 
ก็ไมอาจยกข้ึนแมฉันใด   พระองคถูกตัณหาพายุงเกี่ยวใหนุงท้ังขางในและขาง- 
นอก      เปนผูเกี่ยวของซานไป    ติดอยูในตัณหาพายุงน้ัน      ฉันนั้นเหมือนกัน 
หนอไมไผนี้  แมจะอยูในทามกลางกอไผนั้น  แตเพราะกิ่งยังไมเกิด  จึงไมติด 
กับอะไรอยู  และใครก็อาจเพ่ือจะตัดยอดหรือรากยกไปไดแมฉันใด  พวกอาตมา 
ไมเกี่ยวของในท่ีไหน ๆ  ยอมเที่ยวไปท่ัวทิศฉันนั้นเหมือนกัน     แลวเขาฌาน 
ที่  ๔  ในทันใดน้ันแล   เม่ือพระราชาทรงดูอยูนั่นเทียว   ก็เหาะไปสูเง้ือมภูเขา  
นันทมูล. 
         แตนั้น    พระราชาทรงพระราชดําริวา    แมเราพึงเปนผูไมเกี่ยวของ 
อยางนี้ในกาลไหนหนอแล   แลวประทับนั่งในท่ีนั้นแล   พระองคทรงเห็นแจง 
ไดกระทําใหแจงซ่ึงปจเจกโพธิญาณ      ถูกถามถึงกรรมฐานโดยนัยกอนเทียว 
จึงตรัสพระคาถานี้. 
         ในคาถาน้ัน    บทวา  วโส   ไดแก ไมไผ.  บทวา  วิสาโล  ไดแก 
กวางขวาง.   ว อักษรลงในอรรถอวธารณะ   หรือ  เอว  อักษร  เอว  อักษร 
ในที่นี้  พึงเห็นดวยการสนธิ. เอว อักษรเชื่อมกับบทปลายของบทวา วิสาโล 
ขาพเจาจะประกอบเอวอักษรน้ันในภายหลัง.  บทวา ยถา  ไดแก การเปรียบ- 
เทียบ.  บทวา  วิสตฺโต   ไดแก  ติดแลว    คือ   พาใหนุง   เย็บใหติดกัน. 
บทวา  ปุตฺเตสุ   ทาเรสุ   จ   คือ  ในบตุร   ธิดา   และภริยา.   บทวา  ยา  
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อเปกฺขา  ไดแก  ตัณหาอันใด  คือ  ความเยื่อใยอันใด. บทวา วสกฬีโรว 
อสชฺชมาโน  คือ ไมของอยูเหมือนหนอไม.  มีอธิบายอยางไร ไมไผกอใหญ 
เกี่ยวกายกันฉันใด   ความเยื่อใยในบุตรและภรรยา แมนั้น   ชือ่วา  ของอยูแลว 
เพราะความเปนธรรมเย็บวัตถุเหลาน้ันต้ังอยู   ฉันนั้น เรานั้นเห็นโทษในความ  
เยื่อใยอยางนี้วา   ของอยูแลว    ดวยความเยื่อใยน้ัน      ดุจไมไผกอใหญฉะน้ัน 
แลวตัดเย่ือใยน้ัน    ดวยมรรคญาณไมเกี่ยวของ  ดวยอํานาจแหงตัณหา   มานะ 
และทิฏฐิ  ในรูปเปนตน   หรือในทฏิฐิเปนตน   หรือในโลภะเปนตน   หรอืใน 
กามภพเปนตน   หรือในกามราคะเปนตน    ดุจหนอไมไผนี้    จึงบรรลุปจเจก- 
โพธิญาณ  ดงัน้ี.    บทที่เหลือพึงทราบ  โดยนัยกอนน่ันแล.  
                               วังสกฬีรคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
                                               คาถาท่ี  ๕ 
         คาถาวา  มิโค  อรฺมฺหิ   ดังน้ี   มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา  ภิกษุรูปหนึ่งเปนพระโยคาวจร   ในพระศาสนาของพระผูมี 
พระภาคเจา   พระนามวา   กัสสป   ทํากาลกิริยาแลว   เกิดในตระกูลเศรษฐี 
อันมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก  ในกรุงพาราณสี เขาเปนคนมีราคะ  เพราะ 
เหตุนั้น    จึงประพฤติลวงภรรยาคนอ่ืน  ไดถึงแกกรรมในชาตินั้นแลว   เกดิใน 
นรก   หมกไหมในนรกนัน้แลว    ไดถอืปฏิสนธิเปนหญิง   ในทองของภรรยา 
เศรษฐี   ดวยเศษวิบากท่ีเหลือ.   รางกายท้ังหลาย    ของสัตวทั้งหลายที่มาจาก 
นรก  ยอมเปนของรอน   เพราะเหตุนั้น    ภรรยาเศรษฐีทรงครรภนั้น     ดวย 
ทองที่รอน  โดยลําบากยากเข็ญ  ไดคลอดเด็กหญิงโดยกาล.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 149 

         นางจําเดิมแตวันเกิดแลว   เปนที่เกลียดชังของมารดาบิดา   และพวก- 
พองบริชนที่เหลือ    และเจริญวัยแลว    บิดามารดาใหในตระกูลใด    ก็เปนที่ 
เกลียดชังของสามี  พอผัวแมผัว    ในตระกูลแมนั้น   ครั้นเขาประกาศนักษัตร 
บุตรเศรษฐี    เมื่อไมปรารถนา    เพ่ือจะเลนกับธิดาของเศรษฐีนั้น    นํานาง 
แพศยา    เลนกีฬา.    นางไดฟงจากสํานักของทาสีทั้งหลาย    จึงเขาไปหาบุตร   
เศรษฐี   คอนวาดวยประการตาง ๆ วา   ขาแตลูกเจา   ธรรมดาสตรี  แมถาเปน 
นองสาวของพระราชาทั้ง  ๑๐ พระองคก็ดี    เปนธิดาของพระเจาจักรพรรดิกด็ี 
แมถึงอยางนั้น  ก็เปนผูทํางานรับใชสามี  เมื่อสามีไมพูดเจรจาดวย  ก็เสวยทุกข 
ดุจถูกยกข้ึนสูหลาว  จึงพูดวา  ถาดิฉันควรแกการอนุเคราะห  ก็พึงอนุเคราะห  
ถาไมควรอนุเคราะห  ก็พึงทิ้งเสีย  ดิฉันจักไปสูตระกูลญาติของตน บุตรเศรษฐี 
กลาววา   ชางเถิด  นางคนสวย   เจาอยาเศราโศก จงเตรียมการเลน   พวกเรา 
จักเลนนักษัตร. 
         ธิดาเศรษฐีเกิดอุตสาหะดวยเหตุสักวาการปราศัยแมมีประการเพียงนั้น 
จึงคิดวา  พรุงน้ีเราจักเลนนักษัตร  แลวจัดแจงของเค้ียวและของบริโภคจํานวน 
มาก  ในวันที่สอง  บุตรเศรษฐีไมบอก  เลยไปในสนามกีฬา นางคิดวา  จักสง 
ไปในบัดนี้   นั่งแลดูทางอยู  เห็นตะวันสายแลว  จึงสงคนท้ังหลาย  คนเหลาน้ัน  
กลับมาบอกวา     บุตรเศรษฐีไปแลว      นางจึงถือของเค้ียวและของบริโภคท่ี 
ตระเตรียมนั้นทั้งหมดข้ึนสูยาน  ปรารภเพ่ือจะไปสูอุทยาน.    ลาํดับนั้น   พระ 
ปจเจกสัมพุทธเจาท่ีเง้ือมนันทมูลกะออกจากนิโรธในวันที่ ๗    ลางหนาท่ีสระ 
อโนดาต  เค้ียวไมสีฟนนาคลดา    นึกอยูวา  วันนี้จักเท่ียวไปภิกษา ณ ที่ไหน 
เห็นธิดาเศรษฐีนั้น  ก็รูวา ธิดาเศรษฐีนี้  ทําสักการะในเราแลว  กรรมน้ันจักถึง  
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ความหมดส้ินไป  ยืนที่พ้ืนมโนศิลากวาง  ๖๐ โยชน   ที่ใกลเง้ือมน้ัน   นุงแลว 
ถือบาตร  จีวร  เขาฌานซึ่งมีอภิญญาเปนบาท    เหาะมาลงที่สวนทางของธิดา 
เศรษฐีนั้น  มุงหนาไปสูกรุงพาราณสี   ทาสีทั้งหลายเห็นพระปจเจกสัมพุทธเจา 
นั้นแลว   บอกแกธิดาเศรษฐี. 
         นางเห็นพระปจเจกสัมพุทธเจานั้นแลว    ลงจากยาน  ไหวโดยเคารพ 
รับบาตรใหเต็มดวยขาทนียะและโภชนียะท่ีถึงพรอมดวยรสทั้งปวง  และปดดวย 
ดอกปทุม  ทาํดอกปทุมไวใตบาตร ถือกําดอกไม  เขาไปหาพระปจเจกสัมพุทธ- 
เจา    ถวายบาตรท่ีมือของทาน   ไหวแลว   มือถือกาํดอกไม   ต้ังปรารถนาวา 
ขาแตทานผูเจริญ     ดิฉันเกิดในชาติใด ๆ  ก็ขอใหเปนที่รักเปนที่ชอบใจของ  
มหาชนในชาตินั้น  ๆ เหมือนดอกไมนี้เถิด   ครั้นต้ังปรารถนาอยางนี้แลว  จึง  
ต้ังปรารถนาแมครั้งท่ี ๒ วา  ขาแตทานผูเจริญ  การอยูในครรภเปนทุกข   ขอ 
ปฏิสนธิพึงมีในดอกปทุมเทานั้น    โดยไมตองอาศัยครรภนั้นเถิด      แลวต้ัง 
ปรารถนาแมครั้งท่ี ๓ วา     ขาแตทานผูเจริญ     มาตุคามอันมหาชนพึงรังเกียจ 
แมพระธิดาของพระเจาจักรพรรดิก็ยงัไปสูอํานาจบุรุษ   เพราะฉะนั้น    ขอดิฉัน 
อยาถึงความเปนสตรี   พึงเปนบุรุษเถิด   ต้ังปรารถนาแมครั้งท่ี ๔ วา    ขาแต 
ทานผูเจริญ  ขอดิฉันพึงกาวลวงสังสารทุกขนี้  บรรลุพระอรหัตอันเปนอมตะที่ 
ทานไดบรรลุแลวในที่สดุเถิด    ครั้นทําความปรารถนา ๔ อยางนี้แลว    เอากํา 
ดอกปทุมนั้น    บชูาพระปจเจกสัมพุทธเจา   ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ   แลว 
ทําความปรารถนาที่ ๕ นีว้า   ขอดิฉันจงมีกลิ่นและวรรณะเปนเชนกับดอกปทุม 
นั่นเถิด. 
         ลําดับนั้น     พระปจเจกสัมพุทธเจารับบาตรและกําดอกไมแลว     ยนื 
ในอากาศ  ทําอนุโมทนาแกธิดาเศรษฐี   ดวยคาถานี้วา  
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                                  ขอสิ่งท่ีตองการ   ที่ปรารถนาจงสําเร็จ 
                 แกทานโดยเร็วพลันเถิด ขอความดําริทั้งปวง 
                 จงเต็ม  เหมอืนพระจันทรวันเพ็ญ  ดังน้ี 
         แลวอธษิฐานวา     ขอธิดาเศรษฐีจงเห็นเราผูกําลังไปเถิด    แลวไปสู 
เง้ือมนันทมูลกะ.      ปติใหญเกิดแลวแกธิดาเศรษฐี    เพราะเห็นพระปจเจก 
สัมพุทธเจานั้น     อกุศลกรรมที่ทําไวในระหวางภพ   ก็สิ้นไปเพราะไมมีโอกาส 
นางเปนผูบริสุทธิ์    ดุจภาชนะทองแดงท่ีขัดดวยมะขามเปรี้ยว   ทันใดนั้น  ชน  
ทั้งหมดในตระกูลผัว   และตระกูลญาติทั้งปวง    ก็ยินดีตอนาง    ตางก็คิดวา 
พวกเราจะทําอะไร  แลวสงคําท่ีนารักและเครื่องบรรณาการไปให  บุตรเศรษฐี  
ก็สงคนท้ังหลายไปวา     พวกทานจงนําธิดาเศรษฐีมาเร็ว ๆ     เราระลึกได 
มาสูอุทยานแลว  และจําเดิมแตนั้น  กร็ักนางปกครองดุจจันทนที่ลูบไลที่อก ดุจ 
มุกดาหารท่ีหอยไว   และดุจระเบียบดอกไม.    นางดํารงอยูในชาตินั้น    เสวย 
อิสริยสุขและโภคสุข  ตลอดอายุแลว   ตายไปเกิดในดอกปทุมในเทวโลก   โดย 
ความเปนบุรุษ  เทพบุตรนั้น    แมเม่ือจะไป   ก็ไปบนกลีบปทมุเทานั้น    เมื่อ 
จะยืนก็ดี นั่งก็ดี นอนก็ดี  ก็ยอม ยืน นัง่ นอน แมบนกลีบปทุมเทานั้น   และ 
เทพทั้งหลายจึงไดขนานนามเทวบุตรนั้นวา  มหาปทุมเทวบุตร  เทวบุตรนัน้ 
ทองเท่ียวไปมาในเทวโลก ๖ ชั้นเทาน้ัน    ดวยอานุภาพนั้น   ดวยประการฉะนี้.   
         ก็โดยสมัยนั้น     พระเจากรุงพาราณสีทรงมีสตรี ๒๐,๐๐๐ นาง     แม 
พระราชาก็ไมทรงไดพระโอรสในทองของสตรีแมนางหน่ึงเลย อํามาตยทั้งหลาย 
กราบทูลพระราชาใหทรงทราบวา  ขาแตพระสมมติเทพ  พระราชโอรสท่ีจะสืบ 
ตระกูลวงศ    พระองคพึงทรงปรารถนา    และเม่ือไมมีพระราชโอรสท่ีเกิดจาก  
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พระองค  แมพระราชโอรสเกิดในเขต   ก็จะทรงดํารงตระกูลวงศได  พระเจาขา 
พระราชาทรงใหสตรีนักฟอนท่ีเหลือเวนพระมเหสีประพฤติตามลําพังวา   พวก 
เจาจงทําการฟอนรําโดยธรรม  ตลอดเจ็ดวัน   แมอยางนั้น    ก็ไมไดพระโอรส 
อํามาตยทั้งหลายจึงกราบทูลอีกวา  ขาแตมหาราช   ธรรมดาพระมเหสีทรงมีบุญ 
และมีปญญา เลิศกวาสตรีทั้งปวง  ชื่อไฉนพระองคพึงทรงไดพระราชโอรส ใน 
พระครรภแมของพระมเหสี       พระราชาตรัสบอกเนื้อความน่ันแกพระมเหสี 
พระนางทูลวา จริง มหาราช  สตรีใดกลาวคําสัจ รักษาศีล  สตรีนั้นพึงไดบุตร 
เพราะสตรีเวนจากหิริและโอตตัปปะแลว  บุตรจะมีไดแตที่ไหน พระนางเสด็จ 
ข้ึนสูปราสาท   ทรงสมาทานศีล ๕  ทรงนึกถึงบอย ๆ  เมื่อพระราชธิดาผูมีศีล 
ทรงนึกถึงศีล ๕   พอมีพระทัยปรารถนาพระราชโอรสเกิดข้ึน   อาสนของทาว 
สักกะก็หว่ันไหว.  
         ลําดับนั้น     ทาวสักกะทรงนึกอยู   ทรงรูความน้ัน  ทรงดําริวา  เราจัก 
ใหพรคือบุตรแกราชธิดาผูมีศีล ดังน้ีแลว  เหาะมาประทับยืนตรงพระพักตรของ 
พระเทวีแลว   ตรัสวา ดูกอนพระเทวี  พระองคทรงปรารถนาอะไร.  พระราช 
โอรส  มหาราช.      ทาวสักกะตรัสวา  ดูกอนพระเทวี  เราจะใหพระโอรสแก 
พระองค   ขอพระองคอยาทรงคิด   ดังน้ีแลว   เสด็จสูเทวโลก   ทรงนึกอยูวา 
ในเทวโลกน้ี    เทวบุตรผูสิ้นอายุมีอยูหรือหนอ ทรงทราบวา   มหาปทุมเทวบุตร 
นี้   จะเคลื่อนจากเทวโลกน้ี   เพ่ือบังเกิดในเทวโลกชั้นสูง  ดังน้ีแลว  เสด็จไปสู 
วิมานของมหาปทุมเทวบุตรนั้น   ตรสัขอวา   ดูกอนพอมหาปทุม   เจาจงไปสู 
มนุษยโลก  เทวบุตรนั้นทูลวา    ขาแตมหาราช  พระองคอยาตรัสอยางนั้นเลย 
มนุษยโลกนาเกลียด.  
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         ส. ดูกอนพอ  คนทําบุญในมนุษยโลกแลวเกิดในเทวโลกนี้    เจาจงไป 
เพ่ือดํารงอยูในมนุษยโลกนั้นบําเพ็ญบารมีทั้งหลายเถิด  พอ  ! 
         ม. ขาแตมหาราช การอยูในครรภเปนทุกข  ขาพระองคไมอาจเพ่ืออยู 
ในครรภนั้น. 
         ส. ดูกอนพอ   เจาจะมีประโยชนอะไรดวยการอยูในครรภเลา  ดวยวา 
เจาไดทํากรรมโดยประการท่ีตนจักเกิดในกลีบปทุมเทาน้ัน  ไปเถิด พอ ! 
         เทวบุตรนั้น    เมื่อถกูทาวสักกะตรัสบอย ๆ จึงยอมรับคําเชิญ.  
         ตอแตนั้น    มหาปทุมเทวบุตรเคลื่อนจากเทวโลก    เกิดในกลีบปทุม 
ในสระโบกขรณี ใกลพระแทนศิลา ในพระราชอุทยานของพระเจากรุงพาราณสี 
ก็ในคืนนั้น     พระมเหสีทรงพระสุบินในสมัยใกลรุง  เปนเหมือนมีสตรี ๒๐,๐๐๐ 
นางแวดลอม   เสด็จไปสูพระราชอุทยาน   ไดพระโอรสในกลบีปทุม   ในสระ 
โบกขรณี  ใกลพระแทนศิลา   พระนางทรงรักษาศีลในราตรีจวนสวาง   เสด็จ 
ไปท่ีพระแทนศิลาอยางนั้นเทียว    ทรงเห็นดอกปทุมดอกหนึ่ง    ดอกปทุมนั้น  
ไมอยูใกลฝง  ไมอยูลึก   และพรอมกับทรงเห็นนั้นแล   พระนางก็ทรงเกิดความ 
เยื่อใยในพระโอรสในดอกปทุมนั้น        พระนางเสด็จเขาไปตามลําพังพระองค 
ทรงจับดอกน้ัน     พอพระนางทรงจับดอกเทาน้ัน.    กลีบทั้งหลายก็แยมออก. 
พระนางทรงเห็นทารกดุจรูปทองคําท่ีติดอยูในกลบีนั้น  ครั้นทรงเห็นแลวเทียว 
ก็ทรงเปลงพระสุรเสียงวา   เราไดบุตรแลว    มหาชนก็เปลงเสียงสาธุการต้ังพัน 
และพระนางก็ทรงสงขาวถวายพระราชา   พระราชาทรงสดับแลว  จึงตรัสถามวา 
ไดบุตรที่ไหน   และทรงสดับโอกาสที่ไดแลว    จึงตรัสวา   อุทยานและปทุมใน 
สระโบกขรณี   เปนเขตของเราเทาน้ัน    เพราะฉะนั้น   บุตรคนนี้ชื่อวา  บตุร  
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เกิดในเขต  เพราะเกิดในเขตของเรา  ตรัสใหเสด็จเขาสูพระนคร  ทรงใหสตรี 
๒๐,๐๐๐ นาง  ทําหนาท่ีพระพี่เลี้ยง  สตรีใด ๆ ใหพระกุมารทรงรู  ทรงเค้ียว 
พระขาทนียะที่ทรงปรารถนาแลว  ๆ   สตรีนั้น  ๆ ยอมไดทรัพยพันหน่ึง   ชาว 
พระนครพาราณสีทั้งส้ินเคลื่อนไหว   ชนทั้งปวงสงบรรณาการต้ังพันถวายพระ- 
กุมาร  พระกมุารถูกมหาชนนําส่ิงน้ัน  ๆ ทลูวา  จงทรงเค้ียวส่ิงน้ี   จงเสวยส่ิงน้ี 
ก็ทรงเบ่ือระอาดวยโภชนะ  ก็เสด็จไปสูซุมพระทวาร  ทรงเลนกับกอนครั่ง. 
         ในกาลครั้งน้ัน    พระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึง  อาศัยกรุงพาราณสีอยูที่ 
อิสิปตนะ   ทานลุกข้ึนตามกาล   ทํากจิท้ังปวงมีเสนาสนวัตร  บริกรรมรางกาย 
และมนสิการเปนตน    ออกจากท่ีหลีกเรน    นึกอยูวา  วันนี้ จักรับภิกษาที่ไหน  
เห็นสมบัติของพระกุมารแลว    พิจารณาวา   ในกาลกอน   พระกุมารน้ีทรงทํา 
กรรมอะไร   ดังน้ี  รูวา  พระกุมารน้ีไดถวายบิณฑบาตแกพระปจเจกพุทธเจา 
เชนเรา   แลวต้ังปรารถนา ๔ อยาง   ในปรารถนา  ๔ อยางนั้น   ๓ อยางสําเร็จ 
แลว   อีกอยางหน่ึง  ยังไมสําเร็จกอน   เราจักใหอารมณโดยอุบายแกพระกุมาร 
นั้น  ดังนี้แลว   ไดไปสูสาํนักของพระกุมาร   ดวยอํานาจแหงภิกขาจริยา  พระ 
กุมารทรงเห็นพระปจเจกพุทธเจาน้ันแลว     ตรัสวา     ขาแตพระสมณะ   ทาน 
อยามาในท่ีนี้    ดวยวา  คนเหลาน้ันพึงกลาวแมกะทานวา   จงเค้ียวส่ิงนี้    จงกิน 
สิ่งน้ี   พระปจเจกพุทธเจานั้น     กลับจากท่ีนั้น    ดวยคําพูดคําเดียวเทาน้ัน    เขา 
ไปสูเสนาสนะของตน. 
         ฝายพระกุมารตรัสกะชนวา  สมณะนี้พอถูกเราพูดแลว   ก็กลับ  โกรธ 
แกเราหรือหนอ     แตนั้น     แมอันซนเหลาน้ันทูลวา     ขาแตพระสมมติเทพ  
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ธรรมดาบรรพชิตท้ังหลายเปนผูโกรธเปนเบื้องหนาหามิได     ยอมเปนอยูดวย 
ปจจัยที่คนอ่ืนถวายดวยใจเลื่อมใส  ดงัน้ี ทรงดําริวา สมณะนั่นคงเปนอยางนั้น 
จึงทูลแดพระมารดาและพระบิดาวา      จักยังพระปจเจกพุทธเจาน้ันใหอดโทษ 
ดังน้ีแลว    เสด็จทรงชาง   เสด็จไปสูปาอิสิปตนะ    ดวยอานุภาพพระราชาอัน 
ยิ่งใหญ  ทรงเห็นฝูงเนื้อจึงตรัสถามวา  เหลาน้ันชื่ออะไร. 
         บ. เหลาน้ันชื่อวา  เนื้อ  พระเจาขา. 
         ก. เนื้อเหลาน้ัน  กลาววา จงเค้ียวสิ่งน้ี จงกินสิ่งน้ี  จงลิ้มสิ่งน้ี  ดังนี้แลว 
ปฏิบัติอยู มี หรือ ไมมี.  
         บ. ไมมีพระเจาขา ที่ใดมีหญาและนํ้าหางาย เนื้อท้ังหลายก็อยูในที่นั้น. 
         พระกมุารทรงคิดวา   เนื้อเหลาน้ี  ถึงไมมีใครรักษา  กย็อมอยูในที่ที่ 
ปรารถนา  ฉันใด  ในกาลใดหนอแล   แมเราก็พึงอยู ฉันนั้น    ดงัน้ีแลว  ทรง 
ยึดถือขอน้ันเปนอารมณ. 
         ฝายพระปจเจกพุทธเจารูการเสด็จมาของพระกุมารน้ันแลว     กวาดทาง 
แหงเสนาสนะ และที่จงกรม  ทําใหเกลี้ยง แลวแสดงรอยเทาเดินจงกรม ๑-๒-๓ 
รอย      กวาดโอกาสแหงท่ีเปนที่อยูในกลางวันและบรรณศาลา    ทําใหเกลี้ยง  
แลว แสดงรอยเทาเขาไป   แตไมแสดงรอยเทาออกมา   แลวไปในท่ีอ่ืน    พระ- 
กุมารเสด็จไปในที่นั้น     ทรงเห็นประเทศน้ัน  ซึ่งกวาดทําใหเกลี้ยงแลว    ทรง 
คิดวา   ชะรอยพระปจเจกสัมพุทธเจานั้นอยูในที่นั่น     ทรงสดับคําที่บริชนทูล 
แลว    ตรัสวา    ก็พระสมณะนั่นโกรธแมแตเชา    บัดนี้เห็นชางและมาเปนตน 
เหยียบโอกาสของตน  ก็จะพึงโกรธยิง่ข้ึน  พวกทานจงนั่งในท่ีนี้เทาน้ัน    ดงัน้ี  
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แลว   เสด็จลงจากคอชาง   พระองคเดียวเทาน้ัน     เสด็จเขาสูเสนาสนะ    ทรง 
เห็นรอยเทาในโอกาสที่กวาดดีแลวตามขอวัตร มีพระทัยเลื่อมใสวา พระสมณะ 
นี้   จงกรมอยูในที่นี้    คงไมคิดถึงการคาขายเปนตน    ชะรอยจะคิดถึงประโยชน 
เกื้อกูลของตนเทาน้ัน  แนแท  เสด็จข้ึนสูที่จงกรม  ทรงกระทําใหหางไกลจาก 
วิตกอันหนาแนน   ประทับนั่งบนแผนศิลา   ทรงมีอารมณเดียวเกิดพรอมแลว 
เสด็จเขาสูบรรณศาลา    ทรงเห็นแจงอยู    ทรงบรรลุปจเจกโพธิญาณ    ครัน้ 
ปุโรหิตทูลถามถึงกรรมฐาน  โดยนัยกอนน่ันแล  ประทับนั่งบนนภากาศ   ตรัส 
พระคาถานี้วา  
                           มิโค  อรฺมฺหิ  ยถา  อพนฺโธ    
                    เยนิจฺฉก  คจฉฺติ  โคจราย 
                    วิฺู  นโร  เสริต  เปกฺขมาโน 
                    เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                 เน้ือในปาท่ีบุคคลไมผูกแลว      ยอม 
                ไปหากินตามความปรารถนา ฉันใด   นรชน 
                 ผูรูแจง   เพงความประพฤติตามความพอใจ 
                 ของตน พึงเท่ียวไปแตผูเดียว เหมือนนอแรด 
                 ฉะน้ัน  ดังน้ี. 
         บทวา  มิโค  ไดแก เน้ือ ๒ ชนิด  คือ   เนื้อกินหญา ๑    เนือ้กิน 
รากเหงา ๑.  อีกอยางหนึ่ง คําวา มิโค นั่น เปนชื่อของสัตว ๔ เทา ที่อยูในปา 
ทั้งหมด.    อีกอยางหนึ่ง    อาจารยบางพวกกลาววา    ทานประสงคเอาเน้ือกิน  
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รากเหงา.   บทวา  อรฺมฺหิ  ไดแก  ในปาท่ีเหลือ  เวนบานและอุปจารของ 
บาน.  ก็ในคาถาน้ีทานประสงคเอาปา.   อธิบายวา  ในอุทยาน.   คําวา  ยถา 
เปนคําเปรียบเทียบ. 
         บทวา  อพนฺโธ     ความวา   ที่บุคคลไมผูกแลว    ดวยวัตถุทั้งหลาย 
มีเครื่องผูกคือเชือกเปนตน.   บทวา   เยนิจฺฉก  ความวา  เนื้อยอมปรารถนา 
เพ่ือไป โดยทิศาภาคใด ๆ ยอมไปหากิน โดยทิศาภาคน้ัน ๆ.  สมดังพระดํารัส 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เนื้อในปา   เที่ยวในปา 
ในปาใหญ    ไมระแวงไป    ไมระแวงยืน    ไมระแวงหมอบ    ไมระแวงนอน  
นั้นเพราะเหตุอะไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเน้ือไมไปสูทางของนายพราน 
แมฉันใด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล    สงัดจากกาม 
ทั้งหลาย ฯลฯ    เขาปฐมฌานอยู    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนี้เรียกวา   ได 
กระทํามารใหมืด  ใหไมมีเทา  ครั้นฆาแลวก็ไปสูที่ที่มารผูบาปไมเห็นได. 
         บทวา  วิฺู นโร  ไดแก คนเปนบัณฑิต.  บทวา  เสริต ไดแก 
ความประพฤติตามความพอใจของตน  คือ   ความประพฤติที่ไมเนื่องกับบุคคล 
อ่ืน.  ทานกลาวอธิบายคํานี้ไววา   เนื้อในปาท่ีบุคคลไมผูกแลว   ยอมไปหากิน 
ตามความปรารถนาฉันใด   แมเราก็ตัดเครื่องผูกคือตัณหาไดอยางนั้นแลว  ก็พึง 
ไปฉันนั้น    นรชนผูรูแจง คือ บัณฑิต  เพงความประพฤติตามความพอใจของ 
ตน   พึงเที่ยวไปแตผูเดียวแล. 
                               มิคอรัญญคาถาวัณณนา   จบบรบิูรณ  
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                                           คาถาท่ี  ๖ 
         คาถาวา  อามนฺตนา   โหติ  ดังนี้   มีอุบัติอยางไร ? 
         อํามาตยทั้งหลายไดเขาไปเฝา   ในสมัยเปนที่บํารุงใหญ    ของพระเจา- 
กรุงพาราณสี ในอํามาตยเหลาน้ัน    อํามาตยคนหน่ึง  ทูลขอการไปในท่ีสุดสวน 
หน่ึงวา  ขาแตพระสมมติเทพ   สิ่งท่ีพึงฟงมีอยูดังนี้   เขาก็ลุกไป.  คนหน่ึงทูล 
ขอกะพระองคผูประทับน่ังในท่ีบํารุงใหญอีก     คนหน่ึงทูลขอชางกะพระองคผู 
ประทับนั่งบนคอชาง  คนหน่ึงทูลขอมากะพระองคผูประทับนั่งบนหลังมา   คน 
คนหน่ึงทูลขอรถทองกะพระองคผูประทับนั่งในรถทอง    คนหน่ึงทูลขอวอกะ 
พระองคผูประทับนั่งในวอแลวไปสูอุทยาน    พระราชาเสด็จลงจากวอประทาน 
ให คนอ่ืนทูลขอกะพระองคผูกําลังเสด็จไปสูจาริกในชนบท  พระราชาทรงสดับ 
คําของตนแมนั่น    เสด็จสงจากคอชาง  เสด็จไปสถานที่แหงหนึ่ง.  
         พระองคทรงเอือมระอาดวยอํามาตยเหลาน้ัน   อยางนี้แลว   ทรงผนวช 
อํามาตยทั้งหลายเจริญดวยอิสริยยศ     ในอํามาตยเหลาน้ัน      อํามาตยคนหนึ่ง 
ไปทูลกะพระราชาวา ขาแตมหาราช ขอพระองคจงพระราชทานชนบท  ชือ่โนน 
ใหแกขาพระองค    พระราชาตรัสวา    คนชื่อน้ีปกครองชนบทน้ันอยู   เขาไม 
เอ้ือเฟอพระดํารัสของพระราชาแลวทูลวา   ขาพระองคจะไป   จะยึดชนบทนั้น 
ครอบครองดังนี้แลว    ไปในชนบทน้ันทําการทะเลาะ   แมทั้งสองมาสูพระราช 
สํานักอีก ทูลบอกโทษของกันและกัน พระราชาทรงพระราชดําริวา  เราไมอาจ 
ใหคนทั้งสองน้ีใหยินดีได    ทรงเห็นความโลภของอํามาตยเหลาน้ัน      ทรงเห็น 
แจง  ทรงทําใหแจงซ่ึงปจเจกโพธิญาณ  และพระองคทรงเปลงอุทานน้ี  โดยนัย 
กอนน้ันแลวา  
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                             อามนฺตนา  โหติ  สหายมชฺเฌ  
                      วาเส   าเน  คมเน   จารกิาย 
                      อนภิชฺฌิต  เสริต  เปกฺขมาโน 
                      เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                   การปรึกษาในทีอ่ยู   ที่ยืน   ในการไป 
                 ในการเท่ียว    ยอมมีในทามกลางแหงสหาย 
                 บคุคลเพงความประพฤติ    ตามความพอใจ 
                 ที่พวกบุรุษช่ัวไมเพงเล็งแลว        พึงเท่ียวไป 
                 แตผูเดียว  เหมือนนอแรดฉะนั้น  ดังน้ี. 
         เนื้อความแหงคาถาน้ันวา     การปรึกษาโดยประการนั้น  ๆ โดยนัยวา 
ทานจงฟงส่ิงนี้ของขาพเจา   ทานจงใหสิ่งนี้แกขาพเจาเปนตน.  ในที่อยูกลาวคือ 
ที่พักกลางวัน    ในการยืนกลาวคือการบํารุงใหญ    ในการไปกลาวคือการไปสู 
อุทยาน  ในการเท่ียว  กลาวคือการเท่ียวในชนบท    ยอมมีแกบุคคลผูดํารงอยู 
แลว   ในทามกลางแหงสหาย     เพราะฉะนั้น     เราเบื่อหนายในการปรึกษาใน 
ทามกลางแหงสหายน้ัน    เมื่อเล็งเห็นการบรรพชาท่ีมีอานิสงสมาก    มีสุขโดย 
สวนเดียว  อันอริยชนเสพแลว  แมเมือ่เปนเชนนั้น   ก็เปนบรรพชาท่ีพวกคน 
ชั่วท้ังปวง    ซึ่งถูกความโลภครอบงําแลว    ไมตองการ    ไมปรารถนา   และ 
เพงความประพฤติตามความพอใจ      ดวยการไมตกอยูในอํานาจของบุคคลอ่ืน 
และดวยสามารถแหงบุคคลผูเปนอยูดวยธรรมท่ีพวกบุรุษชั่วไมเพงเล็งแลว 
ปรารภวิปสสนา  ไดบรรลุปจเจกสัมโพธิญาณ    โดยลําดับ.    บทที่เหลือมีนัย 
ดังกลาวแลวน่ันแล. 
                                 อามันตคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ  
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                                          คาถาท่ี   ๗ 
         คาถาวา ขิฑฺฑา  รติ   ดังน้ี    มีอุบัติอยางไร ? 
         ในกรุงพาราณสี  มีพระราชา  พระนามวา เอกปุตติกพรหมทัต ก ็
พระราชโอรสพระองคเดียวน้ัน    เปนที่รัก   เปนทีพ่อพระทัย    เปนผูเสมอดวย 
ชีวิตของพระองค     พระองคไดพาพระราชโอรสเปนไปในพระอิริยาบถทั้งปวง 
ในวันหน่ึง  พระองคเมื่อเสด็จไปสูพระราชอุทยาน  ไมทรงพาพระราชโอรสน้ัน 
เสด็จไป. พระกุมารส้ินพระชนม ดวยพยาธิซึ่งเกิดข้ึนในวันนั้นเทาน้ัน อํามาตย 
ทั้งหลายคิดวา   แมพระหทัยของพระราชาพึงแตก    เพราะความเสนหาในพระ-   
ราชโอรส  จึงไมทูลบอก  พากันถวายพระเพลิงพระราชโอรสนัน้เสีย  พระราชา 
ทรงเมา    ดวยความเมาในน้ําจัณฑในพระราชอุทยาน    จึงไมทรงระลึกถึงพระ 
ราชโอรส  ในเวลาทรงสนานและเสวยเปนตน    แมในวันที่สอง  ก็ทรงระลกึไม 
ไดเหมือนกัน. ลําดับนั้น   ทรงเสวยพระกระยาหาร  ประทับนั่งแลว  ทรงระลึกได 
จึงตรัสวา จงนําบุตรใหแกเรา พวกอํามาตยทูลบอกเรื่องนั้น   โดยวิธีอันสมควร 
แดพระองค. 
         ต้ังแตนั้น     พระราชาถูกความโศกครอบงํา   ประทับนั่งเทาน้ัน   ทรง 
กระทําใหพระทัยโดยแยบคายวา  เมื่อสิ่งน้ีมี  สิ่งนี้ก็มี เพราะสิ่งนี้เกิด  สิ่งนี้กเ็กิด 
ดังน้ี   พระองคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  ทั้งอนุโลมและปฏิโลม  โดยลาํดับ 
อยางนี้     ทรงกระทําใหแจงซ่ึงปจเจกสัมโพธิญาณ.    บทที่เหลือเปนเชนกับที่ 
กลาวแลวในสังสัคคคาถานั้นแล   เวนอรรถวัณณนาแหงคาถา. 
         ก็ในอรรถวัณณนา  บทวา  ขิฑฺฑา  ไดแก  การเลน.   การเลนนั้น 
มี  ๒  อยาง   คือ   การเลนทางกาย  ๑     การเลนทางวาจา  ๑.    การเลนมีอาทิ  
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อยางนี้วา   ยอมเลนดวยชางทั้งหลายบาง   ดวยมาท้ังหลายบาง   ดวยรถทั้งหลาย 
บาง ชื่อวา  การเลนทางกาย  การเลนมอีาทิอยางนี้วา  การขับรอง  การกลาว 
สรรเสริญ  มขุเภรี  ชื่อวา  การเลนทางวาจา.  บทวา  รติ  ไดแก    การยินด ี
ในเบญจกามคุณ.  บทวา วิปุล ความวา ซึมซาบไปท่ัวอัตภาพท้ังส้ินโดยฐานะ 
จนถึงจรดเยื่อกระดูก.    คําท่ีเหลือชัดแลวท้ังน้ัน    ก็พึงทราบแมการประกอบ 
อนุสนธิในคาถาน้ี   โดยนัยที่กลาวแลวในสังสัคคคาถาและบทท้ังปวงอ่ืนจากนั้น. 
                               ขิฑฑารติคาถาวัณณนา   จบบรบิูรณ 
 
                                             คาถาท่ี   ๘  
         คาถาวา  จาตุทฺทิโส  ดังนี้  มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา   ในอดีตกาล   พระปจเจกโพธิสัตว  ๕  องค    บวชแลวใน 
พระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสป บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร 
ตลอด  ๒๐,๐๐๐ ปแลว   อุบัติในเทวโลก  เคลื่อนจากเทวโลกน้ันแลว   บรรดา 
ทานท้ัง ๕ นั้น   ผูหัวหนาเปนพระราชาในกรุงพาราณสี  ที่เหลือ ๔ ทานเปน 
พระราชาธรรมดา    พระราชาแมทั้ง ๔ นั้น     ทรงเรียนกรรมฐาน    ทรงสละ 
ราชสมบัติแลวผนวช   เปนพระปจเจกสัมพุทธเจาโดยลําดับ    อยูในเง้ือมนันท- 
มูลกะ  ในวันหน่ึง ออกจากสมาบัติแลว  นกึถึงกรรมของตนและสหาย   โดยนัย 
ที่กลาวแลวในวังสกฬีรคาถานั้นแล  ครั้นรูแลว  ก็แสวงหาโอกาส    เพ่ือแสดง 
อารมณโดยอุบาย  แกพระเจากรุงพาราณสี. 
         ก็พระราชาพระองคนั้น   ทรงสะดุงต่ืนในราตรีถึง ๓ ครั้ง    ทรงกลัว 
รองพระสุรเสียงผิดแปลก    ทรงว่ิงสูพ้ืนใหญ    แมถูกปุโรหิตลุกข้ึนตามกาลทูล  
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ถามถึงการบรรทมเปนสุข    ก็ตรัสบอกเรื่องนั้น  ทั้งหมดวา   อาจารย    เราจะมี 
ความสุขแตที่ไหน   ฝายปุโรหิตคิดวา   โรคนี้ไมอาจจะกําจัดใหหายขาดไดดวย 
การประกอบยา  มีการถายทองเปนตนอยางใดอยางหน่ึง   แตเกิดอุบายท่ีจะ 
ใหทรงเสวยยา  จึงทูลพระราชาใหสะดุงกลัวยิ่งข้ึนวา    ขาแตมหาราช  นั่นเปน 
บุพนิมิต   แหงการเสื่อมจากราชสมบัติและอันตรายแกพระชนมชีพเปนตน    จึง 
ทูลชวนพระราชาน้ันประกอบการบูชายัญวา    ขอพระองคพึงจัดชาง   มา   รถ 
เปนตน     และเงินทอง    มีประมาณเทาน้ี ๆ   เปนทักขิณาบูชายัญ    เพ่ือให 
อันตรายน้ันสงบ  ดังนี้.  
         แตนั้น    พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายเห็นสัตวหลายพันถูกนํามารวมไว 
เพ่ือประโยชนแกการบูชายัญ   จึงคิดวา    พระราชาเม่ือทรงกระทํากรรมนี้แลว 
จะเปนผูแนะนําใหตรัสรูไดยาก   เอาเถิด   พวกเราจะรีบไปเปลื้องพระองคกอน 
เทียว   แลวมาโดยนัยที่กลาวแลวในวังสกฬีรคาถานั่นแล   เที่ยวบิณฑบาตไปที่ 
ลานฆาสัตว   ในพระลานหลวง    พระราชาประทับยืนที่สีหบัญชร   ทรงแลดู 
พระลานหลวงอยู     ทรงเห็นพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน    และพระองคก็ทรง 
เกิดพระสิเนหาพรอมกันการเห็นนั้นแล  แตนั้นทรงใหนิมนตพระปจเจกพุทธเจา 
เหลาน้ันมา ทรงใหนั่งบนอาสนะท่ีปูไวแลว  ที่พ้ืนสําหรับตากอากาศ  (ระเบียง) 
ทรงใหฉันโดยเคารพแลว   ตรัสถามพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายผูทําภัตกิจเสร็จ 
แลววา  พวกทานชื่ออะไร. 
         ป.  มหาบพิตร  พวกอาตมาชื่อวา  มาจากทิศทั้ง ๔ 
         ร.  ขาแตทานผูเจริญ  คําวาทิศทั้ง ๔ นี ้  มีประโยชนอยางไร ?  
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         ป.  มหาบพิตร ในทิศทั้ง ๔ พวกอาตมาไมมีภัย หรือความสะดุงแหง 
              จิตอะไร ๆ ณ  ที่ไหนเลย  
         ร.  ขาแตทานผูเจริญ  ภัยนั้นยอมไมมีแกทาน   เพราะเหตุอะไร ? 
         พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายทูลวา     มหาบพิตร     เพราะพวกอาตมา 
เจริญเมตตา   เจริญกรุณา   มุทิตา   อุเบกขา   เพราะเหตุนั้น   ภัยนั้นจึงไมมีแก 
พวกอาตมา  ดังน้ีแลว   ลกุจากอาสนะไปสูที่อยูของตน. 
         แตนั้น  พระราชาทรงพระราชดําริวา  สมณะเหลาน้ีกลาววา ภัยยอมไม 
มี   เพราะการเจริญเมตตาเปนตน    แตพวกพราหมณกลาวสรรเสริญการฆาสัตว 
หลายพัน  คําของพวกไหนหนอแลเปนคําจริง   ลําดับนั้น   พระองคทรงมีพระ- 
ราชดํารินี้วา    สมณะทั้งหลายยอมกลาวสิ่งท่ีบริสุทธิ์     ดวยส่ิงที่บริสุทธิ์เทาน้ัน 
สวนพวกพราหมณกลาวส่ิงท่ีบริสุทธิ์    ดวยส่ิงที่ไมบริสุทธิ์    และใคร ๆ ไมอาจ 
ลางส่ิงท่ีไมบริสุทธิ์   ดวยส่ิงท่ีไมบริสุทธิ์   คําของพวกบรรพชิตเทาน้ันเปนคําจริง 
ดังน้ี   พระราชานั้นทรงเจริญพรหมวิหารแมทั้ง ๔  มีเมตตาเปนตน    โดยนัยมี 
อาทิวา  ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิด  ตรัสสั่งอํามาตยทั้งหลาย  ดวย 
พระทัยแผไปดวยประโยชนเกื้อกูลวา   ทานท้ังหลายจงปลอยสัตวทั้งหมด    ขอ 
ใหสัตวทั้งหลายไดดื่มน้ําท่ีเย็น   กินหญาท่ีเขียว    และลมเย็นจงรําเพยพัดสัตว 
เหลาน้ัน     อํามาตยเหลาน้ันไดกระทําอยางนั้น. 
         แตนั้น     พระราชาทรงพระราชดําริวา  เราพนแลวจากบาปกรรม  ดวย 
คําของกัลยาณมิตรทั้งหลาย  ประทับนั่ง   ณ  ที่นัน้เอง  ทรงเห็นแจง   ทรงทํา 
ใหแจงซ่ึงปจเจกโพธิญาณ     และครั้นอํามาตยทั้งหลายทูลวา     ขาแตมหาราช 
ถึงเวลาเสวยพระกระยาหารแลว   ขอพระองคจงเสวย  จึงตรัสพระดํารัสทั้งปวงวา 
เราไมใชพระราชา  โดยนัยกอนน้ันแล   แลวตรัสอุทานพยากรณคาถานี้.  
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         ในคาถาน้ัน   บทวา  จาตุทฺทิโส  ไดแก  ผูอยูตามสบายในทิศทั้งส่ี.  
ที่ชื่อวา   จาตุทฺทิโส   แมเพราะอรรถวา   บุคคลน้ันมีทิศทั้งส่ีแผพรหมวิหาร 
ภาวนา  โดยนัยมีอาทิวา  แผตลอดทิศหน่ึงอยู.   ชือ่วา  ไมเดือนรอน  เพราะ 
อรรถวา ไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย หรือสังขารทั้งหลาย ดวยภัยในทิศเหลาน้ัน 
ทิศใดทิศหน่ึง. 
         บทวา  สนฺตุสฺสมาโน   ความวา   ยินดีดวยสามารถความยินดี ๑๒ 
อยาง.    บทวา  อิตริตเรน   ไดแก  ดวยปจจัยสูงตํ่า.    ในบาทพระคาถาวา 
ปริสฺสยาน   สหิตา  อจฺฉมฺภี นั้นชื่อวา  ปริสฺสยา  ดวยอรรถวา  ครอบงํา 
หรือยังกายและจิตใหเส่ือม  ยอมครอบงํากายและจิตเหลาน้ัน   ทําสมบัติของกาย 
และจิตเหลานั้นใหเสื่อมเสีย.  คําวา  ปริสฺสยา นั้นเปนชื่อของอันตรายทางกาย  
และทางจิต  ที่เปนภายนอกมีสีหะและเสือโครงเปนตน    และที่เปนภายในมีกาม 
ฉันทะเปนตน. 
         ชื่อวา   สหิตา   เพราะอรรถวา    ครอบงําอันตรายเหลาน้ัน    ดวย 
อธิวาสนขันติ  และดวยธรรมมีวิริยะเปนตน   อธิบายวา  ไมหวาดเสียว  เพราะ 
ไมมีภัยที่จะทําความแข็งกระดาง.    เราเห็นคุณในการปฏิบัติอยางนี้วา    บุคคล 
ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได  เหมือนสมณะ  ๔   รูปเหลาน้ัน     ดํารงอยูในสันโดษ 
อันเปนปทัฏฐานแหงการปฏิบัตินี้      อยูในทิศทั้งส่ีดวยการเจริญเมตตาเปนตน 
ในทิศทั้งส่ี   และเปนผูไมเดือดรอน   เพราะไมมีการกระทําความเบียดเบียนใน 
สัตวและสังขารทั้งหลาย   บุคคลน้ันชื่อวา   ครอบงําเสียซึ่งอันตรายมีประการที่ 
กลาวแลว     เพราะความเปนผูอยูในทิศทั้งส่ี   และชื่อวา    เปนผูไมหวาดเสียว  
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เพราะความเปนผูไมเดือดรอน  ดังนีแ้ลว    ปฏิบติัโดยแยบคาย    เปนผูบรรล ุ
ปจเจกโพธิญาณ.                          
         อีกอยางหนึ่ง   เรารูวา   บุคคลยินดีดวยปจจัยตามมีตามได    เหมือน 
สมณะเหลานั้นเปนผูอยูในทิศทั้งส่ี  โดยนัยที่กลาวแลวน้ันแล   ปรารถนาอยูซึ่ง 
ความเปนผูอยูในทิศทั้งส่ีอยางนี้แลว  ปฏิบัติโดยแยบคายบรรลแุลว  เพราะฉะนั้น  
แมคนอ่ืนเมื่อปรารถนาฐานะเชนนี้   เปนผูครอบงําเสียซึ่งอันตราย   เพราะเปน 
ผูอยูในทิศทั้งส่ี   และไมหวาดเสียว   เพราะความเปนผูไมเดือนรอน   พึงเที่ยว 
ไปแตผูเดียว  เหมือนนอแรดฉะนั้น.  บทที่เหลือมีนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
                            จาตุททิสคาถาวัณณนา   จบบริบรูณ  
 
                                          คาถาท่ี   ๙ 
         คาถาวา  ทุสฺสงฺคหา  ดังนี้    มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา  พระอัครมเหสีของพระเจากรุงพาราณสีทรงสิ้นพระชนม  ตอ 
จากน้ัน    เมือ่วันเปนที่เศราโศกผานไปแลว     อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา 
ธรรมดาพระราชาทั้งหลาย   ทรงปรารถนาพระมเหสี  ในกิจน้ัน   ๆ แนแท ดงั 
ขาพระองคขอวโรกาส   ขอพระองคทรงโปรดนําพระเทวีองคอ่ืนมาเถิด.   พระ- 
ราชาตรัสวา    ถาอยางนั้น     พนายจงรู.     อํามาตยเหลาน้ันแสวงหาอยู     รูวา 
พระราชาในประเทศใกลเคียง   สวรรคตแลว    พระเทวีของพระองคทรงครอบ 
ครองราชสมบัติ     และพระนางทรงมีพระครรภ     พระนางนี้ทรงเหมาะสมแก 
พระราชา  ดงัน้ีแลว  ทูลขอพระนาง.   พระนางตรัสวา  ธรรมดาหญิงมีครรภ 
ยอมไมเปนท่ีชอบใจของมนุษยทั้งหลาย    ถาทานรอจนกวาขาพเจาคลอด    ก ็ 
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ตกลงตามน้ัน    ถารอไมได  ก็จงแสวงหาหญิงอ่ืนเถิด.   อํามาตยเหลาน้ัน    ทูล 
บอกเน้ือความนั้นแดพระราชา.    พระราชาตรัสวา    แมพระนางทรงมีครรภก็ 
ชางเถิด  จงนํามา   อํามาตยเหลาน้ัน    นํามาแลว  พระราชาทรงอภิเษกพระนาง 
นั้นแลว   ทรงพระราชทานโภคทรัพยทั้งหมดแกพระมเหสี   และทรงสงเคราะห 
ดวยการสงเคราะหนานาชนิดแกบรชินท้ังหลายของพระนาง     พระนางประสูติ 
พระโอรสตามกาลอันสมควร  พระราชาทรงกระทําพระโอรสแมนั้นในพระเพลา 
และในพระอุระ  ทุกพระอิริยาบถเหมือนพระโอรสของพระองคอยู.  
         แตนั้นบริชนของพระเทวีคิดวา      พระราชาทรงสงเคราะหพระกุมาร 
เหลือเกิน    พระราชหฤทัยทรงโปรดปรานอยางยิ่ง    เอาเถิด    พวกเราจะยุยง 
พระกุมารน้ันใหแตกกัน  ลําดับนั้น  จึงทูลพระกุมารวา    ขาแตพระลูกเจา 
พระองคเปนพระโอรสของพระราชาของพวกขาพระองค    ไมใชเปนพระโอรส 
ของพระราชาพระองคนี้  ขอพระองคอยาถึงความคุนเคยในพระราชาพระองคนี้. 
ลําดับนั้น    พระกุมารอันพระราชาตรัสวา   มาซิ   ลูก !  ก็ดี    ทรงจับแมที่พระ- 
หัตถดึงมาก็ดี    ก็ไมทรงสนิทกับพระราชาเหมือนในกาลกอน    พระราชาทรง 
พิจารณาวา นั่นอะไร ๆ ทรงทราบประพฤติการณนั้นแลว  ทรงพระราชาดําริวา 
เออ ! ชนเหลาน้ัน    เราแมสงเคราะหแลวอยางนี้  ยังประพฤติปฏิปกษตอตระกูล 
เทียว    ทรงเอือมระอา     จึงทรงสละราชสมบัติทรงผนวช.      แมอํามาตยและ 
บริชนมากรูวา  พระราชาทรงผนวชแลว   ก็ออกบวช. 
         มนุษยทั้งหลายรูวา    พระราชาพรอมกับบรชินบวชแลวก็นําปจจัยอัน 
ประณีตนอมถวาย    พระราชาใหถวายปจจัยอันประณีตตามลําดับผูแก    ใน 
บรรพชิตเหลาน้ัน    บรรพชิตเหลาใดไดปจจัยดี  บรรพชิตเหลาน้ันก็ดีใจ  พวก  
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บรรพชิตนอกนี้   ก็เพงโทษวา พวกเราทํากิจท้ังปวง มีการกวาดบริเวณเปนตน 
แตไดภัตเลว  และผาเกา   ทาวเธอทรงทราบเรื่องแมนั้นแลว     ทรงพระราช- 
ดําริวา  เออ !  เมื่อถวายปจจัยตามลําดับผูแก    บรรพชิตท้ังหลายก็เพงโทษ 
โอ !   บริษัทนี้สงเคราะหไดยาก  ดังนี้แลว    ทรงถอืบาตรและจีวรแตพระองค 
เดียวเสด็จเขาปา   ปรารภวิปสสนา  ไดกระทําใหแจงซ่ึงปจเจกโพธิญาณ   และ 
ชนทั้งหลายผูมาในท่ีนั้นทูลถามกรรมฐานไดตรัสพระคาถานี้วา  
                          ทุสฺสงฺคหา  ปพฺพชิตาป  เอเก 
                    อโถ  คหฏา   ฆรมาวสนฺตา  
                    อปฺโปสฺสุโก  ปรปุตฺเตสุ  หุตฺวา 
                    เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                   แมบรรพชิตบางพวกก็สงเคราะหได 
                ยาก อนึ่ง  คฤหสัถอยูครองเรือนสงเคราะห  
                ไดยาก   บุคคลเปนผูมีความขวนขวายนอย 
                ในบุตรของผูอืน่ พึงเท่ียวไปผูเดียว  เหมือน 
                นอแรด  ฉะนัน้    ดังน้ี. 
         คาถาน้ัน  โดยเน้ือความชัดแลวเทียว  แตโยชนามีดังน้ี   บรรพชิตพวก 
หน่ึงเหลาใด   ถูกความไมยินดีครอบงําแลว   แมบรรพชิตเหลาน้ันก็สงเคราะห 
ไดยาก  และอน่ึง  คฤหัสถผูครองเรือนก็สงเคราะหไดยากเหมือนกัน  เราเกลียด 
ความเปนผูสงเคราะหไดยากน้ัน  ปรารภวิปสสนา  ไดบรรลุแลวดังน้ี.    บทที่ 
เหลือ  พึงทราบโดยนัยกอนน่ันแล. 
                                 ทุสสังคหคาถาวัณณนา   จบบริบูรณ  
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                                           คาถาท่ี   ๑๐ 
         คาถาวา  โอโรปยิตฺวา  ดังนี้   มอุีบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา พระราชาพระนามวา จาตุมาสิกพรหมทัต  ในกรงุพาราณสี 
เสด็จไปสูพระราชอุทยาน  ในเดือนตนแหงฤดูรอน    ทรงเห็นตนทองหลางซ่ึง 
สลางดวยใบหนาสีเขียว    ในภูมิภาคอันเปนที่รื่นรมยในพระราชอุทยานน้ัน 
ตรัสวา     จงจัดที่นอนใหเราที่โคนตนทองหลาง    ทรงเลนในพระราชอุทยาน 
แลว   ทรงบรรทมท่ีโคนตนทองหลางนั้น     จนถงึเวลาเย็น  เสด็จไปสูพระราช- 
อุทยานในเดือนทามกลางแหงฤดูรอนอีก  ในกาลนั้น    ตนทองหลางผลิดอกแลว 
แมในกาลน้ัน     ก็ทรงกระทําอยางนั้น    เสด็จไปสูพระราชอุทยานในเดือนทาย 
แหงฤดูรอนอีก    ในกาลนั้น    ตนทองหลางมีใบรวงหลนแลว      เปนเหมือน  
ตนไมแหง  แมในกาลน้ัน  พระองคยังไมทรงเห็นตนไมนั้นเลย   ตรัสสั่งใหจัด 
ที่บรรทม   ทีโ่คนตนทองหลางนั้นแหละ     ตามท่ีทรงประพฤติมาในกาลกอน. 
อํามาตยทั้งหลายแมรูอยู   ก็จัดที่บรรทมในโคนตนทองหลางนั้น  เพราะกลวัวา 
พระราชาตรัสสั่งแลว. 
         พระองคทรงเลนในพระราชอุทยาน   ในสมัยเย็น   ทรงบรรทมท่ีโคน 
ตนทองหลางนั้น  ทรงเห็นตนไมนั้นแลว  ทรงพระราชดําริวา ในกาลกอนตนไม 
นี้   สลางดวยใบ  นาดูยิ่งนักเหมือนสําเร็จแลวดวยแกวมณี   ตอแตนั้น    ก็เปน 
ตนไม     มีดอกบานสะพรั่งเชนกบัหนอแกวประพาฬท่ีวางไวในระหวางกิ่งซ่ึงมี 
สีเขียว    นาดูดุจทองคํามีสิริ    และภายใตภูมิภาคแหงตนทองหลางนั้นเลา   ก ็
เกลื่อนกลนดวยทรายเชนกับแลวมุกดาหาร ดารดาษไปดวยดอกซ่ึงหลุดออกจาก 
ข้ัว  เปนดุจปูลาดดวยผากัมพลแดง   วันนี้ตนไมชื่อนั้น      ยืนตนอยูเหลือแตกิ่ง  
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เหมือนตนไมแหง  โอ !   ตนไมนี้ถูกชราเขากระทบแลว   ยอมรวงโรยไป   ดังน้ี 
แลว   ทรงไดอนิจจสัญญาวา  แมอนุปาทินนสังขาร  ยังถูกชรากระทบได  ก็จะ 
ปวยกลาวไปไยถึงอุปาทินนสังขารเลา  และพระองคเมื่อทรงเห็นแจง  ซึ่งสังขาร 
ทั้งปวงตามทํานองแหงอนิจจสัญญาน้ัน     โดยความเปนของไมเที่ยง    แสะโดย 
ความเปนอนัตตา  ทรงปรารถนาวา   โอหนอ ! แมเราพึงปราศจากเพศคฤหัสถ 
เหมือนตนทองหลางสลัดใบฉะนั้น   ทรงบรรทมโดยปรัศวเบื้องขวาบนพ้ืนพระ 
ที่บรรทมนั้นน่ันแล  ก็ทรงทําใหแจง  ซึ่งปจเจกโพธิญาณโดยลาํดับ    ในกาล 
เสด็จไปจากพระราชอุทยานน้ัน  ครั้นอํามาตยทั้งหลายทูลวา  ขาแตมหาราช ได 
เวลาเสด็จกลับแลวพระเจาขา   จึงตรัสวา   เราไมใชพระราชาเปนตน     จึงตรัส 
พระคาถาโดยนัยกอนน่ันแลวา  
                          โอโรปยตฺิวา  คิหิพฺยฺชนานิ 
                    สฺฉินฺนปตฺโต  ยถา  โกวิฬาโร 
                    เฉตฺวาน ธีโร  คิหิพนฺธนานิ 
                     เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                   นักปราชญละเหตุอันเปนเครื่อง 
                ปรากฏแหงคฤหัสถ     ดุจตนทองหลางมีใบ 
                รวงหลน      ตัดเครื่องผูกแหงคฤหัสถไดแลว 
                พึงเท่ียวผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น   ดังน้ี. 
           ในคาถาน้ัน  บทวา   โอโรปยิตฺวา  ความวาทิ้งแลว     นาํออกแลว. 
บทวา  คิหิพฺยฺชนานิ  ความวา  ผม  หนวด  ผาขาว  เครื่องประดับ  ระเบียบ 
ของหอม  ของลูบไล สตรี บุตร ทาสี ทาส เปนตนเหลาน้ันยอมแสดงความเปน 
คฤหัสถใหปรากฏ  เพราะฉะนั้น     จึงเรียกวา คิหิพฺย ฺชนานิ  แปลวา เครื่อง 
ปรากฏแหงคฤหัสถ.  
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         บทวา สฺฉินฺนปตฺโต  ความวา  มีใบหลนแลว.  บทวา เฉตฺวาน 
คือ  ตัดแลวดวยมรรคญาณ.  บทวา    ธีโร ไดแก   ผูประกอบพรอมดวยมรรค 
วิริยะ.  บทวา  คิหิพนฺธนานิ ไดแก  เครื่องผูกคือกาม.  เพราะกามท้ังหลาย  
เปนเครื่องผูกแหงคฤหัสถทั้งหลาย. 
         เนื้อความตามบทมีเทาน้ีกอน    สวนอธิบายมีดังน้ี      กพ็ระราชาทรง 
ดําริอยางนี้วา   โอหนอ   แมเราละเหตุอันเปนเครื่องปรากฏแหงคฤหัสถแลว 
พึงเปนเหมือนตนทองหลางมีใบรวงหลนฉะน้ัน    ทรงปรารภวิปสสนา   บรรล ุ
แลวดังน้ี.  บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนน่ันแล.  
                            โกวิฬารคาถาวัณณนา    จบบริบูรณ 
                                          วรรคท่ี   ๑    จบ 
 
                   วรรคท่ี ๒  คาถาท่ี  ๑๑ - ๑๒ 
         คาถาวา  สเจ  ลเภถ  ดังนี้   มีอุบติัอยางไร ? 
         ไดยินวา  ในอดีตกาล    พระปจเจกโพธิสัตว ๒ องค    บวชในพระ- 
ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  กัสสป   บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร 
ตลอด ๒๐,๐๐๐  ป   แลวบังเกิดในเทวโลก  เคลื่อนจากเทวโลกน้ันแลว   คนพ่ี  
เปนพระราชโอรสของพระเจากรุงพาราณสี  คนนองเปนบุตรของปุโรหิต.   ทั้ง 
สองนั้นถือปฏิสนธิในวันเดียวกัน    ออกจากครรภมารดาในวันเดียวกัน    เปน 
สหายเลนฝุนดวยกัน.   บตุรปุโรหิตเปนคนมีปญญา   เขาไดทูลพระราชบุตรวา 
ขาแตพระสหาย  พระองคจักไดราชสมบัติ   โดยลวงไปแหงพระบิดา   ขาพระ- 
องคจักไดตําแหนงปุโรหิต     พระองคไดรับการศึกษาดีแลว     ควรเพ่ือครอบ-  
ครองราชสมบัติใหเปนสุข   มาเถิด  พวกเราจักเรียนศิลปดวยกนั   แตนั้น    ทาน  
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แมทั้งสองเปนผูมีกรรมไดสั่งสมแลวในชาติกอนเที่ยวหาภิกษาในคามและนิคม 
เปนตน   ไปสูบานในชนบทชายแดน. 
         ก็พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายเขาไปสูบานนั้น   ในเวลาภิกขาจาร ลําดับ 
นั้น      มนุษยทั้งหลายเห็นพระปจเจกพุทธเจาแลว      เกิดความอุตสาหะยอมปู 
อาสนะ  นอมขาทนียะ  โภชนียะอันประณีตถวาย   นับถือบูชา    สหายท้ังสอง  
นั้นมีความคิดอยางนี้วา     มนุษยผูมีตระกูลสูงเชนพวกเรา  ไมมี   เออก็มนุษย 
เหลาน้ีผิปรารถนา   ก็ใหภิกษาแกพวกเรา   ถาไมปรารถนา   ก็ไมให   แตยอม 
กระทําสักการะเห็นปานน้ีแกบรรพชติเหลาน้ี       บรรพชิตเหลาน้ีคงรูศิลปบาง 
อยางแนนอน   เอาเถิด   พวกเราจะเรียนศิลปะในสํานักของบรรพชิตเหลาน้ัน 
ดังน้ี.  สหายท้ังสองน้ัน  ครั้นมนุษยทั้งหลายกลับแลว     ไดโอกาสจึงออนวอน   
วา  ขาแตทานผูเจริญ  ทานทั้งหลายยอมรูศิลปะใด  โปรดใหพวกกระผมศึกษา 
ศิลปะนั้นดวย  พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายกลาววา  ผูยังไมไดบวชไมอาจศึกษา 
ได.   สหายท้ังสองนั้นจึงขอบรรพชาแลวบวช. 
         ลําดับนั้น    พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายไดบอกอภิสมาจาริกวัตรแก 
บรรพชิตท้ังสองน้ัน  โดยนัยมีอาทิวา  ทานพึงนุงอยางน้ี  พึงหมอยางนี้   แลว 
มอบบรรณศาลาใหรูปละหลังวา   ความยินดียิ่งในความเปนผูอยูคนเดียว   เปน 
ความสําเร็จแหงศิลปะนี้     เพราะฉะน้ัน  พึงนั่งคนเดียวเทาน้ัน   พึงจงกรม   พึง 
ยืน   พึงนอนคนเดียว.    แตนั้นบรรพชติท้ังสองน้ันเขาสูบรรณศาลาของตน ๆ 
แลวน่ัง.   บตุรปุโรหิตไดความต้ังม่ันแหงจิต   จําเดิมแตเวลาน่ังแลว    ไดฌาน 
ราชบุตรกระสันโดยครูเดียวเทาน้ัน       ก็มาสูสํานักของบุตรปุโรหิตน้ัน     บุตร 
ปุโรหิตน้ันเห็นราชบุตรนั้น  จึงถามวา  อะไร  เพ่ือน. 
         ร.  ผมกระสัน 
         ปุ.  ถาเชนนั้น   จงนั่ง  
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         ราชบุตรนั้น   นั่งในที่นั้นชั่วครูแลว  กลาววา  สหาย ! ไดยนิวา ความ 
ยินดียิ่งในความเปนผูอยูคนเดียว    เปนการสําเร็จแหงศิลปะนี้.    บุตรปโุรหิต  
กลาววา    อยางนั้น   เพ่ือน  !  ถาเชนนั้น     ทานจงไปสูโอกาสท่ีตนน่ังนั้นแล 
เราจักเรียนความสําเร็จแหงศิลปะนี้   ราชบุตรนั้นไปแลว     โดยครูเดียวเทาน้ัน 
ก็กระสันอีก   จึงมาถึง ๓  ครั้ง   โดยนยักอนน่ันแล  แตนั้น    บตุรปุโรหิตกส็ง 
ราชบุตรกลบัเหมือนอยางนั้น    ครั้นราชบุตรไปแลว คิดวา  ราชบุตรนี้ประกาศ 
กรรมของตนและของเรา   จึงมาในท่ีนี้เนือง ๆ  ทานจึงออกจากบรรณศาลาเขา 
สูปา.  
         ฝายราชบุตรนั่งในบรรณศาลาของตน เปนผูกระสันแมอีกโดยครูเดียว 
เทาน้ัน     จึงมาสูบรรณศาลาของบุตรปุโรหิตน้ัน       แมคนหาทางนี้และทางโนน 
ก็ไมพบบุตรปุโรหิตน้ัน     จึงคิดวา    ผูใดแมในเวลาเปนคฤหัสถนําบรรณาการ 
มา  ก็ไมไดเพ่ือเห็นเรา  ผูชื่อน้ัน  เมือ่เรามาแลว   ก็ไมประสงคเพ่ือจะใหเห็น 
เลย   ก็หลกีไปเสีย   โอ !  แนะจิต    เจาชางไมละอาย   เจานําเราใดมาในที่นี้ถึง 
สี่ครั้ง   บัดนี ้ เรานั้น    จักไมเปนไปในอํานาจของเจา   แตจักใหเจาเทาน้ันเปน 
ไปในอํานาจของเราแนนอน    ดังน้ีแลวเขาไปสูเสนาสนะของตน    ปรารภ 
วิปสสนา   กระทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว   เหาะไปสูเง้ือมเขานันทมูลกะ 
ฝายบุตรปุโรหิตนอกจากศาลานี้เขาปาแลว   ปรารภวิปสสนา   กระทําใหแจงซ่ึง 
ปจเจกโพธิญาณ   ไดไปเหมือนอยางน่ันเทียว. 
         พระปจเจกพุทธเจาแมทั้งสองน้ัน    นั่งบนพ้ืนมโนศิลาแลว   ไดกลาว 
อุทานคาถาเหลานี้รูปละ ๑ คาถาวา  
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                   สเจ  ลเภถ  นิปก  สหาย 
                   สทฺธึจร  สาธวุิหาร  ธีร 
                   อภิภุยฺย  สพพฺานิ  ปริสฺสยานิ 
                   จเรยฺย  เตนตฺตมโน  สตีมา 
                             ถาวาบุคคลพึงไดสหายมีปญญา 
               เครื่องรักษาตน ผูเท่ียวไปรวมกันได มีปกติ 
               อยูดวยกรรมดี    เปนนักปราชญไซร     พึง 
               ครอบงําอันตรายท้ังปวง     เปนผูมีใจชื่นชม 
               มีสติ  เท่ียวไปกับสหายนั้น.  
                    โน  เจ  ลเภถ  นิปก  สหาย 
                    สทฺธึจร  สาธวุิหาริ   ธีร 
                    ราชาว  รฏ  วิชิต  ปหาย 
                    เอโก  จเร   มาตงฺครฺเว  นาโค 
                             หากวาบุคคลไมพึงไดสหายผูมีปญญา 
               เครื่องรักษาตนผูเท่ียวไปรวมกันได       มีปกติ 
               อยูดวยกรรมดี    เปนนักปราชญไซร   พึงเที่ยว 
               ไปแตผูเดียว       ดุจพระราชาทรงละแวนแควน 
               อันพระองคทรงชนะแลวเสด็จไปแตผูเดียว 
               ดุจพญาชางชื่อมาตังคะ ละโขลงเที่ยวอยูใน 
               ปาแตตัวเดียว  ฉะนั้น   ดังน้ี. 
         ในคาถาน้ัน   บทวา  นิปก  ไดแก บัณฑิตผูรอบคอบโดยปกติ    คือ 
ฉลาดในกสิณบริกรรมเปนตน.  บทวา  สาธุวิหารึ  ไดแก  ผูประกอบพรอม 
ดวยอัปปนาวิหาร หรืออุปจาร.  บทวา   ธีร ไดแก ผูถึงพรอมดวยธิติ.  ในคาถา  
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นั้น    ทานกลาวถึงความถึงพรอมดวย ธิติ ดวยอรรถวา นิปกะ  แตในอรรถกถา 
นี้  อธิบายวา  ผูถึงพรอมดวยธิตินั่นเอง.   ความบากบ่ันไมทอถอยชื่อวา   ธติิ. 
คําวา ธิติ นั่น    เปนชื่อแหงความเพียรอันเปนไปแลวอยางนี้วา  กาม ตโจ จ 
นหารู  จ.  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา ธีระ  แมเพราะอรรถวา มีบาปอันลอยแลว. 
         บาทคาถาวา  ราชาว  รฏ  วิชิต  ปหาย  ความวาพระราชาผูปรปกษ 
ทรงทราบวา  แวนแควนที่ชนะแลวนําความฉิบหายมาให   ทรงสละราชสมบัติ 
ทรงเท่ียวไปแตพระองคเดียวฉันใด  บุคคลละสหายท่ีเปนพาลแลว   พึงเที่ยวไป 
แตผูเดียวฉันน้ัน.  
         อีกประการหน่ึง  บทวา  ราชาว  รฏ  ความวา   พระเจาสุตตโสม 
ทรงละแวนแควนที่ทรงชนะแลว      เสด็จเที่ยวไปแตพระองคเดียวฉันใด   และ 
พระมหาชนกทรงละแวนแควนที่ทรงชนะแลว     เสด็จเที่ยวไปแตพระองคเดียว 
ฉันใด   บุคคลพึงเที่ยวไปแตผูเดียวฉันน้ัน.    เนื้อความแหงคาถานั้น     มีเทาน้ี. 
         ถาวาบุคคลพึงไดสหายมีปญญาเครื่องรักษาตนผูเที่ยวไปรวมกันได  มี 
ปกติอยูดวยกรรมด ี  เปนนักปราชญไซร  พึงครอบงําอันตรายท้ังปวง   เปนผูมี 
ใจชื่นชม  มสีติเที่ยวไปกับสหายน้ัน. 
         บทที่เหลือ อาจเพ่ือรูได ดวยทํานองที่กลาวแลว   เพราะฉะนั้นจึงไม 
ไดอธิบายใหพิสดาร. 
                              สหายคาถาวัณณนา   จบบริบูรณ 
 
                                       คาถาท่ี   ๑๓ 
         คาถาน้ีวา  อทฺธา  ปสสาม  ดังนี้  มีอุบัติต้ังแตพระปจเจกพุทธเจา 
ทั้งหลายน่ังบนอาสนะท่ีปูไวแลว     ในพ้ืนระเบียง    เปนเชนกบัอุบัติในจาตุท- 
ทิสคาถานั่นแล.   สวนความแปลกกันมีดังน้ี :-  
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         พระราชาพระองคนั้นทรงสะดุงในราตรีถึง ๓ ครั้ง  ฉันใด พระราชา 
นี้   หาเปนฉันนั้นไม   ทั้งยัญก็ไมปรากฏแกพระองค   ทาวเธอทรงนิมนตพระ- 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลายนั่ง    บนอาสนะท่ีปูไวที่พ้ืนระเบียงแลว     ตรัสถามวา 
พวกทานชื่ออะไร ? 
         ป.  มหาบพิตร  พวกอาตมา  ชื่อวา   ผูบริโภคโภชนะไมมีโทษ 
         ร.   ขาแตทานผูเจริญ  คําวา  ผูบริโภคโภชนะไมมีโทษนี้   มีประโยชน 
อยางไร ? 
         ป.  พวกอาตมาไดสิ่งท่ีดีหรือไมดี     ก็ไมมีอาการผิดแปลกบริโภค 
มหาบพิตร  
         พระราชาทรงสดับเชนนั้นแลว    ทรงพระราชดํารินี้วา    เอาเถิด   เรา 
จะพิจารณาสมณะเหลานี้วา   เปนเชนนี้    หรือไม    ในวันนัน้   ทรงอังคาส 
ดวยขาวปลายเกรียนกับสมผักดอง   พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   ก็บรโิภคไม 
แสดงอาการผิดแปลกเหมือนบริโภคอมตะ  พระราชาทรงพระราชดําริวา สมณะ 
เหลาน้ี     เปนผูไมแสดงอาการผิดแปลกเพราะไดปฏิญญาแลวในวันที่หน่ึง    เรา 
จักรูในพรุงน้ี   จึงทรงนิมนตเพ่ือบริโภคในวันพรุงน้ี   แมในวันที่ ๒ จากน้ัน    ก ็
ทรงกระทําเหมือนอยางนั้น  พระปจเจกพุทธเจาแมเหลาน้ัน     ก็บรโิภคเหมือน 
เดิม  ลําดับนัน้   พระราชาทรงพระราชดําริวา   บดันี้   เราจักถวายสิ่งท่ีดีกวา 
ทดลองดู    ดังน้ีแลว    ทรงนิมนตอีก    ทรงกระทาํสักการะใหญตลอดสองวัน 
ทรงอังคาสดวยขาทนียะ   โภชนียะ อันประณีต พระปจเจกพุทธเจาแมเหลานั้น 
ก็บริโภคไมแสดงอาการผิดแปลกเหมือนเดิม      กลาวมงคลถวายพระราชาแลว 
หลีกไป. 
         พระราชาครั้นพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันหลีกไปไมนาน จึงทรงพระ- 
ราชดําริวา  พระสมณะเหลาน้ัน  บรโิภคโภชนะไมมีโทษ  โอหนอ ! แมเราก็พึง  
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บริโภคโภชนะไมมีโทษ  ดังนี้แลว   ทรงสละราชสมบัติมาก  สมาทานบรรพชา 
ปรารภวิปสสนา     เปนพระปจเจกพุทธเจา      ทรงยังอารมณของพระองคให 
แจมแจง   ในทามกลางพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายท่ีโคนตนไมรกฟาตรัสพระ- 
คาถาน้ีวา   
                         อทฺธา  ปสสาม  สหายสมฺปท 
                   เสฏา  สมา  เสวิตพฺพา  สหายา 
                   เอเต  อลทฺธา  อนวชฺชโภชี      
                   เอโก   จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                    เรายอมสรรเสริญสหายผูถึงพรอม 
                ดวยศีลขันธเปนตน   พึงคบสหายผูประเสริฐ 
                สดุ   ผูเสมอกนั     กุลบุตรไมไดสหายผูประ- 
                เสริฐสุดและเสมอกันเหลาน้ีแลว        พึงเปน 
                ผูบริโภคโภชนะไมมีโทษ         เท่ียวไปผูเดียว 
                เหมือนนอแรด  ฉะนั้น ดังน้ี. 
         คาถาน้ัน    วาโดยอรรถแหงบทตื้นทั้งน้ัน.  ก็สหายท้ังหลายผูถึงพรอม 
ดวยศีลขันธเปนตน    ที่เปนอเสขะ   ในบทวา   สหายสมฺปท   นี้อยางเดียว 
เทาน้ัน   พึงทราบวา  สหายผูถึงพรอม.  สวนโยชนาในบทน้ี   มดีังน้ี   สหายผู 
ถึงพรอมน้ีใดท่ีกลาวแลว  เรายอมสรรเสริญสหายผูถึงพรอมน้ันแนแท  อธิบาย 
วา  เราชื่นชมโดยสวนเดียวเทาน้ัน.   อยางไร.  คือ  พึงคบสหายผูประเสริฐสุด 
ผูเสมอกัน.  เพราะเหตุอะไร.  เพราะเม่ือกุลบุตรคบสหายผูประเสริฐสุด   ดวย  
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คุณธรรมมีศีลเปนตนของตน  ธรรมท้ังหลายมีศีลเปนตน    ที่ยังไมเกิด   ยอม  
เกิดข้ึน ที่เกิดแลว ยอมถึงความเจริญ    งอกงาม  ไพบูลย    เมื่อคบสหายผูเสมอกัน 
ธรรมทั้งหลายท่ีไดแลว    ยอมไมเสื่อม   เพราะทรงความเสมอกันและกัน   และ 
เพราะกําจัดความรังเกียจ    แตกุลบุตรผูใครประโยชน    ไมไดคบสหายผูประ- 
เสริฐสุด      และผูเสมอกันเหลาน้ัน       เวนมิจฉาชีพมีการหลอกลวงเปนตน 
บริโภคโภชนะที่เกิดข้ึนโดยธรรมและโดยเสมอ  และไมใหปฏิฆานุสัยในโภชนะ 
นั้นเกิดข้ึน      เปนผูบริโภคโภชนะไมมีโทษ      เทีย่วไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
ฉะน้ัน     เพราะแมเราเท่ียวไปอยางนี้   จึงบรรลุสมบัตินี้แล. 
                             อนวัชชโภชิคาถาวัณณนา   จบบริบูรณ 
 
                                           คาถาท่ี  ๑๔ 
         คาถาวา  ทิสฺวา  สุวณฺณสฺส  ดังน้ี   มีอุบัติอยางไร ? 
         พระเจากรุงพาราณสี    พระองคหน่ึง    เสร็จเขาท่ีบรรทมในกลางวัน 
ในคิมหสมัย      และในพระราชสํานักของพระองค      นางวรรณทาสีกําลังบด 
จันทรเหลืองอยู  ในแขนขางหน่ึงของนาง   มีกําไลทองหน่ึงวง   ในแขนอีกขาง 
หน่ึง    มกีําไลทองสองวง     กระทบกนั     กําไลทองหน่ึงวงนอกนี้ไมกระทบ 
พระราชาทรงเห็นเหตุนั้นแลว    จึงทรงแลดูนางทาสีบอย ๆ พลางทรงพระราช- 
ดําริวา  ในการอยูเปนหมูยอมมีการกระทบกัน   ในการอยูคนเดียว   ยอมไมมี 
การกระทบ   เหมือนอยางนั้นแล. 
         โดยสมัยนั้น     พระเทวีผูทรงประดับประดาดวยเครื่องอลังการพรอม 
สรรพ  ประทับยืนถวายงานพัดอยู   พระนางทรงดําริวา    พระราชาชะรอยจะมี  
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พระหทัยปฏิพัทธในนางวรรณทาสี  ทรงใหนางทาสีนั้นลุกออกไป  ทรงปรารภ 
เพ่ือจะทรงบดดวยพระองคเอง ในพระพาหาทั้งสองขางของพระนางมีกําไลทอง 
หลายวงกระทบกันเกิดเสียงดังมาก พระราชาทรงเอือมระอาย่ิงข้ึน ทั้งท่ีบรรทม  
ดวยปรัศวเบื้องขวา ทรงปรารภวิปสสนา ไดทําใหแจงซ่ึงพระปจเจกโพธิญาณ. 
         พระเทวีทรงถือจันทน  เสด็จเขาเฝาพระราชาพระองคนั้น  ซึ่งบรรทม 
เปนสุข    ดวยความสุขอันยอดเยี่ยม    ทูลวา    มหาราช    หมอมฉันจะไลทา 
พระราชตรัสวา ออกไป อยาไลทา พระนางทูลวา อะไร มหาราช ! พระราชา 
ตรัสวา   เราไมใชราชา.    อํามาตยทั้งหลายฟงการสนทนาน้ัน     ของพระราชา 
และพระเทวีนั้น  อยางนั้นแลว   จึงเขาไปเฝา  พระราชาผูอันอํามาตยเหลานั้น 
ทูลเรียกดวยวาทะวา  มหาราช  จึงตรัสวา   แนะพนาย  เราไมใชราชา.  บทที่ 
เหลือเปนเชนกับ   คําท่ีกลาวแลว   ในคาถาตนนั้นแล.   สวนคาถาวัณณนามี  
ดังน้ีวา 
                                 ทิสฺวา  สุวณฺณสฺส  ปภสฺสราน ิ
                         กมมฺารปุตฺเตน  สุนิฏ ิตานิ 
                         สงฺฆฏฏมานานิ  ทุเว  ภุชสฺมึ  
                         เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                            บุคคลแลดูกําไลทองสองอันงามผุด- 
                  ผองท่ีบุตรแหงนายชางทองใหสําเร็จดวยดี  
                  แลว   กระทบกันอยูในขอมือ   พึงเท่ียวไป 
                  ผูเดียว  เหมือนนอแรด  ฉะน้ัน    ดังน้ี.  
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         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ทิสฺวา  ไดแกแลดูแลว.  บทวา สุวณฺณสฺส 
ไดแก  ทองคํา.   บาลีที่เหลือวา   วลฺยานิ  เปนคําท่ีนํามาเพ่ิมเขา  เพราะอรรถ 
ของคําท่ีเหลือ   มีเนื้อความอยางนี้เหมือนกัน.    บทวา   ปภสฺสรานิ   ไดแก 
อันแพรวพราวเปนปกติ  อธิบายวา  มีแสงรุงเรือง. บทที่เหลือเปนบทมีอรรถ 
ตื้นทั้งน้ัน. 
         สวนโยชนาดังน้ีวา  เราแลดูกําไรทองกระทบกันอยูในขอมือ จึงคิดวา 
เมื่อมีการอยูเปนหมู   ยอมมีการกระทบกัน   เมื่อมีการอยูคนเดียว   หากระทบ 
กันไม   จึงปรารภวิปสสนา  ไดบรรลแุลว.  บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                              สุวัณณนาคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
                                         คาถาท่ี    ๑๕  
         คาถาวา  เอว  ทุติเยน  ดังนี้  มีอุบัติอยางไร ? 
         พระเจากรุงพาราณสีพระองคหนึ่ง   ยังทรงพระเยาว   มีพระประสงค 
จะทรงผนวช   จึงตรัสสั่งอํามาตยทั้งหลายวา   พวกทานจงรับพระเทวีปกครอง 
ราชสมบัติเถิด   เราจักบวช.   อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตมหาราช  ก็ 
ราชสมบัติที่ไมมีพระราชา     อันพวกขาพระองคไมสามารถเพ่ือจะรักษาได 
พระราชาในประเทศใกลเคียงทั้งหลายจะมาแยงชิงราชสมบัติไป      ขอพระองค 
จงทรงรอ  จนกวาพระโอรสองคหน่ึงทรงเกิดกอน  ดังนี้แลว   ทูลใหพระราชา 
ทรงยินยอม.  พระราชาทรงมีพระทัยออน  จึงทรงรับ.   ตอมา   พระเทวีทรง 
พระครรภ.   พระราชาตรัสสั่งอํามาตยเหลาน้ันแมอีกวา  พระเทวีทรงครรภแลว  
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พวกทานจงอภิเษกบุตรที่เกิดแลวไวในราชสมบติั   ปกครองราชสมบัติเถิด เรา  
จักบวช.  พวกอํามาตยทูลใหพระราชทรงยินยอมแมอีกวา ขาแตมหาราช   ขอ 
นั่นเปนการรูไดยากวา  พระเทวีจักประสูติพระโอรส   หรือพระธิดา    ขอพระ- 
องคจงทรงรอประสูติกาลกอนเถิด.  ตอมา   พระนางก็ประสูติพระโอรส.   แม 
ในกาลน้ัน  พระราชาก็ตรัสสั่งอํามาตยทั้งหลายเหมือนอยางนั้น.   พวกอํามาตย 
ก็ทูลใหพระราชาทรงยินยอมแมอีก     ดวยเหตุเปนอันมากวา    ขาแตมหาราช 
ขอพระองคจงรอจนกวาพระโอรสทรงมีพระกําลังแข็งแรงกอนเถิด. 
         แตนั้น    เมื่อพระกุมารทรงมีพละกําลังแข็งแรงแลว    พระราชาจึงตรัส 
ใหประชุมอํามาตยทั้งหลายแลว   ตรสัวา  กุมารน้ีมีกําลังแข็งแรงแลว  พวกทาน 
จงอภิเษกกุมารน้ันในราชสมบัติ  ปฏิบติัเถิด ดังน้ี   ไมทรงประทานพระวโรกาส 
ใหแกพวกอํามาตย  ตรัสสั่งใหนําบริขารท้ังปวง  มีผากาสวพัสตรเปนตน    มา 
จากภายในตลาด   ทรงผนวชในภายในเมืองนั่นเองแลวเสด็จออกไป   เหมือน 
พระเจามหาชนก.    บริชนท้ังปวง    คร่ําครวญนานัปการ   ติดตามพระราชา 
พระราชาเสด็จไปจนถึงปลายเขตแดนของพระองค    ทรงทํารอยขีด    ดวยไม 
ธารพระกร   ตรัสวา  อยาพึงขามรอยขีดนี้.   มหาชนนอนบนพ้ืนเอาศีรษะจรด 
ที่รอยขีดคร่ําครวญอยู   ทลูวา  ขาแตพระลูกเจา  บัดนี้พระราชาทรงวางอาชญา 
แกพระองค  พระราชาจักทรงทําอยางไร  แลวใหพระกุมารน้ันเสด็จขามรอยขีด 
ไป.  พระกุมารทรงรองวา เสด็จพอ !  เสด็จพอ ! แลวทรงว่ิงไปทันพระราชา. 
พระราชาทรงพระราชดําริวา  เราปกครองมหาชนนั่น     เสวยราชสมบัติ    บัดนี้ 
เราไมอาจเพ่ือจะปกครองเด็กคนเดียวหรือไร ทรงพาพระกุมารเสด็จเขาปา ทรง  
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เห็นบรรณศาลาท่ีพระปจเจกพุทธเจาในปางกอนอยูในปาน้ัน    จึงประทับอยู 
พรอมกับพระราชโอรส.   
         ลําดับนั้น     พระกมุารทรงเคยชินแตในที่บรรทมอันประเสริฐเปนตน 
แตเมื่อบรรทมในที่ลาดดวยหญา  หรอื  บนพระแทนที่ถักดวยเชือก  ถูกหนาว 
และลมเปนตนกระทบ    ก็ทรงกันแสงทูลวา    หนาวเสด็จพอ    รอนเสด็จพอ 
แมลงวันตอมเสด็จพอ    หมอมฉันหิวเสด็จพอ     กระหายเสด็จพอ     ดังน้ี. 
พระราชาตองทรงปลอบโยนพระกุมารน้ัน    ยังราตรีใหผานไป   แมในกลางวัน 
ก็ตองเสด็จเที่ยวบิณฑบาตนําภัตไปมอบใหพระกุมารน้ัน ภัตน้ันเปนภัตปนคละ 
กัน     มากดวยขาวฟาง   ลูกเดือยและแกงถั่วเปนตน    พระกุมารทรงหิว   ก็เสวย 
ภัตแมนั้น    ดวยอํานาจความหิว  ตอกาลไมนานนัก   ก็ทรงผายผอม   เหมือน 
ดอกประทุมที่วางไวในที่รอนฉะนั้น.  
         สวนพระปจเจกโพธิสัตว  ไมทรงแสดงอาการผิดแปลกเลย  ทรงเสวย 
ดวยกําลังแหงการพิจารณา   แตนั้น    พระองคก็ทรงใหพระกุมารยินยอมตรัสวา 
แนะพอ ! อาหารอันประณีตยอมไดในพระนคร  พวกเราจะไปในพระนครน้ัน.   
พระกุมารทูลวา   ตกลง  เสด็จพอ.   แตนั้น   ก็ทรงนําพระกุมารน้ัน    เสด็จกลับ 
ตามทางท่ีเสด็จกลับมานั่นเทียว.  
         ฝายพระเทวี  พระมารดาของพระกุมาร  ทรงดําริวา บัดนี้  พระราชา 
ทรงพาพระกุมารไปประทับอยูในปาคงไมนานนัก คงจักเสด็จกลับโดยกาล ๒ - ๓ 
วันเทาน้ัน   จึงทรงใหลอมรั้วในสถานที่ทรงขีด  ดวยไมธารพระกรน่ันแล  แลว 
ประทับอยู   ลําดับนั้น  พระราชาประทับยืนในที่ไมไกลจากรั้วน้ัน  ทรงสงไป  
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วา   แนะพอ   มารดาของเจาน่ังอยูในท่ีนั่น    เจาจงไป   ดังน้ี    และประทับยืน 
ดูอยูจนกวาพระกุมารน้ันเสด็จถึงท่ีนั้น  ดวยพระดําริวา  ใคร ๆ   ไมพึงเบียด 
เบียนกุมารน้ัน    พระกุมารไดเสด็จไปสูสํานักของพระมารดา   ก็บุรุษผูอารักขา 
ทั้งหลายเห็นพระกุมารน้ันแลว     ทูลบอกแดพระเทวี     พระเทวีทรงมีสตรีนัก 
ฟอนรํา ๒๐,๐๐๐ นาง  แวดลอมแลว   เสด็จไปรับ   และตรัสถามเรื่องราวของ 
พระราชา    ครั้นทรงสดับวา    จักเสด็จมาภายหลัง    จึงทรงสงมนุษยทั้งหลาย 
ฝายพระราชาก็เสด็จไปสูที่อยูของพระองคในทันทีทันใดนั่นเอง มนุษยทั้งหลาย 
ไมเห็นพระราชาก็กลับมา   แตนั้น    พระเทวีทรงปราศจากความหวัง   ทรงพา  
พระราชโอรสกลับถึงพระนคร  ทรงอภิเษกพระกุมารน้ันไวในพระราชสมบัติ. 
         ฝายพระราชาเสด็จถึงท่ีอยูของพระองคแลว       ประทับนั่งในท่ีอยูนั้น 
ทรงเห็นแจง   ทรงทําใหแจงซ่ึงพระปจเจกโพธิญาณ   ตรัสอุทานคาถาน้ี    ใน 
ทามกลางแหงพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  ทีโ่คนตนไมรกฟาวา 
                                 เอว  ทุติเยน  สหา  มมสฺส 
                                 วาจาภิลาโป  อภสิชฺชน   วา 
                                 เอต  ภย  อายตึ   เปกฺขมาโน 
                                 เอโก  จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                   การท่ีเราจะพึงพูดจากับพระกุมารท่ี 
                 สอง    หรือการของอยูดวยอํานาจแหงความ 
                 เย่ือใยพึงมีไดอยางน้ี  บุคคลเล็งเห็นภัยน้ีใน 
                 อนาคต   พึงเท่ียวไปผูเดียว   เหมือนนอแรด 
                 ฉะน้ัน  ดังนี้.  
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         คาถาน้ัน      โดยอรรถแหงบท   ต้ืนทั้งน้ัน    สวนอธิบายในคาถานั่น 
ดังน้ี     การพูดจาของเราใหพระกุมารน้ันยินยอมอยู   กับพระกมุารท่ีสองนั่น 
ผูเสวยหนาวและรอนเปนตนนี้ใด  การของอยูดวยอํานาจแหงความเย่ือใย  พึง 
มีไดในการพูดจานั้น     ถาเราไมสละการพูดจาและการของอยูนี้เสีย    ตอแตนั้น 
การท่ีเราจะพึงพูดจากับพระกุมารท่ีสอง   หรือ   การของอยูในอนาคตก็จะเปน 
เหมือนอยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน  เราเมื่อเล็งเห็นภัยในอนาคตนี้วา   การพูดจา 
และการของอยูทั้งสองน้ัน    เปนเหตุทําอันตรายแกการบรรลุคุณวิเศษ    ดังนี้ 
จึงทิ้งกาพูดจาและการของอยูนั้นเสีย      ปฏิบัติโดยแยบคายแลว     ก็ไดบรรล ุ
ปจเจกโพธิญาณ.  บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  
                             อายติภยคาถาวัณณนา   จบบริบรูณ 
 
                                          คาถาท่ี   ๑๖ 
         คาถาวา  กามาห ิ จตฺิรา  ดังนี้  มอุีบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา  ในกรุงพาราณสี  เศรษฐีบุตรยังหนุม    ไดตําแหนงเศรษฐี 
เศรษฐีบุตรนั้น   มีปราสาท ๓ หลัง   สาํหรับ ๓ ฤด ู  เศรษฐีบุตรนั้น    บํารุง 
บําเรอดวยสมบัติทั้งปวง   เหมือนเทพกุมารท้ังท่ียังหนุมอยู ไดปรึกษากับมารดา 
และบิดาวา ลูกจักบวช มารดาบิดาเหลานั้น ก็หามเขา เศรษฐีบุตรนั้น  ก็ยืนยัน 
เหมือนเดิมนั้นแล     มารดาและบิดา     ก็หามเขาอีกวา    ดูกอนพอ   เจาเปนผู 
ละเอียดออน     การบรรพชาทําไดยาก     เปนเชนกับเดินไปมาบนคมมีดโกน 
เขาก็ยืนยันเชนเดิมนั้นแล  มารดาบิดาเหลาน้ันคิดวา   ถาบุตรนี้บวช   พวกเรา  
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ก็เสียใจ   ถาหามเขา  เขาน่ันก็จะเสียใจ    ชางเถิด  ความเสียใจจงมีแกพวกเรา 
และอยามีแกบุตรนั่น    ดงัน้ีแลว   ก็อนุญาต. 
         แตนั้น   เศรษฐีบุตรนั้น  ไมคํานึงถึงบริชนทั้งหมด   ที่คร่าํครวญอยู  
ไปสูปาอิสิปตนะ  บวชในสํานักของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   เสนาสนะอัน  
โอฬารยอมไมถึงแกเขา    เขาตองปูเสื่อลําแพนบนเตียงแลวนอน    เขาเคยชิน 
แตในที่นอนอันประเสริฐ  เปนทุกขอยางยิ่งตลอดคืน   ทําบริกรรมสรีระแมแต 
เชาแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตพรอมกับพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  
ในพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน   ทานผูแกยอมไดอาสนะที่เลิศและบิณฑะที่เลิศ 
ผูใหมยอมไดอาสนะตามมีตามเกิด  และโภชนะอันเลว   เศรษฐีบุตรนั้น     เปน 
ทุกขอยางยิ่ง แมดวยโภชนะอันเลวน้ัน   โดยลวงไป ๒ - ๓ วันเทาน้ัน   กผ็ายผอม 
มีวรรณะเศราหมอง เบื่อหนายในสมณธรรม ซึ่งยงัไมถึงความแกรอบตามท่ีควร 
ตอแตนั้น    ก็สงทูตไปบอกแกมารดาบิดาแลวสึก. 
         เศรษฐีบุตรนั้น   ไดกําลังตอกาลเล็กนอยเทานั้น  ก็ใครเพ่ือจะบวชอีก 
ตอแตนั้น  ก็บวชแลวสึก   แมโดยทํานองน้ันเทียว    ในวาระท่ี  ๓  บวชแลว 
ปฏิบัติชอบ   ทําใหแจงซ่ึงปจเจกโพธิญาณแลว   กลาวอุทานคาถานี้   กลาวแม 
พยากรณคาถานี้แล  ในทามกลางของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายแมอีกวา 
                                       กามา  หิ  จิตฺรา  มธุรา  มโนรมา 
                        วิรูปรูเปน  มเถนฺติ  จิตฺต 
                        อาทีนว  กามคุเณส   ทิสฺวา 
                        เอโก    จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 185 

                                  ก็กามท้ังหลายงามวิจิตร    มีรสอรอย 
               เปนที่รื่นรมยใจ  ยอมย่ํายีจิตดวยรูปแปลก ๆ 
               บุคคลเห็นโทษในกามคุณท้ังหลายแลว    พึง 
               เท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น   ดังน้ี. 
         ในคาถาน้ัน  บทวา  กามา  ไดแก  กาม  ๒  อยางคือ  วัตถุกาม ๑ 
กิเลสกาม ๑.    ในกาม ๒ อยางนั้น   ธรรมทั้งหลายมีรูปเปนที่รักของใจเปนตน 
ชื่อวา  วัตถุกาม    ธรรมทัง้หลายอันเปนประเภทแหงราคะแมทั้งหมด   เรียกวา 
กิเลสกาม.     ก็ในคาถาน้ี     ทานประสงคเอาวัตถุกาม.     กามท้ังหลาย    ชือ่วา 
งามวิจิตร   ดวยอํานาจแหงประการหลายอยางมีรูปเปนตน     ชื่อวา   มีรสอรอย 
ดวยอํานาจแหงความยินดีของชาวโลก   ชื่อวา  เปนที่รื่นรมยใจ  เพราะอรรถวา 
ยังใจของปุถุชนคนโงใหรื่นรมย. 
         บทวา วิรูปรูเปน ความวา ดวยรูปแปลก ๆ มอีธิบายวา  ดวยสภาพ 
หลายอยาง.      จริงอยู     กามเหลาน้ัน       ชื่อวา   งามวิจิตร   ดวยอํานาจแหงรูป 
เปนตน   ชื่อวา     มีรูปแปลก ๆ   ดวยอํานาจแหงสีมีสีเขียวเปนตน     แมในรูป 
เปนตน   แสดงความพอใจดวยรูปแปลก ๆ นั้น   หรือโดยประการน้ัน   ๆ  ยอม 
ย่ํายีจิต  คือ  ไมใหเพ่ืออภิรมยในบรรพชา  ดวยประการอยางนั้น. 
         บทที่เหลือในคาถานั้น    ปรากฏชัดแลว.    แมคํานิคม    อันบัณฑิต  
ประกอบดวยบท ๒ บท  หรือ  ๓ บทก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวนคาถาตน ๆ 
นั่นแล. 
                                กามคาถาวัณณนา   จบบริบูรณ  
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                                คาถาท่ี   ๑๗ 
         คาถาวา   อีตี  จ  ดังน้ี  มีอุบัติอยางไร  ? 
         ไดยินวา  ฝไดบังเกิดแกพระราชาในกรุงพาราณสี  เวทนากลาเปนไป 
อยู  แพทยทัง้หลายกราบทูลวา เวนจากการผาตัดแลว    ไมมีความผาสุก พระ- 
ราชาทรงใหอภัยแกแพทยเหลาน้ันแลว   ตรัสสั่งใหทําการผาตัด   แพทยเหลาน้ัน  
ผาตัดแลว   นําพระปุพโพและพระโลหิตออก   กระทําใหหมดเวทนาแลวพันผา 
พันแผล   ทลูตักเตือนโดยชอบในเนื้อและอาหารเศราหมอง.    พระราชาทรงมี  
พระสรีระผอม  เพราะโภชนะเศราหมอง  และฝของพระองคก็แหง    พระองค 
ทรงสําคัญวา หายแลวจึงเสวยพระกระยาหารท่ีรสเลิศ และแผลซ่ึงเกิดจากพระ-  
กระยาหารน้ัน    ก็กําเริบเชนนั้นอีก   ฝของพระองคก็ถึงซ่ึงสภาพเชนเดิมอีกนั้น  
เทียว  พระองคทรงใหทําการผาตัดอยางนี้ถึง ๓ ครั้ง  ถูกแพทยทั้งหลายทูลบอก 
เลิกแลว ทรงเบ่ือหนาย  สละราชสมบติัอันใหญ  ทรงเห็นแจงในปา ทรงกระ- 
ทําใหแจงซ่ึงปจเจกโพธิญาณ  โดย ๗ ป  ไดตรัสอุทานคาถาน้ีวา 
                              อีตี  จ  คณฺโฑ  จ  อปุททฺโว  จ 
                                         โรโค  จ  สลลฺฺจ  เมต 
                               เอต  ภย  กามคุเณสุ  ทิสฺวา 
                                 เอโก   จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                          บุคคลเห็นภัยคือ   จัญไร    อุปทวะ 
                       โรค ลูกศร และความนากลัวน้ี  ในกามคุณ 
                       ทั้งหลายแลว    พึงเท่ียวไปผูเดียว   เหมือน 
                       นอแรด  ฉะน้ัน  
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         ดังน้ีแลว   จึงเสด็จไปยังเง้ือมภูเขานันทมูลกะ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เอติ   ไดแก ความจัญไร.   คําวา  อีติ 
นี้  เปนชื่อแหงเหตุของความพินาศ    อันเปนสวนของอกุศลที่จรมา.    เพราะ 
ฉะน้ัน  แมกามคุณเหลานั้น    กช็ื่อวา  จัญไร   เพราะอรรถวาเปนเหตุนํามาซ่ึง 
ความพินาศหลายอยาง      และเพราะเปนเหตุใหตกตํ่าอยางหนัก      แมฝยอม 
หลั่งออกซึ่งของไมสะอาด   คือ   บวมขึ้นและแกจัดก็แตกออก    เพราะฉะนั้น 
กามคุณเหลานั้น    ชื่อวา  ฝ   เพราะเปนที่ไหลออกแหงของไมสะอาดคือกิเลส 
และเพราะความเปนของแตกออก      เพราะความเปนของบวมข้ึนแลว แกจัด 
ดวยความเกิด   ความแกและความแตกสลาย   ชื่อวา   อุปทวะ    เพราะอรรถวา  
ประทุษราย    อธิบายวา    ยังความฉิบหายใหเกิด    ยอมย่ํายี  คือ   ครอบงํา. 
         คําวา    อุปทฺทโว   นั่นเปนชื่อแหงอาชญากรรมท้ังหลายมีราชทัณฑ 
เปนตน   เพราะฉะนั้น   แมกามคุณเหลาน้ัน     ชื่อวาอุปทวะ   เพราะเปนเหตุไม 
ใหกาวลงสูพระนิพพานท่ีตนยังไมรู  และเพราะเปนที่ต้ังแหงอุปทวะทั้งปวง  ก ็
เพราะกามคุณเหลาน้ัน   ยังความเดือนรอนคือกิเลสใหเกิดข้ึน  ยังความไมมีโรค 
กลาวคือศีลใหถึงความเหลาะแหละ      ยอมปลนความไมมีโรคตามปกตินั้นเสีย 
เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  โรค   เพราะอรรถวา  ปลนความไมมีโรคนี้  แตชื่อวา 
ลูกศร     เพราะอรรถวาตามเขาไปในภายใน      เพราะอรรถวา     กระทําความ 
เดือดรอนในภายใน   และเพราะอรรถวา   เปนของท่ีนําออกไดแสนยาก   ชื่อวา 
ภัย  เพราะนํามาซึ่งภัยในทิฏฐธรรมและในสัมปรายิกภพ.  สองบทวา  เม เอต 
สนธิเปน   เมต  แปลวา    ของเรานี้.    บทที่เหลือในคาถานี้   ปรากฏชัดแลว 
แมคํานิคม   ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวแล. 
                                     อีติคาถาวัณณนา   จบบริบรูณ  
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                                  คาถาท่ี  ๑๘ 
         คาถาวา  สีตฺจ  ดงัน้ี  มีอุบัติอยางไร  ? 
         ไดยินวา  ในกรุงพาราณสี พระราชาพระนามวา  สีตาลุกพรหมทัต  
ทาวเธอทรงผนวชแลว     ประทับอยูในกุฏิปา    กค็รั้นประเทศน้ันหนาว   กม็ี 
ความหนาว  เมื่อรอน ก็มีความรอนเทาน้ัน     เพราะเปนประเทศต้ังอยูในที่โลง 
ภิกษาในโคจรคามก็ไมไดตามความตองการ   แมน้ําดื่มสําหรับผูดื่ม ก็หาไดยาก 
แมลม  เหลือบ  สัตวเลื้อยคลานก็เบียดเบียน  พระองคทรงพระราชดําริดังน้ีวา 
ในที่ประมาณก่ึงโยชนจากน้ี  มีประเทศท่ีสมบูรณ   อันตรายทางสรีระเหลาน้ัน 
แมทั้งหมด   ยอมไมมีในประเทศน้ัน     อยาเลย  เราพึงไปในประเทศน้ัน    เมื่อ 
อยูเปนผาสุก  ก็อาจบรรลสุุขได. 
         พระองคทรงมีพระราชดําริอีกวา  ธรรมดาบรรพชิตทั้งหลาย  ไมควร 
ตกอยูในอํานาจปจจัย  และยอมยังจิตเห็นปานน้ันใหเปนไปในอํานาจ จะไมเปน 
ไปในอํานาจของจิต    เราจักไมไปละ    ครั้นทรงพจิารณาแลว     ไมเสด็จไป 
ทรงพิจารณาจิตท่ีเกิดแลวอยางนี้ถึงสามครั้งแลว  เสด็จกลับ  ต้ังแตนั้นก็ประทับ 
อยูในปาน้ันเท่ียวตลอด  ๗  ป  ทรงปฏิบัติชอบอยู     ทรงกระทําใหแจง   ซึ่ง 
พระปจเจกโพธิญาณแลว   ตรัสอุทานคาถานี้วา 
                                  สีตฺจ  อุณหฺฺจ  ขุท   ปปาส 
                          วาตาตเป  ฑสสิรึสเป  จ 
                          สพฺพานิเปตานิ  อภิสมฺภวิตฺวา 
                          เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป  
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                                     บคุคลพึงครอบงําอันตรายเหลาน้ีแม  
                ทั้งปวง  คือ  หนาว  รอน  หิว  ระหาย  ลม  แดด 
                เหลือบ    และสตัวเลื้อยคลานแลว    พึงเท่ียวไป 
                ผูเดียว  เหมอืนนอแรด  ฉะน้ัน  
         ดังน้ีแลว   เสด็จไปสูเง้ือมแหงภูเขานันทมูลกะ. 
         ในคาถาน้ัน    บทวา  สีตฺจ  ไดแก  หนาว ๒ ชนิด  คือ  ธาตุใน 
ภายในกําเริบเปนปจจัย ๑ ธาตุในภายนอกกําเริบเปนปจจัย ๑. รอนก็เหมือนกัน. 
บทวา  ฑสา  ไดแก แมลงสีเหลือง.   บทวา   สิรึสปา   ความวา  ทีฆชาติ  
เหลาใดเหลาหน่ึงเสือกคลานไป.  บทที่เหลือปรากฏชัดแลว.  แมคํานิคม  ก็พึง 
ทราบโดยนัยที่กลาวแลวน้ันแล. 
                               สีตาลุกคาถาวัณณนา   จบบริบรูณ 
                             คาถาท่ี  ๑๙ 
         คาถาวา  นาโค  ว  ดังนี้   มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา  ในกรุงพาราณสี  พระราชาพระองคหน่ึง     เสวยราชสมบัติ 
เปนเวลา ๒๐ ป สวรรคตแลว  ไหมอยูในนรกตลอด ๒๐ ปเหมือนกัน    เกิดใน 
กําเนิดชาง  ในหิมวันตประเทศ  มีขันธเกิดดีแลว    มีรางกายท้ังสิ้นมีสีเหมือน 
ดอกปทุม   โอฬารเปนจาโขลง   เปนชางใหญ.  ลกูชางทั้งหลายแล   ยอมเค้ียว 
กินกิ่งไมที่พญาชางนั้นหักแลว  แมในเวลากาวลงสูน้ํา   ชางพังท้ังหลายก็ลูบไล 
พญาชางดวยเปอกตม       เรื่องทั้งหมดเปนเหมือนเรื่องของพญาชางปาลิไลยกะ 
พญาชางนั้น      เบื่อหนายหลีกออกจากโขลง   แตนั้นโขลงชางก็ติดตามพญาชาง  
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นั้นอีก   ตามรอยเทา   พญาชางหลีกไปอยางนี้ถึง  ๓ ครั้ง   ก็ถกูติดตามอีก  จึง 
คิดตอไปวา  บัดนี้   พระนัดดาของเราเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี  เอาเถิด 
เราพึงไปสูอุทยานแหงชาติกอนของตน  พระนัดดาน้ัน    จักรักษาเราในอุทยาน 
นั้น  ครั้นโขลงชางหลับในกลางคืนแลว   จึงละโขลงไปสูอุทยานน้ันนั่นแล. 
         คนรักษาพระราชอุทยานเห็นแลว    ทูลบอกแดพระราชา   พระราชา 
ทรงดําริวา  เราจักจับชาง   ดังน้ีแลว    ทรงแวดลอมดวยเสนาเสด็จไป  ชางก็ 
เดินมุงหนาตอพระราชาน่ันเทียว    พระราชาทรงพระราชดําริวา  ชางน้ีเดินมา  
มุงหนาเรา  จึงผูกสอดลูกธนู  ประทับยืนอยู   แตนั้น     ชางคิดวา พระราชานั่น 
พึงยิงเราแน    จึงพูดดวยวาจามนุษยวา    พรหมทัต  !  อยายิงเรา    เราเปนปู 
ของทาน  พระราชาตรัสวา   ทานพูดอะไร   จึงตรัสถามเรื่องราวทั้งหมด  แม 
พญาชางก็บอกเรื่องราวเกี่ยวกับราชสมบัติ    ความเปนไปในนรกและในกําเนิด 
ชางท้ังหมด  สวนพระราชาทรงประเลาประโลมวา    อยากลัว     อยาใหใคร  ๆ 
สะดุง  ดังนี้แลว   ทรงใหบํารุงอาหาร   เครื่องลาด  และเครื่องชางแกพญาชาง. 
         อยูมาวันหน่ึง พระราชาเสด็จไปประทับบนคอชาง ทรงพระราชดําริวา 
ชางน้ีเคยเสวยราชสมบัติเปนเวลา  ๒๐ ป   ตกนรกแลว  เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน 
ดวยวิบากท่ียังเหลือน่ันแล   เมื่อไมอดกลั้น   ซึ่งการกระทบกระท่ังกันในเพราะ 
อยูรวมกันเปนหมู   จึงมาในท่ีนี้   โอ !  การอยูเปนหมูเปนทุกข    สวนการอยู 
คนเดียวเทานั้น    เปนสขุ   ดังน้ี    จึงทรงปรารภวิปสสนาในท่ีนั้นแหละ    ทรง 
กระทําใหแจง   ซึ่งปจเจกโพธิญาณ,   อํามาตยทั้งหลายเขาไปเฝาพระราชาพระ- 
องคนั้น   ผูเปนสุขดวยโลกุตรสุข  ประนมมือกราบทูลวา ไดเวลาเสด็จสูพระยาน 
แลว    มหาราช    ลําดับนั้น     พระองคจึงตรัสวา    เราไมใชราชา    แลวตรสั 
พระคาถานี้   โดยนัยกอนนั่นแลวา  
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                                        นาโคว  ยูถานิ  วิวชฺชยิตฺวา 
                              สฺชาตกฺขนฺโธ  ปทุมี   อุฬาโร 
                              ยถาภรินฺต  วิหร  อรฺเ 
                              เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                        บุคคลพึงเปนผูเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
                       นอแรด     เปรียบเหมือนชางใหญที่เกิดใน 
                       ตระกูลปทุม มีขันธเกิดดีแลว ละโขลงอยูใน 
                       ปาตามอภิรมย  ฉะนั้น  ดังน้ี.  
         คาถาน้ัน     โดยอรรถแหงบทปรากฏชัดแลว     แตการประกอบอธิบาย 
ในคาถาน่ันมีดังน้ี  ก็คาถาน้ันแล  ปรากฏแลวดวยอํานาจแหงยุติ  แตไมปรากฏ 
ชัดดวยอํานาจแหงการตามสดับ  อธิบายวา  ชางน้ีชื่อวา  นาค  เพราะอรรถวา 
ไมมาสูพ้ืนที่ที่ไมไดฝก   เพราะความท่ีตนฝกดีแลว  ในศีลทั้งหลายท่ีมนุษยพอใจ 
หรือเพราะความท่ีตนมีรางกายใหญ  ฉันใด  แมเราก็พึงเปนนาค  เพราะไมมา 
สูพ้ืนที่ที่ยังไมไดฝก   เพราะความท่ีตนฝกดีแลว    ในศีลทั้งหลายท่ีพระอริยเจา 
พอใจ  เพราะไมทําบาป  และเพราะไมกลับมาสูความเปนเชนน้ีอีก  หรือเพราะ 
ความท่ีตนมีสรีระคือคุณใหญ  ชื่อในกาลไรหนอ  ฉันนั้น. 
         อน่ึง  ชางนั้นละโขลงแลวอยูในปาตามอภิรมย  ดวยความสุขที่เที่ยวไป  
โดดเด่ียว    พึงเที่ยวไปตัวเดียว    เหมอืนนอแรดฉันใด    ชื่อในกาลไหนหนอ 
แมเราก็ฉันนั้น  อยูในปาตามอภิรมย  ดวยวิหารสุขโดยสวนเดียว  ไดแก  ดวย 
ความสุขที่เกิดจากฌาน   คืออยูในปาโดยประการที่ตนจะมีความสุข   หรือเทาท่ี 
เราปรารถนา   พึงเที่ยวไปผูเดียว   คือ   พึงประพฤติเหมือนนอแรด.  
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         อน่ึง  ชางนั่นชื่อวามีขันธเกิดดีแลว    เพราะมีขันธต้ังดีแลว     ฉันใด 
ชื่อในกาลไหนหนอ    แมเราพึงชื่อวามีขันธเกิดดีแลว   เพราะความเปนผูใหญ 
ดวยศีลขันธอันเปนอเสกขะ ฉันนั้น.  อน่ึง ชางน้ัน  ชื่อวา ปทุมี เพราะมีรางกาย 
เชนกับดอกปทุม หรือเพราะเกิดแลวในตระกูลชางปทุม ฉันใด ชื่อกาลไหนหนอ 
แมเราก็พึงชื่อวาปทุม  เพราะความเปนผูมีกายตรงเหมือนดอกปทุม  หรือเพราะ 
เกิดแลวในดอกปทุม คือ อริยชาติ ฉันนั้น   อน่ึง ชางนั้นโอฬาร  ดวยเรี่ยวแรง 
กําลังและเชาวเปนตน     ชื่อในกาลไหนหนอ    แมเราก็พึงโอฬารดวยคุณธรรม 
มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์เปนตน    หรือดวยศีล   สมาธิ    และปญญาเปน 
เครื่องแทงตลอดเปนตน     เพราะฉะน้ัน     ขาพเจาเมื่อคิดอยางน้ี     จึงปรารภ 
วิปสสนา  ไดบรรลุปจเจกโพธิญาณแล.  
                                  นาคคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
                                          คาถาท่ี  ๒๐ 
         คาถาวา  อฏาน  ต  ดังนี้  มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา    พระราชบุตรของพระเจาพาราณสี    ยังทรงพระเยาว    ม ี
พระประสงคจะทรงผนวช  จึงทรงปรึกษาพระมารดาและพระบิดา   พระมารดา 
และพระบิดาทรงหามพระองค.   พระราชบุตรนั้นแมถูกหามอยู   ก็ทรงยืนยันวา 
หมอมฉันจักบวช แตนั้นพระมารดาและพระบิดาตรัสเรื่องทั้งหมด เหมือนเรื่อง 
เศรษฐีบุตรที่กลาวแลวในกาลกอน    ทรงอนุญาตแลว      แตทรงใหปฏิญญาวา 
ก็ครั้นบวชแลว    พึงอยูในอุทยานเทานั้น      พระองคทรงกระทําตามปฏิญญา 
พระมารดาของพระองค   มีหญิงนักฟอนรํา ๒๐,๐๐๐ นางแวดลอมแลว เสด็จไป 
สูพระราชอุทยาน ทรงใหพระราชบุตรดื่มยาคู  ทรงใหเค้ียวของขบเค้ียวเปนตน  
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ทรงสนทนากับพระราชบุตรนั้น     จนถึงสมัยเท่ียงวัน    ทรงจัดพวกบุรุษคอย 
ปฏิบัติแลว   เสด็จสูพระนคร    สวนพระบิดาเสด็จมาในเวลาเที่ยงวัน    ทรงให 
พระราชบุตรเสวยแลว    แมพระองคก็ทรงเสวย    สนทนากับพระราชบุตรนั้น 
ตลอดวัน     ในเวลาเย็น    ทรงจัดพวกบุรุษคอยปฏิบัติแลว    เสด็จเขาพระนคร 
พระราชบุตรนั้น    ไมสงัดตลอดคืนและวันอยางนี้อยู.  
         ก็โดยสมัยนั้นแล    พระปจเจกพุทธเจา   ชื่อวา  อาทิจจพันธุ  อยูที ่
เง้ือมภูเขานันทมูลกะ  ทานระลึกถึงอยูไดเห็นพระราชบุตรนั้นวา   พระกุมารน้ี 
ทรงอาจเพ่ือจะผนวช    แตไมอาจเพ่ือจะตัดความเกี่ยวของได   ตอน้ันก็นึกวา 
พระกุมารน้ีจักเบ่ือหนายดวยธรรมดาของตนหรือไม    ในลําดับนั้นก็รูวา   เม่ือ 
ทรงเบ่ือหนายดวยธรรมดา    จักมีชานานอยางยิ่ง   คิดวา   เราจักแสดงอารมณ 
แกพระกุมารน้ัน จึงมาจากพ้ืนมโนศิลา  โดยนัยที่กลาวแลวในกาลกอนน่ันเทียว 
อยูที่พระราชอุทยาน  ราชบุรุษเห็นแลว   ทลูพระราชาวา   พระปจเจกพุทธเจา 
พระเจาขา.  พระราชาทรงมีพระทัยยินดีแลววา   บัดนี้   บุตรของเราไมกระสัน 
แลว    จักอยูพรอมดวยพระปจเจกพุทธเจา     ทรงบํารุงพระปจเจกพุทธเจาโดย 
เคารพ     ทรงรองขอใหอยูในพระราชอุทยานน้ันแล     ทรงใหทําส่ิงท้ังปวง 
มีบรรณศาลา  ที่พักกลางวัน   และที่จงกรมเปนตน    ทรงนิมนตใหอยู   พระ- 
ปจเจกพุทธเจาน้ันอยูในพระราชอุทยานน้ัน    ในวันหน่ึง ไดโอกาสแลว  ทูลถาม 
พระกุมารวา  พระองคเปนอะไร ? 
         ก.   เราเปนบรรพชติ 
         ป.   ชื่อวา  บรรพชิตทั้งหลายไมเปนเชนนี้ 
         เมื่อพระกุมารทูลวา     ขาแตทานผูเจริญ     เม่ือเปนเชนนั้นบรรพชิต 
ทั้งหลายเปนเชนไร      อะไรไมสมควรแกขาพเจา      พระปจเจกพุทธเจาทูลวา  
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พระองคไมเพงดูสิ่งท่ีไมสมควรแกพระองค  พระมารดาของพระองคเสด็จมาใน 
เวลาเชา    พรอมกับสตรี    ๒๐,๐๐๐  นาง    ทรงทาํใหพระราชอุทยานไมสงัด 
พระบิดาเสด็จมาในเวลาเย็น   พรอมกบัพลกายมาก  บรุุษผูปรนนิบัติทั้งหลายมา 
ตลอดคืนทั้งส้ิน  ทําพระราชอุทยานไมสงัดมิใชหรือ  ธรรมดาบรรพชิตท้ังหลาย  
ไมเปนเชนกับพระองค    แตเปนเชนนี้    แลวแสดงวิหารแหงหน่ึงในหิมวันต- 
ประเทศดวยฤทธิ์    แกพระกุมารท่ีประทับยืนอยูในที่นั้นนั่นแล. 
         พระกมุารน้ัน    เห็นพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายในวิหารน้ัน  ยืนหอย  
แขน   กําลังเดินจงกรม    และกําลังทําการยอมและการเย็บเปนตน     จึงตรัสวา 
ทานท้ังหลายอยามาในท่ีนี้     และบรรพชาทานท้ังหลายก็อนุญาตแลว.     พระ 
อาทิจจพันธุปจเจกพุทธเจาน้ันทูลวา ถูกแลว  การบรรพชาอนุญาตแลว  ชือ่วา 
สมณะทั้งหลาย   จําเดิมแตกาลท่ีตนบวชแลว    ยอมไดเพ่ือทําการสลัดออกจาก 
ทุกขเพ่ือตน  และเพ่ือไปสูประเทศท่ีตนตองการและปรารถนา   เหตุมีประมาณ 
เทาน้ี    ยอมควร   ดังน้ีแลว   ยืนในอากาศไดกลาวกึ่งคาถานี้วา 
                                อฏาน  ต      สงฺคณิการตสฺส 
                              ย   ผุสฺสเย     สามยิก  วมิุตฺตึ 
                                     การท่ีบุคคลผูยินดีแลว  ดวยการ 
               คลุกคลีดวยคณะ  จะพึงบรรลุวิมุตติอันมีใน 
               สมยัน้ัน    ไมเปนฐานที่จะมีได    ดังน้ีแลว 
เมื่อโอกาสปรากฏอยู   จึงไปยังเง้ือมแหงภูเขานันทมูลกะ. 
         เมื่อพระปจเจกพุทธเจาไปแลวอยางนี้    พระกุมารน้ันเสด็จเขาบรรณ- 
ศาลาของพระองคแลว    ทรงบรรทม.    ฝายบุรุษผูอารักขาประมาทวา    บัดน้ี  
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พระกุมารทรงบรรทมแลว    จักเสด็จไปไหน    จึงกาวสูความหลับ    พระกมุาร 
ทรงทราบวา   บุรุษผูอารักขานั้นประมาทแลว    กท็รงถือบาตรและจีวรเสด็จเขา 
สูปา   และทรงสงัดในปาน้ัน    ทรงปรารภวิปสสนา    กระทําใหแจงซ่ึงปจเจก 
โพธิญาณแลว  เสด็จไปสูสถานของพระปจเจกพุทธเจา  และพระปจเจกพุทธเจา 
ในที่นั้น    ทลูถามวา   พระองคทรงบรรลุไดอยางไร    ก็ไดตรสักึ่งคาถาที่พระ 
อาทิจจพันธุกลาวแลว  ทาํใหบริบูรณ. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา    บทวา  อฏาน  ต   ความวา   นัน้ไมเปน  
ฐานะที่จะมีได  อธิบายวา มิใชเหตุ.  ทานทําการลบนิคหิตเสีย ดุจในประโยควา 
อริยสจฺจานทสฺสน  แปลวา การเห็นอริยสัจท้ังหลายเปนตน.  บทวา สงฺคณิ- 
การตสฺส   ไดแก   ผูยินดียิ่งแลวดวยคณะ.     บทวา   ย   นั่นเปนตติยาวิภัตติ 
ดุจในประโยควา ย หิริยติ  หริิยิตพฺเพน  เปนตน.  บทวา  ผุสฺสเย  ความวา 
พึงบรรลุ.  บทวา สามยิก วิมุตฺตึ ไดแก โลกิยสมาบัติ. จริงอยู โลกิยสมาบัติ 
นั้น   เรียกวา   วิมุตติอันมีในสมัย   เพราะพนจากอกุศลธรรมทัง้หลายอันเปน 
ขาศึก   ในสมัยที่ไดสมาธิยังไมแนบแนนและแนบแนนนั่นเอง. 
         พระกมุารตรัสวา     เราใครครวญคําของพระปจเจกพุทธเจา    ชื่อวา 
อาทิจจพันธุอยางนี้วา  การท่ีบุคคลผูยินดีแลว  ดวยการคลุกคลีดวยคณะ  จะพึง 
บรรลุวิมุตติอันมีในสมัยนั้น    นั้นไมเปนฐานะที่จะมีได  คือ  นั้นไมเปนเหตุที่ 
จะมีได  ดังนี้แลว   ละความยินดีดวยการคลุกคลีดวยคณะ   ปฏบิัติโดยแยบคาย 
อยู   จึงไดบรรลุดังนี้   บทที่เหลือมีนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
                                   อัฏฐานคาถาวัณณนา    จบบริบูรณ 
                                                 วรรคที ่  ๒   จบ  
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                                          วรรคที่  ๓ 
                                       คาถาท่ี   ๒๑ 
           คาถาวา  ทิฏ ีวิสูกานิ  ดังนี้    มีอุบัติอยางไร ? 
          ไดยินวา  พระราชาพระองคหนึ่ง  ในกรุงพาราณสี   เสด็จไปในท่ีลับ 
ทรงพระราชดําริวา   รอนเปนตนซึ่งกําจัดหนาวเปนตนมีอยูฉันใด   วิวัฏฏะซึง่ 
กําจัดวัฏฏะฉันนั้น  มีอยูหรือวาไมมี  ดังนี้   พระองคจึงตรัสถามอํามาตยทั้งหลาย 
วา  พวกทานรูวิวัฏฏะหรอื    อํามาตยเหลาน้ันทูลวา รูพระมหาราช.  พระราชา 
ตรัสถามวา   นั้นเปนอยางไร.  แตนั้น   อํามาตยทั้งหลายทูลบอกสัสสตทิฏฐิและ 
อุจเฉททิฏฐิ  โดยนัยมีอาทิวา  โลกมทีี่สุด.  
         ลําดับนั้น  พระราชาทรงทราบวา  อํามาตยเหลาน้ี   ยอมไมรู อํามาตย 
เหลาน้ีแมทั้งหมดเปนคนเจาทิฏฐิ    ทรงเห็นความที่อํามาตยเหลาน้ันเปนผูแยง 
และไมควรดวยพระองคเองแลว  ทรงพระราชดําริวา  วิวัฏฏะซึง่กําจัดวัฏฏะมีอยู 
เราพึงแสวงหาวิวัฏฏะน้ัน          แลวทรงสละราชสมบัติผนวช        ทรงเห็นแจง 
ทรงกระทําใหแจง  ซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว  ก็ตรสัอุทานคาถาน้ี  และพยากรณ- 
คาถา  ในทามกลางพระปจเจกพุทธเจาวา 
                                    ทฏิ ีวิสูกานิ  อุปาติวตฺโต 
                            ปตฺโต  นิยาม  ปฏลิทฺธมคฺโค 
                            อุปฺปนนฺาโณมหิ  อนฺเนยฺโย 
                            เอโก  จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป  
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                                   เราลวงพนทิฏฐิอันเปนขาศึกไดแลว 
                 ถึงความเปนผูเท่ียง   ไดมรรคแลว  เปนผูมี  
                 ญาณเกิดขึ้นแลว  อันผูอื่นไมพึงแนะนํา พึง  
                 เท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น ดังน้ี. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา  บทวา ทิฏ ีวิสูกานิ ไดแกทิฏฐิ ๖๒ อยาง. 
จริงอยู  ทิฏฐิเหลาน้ัน    ชือ่วา เปนขาศึก   เพราะอรรถวาเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ 
ในมรรค เพราะอรรถวาขัดแยง และเพราะอรรถวา ทิ่มแทง.  ชื่อวา ทิฏฐิวิสูกะ 
เพราะอรรถวา  เปนขาศึกตอทิฏฐิอยางนี้.  หรือ ทฏิฐินั้นนั่นเองเปนขาศึกจึง 
ชื่อวา  ทิฏฐิวิสูกะ.  
         บทวา  อุปาติวตฺโต   คือ  กาวลวงแลว  ดวยทัสสนมรรค. 
         บทวา  ปตฺโต  นิยาม   ความวา   บรรลุแลว   ซึ่งความเปนผูเที่ยง 
เพราะไมมีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา      และเพราะมีการตรัสรูชอบเปนเบ้ืองหนา 
หรือบรรลุปฐมมรรค    กลาวคือ    ความเท่ียงที่สมบูรณแลว.       พระปจเจก 
พุทธเจากลาวความสําเร็จในปฐมมรรค     และการไดเฉพาะซ่ึงปฐมมรรค   ดวย 
คํามีประมาณเทาน้ี    บัดน้ี   พระปจเจกพุทธเจาจึงแสดงการไดเฉพาะซึ่งมรรค 
ที่เหลือ  ดวยบทน้ีวา  ปฏิลทฺธมคฺโค  ดังน้ี. 
         บทวา  อุปฺปนฺนาโณมฺห ิ ความวา  เปนผูมีปจเจกพุทธญาณเกิด  
ข้ึนแลว.   พระปจเจกพุทธเจาแสดงผล   ดวยบทน้ี. 
         บทวา  อนฺเนยฺโย  ความวา  อันบุคคลเหลาอ่ืนไมพึงแนะนําวา 
สิ่งน้ีจริง   สิ่งน้ีไมจริง.   พระปจเจกพุทธเจาแสดงความเปนผูรูเอง ดวยบทน้ี.  
         อีกอยางหนึ่ง     ผูใดลวงพนความไมมีแหงความเปนผูอันผูอ่ืนไมพึง 
แนะนํา  ในปจเจกโพธิญาณที่บรรลแุลว  หรือลวงพนทิฏฐิอันเปนขาศึกไดแลว  
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ดวยสมถวิปสสนาดวยตนเอง   ถึงความเปนผูเที่ยง  ดวยมรรคตน    มีมรรคอัน 
ไดเฉพาะแลว    ดวยมรรคท่ีเหลือท้ังหลาย   หรือมีญาณเกิดแลว  ดวยผลญาณ 
ไดบรรลุแลว   ซึ่งญาณท้ังปวง  ดวยตนเองเทาน้ัน   เพราะฉะนั้น   ผูนั้นชื่อวา 
อนฺเนยฺโย  อันผูอ่ืนไมพึงแนะนํา.  บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว 
นั่นแล. 
                               ทิฏฐิวิสูกคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
                                            คาถาท่ี   ๒๒ 
           คาถาวา  นิลฺโลลุโป  ดังนี้   มีอุบัติอยางไร ?  
           ไดยินวา วิเสท  (พอครัว)  ของพระเจาพาราณสี  ปรุงพระกระยาหาร 
ในระหวางนอมเขาถวาย ดวยความปรารถนาวา  การเห็นโภชนะที่ฟูใจ  เปนรส 
ที่ประเสริฐ    ทําอยางไรหนอ   พระราชาพึงพระราชทานทรัพยแกเรา.   พระ- 
กระยาหารน้ันยังความประสงคที่จะเสวยใหเกิดข้ึนแกพระราชาดวยกลิ่นเทาน้ัน  
จึงทําใหพระเขฬะเกิดข้ึนในพระโอษฐ     แตพอพระองคทรงใสพระกระยาหาร 
คําแรกลงในพระโอษฐ    ประสาทสําหรับรับรส ๗ พัน    ก็ซาบซานดุจถูกน้ํา 
อมฤตฉะน้ัน     วิเสทคิดวา  บัดนี้    พระราชาจักทรงพระราชทานแกเรา    ฝาย 
พระราชาทรงพระราชดําริวา    พอครัวสมควรแกสักการะ    แตครั้นทรงลิ้มรส 
แลว      ทรงพระราชดําริวา      เกียรติศัพทที่ชั่ว    พึงระบือถึงเราผูสักการะวา 
พระราชานี้เปนผูโลภติดในรส   จึงไมตรัสอะไร    ฝายวิเสทก็คิดวา  พระราชา 
จักพระราชทานรางวัลในบัดนี้  จนกระทั่งเสวยพระกระยาหารเสร็จอยางนี้  แม 
พระราชาก็ไมตรัสอะไร  เพราะทรงกลัวการติเตียน.  
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         ลําดับนั้น     วิเสทคิดวา   พระราชานี้ไมมีชิวหาวิญญาณ    ในวันที ่๒ 
จึงนําพระกระยาหารไมดีเขาทูลถวาย  พระราชาเม่ือเสวยอยู   แมทรงรูวา  วันนี้ 
พอครัวควรแกการตะคอก   ควรแกการขม   ทรงพิจารณาดุจในกอน  ก็ไมตรัส 
อะไร    เพราะทรงกลัวการติเตียน    แตนั้น    วิเสทคิดวา   พระราชาไมทรงรู 
พระกระยาหารท่ีดีที่ไมดี   ดังน้ีแลว    ถือเอาส่ิงของท่ีตนสั่งสมไวทั้งหมด   ปรุง 
พระกระยาหารอยางใดอยางหน่ึงถวายแดพระราชา     พระราชาทรงเบื่อหนายวา 
โอหนอ !   ความโลภ    เราบริโภคตลอด ๒๐,๐๐๐ ป    ก็ไมไดแมมาตรวาภัต 
เพราะความโลภของพอครัวน้ี    ดังน้ีแลว   ทรงสละพระราชสมบัติ   ทรงผนวช 
เห็นแจงอยู   ทรงกระทําใหแจง   ซึ่งปจเจกโพธิญาณ  ตรัสพระคาถานี้  โดยนัย 
กอนน่ันแลวา 
                                               นิลฺโลลุโป  นิกฺกุโห  นิปฺปปาโส  
                                นมิฺมกฺโข  นิทฺธนตฺกสาวโมโห 
                                นิราสโย  สพฺพโลเก   ภวิตฺวา 
                               เอโก  จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                        บุคคลผูไมโลภ ไมหลอกลวง  ไมม ี
                ความกระหาย  ไมลบหลู   มโีมหะดุจน้ําฝาด 
                อนักําจัดเสียแลว  ไมมีความอยาก  ครอบงํา 
                โลกท้ังปวงไดแลว             พึงเท่ียวไปผูเดียว 
                เหมือนนอแรด  ฉะนั้น  ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  นิลฺโลลุโป ไดแก ผูไมมีความโลภ.  เพราะ 
บุคคลใดถูกความอยากในรสครอบงําแลว     บุคคลนั้นยอมโลภจัด      และโลภ  
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บอย ๆ    เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวา  โลลโุป    ผูมีความโลภ.  เพราะฉะน้ัน 
พระปจเจกพุทธเจาน้ัน    เม่ือจะปฏิเสธความโลภนั้น    จึงกลาววา  นิลฺโลลุโป 
ผูไมโลภ. 
         ในบทน้ีวา   นิกฺกุโห  นี ้   บุคคลใดไมมีเรื่องหลอกลวง  ๓  อยาง 
บุคคลน้ันเรียกวา นิกฺกุโห  ผูไมหลอกลวง แมก็จริง  ถึงอยางนั้น   ในคาถาน้ี  
มีอธิบายอยางนี้วา ไมหลอกลวง  เพราะไมถึงความกระหยิ่ม  ในโภชนะอันฟูใจ 
เปนตน. 
         ในบทวา  นิปฺปปาโส  นี ้  ความอยากด่ืม   ชือ่วา   ความกระหาย 
ชื่อวา  ไมมีความกระหาย   เพราะไมมีความกระหายน้ัน.  อธิบายวา  เวนแลว 
จากความเปนผูใครจะบริโภค  ดวยความโลภในรสดี.  
         ในบทวา   นิมมฺกฺโข   นี ้   การลบหลู    มีการยังคุณของคนอ่ืนให 
เสื่อมเสียเปนลักษณะ  ชือ่วา ไมลบหลู  เพราะไมมีการลบหลูนั้น.  พระปจเจก 
พุทธเจา    กลาวหมายถึงความไมมีการลบหลูคุณ   ของพอครัว    ในกาลท่ีตน 
ยังเปนคฤหัสถ. 
         ในบทวา  นิทฺธนฺตกสาวโมโห  นี้  ธรรม  ๖ อยาง   คือ ๓ อยาง 
มีราคะเปนตน    และ ๓ อยาง มีกายทุจริตเปนตน  พึงทราบวา กสาวะ น้ําฝาด 
ดวยอรรถวาไมเลื่อมใสตามความเปนจริง   และดวยอรรถวาใหละภาวะตน  ให 
ถือภาวะอ่ืน  เหมือนอยางท่ีทานกลาววา ในธรรม  ๖ อยางนั้น กสาวะ ๓ เปน 
ไฉน  กสาวะ ๓ เหลาน้ี   คือราคกสาวะ  โทสกสาวะ  โมหกสาวะ   กสาวะ ๓ 
แมอ่ืนอีก  คือ  กายกสาวะ  วจีกสาวะ  มโนกสาวะ.  ชื่อวา มีโมหะดุจนํ้าฝาด 
อันกําจัดเสียแลว      เพราะกําจัดโมหะอันเปนมูลรากแหงกสาวะ ๕   เวนโมหะ 
ในบรรดากสาวะ ๖ นั้น     และกําจัดกสาวะ  ๖  อยางเหลาน้ันท้ังหมดเสียแลว  
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อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  มโีมหะดุจนํ้าฝาดอันกําจัดเสียแลว  เพราะกําจัดกายกสาวะ 
วจีกสาวะ และมโนกสาวะ ทั้ง ๓ อยางนั้น    และโมหะเสียแลว. ในบรรดากสาวะ 
นอกน้ี   ความที่บุคคลกําจัดราคกสาวะไดแลว  ก็เปนอันกําจัดโทสกสาวะไดดวย 
เพราะไมลบหลูสําเร็จแลว  ดวยความเปนผูไมโลภเปนตนนั่นเทียว. 
         บทวา  นิราสโย    คือ  ไมมีตัณหา.     บทวา  สพฺพโลเก   ไดแก 
ในโลกท้ังส้ิน. อธิบายวา ในภพท้ัง   ๓ หรือในอายตนะ  ๑ ๒ คืองดเวนภวตัณหา 
และวิภวตัณหาแลว.   บทที่เหลือ  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล.   อีกอยาง 
หน่ึง  นักศึกษาครั้นกลาวบาทท้ัง  ๓  แลว  พึงทําการเชื่อมในบาทน้ี   แมอยางนี้ 
วา   พึงเที่ยวไปผูเดียว   หรือ   แมอยางนี้วา   พึงอาจเพื่อเท่ียวไปผูเดียว   ดังน้ี. 
                               นิลโลลุปคาถาวัณณนา   จบบรบิูรณ  
 
                                          คาถาท่ี  ๒๓ 
         คาถาวา  ปาป   สหาย  ดังนี้    มอุีบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา    พระราชาพระองคหนึ่ง    ในกรุงพาราณสี     ทรงกระทํา 
ประทักษิณพระนครอยู   ดวยอานุภาพแหงพระราชาอันยิ่งใหญ  ทรงเห็นมนุษย 
ทั้งหลายขนขาวเปลือกเกาเปนตนออกจากยุงฉางไวในภายนอก    จึงตรัสถาม 
อํามาตยทั้งหลายวา     ดูกอนพนาย   นีอ้ะไร ?    อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา 
ขาแตมหาราช  บัดนี้ ขาวเปลือกใหมจักเกิดข้ึน  มนุษยเหลาน้ี จึงทิ้งขาวเปลือก 
เกา  เพ่ือทําท่ีวางสําหรับขาวเปลือกใหมเหลาน้ัน.    พระราชาตรัสวา    ดกูอน 
พนาย  วัตถุสําหรับนางสนมและพลกายเปนตน    บริบรูณแลวหรือ  ? 
         อ.  อยางนั้น  พระมหาราช  บริบรูณแลว.  
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         ร.  ดกูอนพนาย    ถาอยางนั้น     จงใหสรางโรงทาน    เราจักใหทาน 
อยาใหขาวเปลือกเหลาน้ี  เสียไปเปลา ๆ. 
         ลําดับนั้น   อํามาตยผูมิจฉาทิฏฐิคนหน่ึง  ทูลวา  ทานท่ีใหแลวไมมีผล 
พวกพาลและพวกบัณฑิต   แลนไป ทองเท่ียวไป  จักทําท่ีสุดแหงทุกขได ดังน้ี 
แลว    ทลูหามพระราชานั้น.    แมครั้งท่ี ๒  แมครั้งท่ี ๓   ทาวเธอก็ทรงเห็น 
คนทั้งหลายยื้อแยงยุงฉาง   จึงตรัสสั่งอยางนั้นเหมือนกัน   แมครั้งท่ี  ๓  อํามาตย 
เจาทิฏฐินั้น    ก็ทลูหามพระราชาพระองคนั้นวา  ขาแตมหาราช  ทานน้ี   คนโง 
บัญญัติไว  ดงัน้ีเปนตน.  
         พระองคทรงเบ่ือหนายวา    เราไมไดเพ่ือใหแมของตนเอง    เราจะมี 
ประโยชนอะไรกับสหายผูลามกเหลาน้ี      ทรงสละราชสมบัติ    ทรงผนวชแลว 
ทรงเห็นแจงอยู    ไดกระทําใหแจงซ่ึงปจเจกโพธิญาณ    และทรงติเตียนสหาย  
ผูลามกนั้น   จึงตรัสอุทานคาถานี้วา 
                                      ปาป   สหาย  ปรวชฺชเยถ 
                                            อนตฺถทสฺสึ   วิสเม  นวิิฏ 
                                       สย  น  เสเว  ปสุต  ปมตฺต   
                                       เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                               กุลบุตรพึงเวนสหายผูลามก   ไมพึง 
                   เสพดวยตนเอง ซึ่งสหายผูบอกความฉิบหาย  
                   มิใชประโยชน      ผูต้ังอยูในกรรมอันไมเสมอ   
                   ผูของอยู      ผูประมาท       พึงเท่ียวไปผูเดียว 
                   เหมือนนอแรด  ฉะนั้น    ดังน้ี.  
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         คาถาน้ัน     มีความสังเขปดังน้ี    สหายน้ีใด    ชื่อวา  ลามก     เพราะ 
เปนผูประกอบดวยทิฏฐิ ๑๐ อยาง  ชื่อวา  อนัตถทัสสี   เพราะอรรถวาชี้บอก 
ความฉิบหาย  แมแกคนเหลาอ่ืน   และต้ังอยูในกรรมอันไมเสมอ  มีกายทุจรติ  
เปนตน   กลุบุตรผูใครประโยชน พึงเวนสหายผูลามกนั้น  ไมพึงเสพดวยตนเอง 
ซึ่งสหายผูชี้บอกความฉิบหาย   ผูต้ังอยูในกรรมอันไมเสมอ   อธิบายวา  ไมพึง 
คบ     ดวยอํานาจของตนดวยประการนี้     ก็ถาตกอยูในอํานาจของคนอ่ืนไซร 
ตนเองจะอาจทําอะไรไดเลา.  
         บทวา  ปสุต   ไดแก ผูซานไป   อธิบายผูของแลวในอารมณนั้น ๆ 
ดวยอํานาจทิฏฐิ.  บทวา ปมตฺต  ไดแก ผูปลอยจิตในกามคุณท้ังหลาย  หรือ 
ผูเวนจากกุศลภาวนา.     กุลบุตรไมพึงเสพ   คือ  ไมพึงคบ  ไมพึงเขาไปใกล 
สหายน้ัน  คือ  ผูเปนเชนนั้น     โดยทีแ่ท   พึงเที่ยวไปผูเดียว   เหมือนนอแรด 
ฉะน้ัน  ดังนี้แล. 
                          ปาปสหายคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
                                       คาถาท่ี   ๒๔ 
         คาถาวา   พหุสฺสุต  ดังน้ี   มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา    ในกาลกอน    ปจเจกโพธิสัตว  ๘  องค    บวชแลวใน 
พระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา  พระนามวา    กัสสป    บําเพ็ญคตปจจา- 
คตวัตรแลวเกิดในเทวโลก   เรื่องทั้งหมดเปนเชนกับที่กลาวแลวใน  อนวัชช- 
โภชิคาถา   นั่นแล.   สวนความแปลกกัน   ดังน้ี  :-  
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         พระราชาทรงใหพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายนั่งแลว    จึงตรัสวา  พวก 
ทานชื่อวาอะไร.  พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันทูลวา   ดูกอนมหาบพิตร   พวก 
อาตมาชื่อวา    พหูสูต.    พระราชาทรงมีพระราชหฤทัยยินดีวา   เราชื่อวา 
สุตพรหมทัต   ยอมไมถึงความอ่ิมดวยสุตะ  เอาเถิด   เราจักฟงสัทธรรมเทศนา 
อันมีนัยวิจิตร    ในสํานักของพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน    ดงัน้ีแลว   ถวายนํ้า 
ทักขิโณทก  ทรงอังคาสแลว  ในที่สุดแหงภัตกิจ  ทรงรับบาตรของพระสังฆเถระ 
ทรงไหว  ประทับนั่งขางหนา    ดวยพระดํารัสวา   ขาแตทานผูเจริญ     ขอทาน 
จงแสดงธรรมกถาเถิด.  พระปจเจกพุทธเจาน้ันทูลวา    มหาบพิตร  ขอมหาราช  
จงมีความสุข     จงสิ้นราคะเถิด    แลวลุกไป.    พระราชาทรงพระราชดําริวา 
พระปจเจกพุทธเจาองคนี้    ไมใชพหูสตู    องคที่  ๒  จักเปนพหูสูต    จึงทรง 
นิมนตเพ่ือฉันในพรุงนี้    ดวยพระราชดําริวา    เราจักฟงพระธรรมเทศนาอัน 
วิจิตรในวันพรุงน้ี    พระองคทรงนิมนตพระปจเจกพุทธเจาท้ังหมดจนถึงลําดับ 
องคสุดทาย     ดวยประการอยางนี้.     พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันแมทั้งหมด 
แสดงบทหน่ึงใหแปลกกันแลวกลาวบทท่ีเหลือเปนเชนกันบทตนวา  ขอพระ- 
มหาราชจงสิ้นโทสะ  จงสิ้นโมหะ   จงสิ้นคติ  จงสิ้นวัฏฏะ  จงสิ้นอุปธิ  จงส้ิน 
ตัณหา  ดังนี้แลว  จึงลุกไป. 
         ลําดับนั้น    พระราชาทรงพระราชดําริวา    พระปจเจกพุทธเจาเหลานี้  
กลาววา    พวกอาตมาเปนพหูสูต    แตพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน      ไมมีกถา 
อันวิจิตรเลย      คําท่ีพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันกลาวแลวจะมีประโยชนอะไร 
ทรงปรารภแลว     เพ่ือทรงพิจารณาอรรถแหงถอยคําของพระปจเจกพุทธเจา 
เหลาน้ัน    ครั้นทรงพิจารณาอยูวา จงส้ินราคะ ดังนี้   ก็ทรงทราบวา   เมื่อราคะ  
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สิ้นแลว   โทสะก็ดี   โมหะก็ดี    กิเลสทั้งหลายอ่ืนก็ดี   ยอมเปนอันสิ้นแลวดวย 
จึงทรงพอพระราชหฤทัยวา    พระสมณะเหลาน้ีเปนพหูสูตโดยตรง     เปรียบ 
เหมือนบุรุษชี้แสดงแผนดินใหญ   หรืออากาศ  ดวยน้ิวมือ  ก็ไมเปนอันชี้แสดง 
ประเทศสักน้ิวมือเลย      แตความจริงแล      เปนอันชี้แสดงแผนดินและอากาศ 
เหมือนกัน    ฉันใด    พระสมณะเหลาน้ี     เมื่อชี้แสดงอรรถองคละขอก็เปนอัน 
ชี้แสดงอรรถอันหาปริมาณไมได    ฉันนั้น.    แตนั้นทาวเธอทรงปรารถนาอยู 
ซึ่งความเปนพหูสูต    เห็นปานน้ันวา    ชื่อในกาลไหนหนอ    แมเราจักเปน 
พหูสูตอยางน้ี   ทรงสละราชสมบัติ      ผนวชแลวเห็นแจงอยู    ไดทําใหแจงซึ่ง 
ปจเจกโพธิญาณแลว  ตรัสอุทานคาถานี้วา  
                    พหุสฺสุต   ธมฺมธร  ภเชถ 
                 มตฺิต  อุฬาร  ปฏิภาณวนฺต 
                 อฺาย  อตฺถานิ  วิเนยฺย  กงฺข 
                  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                 บุคคลพึงคบมิตรผูเปนพหูสูต   ทรง- 
                  ธรรม  ผูยิ่งดวยคุณธรรม    มีปฏิภาณ   รูจัก 
                  ประโยชนทั้งหลาย  กําจัดความสงสัยไดแลว 
                  พึงเท่ียวไปผูเดียว     เหมอืนนอแรด    ฉะนั้น 
                     ดังน้ี. 
         ในคาถาน้ัน    มีเนื้อความโดยยอดังน้ี     บทวา    พหุสฺสุต   ความวา 
มิตรผูพหูสูตมี   ๒  อยางคือ     ผูพหูสูตทางปริยัติ     เชี่ยวชาญโดยเนื้อความ  
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ในไตรปฎก ๑  ผูพหูสูตทางปฏิเวธ   เพราะความท่ีมรรค   ผล   วิชชา   และ 
อภิญญาอันตนแทงตลอดแลว    ๑. ผูมอีาคมมาแลว   ชื่อวา   ผูทรงธรรม   กผู็ 
ประกอบพรอมดวยกายกรรม    วจีกรรม     และมโนกรรมอันยิ่ง   ชื่อวา   ผูยิ่ง 
ดวยคุณธรรม   ผูมียุตตปฏิภาณ ๑  ผูมมีุตตปฏิภาณ ๑  ผูมียุตตมตุตปฏิภาณ ๑ 
ชื่อวา  มีปฏภิาณ  พึงทราบผูมีปฏิภาณ  ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงปริยัติปฏิภาณ 
ปริปุจฉาปฏิภาณ  และอธิคมนปฏิภาณ.  
         จริงอยู   ปรยิัติยอมแจมแจงแกมิตรใด    มิตรนั้นชื่อวา   ปริยัติปฏิภาณ 
การสอบถามยอมแจมแจงแกมิตรใด    ผูสอบถามอรรถ    ญาณ   ลักษณะ   และ 
ฐานาฐานะ  มิตรนั้นชื่อวา  ปริปุจฉาปฏิภาณ  ธรรมมีมรรคเปนตนอันมิตรใด 
แทงตลอดแลว   มิตรนั้นชื่อวา  ปฏิเวธปฏิภาณ  บคุคลพึงคบมิตรผูเปนพหูสูต 
ทรงธรรม  ผูยิ่งดวยคุณธรรม  มีปฏิภาณน้ันคือมีรูปเห็นปานน้ัน   แตนั้นรูจัก 
ประโยชนทัง้หลายมีอเนกประการ  โดยตางดวยประโยชนตน  ประโยชนคนอ่ืน 
และประโยชนทั้งสอง  หรือโดยตางดวยทิฏฐธัมมิกประโยชน    สัมปรายิกประ- 
โยชน  และปรมัตถประโยชน  ดวยอานุภาพแหงมิตรนั้น    แตนั้น  กําจัดความ 
สงสัยไดแลว   ในฐานะเปนที่ต้ังแหงความสงสัยทั้งหลาย  มีอาทิวา  ในอดีตกาล 
เราไดมีแลวหรือหนอ  ดงัน้ีแลว   นําออกไปซึ่งความเคลือบแคลง  ใหหมดไป 
มีกิจท้ังปวงอันทําแลวอยางนี้   พึงเที่ยวไปผูเดียว   เหมือนนอแรด   ฉะน้ันแล.  
                                   พหุสุตคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ  
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                                     คาถาท่ี   ๒๕ 
         คาถาวา  ขิฑฺฑ  รตึ   ดังน้ี   มีอุบติัอยางไร ? 
         ในกรุงพาราณสี   พระราชาพระนามวา  วิภูสกพรหมทัต    เสวยยาคู 
หรือพระกระยาหารแตเชาตรู      ทรงใหตกแตงพระองค     ดวยเครื่องประดับ 
นานาชนิด  ทรงสองพระวรกายท้ังส้ิน  ในพระฉายใหญ  ทรงเอาเครื่องประดับ 
ที่ไมตองการออกเสีย    ใหพนักงานตกแตง    ดวยเครื่องประดับอยางอ่ืน  ใน 
วันหน่ึง เมื่อพระองคทรงกระทําอยางนี้  กถ็ึงเวลาเสวยพระกระยาหารตอนเท่ียง 
ครั้งน้ันพระองคยังตกแตงไมเสร็จเลย   ก็ทรงโพกพระเศียร    ดวยผืนผา   แลว 
เสด็จเขาท่ีบรรทมในกลางวัน    เมื่อพระองคเสด็จลุกข้ึน      ทรงกระทําอยางนั้น 
แมอีก    พระอาทิตยก็อัสดง.    ในวันที่ ๒ ก็ดี  ในวันที่ ๓ ก็ด ี ก็ทรงกระทํา  
อยางนั้น  เมื่อพระองคทรงขวนขวายในการตกแตงอยางนั้น   ก็เกิดพระโรคปวด 
ในพระปฤษฏางค. 
         พระองคทรงพระราชดําริดังน้ีวา   โอ !  โธเอย  เราแมตกแตงอยูดวย 
เรี่ยวแรงทั้งหมด  ก็ไมพอใจในเครื่องประดับที่สมควรน้ี     ยงัความโลภใหเกิด 
ข้ึนได    ก็ข้ึนชื่อวา    ความโลภนั้น     ทําใหคนถึงอบาย   เอาเถอะ   เราจะขม 
ความโลภนั้น  ดังนี้แลว   ทรงสละราชสมบัติ    ทรงผนวช   เจริญวิปสสนาอยู 
ก็ทรงกระทําใหแจง   ซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว   จึงตรัสอุทานคาถานี้วา 
                                       ขิฑฺฑ  รตึ  กามสุขฺจ  โลเก 
                          อนลงฺกรตฺิวาน   อนเปกฺขมาโน 
                                    วภิูสนฏานา  วิรโต  สจฺจวาที  
                                    เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป  
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                                            บุคคลไมพอใจการเลน  ความยินดี 
                  และกามสุขในโลกแลวไมเพงเล็งอยูเวนจาก 
                  ฐานะแหงการประดับ   มีปกติกลาวคําสัตย 
                  พึงเท่ียวไปผูเดียว    เหมอืนนอแรด    ฉะนั้น 
                     ดังน้ี. 
         การเลน ความยินดีในคาถาน้ัน    ไดกลาวแลวในกาลกอนเทียว. บทวา  
กามสุข  ไดแก  ความสุขในวัตถุกาม.   จริงอยู    วัตถุกามท้ังหลาย   เรียกวา 
สุข  เพราะเปนอารมณเปนตนของความสุข.    เหมือนอยางพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  รูปมอียู    ความสุข  ติดตามสุข ดังน้ี. บุคคลไมพอใจ   คือไมกระทําวา 
พอละ   ซึ่งการเลน  ความยินดี  และกามสุขนั่น    ในโอกาสโลกนี้   อยางนี้แลว 
ไมถือส่ิงน้ันวา  กอความเดือดรอน  หรือไมถือส่ิงน้ันวาเปนสาระ. 
         บทวา    อนเปกฺขมาโน    ความวา    มีปกติไมเพงเล็ง  คือ  ไมมี 
ความอยาก    ไมมีความทะยานอยาก.    ในคําวา    วิภูสนฏานา    วิรโต 
สจฺจวาที  เอโก   จเร   นี ้  พึงเห็นเน้ือความอยางนี้วา    เครื่องประดับมี  ๒ 
อยาง  คือ   เครื่องประดับสําหรับฆราวาส ๑  เครื่องประดับสําหรับบรรพชิต ๑ 
ก็เครื่องประดับสําหรับฆราวาสมีผาสาฎก    ผาโพก    ดอกไม    และของหอม 
เปนตน   สวนเครื่องประดับสําหรับบรรพชิตมีเครื่องตกแตง  คือ บาตรเปนตน 
เครื่องประดับนั่นเอง   ชือ่วา วิภูสนัฏฐานะ  เวนจากฐานะแหงการประดับนั้น 
ดวยวิรัติแม ๓ อยาง  ชื่อวา  มีปกติกลาวคําสัตย  เพราะพูดไมผิด  ดังนี้แล. 
                            วิภูสนฏัฐานคาถาวัณณนา   จบบริบูรณ  
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                                        คาถาท่ี   ๒๖ 
         คาถาวา    ปุตฺตฺจ    ทาร  ดังนี้  มีอุบัติอยางไร ?  
         ไดยินวา  พระราชโอรสของพระเจาพาราณสี  ทรงอภิเษกแลวในกาล 
ยังทรงพระเยาวนั้นเทียว  เสวยราชสมบัติ.   พระองคทรงเสวยพระสิริราชสมบัติ  
ดุจพระปจเจกโพธิสัตวที่กลาวแลว    ในปฐมคาถา   ในวันหน่ึง  ทรงพระราช 
ดําริวา   เราสวยราชสมบัติ    ยอมทําทุกขแกชนมาก    เราจะมีประโยชนอะไร 
ดวยบาปน้ี    เพ่ือประโยชนแกการเสวยคนเดียวเลา   เราจะยังสุขใหญใหเกิดข้ึน 
ดังน้ีแลว   ทรงสละราชสมบัติ  ทรงผนวช  เจริญวิปสสนาอยู    ทรงกระทําให 
แจงซ่ึงปจเจกโพธิญาณแลว   ไดตรัสอุทานคาถาน้ีวา  
                    ปุตฺตฺจ  ทาร  ปตรฺจ  มาตร        
                 ธนานิ   ธฺานิ  พนฺธวานิ 
                 หตฺิวาน   กามานิ  ยโถธิกานิ 
                  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                     บุคคลละบุตร  ภรรยา  บดิา  มารดา 
               ทรพัย    ขาวเปลือก   พวกพอง   และกามซ่ึง 
               ต้ังอยูตามสวนแลว พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือน 
               นอแรด  ฉะนั้น    ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ธนานิ ไดแก  รัตนะทั้งหลายมีแกวมุกดา 
แกวมณี  แกวไพฑูรย  สงัข  ศิลา  แกวประพาฬ  เงิน  ทองเปนตน.  บทวา 
ธฺานิ  ไดแก อปรธัญชาติ  ๗  อยาง   อันตางดวย  ขาวสาลี  ขาวเจา 
ขาวเหนียว    ขาวละมาน   ขาวฟาง   ลกูเดือย   และหญากับแก.  
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         บทวา  พนฺธวานิ  ไดแก พวกพอง ๔ ประเภท  คือ  ญาติ  โคตร 
มิตร  และเพื่อนเรียนศิลปะ.   บทวา  ยโถธิกานิ  คือ    ซึ่งต้ังอยูตามสวนของ 
ตน ๆ นั่นเทยีว.  บทที่เหลือ  มีนัยทีก่ลาวแลวน่ันแล. 
                           ปุตตทารคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
                                      คาถาท่ี   ๒๗ 
         คาถาวา  สงฺโค  เอโส   ดังน้ี   มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา  ในกรุงพาราณสี    มีพระราชาพระองคหน่ึง    พระนามวา  
ปาทโลลพรหมทัต      ทาวเธอเสวยยาคู    หรือพระกระยาหาร     แตเชาตรู 
ทรงชมนักฟอน  ๓   ประเภทในปราสาทท้ัง ๓  คําวา  นักฟอน  ๓  ประเภท 
ไดแก นักฟอนท่ีมาจากพระราชาในอดีต ๑ นักฟอนท่ีมาจากพระราชาถัดมา ๑ 
นักฟอนท่ีต้ังข้ึนในรัชกาลของพระองค ๑. 
         ในวันหน่ึง    พระองคเสด็จไปสูปราสาทของนักฟอนรุนสาวแตเชาตรู 
สตรีนักฟอนท้ังหลายคิดวา    พวกเราจักใหพระราชาทรงรื่นเริง    จึงประกอบ 
การฟอนรํา  ขับรอง   และการประโคม    อันนาจับใจยิ่ง    ดุจพวกนางอัปสร 
ของทาวสักกะจอมทวยเทพฉะน้ัน     พระราชาไมทรงพอพระราชหฤทัยวา  การ 
ฟอนรําของนักฟอนรุนสาวทั้งหลายนั่น   ไมอัศจรรย  จึงเสด็จไปสูปราสาทของ 
นักฟอนรุนกลาง    สตรีนกัฟอนแมเหลาน้ัน    ก็ไดกระทําอยางนั้นเหมือนกัน. 
พระองคไมพอพระราชหฤทัยในสตรีนักฟอนรุนกลางแมนั้นเหมือนกัน  จึงเสด็จ 
ไปสูปราสาทของนักฟอนรุนใหญ     สตรีนักฟอนแมเหลาน้ัน      ก็ทําอยางนั้น 
เหมือนกัน.  
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         พระราชาทรงเห็นการฟอนรําเปนเชนกับการเลนกระดูก    เพราะสตรี 
นักฟอนเหลาน้ันเปนคนแกเฒาลวง ๒-๓ รัชกาลมาแลว     และทรงฟงเสียง 
ขับรองอันไมไพเราะ   จึงเสด็จสูปราสาทของนักฟอนรุนสาว   ปราสาทของนัก 
ฟอนรุนกลางไป ๆ มา ๆ อยางนี้   ก็ไมทรงพอพระราชหฤทัยในท่ีแหงไหนเลย 
ทรงพระราชดําริวา   สตรนีักฟอนเหลาน้ี   ประสงคจะใหเรารื่นเริง   ดุจเหลา 
นางอัปสรของทาวสักกะ   จอมทวยเทพฉะนั้น   จึงประกอบการฟอนรํา   การ  
ขับรอง    และการประโคม    เต็มความสามารถทุกอยาง    เรานั้นไมพอใจในที่ 
แหงไหนเลย   ทําใหโลภะเจริญข้ึนเทาน้ัน  ก็ข้ึนชือ่วา  โลภะน้ันเปนธรรมพึง  
ใหไปสูอบาย   เอาเถิด   เราจะขมโลภะ   ดังน้ีแลว    ทรงสละราชสมบัติ   ทรง 
ผนวชแลว   เจริญวิปสสนาอยู   ก็ทรงทําใหแจง    ซึ่งปจเจกโพธิญาณ   จึงได 
ตรัสอุทานคาถานี้วา 
                          สงฺโค  เอโส  ปริตฺตเมตฺถ  โสขฺย 
                      อปฺปสฺสาโท  ทุกฺขเมตฺถ  ภิยฺโย 
                      คณฺโฑ  เอโส  อิติ   ตฺวา  มติมา 
                      เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                  บณัฑิตทราบวา   ความเกี่ยวของใน 
                 เวลาบริโภคเบญจกามคุณน้ี   มีสขุนอย   ม ี
                 ความยินดีนอย   มีทุกขมาก   ดุจหัวฝ  ดังน้ี 
                 แลว  มีความรู   พึงเท่ียวไปผูเดียว    เหมือน 
                 นอแรด  ฉะนัน้  ดังน้ี.  
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         คาถาน้ันมีอรรถวา   บทวา  สงฺโค  เอโส   ความวา   พระปจเจก- 
พุทธเจาแสดงการอุปโภคของตน  ดวยวา  ความเกี่ยวของนั้น     ชื่อวา สังคะ 
เพราะอรรถวาสัตวทั้งหลายของอยูในเบญจกามคุณน้ัน  ดุจชางตกอยูในเปอกตม 
ฉะน้ัน. 
         บทวา   ปริตฺตเมตฺถ โสขฺย   ความวา   ในกาลแหงบริโภคเบญจ- 
กามคุณน้ี   ชือ่วามีสุขนอย  เพราะอรรถวา  ลามก   โดยใหเกิดความสําคัญผิด  
หรือโดยเนื่องดวยกามาวจรธรรม     มีอธิบายวา    มีนิดหนอย    คือมีชั่วคราว 
ดุจสุขในการชมดูการฟอนรําท่ีแสงฟาแลบใหสวางข้ึน   ฉะน้ัน.   โทษของกาม 
ทั้งหลาย   พึงทราบวา  มีความยินดีนอย  เปนเพียงหยดนํ้า  เมื่อเทียบกับทุกข 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว   โดยนยัอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กุลบตุร 
ในโลกน้ี    ยอมสําเร็จการเลี้ยงชีพ    ดวยการประกอบศิลปะใด   คือ  การคิด 
การนับ ดังน้ีเปนตน  โดยที่แท  มีทุกขยิ่ง  คือ  มาก  เปนเชนกับน้ําในสมุทร 
ทั้งส่ี  เพราะฉะนั้น  พระปจเจกพุทธเจาจึงกลาววา   มีความยินดีนอย   มีทกุข 
มาก  ดังนี้. 
         บทวา  คณฺโฑ เอโส   ความวา   เบญจกามคุณนี้    เปรียบเหมือน 
เบ็ด  ดวยสามารถแสดงความยินดีแลว  ครามา.  บทวา  อิติ   ตฺวา มติมา 
ความวา    บรุุษผูบัณฑิตที่มีความรู    รูอยางนี้แลว     ก็พึงละกามท้ังหมดเสีย 
เที่ยวไปผูเดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้นแล.    
                                   สังคคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ  
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                                    คาถาท่ี   ๒๘ 
         คาถาวา   สนฺทาลยิตฺวาน  ดังนี้  มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา   ในพระนครพาราณสี    มีพระราชาพระนามวา อนิวัตต- 
พรหมทัต   ทาวเธอเสด็จเขาสูสงคราม   ทรงปราชัยแลวไมเสด็จกลับ     หรือ 
ทรงปรารภพระราชกิจอยางอ่ืนยังไมสําเร็จ  ก็ไมเสด็จกลับ   เพราะฉะนั้น  ชน  
ทั้งหลายจึงเรียกพระองคอยางนั้น   ในวันหน่ึง พระองคเสด็จไปสูพระราชอุทยาน 
ก็โดยสมัยนัน้     ไฟปาไดลุกไหม   ไฟน้ันไหมไมแหง    และวัตถุมีหญาเปนตน 
ที่ตกหลน  ลามไปไมหวนกลับ  พระราชาทรงเห็นไฟนั้นแลว  ทรงยังนิมิตอัน 
เปรียบดวยไฟนั้นใหเกิดข้ึนวา ไฟปานี้ฉันใด ไฟ ๑๑ อยาง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ไหมสัตวทั้งหลายทั้งปวงไปไมหวนกลับ กอทุกขใหญใหเกิดข้ึน ชื่อในกาลไหน 
หนอ  แมเราเพ่ือไมใหทุกขนี้หวนกลับ    พึงเผาไหมกิเลสทั้งหลาย    ดวยไฟ 
คือ  อริยมรรคญาณ  เหมือนไฟนี้  ไปไมหวนกลับ. 
         แตนั้น     พระองคเสด็จไปสักครู   ทรงเห็นชาวประมงทั้งหลายกําลังจับ 
ปลาในแมน้ํา   ปลาใหญตัวหนึ่งติดขายของชาวประมงเหลาน้ัน     ไดทําลายขาย 
หนีไป  ชาวประมงเหลานั้นรองวา  ปลาทําลายขายหนีไปแลว    พระราชาทรง 
ฟงคําแมนั้น     จึงยังนิมิตอันเปรียบเทียบดวยปลานั้นใหเกิดข้ึนวา    ชื่อในกาล 
ไหนหนอ  แมเราพึงทําลายขาย  คือ  ตัณหาและทิฏฐิ  ดวยอริยมรรคญาณไป 
ไมติดขัด   ดงัน้ี    พระราชานั้นทรงสละราชสมบติั    ทรงผนวชแลว    ปรารภ 
วิปสสนา  ไดกระทําใหแจง   ซึ่งปจเจกโพธิญาณ  และตรัสอุทานคาถานี้วา 
                                    สนฺทาลยิตฺวาน  สโยชนานิ 
                            ชาล  ว  เฉตฺวา  สลิลมฺพุจารี 
                            อคฺคี  ว  ทฑฺฒ  อนิวตฺตมาโน 
                            เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป  
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                                     บคุคลพึงทําลายสังโยชนทั้งหลาย 
                เหมือนปลาทําลายขายหนีไป  เหมือนไฟไม  
                หวนกลับมาสูที่ไหมแลว   พึงเท่ียวไปผูเดียว 
                เหมือนนอแรด  ฉะนั้น  ดังน้ี. 
         ในบทท่ี  ๒ แหงคาถานั้น   วัตถทุี่สําเร็จดวยดายเรียกวา   ชาล   ขาย. 
น้ํา เรียกวา  อัมพุ.  ซึ่งวา  อัมพุจารี ปลา  เพราะอรรถวา  วายไปในนํ้านั้น. 
คําวา อัมพุจารี  นั้นเปนชือ่ของปลา  ปลาที่วายไปในนํ้า  ชื่อวา  สลิลัมพุจารี. 
มีอธิบายวา  ดุจปลาทําลายขายในนํ้าแหงนทีนั้น.  
         ในบาทท่ี ๓  สถานที่ถูกไฟไหม  เรียกวา  ทฑฺฒ  แปลวาท่ีไหมแลว. 
มีอธิบายวา  ไฟยอมไมหวนกลับไปสูสถานที่ไหมแลว  คือ ไมมาในท่ีไหมแลว 
นั้นโดยแทฉันใด  บุคคลไมกลับสูที่แหงกามคุณท่ีไฟ  คือ  มรรคญาณไหมแลว 
คือไมมาในท่ีแหงกามคุณน้ันโดยแท   ฉันนั้น.   บทที่เหลือมีนัยที่กลาวแลวน้ัน 
แล. 
                              สันทาลนคาถาวัณณนา   จบบรบิูรณ 
 
                                          คาถาท่ี   ๒๙ 
         คาถาวา   โอกฺขิตฺตจกฺขุ  ดังน้ี     อุบัติอยางไร  ? 
         ไดยินวา   ในพระนครพาราณสี    พระราชาพระนามวา  จักขุโลล- 
พรหมทัต  ทรงโปรดการดูนักฟอน  เหมือนพระเจาปาทโลลพรหมทัต.  สวน 
ความแปลกกัน    ดังน้ี :- 
         พระเจาปาทโลลพรหมทัตทรงไมพอพระราชหฤทัยแลว    เสด็จไป ณ 
ที่นั้น ๆ    พระเจาจักขุโลลพรหมทัตนี้      ทรงเห็นนักฟอนน้ัน  ๆ แลว      ทรง  
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เพลิดเพลินยิ่งนัก    เสด็จเที่ยวทําตัณหาใหเจริญอยู    ดวยการทอดพระเนตรดู 
นักฟอนท่ีเยื้องกราย   ไดยินวา   พระองคทรงเห็นภริยาของกุฎมพีคนหน่ึง  ที่ 
มาดูนักฟอน  ทรงยังราคะใหเกิดข้ึน  แตนั้น   ทรงสลดพระราชหฤทัยวา  เรา 
ยังตัณหานี้เจริญอยูอีก    จักเปนผูเต็มในอบาย     เอาเถิด     เราจักขมราคะนั้น 
ดังน้ีแลว  ทรงผนวช  เจริญวิปสสนาอยู  ทรงกระทําใหแจงซ่ึงปจเจกโพธิญาณ 
เมื่อจะทรงติเตียนความประพฤติในครั้งกอนของพระองค   จึงตรัสอุทานคาถานี้  
เพ่ือทรงแสดงคุณอันเปนปฏิปกษตอการประพฤตินั้นวา 
                   โอกฺขิตฺตจกฺขุ   น  จ  ปาทโลโล  
                คุตฺตินฺทริโย  รกฺขิตมานสาโน 
                อนวสฺสุโต  อปริฑยฺหมาโน 
                เอโก   จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                           บุคคลผูมีจักษุทอดลงแลว      ไม 
           คะนองเทา  มีอินทรียอันคุมครองแลว  มีใจ 
           อันรักษาแลว   ผูอนักิเลสไมรั่วรดแลว   และ 
           ไฟคือกิเลสไมแผดเผาอยู  พึงเท่ียวไปผูเดียว 
           เหมือนนอแรด  ฉะน้ัน    ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  โอกฺขิตฺตจกฺขุ  ไดแก ผูมีจักษุทอดลงต่ํา. 
มีอธิบายวา    ผูวางที่ตอท้ัง ๗ ตามลําดับแลว    เพงดูชั่วแอก    เพ่ืองดเวนและ 
ดูสิ่งที่ควรละ   แตไมใชเอากระดูกคางกระทบกับกระดูกอก  เพราะผูมีจักษุทอด 
ลงอยางนี้    ไมสมควรแกสมณะ.  
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         บทวา  น   ปาทโลโล  ความวา   ไมเดินสายไป  ดุจสากเทาจํ้าไป  
เพราะรีบจะเขาไปในทามกลางหมูอยางนี้วา ที่  ๒ สําหรับคนหนึ่ง  ที่ ๓ สําหรับ 
คน ๒ คน  หรือเวนจากการเท่ียวไปนานและการเที่ยวไปไมกลับ. 
         บทวา  คุตฺตินฺทริโย  ไดแก  มีอินทรียอันคุมครองแลว   ในอินทรีย 
ทั้ง ๖   ดวยอํานาจที่กลาวไวแผนกหนึ่งในคาถานี้. 
         บทวา  รกฺขิตมานสาโน  ความวา  มานัสนั่นเอง ชื่อวา มานสานะ 
มานสานะน้ัน    อันบุคคลน้ันรักษาแลว    เพราะเหตุนั้น   บุคคลนั้น     จึงชื่อวา 
รกฺขิตมานสาโน   แปลวา   มีใจอันตนรักษาแลว  มอีธิบายวา  มีจิตอันตน 
รักษาแลว   โดยประการที่จิตไมแปดเปอนดวยกิเลสทั้งหลาย. 
         บทวา   อนวสฺสโต    ความวา   ผูเวนจากการร่ัวรดของกิเลส   ใน 
อารมณนั้น   ๆ ดวยการปฏิบัตินี้. 
         บทวา  อปริฑยฺหมาโน  ความวา เพราะเวนจากการรั่วรดอยางนี้เอง 
อันไฟคือกิเลสทั้งหลายไมแผดเผาอยู   หรืออันไฟคือกิเลสทั้งหลายไมรั่วรดแลว 
ในภายนอก  ไมแผดเผาอยูในภายใน.  บทที่เหลือมีนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
                              โอกขิตตจักขุวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
                                        คาถาท่ี    ๓๐ 
         คาถาวา  โอหารยิตฺวา  ดังนี้   มอุีบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา ในกรุงพาราณสี พระราชาพระนามวา จาตุมาสิกพรหมทัต 
พระองคอ่ืนนี้   เสด็จไปทรงกีฬาในพระราชอุทยาน  ทุก ๔ เดอืน  ในวันหน่ึง 
ทาวเธอเม่ือเสด็จเขาพระราชอุทยาน   ในเดือนทามกลางแหงฤดูรอน  ทรงเห็น  
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ตนทองหลางดุจตนปาริฉัตรในสวรรค   ซึ่งมีคาคบสะพรั่งดวยดอก   สลางดวย 
ใบ   ใกลพระทวารแหงพระราชอุทาน     จึงทรงเด็ดเอาดอกหน่ึงแลว    เสด็จ 
เขาสูพระราชอุทยาน      แตนั้น     อํามาตยแมคนหนึ่ง      คิดวา    พระราชา 
ทรงเด็ดเอาดอกงาม  จึงยืนข้ึนบนคอชางนั่นแล  เด็ดเอาดอกหน่ึง.  โดยอุบาย 
นั่นเทียว   พลกายทั้งหมด    จึงเด็ดเอาบาง    ผูไมไดดอก    ก็เด็ดเอาแมซึ่งใบ 
ตนไมนั้นจึงปราศจากใบและดอก  เหลือแตลําตนเทาน้ัน. 
         ในสมยัเย็น   พระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยาน   ทรงเห็นตนไม 
นั้น   ทรงพระราชดําริอยูวา  ตนไมนี้ใครกระทําหรือ  ในเวลาเรามา ก็สะพรั่ง  
ดวยดอกสวยงามเปนเชนกับแกวประพาฬ ในระหวางกิ่งซ่ึงมีสีดุจแกวมณี บัดนี้  
กลายเปนตนไมปราศจากใบและดอกเสียแลว      ทรงเห็นตนไมไมผลิดอกมีใบ   
เหลืองหลนเกลื่อนกลน  ในที่ใกลตนไมนั้นแล   กค็รั้นทรงเห็นแลว   พระองค 
ทรงพระราชดําริดังน้ีวา ตนไมนี้   เปนที่ต้ังแหงความโลภของชนมาก   เพราะมี 
กิ่งสะพรั่งดวยดอก   เพราะเหตุนั้น    จึงถึงความยอยยับเพียงชั่วครูเทาน้ัน สวน 
ตนไมอ่ืนนี้ คงดํารงอยูเหมือนเดิม เพราะไมเปนท่ีต้ังแหงความโลภ ราชสมบัติ 
แมนี้  พึงเปนที่ต้ังแหงความโลภ   เหมือนตนไมที่มีดอก   สวนความเปนภิกษุ 
ไมพึงเปนที่ต้ังแหงความโลภ  เพราะฉะนั้น  ราชสมบัติแมนี้    ยังไมถูกแยงชิง 
เหมือนตนไมนี้ตราบใด   เราพึงเปนผูปกปดดวยผากาสาวะ    ดุจตนทองหลาง 
อ่ืนนี้  เกลื่อนกลนดวยใบเหลืองแลว บวชตราบนั้น  พระราชานั้นทรงสละราช- 
สมบัติ  ทรงผนวช  เจริญวิปสสนาอยู   ทรงการทําใหแจง  ซึ่งปจเจกโพธิญาณ 
แลวตรัสอุทานคาถานี้วา      
                            โอหารยิตฺวา  คิหิพฺยฺชนานิ 
                       สฺฉินฺนปตฺโต  ยถา  ปาริฉตฺโต 
                       กาสายวตฺโถ  อภินิกฺขมตฺิวา 
                       เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป  
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                                 บุคคลละเพศแหงคฤหัสถ     ดุจตน 
                ทองหลางมีใบรวงหลนแลว  นุงหมผากาสา- 
                ยะ  ออกบวชเปนบรรพชิต     เท่ียวไปผูเดียว 
                เหมือนนอแรด  ฉะนั้น    ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทนี้วา  กาสายวตฺโถ  อภินิกฺขมิตฺวา ดังน้ี  
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความอยางนี้วา     ออกจากเรือนแลว     นุงหมผากาสายะ. 
บทที่เหลืออาจเพ่ือรู  โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล   เพราะฉะน้ัน     จึงไมไดกลาว 
ใหพิสดาร.  
                              ปาริจฉัตตกคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
                                                     วรรคท่ี ๓  จบ 
 

                                                   วรรคที่ ๔ 
                                                 คาถาท่ี ๓๑ 
        คาถาวา  รเสส ุ  ดังน้ี  มีอุบัติอยางไร ? 
        ไดยินวา พระเจาพาราณสีพระองคหน่ึง ทรงแวดลอมดวยบุตรอํามาตย 
ทั้งหลายในพระราชอุทยาน  ทรงเลนกีฬา  ในสระโบกขรณีที่มีแผนศิลา  วิเสท 
ถือเอารสแหงเนื้อท้ังปวง   ปรุงพระกระยาหารในระหวาง  ซึ่งปรุงดีอยางยิ่ง  ดุจ 
อมฤตแลว    นอมถวายแดพระองค   พระราชานั้นทรงถึงความติดในพระกระ- 
ยาหารน้ัน    ไมทรงประทานอะไรใหแกใครเลย    เสวยแตพระองคเดียว    เมื่อ 
ทรงเลนในน้ํา    และเสด็จออกในเวลามืด    ก็รีบเสวย    ไมไดนึกถึงบริชนซ่ึง 
พระองคเคยเสวยดวยกันมาแตกาลกอน.  
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         ตอมาภายหลัง    พระองคทรงนึกไดวา    โอ ! เราทําบาป    ที่เราถูก 
ความอยากในรสครอบงํา  ลืมนึกถึงปวงชน  กินแตผูเดียว  เอาเถิด  เราจะขม 
ความอยากในรส  ดังนี้แลว   ทรงสละราชสมบัติ    ทรงผนวช   เจริญวิปสสนา 
อยู   ก็ทรงกระทําใหแจง   ซึ่งปจเจกโพธิญาณ   ทรงติเตียนการปฏิบัติในครั้ง 
กอนของพระองค   จึงตรัสอุทานคาถาน้ี   อันแสดงถึงขอปฏิบัติอันเปนปฏิปกษ 
ตอการปฏิบัติครั้งกอนน้ันวา 
                            รเสส ุ เคธ  อกร  อโลโล 
                       อนฺโปสี  สปทานจารี  
                       กุเล  กุเล  อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต 
                       เอโก  จเร    ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                  ภิกษุไมกระทําความยินดีในรสท้ัง- 
                 หลาย  ไมโลเล ไมเลี้ยงคนอื่น  มีปกติเท่ียว 
                 บณิฑบาตตามลําดับตรอก   ผูมีจิตไมผูกพัน 
                 ในตระกูล พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด 
                 ฉะน้ัน    ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   รเสสุ   ความวา  ไมกระทําความยินดี   คือ 
ไมกระทําความติดในรสอันควรลิ้มทั้งหลาย   อันตางโดยรสเปรี้ยว  หวาน  ขม 
เผ็ด   เค็ม  เฝอน  และรสฝาดเปนตน  มีอธิบายวา  ไมยังความอยากใหเกิดข้ึน. 
         บทวา   อโลโล   ความวา    ไมวุนวายในรสพิเศษทั้งหลายวา  เราจัก 
ลิ้มรสนี้. 
         บทวา  อนฺโปสี   ความวา  เวนจากคนมีสัทธิวิหาริก  อันตนจะ 
พึงเลี้ยงดูเปนตน     มีอธิบายวา   ยินดีแลว    ดวยเหตุสักวาการสํารวมทางกาย. 
อีกอยางหนึ่ง    พระปจเจกพุทธเจาแสดงวา     ในกาลกอนเราเปนผูวุนวายใน  
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การกระทําความติดในรสทั้งหลาย  ทีอุ่ทยานแลว    เปนผูเลี้ยงคนอ่ืน   ฉันใด 
เราไมเปนฉันนั้น   เปนผูวุนวายดวยตัณหาใดแลว   ทําความยินดีในรสท้ังหลาย 
ภิกษุละตัณหานั้น   ไมเลี้ยงคนอ่ืน  เพราะอัตภาพอ่ืนอันมีตัณหาเปนมูลไมเกิด 
ตอไป.  อีกอยางหน่ึง   กิเลส   เรียกวา  อฺโ   (อ่ืน)  เพราะอรรถวาหักราน 
ประโยชน.  ในขอน้ีมีอธิบายอยางนี้วา  ภิกษุชื่อวา  ไมเลี้ยงคนอ่ืน  เพราะไม 
เลี้ยงกิเลสเหลาน้ัน. 
         บทวา  สปทานจารี   ความวา   มีปกติเที่ยวไปดวยการไมขามลําดับ 
คือ  มีปกติเที่ยวไปตามลําดับ   ไมละลาํดับแหงเรือน   เขาไปสูตระกูลของคน 
มั่งค่ังและตระกูลของคนยากจน  เพ่ือบิณฑบาตเนือง ๆ.   
         บทวา  กุเล กุเล ลปฺปฏิพทฺธจิตฺโต  ความวา  ผูมีจิตไมเกี่ยวของ 
ดวยอํานาจแหงกิเลส    ในตระกูลใดตระกูลหน่ึง    ในบรรดาตระกูลทั้งหลายมี 
ตระกูลกษัตริยเปนตน   เปนผูใหมเปนนิตย  ดุจพระจันทร.  บทที่เหลือมีนัยที่ 
กลาวแลวน่ันแล. 
                           รสเคธคาถาวัณณนา   จบบริบูรณ 
 
                                       คาถาท่ี ๓๒ 
         คาถาวา  ปหาย  ปฺจาวรณานิ  ดังน้ี  มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา    พระราชาพระองคหนึ่ง    ในพระนครพาราณสี    ทรงได 
ปฐมฌาน ทาวเธอทรงสละราชสมบัติ  เพ่ือทรงตามรักษาฌาน  ทรงผนวชแลว 
เจริญวิปสสนาอยู   ทรงกระทําใหแจง   ซึ่งปจเจกโพธิญาณ   เพ่ือจะทรงแสดง 
สัมปทาแหงการปฏิบัติของพระองค  จึงตรัสอุทานคาถานี้วา  
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                            ปหาย   ปฺจาวรณานิ  เจตโส   
                     อุปกฺกิเลส  พฺยปนุชฺช  สพฺเพ 
                     อนิสฺสิโต  เฉตฺวา  สิเนหโทส 
                     เอโก   จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                     บคุคลละธรรมเปนเครื่องกั้นจิต   ๕  
                 อยาง บรรเทาอุปกิเลสท้ังปวงแลว ผูอันทิฏฐิ 
                 ไมอาศัย  ตัดโทษคือความเยื่อใยไดแลว  พึง 
                 เท่ียวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น   ดังน้ี.  
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   อาวรณานิ   ไดแก  นวิรณทั้งหลายนั้นแล. 
นิวรณเหลาน้ัน    โดยอรรถไดกลาวแลว ในอุรคสตูร  ก็นิวรณเหลาน้ัน    เพราะ 
กั้นจิต    ดุจหมอกเปนตน    ปดบังดวงจันทรและดวงอาทิตย   เพราะฉะนั้นจึง 
เรียกวา   ธรรมเปนเครื่องกั้นจิต   ละนิวรณเหลาน้ัน   ดวยอุปจาร  หรือ  ดวย 
อัปปนา. 
         บทวา  อุปกิเลส   ไดแก  อกุศลธรรมท้ังหลาย   ซึ่งเขามาเบียด- 
เบียน  จิต   หรือ   ธรรมท้ังหลายมีอภิชฌาเปนตน    ที่กลาวแลว    ในสูตรทั้ง- 
หลายมีวัตโถปมสูตรเปนตน. 
         บทวา  พฺยปนุชฺช  ความวา บรรเทาแลว  คือใหพินาศแลว  อธิบาย  
วา   ละแลว   ดวยวิปสสนามรรค. 
         บทวา  สพฺเพ ไดแก ที่เหลือลง.  บุคคลถึงพรอมดวยสมถะและวิปส- 
สนาอยางนี้  ชื่อวา  ผูอันทิฏฐิไมอาศัย  เพราะความท่ีทิฏฐินิสสัยอันทานละแลว 
ดวยปฐมมรรค  ตัดโทษคือความเยื่อใย  อันติดตามไตรธาตุไดแลวดวยมรรค  
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ที่เหลือท้ังหลาย    มีอธิบายวา   ตัดตัณหาราคะไดแลว    ก็ความเยื่อใยน่ันแล 
เรียกวา  โทษ  คือ  ความเยื่อใย.  บททีเ่หลือ  มีนัยท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
                              อาวรณคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
                                         คาถาท่ี   ๓๓ 
         คาถาวา  วิปฏ ิกตฺวาน  ดังนี้   มีอุบัติอยางไร  ? 
         ไดยินวา  พระราชาพระองคหน่ึงในกรุงพาราณสี   ทรงไดจตุตถฌาน 
ทาวเธอทรงสละราชสมบัติ  เพ่ือทรงตามรักษาฌาน ทรงผนวช  เจริญวิปสสนา 
อยู    ทรงทําใหแจง     ซึ่งปจเจกโพธิญาณ     เมื่อจะทรงแสดงสัมปทาแหงการ 
ปฏิบัติของพระองค  จึงตรัสอุทานคาถานี้วา  
                          วิปฏ ิกตฺวาน  สุข  ทุกฺขฺจ 
                    ปุพฺเพว  จ  โสมนสฺสโทมนสฺส 
                    ลทฺธานุเปกฺข  สมถ  วิสุทธฺ  
                    เอโก  จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                  บุคคลละสุข   ทกุข    โสมนัส   และ 
                 โทมนัสในกอนได  ไดอุเบกขา  และสมถะ 
                 อนับริสุทธิ์แลว  พึงเท่ียวไปผูเดียว  เหมือน 
                 นอแรด  ฉะนัน้  ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา   วิปฏ ิกตฺวาร   ความวา   ทําไวขางหลัง 
คือ   ทิ้งแลว   สละแลว.  บทวา  สุข ทุกฺขฺจ  ไดแก ความสําราญทางกาย 
และความไมสําราญทางกาย.   บทวา    โสมนสฺสโทมนสฺส   ไดแก   ความ 
สําราญทางใจและความไมสําราญทางใจ.  บทวา  อเุปกฺข  ไดแก  อุเบกขาใน  
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จตุตถฌาน. บทวา สมถ ไดแก สมถะในจตุตถฌานนั่นเทียว.  บทวา  วิสุทฺธ 
ความวา   ชื่อวา   อันบริสทุธิ์แลว   เพราะพนจากธรรมอันเปนขาศึกทั้งหลาย 
กลาวคือ  นิวรณ ๕  วิตก  วิจาร  ปติและสุข    อธิบายวา  ปราศจากอุปกิเลส 
แลว   ดุจทองคําท่ีไลดีแลว. 
         ก็โยชนามีดังน้ี   ละสุขและทุกข   อธิบายวา   ทุกขในอุปจารภูมิแหง 
ปฐมฌานน่ันเทียว   สุขในอุปจารภูมิแหงตติยฌาน.   มีอธิการวา   ละโสมนัส  
และโทมนัสในกอนได    เพราะนํา จ อักษรท่ีกลาวไวขางตนไปไวขางหนาอีก 
ดวย จ อักษรนั้น       พระปจเจกพุทธเจาแสดงวา     ละโสมนัสในอุปจารแหง 
จตุตถฌาน  และโทมนัสในอุปจารแหงทุติยฌานนั่นเอง.   จรงิอยู  อุปจารแหง 
จตุตถฌาน    และอุปจารแหงทุติยฌานเหลาน้ัน       เปนฐานะในการละโสมนัส 
และโทมนัสเหลาน้ัน   โดยทางออม.  แตโดยทางตรง ปฐมฌานเปนฐานะในการ 
ละทุกข ทุติยฌานเปนฐานะในการละโทมนัส  ตติยฌาน เปนฐานะในการละสุข  
จตุตถฌานเปนฐานะในการละโสมนัส.   เหมือนอยางพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ภิกษุเขาปฐมฌานอยู   ทุกขินทรียที่เกิดแลวในปฐมฌานน้ัน    ยอมดับไมมีสวน 
เหลือ  ดังนี้เปนตน.*  
         ขอความน้ันทั้งหมด  ขาพเจากลาวไวแลว   ในอรรถกถาธรรมสังคหะ  
ชื่ออัฏฐสาลินี.  เพราะบุคคลละทุกข  โทมนัส  และสุขในกอนได  คือ  ในฌาน 
ทั้ง ๓ มีปฐมฌานเปนตน    แลวจึงละโสมนัสในจตุตถฌานน้ันเอง   ไดอุเบกขา 
อันสงบบริสุทธิ์    ดวยปฏิปทาน้ี    พึงเท่ียวไปผูเดียว.   บทที่เหลือในที่ทั้งปวง 
ปรากฏชัดแลวแล. 
                             วิปฏฐิกัตวาคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
*  ส  มหาวาร  ๒๒๓.  
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                     คาถาท่ี  ๓๔ 
         คาถาวา  อารทฺธวิรโิย  ดังนี้  มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา พระเจาปจจันตราชาพระองคหน่ึง (พระเจาขุททกราช) ทรง 
มีพลกายเปนทหารประมาณหนึ่งพัน ทรงมีพระราชสมบัตินอย  แตมีพระปญญา 
มาก ในวันหน่ึง ทาวเธอทรงพระราชดําริวา เราเปนผูขัดสนแมก็จริง  แตเรามี 
ปญญาอาจเพ่ือจะยึดเอาชมพูทวีปทั้งสิ้นได   ดังนีแ้ลว    ก็ทรงสงทูตแกพระเจา 
สามันตรราชวา ในภายในเจ็ดวัน จงใหราชสมบัติแกเรา หรือจงใหการรบ  ตอ 
จากน้ัน    พระองคทรงประชุมเหลาอํามาตยของพระองคแลว    ตรัสวา   ขาพเจา 
ยังไมไดปรึกษาพวกทานเลย  ไดทําการผลุนผลัน    ไดสงทูตอยางนี้แกพระราชา 
ชื่อโนน    จะพึงทําอยางไร    อํามาตยเหลาน้ันทูลวา  ขาแตมหาราช  พระองค 
อาจที่จะทรงเรียกทูตน้ันกลับหรือ ?  
         ร.  ไมอาจ  ทูตน้ันไปแลว 
         อ.  ถาอยางนั้น    พวกขาพระองคก็ถูกพระองคใหพินาศแลว    เพราะ 
เหตุนั้น      การตายดวยมือของคนอ่ืนเปนทุกข   เอาเถิด   พวกขาพระองคจะฆา 
กันตาย  จะฆาตัวตาย  จะผูกคอตาย  จะด่ืมยาพิษตาย. 
         ในอํามาตยเหลาน้ัน    อํามาตยแตละคนไดพรรณนาถึงความตายอยางนี้ 
เทาน้ัน   แตนั้น  พระราชาตรัสวา  มีประโยชนดวยอํามาตยเหลาน้ี  ดูกอนพนาย 
ฉันมีทหารอยูดังน้ี.   ขณะนั้น   ทหารหน่ึงพันนั้น  ลุกข้ึนทูลวา   ขาแตมหาราช 
ขาพระองคเปนทหาร  พระราชาทรงพระราชดําริวา เราจักทดลองทหารเหลาน้ัน 
ดังน้ีแลว    ทรงใหเตรียมเชิงตะกอนไว   ตรัสวา   ดูกอนพนาย    ฉันไดทําการ  
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ผลุนผลันชื่อนี้   พวกอํามาตยคัดคานการกระทําของฉันนั้น   ฉันนั้นจะกระโดด 
เขาสูเชิงตะกอน  ใครบางจะกระโดดเขาพรอมกับฉัน   ใครยอมสละชีวิตเพ่ือฉัน 
ครั้นตรัสอยางนี้แลว   พวกทหาร  ๕๐๐ คน  พากันลุกข้ึนทูลวา   ขาพระองคจะ 
กระโดดเขาไป  มหาราช. 
         ลําดับนั้น   พระราชาตรัสกะทหาร  ๕๐๐ อีกพวกวา  ดูกอนพอ  บัดนี้ 
พวกเธอจักทําอยางไร ?    ทหาร  ๕๐๐  เหลาน้ันกราบทูลวา    ขาแตมหาราช  
นี้ไมใชการกระทําของลูกผูชาย    นั่นเปนการประพฤติของผูหญิง     ความจริง 
พระมหาราชทรงสงทูตแกอริราชแลว      พวกขาพระองคจักรบกับพระราชาน้ัน 
จนส้ินชีวิต.   แตนั้น พระราชาตรัสวา  พวกทานยอมสละชีวิตเพ่ือเราดังน้ีแลว 
ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา    ทรงแวดลอมดวยทหารพันหน่ึงนั้น    เสด็จไป 
ประทับนั่ง ณ  ชายแดนรัชสีมา. 
         ฝายพระเจาปฏิราชน้ันทรงสดับประพฤติการณนั้นแลว    ทรงดีพระทัย 
วา เออเฮอ  !   เจาขุททกราชแมนั้นไมพอแมแกทาสของเรา   ดงัน้ีแลว    ทรงยก 
กองทัพท้ังหมดเสด็จออก   เพ่ือรบ   พระเจาขุททกราชาทรงเห็นพระเจาปฏิราช 
นั้นผูยกทัพออกมาประเชิญหนา จึงตรัสกะพลกายวา ดูกอนพอ พวกทานไมมาก 
ทั้งหมดจงรวมกัน   ถือดาบและโล  ว่ิงไปตรงขางหนาพระราชาน้ีโดยเร็ว   ทหาร 
เหลาน้ันไดกระทําตามพระดํารัส     ขณะน้ัน      กองทัพน้ันแตกออกเปน ๒ ฝาย 
ชองวางให  พวกทหารเหลาน้ัน  จึงไดจับพระราชานั้นทั้งเปน  พวกทหาร 
เหลาอ่ืนก็หลบหนีไป    พระเจาขุททกราชทรงวิ่งไปขางหนา    ดวยพระดําริวา 
จักฆาพระราชานั้น  พระเจาปฏิราชทรงทูลขออภัยพระเจาขุททกราชน้ัน.  
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         ตอแตนั้น     พระเจาขุททกราชทรงประทานอภัยแกพระเจาปฏิราชน้ัน   
ทรงใหพระเจาปฏิราชน้ันทําการสาบาน  ทําใหเปนพวกของพระองคแลว   ทรง 
เริ่มเพ่ือจะจับพระราชาองคอ่ืนทั้งเปนอีก     จึงเสด็จไปพรอมกับพระเจาปฏิราช 
นั้น  ประทับยืน  ณ  ชายแดนรัชสีมาของพระเจาปฏิราชน้ัน    ทรงสงขาวไปวา 
จงใหราชสมบัติแกเรา  หรือจงใหการรบ  พระราชานั้นทรงพระราชดําริวา เรา 
ไมกลารบคนเดียวได    จึงทรงมอบราชสมบัติ.    โดยอุบายน่ันแล     พระราชา  
ทั้งหลายรบอยู   พระราชาเหลาน้ันก็จักทรงพายแพ.  พระราชาเหลาน้ัน   จึงไม 
ทรงรบ  ยอมมอบราชสมบัติให  พระเจาขุททกราชจึงทรงพาพระราชาทั้งหมด 
จับพระเจากรุงพาราณสีในท่ีสุด.  พระราชาพระองคนั้น     ทรงมีพระราชา  ๑๐๑ 
พระองคแวดลอม   ทรงครอบครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น   เสวยสิริราช 
สมบัติ. 
         ในกาลตอมา  พระองคทรงพระราชดําริวา    ในกาลกอน    เราเปนผู 
ขัดสน  ไดเปนใหญแหงชมพูทวีปทั้งสิ้น  ดวยญาณสมบัติของตน  ญาณของเรา 
ใดประกอบดวยโลกิยวิรยิะ  ญาณนั้น   ยอมไมเปนไปเพ่ือนิพพิทา  ยอมไมเปนไป 
เพ่ือปราศจากราคะ ดีทีเดียว ถาเราพึงแสวงหาโลกุตรธรรมดวยญาณน้ี  ลําดับนั้น 
จึงทรงพระราชทานราชสมบัติแกพระเจากรุงพาราณสี     ทรงสงพระราชบุตร 
และพระมเหสีกลับชนบทของตนเรียบรอยแลว  ทรงสมาทานบรรพชา  ปรารภ 
วิปสสนา    ทรงกระทําใหแจงซ่ึงปจเจกโพธิญาณ  เมื่อจะทรงแสดงวิริยสมบัติ 
ของพระองค   จึงตรัสอุทานคาถานี้วา  
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                      อารทฺธวริิโย  ปรมตฺถปตฺติยา 
                    อลีนจิตฺโต  อกุสีตวุตฺตี  
                    ทฬฺหนิกฺขโม  ถามพลูปปนฺโน 
                    เอโก   จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                      บุคคลปรารภความเพียรเพ่ือบรรล ุ
                ปรมัตถประโยชน     มีจิตไมหดหู      มคีวาม 
                ประพฤติไมเกียจคราน มีความบากบั่นมั่นคง 
                ถึงพรอมแลวดวยกําลังกายและกําลังญาณ 
                พึงเท่ียวไปผูเดียว   เหมือนนอแรด   ฉะน้ัน    
                     ดังน้ี. 
         ในคาถาน้ัน    ชื่อวา   ปรารภความเพียร   เพราะอรรถวา   บุคคลน้ัน 
ปรารภความเพียรแลว  พระปจเจกพุทธเจาแสดงความเพียรมีวิริยารัมภะเปนตน 
ของตน  ดวยบทน้ี    นิพพานเรียกวา  ปรมัตถะ   เพ่ือบรรลุปรมัตถประโยชน 
ดวยการบรรลุนิพพานน้ัน   พระปจเจกพุทธเจาแสดงผลอันพึงบรรลุดวยวิริยา- 
รัมภะ  ดวยบทนี้. 
         พระปจเจกพุทธเจาแสดงความท่ีจิตและเจตสิกอันพลวิรยิะสนับสนุน 
แลว  เปนธรรมชาติไมหดหู  ดวยบทวา อลีนจิตฺโต  นี้   แสดงความไมเฉ่ือยชา 
แหงกาย  ในการยืน  การนั่ง  และการจงกรมเปนตน   ดวยบทวา อกุสีตวุตฺติ  นี ้
แสดงความเพียรที่ต้ังม่ัน  ซึ่งเปนไปแลว   อยางนี้วา  กาม  ตโจ  จ  นฺหาร ุจ 
ดวยบทวา  ทฬฺหนิกฺกโม   นี้    บุคคลต้ังความเพียรนั้น    ในกจิท้ังหลายมีการ 
ศึกษาตามลําดับเปนตน  เรียกวา  ยอมกระทําใหแจง  ซึ่งปรมัตถสัจจะ  ดวยกาย  
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อีกอยางหนึ่ง  แสดงความเพียรมีสัมปยุตดวยมรรค  ดวยบทน้ี.  จริงอยู   ความ 
เพียรนั้น  ชื่อวา  นิกขมะ  เพราะเปนความเพียรที่ไดแลว   ดวยการภาวนามั่นคง 
และเพราะเปนความเพียรท่ีออกจากธรรมท่ีเปนปฏปิกษโดยประการท้ังปวง 
เพราะฉะนั้น     แมบุคคลผูสมังคีดวยความเพียรนั้น      จึงชื่อวา    ทัฬหนิกกมะ 
เพราะอรรถวา  บุคคลน้ันมีความบากบ่ันมั่นคง. 
         บทวา  ถามพลุปปนฺโน ความวา  ถึงพรอมแลวดวยกําลังกาย  และ 
กําลังญาณ  ในขณะแหงมรรค.   อีกอยางหน่ึง   บุคคลใดถึงพรอมแลว    ดวย  
กําลังอันเปนเรี่ยวแรง  เพราะเหตุนั้น บุคคลน้ันชื่อวา ถึงพรอมแลว  ดวยกําลัง 
เรี่ยวแรง  มีอธิบายวา  ไมถึงพรอมแลว   ดวยกําลังญาณ.   พระปจเจกพุทธเจา 
เมื่อจะแสดงการประกอบวิปสสนาญาณ  จึงยังความท่ีความเพียรนั้นเปนประธาน  
ใหสําเร็จโดยแยบคาย   ดวยบทน้ี.    อีกอยางหนึ่ง    พึงประกอบบาทแมทั้งสาม 
ดวยอํานาจแหงความเพียรที่เปนเบื้องตน   ทามกลาง และที่อุกฤษฏ. บทที่เหลือ 
มีนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
                            อารัทธวิริยคาถาวัณณนา   จบบรบิูรณ 
 
                                         คาถาท่ี   ๓๕ 
         คาถาวา   ปฏิสลฺลาน   ดังน้ี    มอุีบัติอยางไร  ? 
         คาถาน้ีมีอุบัติเชนเดียวกับอาวรณคาถาน่ันเทียว  จึงไมมีความแปลกกัน 
อยางใดเลย  แตพึงทราบวินิจฉัยในอัตถวัณณนา. 
         บทวา  ปฏิสลฺลาน  ไดแก  การหมุนกลับจากสัตวสังขารเหลาน้ัน ๆ 
แลวหลีกเรน   อธิบายวา  ความคบคนผูเดียว   ความเปนผูมีคนเดียว  กายวิเวก.   
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         จิตวิเวกเรียกวา   ฌาน   เพราะแผดเผาธรรมท่ีเปนขาศึก   และเพราะ 
เขาไปเพงอารมณและลักษณะ.   ในบทน้ัน    สมาบัติแปดเรียกวา  ฌาน  เพราะ 
แผดเผาธรรมอันเปนขาศึกมีนิวรณเปนตน    และเพราะเขาไปเพงอารมณ.   ใน 
คาถาน้ี   วิปสสนา   มรรคและผล  ชือ่วา   ฌาน  เพราะแผดเผาธรรมอันเปน 
ขาศึกมีสัตตสัญญาเปนตน     และเพราะเขาไปเพงลักษณะน่ันเอง.     แตในท่ีนี้  
ทานประสงคเอาอารัมมณูปนิชฌานเทาน้ัน   ไมละ  คือ  ไมสละ   ไมปลอยซ่ึง 
การหลีกเรนและฌานน่ัน    ดวยประการฉะน้ี.  
         บทวา     ธมฺเมสุ   ความวา   ในธรรมมีเบญจขันธเปนตน     ที่เขาถึง 
วิปสสนา.  บทวา  นิจฺจ  ไดแก เนืองนิตย  สม่ําเสมอ  บอย ๆ . 
         บทวา   อนุธมมฺจาร ี   ความวา   ประพฤติวิปสสนาธรรมอันไปตาม 
เพราะปรารภธรรมเหลาน้ันเปนไป.    อีกอยางหนึ่ง    โลกุตรธรรม  ๙  ชื่อวา 
ธรรม.   ธรรมอันอนุโลมแกธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา  อนุธรรม  คําวา  อนุธรรม 
นั่นเปนชื่อของวิปสสนา.    ในคาถาน้ัน      เมื่อควรจะกลาว     ธมฺมาน   นิจจฺ 
อนุธมฺมจาร ี   พระปจเจกพุทธเจาก็กลาววา    ธมฺเมสุ   ดวยการเปลี่ยนวิภัตติ 
เพ่ือสะดวกแกการผูกคาถา. 
         บทวา  อาทีนว สมฺมสิตา ภเวสุ ความวา บุคคลพิจารณาเห็นโทษ 
มีอาการไมเท่ียงเปนตน     ในภพท้ังสาม   ดวยวิปสสนา    กลาวคือความเปนผู 
ประพฤติตามธรรมน้ัน       พึงทราบวา     บรรลุแลวซ่ึงกายวิเวกและจิตวิเวกน้ี 
ดวยปฏิปทา  กลาวคือวิปสสนาอันถึงยอดอยางน้ี   พึงเที่ยวไปผูเดียว  พึงทราบ 
การประกอบ  ดังนี้แล. 
                          ปฏิสัลลานคาถาวัณณนา   จบบริบรูณ  
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                                           คาถาท่ี  ๓๖ 
         คาถาวา  ตณฺหกฺขย  ดังน้ี   มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา  พระเจากรุงพาราณสีพระองคหน่ึง    ทรงกระทําประทักษิณ  
พระนคร  ดวยราชานุภาพอันยิ่งใหญ  สัตวทั้งหลายมีหัวใจหมุนไปแลว  เพราะ 
ความงามแหงพระวรกายของทาวเธอ   จึงไปขางหนาบาง   ไปขางหลังบาง   ไป 
โดยขางทั้งสองบาง    ก็ยงักลับมาแหงนดูพระราชาพระองคนั้นแล    ก็ตามปกติ 
แลว  ชาวโลกไมอ่ิมในการดูพระพุทธเจา  และในการดูพระจันทรเพ็ญ    สมุทร 
และพระราชา.     
         ในขณะนั้น    แมภรรยาของกุฎมพีคนหน่ึง   ข้ึนปราสาทชั้นบน  เปด 
หนาตาง    ยนืแลดูอยู     พระราชาพอทรงเห็นนางเทาน้ัน     กม็ีพระราชหฤทัย 
ปฏิพัทธ   จึงตรัสสั่งอํามาตยวา   ดูกอนพนาย  เจาจงรูกอนวา  สตรีนี้มีสามีแลว 
หรือยังไมมีสามี.   อํามาตยนั้นไปแลว    กลับมาทูลวา   มีสามีแลว    พระเจาขา. 
         ลําดับนั้น  พระราชาทรงพระราชดําริวา ก็สตรีนักฟอน  ๒๐,๐๐๐ นาง 
เหลาน้ี  อภิรมยเราคนเดียวเทาน้ัน  ดุจเหลานางอัปสร   บัดนี้   เรานั้นไมยินดี 
ดวยนางเหลาน้ัน  เกิดตัณหาในสตรีของบุรุษอ่ืน  แมตัณหานั้นเกิดข้ึนกอน  ก ็
จะฉุดไปสูอบายเทาน้ัน  ดังนี้แลว  ทรงเห็นโทษของตัณหาแลว   ทรงพระราช 
ดําริวา   เอาเถิด   เราจะขมตัณหานั้น   ทรงสละราชสมบัติ   ทรงผนวช   เจรญิ 
วิปสสนาอยู   ก็ทรงกระทําใหแจง   ซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว  จึงตรัสอุทานคาถา 
นี้วา  
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                            ตณฺหกขฺย  ปฏย   อปฺปมตฺโต  
                     อเนลมูโค  สตฺุวา   สติมา 
                     สงฺขาตธมฺโม  นิยโต   ปธานวา 
                     เอโก  จเร   ขคฺควิสาณกลปฺโป 
                                       บุคคลผูปรารถนาความส้ินตัณหา พึง 
                  เปนผูไมประมาท    ไมเปนคนบาคนใบ     ม ี
                  การสดับ     มสีติ      มีธรรมอันกําหนดรูแลว 
                  เปนผูเท่ียง มีเพียร พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือน  
                  นอแรด  ฉะน้ัน    ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา  ตณฺหกขฺย   ไดแก พระนิพพาน   หรือ 
ความไมเปนไป     แหงตัณหาที่มีโทษอันตนเห็นแลวอยางนี้นั่นเอง.     บทวา 
อปฺปมตฺโต  ไดแก ผูมีปกติกระทําติดตอ. 
         บทวา  อเนลมูโค   ไดแก ไมเปนคนบานํ้าลาย.  อีกอยางหน่ึง  คน 
ไมบาและคนไมใบ  เปนบัณฑิต   มีอธิบายวา  คนเฉลียวฉลาด. 
         สุตะอันใหถึงหิตสุข    ของบุคคลน้ันมีอยู    เพราะเหตุนั้น  บุคคลน้ัน  
ชื่อวา  สุตวา  มีการสดับ  มีอธิบาย  ผูถงึพรอมดวยอาคม.    บทวา  สติมา 
ไดแก  ผูระลกึถึงกิจท้ังหลายที่ทําไวนานเปนตนได.    บทวา  สงฺขาตธมฺโม 
ไดแก    มีธรรมอันกําหนดรูแลว    ดวยการพิจารณาธรรม.    บทวา  นิยโต 
ไดแก  ถึงความเท่ียง  ดวยอริยมรรค.  บทวา ปธานวา ไดแกถึงพรอมแลว 
ดวยวิริยคือ   สัมมัปปธาน.  
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          บาลีนัน้  พึงประกอบสับเปลี่ยนลําดับวา  บุคคลผูประกอบพรอมแลว 
ดวยธรรมท้ังหลาย   มีความไมประมาทเปนตนเหลาน้ัน  มีเพียร ดวยความเพียร 
อันใหถึงความเท่ียง เปนผูเที่ยง  โดยถึงความเท่ียง  ดวยความเพียรนั้น    แตนั้น 
มีธรรมอันกาํหนดรูแลว  ดวยการบรรลุพระอรหัต   ดวยประการฉะน้ี    ก็พระ- 
อรหันต  เรียกวา  ผูมีธรรมอันกําหนดรูแลว   เพราะไมมีธรรมที่จะพึงกําหนด 
รูอีก  เหมือนอยางที่ทานกลาววา  พระอรหันตทั้งหลายเหลาใด  เปนผูมีธรรม 
อันตนกําหนดแลวแล   และพระเสขะและปุถุชนเหลาใด   มีอยูในโลกน้ี    ดังน้ี. 
บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  
                         ตัณหักขยคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
                                       คาถาท่ี ๓๗    
          คาถาวา  สีโห  ว  ดงัน้ี   มีอุบัติอยางไร ? 
          ไดยินวา    พระเจากรุงพาราณสีพระองคหน่ึง    มีพระราชอุทยานอยู 
ในที่ไกล   พระองคตองเสด็จลุกข้ึนแตเชาตรู  เสด็จไปสูพระราชอุทยาน   เสด็จ 
ลงจากพระยานในระหวางมรรคา    ดวยพระราชดําริวา    เราไปสูทานํ้าแลวจัก 
ลางหนา    กใ็นประเทศน้ัน    นางราชสีหตกลูกราชสีหแลวไปหากิน   ราชบุรุษ  
เห็นลูกราชสหีนั้นแลว  ทลูวา  ลกูราชสีห  พระเจาขา   พระราชาทรงพระราช 
ดําริวา  ไดยินวา  ราชสีหไมกลัวใคร  จึงตรัสสั่งใหตีวัตถุมีกลองเปนตน   เพ่ือ 
ทดลองลูกราชสีหนั้น     ลูกราชสีหฟงเสียงนั้น  ก็นอนตามเดิม  พระราชาตรัสสั่ง 
ใหตีวัตถุถึงสามครั้ง  ในครั้งท่ี  ๓  ลกูราชสีหก็ชศูีรษะข้ึน   แลดูบริษัททั้งหมด 
แลวนอนเหมือนเดิม.  
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         ขณะนั้น  พระราชาตรัสวา  แมของลูกราชสีหนั้น   ยังไมกลับมาตราบ 
ใด  พวกเราจะไปตราบน้ัน     เมื่อจะเสด็จไป   ทรงพระราชดําริวา    ลูกราชสีห 
แมเกิดในวันนั้น     ก็ไมสะดุง  ไมกลัว   ชื่อในกาลไหนหนอ   เราพึงตัดความ  
สะดุงเพราะตัณหาและทิฏฐิแลว    ไมพึงสะดุง   ไมพึงกลัว     พระองคทรงยึด 
อารมณนั้น  เสด็จไปอยู   ทรงเห็นลมพัดไมติดตาขายทั้งหลาย  ที่พวกชาวประมง 
จับปลาแลว   คลี่ตากไวบนกิ่งไมทั้งหลาย  ทรงยึดนิมิตแมนั้นอีกวา  ชื่อในกาล 
ไหนหนอ   แมเราพึงทําลายขายคือตัณหาทิฏฐิ   และขายคือโมหะไป  ไมติดขัด 
เชนนั้น.  
         ตอมา พระองคเสด็จไปสูพระราชอุทยาน ประทับนั่งท่ีฝงสระโบกขรณี 
ที่มีแผนศิลา    ทรงเห็นปทุมทั้งหลายท่ีตองลมแลว    โอนเอนไปถูกน้ํา    เม่ือ 
ปราศจากลม    ก็ต้ังอยูตามท่ีเดิมอีก   ไมเปยกน้ํา    จึงทรงถือนิมิตแมนั้น   วา 
เมื่อไรหนอ    แมเราเกิดแลวในโลก   ไมพึงติดในโลกดํารงอยู    เหมือนปทุม 
เหลาน้ี  เกิดในนํ้า  ไมเปยกน้ําดํารงอยู   ฉะน้ัน. 
         พระราชานั้น ทรงพระราชดําริบอย ๆ วา    เราไมพึงสะดุง   ไมพึงติด 
ไมพึงเปยก  เหมือนราชสีห   ลม   และปทุม   ฉะน้ัน     แลวทรงสละราชสมบัติ 
ผนวช   เจริญวิปสสนาอยู    ก็ทรงทําใหแจง   ซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว   ตรัส 
อุทานคาถาน้ีวา 
                          สีโหว  สทฺเทสุ  อสนตฺสนฺโต 
                   วาโตว  ชาลมฺหิ  อสชฺชมาโน 
                   ปทุม  ว  โตเยน  อลมิฺปมาโน 
                   เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
 
*  ส.  นิทาวคฺค  ๔๔.  
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                                  บุคคลไมสะดุงในธรรมมีความไมเท่ียง  
                 เปนตน   เหมอืนราชสีหไมสะดุงในเสียง   ไม 
                 ของอยูในธรรมมขีันธ    และอายตนะเปนตน 
                 เหมือนลมไมของอยูในขาย      ไมติดอยูดวย 
                 ความยินดีและความโลภ    เหมือนดอกปทุม 
                 ไมติดอยูดวยนํ้า  พึงเท่ียวไปผูเดียว   เหมือน 
                 นอแรด ฉะนั้น  ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา สีโห   ไดแก สีหะ ๔ ประเภท คือ  ติณสีหะ 
นรสีหะ กาฬสีหะ  เกสรสหีะ.   เกสรสหีะทานกลาววา เลิศกวาสีหะ ๓ ประเภท 
นั้น   เกสรสหีะน้ันเทียว  ทานประสงคเอาในคาถาน้ี. 
         บทวา  วาโต   ไดแก ลมหลายชนิด  ดวยอํานาจแหงลมที่พัดมาทาง 
ทิศตะวันออกเปนตน.   บทวา  ปทุม  ว  ไดแก ปทุมหลายชนดิ  ดวยอํานาจ 
แหงปทุมแดงและปทุมขาวเปนตน.   ในลมและปทุมเหลาน้ัน    ลมอยางใดอยาง 
หน่ึง  ปทุมอยางใดอยางหนึ่ง   ก็ควรทั้งน้ัน. 
         ในคาถาน้ัน      เพราะความสะดุงยอมมีได   เพราะความรักตน    และ   
ความรักตน   ก็คือ   ความติดดวยอํานาจตัณหา    แมความติดดวยอํานาจตัณหา 
นั้น    ยอมมีได   เพราะความโลภท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ   หรือท่ีปราศจากทิฏฐิ   ก ็
ความโลภนั้น คือ ตัณหาน่ันเอง ก็ในคาถาน้ัน ความของยอมมีดวยโมหะสําหรับ 
บุคคลผูเวนจากการพิจารณา  และโมหะ ก็คือ อวิชชา ในการนั้น การละตัณหา 
ยอมมีไดดวยสมถะ    การละอวิชชามไีดดวยวิปสสนา    เพราะฉะนั้น    บคุคล 
ละความรักตนดวยสมถะแลว    ไมสะดุงในธรรมมีความไมเที่ยงเปนตน   เหมือน  
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ราชสีหไมสะดุงในเสียงฉะน้ัน   ละโมหะดวยวิปสสนาปญญาแลว   ไมของอยูใน 
ธรรมมีขันธและอายตนะเปนตน  เหมือนลมไมของอยูในขายฉะนั้น     ละโลภะ 
และทิฏฐิที่สัมปยุตดวยโลภนั่นเอง   ดวยสมถะนั้นแล    ไมติดอยูดวยความโลภ 
คือความยินดีในภพท้ังปวง  เหมือนปทุมไมติดอยูดวยนํ้า  ฉะนั้น 
         ก็ในท่ีนี้    ศลีเปนปทัฏฐานของสมถะ  สมถะ คือ สมาธิ  วิปสสนา คือ 
ปญญา    เพราะฉะน้ัน   เมื่อธรรมทั้งสองน้ัน   สําเร็จอยางนี้แลว    ขันธทัง้ ๓ 
ก็เปนอันสําเร็จแลว.    ในขันธ ๓ อยางนั้น    บุคคลเปนผูกลาหาญดวยศีลขันธ  
เขายอมไมสะดุง    เพราะความท่ีตนประสงคเพ่ือจะโกรธในอาฆาตวัตถุทั้งหลาย 
เหมือนราชสีหไมสะดุงในเสียงฉะน้ัน    ผูมีสภาพอันแทงตลอดแลว   ดวยปญญา 
ขันธ    ยอมไมตองอยูในธรรมอันตางดวยขันธเปนตน   เหมือนลมไมของอยูใน 
ขาย   ฉะน้ัน    ผูมีราคะไปปราศแลว  ดวยสมาธิขันธ   ยอมไมติดอยูดวยราคะ 
เหมือนปทุมไมติดดวยนํ้า  ฉะนั้น    บคุคลไมสะดุง  ไมตองอยู   ไมติด   ดวย 
อํานาจแหงการละอวิชชาตัณหา    และอกุศลมูล ๓  ตามความเปนจริง    ดวย 
สมถวิปสสนา  และดวยศีลขันธ  สมาธิขันธ  และปญญาขันธ  บัณฑิตพึงทราบ 
ดวยประการฉะน้ี.    บทที่เหลือ  มีนยัดังกลาวแลวน่ันแล. 
                              อสันตสันตคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
                                           คาถาท่ี   ๓๘ 
         คาถาวา  สีโห  ยถา  ดังน้ี   มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา    พระเจาพาราณสีพระองคหน่ึง    ทรงทิ้งทางบานใหญและ 
บานนอย  เพ่ือทรงปราบปจจันตชนบทท่ีกําเริบใหสงบ  ทรงถอืทางดงดิบ  ซึ่ง 
เปนทางตรง   เสด็จไปดวยเสนาหมูใหญ.  
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         ก็โดยสมัยนั้น       ราชสีหกําลังนอนตากแดดออนอยูที่เชิงเขาลูกหนึ่ง 
ราชบุรุษเห็นราชสีหนั้นแลว    ทลูแดพระราชา    พระราชาทรงพระราชดําริวา 
ไดยินวา   ราชสีหไมสะดุงดวยเสียง  จึงตรัสสั่งใหทําเสียง  ดวยเสียงกลอง สังข 
และบัณเฑาะวเปนตน    ราชสีหก็นอนอยางนั้นเทียว   ทรงใหทําเสียงแมในครั้ง 
ที่สอง  ก็นอนอยางนั้น   ทรงใหทําเสียงแมครั้งท่ีสาม    ราชสีหจึงคิดวา   ศัตรู 
ของเรามีอยู    กล็ุกข้ึนยืนผงาดดวยเทาทั้งส่ี  บันลือสีหนาท    พลกายทั้งหลายมี 
ควาญชางเปนตน      ไดฟงเสียงบันลือน้ันเทียว    ก็ลงจากพาหนะมีชางเปนตน 
ว่ิงเขาพงหญา หมูชางและหมูมาก็ว่ิงเตลิดไปสูทิศนอยทิศใหญ  แมชางพระท่ีนั่ง 
ของพระราชาก็พาพระราชาบุกปาทึบเปนตนหนีไป      พระองคเมื่อไมสามารถ  
เพ่ือใหชางพระท่ีนั่งหยุดได   จึงทรงเหน่ียวโหนกิ่งไมตกลงพ้ืนดินแลว    เสด็จ 
ไปโดยทางแคบท่ีเดินไดคนเดียว เสด็จถึงสถานเปนที่อยูของพระปจเจกพุทธเจา 
ทั้งหลาย  จึงตรัสถามพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย ณ ที่นั้นวา  ขาแตทานผูเจริญ  
พระผูเปนเจาไดฟงเสียงบางไหม ?          
         ป.  ไดฟง  พระมหาบพิตร 
         ร.  เสียงอะไร   พระผูเปนเจา 
         ป.  ทีแรก   เสียงกลอง  เสียงสังข   เปนตน    ภายหลัง  เสียงราชสีห. 
         ร.   พระผูเปนเจากลัวไหม  ?  ขอรับ 
         ป.  ไมกลัวเสียงอะไรเลย  พระมหาบพิตร 
         ร.  ก็พระผูเปนเจาอาจเพ่ือกระทําขาพเจามิใหกลัวเชนนีไ้หม  ? 
         ป.  อาจ  พระมหาบพิตร  ถาพระองคทรงผนวช 
         ร.   ขาพเจาจะผนวช   พระเจาขา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 237 

         แตนั้น     พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   ใหพระราชาพระองคนั้นทรง 
ผนวชแลว ใหทรงศึกษาอภิสมาจาริกวัตร โดยนัยท่ีกลาวแลวในกาลกอนน้ันแล. 
พระราชาแมพระองคนั้น    ก็ทรงเจริญวิปสสนา  โดยนัยตามท่ีกลาวแลวในกาล 
กอนน่ันเทียว  ก็ทรงกระทําใหแจง   ซึ่งปจเจกโพธิญาณ  จึงไดตรัสอุทานคาถา 
นี้วา 
                                สีโห  ยถา  ทาพลี   ปสยฺห 
                         ราชา  มิคาน  อภิภุยฺยจารี  
                         เสเวถ   ปนฺตานิ  เสนาสนานิ 
                         เอโก   จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                      บุคคลพึงเสพเสนาสนะอันสงัด    เปน 
                   ผูเท่ียวไปผูเดียวเชนกับนอแรด         เหมือน 
                   ราชสีหมีเขี้ยวเปนกําลัง   ขมขี่   ครอบงําหมู 
                   เน้ือเท่ียวไป  ฉะนั้น  ดังน้ี. 
         ในคาถาน้ัน   ราชสีหเปนสัตวมีความอดทน    มีการฆาสัตว    และม ี
เชาวเร็ว  เกสรราชสีหเทาน้ัน    ทานประสงคเอาในคาถานี้      พลังแหงเข้ียวของ 
ราชสีหนั้นมีอยู   เพราะเหตุนั้น  ราชสีหนั้น  จึงชื่อวา  ทาพลี      มีเข้ียวเปน 
กําลัง. 
         สองบทวา  ปสยฺห  อภิภุยฺย  พึงประกอบพรอมดวย  จาร ี ศัพทวา 
ปสยฺหจารี   อภิภุยฺยจารี.   ในสองศัพทนั้น    ราชสีหชื่อวา   ปสยฺยหจารี  
เพราะเท่ียวขมข่ีเบียดเบียน  ขมไวจับยึดไว  ชื่อวา  อภิภุยฺยจารี   เพราะเท่ียว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 238 

ครอบงําใหสะดุงทําไวในอํานาจ   ราชสีหนี้นั้น    เท่ียวขมข่ีดวยกําลังกาย   เที่ยว 
ครอบงําดวยเดช. 
         ในสองศัพทนั้น     ถาใครพึงกลาววา    ราชสีหเท่ียวขมข่ีครอบงํา  ซึ่ง 
อะไรดังนี้ไซร  แตนั้น  พึงทําสัตตมีวจนะวา   มิคาน   ใหเปนทุติยาวจนะ 
เปลี่ยนเปน  มิเค  ปสยฺห  อภิภุยฺยจารี    แปลวาเที่ยวขมข่ีครอบงํา   ซึ่งเนื้อ 
ทั้งหลาย. 
         บทวา ปนฺตานิ ไดแกที่ไกล. บทวา เสนาสนานิ  ไดแกสถานที่อยู 
อาศัย.  บททีเ่หลืออาจเพ่ือรู  โดยนัยตามท่ีกลาวแลวในกาลกอนน่ันแล    เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงไมไดกลาวไวใหพิสดาร  
                             ทาฐพลิคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
                                       คาถาท่ี   ๓๕ 
         คาถาวา  เมตฺต  อุเปกฺข  ดังนี้    มอุีบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา พระราชาพระองคหน่ึงทรงไดเมตตาฌาน  ทาวเธอทรงพระ- 
ราชดําริวา ราชสมบัติกระทําอันตรายตอความสุขในฌาน  จึงทรงสละราชสมบัติ 
เพ่ือทรงรักษาฌานไว   ทรงผนวชแลว    ทรงเห็นแจงอยูไดกระทําใหแจง   ซึ่ง 
ปจเจกโพธิญาณ   ไดตรสัอุทานคาถาน้ีวา.          
                     เมตฺต  อุเปกขฺ  กรุณ  วมิตฺุตึ  
                     อาเสวมาโน  มุทิตฺจ   กาเล  
                     สพฺเพน  โลเกน  อวริุชฺฌมาโน 
                     เอโก  จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป  
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                                  บุคคลเสพอยู     ซึ่งเมตตาวิมุตติ 
                 กรุณาวิมุตติ     มุทิตาวิมุตติ    และอุเบกขา 
                 วมิุตติ  ในกาลอันสมควรไมยินรายดวยโลก 
                 ทั้งปวง      พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรด 
                 ฉะน้ัน    ดังน้ี. 
         ในคาถาน้ัน   ความเปนผูใครเพ่ือนําเขามาซึ่งหิตสุข   โดยนัยวา    ขอ  
สัตวทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขเถิด   ดังน้ีเปนตน  ชื่อวา  เมตตา ความเปน 
ผูใครเพ่ือนําออกไปซึ่งอหิตทุกข  โดยนัยวา  โอหนอ  !  ขอเราพึงพันจากทุกข 
นี้  ดังนี้เปนตน   ชื่อวา  กรุณา ความเปนผูใครเพ่ือไมใหพลัดพรากจากหิตสุข 
โดยนัยวา  สตัวผูเจริญท้ังหลายเพลิดเพลินหนอ   เพลิดเพลินดีแทดังนี้เปนตน 
ชื่อวา มุทิตา ความเปนผูวางเฉย     ในสุขและทุกขทั้งหลายวา  จักปรากฏดวย 
กรรมของตนดังน้ี  ชื่อวา  อุเบกขา.  แตทานกลาวเมตตาแลวกลาวอุเบกขา แลว 
กลาวมุทิตาในภายุหลัง  โดยสับเปลี่ยนลําดับ  ทั้งน้ีเพ่ือสะดวกแกการผูกคาถา. 
         บทวา  วิมุตฺตึ ความวา  ก็ธรรมแม ๔ เหลาน้ัน ชื่อวา วิมุตติ เพราะ 
เปนธรรมพนแลว   จากธรรมเปนขาศึกทั้งหลายของตน.  เพราะเหตุนั้น    พระ- 
ปจเจกพุทธเจาจึงกลาววา 
                                    บคุคลเสพอยู      ซึ่งเมตตาวิมุตติ  
                   กรุณาวิมุตติ     มุทิตาวิมุตติ      และอุเบกขา 
                   วิมุตติ  ในกาลอันสมควร.  
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         ในคาถาน้ัน    บทวา  อาเสวมาโน  ความวา  อบรมอยูซึ่งธรรมทั้งสาม 
ดวยอํานาจแหงฌานหมวดสามและหมวดส่ี      ซึ่งอุเบกขาดวยอํานาจแหงจตุตถ-  
ฌาน. 
         บทวา  กาเล ความวา  บุคคลเจริญเมตตาแลว     ออกจากเมตตาน้ัน  
แลวเสพกรุณา  ออกจากกรุณานั้นแลว   เสพมุทิตา  ออกจากมุทิตาน้ัน     หรือ 
จากฌานอันไมมีปตินอกน้ีแลว   เสพอุเบกขา   เรียกวา   เสพอยูในกาล.   หรือ 
เรียกวาเสพอยูในกาลอันผาสุก   เพื่อจะเสพ.  
         บทวา  สพฺเพน โลเกน  อวิรชฺุฌมาโน  ความวา  ไมยินรายดวย 
โลกทั้งปวงในทิศทั้งสิบ.   จริงอยู   เพราะความท่ีธรรมท้ังหลายมีเมตตาเปนตน 
อันตนเจริญแลว     สัตวทั้งหลายก็เปนผูไมนาเกลียด     และปฏิฆะอันกอความ 
โกรธในสัตวทั้งหลายยอมสงบระงับ.    เพราะเหตุนั้น     พระปจเจกพุทธเจาจึง 
กลาววาไมยินรายดวยโลกท้ังปวงดังนี้.    ความสังเขปในคาถาน้ีมีเทาน้ี.    สวน 
เมตตาทิกถา ขาพเจาไดกลาวไวแลว  ในอรรถกถาธรรมสังคหะ  ชื่ออัฏฐลาลินี. 
บทที่เหลือ  เปนเชนกับนัยกอนน่ันแล. 
                           อัปปมัญญาคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
                                          คาถาท่ี    ๔๐ 
         คาถาวา  ราคฺจ  โทส  ดังนี้  มอุีบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา  พระปจเจกพุทธเจา   ชือ่  มาตังคะ   องคสุดทายของพระ- 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย    อยูอาศัยพระนครราชคฤห    ในกาลนั้น    เมื่อพระ- 
โพธิสัตวของพวกเราอุบัติแลว   เทวดาทั้งหลายพากันมา   เพ่ือประโยชนในการ  
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บูชาพระโพธิสัตว  เห็นมาตังคปจเจกพุทธเจาน้ันแลว  กลาววา  ทานผูนิรทุกข ! 
ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย !  พระพุทธเจาอุบัติแลวในโลก. 
         พระปจเจกพุทธเจานั้น      ออกจากนิโรธไดฟงเสียงนั้นแลวเห็นความ 
สิ้นไปแหงชีวิตของตนเทียว   จึงเหาะไปที่ภูเขาชื่อวา  มหาปปาต ในหิมวันต- 
ประเทศซ่ึงเปนที่ปรินิพพานของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายนั้น      ใสโครงกระ 
ดูกของพระปจเจกพุทธเจาผูปรินิพพานแลวในกาลกอนลงในเหว  นั่งที่พ้ืนศิลา 
ไดกลาวคาถาน้ีวา 
                                  ราคฺจ  โทสฺจ  ปหาย  โมห 
                       สนฺทาลยิตฺวาน  สโยชนานิ  
                       อสนฺตส  ชวีิตสงฺขยมฺห ิ
                       เอโก  จเร   ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                  บุคคลละราคะ   โทสะ   และโมหะ 
                 แลวทําลายสังโยชนทั้งหลายแลว    ไมสะดุง 
                 ในเวลาส้ินชีวิต   พึงเท่ียวไปผูเดียว   เหมือน 
                 นอแรด  ฉะนัน้  ดังน้ี. 
         ในคาถาน้ัน  ราคะ  โทสะ และโมหะ   ขาพเจาไดกลาวแลวในอุรคสูตร. 
         บทวา   สโยชนานิ  ไดแก  สังโยชน  ๑๐.  ทําลายสังโยชนเหลาน้ัน 
แลว   ดวยมรรคน้ัน  ๆ. 
         บทวา  อสนฺตส  ชีวติสงฺขยมฺหิ  ความวา  การจุติ  คือ  การแตก 
ดับแหงจิต   เรียกวาความส้ินชีวิต.  ชื่อวา ไมสะดุง  เพราะละความใครในการ  
สิ้นชีวิตน้ันแลว.  
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         พระมาตังคปจเจกพุทธเจาน้ัน    แสดงอุปาทิเสสนิพพานธาตุแกตนแลว 
ปรินิพพาน  ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   ในเวลาจบคาถา   ดวยประการฉะน้ี  
แล. 
                             ชีวิตสังขยคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ 
 
                                          คาถาท่ี  ๔๑ 
         คาถาวา  ภชนฺติ  ดังน้ี    มีอุบัติอยางไร ?  
         ไดยินวา  พระราชาพระองคหน่ึง  ในพระนครพาราณสี  ทรงครอบ- 
ครองราชสมบัติกวางขวาง มีประการท่ีกลาวแลวในคาถาตนนั้นแล ทาวเธอทรง 
พระประชวรหนัก ทุกขเวทนาเปนไปอยู  สตร ี๒๐,๐๐๐ นาง  ตางก็ทําการนวด 
พระหัตถและพระบาทเปนตน  อํามาตยทั้งหลายคิดวา บัดนี้พระราชาพระองคนี้ 
จักไมรอดชีวิต   เอาเถิด   พวกเราจักแสวงหาที่พ่ึงแหงตน  ดังนี้แลว  ไปสูพระ- 
ราชสํานักของพระราชาพระองคอ่ืน  ก็ทูลขอการบํารุง  อํามาตยเหลาน้ัน   บํารุง 
อยูในพระราชสํานักนั้นนั่นแล  ก็ไมไดอะไรเลย. 
         ฝายพระราชาทรงหายพระประชวรแลว  ตรัสถามวา  อํามาตยชื่อน้ีและ 
ชื่อน้ี   ไปไหน ?  แตนั้น    ทรงสดับประพฤติการณนั้นแลว   สั่นพระเศียรทรง 
นิ่งแลว   อํามาตยแมเหลาน้ันสดับวา     พระราชาหายประชวรแลว    เมื่อไมได 
อะไร ๆ   ในพระราชสํานักของพระราชาพระองคอ่ืนนั้น     ประสบความเส่ือม 
อยางยิ่ง    จึงกลับมาอีก    ถวายบังคมพระราชาแลว    ยืนอยูในท่ีสุดสวนหน่ึง 
อํามาตยเหลาน้ัน  ถูกพระราชาตรัสถามวา ดูกอนพอ  พวกทานไปไหนมา  จึง 
กราบทูลวา  ขาแตพระสมมติเทพ   พวกขาพระองคเห็นพระองคทรงทุรพลภาพ  
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แลว   จึงไปสูชนบทชื่อโนน      เพราะกลัวตอการเลี้ยงชีวิต     พระราชาทรงส่ัน 
พระเศียรแลว   ทรงพระราชดําริวา   เอาเถอะ   เราพึงทดลองอํามาตยเหลานี้วา 
จะพึงทําอยางนี้แมอีกหรือไม. 
         พระราชาพระองคนั้น   ทรงแสดงพระองคประสบเวทนาหนัก    ดจุถูก 
พระโรคใหทรงพระประชวรในกาลกอนกําเริบ   ทรงกระทําความหวงใยในการ 
ประชวร   สตรีทั้งหลายก็แวดลอมทํากิจทุกอยาง   เชนกอนน้ันแล   อํามาตยแม 
เหลาน้ัน  กพ็าชนน้ันมากกวาเดิม   หลีกไปอยางนั้นอีก    พระราชาทรงการทํา 
เชนกับที่กลาวแลวท้ังหมด  ถึงครั้งท่ี ๓ อยางนี้    แมอํามาตยเหลาน้ันก็หลกีไป 
เหมือนเดิม.  
         แตนั้น     พระราชาทรงเห็นอํามาตยเหลาน้ัน      มาแลวแมในครั้งท่ี  ๔ 
ทรงเบ่ือหนายวา  โอ  !   อํามาตยเหลาน้ีทิ้งเราผูปวยไมเยื่อใยหนีไป   กระทําชั่ว 
หนอ  ดังนี้แลว   ทรงสละราชสมบัติ   ทรงผนวชเห็นแจงอยู   ไดกระทําใหแจง 
ซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว   ตรัสอุทานคาถานี้วา 
                             ภชนฺติ  เสวนฺติ   จ  การณฺตถา 
                      นิกฺการณา  ทุลฺลภา  อชชฺ  มิตฺตา  
                      อตฺตฏปฺา  อสุจี   มนุสฺสา 
                      เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                                    มนุษยทั้งหลาย ผูไมสะอาด มีปญญา 
               มุงประโยชนตนผูไมมีเหตุ    ยอมคบหาสมาคม 
               มิตรผูหาไดยากในทุกวันนี้       เพราะมีเหตุเปน  
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                      ประโยชน  บุคคลพึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือน 
                      นอแรด  ฉะน้ัน  ดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา ภชนฺติ ความวา  แอบเขาไปน่ังใกลดวยรางกาย. 
บทวา เสวนฺติ  ความวา  ยอมบําเรอดวยอัญชลีกรรมเปนตนและดวยความเปน 
ผูรับใช.  เหตุเปนประโยชนของมนุษยเหลาน้ัน    เพราะเหตุนั้น     มนุษยเหลา 
นั้น    จึงมีเหตุเปนประโยชน   อธิบายวา    เหตุอ่ืนในการคบและการเสพไมมี. 
เหตุของมนุษยเหลาน้ันอยางนี้   มีอธิบายวา  ยอมเสพเพราะเหตุแหงตน.  
         บทวา  นิกฺการณา  ทุลฺลภา  อชชฺ    มิตฺตา  ความวา  ชื่อวา  ผู 
ไมมีเหตุเพราะเหตุแหงการไดประโยชนอยางนี้วา   พวกเราจักไดประโยชนบาง 
อยางจากคนน้ีมาเปนมิตรผูประกอบพรอมดวยความเปนมิตรอันประเสริฐ  ที่  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้วา 
               มิตรมีอุปการะ  ๑          มิตรรวมสุขรวมทุกข  ๑  
                       มิตรบอกประโยชน  ๑     มิตรอนุเคราะห  ๑๑ 

ดังน้ีอยางเดียว   ซึ่งหาไดยากในทุกวันนี้. 
         ปญญาของมนุษยเหลาน้ัน   ต้ังอยูแลวในตน    มนุษยเหลาน้ันเห็นแก 
ตนเทาน้ัน ไมเห็นแกผูอ่ืน  เพราะฉะน้ัน  มนุษยเหลาน้ัน จึงชื่อวา มีปญญามุง 
ประโยชนตน ไดยินวา ศัพท อตฺตตฺถปฺา๒ แมนี้   เปนบาลีเกา  มีอธิบาย 
วา  ปญญาของมนุษยเหลาน้ัน    ยอมเพงถึงประโยชนทั้งหลายท่ีเห็นในปจจุบัน 
เทาน้ัน  ยอมไมเพงถึงประโยชนในอนาคต. 
 
๑.  ที. ปา.  สิงฺคาลกสุตฺต   ๑๙๕.    ๒.  ยุ.  ทิฎฎปญญา.  
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         บทวา อสุจี ความวา ผูประกอบพรอมแลว  ดวยกายกรรม  วจีกรรม 
และมโนกรรม  อันไมสะอาดคืออันไมประเสริฐ.  บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่ 
กลาวแลวในกาลกอนน่ันแล. 
                            การณัตถคาถาวัณณนา  จบบริบูรณ  
                  วรรคที่  ๔  ประกอบดวยคาถา  ๑๑  คาถา  จบ 
 
         ขัคควิสาณสูตรนั้น มีคาถาจํานวน ๔๑ คาถา  ผูศึกษาพึงประกอบตาม 
สมควรในคาถาท้ังปวง      โดยนัยแหงโยชนาที่ขาพเจากลาวไวแลวในคาถาบาง 
แหงนั่นแล   แลวพึงทราบท้ังโดยอนุสนธิทั้งโดยอรรถดังพรรณนามาฉะนี้   แต 
เราไมไดประกอบในคาถาทั้งปวง   เพราะเกรงวาจะพิสดารเกินไป   ดังนี้แล.  
             จบอรรถกถาขัคควิสาณสูตร  แหงอรรถกถาขททกนิกาย 
                                             ชื่อ  ปรมัตถโชติกา  
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                             กสิภารทวาชสูตรท่ี   ๔  
วาดวยศรัทธาเปนพืช ความเพียรเปนฝน ปญญาเปนแอกและไถ 
         [๒๙๗]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ   พราหมณคามชื่อ 
เอกนาฬา ในทักขิณาคิรีชนบท แควนมคธ  ก็สมัยน้ันแล กสิภารทวาชพราหมณ 
ประกอบไถประมาณ  ๕๐๐ ในเวลาเปนที่หวานพืช    ครั้งน้ันแล   เปนเวลาเชา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว   ทรงถือบาตรและจีวร  เสด็จเขาไปยังท่ีการงาน 
ของกสิภารทวาชพราหมณ  ก็สมัยนัน้แล  การเลีย้งดูของกสิภารทวาชพราหมณ 
กําลังเปนไป ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปถึงท่ีเลี้ยงดู   ครั้นแลว 
ไดประทับยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    กสิภารทวาชพราหมณไดเห็นพระ- 
ผูมีพระภาคเจาประทับยืนอยูเพ่ือบิณฑบาต   ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา   ขาแตพระสมณะ    ขาพระองคแล   ยอมไถและหวาน   ครั้นไถและ 
หวานแลวยอมบริโภค     แมพระองคก็จงไถและหวาน    ครั้นไถและหวานแลว 
จงบริโภคเถิด   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนพราหมณ    แมเราก็ไถและ 
หวาน   ครั้นไถและหวานแลวยอมบริโภค. 
         กสิ.     ขาแตพระสมณะ     ก็ขาพระองคยอมไมเห็นแอก    ไถ    ผาล 
ปฏักหรือโค  ของทานพระโคดมเลย  ก็แลเมื่อเปนเชนนี้   ทานพระโคดมตรัส 
อยางนี้วา   ดกูอนพราหมณ   แมเราก็ไถและหวาน    ครั้นไถแลหวานแลวยอม 
บริโภค.                                                                             
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         ลําดับนั้น      กสิภารทวาชพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวย 
คาถาวา 
                              [๒๙๘]   พระองคยอมปฏิญาณวาเปน 
               ชาวนา         แตขาพระองคไมเห็นไถของพระ 
               องค  พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว  ขอ 
               ไดโปรดตรัสบอกไถแกขาพระองค      โดยวิธี  
               ขาพระองคจะพึงรูจักไถของพระองค. 
          พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดวยคาถาวา  
                               ศรัทธาของเราเปนพืช           ความเพียร 
                 ของเราเปนฝน ปญญาของเราเปนแอกและไถ 
                 หริิของเราเปนงอนไถ         ใจของเราเปนเชือก 
                 สติของเราเปนผาลและปฏัก         เราคุมครอง 
                 กาย  คุมครองวาจา    สํารวมในอาหารในทอง 
                 ยอมกระทําการถอนหญา    คือ   การกลาวให 
                 พลาดดวยสัจจะความสงบเสง่ียมของเราเปน 
                 เครื่องปลดเปลื้องกิเลส       ความเพียรของเรา 
                 นาํธุระไปเพ่ือธุระนําไปถึงแดนเกษมจาก 
                 โยคะ      ไมหวนกลับมา     ยอมถึงสถานท่ี  ๆ 
                 บคุคลไปแลวไมเศราโศก          การไถนาน้ัน 
                 เราไถแลวอยางน้ี      การไถนาน้ัน    ยอมมีผล 
                 เปนอมตะ   บุคคลไถนาน่ันแลว   ยอมพนจาก 
                 ทุกขทั้งปวง.  
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         [๒๙๙]    ลําดับนั้นแล     กสิภารทวาชพราหมณเทขาวปายาสลงในถาด 
สําริดใหญ  แลวนอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจาดวยกราบทูลวา   ขอทานพระ- 
โคดมเสวยขาวปายาสเถิด   เพราะพระองคทานเปนชาวนา  ยอมไถนา   อันมผีล 
ไมตาย. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดวยพระคาถาวา 
                                ดูกอนพราหมณ       เราไมควรบริโภค 
                โภชนะท่ีขับกลอมไดมา        ขอนี้ไมใชธรรม 
                ของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ผูเห็นอยูโดยชอบ  
                พระพุทธเจาท้ังหลาย    ยอมทรงหามโภชนะ 
                ทีข่ับกลอมไดมา ดูกอนพราหมณ   เมื่อธรรม 
                มอียู    การแสวงหานี้เปนความประพฤติของ 
                พระพุทธเจาท้ังหลาย     เชญิทานบํารุงพระ- 
                ขณีาสพ ผูบรบิูรณดวยคุณท้ังปวง ผูแสวงหา 
                คุณอันใหญ       ผูมีความคะนองอันสงบแลว 
                ดวยขาวและน้ําอยางอื่นเถิด      เพราะวาเขต 
                นัน้เปนเขตของบุคคลผูมุงบุญ. 
         [๓๐๐]    กสิ.   ขาแตพระโคดม   ก็เม่ือเปนเชนนี้     ขาพระองคจะถวาย 
ขาวปายาสน้ีแกใคร. 
         พ.  ดูกอนพราหมณ    เรายอมไมเห็นบุคคลในโลกพรอมทั้งเทวโลก 
มารโลก   พรหมโลก    ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ     เทวดาและมนุษย  
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ผูบริโภคขาวปายาสน้ันแลว     จะพึงใหยอยไดโดยชอบ    นอกจากตถาคตหรือ 
สาวกของตถาคตเลย   ดูกอนพราหมณ   ถาอยางนั้น    ทานจงทิ้งขาวปายาสนั้น 
เสียในที่ปราศจากของเขียวหรือจมลงในนํ้าซึ่งไมมีตัวสัตวเถิด. 
         ลําดับนั้น      กสิภารทวาชพราหมณเทขาวปายาสน้ันใหจมลงในนํ้าอัน 
ไมมีตัวสัตว   พอขาวปายาสน้ันอันกสิภารทวาชพราหมณเทลงในนํ้า  (ก็มีเสียง) 
ดังจิจจิฏะ จิฏิจิฏะ เปนควันกลุมโดยรอบ  เหมือนกอนเหล็กที่บุคคลเผาใหรอน 
ตลอดวัน  ทิง้ลงในนํ้า  (มีเสียง)  ดังจิจจิฏะ   จิฏิจิฏะ   เปนควันกลุมโดยรอบ 
ฉะน้ัน.   
         [๓๐๑]  ลําดับนั้นแล     กสิภารทวาชพราหมณสลดใจ     มีขนชูชัน 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    หมอบลงแทบพระบาทของพระผูมี- 
พระภาคเจาดวยเศียรเกลา  แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดม  
ผูเจริญ   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ภาษิตของ  
พระองคแจมแจงนัก  ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย  เปรียบ 
เหมือนหงายของที่ควํ่า  เปดชองที่ปด   บอกทางแกผูหลงทาง   หรือตามประทีป 
ไวในท่ีมืดดวยหวังวา    คนมีจักษุจักเห็นรูปได   ฉะน้ัน   ขาพระองคนี้ขอถึง 
พระโคดมผูเจริญกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ    ขอพระโคดม- 
ผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก   ผูถงึสรณะตลอดชีวิต   จําเดิมแต 
วันนี้เปนตนไป   ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระโคดม 
ผูเจริญเถิด    กสิภารทวาชพราหมณไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมี- 
พระภาคเจาแลว      ก็ทานภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนาน   หลีกออกจากหมูอยู  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 250 

ผูเดียว  ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเด่ียว  ไมชานักก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด 
แหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม  ที่กลุบตุรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ 
ตองการน้ัน   ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู    รูชัดวา    ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้  
มิไดมี   ก็ทานภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง    ในจํานวนพระอรหันต 
ทั้งหลาย. 
                                        จบกสิภารทวาชสูตรที่  ๔ 
 

                                อรรถกถากสิภารทวาชสูตร  

         กสิภารทวาชสูตรเริ่มตนวา  เอวมฺเม   สุต  ดงัน้ี :- 
         มีอุบัติอยางไร ?  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พราหมณคามชื่อ 
เอกนาลา    ในทักขิณาคิรีชนบท    แควนมคธ     ทรงยังปุเรภัตกิจเสร็จแลวใน 
บรรดาพุทธกิจ  ๒  อยางนี้คือ  ปุเรภัตกิจ  ๑  ปจฉาภัตกิจ   ๑   ในเวลาเสร็จ 
ปจฉาภัตกิจ     ทรงตรวจดูโลก     ดวยพระพุทธจักษุ   ทรงเห็นพราหมณชื่อ 
กสิภารทวาชะ   ผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัต   ทรงทราบวา  ครั้นเรา 
ไปในพราหมณคามน้ันแลว   กถาจักเปนไป  แตนั้น    ในเวลาจบกถา พราหมณ 
นั่นฟงธรรมเทศนา    บวชแลว     จักบรรลุพระอรหัต    ดังน้ี    จึงเสด็จไปใน 
พราหมณคามน้ัน   ทรงยงักถาใหต้ังข้ึนแลว    ตรสัพระสูตรนี้.    
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                                             [ปุเรภัตกิจ] 
         ในพระสูตรนั้น    พึงมีคําถามวา    ปุเรภัตกิจของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
เปนไฉน ปจฉาภัตกิจเปนไฉน ขาพเจาจะเฉลยคําถาม พระผูมีพระภาคพุทธเจา 
ทรงการทําการบริกรรมพระวรกายมีการลางพระพักตรเปนตน     เพ่ือทรง 
อนุเคราะหผูอุปฏฐาก    และเพื่อใหพระวรกายมีผาสุก     ทรงพักอยูบนอาสนะ  
อันสงัด     จนถึงเวลาแหงภิกขาจาร     ในเวลาภิกขาจาร    ทรงคาดประคดเอว 
ทรงหมจีวร     ทรงถือบาตร     บางครั้งเสด็จไปพระองคเดียว   บางครั้งมีพระ- 
ภิกษุสงฆแวดลอม   เสด็จสูคามหรือนิคม    เพ่ือบิณฑบาต     บางคราวเสด็จไป 
ตามปกติ  บางคราวเสด็จไปดวยปาฏิหาริยเปนไปมากมาย  คือ  ลมออนพัดไป 
ขางหนาของพระโลกนาถ   ผูเสด็จไปเพ่ือบิณฑบาต  ยังพ้ืนดินใหสะอาด  เมฆ 
โปรยหยดน้าํใหละอองในหนทางสงบ    ต้ังเปนเพดานในเบื้องบน    ลมอ่ืน  ๆ 
หอบดอกไมทั้งหลายโปรยลงบนทาง    ภูมิประเทศท่ีดอนก็จะยุบลง    ทีลุ่มก็จะ 
ฟูข้ึน ในสมัยจะประทับรอยพระบาท  พ้ืนดินก็ราบเรียบ หรือดอกปทุมทั้งหลาย 
ซึ่งมีสัมผัสสบาย   ก็ปกปดรอยพระบาท  พอทรงวางพระบาทเบ้ืองขวาลงภายใน 
เสาเข่ือน พระฉัพพัณณรังสีก็เปลงออกจากพระวรกาย ทําปราสาทและเรือนยอด 
เปนตนเปนดุจกรงทอง     แผซานไปขางโนนและขางนี้    บรรดาชางมาและนก 
เปนตน   ดํารงอยูในที่ของตน ๆ นั่นเทียว   ก็รองเสียงระงมไพเราะดุจดุริยางค 
มีกลองและพิณเปนตน      และบรรดาเครื่องประดับกายของเหลามนุษยก็กระทํา 
เสียงไพเราะเหมือนกัน. 
         ดวยสัญญาณนั้น    มนุษยทั้งหลายก็รูวา   วันนี้    พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จไปบิณฑบาตในบานนี้    เขาทั้งหลายก็จะนุงดี     หมดี    ถือของหอมและ  
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ดอกไมเปนตน    ออกจากเรือน   ดําเนินไปตามถนน    บชูาพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยของหอมดอกไมเปนตนโดยเคารพ    ทลูขอวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระองคโปรดทรงใหภิกษุ  ๑๐ รูปแกขาพระองค  ภิกษุ ๒๐ รูปแกขาพระองค 
ภิกษุ   ๑๐๐  รูปแกขาพระองค   ดังน้ีแลว    รับบาตรแมของพระผูมีพระภาคเจา 
ปูอาสนะ   ตอนรับดวยบิณฑบาตโดยเคารพ.  
         พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําภัตกิจเสร็จแลว       ตรวจดูสันดานของ 
มนุษยเหลานั้นแลว     ทรงแสดงพระธรรมโดยประการท่ีบางพวกต้ังอยูในสรณ- 
คมน   บางพวกต้ังอยูในศีล   ๕  บางพวกต้ังอยูในโสดาปตติผล   สกทาคามิผล  
และอนาคามิผล     อยางใดอยางหน่ึง    บางพวกบวชแลวต้ังอยูในอัครผล   คือ 
พระอรหัต.    ครั้นทรงอนุเคราะหชนน้ัน  ๆ  อยางนี้แลว     เสด็จลุกจากอาสนะ 
เสด็จไปสูวิหาร     ประทับนั่งบนบวรพุทธาสนที่ปูแลว      ในโรงมณฑลน้ัน  ๆ 
รอพระภิกษุทั้งหลายฉันภัตกิจเสร็จ ตอจากนั้นผูอุปฏฐากทูลการเสร็จภัตกิจของ 
ภิกษุทั้งหลายใหพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ   ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
ก็เสด็จเขาพระคันธกุฎี   นี้เปนปุเรภัตกิจกอน    คําใดท่ีไมไดกลาวไวในสูตรนี้ 
คําน้ัน     อันบัณฑิตพึงทราบโดยนัยท่ีกลาวแลวในพรหมายุสูตรนั้นแล.  
 
                                            [ปจฉาภัตกิจ] 
         ลําดับนั้น.     พระผูมีพระภาคเจาผูทรงกระทําปุเรภัตกิจเสร็จอยางนี้แลว 
ประทับนั่ง  ณ  ที่บํารุงของพระคันธกุฎี  ทรงลางพระบาท ประทับยืน ณ  แทน 
ประทับ  ทรงโอวาทภิกษุสงฆวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ทานทั้งหลายพึงยัง 
ประโยชนตนและประโยชนทานใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด   การเกิด  
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ข้ึนของพระพุทธเจาไดยาก     การกลบัไดมนุษยไดยาก     ความถึงพรอมดวย 
ศรัทธาไดยาก     การบรรพชาไดยาก   การฟงธรรมไดยากในโลก    แตนั้นภิกษุ 
ทั้งหลายถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว      ทลูถามกรรมฐาน      ครั้นแลว 
พระผูมีพระภาคเจาทรงใหกรรมฐานดวยอํานาจแหงจริยาแกภิกษุทั้งหลายภิกษุ 
เหลาน้ันเรียนกรรมฐาน     อภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว       ไปสูสถานที่อยู  
ของตน ๆ บางพวกไปสูปา    บางพวกไปสูรุกขมูล    บางพวกไปสูที่ทั้งหลายมี 
ภูเขาเปนตนแหงใดแหงหนึ่ง     บางพวกไปสูภพของจาตุมมหาราชิกาเปนตน 
ฯลฯ  บางพวกไปสูภพชั้นวสวัตดี.  
         ตอแตนั้น      พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาพระคันธกุฎี     ถาทรงพระ- 
ประสงค  มีพระสติสัมปชัญญะสําเร็จสีหไสยชั่วครู   โดยปรัศวเบื้องขวา ครั้นมี 
พระวรกายกระปรี้กระเปราแลว      เสด็จลุกข้ึน    ทรงตรวจดูโลกในสวนท่ีสอง. 
ในสวนท่ีสาม   พระองคประทับอยูอาศัยคามหรือนิคมใด    ชนท้ังหลายในคาม- 
นิคมนั้น     ในปุเรภัต  ถวายทาน  ในปจฉาภัตนุงดี  หมดี   ถือเอาดอกไมและ 
ของหอมเปนตน    ประชุมในวิหาร    ตอจากนั้น      พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไป 
โดยปาฏิหาริยอันสมควรแกบริษัทที่ประชุม   ประทับนั่งบนบวรพุทธาสนะที่ปูดี 
แลวในธรรมสภา      ทรงแสดงธรรมอันสมควรแกกาล      สมควรแกประมาณ 
ครั้นทรงรูกาลแลว   จึงทรงสงบริษัทกลับ    ถัดจากน้ัน     ถามีพระประสงคจะ 
ชําระพระวรกาย   ก็เสด็จลุกจากพุทธาสนะ    เสด็จไปสูโอกาสที่ผูอุปฏฐากตระ- 
เตรียมน้ําไว    ทรงเกาะมือของผูอุปฏฐาก   รับผาอาบน้ํา    เสด็จเขาสูโรงอาบนํ้า  
ฝายผูอุปฏฐากนําพุทธาสนะมาปูที่บริเวณพระคันธกุฎี   พระผูมีพระภาคเจาครั้น   
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ทรงชําระพระวรกายแลว   ทรงนุงผาที่ยอมแลว   ทรงคาดประคดเอว   ทรงหม 
ผาอุตราสงค  แลวเสด็จไปในบริเวณพระคันธกุฎีนั้น     ประทบันั่งพระองคเดียว 
เทาน้ัน    หลกีเรนชั่วครู.  
         ลําดับนั้น    ภิกษุทัง้หลายมาจากที่นั้น   ๆ มาสูที่บํารุงของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ในภิกษุเหลาน้ัน    บางพวกทูลถามปญหา  บางพวกทูลขอกรรมฐาน 
บางพวกทูลขอฟงธรรม        พระผูมพีระภาคเจาทรงยงัความประสงคของภิกษุ 
เหลาน้ันใหสําเร็จจนถึงปฐมยาม   ในมัชฌิมยามเทวดาในหม่ืนโลกธาตุทั้งหลาย 
เมื่อไดโอกาส     ก็เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามปญหาตามท่ีประสงค   โดย 
ที่สุดแม  ๔ อักษร    พระผูมีพระภาคเจาทรงแกปญหาของเทวดาเหลาน้ันอยู 
จนถึงมัชฌิมยาม  ตอจากนั้นทรงกระทําปจฉิมยามใหเปน ๔ สวน    สวนหน่ึง 
ทรงอธิษฐานจงกรม สวนท่ีสองเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี ทรงมพีระสติสัมปชัญญะ 
สําเร็จสีหไสย    โดยปรัศวเบื้องขวา     สวนท่ีสาม     ทรงยังเวลาใหลวงไปดวย 
ผลสมาบัติ   สวนท่ีสี่ทรงเขามหากรุณาสมาบัติ    ตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ  เพ่ือ 
ทรงดูสัตวผูมีธุลีในจักษุนอย  หรือมีธุลีในจักษุมากเปนตน   นี้ปจฉาภัตกิจ.  
 
                           [โปรดกสิภารทวาชพราหมณ] 
         ในที่สดุแหงสวนท่ีสี่      กลาวคือการตรวจดูโลก    แหงปจฉาภัตกิจน้ี 
อยางนี้แลว   ทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ   เพ่ือทรงเห็นสัตวทั้งหลายผูยังมิได 
กระทําอธิการและไดกระทําอธิการ    ในพระพุทธเจา   พระธรรมและพระสงฆ 
ในทาน  ศีล  อุโบสถกรรมเปนตน  ผูไมถึงพรอมดวยอุปนิสัย   ผูถึงพรอมดวย 
อุปนิสัย  และผูถึงพรอมอุปนิสัยคือพระอรหัต   ทรงเห็นกสิภารทวาชพราหมณ  
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ผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยคือพระอรหัต    ทรงรูวา  ครั้นเราไปในท่ีนั้นแลว  กถาจัก 
เปนไป   ตอแตนั้น ในเวลาจบกถา  พราหมณนั่นบวชแลว  จักบรรลุพระอรหัต 
ดังน้ีแลว  เสด็จไป  ณ ทีน่ั้น  ทรงยังกถาใหต้ังข้ึนพรอมแลว  ไดตรัสพระสูตรนี้. 
         ในพระสูตรนั้น   คําวา  เอวมฺเม  สุต เปนตน  อันทานพระอานนท 
ถูกทานพระมหากัสสปเถระ  ผูทําธรรมสังคีติ  ในมหาสังคีติกาลครั้งแรก   ถาม 
แลว    จึงกลาวแกพระอรหันต  ๕๐๐.     คําวา     ขาพเจาแลยอมไถ   และหวาน 
เปนตน   อันกสิภารทวาชะกลาว. คําวา ดูกอนพราหมณ   แมเราก็ไถและหวาน 
เปนตน      อันพระผูมีพระภาคเจาตรัส.       คําน้ันแมทั้งหมดรวมเขากันเรียกวา 
กสิภารทวาชสูตร.  
         ในกสิภารทวาชสูตรนั้น  เอว  ศพัท   ในคําวา  เอว   นี้มีอาการเปน 
อรรถ  มีนิทสัสนะเปนอรรถ    มีอวธารณเปนอรรถ.    จริงอยู    พระอานนท 
แสดงเนื้อความนี้     ดวยเอวศัพทที่มีอาการเปนอรรถ    พระดํารัสของพระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้น     ละเอียดดวยนัยตาง ๆ    มีอัชฌาศัยหลายอยางเปน 
สมุฏฐาน  ถงึพรอมดวยอรรถพยัญชนะ  มีปาฏิหาริยหลายอยาง   ลึกโดยธรรม 
อรรถ   เทศนา   และปฏเิวธ  มีสภาพอันสัตวทั้งปวง  พึงเขากําหนดตามสมควร 
แกภาษาของตน ๆ     พระดํารัสนั้นใครจะสามารถรูแจมแจงได     โดยประการ 
ทั้งปวงเลา     โดยที่แท     ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้     คือแมขาพเจาไดฟงแลว 
โดยอาการหน่ึง. 
         พระอานนทเมื่อจะเปลื้องตนวา  ขาพเจาไมใชพระสยัมภู   พระสูตรนี ้
ขาพเจาไมไดทําใหแจมแจง  จึงแสดงไขพระสูตรทั้งส้ิน  อันจะพึงกลาวในบัดนี้  
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ดวยเอวศัพทซึ่งมีนิทัสสนะเปนอรรถวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี    คือไดฟง 
แลวอยางนี้.                                                            
         ดวยเอวศัพทมีอวธารณะเปนอรรถ      พระอานนทเม่ือจะแสดงกําลัง 
ทรงจําของตน    อันสมควรแกภาวะที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญ    แลว 
อยางนี้วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระอานนทเปนเอตทัคคะแหงภิกษุ 
ทั้งหลายผูเปนสาวกของเราที่เปนพหูสูต   มีคติ   มีสติ   มีธิติ   เปน 
อุปฏฐากดังน้ี   ยังความใครเพ่ือจะฟงใหเกิดแกสัตวทั้งหลายวา  ขาพเจาได 
สดับมาอยางน้ี   และพระสูตรนั้น  พึงเห็นวาไมหยอน  ไมยิ่งโดยอรรถ   หรอื 
โดยพยัญชนะ  คือ  ไมพึงเห็นโดยประการอ่ืน  อยางนี้.   
         ในบทวา  เม   สุต นี้   เม   ศัพทมี  มยา   ศัพทเปนอรรถ   สุต 
ศัพทมีโสตทวารวิญญาณเปนอรรถ เพราะฉะนั้น  จึงมีอธิบายวา บทวา  เอมฺเม 
สุต   ความวา   ขาพเจาทรงจําแลว    ดวยโสตวิญญาณวิถี   ซึ่งมีโสตวิญญาณ 
เปนเบื้องหนา   อยางนี้.      
         บทวา  เอก สมย ความวา ในกาลครั้งหนึ่ง.  บทวา  ภควา  ไดแก 
ผูมีภาคธรรม    อธิบายวา   พระผูมีโชคดี   พระผูทรงจําแนก.   บทวา   มคเธสุ 
วิหรติ   ความวา   พระราชกุมารท้ังหลาย   ผูเปนชาวชนบท   ชือ่วา   มคธ  
ชนบทแมหน่ึงเปนที่อยูของพระราชกุมารเหลาน้ันเรียกวา   มคธ    ตามศัพทที่ 
งอกข้ึน.  ในชนบทแควนมคธน้ัน.   กอ็าจารยพวกหน่ึงกลาวอยางยืดยาว   โดย 
นัยมีอาทิอยางนี้วา    เพราะพระเจาเจติยราชตรัสเท็จถูกแผนดินสูบอันบุรุษทั้ง- 
หลายทูลวา ขอพระองคอยาเสด็จเขาสูหลุม  หรือเพราะบุรุษเม่ือคนหาพระราชา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 257 

พระองคนั้น    ขุดแผนดินอยู  กถ็ูกกลาววา  ทานทั้งหลายอยาทําหลุม  เพราะฉะ 
นั้น   จึงชื่อวา   มคธ.  ชอบใจคําใด   พึงถือคําน้ันเถิด. 
         บทวา  วิหรติ  ความวา  ทรงกําจัดความเบียดเบียนพระอิริยาบถหนึ่ง 
ดวยพระอิริยาบถอ่ืน  ทรงบริหารพระอัตภาพอันไมบอบช้ํา  มอีธิบายวา  ทรง 
ใหเปนไปอยู.  หรือทรงนําไปซ่ึงประโยชนเกื้อกูลมอียางตาง  ๆ แกสัตวทั้งหลาย 
ดวยทิพวิหาร  พรหมวิหาร  หรือ  อรยิวิหาร  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ประทบั 
อยู.  บทวา     หรติ   มีอธิบายวา   นําเขาไป   นอมเขาไป   ใหเกิด  ใหเกิดข้ึน. 
จริงอยางนั้น  ในกาลใด   สัตวทั้งหลาย    ปฏิบัติผิดในกามทั้งหลาย   ไดยินวา  
ในกาลน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา   ประทับอยูดวยทิพวิหาร   เพ่ือทรงยังกุศลมูล 
คือ   อโลภะ   ใหเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันวา   ไฉนหนอ   สัตวทั้งหลายเห็น 
ปฏิบัตินี้แลว    ยังความพอใจใหเกิดข้ึนในปฏิบัตินั้นแลว     พึงคลายกําหนัดใน 
กามท้ังหลาย. 
         ก็ในกาลใดสัตวทั้งหลายปฏิบัติผิด     เพ่ือความเปนใหญ    ในกาลน้ัน 
ประทับอยูดวยพรหมวิหาร  เพ่ือทรงยังกุศลมูล  คือ   อโทสะใหเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลาน้ันวา  ไฉนหนอ   สัตวทั้งหลายเห็นปฏิบัตินี้   ยังความพอใจใหเกิดข้ึนใน 
ปฏิบัตินั้น    พึงยังโทสะใหสงบดวยอโทสะ. 
         สวนในกาลใด    สตัวทั้งหลายบวชแลว    ทะเลาะกันเรื่องธรรม   ใน 
กาลน้ัน  ประทับอยูดวยอริยวิหาร   เพ่ือยังกุศลมูล  คือ   อโมหะใหเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลาน้ันวา  ไฉนหนอ   สัตวทั้งหลายเห็นปฏิบัตินี้    ยังความพอใจใหเกิด 
ข้ึนในปฏิบัตินี้    พึงยังโมหะใหสงบดวยอโมหะ   แตไมประทับอยูดวยอิริยาบถ- 
วิหารในกาลไหน ๆ  หามิได   เพราะเวนอริยวิหารน้ัน    ก็ไมมกีารบริหารพระ- 
อัตภาพเลย.   ความสังเขปในพระสูตรนี้มีเพียงเทานี้   สวนความพิสดารขาพเจา 
จักกลาวในมงคลสุตตวัณณนา.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 258 

         บทวา  ทกฺขิณาคิริสมฺึ    ความวา   ภูเขานั้นใดต้ังลอมกรุงราชคฤห 
ชนบทโดยทางใตของภูเขานั้น    เรียกวา  ทักขิณาคิรี  หรือบทวา  ทกฺขิณาคิริ 
มีอธิบายวา   ในชนบทนัน้   คําวา   ทักขิณาคิรีนั้นแล   เปนชื่อแมแหงวิหารใน 
ชนบทนั้น. 
         บทวา  เอกนาลาย     พฺราหฺมณคาเม       เปนชื่อของบานนั้นวา 
เอกนาลา.   ก็พราหมณจํานวนมากอาศัยอยู   หรือการเลี้ยงดูพราหมณนั้น  มีอยู 
ในบานน้ี    เพราะฉะนั้น    บานน้ีจึงเรียกวา  พราหมณคาม.  
         บทวา  เตน  โข  ปน  สมเยน  ความวา ในสมัยใด  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงคูอปราชิตบัลลังก  ตรัสรูเฉพาะ  ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม 
ทรงประกาศพระบวรธรรมจักรแลว ทรงอาศัยพราหมณคาม  ชื่อเอกนาลา ใน 
แควนมคธ    ทรงรอความแกรอบแหงอินทรียของพราหมณ    ประทับอยู  ณ 
ทักขิณาคิริมหาวิหาร  โดยสมัยนั้น  อธิบายวา  เปนเหตุ.   ก็นบิาต ๒ อยางนี้ 
ในบทวา  โข  ปน   นี ้  พึงเห็นวา   เปนเพียงใหบทเต็ม   หรือมีการแสดง 
อธิการอ่ืนเปนอรรถ. 
         บทวา   กสิภารทฺวาชสฺส  พฺราหมฺณสฺส  ความวา พราหมณนั้น 
เลี้ยงชีพดวยการทํานา  และโคตรของพราหมณนั้น  ชื่อวา  ภารทวาชะ เพราะ 
ฉะนั้น    จึงเรียกอยางนั้น.   
         บทวา ปฺจมตฺตานิ มีอธิบายวา มัตต ศัพท ในบทน้ีวา โภชเน 
มตฺตฺุตา    ยอมเปนไปในประมาณฉันใด   มัตต   ศัพท   ในบทแมนี้วา 
ปฺจมตฺตานิ  ยอมเปนไปในประมาณ  ฉันนั้น   เพราะฉะนั้น   การประกอบ  
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ไถประมาณ  ๕๐๐    ไมขาด    ไมเกิน    ไดแกการประกอบไถ ๕๐๐.     บทวา 
ปยุตฺตานิ   ไดแกถูกประกอบแลว   มอีธิบายวา    ประกอบแลวดวยไถที่วางไว 
บนคอท้ังหลายของโคพลิพัททั้งหลาย. 
         บทวา   วปฺปกาเล    ไดแก   ในเวลาหวาน   มอีธิบายวา  ในเวลาเปน 
ที่หวานพืช.  วัปปะในบทวา  วปฺปกาเล  นั้น มี ๒ อยาง คือ  กัลลวัปปะ ๑ 
ปงสุวัปปะ ๑   ปงสุวัปปะ   ทานประสงคในพระสูตรนี้    และปงสุวัปปะน้ันแล 
เปนการหวานพืชมงคลในวันที่ ๑.  
         ในวัปปมงคลน้ันมีอุปกรณพรอมดังนี้     โคพลิพัท ๓,๐๐๐ ตัว    ถกู 
ตระเตรียมไว   โคพลิพัททั้งหมดสวมเขาท่ีทําดวยทอง  กลีบทีท่ําดวยเงิน  ทั้ง-  
หมดประดับดวยระเบียบขาว  กลิ่นหอมดวยกลิ่นทั้งหมด   และเจิม ๕ แหง  มี 
อวัยวะนอยใหญครบบรบิูรณ ถึงพรอมดวยลักษณะทุกอยาง บางพวกดําเหมือน 
ดอกอัญชัน    บางพวกขาวเหมือนเงินยวง    บางพวกแดงเหมือนแกวประพาฬ 
บางพวกลายเหมือนแกวลาย.  บุรุษไถนา ๕๐๐ ทัง้หมดนุงผาขาวใหม  ประดับ 
ดวยระเบียบ  วางเทริดดอกไมบนจะงอยบาเบ้ืองขวา   มีสวนรางกายลูบไลดวย 
น้ําหรดาลและมโนศิลา.  ไถหมวดละ ๑๐ ดําเนินการไถ  ไถท้ังหลายมีหัว  แอก 
และปฏักถักดวยทอง   ในไถท่ีหน่ึง  เทียมโคพลิพัท ๘ ตัว   ในไถท่ีเหลือเทียม 
โคพลิพัทไถละ ๔ ตัว  โคพลิพัทที่เหลือนํามาเพ่ือสับเปลี่ยนโคที่เหน่ือยลา.  ใน 
หมวดหน่ึงมีเกวียนบรรจุพืชหมวดละ ๑ เลม   มีคนไถหมวดละ ๑ คน  มีคน 
หวานหมวดละ ๑ คน. 
         ก็พราหมณใหโกนหนวดแตเชาตรู   อาบนํ้า   ลูบไลดวยของหอมท้ัง- 
หลาย   นุงผาราคา ๕๐๐ กหาปณะ   ทําผาราคา  ๑,๐๐๐  กหาปณะ   เฉวียงบา  
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สวมแหวนน้ิวละ ๒ วง รวม  ๒๐ วง   สวมตุมหูสีหะที่หูทั้งสองและโพกผาโพก 
อยางดี   สวมสรอยทอง    ผูอันพราหมณแวดลอมแลวส่ังการงาน.    ลําดับนั้น 
นางพราหมณีของพราหมณนั้นใหหุงขาวปายาสใสในภาชนะหลายรอย     ยกใส 
เกวียนใหญ    อาบดวยนํ้าหอม   ตกแตงดวยเครื่องอลังการทุกอยาง    มีหมูนาง- 
พราหมณีแวดลอมแลว   ไปสูที่การงาน.   แมเรือนของพราหมณ  ก็ไลทาอยางดี 
ดวยของหอมท้ังหลาย  ในที่ทั้งปวงมีพลีกรรมอันทําดีแลว  ดวยดอกไมทั้งหลาย 
และนาก็ยกธงปฏากพรอมในท่ีนั้น   ๆ.    บุรุษเขางานพรอมกับบริชนและกรรม- 
กรมี   ๒,๕๐๐ คน   ทั้งหมดนุงผาใหม    และโภชนะแหงขาวปายาสก็เตรียมแลว 
สําหรับคนงานท้ังหมด.  
         ลําดับนั้น    พราหมณสั่งใหลางถาดทองคําสําหรับใสโภชนะที่ตนเองจะ 
บริโภค   บรรจุใหเต็มดวยขาวปายาส    ปรุงแตงดวยเนยใส    น้ําผ้ึง    น้ําออย   
เปนตน    ใหกระทํานังคลพลีกรรม.   นางพราหมณีถือภาชนะท่ีสําเร็จดวยทอง 
เงิน  สําริด  และทองแดง  สําหรับคนไถนาจํานวน ๕๐๐  นั่งถือทัพพีทอง ไป 
เลี้ยงดูดวยขาวปายาส ฝายพราหมณใหกระทําพลีกรรมเสร็จแลว   ก็สวมรองเทา 
ทองที่ไลแลว   ถือไมทองที่ขัดแลว   เที่ยวส่ังวา   จงใหขาวปายาสในท่ีนี้   จงให 
เนยใสในท่ีนี้   จงใหน้ําตาลในท่ีนี้. 
         ในครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเทียว 
ทรงรูการเลี้ยงดูของพราหมณ  ทรงดําริวา  นี้เปนกาลเพ่ือฝกพราหมณดังน้ีแลว 
ทรงนุง   คาดประคดเอว   ทรงหมผาสังฆาฏิ    ทรงถือบาตร    เสด็จออกจาก 
พระคันธกุฎี  ดุจนายสารถีผูฝกบุรุษอันยอดเยี่ยม   ฉะน้ัน  ดวยเหตุนั้น    ทาน-  
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พระอานนท  จึงกลาววา   ครั้งน้ันแล   เปนเวลาเชา    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
นุงแลว   ดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน  นิบาตวา   อถ   สองถึงการปรารภเพ่ือจะกลาวถึงขอ 
ความตอไป.   นิบาตวา   โข  ลงในการทําบทใหเต็ม.  บทวา  ภควา  มีนัยที ่
กลาวแลวน้ันแล.  บทวา  ปุพฺพณฺหสมย ความวา  สมัยสวนเบื้องตนของวัน 
อธิบายวา  ในเวลาเชา.    หรือ    สมัยในเวลาเชา    ชื่อวา   ปุพพัณหสมัย   ม ี
อธิบายวา  ขณะหนึ่งในตอนเชา.   ยอมไดทุติยาวิภัตติในอัจจันตสังโยคอยางนี้.   
บทวา  นิวาเสตฺวา  แปลวา  ทรงนุงแลว.  บทวา  นวิาเสตฺวา  นั่นพึงทราบ 
ดวยอํานาจแหงการประทับอยูในวิหารและการเปลี่ยนแปลง.   จริงอยู    พระผูมี 
พระภาคเจาไมประทับอยู   ในกอนแตนั้น.    
         บทวา  ปตฺตจีวร   อาทาย   ความวา   ทรงถือบาตรดวยพระหัตถ 
ทั้งสอง  ทรงถือจีวรดวยพระวรกาย   อธิบายวา  รับแลว  ทรงแลว.   เนื้อความ 
แหงบทวา   ปตฺตจีวร  อาทาย   นั้น   พึงทราบอยางนี้วา   ไดยินวา   บาตร 
อันสําเร็จดวยศิลามีสีเหมือนแกวอินทนิล     ยอมมาสูทามกลางพระหัตถทั้งสอง 
ของพระผูมีพระภาคเจาผูประสงคจะเสด็จเขาไปเพ่ือบิณฑบาต  เหมือนแมลงภู 
เขาสูทามกลางกลีบปทุมทั้งสองท่ีบานแลว     ฉะน้ัน.     ทรงรบัโดยประการใด 
ประการหนึ่ง  เรียกวา  ทรงถือแลว   เหมือนถือแลว   หลีกไป  ฉะนั้น. 
         บทวา  เยน  ไดแก โดยทางใด.  บทวา  กมฺมนฺโต  ไดแก โอกาส 
แหงการทําการงาน.   บทวา  เตน   ไดแก โดยทางนั้น.   บทวา  อุปสงฺกม ิ
ไดแก   เสด็จไปแลว.    มอีธิบายวา    การงานของกสิภารทวาชพราหมณ    มี 
สมมติโดยทางใด    เสด็จไปแลวโดยทางนั้น.  
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         ถามวา  เมื่อเปนเชนนั้น   เพราะเหตุอะไร  ภิกษุทั้งหลายจึงไมติดตาม 
พระผูมีพระภาคเจาเลา ?  ขาพเจาขอตอบวา  เพราะในกาลใด  พระผูมีพระภาค- 
เจามีพระประสงคจะเสด็จเขาไปในท่ีบางแหง    เฉพาะพระองคเดียว    ในเวลา 
ภิกขาจาร  ทรงปดพระทวาร   เสด็จเขาไปในภายในพระคันธกุฎี   แตนั้นภิกษุ 
ทั้งหลายรูดวยสัญญานั้นวา  วันนี้    พระผูมีพระภาคเจา   มีพระประสงคจะเสด็จ 
เขาบานแตพระองคเดียว  ไดทรงเห็นบุคคลท่ีควรแนะนําบางอยางแนแท  ภิกษุ 
เหลาน้ัน  ถือบาตรและจีวรของตน    ทําประทักษิณพระคันธกุฎี    ไหวแลวไปสู 
ภิกขาจาร  กใ็นกาลน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําแลวอยางนี้   เพราะเหตุ 
นั้น  ภิกษุทั้งหลายจึงไมติดตามพระผูมีพระภาคเจา.  
         บทวา เตน โข ปน สมเยน ความวา โดยสมัยใด พระผูมีพระภาค- 
เจาเสด็จเขาไปยังที่การงาน   โดยสมัยนั้น    การเลีย้งดูของพราหมณนั้น    กาํลัง 
เปนไปอยู  อธิบายวา การแจกจายภัตรกําลังเปนไปอยู ดังท่ีขาพเจาไดกลาวแลว 
ในตอนตนวา      นางพราหมณีถือภาชนะที่สําเร็จดวยทอง   เงิน  สําริด  และ 
ทองแดง    สาํหรับคนไถนาจํานวน ๕๐๐  นั่งถือทัพพีทอง   ไปเลี้ยงดูดวยขาว 
ปายาสดังน้ี   ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปถึงท่ีเลี้ยงดู.   ถามวา 
เพราะเหตุอะไร   ตอบวา  เพราะเพ่ือทรงกระทําการอนุเคราะหพราหมณ. 
         จริงอยู    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังท่ีเลี้ยงดู    เพราะพระองคมี 
พระประสงคเพ่ือเสวย  ดุจบุรุษกําพราหามิได  เพราะพระราชาศากยะและโกลิยะ 
ฝายละ ๘๒,๐๐๐ พระองค  ลวนเปนพระญาติของพระผูมีพระภาคเจา  พระญาติ  
เหลาน้ัน   อาจเพ่ือถวายภัตประจําดวยสมบัติของตนได   แตพระผูมีพระภาคเจา  
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ไมไดทรงผนวช    เพ่ือประโยชนแกภัตร     บัณฑิตพึงทราบวา    ก็โดยทีแ่ท 
พระองคทรงบริจาคมหาบริจาค  ๕  ประการ     ทรงบําเพ็ญพระบารมีทั้งหลาย 
ตลอดอสงไขยไมนอย  ทรงผนวชแลว   ดวยพระดําริวา เราพนแลว จักใหพน 
เราฝกแลว  จักฝก  เราดับแลว  จักใหดบั ดังน้ี   เพราะฉะนั้น    เมื่อจะยังคนอ่ืน 
ใหพนและใหดับ   เพราะความท่ีพระองคเปนผูพนแลว   และดับแลว   จึงเสด็จ 
เที่ยวไปในโลก  เสด็จเขาไปถึงท่ีเลี้ยงดู  เพ่ือทรงกระทําอนุเคราะหแกพราหมณ. 
         บทวา  เอกมนฺต   ในคําวา  อุปสงฺกมิตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ 
นั้น  เปนการแสดงถึงภาวนปุงสกลิงค.  มีอธิบายวา ณ โอกาสหน่ึง  ณ  ขางหน่ึง. 
หรือวา  เปนทุติยาวิภัตติ   ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ.   ไดประทับยืนในที่ใกล  
พอที่พราหมณจะเห็นได  คือ  ในที่จะฟงกถาได  ไดแกในที่สูง   ซึ่งพราหมณ 
มองเห็นพระองคยืนได    ก็ครั้นประทับยืนแลว    ทรงเปลงแสงสวางแหงพระ- 
วรกาย   อันสวางยิ่งกวาแสงสวางพระจันทรและพระอาทิตยต้ังพันดวง   เหมือน 
กรงทอง โดยรอบประมาณ ๘๐ ศอก   ซึ่งครอบงําแลว  ทําใหฝาโรงงาน ตนไม 
และกอนดินเหนียวท่ีไถแลวเปนตน   เปนเหมือนสําเร็จแลวดวยทอง. 
         ครั้งน้ัน   มนุษยทั้งหลายบริโภคขาวปายาสแลว  เห็นพระสัมมาสัมพุทธ- 
เจาประทับยืนอยูในที่ควรสวนขางหน่ึง   ซึ่งมีพระวรกายประดับดวยลักษณะอัน 
ประเสริฐ ๓๒ ประการ    อันมีอนุพยัญชนะ ๘๐ เปนบริวาร   มีพระพาหุทั้งคู 
รุงเรืองดวยแสงสวางวาหน่ึงลอมรอบ   มีพระสิริเปลงปลั่งดวยพระเกตุมาลานาดู 
ยิ่งนัก  ดุจสระสะพรั่งดวยดอกปทุม  รุงเรืองดวยพระสิริดุจหมูดาวท่ีระยิบระยับ 
ดวยขายรัศมี   ทําใหทองฟารุงเรือง   ดุจพระอาทิตยสองแสงเหนือยอดภูเขาทอง  
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ฉะน้ัน   ลางมือและเทาแลว  ประคองแลวประคองอีก ซึ่งอัญชลี ไดยืนแวดลอม 
แลว  กสิภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับยืนเพ่ือบิณฑบาต  
อันมนุษยเหลาน้ันแวดลอมแลวอยางนี้แล     ครั้นเห็นแลวจึงทูลคําน้ีกะพระผูมี 
พระภาคเจาวา  ขาแตพระสมณะ   ขาพระองคแล  ยอมไถและหวาน  ดังนี้. 
         ถามวา   ก็เพราะเหตุอะไร    พราหมณนี้จึงกลาวอยางนี้     เพราะความ 
ไมเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา   ผูนาเลื่อมใสรอบดาน   อันพึงเลื่อมใส   แม 
ถึงแลว   ซึ่งการฝกและสมถะอันอุดม   หรือวา  เพราะแมเตรียมขาวยาคู   แกชน 
๒,๕๐๐ คน  แลวตระหน่ีดวยภิกษาทัพพีหน่ึง.  
         ตอบวา    ไมใชแมโดยประการท้ังสอง    โดยที่แทแล    พราหมณนั้น 
เห็นชนผูไมอ่ิมดวยการดูพระผูมีพระภาคเจาแลว    ทิ้งการงาน    จึงมีความไม 
พอใจวา    เสด็จมาเพ่ือทําการงานของเราใหเสื่อมเสีย     เพราะฉะนั้น   จึงกลาว 
อยางนั้น     และพราหมณนั้น      เห็นสมบัติแหงลักษณะของพระผูมีพระภาคเจา 
จึงมีความดําริวา     ถาสมณะน้ีประกอบการงานท้ังหลายไซร     ก็จะไดเปน 
เหมือนแกวจุฬามณีในศีรษะ    ในชมพูทวีปทั้งสิ้น    ประโยชนชื่ออะไร   ของ 
พระสมณะน้ัน   จักสําเร็จ   ดวยประการดังนี้    พระสมณะน้ัน   จึงไมประกอบ 
การงานท้ังหลาย    เพราะความท่ีตนเปนคนเกียจคราน    เที่ยวเพื่อบิณฑบาตใน 
ที่ทั้งหลายมีวัปปมงคลกาลเปนตนมาบริโภค    เทีย่วไปจนรางกายอวนพี    ดวย 
เหตุนั้น    กสิภารทวาชพราหมณจึงกราบทูลวา  ขาแตพระสมณะ  ขาพระองคแล 
ยอมไถและหวาน  ครั้นไถและหวานแลวยอมบริโภค ดังน้ี.   อธิบายวา การงาน 
ทั้งหลายของขาพระองคยอมไมเสื่อมเสีย  พระองคเปนผูไมถึงพรอมดวยลักษณะ 
เหมือนอยางน้ัน.  อธิบายวา   ขาแตพระสมณะ  แมพระองค ฯลฯ  จักบรโิภค 
ประโยชนอะไร  ไมพึงสําเร็จแกพระองคผูถึงพรอมดวยลักษณะอยางนี้เลา.  
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         อน่ึง  กสิภารทวาชพราหมณนี้   ไดสดับมาวา   ไดยินวา   พระกุมาร 
อุบัติในศากยราชตระกูล     พระองคทรงสละจักรพรรดิราชสมบัติ   ทรงผนวช 
เพราะฉะนั้น     จึงรูในบัดนี้วา   พระกุมารน้ัน    คือพระสมณะนี้   เมื่อจะทําการ 
คัดคานวา   ไดยินวา    พระองคทรงสละจักรพรรดิราชสมบัติ    เสด็จออกบวช 
แลวกราบทูลวา   ขาแตพระสมณะ   ขาพระองคแล   ดังน้ี. 
         อน่ึง    พราหมณนี้เปนคนมีปญญาเฉียบแหลม     ยอมไมกราบทูล 
กระทบ  พระผูมีพระภาคเจา  แตเห็นพระรูปสมบัติของพระผูมีพระภาคเจาแลว 
เมื่อจะกลาวสรรเสริญพระปญญาสมบัติ   จึงกราบทูลอยางนี้วา  ขาแตพระสมณะ 
ขาพระองคแล  ดังน้ี   แมเพ่ือใหกถาเปนไป   แตนัน้   พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือ 
จะทรงแสดงความท่ีพระองคทรงเปนชาวนาผูเลิศในโลกพรอมกับเทวโลก  ดวย  
อํานาจแหงเวไนยสัตว   จึงตรัสวา   ดกูอนพราหมณ   แมเราแล   ดังน้ี.  
         ลําดับนั้น  พราหมณไดเกิดความคิดวา   สมณะนี้ตรัสวา  เราก็ไถและ 
หวาน  ดังนี้   เราไมเห็นเคร่ืองมือสําหรับทํานามีแอกและไถเปนตน   อันโอฬาร 
ของสมณะนั้น   สมณะนั้นพูดเท็จหรือไมหนอ   จึงชําเลืองดูพระผูมีพระภาคเจา 
ต้ังแตพ้ืนพระบาท    จนถึงปลายพระเกสา     รูสมบัติคือลักษณะอันประเสริฐ 
๓๒ อยาง     ของพระผูมีพระภาคเจานั้น   เพราะความท่ีตนมีอธิการไดกระทําแลว 
ในอังควิชชา   คิดวา นั่นไมใชฐานะ  ไมใชโอกาส  ที่สมณะเห็นปานน้ี  จะพึง 
พูดเท็จ  ในทันใดนั้นเทียว  ก็เกิดมานะมาก  ละการพูดวา  สมณะ  ในพระผูมี 
พระภาคเจาแลว   ทูลรองเรียกพระผูมีพระภาคเจา   โดยพระโคตร   จึงกราบทูล 
วา  ก็ขาพระองคยอมไมเห็นแอกของทานพระโคดมเลย.     พราหมณมีปญญา  
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เฉียบแหลม  กราบทูลอยางน้ีแลว   กร็ูวา  พระสมณะน้ี  ตรัสอยางนี้  หมายถึง 
เนื้อความลึกซึ้ง  ประสงคจะรูเนื้อความท่ีทูลถาม  ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยคาถา  ดวยเหตุนั้น   ทานพระอานนทจึงกลาววา  ลําดับนั้น  กสิภารทวาช- 
พราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถา  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  คาถาย   ไดแก   ดวยคําท่ีกําหนดแลว 
ดวยอักษรบท.   บทวา  อชฺฌภาสิ  ความวา  ไดกลาวแลว.    พราหมณเมื่อ 
ทูลถามถึงการประกอบเครื่องมือของการทํานามีแอกและไถเปนตน      จึงทูลวา 
ไถ  ดังนี้  ในคาถาน้ัน.   กพ็ระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงแสดงพระพุทธานุภาพ 
ซึ่งเปนอานุภาพของพระพุทธเจาท้ังหลาย      ประกอบดวยการเปรียบเทียบบุพ- 
ธรรมอยางไร   เมื่อจะทรงบัญญัติดวยรูปธรรม   อันเปรียบเทียบดวยบุพธรรม 
จึงตรัสวา  ศรัทธาเปนพืช.  
         ถามวา  ก็การเปรียบเทียบดวยบุพธรรมในคาถานี้เปนอยางไร   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาอันพราหมณทูลถามถงึการประกอบเครื่องมือของการทานามีแอก 
และไถเปนตน แลวมิใชหรือ ?  ก็เม่ือเปนเชนนั้นแล  เมื่อจะใหพราหมณรูดวย  
การเปรียบเทียบพืชที่ไมไดทูลถาม  จึงตรัสวา  ศรัทธาเปนพืช  และเม่ือเชนนั้น 
มีอยู   กถานี้   ก็ไมมีอนุสนธินั่นเทียว. 
         ตอบวา  กถาของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ชื่อวา  ไมมีอนุสนธิ  หามีไม 
ทั้งไมยกตรัสถึงการเปรียบเทียบดวยบุพธรรมดวยก็หามิได    ก็บัณฑิตพึงทราบ 
อนุสนธิในพระสูตรนี้อยางนี้  ดวยวา พระผูมีพระภาคเจา ถูกพราหมณนี้ทูลถาม 
ถึงไถดวยอํานาจแหงเครื่องมือของการทํานามีแอกและไถเปนตน      พระองคไม  
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ตรัสเลี่ยงวา  สิ่งนี้  ไมไดถาม  ดวยความอนุเคราะหพราหมณ   เมื่อทรงแสดงไถ 
จําเดิมแตตน   เพ่ือใหพราหมณรูไถ   ซึ่งมีมูล  มีอุปการะ  มีเครื่องมือ  มีผล 
จึงตรัสวา  ศรัทธาเปนพืช  จริงอยู  พืชเปนมูลแหงการไถ โดยจะพึงทําในเม่ือ 
พืชนั้นมี   โดยไมพึงกระทําในเม่ือพืชน้ันไมมี   และโดยพึงกระทําตามประมาณ 
แหงพืชนั้น   ครั้นเมื่อพืชมี   ชาวนาทั้งหลายจึงทําการไถ    เมื่อพืชไมมี  ก็ไม 
ทําการไถ   ตามประมาณแหงพืช  ชาวนาทั้งหลายผูฉลาด  ยอมไถนาดวยหวังวา 
ขอพืชอยาพรอง    ขาวกลาของพวกเราอยาเส่ือม    วาขอพืชอยาเกิน     ความ 
พยายามของพวกเราอยาสูญเปลา    กเ็พราะพืชนั่นแล   เปนมูล     เพราะฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงแสดงไถจําเดิมแตตน  ทรงใหพราหมณรูบุพธรรม 
แหงไถของพระองค        โดยเปรียบเทียบกับพืชอันเปนบุพธรรมแหงไถของ 
พราหมณ จึงตรัสวา  ศรัทธาเปนพืช   พึงทราบการเปรียบเทียบดวยบุพธรรม          
ในพระสูตรนี้  ดวยประการฉะน้ี. 
         หากมีคําถามวา       พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมที่พราหมณทูลถาม 
เทาน้ัน  ภายหลังไมตรัสธรรมที่พราหมณไมทูลถาม เพราะเหตุอะไร ? 
         ตอบวา   เพราะพระองคทรงมีอุปการะแกพราหมณ และเพราะพระองค 
เปนผูสามารถในการเชื่อมพระธรรม     ก็พราหมณนี้มีปญญา    แตขาดศรัทธา 
เพราะตนเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิ และคนที่ขาดศรัทธาแตมีปญญา ไมปฏิบัติใน  
สิ่งท่ีไมเปนวิสัยของตน  ตามศรัทธาของคนเหลาอ่ืน  ยอมไมบรรลุคุณวิเศษ  ก ็
ศรัทธาของพราหมณนั้น แมมีลักษณะเพียงความไมเลื่อมใสในการไปปราศกิเลส  
และการลุกข้ึนตามกาล ก็ทุรพล เปนไปพรอมกับปญญาท่ีมีกําลงัยอมไมทําความ  
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สําเร็จประโยชน  ดุจโคเทียมในแอกอันเดียวกันกับชาง   เพราะฉะน้ัน    ศรัทธา 
ของพราหมณนั้น    ยังมีอุปการะ   เนือ้ความน้ี   อันพระผูมีพระภาคเจาทรงยัง 
พราหมณนั้นใหต้ังอยูในศรัทธา  อันจะพึงตรัสแมภายหลัง  แตตรัสกอน เพราะ 
ความท่ีพราหมณนั้นยังมีอุปการะ  อยางนี้    เหมอืนตรัสไวแมในที่อ่ืน   เพราะ 
ความท่ีพระองคทรงฉลาดในเทศนาวา     ศรัทธายอมรวบรวมเสบียง     และวา 
ศรัทธาเปนเพ่ือนสองของคน   และวา  ศรัทธาเปนทรัพยประเสริฐสุดของบุรุษ 
ในโลกน้ี   และวา  คนยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา  และวา  มหานาคมีศรัทธา 
เปนมือ   และวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระอริยสาวกผูมีศรัทธาแล ดังน้ี.  ฝน 
มีอุปการะแกพืชนั้น    ฝนนั้นพระองคตรัสในลําดับแหงศรัทธานั่นแลว   จึง  
เปนการเหมาะสม เนื้อความน้ี  พระองคควรตรัสแมในภายหลัง  แตตรัสไวกอน 
เพราะความท่ีพระองคเปนผูสามารถเชื่อมธรรมดวยประการฉะน้ี.  และธรรมอื่น 
มีงอนไถและเชือกเปนตน    มีวิธีอยางนี้. 
         ในพระสูตรนั้น    ศรัทธามีความเลื่อมใสพรอมเปนลักษณะ  หรือมีการ 
หยั่งลงเปนลักษณะ     มีการว่ิงไปเปนรส     มีการนอมใจเชื่อเปนปจจุปฏฐาน 
หรือมีการไมขุนมัวเปนปจจุปฏฐาน     มีโสตาปตติยังคะเปนปทัฏฐาน     หรอื 
มีธรรมควรเชื่อเปนปทัฏฐาน   เปนความเลื่อมใสของจิต    เหมือนความใสของ 
วัตถุมีกระจกหรือพ้ืนน้ําเปนตน  เปนที่ผองใสของสัมปยุตตธรรมท้ังหลาย   ดุจ 
แกวมณีอันยังน้ําใหใส  เปนที่ผองใสของน้ําฉะน้ัน. 
         บทวา  พีช  ไดแก   พืช ๕ ชนิด   คือ  มูลพืช  ขันธพืช  ผลพืุช 
อัคคพืช   พีชพืชเปนที่ ๕.    พืชนั้นแมทั้งหมด    ยอมถึงการนับวาพืชทั้งนั้น 
เพราะอรรถวางอกข้ึน   เหมือนอยางทานกลาวไววา   ก็นั่นชื่อวา   พืช   เพราะ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 269 

อรรถวางอกข้ึน.   ในพืชเหลาน้ัน    พืชอันเกิดแตรากแหงการไถของพราหมณ 
ยอมทํากิจ ๒ อยางคือ ข้ันตํ่าดํารงอยูดวยราก ข้ันสูงออกหนอ ฉันใด  ศรัทธา 
อันเปนรากแหงการไถของพระผูมีพระภาคเจา     ข้ันตํ่าดํารงอยูดวยรากคือศีล 
ข้ันสูงออกหนอสมถะและวิปสสนา  ฉันนั้น.  
         อน่ึง พืชนั่นดูดรสแหงดิน  รสแหงนํ้า  ดวยราก  ยอมเจริญดวยกาน 
เพื่อรับความแกรอบแหงธัญชาติ   ฉันใด   ศรัทธานี้ก็ฉันนั้น   รับรสคือสมณะ 
และวิปสสนา   ดวยรากคือศีล    ยอมเจริญดวยกานคืออริยมรรค   เพ่ือรับความ 
แกรอบแหงอริยผล. 
         อน่ึง  พืชนั้นต้ังอยูในดินดี  ถึงความเจริญ     งอกงาม  ไพบูลยดวยราก 
หนอ  ใบ  กาน  ลําตน   และใบเหลือง  ยังน้ํานมใหเกิดข้ึนแลว   ยอมสําเรจ็เปน 
รวงขาวสาลีอันเต็มดวยผลขาวสาลีมิใชนอย  ฉันใด   ศรัทธานี้ก็ฉันนั้น   ดํารง 
อยูในจิตสันดานแลว  ถึงความเจริญ  งอกงาม ไพบูลย ดวยศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ 
ทิฏฐิวิสุทธิ  กังขาวิตรณวิสุทธิ   มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ   และปฏิปทาญาณ- 
ทัสสนวิสุทธิ     ยังน้ํานมคือญาณทัสสนวิสุทธิใหเกิดข้ึนแลว     ยอมใหสําเร็จ 
พระอรหัตผลอันเต็มดวยปฏิสัมภิทาธรรมมิใชนอย เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา  ศรัทธาเปนพืช  ดังนี้. 
         ในขอน้ัน    พึงมีคําถามวา    ครั้นเมื่อกุศลธรรมมากกวา ๕๐ อยาง 
เกิดรวมกัน  เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ศรัทธาเปนพืชเลา  ? 
         ตอบวา เพราะศรัทธาทําหนาท่ีพืช จริงอยู  ในธรรมเหลาน้ัน  วิญญาณ 
เทาน้ัน  ยอมทําหนาท่ีรูแจง   ฉันใด   ศรัทธายอมทําหนาท่ีพืชฉันนั้น   เพราะ  
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ศรัทธานั้น   เปนรากเหงาแหงกุศลทั้งปวง  เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา  คน  
เกิดศรัทธายอมเขาไปหา   เมื่อเขาไปหายอมน่ังใกล    เมื่อน่ังใกล   ยอมเง่ียหู 
เง่ียหูแลว  ยอมฟงธรรม  ครั้นฟงแลว  ยอมทรงธรรม  ยอมใครครวญอรรถ 
แหงธรรมทั้งหลายท่ีทรงแลว  เมื่อใครครวญอรรถ    ธรรมทั้งหลายยอมทนตอ 
การเพง  เมื่อมีการทนตอการเพงธรรม  ฉันทะยอมเกิด  ผูเกิดฉันทะแลว  ยอม 
อุตสาหะ   ครั้นอุตสาหะแลว    ยอมเทียบเคียง   ครั้นเทียบเคียงแลวยอมต้ังมั่น 
เปนผูมีตนต้ังม่ันแลว   ยอมทําใหแจง  ซึ่งปรมัตถสัจจะดวยกาย   และยอมเห็น 
แทงตลอด  ซึ่งปรมัตถสัจจะน้ันดวยปญญา  ดังนี.้*   
         ธรรมใดยอมแผดเผาอกุศลธรรมทั้งหลายและกาย     เพราะเหตุนั้น 
ธรรมนั้น   จึงชื่อวา ตบะ ความเพียร คําวา ตบะนั่น    เปนชื่อแหงอินทรียสังวร 
วิริยธุดงค และการบําเพ็ญทุกรกริิยา ก็อินทรียสังวรทานประสงคเอาในพระสูตร 
นี้.  บทวา  วฏุ ิ  ไดแก  ฝนหลายอยาง  มีฝนในฤดูฝน  และลมฝนเปนตน. 
ฝนในฤดูฝนทานประสงคเอาในพระสูตรนี้.   เหมือนอยางวา  พืชอันฝนในฤด ู
ฝนอนุเคราะหดีแลว    และขาวกลาซ่ึงมีพืชเปนมูลของพราหมณ   ยอมงอกงาม 
ไมเห่ียวแหง   ยอมถึงความสําเร็จฉันใด   ศรัทธาอันอินทรียสังวรอนุเคราะหดี 
แลว  และธรรมทั้งหลายมีศีลเปนตน  ซึ่งมีศรัทธาเปนมูลของพระผูมีพระภาค- 
เจา   ยอมงอกงาม ยอมไมเห่ียวแหง  ยอมถึงความสําเร็จฉันนั้น    เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ตบะคือความเพียรเปนฝน  ดังนี้. 
         ก็  เม  ศัพทที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบทวา  ปฺา เม ดังน้ี  
นั้น  ผูศึกษาพึงประกอบในบทแมเหลาน้ีวา สทฺธา เม พีช  ตโป เม  วุฏ ิ 
 
*  ม.ม.  จงฺกีสุตฺต  ๕๘๔.  
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แปลวา  ศรัทธาของเราเปนพืช   ความเพียรของเราเปนฝน  ดังนี้.   พระผูม-ี 
พระภาคเจาทรงแสดงอะไรดวยบทน้ี   พระองคทรงแสดงวา   ดกูอนพราหมณ 
เมื่อพืชอันทานหวานแลว   ถามีฝน   ก็เปนการดี    ถาไมมีฝน   แมน้ําอันทาน 
จะตองให  ฉันใด   เมื่องอนไถคือหิริ   แอกและไถคือปญญา   เราทํารวมกัน 
กับเชือกคือใจ   เทียมโคพลิพัทคือความเพียร   แทงดวยปฏักคือสติ  หวานพืช 
คือศรัทธา   ในนาคือจิตสันดานของตน    ชื่อวาความไมมีฝนไมมี    ก็ตบะคือ 
ความเพียรติดตอสมํ่าเสมอของเรานี้   เปนฝน.  
         ชื่อวา   ปญญา  เพราะอรรถวิเคราะหวา   เปนเครื่องรูชัดของบุคคล 
หรือบุคคลยอมรูเอง.  ปญญาน้ันมีหลายอยาง  ตางโดยกามาวจรเปนตน  ก็มรรค 
ปญญาพรอมกับวิปสสนา  ทรงพระประสงคเอาในคาถานี้.  บทวา  ยุคนงฺคล 
ไดแก   แอกและไถ   ชื่อวา    ยุคนงฺคล   แปลวา   แอกและไถ.   ก็แอกและไถ 
ของพราหมณ ฉันใด ปญญาของพระผูมีพระภาคเจา  ก็มีแม ๒ อยาง ฉันน้ัน. 
         ในคาถาน้ัน     แอกเปนอุปนิสัยของงอนไถ    ยอมอยูขางหนาเนื่องกับ 
งอนไถ  เปนนิสัยของเชือกท้ังหลาย ยอมทรงไวซึ่งการไปรวมกันของโคพลิพัท 
ทั้งหลาย   ฉันใด    ปญญาก็ฉันนั้น      เปนอุปนิสัยของธรรมท้ังหลายมีหิริเปน 
ประมุข    เหมือนอยางที่ตรัสไววา   ธรรม  (กุศล) ทั้งหมดมีปญญาเปนอยางยิ่ง 
และวา    ก็บณัฑิตผูฉลาดท้ังหลายกลาววา    ปญญาประเสริฐที่สุด    ดุจเดือน 
ประเสริฐกวาดาวท้ังหลายฉะนั้น     และปญญาอยูหนาของกุศลธรรมท้ังหลาย 
เพราะอรรถวา    เปนหัวหนา   เหมือนอยางที่ตรัสไววา   ศีล    แมสิริและธรรม 
ของสัตบุรุษยอมคลอยตามคนมีปญญา  ปญญาชื่อวาเนื่องกับงอนไถ  เพราะไม  
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เกิดข้ึนโดยปราศจากหิริ  เปนนิสัยของเชือกทั้งหลาย  โดยเปนนิสสยปจจัยแหง 
เชือกคือสมาธิ     กลาวคือใจ    ยอมทรงไวซึ่งการไปโดยรวมกนัแหงโคพลิพัท 
คือความเพียร เพราะปฏิเสธการปรารภความเพียรจัดและความยอหยอนเกินไป. 
         ก็ไถประกอบกับผาลแลว   ยอมทําลายกอนดิน  ในเวลาไถยอมชําแรก 
วัชพืชที่มีราก  ฉันใด   ปญญาท่ีประกอบดวยสติก็ฉันนั้น   ยอมทาลายกอนแหง 
อารมณอันมีหนาที่ประชุมความสืบตอแหงธรรมทั้งหลาย ในเวลาวิปสสนา ยอม  
ชําแรกการสืบตอแหงกิเลสมูลทั้งหมด   ก็ปญญานั้นแล   เปนโลกุตระอยางเดียว 
และปญญานอกน้ีพึงเปนโลกิยะ    ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
ปญญาของเราเปนแอกและไถ  ดังนี้.  
         ชื่อวา  หิริ    เพราะอรรถวิเคราะหวา    เปนเครื่องละอายของบุคคล 
หรือบุคคลยอมละอายเอง คือเกลียดความเปนไปแหงอกุศล  โอตตัปปะเปนอัน 
ถือเอาแลวเทียว  โดยความเปนธรรมไปรวมกันกับหิริศัพทนั้น.  บทวา  อีสา 
ไดแก  ทอนไมที่ทรงแอกและไถไว.  เปรียบเหมือนงอนไถของพราหมณ  ยอม 
ทรงไวซึ่งแอกและไถ  ฉันใด   หิริแมของพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น    ชือ่วา 
ยอมทรงไวซึ่งแอกและไถ   กลาวคือโลกิยปญญาและโลกุตรปญญา   เพราะเม่ือ 
หิริไมมี  ปญญาก็ไมมี  แอกและไถท่ีเนื่องดวยงอนไถ  ยอมทําหนาท่ีไมใหหวั่น 
ไหว   ไมยอหยอน  ฉันใด  ก็ปญญาอันเนื่องดวยหิริก็ฉันนั้น   ยอมทําหนาท่ี 
ไมใหหว่ันไหว  ไมยอหยอน  ไมเกลือ่นกลนดวยความไมมีหิริ  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  หิร ิ เปนงอนไถ  ดังน้ี. 
         ชื่อวา  มโน  ดวยอรรถวิเคราะหวา ยอมรู  คําวา มโน นั่นเปนชื่อ   
ของจิต   ก็สมาธิที่ประกอบพรอมดวยจิตน้ัน   โดยใจเปนประธาน   ทรงพระ-  
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ประสงคเอาในคาถานี้.   บทวา   โยตฺต   ไดแก  เครื่องผูกคือเชือก.  เชือกนัน้ 
มี ๓ อยาง  คือ    เชือกผูกแอกกับงอนไถ ๑    เชือกผูกโคพลิพัททั้งหลายกับ 
แอก ๑    เชือกผูกโคพลิพัททั้งหลายกับสารถี ๑.   ในเชือก ๓ อยางนั้น    เชอืก 
ของพราหมณทํางอนไถ   แอก    และโคพลิพัททั้งหลายใหเกี่ยวเนื่องกัน    ยอม 
ยังกิจของตนสําเร็จ   ฉันใด   สมาธิของพระผูมีพระภาคเจาผูกธรรมคือ   หริิ 
ปญญา  และวิริยะเหลาน้ันทั้งหมดเทียว   ใหเปนอารมณเดียว   โดยความเปน 
ธรรมไมฟุงซาน   ฉันนัน้  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ใจ 
เปนเชือก   ดงัน้ี.  
         ชื่อวา  สติ  เพราะอรรถวิเคราะหวา  เปนเคร่ืองระลึกของบุคคล  หรอื 
บุคคลระลึกถึงประโยชนที่ทําไวแลวนานเปนตนไดดวยตนเอง.   สตินั้นมีความ 
ไมหลงลืมเปนลักษณะ.  ธรรมชาติใดยอมใหดินแตก  เพราะเหตุนั้น   ธรรมชาติ 
นั้นชื่อวา  ผาล.   บุคคลยอมแทงดวยวัตถุนั้น    เพราะเหตุนั้น      วัตถุนั้นชื่อวา 
ปาชน  ปฏัก  ปฏักน้ันเรียกวา  ปาจน   (ปฎัก)  ในคาถาน้ี.  คําวา  ปาจน 
นั้น  เปนชื่อของวัตถุสําหรับแทง  (ปฏัก).  ผาลและปฏัก  ชื่อวา  ผาลปาจน. 
ก็ผาลและปฏักของพราหมณฉันใด  สติอันประกอบดวยวิปสสนา  และประกอบ 
ดวยมรรคของพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น. 
         ในขอน้ัน  ผาลยอมตามรักษาไถ   และไปขางหนาของไถน้ัน    ฉันใด 
สติก็ฉันนั้นเปนคติของกุศลธรรมท้ังหลาย    ระลกึพรอมอยู     หรือใหอารมณ 
ทั้งหลายปรากฏข้ึนอยู    ชื่อวา   ยอมรักษาไถคือปญญา.    จรงิอยางนั้น   สติ 
ทานเรียกวา    อารักขา    ดุจในประโยคมีอาทิวา    ภิกษุอยูดวยจิตอันมีสติเปน 
เครื่องอารักขา  ดังนี้*   และยอมนําหนาปญญาน้ัน   ดวยอํานาจความไมหลงลืม 
 
*   ที.  ปา.  ๒๗๕.  สตารกฺเขน  เจตสา  สมนฺนาคโต   วหิรติ.  
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เพราะปญญายอมรูชัด  ซึ่งธรรมทั้งหลายท่ีมีสติสั่งสมแลว ยอมไมรูชัดซึ่งธรรม 
ทั้งหลายท่ีมีสติหลงลืมแลว.   เหมือนอยางวา ปฏัก แสดงอยู   ซึ่งภัยคือการแทง 
แกโคพลิพัททั้งหลาย      ยอมไมใหหยุด      และยอมหามไปนอกทาง     ฉันใด 
สติก็ฉันนั้น    แสดงอยูซึ่งภัยในอบาย   แกโคพลิพัทคือวิริยะ   ยอมไมใหจมอยู 
ในความเกียจคราน   ยอมหามอโคจรท้ังหลาย   กลาวคือการกามคุณ   ครัน้หามแลว 
ยอมใหประกอบในกรรมฐาน     และยอมหามการไปนอกทาง     เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  สติเปนผาลและปฏักของเรา  ดังนี้.  
         บทวา    กายคุตฺโต    ความวา   คุมครองดวยกายสุจริต   ๓   อยาง. 
บทวา วจีคุตฺโต ความวา คุมครองดวยวจีสุจริต ๔ อยาง.   ปาฏโิมกสังวรศีล 
ตรัสแลว  ดวยคํามีประมาณเทาน้ี.  ในบทวา    อาหาเร    อุทเร    ยโต  นี ้
สํารวมคือสํารวมพรอมแลว   อธิบายวา   มีอุปกิเลสไปปราศแลว    ในปจจัยแม 
๔ อยา ง    เพราะความท่ีปจจัยทั้งหมดทรงสงเคราะหแลว     ดวยอาหารเปน 
ประธาน.  อาชีวปาริสุทธิศีล   ตรัสแลวดวยบทน้ี.   บทวา   อุทเร  ยโต 
ความวา  สํารวม  คือ  สํารวมพรอมแลวในทอง  คือ  บรโิภคมีกําหนด  ม ี
อธิบายวา   รูประมาณในอาหาร.   ปจจัยปฏิเสวนศีล  ตรัสแลวดวยความเปนผูรู 
ประมาณในโภชนะเปนประธาน  ดวยบทน้ี.     
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอะไร  ดวยบทนั้น     ทรงแสดงวา ดูกอน 
พราหมณ   ทานหวานพืชแลว    ยอมทํารั้วหนาม    รั้วไม    หรอืลอมกําแพง 
เพ่ือรักษาขาวกลา    ดวยรั้วน้ัน   ฝูงโค   กระบือและเนื้อ    เมื่อไมไดการเขาไป 
ยอมไมแยงกินขาวกลาของทาน    ฉันใด    เราก็ฉันนั้น      หวานพืชคือศรัทธา  
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นั้นแลว    ทาํการลอม ๓ อยาง  อันสําเร็จแตการคุมครองกาย วาจา  และอาหาร 
เพ่ือรักษาขาวกลา   คือ    กุศลอันมีประการตาง  ๆ   ดวยการลอมน้ัน     ฝูงโค 
กระบือและเนื้อ   คือ   อกุศลธรรมมรีาคะเปนตน     เมือไมไดการเขาไป   ยอม 
ไมแยงกินขาวกลา  คือ  กศุลของเรา   ดังน้ี. 
         ในบทวา  สจฺจ   กโรมิ  มิทฺธาน นี้ การตัด การเกี่ยว  การถอนข้ึน 
ชื่อวา  การถอนหญา  ดวยสัจจะอันไมกลาวใหพลาดดวยทวารทั้งสอง.  กคํ็าวา 
สจฺจ    นั่นเปนทุติยาวิภัตติ    พึงทราบวา    ลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ.  ก็  
เนื้อความในบทวา  สจฺจ  กโรมิ   มิทฺธาน   นั้นมีดังนี้วา  สจฺเจน    กโรม ิ
นิทฺธาน  แปลวา  เรายอมการทําการถอนหญา  ดวยสัจจะ.  
         มีอธิบายอยางไร  มอีธิบายวา   ทานไถนาภายนอกแลว    ยอมกระทํา 
การถอนหญาอันประทุษรายขาวกลา   ดวยมือ  หรอืดวยเคียว   ฉันใด   แมเรา 
ก็ฉันนั้น  ไถนาอันมีในภายในแลว    ยอมกระทําการถอนหญา    คือการกลาว 
ใหพลาด     ซึ่งประทุษรายขาวกลา   คือ   กุศล    ดวยสัจจะ.    อีกอยางหนึ่ง 
ญาณสัจจะ  ที่เรียกวา ยถาภูตญาณ พึงทราบวา สัจจะในบทวา  สจฺจ    กโรม ิ
นิทฺธาน  นี้.  ผูศึกษาพึงประกอบอยางนี้วา   เรากระทําการถอนหญาท้ังหลาย 
มีอัตตสัญญาเปนตน   ดวยสัจจะน้ัน. 
         อีกอยางหนึ่ง  บทวา  นิทฺธาน  ไดแกการตัด  การเกี่ยว อธิบายวา 
การถอน.     เมื่อเปนอยางนั้น      ทานยอมใหทาสหรือกรรมกรทําการถอนวา 
เจาจงถอนหญาท้ังหลาย  คือใหทําการตัด  การเกี่ยว  การถอน   หญาท้ังหลาย 
ฉันใด  เรายอมกระทําสัจจะฉันนั้น    การกลาวดวยทุติยาวิภัตตินั่นแล   ก็ควร.  
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         อีกอยางหนึ่ง    บทวา    สจฺจ    ไดแก   ทฏิฐิสัจจะ  การกลาวดวย 
ทุติยาวิภัตตินั่นแล   แมอยางนี้วา   เรายอมกระทําการถอนนั้น  คือ  ยอมกระทํา 
กิจอันจะพึงตัด   พึงเกี่ยว  พึงถอนข้ึน  ดังน้ี    ก็ควร. 
         ในบทวา   โสรจฺจ   เม   ปโมจน  นี้  ศลีนั้นใดอยางนี้วา  ความ 
ไมละเมิดทางกาย  ความไมละเมิดทางวาจานั่นแล  เรียกวา โสรจัจะ ความสงบ 
เสง่ียม  ศีลน้ันไมประสงคเอาในคาถาน้ี   ศีลนั้นไดกลาวแลวเทียว  โดยนยัมอีาทิ 
วา  คุมครองกาย   แตพระอรหัตผลอันทานประสงคแลว   ดวยวาพระอรหัตผล 
แมนั้น    เรียกวา  โสรัจจะ เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงยินดีแลวในนิพพาน 
อันสุนทร.  บทวา  ปโมจน  ไดแก เปนเครื่องสละโยคะ.   
         มีอธิบายอยางไร   มีอธิบายวา   การปลดเปลือ้งของทานยังไมเปนการ 
ปลดเปลื้องเลย  เพราะทานจะพึงประกอบในเวลาเย็น   ในวันที ่ ๒  หรือในป 
ตอไปแมอีก  ฉันใด    การปลดเปลื้องของเราไมเปนฉันนั้น      เพราะชื่อวาการ 
ปลดเปลื้องในระหวางของเราไมมี ดวยวา  เราไดประกอบโคพลิพัท  คือ วิรยิะ 
ทั้งหลายในไถคือปญญา    จําเดิมแตกาลแหงพระทศพลพระนามวา    ทีปงกร 
ไถอยูซึ่งการไถใหญตลอดสี่อสงไขยและแสนกัป    ยังไมเลิกละ   ตราบเทาท่ีเรา 
ยังไมไดตรัสรูชอบเฉพาะ    ซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ    และในกาลใด  พระ- 
อรหัตผลอันมีคุณท้ังหมดเปนบริวารไดบังเกิดข้ึนแลวแกเราผูยังกาลนั้นทั้งหมด 
ใหสิ้นไปแลว   นั่งในอปราชิตบัลลังก  ที่โคนตนโพธิ์ ในกาลน้ัน  พระอรหัตผล 
นั้นเราไดปลดเปลื้องแลว     ดวยการบรรลุปฏิปสสทัธิอันยอดเยี่ยมทั้งหมด  จัก 
ไมเปนกิจท่ีจะพึงประกอบอีกในบัดนี้    เพราะฉะน้ัน  พระผูมพีระภาคเจาทรง  
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หมายถึงเนื้อความน่ัน    จึงตรัสวา  ความสงบเสง่ียมของเรา    เปนเครื่อง 
ปลดเปลื้องกิเลส  ดังนี้. 
         ในบทวา  วิริย  เม  ธุรโธรยฺห  นัน่  บทวา  วริยิ ไดแก ปธาน 
คือความเพียรท่ีกลาวแลว  โดยนัยมีอาทิวา   การปรารภความเพียรทางกายหรือ 
ทางใจ  นําธุระไปเพ่ือธุระ    ชื่อวา    ธุรโธรยฺห  อธิบายวา  ยอมนําธุระไป. 
เหมือนอยาง   ไถของพราหมณ    นําธุระไปเพ่ือธุระลากมาทําลายกอนดินและ 
ชําแรกวัชพืชอันมีรากท้ังหลายใหหมดไป    ฉันใด    ไถคือปญญาของพระผูมี-  
พระภาคเจาก็ฉันนั้น   ครามาดวยความเพียร  ยอมทําลายกอนดินตามท่ีกลาวแลว 
และชําแรกกเิลสสันดานท้ังหลายใหหมดไป   เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  ความเพียรของเรานําธุระไปเพ่ือธุระ.  
         อีกอยางหนึ่ง  ธุระทั้งหลายนําไปซึ่งธุระกอน  นําไปซ่ึงมูลธุระ  ชื่อวา 
นําธุระไป  ธุระดวย  นําธุระไปดวย  ชือ่วา    นําธุระไปเพ่ือธุระ.    ในขอน้ัน 
ไถของพราหมณนําธุระไปอันตางดวยโคพลิพัท ๔ ตัว   ประกอบในไถแตละไถ 
เมื่อนําไปยอมยังการทําลายรากหญาท่ีเกิดแลวและยังไมเกิด     และสมบัติ    คือ 
ขาวกลาใหสําเร็จฉันใด    ความเพียรของพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น    นําธุระ 
ไปเพ่ือธุระอันตางดวยความเพียรคือสัมมัปปธาน ๔ เมื่อนําไป ยอมยังการทําลาย 
อกุศลมูลซึ่งเกิดข้ึนและยังไมเกิดข้ึน  และสมบัติคือกุศลใหสําเร็จ เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ความเพียรของเรานําธุระไปเพ่ือธุระ  ดังน้ี. 
         ในบทวา  โยคกฺเขมาธิวาหน  นี ้นิพพานเรียกวา  เกษมจากโยคะ 
เพราะนิพพานเปนธรรมเกษมจากโยคะท้ังหลาย     นิพพานน้ันชื่อวา  อธิวาหนะ  
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เพราะอรรถวิเคราะหวา    อันบุคคลบรรลุแลวยอมนําไป     หรอืยอมถูกนําไป 
เฉพาะหนา   การนําไปถึงแดนเกษมจากโยคะ    ชื่อวา    โยคกฺเขมาธิวาหน. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอะไรดวยบทนั้น  ทรงแสดงวา  ไถนําธุระไปเพ่ือ 
ธุระของทาน  ยอมนําไปเฉพาะหนาสูทิศตะวันออก    หรือทิศใดทิศหน่ึงในทิศ 
ทั้งหลายมีทิศตะวันตกเปนตน    ฉันใด    ความเพียรของเราก็ฉันนั้น  นําธุระไป 
เพ่ือธุระ  คือนําไปเฉพาะพระนิพพาน   และเม่ือนําไปอยางน้ี   ชื่อวา  ไมหวน 
กลับมา  ไถของทานเมื่อนําไป  ชื่อวา  นําธุระไปเพ่ือธุระ คือ  ถึงท่ีสุดนาแลว 
กลับมาอีก   ฉันใด    ความเพียรของเรา    ชื่อวา    ไมหวนกลับมา   จําเดิมแต 
พระพุทธเจาพระนามวา  ทีปงกร  ฉันนั้น.  
         อีกอยางหนึ่ง  เพราะกิเลสทั้งหลายอันมรรคน้ัน ๆ ละแลวไมพึงละอีก 
ดุจหญาท้ังหลายอันไถของทานตัดแลว  พึงตัดในสมัยอ่ืนแมอีก แมเพราะฉะนั้น 
ความเพียรนั่นเมื่อละกิเลสทั้งหลายอันเห็นแลว     อันไถแลว     ดวยอํานาจแหง 
ปฐมมรรค   ละซึ่งกิเลสทั้งหลายอันหยาบ  ดวยอํานาจมรรคท่ีสอง   ละซึ่งกิเลส 
ทั้งหลายอันสหรคตดวยอํานาจมรรคที่สาม   ละซึ่งกิเลสทั้งหมดดวยอํานาจแหง 
มรรคท่ีสี่  ชือ่วา  ไมหวนกลับมา. 
         อีกอยางหนึ่ง  บทวา  คจฺฉติ   อนิวตฺตนฺต  ความวา   เปนอันเวน 
จากการกลับ   คือ   ยอมไป.   บทวา   ต   ไดแก   ความเพียรนั้น  นําธุระไป 
เพ่ือธุระ.  พึงทราบการตัดบทในบทนี้อยางนี้   ก็ความเพียรนั้น   เมื่อไปอยางนี้  
ยอมไมหวนกลับถึงสถานท่ีที่ชาวนาไปแลว    ไมเศราโศก   ปราศจากความโศก 
ปราศจากความกําหนัด   ดุจไถของทานนั้นนําธุระไปเพ่ือธุระ   ก็ความเพียรนั่น   
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ยอมถึงสถานท่ีนั้น.  บทวา  ยตฺถ  คนฺตฺวา  น  โสจติ  ความวา สถานที่ที่ 
ชาวนาเชนทานโจทอยู    ตักเตือนอยูซึ่งความเพียรนั้น     อันนําธุระไปเพ่ือธุระ 
คือวิริยะ     ดวยปฏักคือ   สติ    ไปแลวไมเศราโศก     ปราศจากความเศราโศก 
ปราศจากความกําหนดแลวไมเศราโศก  ความเพียรนั้นเปนการถอนข้ึนซึ่งลูกศร 
คือความเศราโศกทั้งหมด   ยอมถึงสถานท่ีกลาวคือ   อมตนิพพาน. 
         บัดนี้     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงกระทําคํานิคม    จึงตรัสพระคาถา 
นี้วา 
                                  การไถนาน้ัน        เราไถแลวอยางน้ี 
                การไถนาน้ัน     ยอมมีผลเปนอมตะ     บคุคล  
                ไถนาน่ันแลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวง  ดังน้ี. 
         คาถาน้ัน  มีเนื้อความโดยยอดังน้ี ดูกอนพราหมณ ทานจงดูการไถนา 
นั้น    มีศรัทธาเปนพืช   อันความเพียรเปนฝนอนุเคราะหแลว    เราทําแอกและ 
ไถ   อันสําเร็จแลวแตปญญา   และงอนไถอันสําเร็จแลวแตหิริใหเนื่องกัน    ดวย 
เชือกอันสําเร็จแลวแตใจ  ตอกซ่ึงผาลคือสติ   ในไถคือปญญา   จับปฏักคือสติ 
คุมครองดวยการคุมครองกาย   วาจา   และอาหาร  ทําสัจจะเปนเครื่องถอนหญา 
นาความสงบเสง่ียมเปนเครื่องปลดเปลื้องกิเลส     ความเพียรนําธุระไปเพ่ือธุระ 
นําไปถึงแดนเกษมจากโยคะ  ไมหวนกลับมา  ไถแลว   ใหถงึสามัญผล ๔ อยาง 
อันมีกสิกรรมเปนที่สุด. 
         บทวา   สา  โหติ   อมตปฺผลา  ความวา  การไถนานี้นั้นมีผลเปน 
อมตะ.    นิพพานเรียกวา  อมตะ   อธิบายวา   การไถนามีนิพพานเปนอานิสงส.  
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ก็การไถนานี้นั้นแล    ยอมมีผลเปนอมตะสําหรับเราคนเดียวเทาน้ัน     หามิได 
แตโดยที่แทแล  คนใดคนหน่ึงจะเปนกษัตริยก็ตาม  เปนพราหมณก็ตาม   เปน 
แพศยก็ตาม  เปนศูทรก็ตาม    เปนคฤหัสถก็ตาม    เปนบรรพชติก็ตาม   ยอม 
ไถนาน้ัน      คนนั้นแมทั้งหมด    ครั้นไถนานั่นแลว     ยอมพนจากทุกขทั้งปวง 
คือ  ยอมพนจากวัฏทุกข    ทุกขทุกข    สังสารทุกข    วิปริณามทุกขทั้งปวง 
พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํานิพพานเปนที่สุด  ดวยยอดคือพระอรหัต   ทรงยัง 
เทศนาใหถึงพรอมแกพราหมณ  ดวยประการฉะน้ี. 
         ลําดับนั้น   พราหมณฟงเทศนาอันมีเนื้อความลึกซึ้งแลว   และทราบวา  
เราบริโภคผลแหงการทํานาแลว   ยอมมีความหิวในวันอ่ืนทีเดียว   แตการไถนา 
ของพระสมณะน้ันมีผลเปนอมตะ  บุคคลบริโภคผลแหงการไถนานั้น    ยอมพน 
จากทุกขทั้งปวง   ดังน้ี    เลื่อมใสแลว    ปรารภแลว     เพ่ือกระทําอาการแหงผู 
เลื่อมใส   เพ่ือถวายขาวปายาส   เพราะเหตุนั้น   พระอานนทเถระจึงวา   ลําดับ 
นั้นแล   กสภิารทวาชะ  ดังนี้เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   มหติยา   ไดแก    อันใหญ.    บทวา 
กสปาติยา   ไดแก   ในถาดทองคํา   คือ   ในถาดทองของตน   ซึ่งมีราคาแสน 
กหาปณะ.   บทวา   วฑฺเฒตฺวา  ไดแก   ตักแลว    อธิบายวา   เกลี่ยลงแลว. 
บทวา   ภควโต  อุปนาเมสิ   ความวา   ทําใหวิจิตรดวยเนยใส   น้ําผ้ึง   และ 
น้ําออยเปนตน    คลุมดวยผา   ยกข้ึน  แลวนอมถวายแดพระตถาคตโดยเคารพ. 
ถามวา   อยางไร   ตอบวา   ขอทานพระโคดมเสวยขาวปายาสเถิด   เพราะพระ- 
องคทานเปนชาวนา.    แตนั้น     ไดกลาวถึงเหตุอันไดสําเร็จความเปนชาวนาวา 
ยอมไถนา    อันมีผลไมตาย.    มีอธิบายวา    เพราะยอมไถนาอันมีผลไมตาย. 
ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  คาถาภิคีตมฺเม   เปนตน.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  คาถาภิคีต  ไดแก ที่ขับกลอมดวยคาถา 
ทั้งหลาย.   อธิบายวา   กลาวคาถาท้ังหลายแลวไดมา.   บทวา   เม   ไดแก มยา 
อันเรา.  บทวา   อโภชเนยยฺ  ความวา  ไมควรบริโภค.  บทวา  สมฺปสฺสต 
ความวา  ผูเห็นอยูซึ่งอาชีวปาริสุทธิโดยชอบ    หรือผูเห็นอยูโดยรอบ    ชื่อวา 
ผูเห็นอยูโดยชอบ   อธิบายวา   พระพทุธเจาท้ังหลาย.   บทวา  เนส    ธมฺโม 
ความวา   ขอวา   เราควรบริโภคโภชนะที่ขับกลอมไดมา   นี้ไมใชธรรม   คือ 
นั่นไมใชจารีต.     เพราะเหตุไร ?     เพราะพระพุทธเจาท้ังหลายยอมทรงหาม 
โภชนะที่ขับกลอมไดมา   คือ   ยอมทรงปฏิเสธ   ยอมไมทรงเสวย.  
         ถามวา   ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงขับคาถาเพ่ือขาวปายาส  ซึ่งเปนเหตุ 
ใหตรัสอยางนี้หรือ ? 
         ตอบวา   พระองคไมทรงขับคาถาเพ่ือประโยชนแกขาวปายาสน้ัน    แต 
โดยที่แทแลว     โภชนะที่พระองคประทับยืนที่ใกลนาแตเชาตรู    ไมทรงไดแม 
ภิกษาทัพพีหนึ่งแลว  ประกาศคุณของพระพุทธเจาทั้งปวงไดมาน้ีนั้น   เปนเชน 
กับโภชนะทีน่ักขับรองและนักฟอนรําท้ังหลาย   ฟอนและขับรองไดมา   เพราะ 
ฉะน้ัน     จึงตรัสวา    ที่ขับกลอมไดมา.    กโ็ภชนะเชนนั้นยอมไมควรแกพระ- 
พุทธเจาท้ังหลาย   เพราะเหตุนั้น   จึงตรัสวา    เราไมควรบริโภคโภชนะ.   ก็ 
โภชนะนั้นไมสมควรแกความเปนผูปรารถนานอย  แมเพราะเหตุนั้น    พระผูมี 
พระภาคเจาเมื่อจะทรงอนุเคราะหอนุชนรุนหลัง  จึงตรัสวา  เราไมควรบริโภค 
โภชนะที่ขับกลอมไดมาน่ัน.   และพระพุทธเจาท้ังหลายทรงปฏิเสธลาภท่ีเกิดข้ึน 
ดวยคุณของตน   แมอันคนอ่ืนประกาศแลว  ณ ที่ใด ๆ  เหมือนฆฏิการ   บุตร 
ชางหมอผูมีความปรารถนานอย   ฉะน้ัน.  
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         ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงถึงพรอมดวยความเปนผูปรารถนานอย 
ถึงสุดยอดแลว    จักทรงยินดีลาภที่เกิดข้ึนแลว     ดวยการประกาศพระคุณของ 
พระองคไดอยางไร   เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสคําน้ันเหมาะสมแลวเทียว. 
         ตอบวา   ดวยคํามีประมาณเทาน้ี   พระองคเมื่อจะเปลื้องพระองคจาก 
คําติเตียนของชาวโลกนี้วา   พระสมณโคดมทรงทําพราหมณผูไมเลื่อมใส   ไม 
ประสงคจะถวายใหเปนผูใครเพ่ือถวาย  ดวยการตรัสคาถา   แลวทรงรับโภชนะ 
พระเทศนาของพระสมณโคดมน้ี   มีอามิสเปนเหตุ  ดังนี้แลว ทรงแสดงเทศนา 
ปาริสุทธิ   บดันี้   เมื่อจะทรงแสดงอาชีวปาริสุทธิ   จึงตรัสวา   ดูกอนพราหมณ 
เมื่อธรรมมีอยู   การแสวงหานี้เปนความประพฤติ   ดังน้ี.  
         เนื้อความแหงพระดํารัสนั้นวา   ดูกอนพราหมณ   เมื่ออาชีวปาริสุทธิ- 
ธรรม    สุจรติธรรม ๑๐ อยาง   หรือจาริตธรรมของพระพุทธเจาท้ังหลายมีอยู 
คือ   มีพรอม   ติดตามพรอม    เปนไปอยู   การแสวงหา   คือ   การแสวงหาท่ัว 
อันขาวสะอาดโดยสวนเดียว   ดุจเหยียดฝามือในอากาศ   นี้เปนความประพฤติ 
คือ  เปนความประพฤติประจําชีวิตของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ดังนี้. 
         ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     พราหมณเกิดโทมนัสวา 
พระสมณโคดมทรงปฏิเสธขาวปายาสของเรา    ไดยินวา    โภชนะนั่นไมควร 
เมื่อเปนเชนน้ี   เรายอมไมไดเพ่ือถวายสิ่งอ่ืนในพระองคเลย   และคิดวา   พระ- 
สมณโคดมพึงทรงรับสิ่งอ่ืนกระมัง  ดังนี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบดังน้ัน 
แลว   ทรงดาํริวา    เรากําหนดเวลาเพื่อภิกขาจารแลวจึงมา    จักยังพราหมณนี้ 
ใหเลื่อมใส     ดวยกาลเพียงนี้     เมื่อจะยังมโนรถท่ีพราหมณปรารถนาใหเต็ม  
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เพ่ือใหความเลื่อมใสเกิดแกพราหมณวา   ก็พราหมณไดทําโทมนัส บัดนี้    ยัง 
จิตใหกําเริบในเราดวยโทมนัสนั้นแลว   จักไมอาจเพ่ือแทงตลอด   ซึ่งธรรมอัน 
ประเสริฐ  คือ  อมตะ  จึงตรัสวา  อฺเน จ เกวลนิ  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  เกวลิน   ความวา   ผูบริบรูณแลวดวย 
คุณท้ังปวง   คือ   ผูปราศจากโยคะท้ังหมดแลวเทียว.   ชื่อวา   ผูแสวงหาคุณอัน 
ใหญ เพราะแสวงหาคุณทั้งหลาย มีศีลขันธเปนตนอันใหญ ชือ่วา พระขีณาสพ 
เพราะความเปนผูมีอาสวะทั้งปวงส้ินหมดแลว   ชือ่วา   ผูมีความคะนองอันสงบ 
แลว    เพราะความท่ีพระขีณาสพมีความคะนองทั้งปวง   ซึ่งทําความคะนองมือ 
และคะนองเทาเปนตน    อันสงบแลว.   บทวา  อุปฏหสฺสุ   ความวา  เชิญ 
ทานอังคาส  คือ  เชิญทานนับถือ.   ครั้นจิตอันพราหมณแมใหเกิดอยางนี้แลว 
พระองคตรัสปริยายเทานั้น    แตไมตรัสวา   ทานจงนํามา  ดังนี้.   บทที่เหลือ  
ในคาถาน้ี   มีความต้ืนทั้งน้ันแล. 
         ลําดับนั้น  พราหมณคิดวา ขาวปายาสน้ีเรานํามาเพ่ือพระผูมีพระภาค- 
เจา   เราไมควรใหขาวปายาสน้ันแกใคร ๆ   ตามความพอใจของตนดังน้ีแลว 
กราบทูลวา  ขาพระองคจะถวายขาวปายาสนี้แกใคร.  แตนั้นพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรูขาวปายาสน้ันวา ขาวปายาสน้ีมีความไมยอยเปนธรรมดาแกคนอ่ืน ยกเวน 
พระตถาคต  และสาวกของพระตถาคต จึงตรัสวา  น   ขฺวาหนฺต  ดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน     ทรงถือเอาเทวดาชั้นกามาวจร ๕  ดวยพระดํารัสวา 
สเทวกะ   ทรงถือเอาเทวดาชั้นกามาวจรที่ ๖  ดวยพระดํารัสวา   สมารกะ   ทรง 
ถือเอารูปาวจรพรหม   ดวยพระดํารัสวา   สพรหมกะ   สวนเทวดาชั้นอรูปาวจร  
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พึงบริโภค  เพราะฉะนั้น    จึงไมตองแนะนําเพ่ิมอีก  ทรงถือเอาสมณพราหมณ 
ผูเปนขาศึกหรือเปนศัตรูตอศาสนา   และทรงถือเอาสมณพราหมณผูมีบาปสงบ 
แลว   หรือมีบาปอันลอยแลว    ดวยพระดํารัสวา   สัสสมณพราหมณี   ทรงถือ 
เอาสัตวโลก  ดวยพระดํารัสวา  ปชา   ทรงถือเอาสมมติเทวดาและมนุษยที่เหลือ 
ดวยพระดํารัสวา  สเทวมนุสสะ   ในพระสูตรนี้   พึงทราบวา   โอกาสโลกทรง 
ถือดวยพระดํารัส  ๓ อยาง  สัตวโลกทรงถือดวยพระดํารัส ๒ อยาง  ดวยอํานาจ 
แหงปชา   ดวยประการฉะน้ี.   ความสังเขปเทาน้ี    สวนความพิสดาร   ขาพเจา 
จักพรรณนาไวในอาฬวกสูตร.  
         ถามวา   ก็ขาวปายาสน้ี    อันใคร ๆ ในโลกพรอมกับเทวโลกเปนตน 
บริโภคแลว   จะไมพึงใหยอยไดโดยชอบ   เพราะเหตุไร ? 
         ตอบวา   เพราะใสโอชะอันละเอียดในขาวปายาสอันหยาบ.    จริงอยาง 
นั้น  เทวดาทั้งหลายใสโอชะในขาวปายาสน้ี  ที่สักวาพราหมณถืออุทิศพระผูมี- 
พระภาคเจาทีเดียว    ดุจในขาวปายาสของนางสุชาดา    ในสกูรมัททวะของนาย 
จุนทะท่ีกําลังปรุง  ในคําขาวที่พระผูมีพระภาคเจาทรงรับแลว ๆ  ในเมืองเวรัญชา 
และในงบนํ้าออยท่ีเหลือในหมอน้ําออยของพระกัจจายตนะ    ในเภสัชชขันธกะ 
ฉะน้ัน. 
         ขาวปายาสน้ันยอมไมยอยสําหรับเทวดาท้ังหลาย     เพราะใสโอชะอัน 
ละเอียดในของที่หยาบ    เพราะเทวดาท้ังหลายมีรางกายสุขุม   อาหารของมนุษย 
ที่หยาบ     ยอมไมยอยโดยชอบแกเทวดาเหลาน้ัน.     ยอมไมยอยแมแกมนุษย 
ทั้งหลาย   เพราะมนุษยทั้งหลายมีรางกายหยาบ   ทิพโพชะอันละเอียด   ยอมไม  
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ยอยโดยชอบแกมนุษยเหลาน้ัน. แตสําหรับพระตถาคตยอมยอยตามไฟธาตุปกติ 
ยอมยอยโดยชอบ.     อาจารยพวกหน่ึงกลาววา     ตามอํานาจแหงกําลังกายและ 
กําลังญาณ   และยอมยอยสําหรับพระขีณาสพผูเปนสาวกของพระตถาคต   ดวย 
กําลังสมาธิ   และดวยความเปนผูรูจักประมาณ  ยอมไมยอยสําหรับบุคคลนอกน้ี 
แมจะมีฤทธิ์     อีกอยางหนึ่ง    เหตุในเรื่องนี้เปนอจินไตย    นั่นเปนวิสัยของ 
พระพุทธเจา. 
         บทวา  เตนหิ   ตฺว   มีอธิบายวา   เพราะเราไมเห็นบุคคลอ่ืน   ขาว 
ปายาสน้ันไมควรแกเรา  เมื่อไมควรแกเรา  ก็ไมควรแมแกสาวกของเรา  เพราะ 
ฉะน้ัน  ทาน  พราหมณ.  
         บทวา  อปฺปหริเต   ความวา   ในหญาเขียวเล็กนอย   หรือในหญา 
เขียวงอกเล็กนอย   เปนเชนกับพลานหีน.  บทวา  อปฺปาณเก  ความวา  ใน 
หวงนํ้าใหญอันปราศจากตัวสัตว   หรอืเวนจากตัวสัตวอันจะพึงตาย  เพราะเหตุ 
ที่เทขาวปายาสลง. บทวา อปฺปาณเก นั่น  ตรัสเพ่ือประโยชนแกการอนุเคราะห 
หญาและสัตวทั้งหลายรวมท้ังสัตวที่อาศัยหญา. 
         บทวา    จิจฺจิฏายติ  จิฏิจิฏายติ   ความวา    ยอมทําเสียงอยางนั้น. 
บทวา   สนฺธมูายติ  ไดแก ควันกลุมโดยรอบ.   บทวา  สปธุมายติ  ไดแก 
ควันกลุมมีประมาณย่ิงอยางนั้นเทียว.   ถามวา  ควันกลุมไดมีอยางนั้น    เพราะ 
เหตุอะไร ตอบวา เพราะอานุภาพของพระผูมีพระภาคเจา ไมใชเพราะอานุภาพ 
แหงน้ํา    ขาวปายาส   พราหมณ   เทวดาหรือยักษเปนตนเหลาอ่ืน   ความจริง 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิษฐานอยางนั้น  เพ่ือธรรมสังเวชแกพราหมณ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 286 

         บทวา    เสยฺยถาป  นาม   นั่นเปนการแสดงขอเปรียบเทียบ.   บทวา 
ยถา  ผาโล     เปนอันตรัสแลวเพียงเทานี้แล.     พราหมณสลดจิต      มีรางกาย 
ชูชันดวยขน  ไดยินวา  ขนจํานวน ๙๙,๐๐๐ ขุมในรางกาย  ชูชนัข้ึน  ดุจฟน 
นาคแกวมณีที่เขาตอกในฝาทองคําฉะน้ัน   บทที่เหลือปรากฏแลวเทียว.   สวน 
พราหมณหมอบลงแทบพระยุคลบาท   เมื่อจะชมเชยพระธรรมเทศนาของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา    จึงกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระโคดมผู 
เจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ภาษิตของพระ- 
องคแจมแจงนัก   ดังน้ี.  
         ก็อภิกกันตศัพทในพระสูตรนี้   ใชในการอนโุมทนาอยางยิ่ง   สวน 
การพรรณนาเน้ือความแหงอภิกกันตศัพทนั้น    จักแจมแจงโดยพิสดารในอรรถ- 
กถาแหงมูลสูตร      พึงทราบวา      ก็เพราะอภิกกันตศัพทใชในอรรถแหงการ 
อนุโมทนาอยางยิ่ง    เพราะฉะน้ัน      คําวา   ดีละ   ดีแลว    พระโคดมผูเจริญ 
เปนอันอธิบายแลว.   
         ก็อภิกกันตศัพทนี้พึงทราบวา  พราหมณไดกลาวถึง ๒ ครั้ง  ดวยอํา- 
นาจความเลื่อมใส   และดวยอํานาจความสรรเสริญในพระธรรมเทศนาน้ี   โดย 
ลักษณะน้ีวา 
                                           นักปราชญพึงทําการกลาวยํ้า    ใน 
                   เพราะความกลัว     ในเพราะความโกรธ   ใน 
                   เพราะความสรรเสริญ ในเพราะความรีบดวน 
                   ในเพราะความโกลาหล     ในเพราะความอัศ- 
                   จรรย   ในเพราะความร่ืนเริง    ในเพราะความ 
                   โศก  และในเพราะความเลื่อมใส.  
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         อีกอยางหนึ่ง   บทวา   อภิกฺกนฺต  ไดแก นาใครนัก   นาปรารถนา 
นัก   นาพอใจนัก.   มีอธิบายวา   ดีอยางยิ่ง.   ในการชมเชยนี ้ พราหมณชมเชย 
เทศนา  ดวยอภิกกันตศัพทหน่ึง  ชมเชยความเลื่อมใสของตน  ดวยอภิกกันต- 
ศัพทหน่ึง.   ก็อธิบายในอภิกกันตศัพทนั่นดังน้ี    ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิต 
ของพระองค   คือ   พระธรรมเทศนาของพระโคดมผูเจริญแจมแจงนัก    ภาษิต 
ของพระองค  คือ  ความเลื่อมใสของขาพระองค  เพราะอาศัยพระธรรมเทศนา 
ของพระโคดมผูเจริญแจมแจงนัก   หรอื  ชมเชยพระดํารัสของพระผูมีพระภาค- 
เจาน่ันแล    หมายถึงประโยชนอยางละ ๒ อยางคือ    พระดํารัสของพระโคดม 
ผูเจริญแจมแจงนัก  เพราะยังโทสะใหพินาศ  แจมแจงนักเพราะบรรลุคุณ  อน่ึง 
ผูศึกษาพึงประกอบดวยบทท้ังหลายอยางนี้วา   เพราะใหเกิดศรัทธา   เพราะให  
เกิดปญญา,   เพราะมีอรรถ  เพราะมีพยัญชนะ,   เพราะบทต้ืน  เพราะอรรถลกึ, 
เพราะไพเราะหู  เพราะถึงใจ,   เพราะไมยกตน   เพราะไมขมผูอ่ืน,   เพราะเย็น 
ดวยศีล   เพราะผองแผวดวยปญญา   เพราะในทางอันพึงรื่นรมย  เพราะกําจัด 
ความมัวเมา,     เพราะนอนเปนสุข     เพราะประโยชนเกื้อกูลทีต่องพิจารณา, 
เปนตน    แมนอกน้ีจากน้ัน     ชมเชยเทศนาเทาน้ันดวยอุปมา ๔ ขอ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นิกฺกชฺุชิต  ความวา  ของที่วางควํ่าปาก 
หรือ   มีปากควํ่า.   บทวา   อุกฺกุชฺเชยฺย    ไดแก    กระทําปากข้ึน.    บทวา 
ปฏิจฺฉนฺน ไดแก อันวัตถุทั้งหลายมีหญาเปนตนปกปดแลว.  บทวา วิวเรยฺย 
ไดแก เปดข้ึน. บทวา มฬฺูหสฺส ไดแก  ผูหลงทิศ. บทวา มคฺค  อาจิกฺเขยฺย 
ความวา   จับเขาที่แขนแลว   พึงบอกวา   นั่นทาง.   บทวา   อนฺธกาเร  ไดแก  
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ในที่มืดมีองค ๔  คือ     แรม  ๑๔ คํ่า     แหงกาฬปกษ ๑      ราตรีขางแรม  ๑ 
ปาพงดงทึบ ๑   แผนเมฆ   ๑   เนื้อความแหงบทเทานี้กอน    สวนการประกอบ 
อธิบาย  ดังนี้ :- 
         พระโคดมผูเจริญทรงยังขาพระองคผูหันหลังใหพระสัทธรรมผูตกอยู 
ในอสัทธรรมใหออกจากอสัทธรรม   เปรียบเหมอืนหงายของท่ีควํ่า   ทรงเปด 
พระศาสนาอันปกปดแลวดวยรกชัฏ    คือ   มิจฉาทิฏฐิ    จําเดิมแตพระศาสนา 
ของพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา  กัสสป  อันตรธานเปรียบเหมือนเปดของ 
ที่ปด  ทรงบอกทางสวรรคและทางพระนิพพาน  แกขาพระองคผูปฏิบัติทางชั่ว 
ทางผิด     เปรียบเหมือนบอกทางแกผูหลงทาง     ทรงประกาศธรรมโดยอเนก- 
ปริยาย   เพราะทรงแสดงโดยปริยายเหลาน้ัน   โดยตามประทีป   คือเทศนาอัน 
กําจัดความมืดที่ปกปดธรรมน้ัน  แกขาพระองคผูจมอยูในความมืด  คือ  โมหะ  
ไมเห็นอยู  ซึ่งรูปรัตนะมีพระพุทธเจาเปนตน   เปรยีบเหมือนตามประทีปน้ํามัน 
ไวในท่ีมืด  ฉะน้ัน. 
         อีกอยางหนึ่ง   ตามมติบางอยาง    เพราะธรรมน้ีเปนเชนกับหงายของ 
ที่ควํ่า   ดวยการเห็นทุกข   และดวยการละวิปลาสในส่ิงที่ไมงามวาเปนสิ่งท่ีงาม, 
เปนเชนกับเปดของท่ีปด    ดวยการเห็นสมุทัย    และดวยการละวิปลาสในทุกข 
วาสุข,   เปนเชนกับบอกทางแกผูหลงทาง   ดวยการเห็นนิโรธ   และดวยการละ 
วิปลาสในส่ิงท่ีไมเที่ยงวาเปนสิ่งท่ีเที่ยง    เปนเชนกับตามประทีปในที่มืด   ดวย  
การเห็นมรรค     และดวยการละวิปลาสในอนัตตาวาเปนอัตตา     เพราะฉะนั้น 
จึงเปนอันประกาศแลว    อยางนี้วา    เปรียบเหมือนหงายของท่ีควํ่า ฯลฯ   หรือ 
ตามประทีปไวในที่มืดดวยหวังวา  คนมีจักษุจักเห็นรูปได  ฉะนั้น.   
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         ก็เพราะในสูตรนี้     ทรงประกาศศีลขันธ    ดวยศรัทธา    ความเพียร 
และการคุมครองกายเปนตน  ทรงประกาศปญญาขันธ   ดวยปญญา ทรงประกาศ 
สมาธิขันธ  ดวยหิริและใจเปนตน  ทรงประกาศนิโรธ   ดวยธรรมอันเปนแดน 
เกษมจากโยคะ เพราะฉะน้ัน  จึงทรงประกาศขันธ  ๓ อริยสัจ  ๒ อยาง โดยยอวา 
อริยมรรคและนิโรธ   ดวยประการฉะน้ี    ทรงประกาศอริยสัจ ๔   ในพระสตูร 
นั้น   โดยปฏปิกษวา   มรรคเปนปฏิปกษตอสมุทัย   นิโรธเปนปฏิปกษทุกข 
โดยปริยาย ๒ ดังกลาวแลวน้ี  เพราะฉะนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  ทรงประกาศ 
ธรรมโดยอเนกปริยาย.  
         ในบทวา  เอสาห  เปนตน    เรานั้น    ชื่อวา เอสาห.  บทวา สรณ  
คจฺฉามิ ความวา   พราหมณหมอบลงแทบพระบาท   ถึงดวยสรณคมนตลอด 
ชีวิตก็ตาม  บัดนี้ เมื่อยินดี  จึงกราบทูลดวยวาจา. หรือ  ถึงพระพุทธเจาเทานั้น  
เปนสรณะตลอดชีวิต   บดันี้    ทําพระพุทธเจาน้ันใหเปนตน    จึงกราบทูลเพ่ือ 
ถึงพระธรรมและพระสงฆที่เหลือดวย. 
         บทวา  อชฺชตคฺเค ไดแก  ทําวันนี้ใหเปนตน. หรือวา อชฺชทคฺเค 
ท อักษรทําการเชื่อมบท.   มีอธิบายวา   ทําวันนี้เปนเลิศ    ผูถึงสรณะตลอด 
ชีวิต    ชื่อวา  ปาณุเปต.  มีอธิบายวา  ชีวิตของขาพระองคยังเปนไปอยูตราบ 
ใด  ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจํา  คือ  ทรงรูขาพระองควาเปนอุบาสก  ผู 
ถึงสรณะตลอดชีวิต  คือ  ผูถึงสรณะ   ดวยสรณคมน ๓   ไมมีศาสดาอ่ืนเปน 
สรณะตราบน้ัน     การปฏิบัติอันสมควรแกสุตะ    เปนอันพราหมณนี้แสดงแลว 
ดวยคํามีประมาณเทาน้ี.  
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         อีกอยาหนึ่ง  พราหมณนี้แสดงสมบัติของพระศาสดา  ดวยคําวา   ของ 
ที่ควํ่าเปนตน   แสดงสมบัติของศิษย   ดวยบทเปนตนวา  เอสาห  นี.้  หรือ 
แสดงการไดปญญาดวยบทน้ัน   แสดงการไดศรัทธาดวยบทน้ี.  บัดนี้   มีความ 
ประสงคเพ่ือทํากิจอันผูมีปญญาไดศรทัธาแลวจะพึงทํา    จึงทูลขอพระผูมีพระ- 
ภาคเจาอยางน้ีวา  ลเภยฺยาห.  พราหมณมีจิตเลื่อมใสยิ่งในบรรพชานั้น  ดวย  
อิทธิฤทธิ์เปนตนของพระผูมีพระภาคเจา     จึงทูลขอบรรพชา    ดวยศรัทธาวา 
แมพระผูมีพระภาคเจายังทรงสละจักรพรรดิราชสมบัติแลว   ทรงบรรพชา  ก็จะ 
ปวยกลาวไปไยถึงเราเลา    เม่ือปรารถนาความเปนผูทําบริบูรณในบรรพชาน้ัน 
จึงทูลขออุปสมบท  ดวยปญญา.  บทที่เหลือปรากฏชัดแลว.  
         ก็บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในบทวา     เอโก  วปูกฏโ    เปนตน 
ทานพระภารทวาชะอยูผูเดียว ดวยกายวิเวก  หลีกออกจากหมูดวยจิตวิเวก  ไม 
ประมาทดวยการไมปลอยสติในกรรมฐาน  มีความเพียร  ดวยความเพียรกลาว  
คือความเพียรทางกายและทางจิต    มใีจเด็ดเด่ียว   ดวยความไมเห็นแกกายและ 
ชีวิต  อยูดวยการเปลี่ยนอิริยาบถอยางหน่ึง.  บทวา  นจิรสฺเสว   กลาวมุงถึง 
บรรพชา.  บทวา  กุลปุตฺตา  ไดแก กลุบุตร ๒ อยาง  คือ  ชาติกุลบุตร ๑ 
อาจารกุลบุตร ๑.   ก็กลุบตุรนี้    ประสงคเอาแมทั้ง ๒ อยาง. 
         บทวา  อคารสฺมา  ไดแก  จากเรือน.   ก็การงานในการเลี้ยงดูของ 
กุฏมพีมีการทํานาและเลี้ยงโคเปนตน    เรียกวา กจิของผูครองเรือนน้ัน.  กจิใน 
การครองเรือนยอมไมมีในบรรพชานัน้     เพราะเหตุนั้น  บรรพชานั้น   จึงชื่อวา 
อนคาริยะ.   คําวา  อนคาริยะ  นี้เปนชือ่ของบรรพชา.    บทวา  ปพฺพชนฺติ 
ความวา   เขาไป   เขาไปน่ังใกล.   พรหมจรรยนั้น      ยอดเยี่ยม    เพราะฉะนั้น  
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พรหมจรรยนั้น   จึงชื่อวา  ตทนุตตระ. บทวา พฺรหฺมจริยปริโยสาน ไดแก 
ที่สุดแหงมรรคพรหมจรรย.  อธิบายวา   พระอรหัตผล.   จริงอยู    กลุบุตร 
ทั้งหลายยอมบวชเพ่ือประโยชนแกพระอรหัตผลน้ัน.   บทวา  ทิฏเว   ธมฺเม 
ไดแก  ในอัตภาพนั้นเที่ยว.   บทวา  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  ความวา 
รูประจักษดวยปญญาดวยตนเองเทานั้น  คือ รูโดยไมมีผูอ่ืนเปนปจจัย.  บทวา 
อุปสมฺปชฺช   วิหาสิ   ความวา  บรรลุแลว  หรือใหถึงพรอมแลวอยู.  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงภูมิแหงการพิจารณาของภารทวาชภิกษุนั้น    ดวยบท 
นี้วา  ก็อยูอยางนี้แลว   กไ็ดรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  ฯลฯ.   
         ถามวา  ก็ชาติไหนของภารทวาชภิกษุนั้น   สิน้แลว    และไดรูชัดซึ่ง 
ชาตินั้นอยางไร ? 
         ตอบวา  ชาติอดีตของภิกษุนั้น  ไมสิ้นกอน เพราะไดสิ้นแลวในอดีต  
เทียว  ชาติอนาคตกไมสิ้นแลว   เพราะไมมีความพยายาม  ชาติปจจุบัน  ก็ไม 
สิ้นแลว   เพราะชาติยังมีอยู  แตชาติใดอันตางดวยขันธหน่ึง  ขันธสี่และขันธหา 
ในเอกภพ   จตุภพ   และปญจโวการภพพึงเกิดข้ึน   เพราะความท่ีมรรคยังไม 
อบรมแลว   ชาตินั้น    ชือ่วา  สิ้นแลวโดยถึงความไมเกิดข้ึนเปนธรรมดา เพราะ 
ความท่ีมรรคไดอบรมแลว.  ภิกษุนั้นพิจารณากิเลสที่ละแลว ดวยมรรคภาวนา 
รูอยูวา กรรมแมมีอยูในเพราะไมมีกิเลส จึงไมมีปฏิสนธิตอไป   ชื่อวา  ยอมรู 
ชาตินั้น. 
         บทวา   วุสิต   ความวา   อยูจบแลว   คือ   ทําแลว    อยูจบรอบแลว 
อธิบายวา  กระทําแลว  ประพฤติแลว  ใหจบแลว.  บทวา พฺรหฺมจริย ไดแก 
มรรคพรหมจรรย.   บทวา  กต  กรณีย ความวา  กิจ ๑๖  อยาง ดวยอํานาจ  
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แหงปริญญาภาวนา   ปหานภาวนา   และสัจฉิกิริยาภาวนา   ดวยมรรค ๔  ใน 
สัจจะ ๔  ใหจบแลว.  บทวา  นาปร  อตฺิถตฺตาย  ความวา   มรรคภาวนา 
เพ่ือความเปนอยางนี้   คือ   เพ่ือความเปนกิจ  ๑๖ อยาง  หรือ  เพ่ือความส้ิน 
กิเลส  มิไดมอีีกในบัดนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง  บทวา  อิตฺถตฺตาย  ความวา   รูชัดวา  ขันธสันดาน 
อ่ืนจากขันธสันดาน  อันเปนไปอยูในปจจุบันนี้   มีประการอยางนี้    โดยความ 
เปนอยางนี้   มิไดมี  แตขันธ ๕ เหลาน้ี  ไดกําหนดรูแลว   ดํารงอยู  ดุจตนไม 
ที่มีรากขาดแลว    ฉะน้ัน.    บทวา    อฺตโร    ไดแก  รูปหน่ึง.   บทวา  
อรหต  ความวา  ทานพระภารทวาชะไดเปนพระอรหันตภายในพระมหาสาวก 
แหงพระอรหันตทั้งหลาย   ไดยินวา  นี้เปนอธิบายในกสิภารทวาชสูตรนี้แล.  
            จบ   กสิภารทวาชสุตตวัณณนา  แหงอรรถกถาขุททกนิกาย 
                                              ชื่อ  ปรมัตถโชติกา  
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                           จุนทสูตรท่ี  ๕ 
                 วาดวยสมณะมี  ๔  จําพวก 
        นายจุนทกัมมารบุตรทูลถามวา 
                [๓๐๒]    ขาพระองคขอทูลถามพระ- 
              พุทธเจาผูเปนมุนี   มีพระปญญามาก  ผูเปน 
        เจาของแหงพระธรรม    ผูมีตัณหาปราศจาก  
              ไปแลว     ผูสูงสุดกวาสัตว     ผูประเสริฐกวา 
        สารถีทัง้หลายวา  สมณะในโลกมีเทาไร   ขอ 
              เชญิพระองคตรัสบอกสมณะเหลาน้ันเถิด. 
        พระผูมพีระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนจุนทะ 
                              สมณะมี  ๔   สมณะท่ี  ๕  ไมม ี  เราถูก 
        ทานถามซ่ึงหนาแลว    ขอชี้แจงสมณะท้ัง  ๔ 
              เหลาน้ัน      ใหแจมแจงแกทาน  คือ   สมณะ 
        ผูชนะสรรพกิเลสดวยมรรค ๑ สมณะผูแสดง 
              มรรค    (แกชนเหลาอื่น)  ๑    สมณะเปนอยู 
        ในมรรค ๑  สมณะผูประทุษรายมรรค ๑. 
        นายจุนทกัมมารบุตรทูลถามวา 
                               พระพุทธเจาท้ังหลายยอมตรัสสมณะ 
        ผูชนะสรรพกิเลสดวยมรรคอะไร       สมณะ 
               เปนผูมีปรกติเพงมรรคไมมีผูเปรียบ  สมณะ 
        เปนอยูในมรรค        ขาพระองคทูลถามแลว   
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        ขอพระองคตรัสบอกแกขาพระองค    อนึ่ง 
               ขอพระองคทรงชี้แจง    สมณะประทุษราย 
        มรรคใหแจงแกขาพระองคเถิด. 
        พระผูมพีระภาคเจา   ตรัสตอบวา 
                             พระพุทธเจาท้ังหลายยอมตรัสสมณะ 
        ผูขามความสงสัยไดแลว      ผูไมมีกิเลสดุจ 
               ลูกศร     ผูยินดียิ่งแลวในนพิพาน      ผูไมม ี
        ความกาํหนัด    ผูคงท่ี    เปนผูนําโลกพรอม  
               ดวยเทวโลกวา สมณะผูชนะสรรพกิเลสดวย 
        มรรค  ๑. 
                             ภิกษใุดในศาสนานี้รูวา    นิพพานเปน 
        ธรรมยิง่  ยอมบอกได  ยอมจําแนกธรรมใน 
                ธรรมวินัยน้ีแล    พระพุทธเจาท้ังหลายตรัส 
        ภิกษุที่ ๒ ผูตัดความสงสัย   ผูเปนมุนี  ผูไม 
                หว่ันไหวนั้นวา   สมณะผูแสดงมรรค. 
                    ภิกษุใด เมื่อบทธรรมอันพระพุทธเจา 
                ทั้งหลายทรงแสดงไวดีแลว เปนผูสํารวมแลว 
        มีสติ  เสพบทอันไมมีโทษอยู   ชือ่วาเปนอยู 
               ในมรรค พระพุทธเจาท้ังหลาย ตรัสภิกษทุี่๓ 
        นั้นวา  เปนอยูในมรรค. 
                               บุคคลกระทําเพศแหงพระพุทธเจา 
        พระปจเจกพุทธเจา   และพระสาวกผูมีวัตร  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 295 

                   อันงามใหเปนเครื่องปกปดแลว มักประพฤติ 
                   แลนไป     ประทุษรายตระกูล   เปนผูคะนอง 
                   มีมายา ไมสํารวม  เปนคนแกลบ   บุคคลน้ัน 
                   แลชื่อวา         เปนสมณะผูประทุษรายมรรค 
                   อยางย่ิงดวยวัตตปฏิรูป. 
                                       ก็พระอริยสาวกผูไดสดับ    มีปญญา 
                   ทราบสมณะเหลาน้ันทั้งหมดวาเปนเชนนั้น 
                   เห็นแลวอยางน้ี ยอมไมยังศรัทธาของคฤหัสถ  
                   ผูทราบชัดสมณะเหลาน้ีใหเส่ือม       จะพึง  
                   กระทําสมณะผูไมถูกโทษประทุษราย    ให 
                   เสมอดวยสมณะผูถูกโทษประทุษราย   จะพึง 
                   กระทําสมณะผูบริสุทธิ์   ใหเสมอดวยสมณะ 
                   ผูไมบริสุทธิ์   อยางไรได. 
                                            จบจุนทะสูตรที่   ๕ 
 

                               อรรถกถาจุนทสูตร 
           จุนทสูตรเริ่มดวยคาถาวา ปุจฺฉามิ มุนึ ปหตุปฺ  ดังนี้ :- 
            มีอุบติัอยางไร ?   โดยสังเขปกอน   ในอุบัติ  ๔ อยาง   อันตางเพราะ 
อัชฌาสัยของตน   เพราะอัชฌาสัยของคนอ่ืน   เพราะอุบัติแหงเรื่อง   และเพราะ 
อํานาจแหงการถาม   สูตรนี้มีอุบัติเพราะอํานาจแหงการถาม.  
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         สวนโดยพิสดาร  ในสมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกในแควน 
มัลละ  พรอมดวยพระภิกษุสงฆมาก  เสด็จถึงเมืองปาวา  ไดยินวา  ในครั้งน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  อันพวันของนายจุนทกัมมารบุตร   ใกลเมือง 
ปาวา    จําเดิมแตนี้ไป    พึงใหพิสดารโดยนัยที่มาแลวในสูตรวา    ครั้งน้ันแล 
พระผูมีพระภาคเจา   ในเวลาเชา   ทรงนุงแลว    ถอืบาตรและจีวร     พรอมดวย 
พระภิกษุสงฆ   เสด็จไปยังนิเวศนของนายจุนทกัมมารบุตร    ครั้นเสด็จเขาแลว 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดแลว.   ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งพรอมดวย 
พระภิกษุสงฆอยางนี้แลว       นายจุนทกัมมารบุตรเมื่ออังคาสพระภิกษุสงฆมี 
พระพุทธเจาเปนประมุข  ไดนอมภาชนะทองคําท้ังหลาย แดภิกษุทั้งหลาย  เพ่ือ 
รับพยัญชนะและสูปะเปนตน.  
         ครั้นเมื่อสิกขาบทยังไมทรงบัญญัติ      ภิกษุบางพวกรับภาชนะทองคํา 
บางพวกไมรับ     สวนพระผูมีพระภาคเจาทรงมีภาชนะอยางเดียวเทาน้ัน      คือ 
บาตรเสลมัยของพระองค      พระพุทธเจาท้ังหลายไมทรงรับภาชนะท่ี  ๒    ใน 
พระภิกษุเหลาน้ัน       ภิกษุชั่วรูปหน่ึงใสภาชนะทองคําราคาหน่ึงพันที่ถึงเพ่ือ 
ประโยชนแกโภชนะของตน    ในถุงกุญแจดวยไถยจิต.     นายจุนทะอังคาสแลว 
ลางมือและเทา   นมัสการพระผูมีพระภาคเจา    แลดูพระภิกษุสงฆอยู     ไดเห็น 
ภิกษุนั้น  และทําทีเหมือนไมเห็น  ไมไดพูดอะไรกะภิกษุนั้น  ดวยความเคารพ 
ในพระผูมีพระภาคเจา  และในพระเถระทั้งหลายวา  เออก็พวกมิจฉาทิฏฐิ  อยามี 
ถอยคํา      เขาอยากจะรูวา     สมณะทั้งหลายเปนผูประกอบดวยสังวรหรือหนอ 
หรือวา  สมณะแมเชนนี้มีสังวรแตกแลว   ในเวลาเย็นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค- 
เจา   แลวทูลถามวา   ปุจฉฺามิ   มุนึ   ดังน้ี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 297 

         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ปุจฺฉามิ   มีนัยที่กลาวแลวในนิทเทส 
นั่นแล    โดยนัยมีอาทิวา  การถามสามอยาง  คือ   การถามใหสิ่งท่ีไมเห็นให 
แจมแจง.๑ 

         บทวา มุนึ แมนั่น   มีนัยที่กลาวแลวในนิทเทสน่ันเอง  โดยนัยมีอาทิวา 
ญาณเรียกวา โมนะ  ปญญา ความรูชัด  ฯลฯ  สัมมาทิฏฐิใด มุนปีระกอบพรอม 
ดวยญาณน้ัน     ถึงแลวซ่ึงโมนะ    เพราะฉะนั้น    โมเนยยะ ๓  อยาง  คือ  กาย 
โมเนยยะ.๒  ก็ความสังเขปในคาถานี้  ดังนี้. บทวา  ปุจฺฉามิ  ความวา  นาย  
จุนทกัมมารบุตรเมื่อกระทําโอกาส  จึงทูลรองเรียกผูมีพระภาคเจาผูเปนมุนี. 
บทวา   ปหุตปฺ    เปนตน เปนคํากลาวสรรเสรญิ.     นายจุนทกัมมารบุตร 
สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาน้ันวาเปนมุนี  ดวยบทเหลาน้ัน.   ในบทเหลาน้ัน 
บทวา ปหุตปฺ  ไดแกมีพระปญญาไพบูล.  ก็ความท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
นั้นมีพระปญญาไพบูล     พึงทราบวาทรงการทําไญยธรรมเปนที่สุด.     บทวา 
อิต จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต นี้ มีนัยที่กลาวแลวในธนิยสูตรนั่นแล. ก็เบ้ืองหนา 
แตนี้    ขาพเจาไมกลาวแมคํามีประมาณเทาน้ี     ทิง้นัยที่กลาวแลวท้ังหมด    จัก 
พรรณนานัยที่ยังไมกลาวเทาน้ัน. 
         บทวา   พุทฺธ   ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจา   ในพระพุทธะทั้งสาม. 
บทวา   ธมมฺสฺสามึ  ความวา  ชื่อวา   ผูเปนเจาของแหงพระธรรม  คือ  ผูม ี
พระธรรมเปนอิสระ    ผูเปนธรรมราชา    ผูประพฤติตามอํานาจธรรม  เพราะ 
ความท่ีพระองคทรงใหมรรคธรรมเกดิ     ดุจบิดาของบุตรเปนอาจารยของพวก 
ศิลปายตนะท่ีตนใหเกิดแลวเปนตน.  สมดังท่ีทานกลาวไววา  ดูกอนพราหมณ 
 
๑.  ขุ.  จูฬนิทฺเทส.  ๖๑.   ๒.  ขุ.  จูฬนิทฺเทส  ๖๑.  
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ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน    ทรงยัง 
มรรคท่ียังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม  ทรงบอกมรรคท่ียังไมไดบอก ทรงรูมรรค 
ทรงรูแจงมรรค ทรงฉลาดในมรรค  สวนสาวกท้ังหลาย  เปนผูคลอยตามมรรค 
อยูในปจจุบัน   เปนผูประกอบพรอมในภายหลัง*. 
         บทวา  วีตตณฺห   ไดแก   ผูปราศจากกามตัณหา    ภวตัณหา    และ 
วิภวตัณหาแลว.  บทวา  ทิปทุตฺตม   ไดแก  ผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทาท้ังหลาย. 
ในบทนั้น    พระผูมีพระภาคเจามิใชทรงเปนผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทาอยางเดียว 
เทาน้ัน   ก็จรงิ ถึงกระน้ัน   ก็เปนผูสุดกวาสัตวทั้งหลายที่ไมมีเทา  มี ๒ เทา ฯลฯ 
หรือ  เนวสัญญีนาสัญญทีั้งหมด     โดยท่ีแทเรียกวา  ผูสูงสุดกวาสัตวสองเทา  
นั่นเทียว  ดวยอํานาจการกําหนดอยางสูงสุด.  เพราะสัตว ๒ เทาทั้งหลายชื่อวา 
สูงสุดกวาสัตวทั้งปวง   เพราะพระเจาจักรพรรดิ  พระมหาสาวกและพระปจเจก 
พุทธเจาเปนตน  ก็เกิดในสัตว ๒ เทานั้น.   ก็เม่ือกลาววา ผูสุดกวาสัตวเหลาน้ัน  
พระผูมีพระภาคเจา  ก็เปนอันเรียกวา   ผูสูงสุดกวาสัตวทั้งปวงเหมือนกัน. 
         บทวา  สารถึน ปวร  ความวา ชื่อวา สารถี เพราะอรรถวิเคราะหวา 
ใหแลนไป.  คําวา สารถี นั่นเปนชื่อของผูฝกชางเปนตน.  ก็พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเปนผูประเสริฐกวาสารถีเหลาน้ัน     เพราะพระองคทรงสามารถเพื่อฝกบุรุษ 
ที่ควรฝกทั้งหลาย  ดวยการฝกอันยอดเยี่ยม.   เหมือนอยางที่ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ผูฝกชางยอมใหชางท่ีฝกแลนไปสูทิศเดียวเทาน้ัน   หรือทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูฝกมายอมใหมาท่ีฝก 
 
*   ม. อุ.  โคปกโมคฺคลฺลานสุตฺต  ๙๕.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 299 

แลนไป   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูฝกโค  ยอมใหโคที่ฝกแลนไปสู ฯลฯ   ทิศใต 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ยอมใหบุรุษท่ีฝกแลว 
แลนไปสูทิศทั้งแปด  คือ   ผูมีรูปเห็นรปูทั้งหลาย  นี้เปนทิศหน่ึง ฯลฯ  เขาถึง 
สัญญาเวทยิตนิโรธอยู   นี้เปนทิศที่แปด๑ ดังน้ี. 
           บทวา   กติ  ไดแก  การถามถึงประเภทแหงเนื้อความ.  บทวา โลเก 
ไดแกในสัตวโลก.  บทวา สมณา  เปนการแสดงไขอรรถอันพึงถาม.  บทวา 
อิงฺฆ    เปนนบิาตลงในอรรถรองขอ.  บทวา  ตทิงฺฆ    แยกออกเปน  เต  องฺิฆ  
แปลวา   ขอเชิญ      ตรัสบอกสมณะเหลาน้ัน.  บทวา  พฺรูหิ  ความวา  ตรัสบอก 
คือ  จักตรัส.    
           ครั้นนายจุนทะทูลอยางน้ีแลว    พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นนายจุนท- 
กัมมารบุตรไมถามปญหาของคฤหัสถ    โดยนัยมีอาทิวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
กุศลเปนอยางไร อกุศลเปนอยางไร ถามอยูซึ่งปญหาของสมณะ  เมื่อทรงระลึก 
ทรงรูวา    นายจุนทกัมมารบุตรนี้    ถามหมายถึงภิกษุชั่วน้ัน     เมื่อจะทรงแสดง 
ความท่ีภิกษุนั้นไมเปนสมณะ   เพราะสักวาโวหารบัญญัติ   จึงตรัสวา  สมณะ 
๔ พวก. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จตุโร   เปนการกําหนดจํานวน.   บทวา 
สมณา  ความวา   บางคราว   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงเดียรถียทั้งหลาย  โดย 
วาทะวา  สมณะ   เหมือนท่ีตรัสวา   เหลาน้ันใดเปนวตโกตูหลมงคสของสมณ- 
พราหมณผูปุถุชน.    บางคราวตรัสถึงปุถุชนท้ังหลาย   ดุจตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ชนยอมจําทานวา สมณะ  สมณะ๒ .  บางคราวตรัสถึงพระเสกขะ  ดุจ 
 
๑.   ม. อุ.  สฬายตนวิภงฺคสุตตฺ ๓๗๕.  ๒.  ม. มู. จูฬอสฺสปุรสุตฺต  ๔๘๘.  
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ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะผูเสกขะมีในศาสนานี้เทานั้น   สมณะที่ ๒ 
มีในศาสนาน้ี๑.  บางคราวตรัสถึงพระขีณาสพท้ังหลาย  ดุจตรัสวา   เปนสมณะ 
เพราะสิ้นอาสวะท้ังหลาย๒.   บางคราวตรัสถึงพระองคนั่นแล  ดุจตรัสวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  คําวา สมณะ นั่นแล   เปนชื่อของเราตถาคต๓  ดังนี้.  แตในท่ีนี้  
ตรัสถึงพระอริยะแมทั้งหมด   และปุถุชนผูมีศีล   ดวยบทท้ังสาม.    ดวยบทท่ีสี่  
ทรงสงเคราะหภิกษุนอกน้ีแมไมเปนสมณะมีแตผาเหลืองพันคอวา สมณะ  ดวย 
เหตุสักวาโวหารอยางเดียว   แลวจึงตรัสวา   สมณะมี ๔ พวก   ดงัน้ี.  
         บทวา น ปฺจมตฺถิ  ความวา  ชื่อวา  สมณะที่หาไมมีในพระธรรม- 
วินัยนี้     โดยเหตุสักวา   โวหาร    แมโดยเหตุสักวาปฏิญญา.    บทวา   เต เต  
อาวิกโรมิ  ความวา  เราจะทําสมณะ ๔ เหลาน้ัน  ใหปรากฏแกทาน.   บทวา 
สกฺขิปุฏโ  ความวา  ถูกถามซ่ึงหนาแลว. 
         บทวา  มคฺคชิโน ความวา   ผูชนะกิเลสทั้งปวงดวยมรรค. 
         บทวา   มคฺคเทสโก   ไดแก  ผูแสดงมรรคแกชนเหลาอ่ืน. 
         บทวา  มคฺเค   ชีวติ   ความวา  ในพระเสขะท้ัง ๗  พระเสขะรูปใด 
รูปหน่ึง   ชื่อวาเปนอยูในมรรคอันเปนโลกุตระ  เพราะการอบรมมรรคอันตน 
ยังไมแสวงหา  และปุถชุนผูมีศีล  ชื่อวา  เปนผูอยูในมรรคอันเปนโลกิยะ  หรือ 
ปุถุชนผูมีศีล  พึงทราบวาเปนอยูในมรรค   แมเพราะเปนอยูดวยมรรคนิมิตอัน 
เปนโลกุตระ. 
         บทวา  โย  จ  มคฺคทูสี   ความวา  และสมณะผูทุศีล  เปนมิจฉาทิฏฐิ 
ชื่อวา  ผูประทุษรายมรรค   เพราะปฏิบัติแมขัดกับมรรค. 
 
๑.  อ.  จุตุกฺก ๓๓๓.    ๒.  ม. มู.  จูฬอสฺสปุรสุตฺต ๔๙๔.     ๓.  อ.  อฎฺก. ๒๐๔.  
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         นายจุนทะเมื่อไมอาจรูชัดซึ่ง     สมณะ  ๔  ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาทรงยก 
ข้ึนแสดงโดยยอวา  สมณะ ๔  เหลาน้ี   อยางนี้วา   ในสมณะเหลาน้ี   สมณะผู 
ชนะดวยมรรคชื่อน้ี    สมณะผูประทุษรายมรรคชือ่น้ี   ดังน้ี   เพ่ือจะทูลถามอีก 
จึงทูลวา  กมฺมคฺคชิน  ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา มคฺเค ชีวติ  เม 
ความวา  สมณะนั้นใด  เปนอยูในมรรค   พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว 
ขอจงตรัสบอกสมณะนั้นแกขาพระองค.  บทที่เหลือปรากฏชัดแลวเทียว.  
         บัดนี้      พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงขยายสมณะแมทั้งส่ีแก  
พราหมณนั้น    ดวยคาถา  ๔ คาถา  จึงตรัสวา   โย  ติณฺณกถกโถ   ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน     บทวา  ติณฺณกถกโถ   วิสลฺโล      (สมณะผูขาม 
ความสงสัยไดแลว   ผูไมมีกิเลสดุจลูกศร)   นั่น     มีนัยที่กลาวแลวในอุรคสูตร 
นั่นแล.   สวนความแปลกกัน  ดังนี้ :- 
         เพราะสมณะ  คือ   พระพุทธเจา   ทรงประสงคเอาวา   สมณะผูชนะ  
สรรพกิเลสดวยมรรค  ดวยคาถานี้   เพราะฉะนั้น   บัณฑิตพึงทราบวา   ชื่อวา 
สมณะผูขามความสงสัยไดแลว  แมเพราะความไมรูในธรรมทั้งปวง  อันสมควร 
สงสัย  เปนธรรมอันพระองคขามไดแลว  ดวยสัพพัญุตญาณ. ก็สมณะทั้งหลาย 
มีโสดาบันเปนตน    มีพระปจเจกพุทธเจาเปนที่สุด   แมขามความสงสัยไดแลว 
โดยนัยที่กลาวแลวในบทกอน แตโดยปริยาย  ชื่อวา ยังไมขามความสงสัยทีเดียว 
เพราะเปนผูมีอํานาจญาณไมกระทบในวิสัยทั้งหลายมีสกทาคามิวิสัยเปนตน    ม ี
พุทธวิสัยเปนที่สุด.  สวนพระผูมีพระภาคเจาเปนสมณะผูขามความสงสัยไดแลว 
โดยประการทั้งปวง.  
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         บทวา  นิพฺพานาภิรโต   ไดแก   ยินดีเฉพาะแลว    ในนิพพาน. 
อธิบายวา  มีจิตนอมแลวในนิพพานทุกเม่ือ  ดวยอํานาจแหงผลสมาบัติ.   และ 
พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงเปนเชนนั้น    สมดังท่ีตรสัไววา   ดูกอนอัคคิเวสสนะ 
เรานั้นแลยอมต้ังพรอม   ใหสงบ   กระทําใหเปนธรรมเอก     ต้ังม่ัน    ซึ่งจิตใน 
ภายในน้ันแลไวในสมาธินิมิตอันกอนน้ันเทียว  ในท่ีสุดแหงคาถานั้นแล.  
         บทวา  อนานุคิทฺโธ   ความวา  ผูไมมีความกําหนัด  ซึ่งธรรมไร ๆ 
ดวยความกําหนัด  คือ  ตัณหา.  
         บทวา   โลกสฺส    สเทวกสฺส  เนตา  ความวา  เปนผูนํา  คือ ให 
ถึงโลกพรอมดวยเทวโลก   ดวยการแสดงธรรม   โดยสมควรแกอาสัยและอนุสัย 
ใหถึงการแทงตลอดสัจจะ  แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  อันไมมีปริมาณ  ใน 
สูตรทั้งหลายมาก  มีปารายนสูตรและมหาสมยสูตรเปนตน.  อธิบายวา  ใหขาม 
คือ  ใหถึงฝงนอก. 
         บทวา   ตาทึ    ความวา   ผูเปนเชนนั้น    มีประการตามท่ีกลาวแลว 
หรือผูไมผันแปรดวยโลกธรรมทั้งหลาย.  บทที่เหลอืในคาถานี้  ปรากฏแลวแล. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงขยายสมณะ   คือ   พระพุทธเจาวา 
เปนพระสมณะผูชนะสรรพกิเลสดวยมรรค   ดวยคาถาน้ีอยางน้ีแลว    บัดนี้เมื่อ 
จะทรงขยายสมณะผูขีณาสพ  จึงตรัสวา  ปรม  ดังนี้. 
         ในคาถาน้ัน     นิพพาน  ชื่อวา  ปรมะ  อธิบายวา  เลิศ  อุดมกวาธรรม 
ทั้งปวง.  บทวา  ปรมนฺติ  โยธ   ตฺวา  ความวา  ภิกษุใดในศาสนานี้รูวา 
นิพพานน้ันเปนธรรมยิ่ง  ดวยปจจเวกขณญาณ. 
 
๑.  ม.  มู.  มหาสจฺจกสุตฺต   ๔๔๐.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 303 

         บทวา  อกฺขาติ  วิภชติ   อิเธว  ธมมฺ  ความวา  ยอมนิพพาน- 
ธรรม    คือ    กระทํานิพพานธรรมใหปรากฏแกคนเหลาอ่ืน    เพราะความท่ี 
นิพพานธรรมเปนธรรมอันตนแทงตลอดแลววา นี้นิพพาน ยอมจําแนกมรรค- 
ธรรมวา  เหลาน้ีสติปฏฐาน  ๔ ฯลฯ   นี้มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐดังน้ี  หรือ 
ยอมบอกธรรมแมทั้งสอง   โดยแสดงอยางยอแกอุคฆฏิตัญูบุคคล  ยอมจําแนก 
โดยแสดงอยางพิสดาร       แกวิปจิตัญถูบุคคล       เมื่อบอกและจําแนกอยางนี้ 
บันลือสีหนาทวา   ธรรมนี้มีในศาสนานี้เทาน้ัน   ไมมีในภายนอกจากศาสนานี้ 
ชื่อวา   ยอมบอก   และยอมจําแนก   ดวยเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส 
วา  ภิกษุใดในศาสนานี้   ยอมบอก  ยอมจําแนกธรรมในธรรมวินัยนี้แล.  
         บทวา  ต  กงฺขจฺฉท  มุน ึ อเนช ความวา พระพุทธเจาท้ังหลาย 
ตรัสภิกษุที่ ๒ ผูตัดความสงสัย ดวยการแทงตลอดสัจจะสี่ และดวยการตัดความ   
สงสัยของคนเหลาอ่ืน   ดวยเทศนาของตน   ผูเปนมุนี   ดวยการถึงพรอมดวย 
โมเนยยะ  ผูไมหว่ันไหว  เพราะไมมีตัณหา กลาว  คือ  เอชา  นัน้  คือ  เห็น 
ปานน้ันวา  สมณะผูแสดงมรรค. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดแลวดวยพระองคเอง 
แมเปนผูแสดงมรรคอันยอดเยี่ยม     ดวยเทศนาแลว      ทรงแสดงขยายสมณะผู 
ขีณาสพวา   สมณะผูแสดงมรรค   อันสมควรแกศาสนาของตน   และยังศาสนา 
ใหรุงเรือง     ดุจทูต    และดุจราชเลขาของพระราชา    ดวยคาถานี้อยางนี้แลว 
บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดงขยายสมณะผูเสขะ  และสมณะผูปุถุชนมีศีล  จึงตรัสวา 
โย   ธมฺมปเท  ดังน้ี.  
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         การพรรณนาบท     ในบทเหลาน้ัน    ปรากฏชัดแลวแล    แตนัยแหง 
วัณนนาในคาถาน้ี  มีดังนี้ :-  
         ภิกษุใด เมื่อบทธรรม เพราะเปนบทแหงนิพพานธรรม อันพระพุทธ-  
เจาท้ังหลายทรงแสดงไวดีแลว   เพราะทรงแสดงไมอิงอาศัย  ที่สุดทั้งสอง  หรือ 
เพราะทรงแสดงแลว   โดยประการตาง ๆ  มีสติปฏฐานเปนตน   โดยสมควรแก 
อาสัย  แมเปนผูมรรคสมังคี  ชื่อวา  เปนอยูในมรรค  เพราะเปนผูมีมรรคกิจ 
อันกิเลสไมรั่วรดแลว    เปนผูสํารวมแลวดวยการสํารวมดวยศีล   มีสติ    ดวย 
สติอันดํารงดีแลวในกายเปนตน      หรือระลึกไดถงึกิจท่ีทําแลวนานเปนตนได 
เสพบทอันไมมีโทษ  กลาวคือ  โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ  เพราะเปนบท  
อันไมมีโทษ  โดยไมมีโทษแมประมาณนอย  และเปนบทโดยภาวะเปนโกฏฐาส 
ดวยการเสพภาวนา    จําเดิมแตภังคญาณ   พระพุทธเจาท้ังหลายตรัสภิกษุที่ ๓ 
นั้นวา  เปนอยูในมรรค. 
         พระผูมีพระภาคเจา    ครั้นตรัสขยายสมณะผูเสขะ   และสมณปุถุชนผู 
มีศีลวา   เปนอยูในมรรค   ดวยคาถานี้อยางนี้แลว    บัดนี ้   เมือ่จะทรงแสดง 
ขยายสมณะสักวาโวหารอยางเดียว  ซึ่งมีผาเหลืองพันคอนั้น    จึงตรัสวา  ฉทน                 
กตฺวาน  ดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   ฉทน    กตฺวาน   ความวา   กระทาํความ 
สมควรถือเพศ  อธิบายวาทรงเพศ.  บทวา  สุพฺพตาน ไดแก พระพุทธเจา 
พระปจเจกพุทธเจา  และพระสาวก.  จริงอยู   วัตรของพระพุทธเจา  พระปจ- 
เจกพุทธเจาและสาวก    ยอมงาม   เพราะฉะนั้น     ทานเหลาน้ันมีพระพุทธเจา 
เปนตน   เรียกวา  สุพฺพตา  ผูมีวัตรอันงาม.  
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         บทวา   ปกฺขนฺที    ความวา   แลนไป   คือเขาไปในภายใน.   จริงอยู 
บุคคลผูทุศีลกระทําเพศของผูมีวัตรอันงามใหเปนเครื่องปกปด เพ่ือปกปดความ 
ที่ตนเปนผูทุศีล เหมือนการปกปดวัตถุมีหญาและใบไมเปนตน  เพื่อปกปด 
คูถฉะนั้น    ยอมแลนไปในทามกลางภิกษุวา แมเราก็เปนภิกษุ  เมื่อเขาถวายลาภ 
วา    ภิกษุมพีรรษาประมาณเทาน้ี     พึงรับลาภน้ี    ก็ยอมแลนไปเพ่ือจะรับวา 
เราก็มีพรรษาประมาณเทาน้ี    ดวยเหตุนั้น        พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัสวา 
กระทําเพศแหงพระพุทธเจา    พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกผูมีวัตรอันงาม 
ใหเปนเครื่องปกปดแลว   มักประพฤติแลนไปดังนี้.  
         บุคคลใดยอมประทุษรายความเลื่อมใส    อันเกิดแกตระกูลแม ๔    ม ี
ตระกูลกษัตริยเปนตน    ดวยการประพฤติอันไมสมควร  เพราะเหตุนั้น   บุคคล 
นั้น  ชื่อวา  กลุทูสโก  ผูประทุษรายตระกูล.   บทวา   ปคพฺโภ   ความวา 
ผูประกอบพรอมแลว    ดวยความคะนองกาย ๘  ฐานะ    ความคะนองวาจา ๔ 
ฐานะ  และความคะนองใจมีหลายฐานะ.  ความสังเขปในพระสูตรนี้มีเพียงเทาน้ี 
สวนความพิสดารขาพเจาจักพรรณนาในเมตตสุตตวัณณนา. 
         ชื่อวา   มีมายา   เพราะเปนผูประกอบพรอมแลว   ดวยมายาอันปกปด 
กรรมท่ีตนทําแลวเปนลักษณะ   ชื่อวา   ไมสํารวม   เพราะไมมีการสํารวมศีล 
ชื่อวา   เปนคนแกลบ   เพราะความเปนผูเชนกับแกลบ.   เปรียบเหมือนแกลบ 
แมเวนขาวสารในภายใน      แตปรากฏเหมือนขาวเหนียวเมล็ดดีในภายนอก 
ฉันใด   บุคคลบางคนในศาสนาน้ีก็ฉันนั้น    แมเวนจากคุณสารมีศีลเปนตนใน 
ภายใน     แตยอมปรากฏ   เหมือนสมณะ   ดวยเพศสมณะ   ปกปดวัตรอันดีงาม 
ฉะน้ัน    บุคคลนั้นเรียกวา    เปนคนแกลบ    เพราะความเปนคนเชนกับแกลบ 
อยางนี้.  
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         ก็ในอานาปานสติสูตร  แมปถุุชนผูดีงามอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บริษัทนี้ไมมีแกลบ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บริษัทนี้มีแกลบออกแลว    ดํารงอยู 
ในสาระอันบริสุทธิ์    ดงัน้ี   ตรัสวา   เปนคนแกลบ  สวนในสูตรนี้และในกปล- 
สูตร   ผูตองปาราชิกอยางนี้วา    ทานทั้งหลายจงนําคนแกลบ    ไมใชสมณะแต 
สําคัญวา  สมณะออกจากท่ีนั้น*   ดังน้ี    ตรัสวา  เปนคนแกลบ.   
         บทวา  ปฏิรูเปน  จร  ส  มคฺคทูสี   ความวา   บคุคลน้ันกระทํา 
เพศแหงพระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกผูมีวัตรอันงามใหเปน 
เครื่องปกปดแลวน้ัน      ประพฤติดวยวัตตปฏิรูป    คือ    วัตตรูป    ไดแกดวย 
อาจาระสักวาภายนอก  โดยประการท่ีชนยอมรูเรา  ตามท่ีประพฤติอยูวา  ภิกษุ 
นี้  อยูในปาเปนวัตร ถือรกุขมูลเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร เที่ยวบิณฑบาต   
เปนวัตร  ผูมีความปรารถนานอย   ผูสนัโดษ  ดังนี้   พึงทราบวา   เปนสมณะ 
ผูประทุษรายมรรค  เพราะประทุษรายโลกุตรมรรคของตน  และเพราะประทุษ- 
รายสุคติมรรคของคนเหลาอ่ืน. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงขยายสมณะผูสักวาโวหาร   ผูทุศลีวา 
เปนสมณะผูประทุษรายมรรค   ดวยคาถาน้ี   ดวยประการฉะนี้แลว   บัดนี ้ เมื่อ 
จะทรงแสดงความท่ีสมณะเหลาน้ันเปนผูไมเขากันและกัน   จึงตรัสวา  เอเต  จ 
ปฏิวิชฺฌิ  ดังน้ี. 
         คาถามน้ันมีเนื้อความวา   ผูใดจะเปนคฤหัสถก็ตาม   เปนกษัตริยก็ตาม 
เปนพราหมณก็ตาม   คนใดคนหน่ึงก็ตาม   ทราบชัด   คือรูทั่ว  กระทําใหแจง 
ซึ่งสมณะ  ๔  เหลาน้ัน  ดวยลักษณะตามท่ีกลาวแลว สดับลักษณะของสมณะ  ๔ 
 
*   ขุ.  สุ.  ๓๐๙.  
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เหลาน้ี   โดยเพียงไดฟง ชื่อวา อริยสาวก  เพราะความท่ีลักษณะน้ันแลไดฟงแลว 
ในสํานักของพระอริยเจาทั้งหลาย   มปีญญา   ดวยรูชัดวา  ภิกษุรูปนี้   และรปูนี้ 
มีลักษณะอยางนี้   รูสมณะเหลาน้ันนั่นแล  ทั้งหมดแมนี้วาเปนเชนนั้น  สมณะนี้  
เปนสมณะผูประทุษรายมรรค   ตรัสแลวในภายหลัง  เห็นแลวอยางนี้  คือ เห็น 
ภิกษุชั่วน่ัน   แมทําความช่ัวอยางนี้.  
         ในคาถาน้ันมีโยชนาดังน้ี    ก็พระอริยสาวกผูไดสดับ    มปีญญาทราบ 
สมณะเหลานั้นทั้งหมดวา    เปนเชนนั้น    ดวยปญญาน้ันอยู    เห็นแลวอยางนี้ 
ยอมไมยังศรัทธาของคฤหัสถผูทราบชัดสมณะเหลาน้ีใหเสื่อม   คือ  แมเห็นภิกษุ  
ชั่ว   ทํากรรมชั่วอยางนี้แลว   ไมยังศรทัธาใหเส่ือม   คือ  ไมใหเสื่อมเสีย   ไมให 
ศรัทธาฉิบหาย  ดังนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นแสดงความท่ีสมณะเหลาน้ันเปนผูไมเขากัน 
และกัน   ดวยคาถาน้ีอยางนี้แลว     บดันี้   เมื่อจะสรรเสริญพระอริยสาวก   ผูแม 
เห็นแลวอยางนี้   รูสมณะเหลาน้ันทั้งหมดวาเปนเชนนั้น      จึงตรัสวา    กถฺหิ 
ทุฏเน  ดังน้ี. 
         คาถาวจนะน้ันมีความสัมพันธวา      ก็พระอริยสาวกผูไดสดับเรื่องที่  
ประกอบแลวน่ันแล   คือ   แมเห็นภิกษุทําความชั่วบางรูป    ดังนี้แลว   รูสมณะ 
เหลาน้ันทั้งหมดวา   เปนเชนนั้น    เพราะเหตุอะไร 
                                   เพราะจะพึงกระทําสมณะผูไมถูกโทษ 
                  ประทุษราย        ใหเสมอดวยสมณะผูถูกโทษ 
                  ประทุษราย        จะพึงกระทําสมณะผูบริสุทธิ์  
                  ใหเสมอดวยสมณะผูไมบริสุทธิ์       อยางไรได.  
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         คาถาน้ันมีเนื้อความวา   เพราะพระอริยสาวกผูสดับ  มีปญญา   จะพึง 
กระทําผูไมถูกประทุษรายนอกน้ี    ใหเสมอดวยสมณะผูถูกโทษประทุษราย ดวย 
ศีลวิบัติ   คือ   สมณะผูประทุษรายมรรค   จะพึงการทําสมณะผูบริสุทธิ์     เปน 
เชนนั้น    ใหเสมอดวยสมณะผูไมบริสุทธิ์ดวยกายสมาจารเปนตน    คือ  สมณะ 
ผูสักวาโวหารผูสุดทายอยางไรได  คือ  พึงรูวา   เปนเชนนั้น  ดงัน้ี. 
         ในการจบพระสูตร  พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสมรรค   หรือ  ผล  แก 
อุบาสก   เพราะอุบาสกน้ันละความสงสัยไดแลว   ดังน้ีแล.  
                   จบจุนทสุตตวัณณนา  แหงอรรถกถาขุททกนิกาย 
                                          ชื่อ  ปรมัตถโชติกา  
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                                          ปราภวสตูรที่ ๖ 
                       วาดวยความเสื่อม ๑๒ อยาง 
         [๓๐๓]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลพระนครสาวัตถี   ครั้งน้ันแล   เมื่อปฐมยาม 
สิ้นไปแลว     เทวดาตนหน่ึงมีรัศมีอันงดงามยิ่ง    ทําพระวิหารเชตวันทั้งส้ินให 
สวางไสว      เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ      ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจาแลว     ยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง     ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี 
พระภาคเจาดวยคาถาวา      
                               [๓๐๔]   ขาพระองคมา เพ่ือจะทูลถาม 
                  ถึงผูเส่ือม        และคนผูเจริญกะทานพระโคดม 
                  จงึขอทูลถามวา        อะไรเปนทางของคนเส่ือม. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   
                               ผูรูดีเปนผูเจริญ          ผูรูชั่วเปนผูเสื่อม 
                   ผูใครธรรมเปนผูเจริญ       ผูเกลียดธรรมเปนผู 
                   เส่ือม    เพราะเหตุนั้นแล    เราจงทราบชัดขอนี้ 
                   เถิดวา  ความเสื่อมน้ันเปนที่  ๑. 
                                 ขาแตพระผูมีพระภาคเจาขอพระองค  
                   จงตรัสบอกคนเสื่อมท่ี ๒      อะไรเปนทางของ 
                   คนเสื่อม.           
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                 คนมีอสัตบุรุษเปนที่รัก       ไมกระทํา 
        สัตบุรษุใหเปนที่รัก  ชอบใจธรรมของอสัต- 
        บรุุษ   ขอนั้นเปนทางของคนเส่ือม   เพราะ 
        เหตุนั้นแล   เราจงทราบขอนี้เถิดวา  ความ 
        เส่ือมน้ันเปนที่  ๒. 
                           ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขอพระองค 
        จงตรัสบอกคนเส่ือมที่  ๓   อะไรเปนทางของ 
        คนเสื่อม.  
                          คนใดชอบนอน     ชอบคุย    ไมหมั่น 
        เกียจคราน   โกรธงาย    ขอนั้นเปนทางของ 
        คนเสื่อม  เพราะเหตุนั้นแล  เราจงทราบชัด 
        ขอนี้เถิดวา   ความเสื่อมนั้นเปนที่ ๓. 
                ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองค 
        จงตรัสบอกคนเส่ือมที่ ๔    อะไรเปนทางของ 
        คนเสื่อม. 
                  คนใดสามารถ แตไมเลี้ยงมารดาหรือ 
        บิดาผูแกเฒา    ผานวัยหนุมสาวไปแลว     ขอ 
        นั้นเปนทางของคนเส่ือม       เพราะเหตุนั้นแล  
        เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา        ความเส่ือมนั้น 
        เปนที่  ๔.  
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                  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขอพระ- 
        องคจงตรัสบอกคนเสื่อมท่ี  ๕  อะไรเปนทาง 
        ของคนเสื่อม. 
                          คนใดลวงสมณะพราหมณ    หรือแม  
        วณิพกอื่นดวยมุสาวาท    ขอนัน้เปนทางของ 
        คนเสื่อม  เพราะเหตุนั้นแล     เราจงทราบชัด  
        ขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนั้นเปนที่  ๕. 
                          ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขอพระ-  
        องคจงตรัสบอกคนเสื่อมท่ี   ๖   อะไรเปนทาง 
        ของคนเสื่อม. 
                           คนมีทรพัยมาก    มีเงินทองของกิน 
        กินของอรอยแตผูเดียว    ขอนั้นเปนทางของ 
        คนเสื่อม   เพราะเหตุนั้นแล   เราจงทราบชัด 
        ขอนี้เถิดวา  ความเสื่อมนั้นเปนที่  ๖. 
                          ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขอพระ- 
        องคจงตรัสบอกคนเสื่อมท่ี ๗    อะไรเปนทาง 
        ของคนเสื่อม. 
                          คนใดหย่ิงเพราะชาติ      หย่ิงเพราะ 
        ทรัพย     และหย่ิงเพราะโคตร     ยอมดูหมิ่น 
        ญาติของตน        ขอนั้นเปนทางของคนเส่ือม 
        เพราะเหตุนั้น         เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา 
        ความเสือ่มน้ันเปนที่  ๗.  
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                  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขอพระ- 
        องคจงตรัสบอกคนเสื่อมท่ี ๘  อะไรเปนทาง 
        ของคนเสื่อม. 
                         คนใดเปนนักเลงหญิง    เปนนักเลง 
        สุรา    และเปนนักเลงการพนันผลาญทรัพย  
        ที่ตนหามาได     ขอนั้นเปนทางของคนเส่ือม 
        เพราะเหตุนั้นแล  เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา 
        ความเสือ่มน้ันเปนที่  ๘. 
                         ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ขอพระ-  
        องคจงตรัสบอกคนเสื่อมท่ี  ๙  อะไรเปนทาง 
        ของคนเสื่อม. 
                         คนไมสันโดษดวยภริยาของตนประ- 
        ทุษรายในภริยาของคนอ่ืนเหมือนประทุษราย 
        ในหญิงแพศยา     ขอนั้นเปนทางของคนเส่ือม 
        เพราะเหตุนั้นแล     เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา 
        ความเสือ่มนั้นเปนที่  ๙. 
                         ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขอพระ- 
        องคจงตรัสบอกคนเสื่อมท่ี  ๑๐  อะไรเปนทาง 
        ของคนเสื่อม. 
                  ชายแกไดหญิงรุนสาวมาเปนภริยา 
        ยอมนอนไมหลับ     เพราะความหึงหวงหญิง  
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        รุนสาวนั้น         ขอนั้นเปนทางของคนเส่ือม 
        เพราะเหตุนั้น      เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา 
        ความเสือ่มนั้นเปนที่   ๑๐. 
                  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขอพระ- 
        องคจงตรัสบอกคนเสื่อมท่ี๑๑  อะไรเปนทาง 
        ของคนเสื่อม.     
                  คนใดต้ังหญิงนักเลงสุรุยสุราย  หรือ 
        แมชายเชนนั้นไวในความเปนใหญ       ขอนัน้  
        เปนทางของคนเส่ือม   เพราะเหตุนั่น    เราจง 
        ทราบชดัขอนี้เถิดวา  ความเสื่อมน้ันเปนที่ ๑๑. 
                  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขอพระ- 
        องคจงตรัสบอกคนเสื่อมท่ี  ๑๒         อะไรเปน 
        ทางของคนเสื่อม. 
                  กบ็ุคคลผูเกิดในสกุลกษัตรยิ  มีโภค- 
        ทรัพยนอย       มีความมักใหญ        ปรารถนา 
        ราชสมบัติ  ขอนั้นเปนทางของคนเส่ือม. 
                  บัณฑิตผูถึงพรอมดวยความเห็นอัน 
        ประเสรฐิ     พิจารณาเห็นคนเหลาน้ี      เปนผู 
        เส่ือมในโลก    ทานยอมคบโลกที่เกษม    (คน 
        ผูเจริญ). 
                                               จบปราภวสูตรที่  ๖  
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                                   อรรถกาปราภวสูตร 
         ปราภวสูตรเริ่มตนวา  เอวมฺเม   สุต  ดังน้ี :- 
         มีอุบัติอยางไร ?  ไดยินวา    เทวดาทั้งหลายฟงมงคลสูตรแลว   ไดม ี
ปริวิตกน้ีวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสความเจริญและความสวัสดีแกสัตวทั้งหลาย 
ในมงคลสูต  ตรัสแตความเจริญโดยสวนเดียวเทานั้น     ไมตรัสความเส่ือมเลย 
เอาเถิด   บัดนี้   สัตวทั้งหลายยอมเสื่อม ยอมพินาศ   ดวยเหตุแหงความเส่ือมใด 
พวกเราจะทูลถามถึงเหตุแหงความเส่ือมน้ัน    ของสัตวเหลาน้ัน.  
         ลําดับนั้น  ในวันที ่ ๒   แตวันที่ตรัสมงคลสูตร    เทวดาท้ังหลายใน 
หม่ืนจักรวาล  ประสงคจะฟงพระสูตรวาดวยความเสื่อม  ประชุมกันในจักรวาล 
หน่ึงนี้   จึงนิรมิตอัตภาพละเอียด  ๑๐ อัตภาพบาง  ๒๐ อัตภาพบาง ๓๐ อัตภาพ 
บาง  ๔๐ อัตภาพบาง  ๕๐  อัตภาพบาง  ๖๐  อัตภาพบาง  ๗๐  อัตภาพบาง 
๘๐   อัตภาพบาง    ในโอกาสท่ีสุดแหงปลายขนทรายหนึ่ง     ไดยืนแวดลอม 
พระผูมีพระภาคเจาซ่ึงประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่ปูแลว      รุงโรจนขมทับ 
เทวดา   มาร   และพรหมทั้งปวง   ดวยสิริและเดช   แตนั้น     เทวบุตรองคหน่ึง 
ถูกทาวสักกะจอมเทวินทรตรัสสั่งแลว     ทูลถามปญหาเกี่ยวกับความเส่ือมกะ 
พระผูมีพระภาคเจา   ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสูตรนี้   ดวยอํานาจ 
แหงการถาม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เอวมเฺม สุต เปนตน  ทานพระอานนท 
กลาว.  คาถาในลําดับหน่ึง   โดยนัยมอีาทิวา   ปราภวนฺต    ปุรสิ   เทวบุตร  
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กลาว.   คาถาในลําดับหน่ึงอีก  โดยนัยมีอาทิวา  สุวิชาโน  ภว  โหติ   และ 
คาถาสุดทาย   พระผูมีพระภาคเจาตรัส.   คําน้ีนั้นแมทั้งหมดประมวลเขากันแลว 
เรียกวา  ปราภวสูตร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     ในบทวา   เอวมฺเม   สตุ   เปนตน   คําใดจะ 
พึงกลาว  คํานั้นทั้งหมดขาพเจาจักกลาวไวในมงคลสุตตวัณณนา.   สวนในบท 
มีอาทิวา   ปราภวนฺต  ปุริส   ไดแก  ผูเส่ือม   ผูเสื่อมเสีย   ผูพินาศ.   บทวา 
ปุริส  ไดแก  สัตว   คือ   ผูเกิดคนใดคนหน่ึง.  
         บทวา   มย    ปุจฺฉาม    โคตม    ความวา    เทวบุตรนั้นแสดงตน 
พรอมกับเทวดาท่ีเหลือท้ังหลาย  ทูลรองเรียกพระผูมีพระภาคเจาโดยพระโคตร. 
บทวา  ภควนฺต   ปุฏมุาคมฺม  ความวา  ก็ขาพระองคมาจากจักรวาลน้ัน ๆ 
ดวยหวังวา   จักทูลถามพระผูมีพระภาคเจา.     เทวบุตรแสดงความเอ้ือเฟอดวย 
บทนี้. 
         บทวา   กึ  ปราภวโต   มุข   ความวา   ขอพระองคโปรดตรัสบอก 
แกขาพระองคทั้งหลายท่ีมาแลวอยางนี้วา   อะไรเปนทาง   คือ   เปนประตู  เปน 
กําเนิด    เปนเหตุของคนเสื่อม    ซึ่งพวกขาพระองคพึงรูคนเส่ือม.    เทวบุตร 
ทูลถามเหตุแหงความเส่ือมของคนเสื่อม     ที่กลาวไวในบทนี้วา     ปราภวนฺต 
ปุริส  ดวยบทนี้.  เพราะเม่ือรูเหตุแหงความเส่ือมแลวก็อาจรูคนเสื่อมบางคนได  
ดวยเหตุสามัญน้ัน. 
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงปฏิปกษ  เพ่ือทรงกระทํา 
ใหปรากฏดวยดี   แกเทวบุตรนั้น       เมื่อจะทรงแสดงทางแหงความเส่ือม   ดวย 
เทศนามีบุคลาธิษฐาน จึงตรัสวา  สุวิชาโน  ภว.               
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         คาถาน้ันมีเนื้อความวา    คนนี้ใดเจริญคือวัฒนาไมเส่ือม    คนน้ันเปน 
ผูรูไดงายคืออาจเพื่อทราบชัดโดยงายคือโดยไมยาก    สวนคนนี้ใดเปนผูเสื่อม 
เพราะอรรถวา  ยอมเสื่อม  คือยอมเสียหาย   คือยอมพินาศ  ซึ่งพวกทานถาม 
ทางแหงความเส่ือมของคนเสื่อมน้ันกะเรา    คนแมนั้นก็รูไดงาย.    อยางไร ? 
ก็คนน้ีใครธรรม   เปนผูเจริญ  คือ  ยอมใคร   กระหย่ิม  ปรารถนาฟง  ปฏิบัติ 
ซึ่งธรรมคือกุศลกรรมบถสิบ    คนน้ันชื่อวาเปนผูรูไดงาย    เพราะเห็นและฟง 
ปฏิบัตินั้น  แลวพึงรูได  ผูเกลียดธรรมแมนอกน้ี  เปนผูเสื่อม   ยอมเกลียด  คือ 
ยอมไมกระหยิ่ม   ไมปรารถนา  ไมฟง  ไมปฏิบัติธรรมนั้นนั่นเทียว   ผูเกลยีด 
ธรรมนั้น  ชือ่วา  เปนผูรูไดงาย   เพราะเห็นและฟงการปฏิบัติผิดนั่นแลว   พึง 
รูได.  
         ในคาถาน้ี    ผูศึกษาพึงทราบอยางนี้วา    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรง 
แสดงปฏิปกษ   ก็ทรงแสดงความเปนผูใครธรรม   โดยอรรถ   แสดงทาง  โดย 
ความเจริญแลว    ทรงแสดงความเปนผูเกลียดธรรม    เปนทางแหงความเส่ือม 
ลําดับนั้น  เทวดาน้ัน   เพลิดเพลินยิ่งซึ่งภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา  จึงทูลวา 
อิติ  เหต. 
         เนื้อความแหงคํานั้นวา   เพราะเหตุนั้นแล   เราจงทราบชัด   คือ  จงถือ 
จงทรงไว    ซึ่งขอน้ีโดยประการท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวน้ันแลวา   ความ 
เสื่อมน้ันเปนที่ ๑  คือ   ความเสื่อมน้ัน    มีความเกลียดธรรมเปนลักษณะเปน 
ที่ ๑มีอธิบายวา พวกเราเปนผูมาแลว เพ่ือทราบชัด ซึ่งทางแหงความเส่ือมเหลา 
ใด  ในทางแหงความเส่ือมเหลาน้ัน    นี้เปนทางแหงความเส่ือมหนึ่งกอน. 
         ก็ในคําน้ันมีวิเคราะหวา   สัตวทั้งหลายยอมเส่ือมดวยเหตุนั้น    เพราะ 
ฉะน้ัน   เหตุนั้นจึงชื่อวา   ปราภโว   แปลวา   ความเสื่อม.   ก็สตัวทั้งหลายยอม   
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เสื่อม  เพราะอะไร ก็เพราะเหตุอันเปนทางคือเปนการณแหงความเส่ือม  ดวยวา 
ความตางกันในขอน้ี   มีเพียงพยัญชนะเทาน้ัน. แตโดยอรรถ คําวา ความเสื่อม 
หรือวา   ทางแหงความเส่ือมไมมีความตางกันเลย. 
         เทพบุตรคิดวา    เราเพลิดเพลินวา    เราทราบชัดทางของคนเสื่อมน่ัน 
อยางนี้แลว   ประสงคจะรูขออ่ืนจากนั้น    จึงทูลวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมท่ี   ๒   อะไรเปนทางของคนเสื่อม     ดงัน้ี.    ก ็
นักศึกษาพึงทราบเนื้อความแมในบทที่  ๓  ที ่ ๔  อ่ืนจากน้ีเปนตน       โดยนัย 
นี้นั่นแล      และพึงทราบเนื้อความแมในฝายพยากรณวา      สตัวเหลาน้ัน   ๆ  
ประกอบพรอมแลวดวยทางแหงความเส่ือมเหลานั้น  ๆ สัตวหน่ึงไมรวมกับสัตว 
ทั้งปวง   และสัตวทั้งปวงก็ไมรวมกับสัตวผูหน่ึง   เพราะฉะนั้น จึงทรงพยากรณ 
ถึงทางแหงความเส่ือมท้ังหลาย มีอยางตางกัน ดวยเทศนามีบุคลาธิษฐานเทาน้ัน 
โดยนัยมีอาทิวา    คนมอีสัตบุรุษเปนที่รัก  ดังน้ี   เพ่ือทรงแสดงทางแหงความ 
เสื่อมน้ัน   ๆ ของสัตวเหลาน้ัน  ในคาถาน้ัน  มีอรรถวัณณนาโดยยอ  ดังนี้ :- 
         ศาสดาท้ังหก    ก็หรือบุคคลแมเหลาอ่ืนผูประกอบพรอมดวยกายกรรม 
วจีกรรม   และมโนกรรมอันไมสงบ   ชื่อวา   อสัตบุรุษ  อสัตบุรุษเหลาน้ันเปน 
ที่รักของคนน้ัน     ดุจอเจลกโกรักขัตติยะเปนตน       เปนที่รักของคนทั้งหลาย 
มีเจาสุนักขัตตะเปนตน. 
         พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกก็หรือบุคคลแมเหลาอ่ืน 
ผูประกอบแลว   ดวยกายกรรม    วจีกรรม      มโนกรรม     อันสงบแลว    ชือ่วา 
สัตบุรุษ ไมกระทําสัตบุรุษเหลาน้ัน   ใหเปนที่รัก   อธิบายวา  ไมกระทําสัตบุรุษ 
เหลาน้ัน  ใหเปนที่รัก  คือ  เปนที่ปรารถนา  เปนที่ใคร   เปนที่พอใจของตน.  
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         ก็ความตางกันแหงถอยคําในคาถานี้     พึงทราบวา     ทรงกระทําแลว 
ดวยอํานาจแหงเวไนยสัตว   อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา ไมกระทําสัตบุรุษท้ังหลาย 
คือไมเสพสัตบุรุษท้ังหลาย ดวยประการฉะน้ี   เหมือนอยางทานผูรูศัพททั้งหลาย 
พรรณนาวา  กระทําพระราชาใหเปนที่รักในอรรถนี้วา   ยอมเสพพระราชา. 
         บทวา  ปย  ความวา  รัก  ดีใจ  ปราโมทย.  ทฏิฐิ ๖๒ หรืออกุศล 
กรรมบถ ๑๐ ชื่อวา  ธรรมของอสัตบุรุษ   ยอมชอบใจ   ยอมกระหยิ่ม   ยอม 
ปรารถนา  ยอมเสพธรรมของอสัตบุรุษน้ัน.  
         ฐานะ ๓ อยาง  คือ  ความเปนผูมีอสัตบุรุษเปนที่รัก ๑ ความเปนผูมี 
สัตบุรุษไมเปนที่รัก ๑ ความชอบใจธรรมของอสัตบุรุษ ๑   ตรัสวาเปนทางแหง 
ความเสื่อม  ดวยคาถานี้   ดวยประการฉะน้ี.  ก็คนประกอบพรอมดวยฐานะ ๓ 
อยางนั้น  ยอมเสื่อม  คือ   ยอมเสื่อมเสีย    ยอมไมถงึความเจริญในโลกน้ีหรอื 
ในโลกหนา   เพราะฉะนั้น   จึงเรียกวา   เปนทางแหงความเส่ือม.     สวนความ 
พิสดารในคาถานี้    ขาพเจาจักกลาวในคาถาวัณณนาวา    การคบคนพาล   ๑ 
การคบบัณฑิต  ๑. 
         คนใดไปอยูก็ดี  นั่งอยูก็ดี  ยืนอยูก็ด ี นอนอยูก็ดี ยอมหลบันั้นเทียว 
คนนั้น  ชื่อวา  นิทฺทาสีลี   ชอบนอน.  ผูตามประกอบความยินดีในการคลุก- 
คลี  คือความยินดีในการคุย   ชื่อวา   สภาสีลี   ชอบคุย.  ผูเวนจากเดชแหง 
ความเพียร   เปนผูไมลุกข้ึนเปนปกติ   ชื่อวา   อนฏุาตา  ไมหม่ัน.   เปน 
คฤหัสถถูกคนเหลาอ่ืนตักเตือน  ก็ไมปรารภงานของคฤหัสถ   เปนบรรพชติ  ก ็
ไมปรารภงานของบรรพชิต.  
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         บทวา  อลโส  ความวา ผูมีความเกียจครานเปนเจาเรือน ถูกความงวง 
เหงาครอบงําโดยสวนเดียว ยืนแลวกย็ืนอยูในที่ยืนนั่นแล  นั่งแลวก็นั่งในท่ีนั่งน่ัน 
เทียว  ยอมไมสําเร็จอิริยาบถอ่ืน  ดวยความอุตสาหะของตน.   ก็ความเกียจคราน 
อันไมปราศไป  ในเมื่อไฟไหมปาในอดีตเปนตัวอยางในเรื่องน้ี.   นี้เปนการกํา 
หนดอยางอุกฤษฏในที่นี.้   ก็ความเกียจครานแมโดยกําหนดอยางเลวกวาน้ัน   ก ็
พึงทราบวา  เกียจครานเหมือนกัน. 
         ความโกรธเปนเครื่องปรากฏของคนนั้น     ดจุธงเปนเครื่องปรากฏของ 
รถ  ดุจควันเปนเครื่องปรากฏของไฟ   เพราะฉะนั้น   คนนั้นจึงชื่อวา   โกธ- 
ปฺาโณ    ผูโกรธงาย   บุคคลผูโทสจริต   โกรธเร็ว   มีจิตเหมือนบาดแผล 
ยอมเปนเชนนั้น.  
         ฐานะ ๕ อยางคือ    ความชอบนอน    ความชอบคุย    ความไมหม่ัน 
ความเกียจคราน  และความโกรธงาย   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปนทางแหง 
ความเสื่อม  ดวยคาถานี้   เพราะคนถึงพรอมดวยฐานะ ๕ อยางนั้น เปนคฤหัสถ 
ก็ไมถึงความเจริญของคฤหัสถ    เปนบรรพชิตก็ไมถึงความเจริญของบรรพชิต 
ยอมเสียหายถายเดียว  ยอมเส่ือมถายเดียวแนแท   เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา  เปน 
ทางแหงความเส่ือม. 
         หญิงผูใหเกิดพึงทราบวา  มารดา  ชายผูใหเกิดนั่นเทียว   พึงทราบวา 
บิดา ชื่อวาผูแกเฒา  เพราะความเปนผูมีสรีระหยอนยาน   ชื่อวา  ผานวัยหนุมไป 
แลว เพราะกาวลวงความเปนหนุมสาว   คือมีวัย ๘๐  ป หรือ ๙๐ ป  ผูไมสามารถ 
เพ่ือทําการงานทั้งหลายดวยตนเอง.  บทวา  ปหุสนโฺต  ความวาเปนผูสามารถ 
คือ   มีความสําเร็จแลว   เปนอยูอยางสบาย.   บทวา  น   ภรติ  คือ  ไมเลี้ยงดู.  
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         การไมเลี้ยงคือการไมเลี้ยงดู    การไมบํารุงมารดาบิดาอยางเดียวเทาน้ัน 
ตรัสวา เปนทางแหงความเส่ือม  ดวยคาถานี้  เพราะคนประกอบพรอมดวยการ  
ไมเลี้ยงมารดาบิดาน่ัน      ยอมไมบรรลุถึงอานิสงสในการเลี้ยงมารดาบิดาท่ีตรัส 
ไววา 
                                 บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสรญิคนน้ัน  
                       ดวยการบํารุงบําเรอนั้นในมารดาบิดาในโลก 
                       นี้    เขาละไปแลว          ยอมบันเทิงในสวรรค*    
                       ดังน้ี  
         ยอมไมเลี้ยงแมมารดาบิดาแนแท     ถึงความนินทาและความติเตียนวา 
จักเลี้ยงใครอ่ืนเลา   และถึงทุคติ   ชื่อวา   ยอมเสื่อมน่ันเทียว   เพราะฉะน้ัน    จึง 
ตรัสวา   เปนทางแหงความเส่ือม. 
         คนยอมลวงผูชื่อวา    พราหมณ    เพราะเปนผูลอยบาปท้ังหลายแลว 
ชื่อวา สมณะ เพราะเปนผูสงบแลว   หรือพราหมณแมผูเกิดในตระกูลพราหมณ 
สมณะผูเขาถึงบรรพชา    หรือผูขอคนใดคนหน่ึง    แมอ่ืนจากน้ันดวยมุสาวาท 
เพราะฉะนั้น    ผูถูกปวารณาวา  ขาแตทานผูเจริญ   ทานจงพูดถึงปจจัยขอแลว 
หรือวา  รับแลว  เพ่ิมใหนอยในภายหลัง กอทะเลาะวิวาทกับสมณพราหมณนั้น. 
         การลวงพราหมณเปนตน     ดวยมุสาวาทอยางเดียวเทาน้ัน     ตรัสวา 
เปนทางแหงความเส่ือม  ดวยคาถานี้   เพราะคนถึงพรอมดวยการลวงน่ัน  ยอม 
ถึงความนินทาในโลกน้ี   ถึงทุคติในสัมปรายภพ  และวิบัติจากความประสงคแม 
ในสุคติ  สมดังท่ีตรัสไววา  เกียรติศัพทชั่วของคนทุศีล   ผูมีศีลวิบัติ   ยอมระ- 
 
*  อ.  จตุกฺก.  ๙๓.  
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บือท่ัว๑  อนึ่ง   ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลถึงพรอมดวยธรรม ๔ 
เหมือนถูกโยนลงในนรกแนนอน  ๔ เหลาไหน คือ  เปนผูมีปกติพูดเท็จ๒   ดงัน้ี 
เปนตน. 
         อน่ึง   ตรัสไววา   ดูกอนสารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกน้ี   เขาไปหา 
สมณะหรือพราหมณแลว  ปวารณาวา  ขาแตทานผูเจริญ   ขอทานจงพูดถึงปจจัย 
เขาไมยอมใหปจจัยตามท่ีปวารณา    ถาเขาจุติจากโลกนั้นแลว     ยอมมาสูความ 
เปนอยางนี้   เขาประกอบการคาขายใด ๆ   นั่นแล   การคาขายนั้นของเขา  ยอม 
ถึงการขาดทุน  ดูกอนสารีบุตร  ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี ฯลฯ เขายอมใหปจจัย  
ตามท่ีปวารณาไวตามความประสงค       ถาเขาจุติจากโลกน้ีถึงความเปนอยางนี้  
เขาประกอบการคาใด ๆ  นั่นแล   การคาขายน้ันของเขา  ยอมไดกําไรตามความ 
ประสงค๓  ดงัน้ี  คนถึงการนินทาเปนตนเหลาน้ีอยางนี้   ชื่อวา  ยอมเสื่อมแล 
เพราะฉะนั้น     จึงตรัสวา  เปนทางแหงควานเส่ือม. 
         บทวา   ปหุตวิตฺโต  ไดแก มีทอง  เงิน  และแกวมณีมาก.  บทวา 
สหิรฺโ   คือ  มีกหาปณะ.  บทวา    สโภชโน  คือ  ถึงพรอมดวยของกิน 
คือสูปพยัญชนะมาก.  บทวา เอโก ภฺุชติ  ความวา  ไมใหของกินอันอรอย 
แมแกบุตรของตน  ยอมกินในโอกาสลับ   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  กินของอรอย 
แตผูเดียว. 
         ความตระหน่ีในของกิน     เพราะความเปนผูติดในของกินอยางเดียว 
เทาน้ัน     ตรสัวา  เปนทางแหงความเสื่อม  ดวยคาถานี้   เพราะคนถึงพรอมดวย 
ความตระหน่ีในของกินน้ัน  ถึงอยูซึ่งเหตุทั้งหลายมีอาทิอยางน้ี  คือ ความนินทา 
 
๑.  อ.  ปฺจก.  ๒๘๐.    ๒.  อ.  จตุกฺก. ๑๐๘    ๓.  อ.   จตุกฺก  ๑๐๗.  
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ความตําหนิติเตียน  ทุคติ   ชื่อวา  ยอมเส่ือมน้ันเทียว   เพราะฉะนั้น  จึงตรัสวา 
เปนทางแหงความเส่ือม. 
         ก็พึงประกอบบทท้ังหมด    ตามทํานองพระสูตร    โดยนยัที่กลาวแลว 
นั่นแล  แตบดันี้   ขาพเจากลัวพิสดารเกินไป   จะไมแสดงนัยแหงโยชนาทั้งหลาย 
จักกลาวเพียงเนื้อความเทาน้ัน. 
         คนใดยังมานะใหเกิดวา  เราเปนผูถึงพรอมดวยชาติ  เปนผูหยิ่งเพราะ 
มานะน้ัน   เปนผูลําพอง  ดุจสูบเต็มดวยลมฉะน้ัน    ยอมไมออนนอมตอใคร ๆ 
คนนั้น    ชื่อวา  หยิ่งเพราะชาติ.  ในการหยิ่งเพราะทรัพย  และหยิ่งเพราะโคตร   
ก็นัยนี้.    บทวา    สฺาติมฺเติ    ความวา    ยอมดูหม่ินแมญาติของตน 
เพราะชาติ  ดุจเจาศากยะทั้งหลาย    ดหูม่ินวิฑูฑภะฉะนั้น   และยอมดูหม่ินแม 
เพราะทรัพยวา   คนนี้กําพรา   ยากจน   ดังน้ี    ยอมไมกระทําแมสักวา  สามีจิ- 
กรรม ญาติทั้งหลายเหลานั้น   ยอมปรารถนาความเส่ือมเทาน้ันแกคนนั้น.   ฐานะ 
มี ๔ อยางโดยอรรถ  มีอยางเดียว  โดยลักษณะ ตรัสวา เปนทางแหงความเส่ือม 
ดวยคาถานี้. 
         บทวา อิตฺถีธุตฺโต ความวา เปนผูกําหนัดในหญิงท้ังหลาย ใหทรัพย 
ที่มีอยูแมทั้งหมดแลว    สงเคราะหหญิงอ่ืน ๆ.   อนึ่ง   ผูทิ้งของมีอยูของตนแม 
ทั้งหมดแลว   ประกอบการด่ืมสุรา  ชื่อวา   เปนนักเลงสุรา  ผูทิ้งแมผาท่ีตนนุง 
แลว  ประกอบการ  เลนการพนัน   คนท่ีถึงพรอมดวยฐานะ ๓ เหลาน้ัน    พึงทราบ 
วา   ผลาญทรัพยที่ตนหามาได    เพราะยังทรัพยแมอยางใดอยางหน่ึงท่ีหามาได 
นั้น   ใหพินาศ  คนอยางนี้   ยอมเสื่อมถายเดียว  ดวยเหตุนั้น   ฐานะ ๓  อยางนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปนทางแหงความเส่ือมของคนน้ัน     ดวยคาถานี้.  
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          บทวา  เสหิ  ทาเรห ิ ไดแก ดวยภรรยาของตน. คนใดไมสันโดษ 
ดวยภรรยาของตน ประทุษรายในหญิงแพศยา  หรือ ในภรรยาของคนอ่ืน คน 
นั้น   ชื่อวา  ยอมเสื่อมถายเดียว  เพราะการเพิ่มใหทรัพยแกหญงิแพศยา  เพราะ 
เสพภรรยาของคนอ่ืน    เพราะกรรมกรณราชทัณฑเปนตน    ดวยเหตุนั้น 
ฐานะ ๒ อยางนั่น   จึงตรัสวา   เปนทางแหงความเส่ือมของคนน้ัน  ดวยคาถานี้. 
           บทวา  อตีตโยพฺพโน ความวา  ชายลวงวัยหนุมอายุ ๘๐ หรือ ๙๐ ป 
แลว  นํามา  คือ  บําเรอ.   บทวา   ติมพฺรุตฺถนึ   ไดแก  หญิงรุนสาวเชน 
ผลมะพลับ   คือ   หญิงสาวกําดัด.   บทวา   ตสฺสา   อิสฺสา   น   สปฺุปติ 
ความวา  ความยินดีและการสังวาสกับชายแกทั้งหลาย   ยอมไมเปนที่ชอบใจของ  
หญิงสาวรุนกําดัด     ชายแกเม่ือรักษาภรรยาสาวนั้น     เพราะความหึงหวงวา 
อยาพึงปรารถนาชายหนุมเลย  ชื่อวา   ยอมนอนไมหลับ    ชายแกถูกกามราคะ 
สละความหึงหวงแผดเผาอยู  และไมประกอบการงานภายนอก ชื่อวา ยอมเสื่อม 
ถายเดียว  ดวยเหตุนั้น     การนอนไมหลับเพราะความหึงหวงอยางเดียวเทานั้น  
ตรัสวา  เปนทางแหงความเส่ือมของชายแกนั้น     ดวยคาถานี้.    
         บทวา   โสณฺฑึ    ความวา   ผูเหลวไหล   คือ   ผูติดในปลา   เนื้อ 
และน้ําเมาเปนตน.   บทวา   วิกิรณึ  ไดแก  ผูมีปกติใชจายทรัพยสุรุยสุราย 
เพ่ือประโยชนแกปลา เนื้อ และน้ําเมาเปนตนเหลานั้น  เหมือนฝุน ใหฉิบหาย. 
บทวา  ปุริส  วาป   ตาทิส   ความวา   คนใดแมต้ังชายเชนนั้นไวในความ 
เปนใหญ  คือ  ใหวัตถุมีเครื่องประทับตราเปนตนแลว   ใหกระทําความขวน- 
ขวายในฆราวาส ในการงาน  หรือ  ในโวหารมีการคาขายเปนตน   คนนั้นเมื่อ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 324 

ถึงความส้ินทรัพย    เพราะโทษของชายน้ัน     ชื่อวา  ยอมเสื่อมถายเดียว  ดวย 
เหตุนั้น      การต้ังหญิงหรือชายเชนนั้นไวในความเปนใหญอยางเดียวเทาน้ัน 
ตรัสวา   เปนทางแหงความเส่ือมของคนนั้น    ดวยคาถาน้ี. 
         ชื่อวา  มีโภคทรัพยนอย      เพราะไมมีโภคทรัพยทั้งหลายท่ีสะสมไว 
และเพราะไมมีทางเจริญแหงโภคทรัพย.  บทวา  มหาตณฺโห  ความวา  ผูถึง 
พรอมแลวดวยความมักใหญในโภคทรพัยมาก  คือ   ไมสันโดษดวยโภคทรัพย 
ตามท่ีตนหามาได.  
         บทวา  ขตฺติเย  ชายเต   กุเล   ความวา   เกิดในตระกูลกษัตริย  
บทวา   โส  จ  รชชฺ  ปฏยติ  ความวา บุคคลน้ันปรารถนาราชสมบัติอัน 
คนเปนทายาท   ซึ่งไมควรได   หรือ   ของคนอ่ืน   เพราะความเปนผูใครใน 
การปรารถนาราชสมบัติ    คือ   เพราะความมักใหญนั้น   โดยมิใชอุบาย  คือ 
โดยผิดลําดับ     บุคคลน้ัน      เมื่อปรารถนาอยางนั้น     ใหโภคทรัพยนอยแมนั้น 
แกคนทั้งหลายมีทหารเปนตน    เมื่อไมบรรลถุึงราชสมบัติ    ชือ่วา   ยอมเสื่อม 
ถายเดียว    ดวยเหตุนั้น     การปรารถนาราชสมบัตินั้นอยางเดียวเทาน้ัน     จึง 
ตรัสวา  เปนทางแหงความเส่ือมของบุคคลน้ัน  ดวยคาถาน้ี.   
         เบื้องหนาแตนั้น     ผิวา  เทวดาน้ันจะพึงทูลถามวา   ขาแตพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมท่ี ๑๓ ฯลฯ ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมท่ี  ๑๐๐,๐๐๐ ดงัน้ีไซร     พระผูมีพระภาคเจาก็  
พึงตรัสบอกคนเสื่อมแมเหลาน้ัน     แตเพราะเทวดาน้ัน     คิดวา  จะมีประโยชน 
อะไรดวยคนเสื่อมเหลาน้ีที่ทูลถามแลว   การทําความเจริญขอหน่ึงในสูตรนี้   ก ็
ไมมี  ดังนี้  เมื่อไมสนใจฟงทางแหงความเส่ือมเหลานั้น ทูลถามแมเพียงเทานี้  
แลว   วิปฏิสารน่ิงอยู    เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธยาศัย  
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ของเทวดาน้ันแลว   เมื่อจะทรงประมวลเทศนา   จึงตรัสพระคาถานี้วา   เอเต 
ปราภเว   โลเก. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา  ปณฺฑิโต  ไดแกผูถึงพรอมดวยการพิจารณา 
รอบคอบ.  บทวา  สมเวกขฺิยา  ความวา   พิจารณาแลว    ดวยปญญาจักษุ  
         ผูไมถึงพรอมดวยมรรค   ผูไมถงึพรอมดวยผล  ชื่อวา  ประเสริฐ  ก ็
อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  ประเสริฐ   เพราะอรรถวา   ไมดําเนินไปในสิ่งที่ไมควร 
แนะนํา  กลาวคือ  ความเส่ือมน้ัน    บณัฑิตเห็นคนเส่ือมท้ังหลายแลว   งดเวน 
ดวยทัสสนะใด    และดวยปญญาใด    ชื่อวาผูถึงพรอมดวยความเห็น    เพราะ 
ความเปนผูถึงพรอมแลว   ดวยทัสสนะและปญญาน้ัน.  
         บทวา  ส  โลก  ภชเต  สิว  ความวา  บัณฑิตน้ัน    คือ   ผูเห็น 
นั้น  ยอมคบ คือ  ยอมเยื่อใย  อธิบายวา  ยอมเขาไปสูโลกที่เกษม คือ เทวโลก 
อันเปนอุดมเขต   ไมมีอุปทวะ. 
         ในเวลาจบเทศนา  เทวดาทั้งหลายฟงทางแหงความเส่ือมท้ังหลายแลว 
ต้ังใจมั่นโดยแยบคาย  สมควรแกความสังเวชที่เกิดข้ึนบรรลุโสดาปตติผล  สก- 
ทาคามิผล  และอนาคามิผล   พนที่จะคณนานับเหมือนอยางที่ตรัสไววา 
                                   เทวดาท้ังหลายท่ีบรรลมุรรคผลใน 
                สตูรน้ัน    คือ     มหาสมัยสูตร    มงคลสูตร 
                สมจิตตสูตร ราหุโลวาทสูตร  ธรรมจักรสูตร 
                ปราภวสูตร   และเทวตาสมสูตร    มีไมนอย 
                ประมาณไมได สวนธรรมาภิสมัยในปราภว- 
                สตูรน้ี  พนที่จะคณนานับ   ดังน้ี. 
         จบ  ปรารภววสุตตวัณณนา  แหงอรรถกถาขุททกนิกาย 
                                  ชื่อ  ปรมัตถโชติกา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 326 

                                          วสลสูตรที่  ๗ 
                    วาดวยคนถอย  ๒๐ จําพวก 
         [๓๐๕]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลพระนครสาวัตถี    ครั้งน้ันแล   เปนเวลาเชา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว   ทรงถือบาตรและจีวร   เสด็จเขา  
ไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี  ก็สมัยนั้นแล อัคคิกภารทวาชพราหมณกอไฟ 
แลวตกแตงของท่ีควรบูชา  อยูในนิเวศน   ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา  
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก  ในพระนครสาวัตถี เสด็จเขาไปยังนิเวศน 
ของอัคคิกภารทวาชพราหมณ     อัคคิกภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเสด็จมาแตไกลทีเดียว  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  หยุด 
อยูที่นั่นแหละคนโลน  หยุดอยูที่นั่นแหละสมณะ หยุดอยูที่นั่นแหละคนถอย. 
         เมื่ออัคคิกภารทวาชพราหมณกราบทูลอยางน้ีแลว  พระผูมีพระภาคเจา  
ไดตรัสถามวา    ดูกอนพราหมณ    ก็ทานรูจักคนถอย    หรือธรรมเปนเครื่อง 
กระทําใหเปนคนถอยหรือ ? 
         อ.   ทานพระโคดม ขาพเจาไมรูจักคนถอยหรือธรรมเปนเครื่องกระทํา 
ใหเปนคนถอย   ดลีะ   ขอทานพระโคดมจงแสดงธรรมตามท่ีขาพเจาจะพึงรูจัก 
คนถอยหรือธรรมเปนเครื่องกระทําใหเปนคนถอยเถิด. 
         พ.  ดูกอนพราหมณ  ถาอยางนั้น  ทานจงฟง   จงใสใจใหดี   เราจัก 
กลาว  อัคคิกภารทวาชพราหมณทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสพระคาถาประพันธนี้วา  
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                 [๓๐๖]  ๑.  คนมักโกรธ        ผูกโกรธ  
        ลบหลูอยางเลว    มทีิฏฐิวิบัติ    และมีมายา 
        พึงรูวาเปนคนถอย. 
                  ๒.  คนผูเบียดเบียนสัตวที่เกิดหน- 
        เดียว  แมหรือเกิดสองหน  ไมมีความเอ็นดู 
        ในสัตว  พึงรูวาเปนคนถอย. 
                 ๓.  คนเบียดเบียน   เท่ียวปลน    มี  
        ชื่อเสียงวา  ฆาชาวบานและชาวนิคม  พึงรู 
        วาเปนคนถอย.  
                 ๔.  คนลักทรพัยที่ผูอื่นหวงแหน 
        ไมไดอนุญาตให  ในบานหรือในปา   พึงรู 
        วาเปนคนถอย. 
                 ๕. คนท่ีกูหนีม้าใชแลวกลาววา หา  
        ไดเปนหนี้ทานไม  หนีไปเสีย   พึงรูวาเปน 
        คนถอย. 
                        ๖.  คนฆาคนเดินทาง  ชิงเอาส่ิงของ 
        เพราะอยากไดสิ่งของ  พึงรูวาเปนคนถอย. 
                  ๗.  คนถูกเขาถามเปนพยาน      แลว 
        กลาวคําเท็จ  เพราะเหตุแหงตนก็ดี   เพราะ 
        เหตุแหงผูอื่นก็ดี     เพราะเหตุแหงทรัพยก็ดี  
        พึงรูวาเปนคนถอย.  
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                   ๘.  คนผูประพฤติลวงเกิด    ในภริยา 
        ของญาติก็ตาม  ของเพ่ือนก็ตาม ดวยขมขืน 
        หรือดวยการรวมรักกัน   พึงรูวาเปนคนถอย. 
                    ๙.  คนผูสามารถ แตไมเลี้ยงมารดา 
        หรือบิดาผูแกเฒาผานวัยหนุมสาวไปแลว 
        พึงรูวาเปนคนถอย. 
                  ๑๐.  คนผูทุบตีดาวามารดาบิดาพ่ี- 
        ชายพ่ีสาว  พอตาแมยาย   แมผัวหรือพอผัว 
        พึงรูวาเปนคนถอย.   
                  ๑๑.   คนผูถามถึงประโยชน     บอก 
        สิ่งท่ีไมเปนประโยชน     พูดกลบเกล่ือนเสีย 
        พึงรูวาเปนคนถอย. 
                   ๑๒.  คนทํากรรมชั่วแลว  ปรารถนา 
        วาใครอยาพึงรูเรา    ปกปดไว    พึงรูวาเปน 
        คนถอย. 
                   ๑๓.  คนผูไปสูสกุลอื่นแลว     และ 
        บริโภคโภชนะที่สะอาด    ยอมไมตอบแทน 
        เขาผูมาสูสกุลของตน  พึงรูวาเปนคนถอย. 
                   ๑๔.   คนผูลวงสมณะ     พราหมณ  
        หรือแมวณิพกอื่น  ดวยมุสาวาท พึงรูวาเปน 
        คนถอย.  
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                  ๑๕.  เมือ่เวลาบริโภคอาหาร คนผูดา 
        สมณะหรือพราหมณและไมใหโภชนะ  พึงรู 
        วาเปนคนถอย. 
                  ๑๖.  คนในโลกน้ี ผูอันโมหะครอบ- 
        งําแลว  ปรารถนาของเล็กนอย  พูดอวดส่ิง 
        ที่ไมมี  พึงรูวาเปนคนถอย. 
                  ๑๗.  คนเลวทราม ยกตนและดูหมิ่น 
        ผูอื่น  ดวยมานะของตน  พึงรูวาเปนคนถอย.  
                   ๑๘.  คนฉุนเฉียว  กระดาง  มีความ 
        ปรารถนาลามก    มคีวามตระหนี่   โออวด 
        ไมละอาย ไมสะดุงกลัว  พึงรูวาเปนคนถอย. 
                    ๑๙.   คนติเตียนพระพุทธเจา    หรือ 
        ติเตียนบรรพชิต  หรือ  คฤหัสถ   สาวกพระ- 
        พุทธเจา  พึงรูวาเปนคนถอย. 
                    ๒๐.  ผูใดแลไมเปนพระอรหันต  แต 
        ปฏิญาณวาเปนพระอรหันต ผูนั้นแลเปนคน 
        ตํ่าชา   เปนโจรในโลกพรอมทั้งพรหมโลก 
        คนเหลาใด    เราประกาศแกทานแลว   คน 
        เหลาน้ันนั่นแล  เรากลาววาเปนคนถอย. 
                 บคุคลไมเปนคนถอยเพราะชาติ  ไม 
        เปนพราหมณเพราะชาติ      แตเปนคนถอย   
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           เพราะกรรม เปนพราหมณเพราะกรรม ทาน 
                  จงรูขอนั้น    ตามท่ีเราแสดงน้ี    บุตรของคน 
                  จณัฑาลเลี้ยงตัวเองได ปรากฏช่ือวามาตังคะ 
                  เปนคนกินของที่ตนใหสุกเอง          เขาไดยศ 
                  อยางสูงท่ีไดแสนยาก  กษตัริยและพราหมณ  
                  เปนอันมากไดมาสูที่บํารุงของเขา       เขาขึ้น 
                  ยานอันประเสริฐ      ไปสูหนทางใหญอันไมม ี
                  ฝุน    เขาสํารอกกามราคะเสียไดแลว   เปนผู 
                  เขาถึงพรหมโลก       ชาติไมไดหามเขาใหเขา  
                  ถึงพรหมโลก       พราหมณเกิดในสกุลผูสาธ- 
                  ยายมนต    เปนพวกรายมนต      แตพวกเขา 
                  ปรากฏในบาปกรรมอยูเนอืง  ๆ           พึงถูก 
                  ติเตียนในปจจุบันทีเดียว   และภพหนาก็เปน 
                  ทุคติ   ชาติหามกันพวกเขาจากทุคติหรือจาก 
                  ครหาไมได  บคุคลไมเปนคนถอยเพราะชาติ 
                  ไมเปนพราหมณเพราะชาติ    แตเปนคนถอย 
                  เพราะกรรม  เปนพราหมณเพราะกรรม. 
            [๓๐๗]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว       อัคคิกภารทวาช- 
พราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  
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พระองคทรงประกาศธรรม     โดยอเนกปริยาย    เปรียบเหมือนหงายของท่ีควํ่า 
เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง  หรือตามประทีปไวในท่ีมืด  ดวยหวัง 
คนมีจักษุจักเห็นรูปได  ฉะนั้น    ขาพระองคขอถึงพระองคกับท้ังพระธรรมและ  
พระภิกษุสงฆเปนสรณะ    ขอพระองคทรงจําขาพระองควา    เปนอุบาสกผูถึง 
สรณะตลอดชีวิตจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
                                                 จบวสลสูตรที่  ๗  
 

               อรรถกถาอัคคิกภารทวาชสูตร*  

         อัคคิกภารทวาชสูตรเริ่มตนวา  เอวมฺเม  สุต  ดังน้ี :- 
         สูตรนัน้เรียกวา วสลสูตร ดังน้ี ก็มีอุบัติอยางไร ? พระผูมีพระภาค- 
เจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน    อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกล 
พระนครสาวัตถี    ทรงตรวจดูสัตวโลก    ดวยพุทธจักษุ    ในเวลาเสร็จภัตกิจ 
เปนตน    โดยนัยที่กลาวแลวในกสิภารทวาชสูตรนั่นแล    ทรงเห็นอัคคิกภาร- 
ทวาชพราหมณ  ผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย   แหงสรณะและสิกขาบท ทรงทราบวา 
เมื่อเราไปในท่ีนั้นแลว   การสนทนาก็จักเปนไป  ตอแตนั้น     ในท่ีสุดแหงการ 
สนทนา    พราหมณนั่นฟงธรรมเทศนาแลว      จักถึงสรณะสมาทานสิกขาบท 
ทั้งหลาย  และไดเสด็จไปในนิเวศนของอัคคิกภารทวาชพราหมณนั้น    เมื่อการ 
สนทนาเปนไปแลว  พราหมณไดทูลขอใหทรงแสดงธรรม จึงไดตรัสพระสูตรนี้. 
 
*  บาลีเปน  วสลสูตร  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   เอวมฺเม    สุต    เปนตน     ขาพเจาจัก 
พรรณนาไวในมงคลสูตร.  บทวา  อถโข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย เปนตน 
ผูศึกษาพึงทราบ     โดยนัยที่กลาวแลวในกสิภารทวาชสูตรนั่นแล.     ในคําวา 
เตน  โข  ปน  สมเยน อคฺคิกภารทวาชสฺส  นั้น  คําใด ๆ ที่ไมเคยกลาว 
ขาพเจาจักพรรณนาคําน้ัน ๆ นั่นเทียว   คือ 
         ก็พราหมณนั้นยอมบูชา  คือ  บําเรอไฟ  เพราะกระทําอยางน้ีจึงปรากฏ 
โดยชื่อวา   อัคคิกะ   ปรากฏโดยโคตรวา   ภารทวาชะ   เพราะฉะนั้น    ทานจึง 
กลาววา  อัคคิกภารทวาชะ.  
         บทวา  นิเวสเน  คือ  ใกลเรือน.  ไดยินวา   ใกลประตูนิเวศนของ 
พราหมณนั้น    มีโรงบูชาไฟอยูที่ระหวางถนน.    แตนั้น    เมือ่ควรจะกลาววา 
นิเวสนทฺวาเร  จึงกลาววา    นิเวสเน    เพราะบทแมนั้นนับเนื่องในนิเวศน 
นั่นแล.  หรือบทวา  นิเวสเน  เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถวาใกล  อธิบายวา 
ใกลนิเวศน.  
         บทวา  อคฺคิ   ปชฺชลโิต   โหติ  ความวา  ไฟต้ังอยูในเตาไฟไดเชื้อ 
และลมพัดในเตาท่ีทําดวยไม   หรือในท่ีใกล    กล็ุกโพลงมีกลุมเปลวไฟพุงข้ึน 
ขางบน. บทวา  อาหุตี   ปคฺคหิตา  ความวา พราหมณอาบนํ้าชําระศีรษะแลว 
ตกแตงขาวปายาส   เนยใส   น้ําผ้ึง   น้าํออยเปนตน  ดวยสักการะใหญ.   ก็สิง่ใด 
สิ่งหนึ่ง  ควรบูชาไฟ  สิ่งนั้นเรียกวา   อาหุตี. 
         บทวา  สปทาน ไดแก ตามลําดับเรือน. จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตแวะไปในตระกูลสูงและตระกูลตํ่า     เพ่ือประโยชนแกการ 
อนุเคราะหชนท้ังปวง   และดวยความสันโดษในอาหาร    ดวยเหตุนั้น  ทานจึง 
กลาววา  พระองคเสด็จเที่ยวบินณฑบาตตามลําดับตรอก.  
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         ถามวา เมื่อเปนเชนน้ัน  เพราะเหตุอะไร    พราหมณเห็นพระผูมี- 
พระภาคเจาผูทรงถึงพรอมดวยอาการทั้งปวง    ทรงนาเลื่อมใสรอบดาน  จิตจึง 
ไมเลื่อมใส  และเพราะเหตุไร    พราหมณจึงพูดคําหยาบกะพระผูมีพระภาคเจา 
เลา ? 
         ตอบวา  ไดยินวา  พราหมณนี้มีความเห็นอยางนี้วา   การเห็นสมณะ 
ในมงคลกิจท้ังหลายเปนอวมงคล   แตนั้นก็รูวา  สมณะโลนผูกาลกรรณีเขามาสู 
เรือนของเรา   ในเวลามหาพรหมบริโภค    จึงไมยังจิตใหเลื่อมใส    ถึงอํานาจ 
แหงการดาทีเดียว      และเม่ือดาแลว     ก็เสียใจ     จึงเปลงวาจาอันไมพอใจวา 
จงหยุดอยูที่นั้นแหละ  คนโลน   ดังน้ีเปนตน.  
         และเพราะแมในที่นั้น   พราหมณทั้งหลายมีความเห็นวา  คนโลนเปน 
ผูไมบริสุทธิ์    เพราะฉะนั้น   เมื่อรังเกียจวา  คนโลนไมบริสุทธิ์    ดวยเหตุนั้น 
จึงเปนผูอันเทพและพราหมณไมบูชา  จึงทูลวา  แนะคนโลน.    หรือรังเกียจ 
อยูวา   สมณะนั้นเปนคนเดน    เพราะมีศีรษะโลน    จึงไมควรมาสูประเทศน้ี 
และรังเกียจความเปนสมณะวา      แมเปนสมณะก็ไมสรรเสริญความเศราหมอง 
ทางกายเชนนี้    จึงทูลวา   แนะสมณะ.   
         พราหมณนี้   จะพูดดวยอํานาจแหงการดาอยางเดียวก็หาไม ยังรังเกียจ 
อยูวา คนถอยบวชแลวปลื้มใจ ดวยการทําการบริโภครวมกันกับคนถอยเหลาน้ัน  
สมณะนี้   เลวยิ่งกวาแมคนถอย  จึงทูลวา  แนะคนถอย  หรือแมสําคัญอยูวา 
บาปยอมมีแกพวกคนถอย   ดวยการดูการบูชา และการฟงมนต  จึงทูลอยางน้ัน. 
         พระผูมีพระภาคเจาแมถูกพราหมณกราบทูลแลวอยางนั้น     เมื่อจะทรง 
ประกาศความท่ีพระองคมีพระคุณไมทั่วไปเปนตนกับสัตวทั้งปวง    ดวยสีพระ-  
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พักตรอันผองใสทีเดียว   ดวยพระสุรเสียงที่ไพเราะดวยพระหฤทัยเต็มเปยมดวย 
ความอนุเคราะหและเยือกเย็นบนพราหมณ   จึงตรัสวา   ชานาสิ   ปน  ตฺว 
พฺรหฺมณ  แปลวา ดูกอนพราหมณ ก็ทานรูจักคนถอยหรือ ? ลําดับนั้น  พรา- 
หมณรูความท่ีพระผูมีพระภาคเจา   ทรงมีพระพักตรผองใส  และพระหฤทัยสม่ํา 
เสมอเปนตน    ฟงพระสุรเสียงไพเราะ   ซึ่งทรงเปลงดวยพระหฤทัยอนุเคราะห 
และเย็นสนิท ก็มีหัวใจอันน้ําอมฤตนั่นเทียวรดแลว  มีใจเปนของตน  มีอินทรีย 
ผองใส  ละมานะเสียได   ละคําพูดที่ไมควรพูด    อันเชนกับอสรพิษซ่ึงมีชาติ 
นั้น  ๆ เปนสภาพ  สําคัญอยูวา  ไฉนหนอ  เราจึงพูดถึงชาติเลววาเปนคนถอย 
โดยปรมัตถ เขาหาใชเปนคนถอยไม   และความท่ีชาติเลวก็หามีไม มีแตธรรม  
ที่ทําใหเปนคนถอย  จึงกราบทูลวา   น   โข   อห   โภ   โคตม   แปลวา 
ทานพระโคดม  ขาพเจาไมรูจักคนถอย.  ก็ขอท่ีบุคคลถึงพรอมดวยเหตุ  แมจะ 
เปนคนหยาบคาย  เพราะไมไดปจจัย แตพอไดปจจัย  ก็จะเปนคนละมุนละมอม 
นั่นเปนธรรมดา. 
 

                                        [สาธุศัพท] 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    ศัพทวา  สาธุ   นี ้  ยอมปรากฏในอรรถท้ังหลาย 
เปนตนวา 
         ๑.  อายาจนะ  การขอรอง 
         ๒.  สัมปฏิจฉนะ  การยอมรับ 
         ๓.  สัมปหังสนะ  ความราเริง 
         ๔.  สุนทร  ด ี
         ๕.  ทัฬหิกรรม  การทําใหมั่นคง.  
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         ก็สาธุศัพทปรากฏในการขอรอง  ดุจในประโยคเปนตนวา สาธุ  เม  
ภนฺเต   ภควา  สงฺขิตฺเตน   ธมฺม  เทเสตุ   แปลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ดังขาพระองคขอโอกาส   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองค 
โดยยอ. 
         ปรากฏในการยอมรบั      ดุจในประโยคเปนตนวา   สาธุ   ภนฺเตติ 
โข  โส  ภิกขฺุ  ภควา  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา   อนโุมทิตฺวา   แปลวา 
ภิกษุนั้นเพลิดเพลิน  อนโุมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาวาดีละพระเจาขา. 
         ปรากฏในความราเริง  ดุจในประโยคเปนตนวา  สาธุ สาธุ  สารี- 
ปุตฺต  ดีละ  ดีแลว   สารบีุตร. 
         ปรากฏในอรรถวา  ดี   ดุจในประโยคมีอาทิวา 
                       สาธุ   ธมฺมรุจี  ราชา         สาธุ  ปญฺาณวา  นโร 
                  สาธุ    มิตฺตานมทฺทุพฺโภ   ปาปสฺสากรณ  สขุ 
                พระราชาทรงชอบพระธรรมเปนคน 
                       ดี   คนมีปญญา เปนเครื่องปรากฏเปนคนดี 
                       คนไมประทุษรายมิตรท้ังหลาย     เปนคนดี  
                       การไมทําบาปเปนเหตุแหงความสุข. 
         ปรากฏในการทําใหมั่นคง  ดุจในประโยคมีอาทิวา  สาธุก  สุณาถ 
มสิกโรถ   ตถา  เต   ภาสิสฺสามิ  ยถา  ตฺว  ชานิสฺสสิ แปลวา ทานจง 
ฟงใหดี  จงใสใจใหดี   เราจักกลาวแกทาน  โดยประการท่ีทานจักรูได.   แตใน 
ที่นี้    สาธุศพัทปรากฏในการขอรอง.  
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         บทวา  เตนหิ   เปนการแสดงขยายอธิบายการขอรองนั้น   มีอธิบายวา 
ถาทานประสงคจะรู  หรอืเปนการพูดถึงเหตุ.   พึงทราบการเช่ือมบทน้ันเขากับ 
บทอ่ืนอยางนี้วา  เพราะทานตองการจะรู  เพราะฉะนั้น    พราหมณ ทานจงฟง 
จงใสใจใหดี   เราจักกลาวแกทาน   โดยประการท่ีทานจักรู   ดงัน้ี. 
         ก็ในบทเหลาน้ัน     บทวา   สุณาหิ   เปนการหามถึงความฟุงซานแหง 
โสตินทรีย.    บทวา    สาธุก    มนสิกโรหิ    เปนการหามความฟุงซานแหง 
มนินทรีย    เพราะประกอบการทําใหมั่นคง    ในมนสิการ.    กใ็นคําท้ังสองนั้น  
คําตน     เปนการหามถึงการยึดถือพยัญชนะอยางผิด ๆ   คําหลังเปนการหามถึง 
การยึดถืออรรถอยางผิด  ๆ  ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบพราหมณไวใน  
การฟงธรรม    ดวยคําตน     ทรงประกอบไวในกรรมท้ังหลายมีการทรงไวและ 
การพิจารณาเนื้อความแหงธรรมทั้งหลายท่ีฟงแลวดวยคําหลัง     และดวยคําตน 
ทรงแสดงวา    ธรรมน้ีมพียัญชนะ    เพราะฉะน้ัน  ทานพึงฟง  ดวยคําหลัง 
ทรงแสดงวา     ธรรมนี้มอีรรถ   เพราะฉะนั้น     ทานพึงมนสิการ. 
         อีกอยางหนึ่ง     ทรงประกอบสาธุกบทเขากับบททั้งสอง     เมื่อทรง 
แสดงอรรถน้ันวา  เพราะธรรมน้ี  ลกึโดยธรรมและลึกโดยเทศนา เพราะฉะนั้น 
ทานจงใหดี  เพราะเปนธรรมลกึโดยอรรถและลึกโดยปฏิเวธ   เพราะฉะนั้น 
ทานจงสนใจใหดี  ดังนี้   จึงตรัสวา  สุณาหิ  สาธุก  มนสิกโรหิ   แตนั้น 
ทรงปลอบพราหมณนั้น       ผูดุจทอแทอยูวา    เราจักไดที่พ่ึงในธรรมอันลกึซึ้ง 
อยางนี้อยางไร จึงตรัสวา    ภาสิสฺสาม ิ   ดังน้ี.   ในคําน้ัน   พึงทราบความ 
ขวนขวายอยางนี้วา   ทานจักรูโดยประการใด  เราจักกลาวโดยนัยอันต้ืนดวยบท  
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และพยัญชนะอันกลมกลอม  โดยประการน้ัน     ตอจากนั้น    อัคคิกภารทวาช- 
พราหมณเปนผูมีความขวนขวายแลว    จึงทูลรับ    มีอธิบายวา   รับแลว   คือ 
รับเฉพาะพระผูมีพระภาคเจาวา    อยางนั้นพระเจาขา   หรือมุงหนาฟงดวยการ 
ปฏิบัติตามธรรมท่ีทรงแสดง    ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสคําน้ี  คือ 
ตรัสบอกคําน้ีแกพราหมณนั้น.  บทมอียางนี้วา   โกธโน  อุปนาหี   เปนตน 
ตรัสหมายถึงธรรมที่พึงตรัสบอกในบัดนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  โกธโน  ไดแก  ผูโกรธเปนปกติ.    บทวา 
อุปนาหี  ไดแก ผูประกอบพรอมดวยความโกรธ  โดยทําความโกรธน้ันนั่นแล 
ใหมั่นคง คนใดยอมลาง ยอมลบคุณท้ังหลายของคนอ่ืนทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น 
คนนั้นชื่อวา มกฺข ีผูลบหลู  คนนั้นเลวดวย  ลบหลูดวย  ชื่อวา  ปาปมกขฺ ี
ผูลบหลูอยางเลว.  
         บทวา วิปนฺนทิฏ ิ ไดแก ผูมีสัมมาทิฏฐิพินาศแลว  หรือผูประกอบ 
ดวยมิจฉาทิฏฐิ  ๑๐ อยาง  อันวิบัติ   คือ  ผิดรูปแลว.  บทวา  มายาวี ไดแก 
ผูประกอบพรอมดวยมายามีการปกปดโทษอันมีอยูในตน. 
         บทวา  ต  ชฺา  วสโล   อิติ  ความวา  ทานจงรูบุคคลน้ัน  คือ 
เห็นปานน้ันวา  เปนคนถอย  เพราะหลั่งออก  เพราะไหลออกและเพราะซานไป 
แหงธรรมเลวเหลาน้ัน.    ดวยวาธรรมอันเลวท้ังหมดเกิดแลวในกระหมอมของ 
พราหมณ   จริงอยู   พราหมณนี้   โดยปรมัตถเปนคนถอยทีเดียว   หาไดเรียก 
บุคคลอ่ืน  สกัวาความพอใจแหงหฤทัยของตนไม. 
         ในคาถาน้ี  พระผูมีพระภาคเจาทรงทําการขมความโกรธของพราหมณ 
นั้น   ดวยบทตนเทาน้ัน    ดวยประการฉะน้ีแลว     และเม่ือจะทรงแสดงธรรมมี  
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ความโกรธเปนตน    ดวยบุคลาธิษฐานวา  บุคคลเลวมีความโกรธเปนธรรมดา 
จึงทรงแสดงคนถอยและธรรมท้ังหลายท่ีทําใหเปนคนถอย  ดวยปริยายหนึ่งกอน 
และเม่ือทรงแสดงอยางนั้น ไมทรงทําการขมคนอ่ืน  และไมยกพระองควา  ทาน 
เรา    ทรงตั้งพราหมณนั้นในความเปนคนถอย     และพระองคในความเปน 
พราหมณดวยธรรมนั่นเอง  คือ  ดวยความถูกตองสมํ่าเสมอ. 
         บัดนี้    เมื่อจะทรงปฏิเสธทิฏฐิของพราหมณทั้งหลายวา    บุคคลแมทํา 
อยูซึ่งปาณาติบาต   และอทินนาทานเปนตน   ในกาลบางคราวก็ยังเปนพราหมณ 
อยูนั่นเอง     และเม่ือจะทรงแสดงโทษในทิฏฐินั้นวา      ก็สัตวทั้งหลายเหลาใด  
ประกอบดวยอกุศลธรรมเหลาน้ัน ๆ    ในบรรดาอกุศลธรรมมคีวามเบียดเบียน 
เปนตน  เมื่อไมเห็นโทษ  ยอมยึดถือธรรมเหลาน้ัน    ธรรมเหลาน้ันเลวสําหรับ 
สัตวเหลาน้ัน     จึงเปนธรรมทําใหเปนคนถอย    จึงไดตรัสคาถามีอาทิอยางนี้วา 
เอกช  วา ทฺวชิ  วา  เพ่ือทรงแสดงคนถอย   และธรรมท้ังหลายอันทําใหเปน 
คนถอย   โดยปริยายท้ังหลายแมอ่ืนอีก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา    เอกช    ไดแก   สัตวที่เกิดในกําเนิด 
ที่เหลือเวนสัตวที่เกิดในไข. ก็สัตวที่เกิดในกําเนิดนั้น   ยอมเกิดครั้งเดียวเทานั้น.   
         บทวา  ทฺวิโช  ไดแก  สัตวเกิดในไข    จริงอยู    สัตวเกิดในไขนั้น 
ยอมเกิดสองครั้ง   คือ   จากทองแมครั้ง ๑   จากกระเปาะฟองไขครั้ง ๑ ซึ่งสัตว 
ที่เกิดหนเดียว   แมหรือเกิดสองหนน้ัน.  
         บทวา  โยธ  ปาณ ความวา  คนใดในโลกน้ีเบยีดเบียนสัตว   บทวา 
วิหึสติ  ความวา   ปลงจากชีวิตดวยประโยค   ที่ต้ังข้ึนจากเจตนาที่เปนไปทาง  
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กายทวาร  หรือท่ีต้ังข้ึนจากเจตนาที่เปนไปทางวจีทวาร.   บาลวีา   ยอมเบียด- 
เบียนทั้งหลาย   ดังน้ีก็มี.   นักศึกษาพึงทราบความสัมพันธในบทนั้นอยางนี้วา 
คนใดในโลกน้ี   ยอมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย  มปีระเภทอยางนี้คือ  สัตวที่เกิด 
หนเดียว   หรือเกิดสองหน.   ตรัสความไมมีความเอ็นดูดวยใจ    ดวยบทน้ีวา 
ไมมีความเอ็นดูในสัตว. 
         บทท่ีเหลือในคาถานี้    และในคาถาทั้งหลายนอกจากน้ี     มีนัยที่กลาว 
แลวน้ันแล.    เพราะขาพเจาจะไมกลาวบทแมมีประมาณเทาน้ี   ตอน้ีไปจะเล่ียง 
บททั้งหลายท่ีมีเนื้อความงาย    จักกระทําการพรรณนาบทท่ียังไมพรรณนาเทา 
นั้นแล.  
         บทวา  หนฺติ   คือ  ยอมฆา   ยอมใหพินาศ.   บทวา  อุปรนฺเธติ 
คือ  ใชพรรคพวกยืนแวดลอมไว.   บทวา  นครานิ   แมดังนี้  พึงกลาวดวย 
จ   ศัพทในบทน้ีวา  คามานิ นิคมานิ จ.    ดวยการฆาและการปลนนี้วา 
นิคฺคาหโก  สมฺาโต    มีชื่อเสียงอันบุคคลรูแลวในโลกวา   ฆาชาวบาน 
ชาวนิคม  และชาวนคร. 
         บทวา  คาเม  ยทิ  วารฺเ   ความวา  บานก็ดี  นิคมก็ดี  นครก็ดี 
ทั้งหมดพรอมอุปจาร  ชื่อวา   บาน   ในคาถาน้ี  เวนบานน้ัน    ที่เหลือชื่อวา 
ปา.  ทรัพยทีผู่อ่ืนหวงแหน  ที่สัตวอ่ืนคุมครองยังไมบริจาค  จะเปนสัตวก็ตาม 
เปนสังขารก็ตาม   ในบานหรือในปาน้ัน. 
         บทวา เถยฺยา อทินฺน อาทยติ  ความวา  ลักทรพัยที่ผูอ่ืนเหลาน้ัน 
ไมไดให  ไมไดอนุญาต   ดวยไถยจิต  คือ  ยังการถอืเอาของตนใหสําเร็จ  ดวย 
ประโยคอยางใดอยางหน่ึง  คือ  ดวยอวหารอยางใดอยางหน่ึง.  
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         บทวา  อิณมาทาย   ความวา   คนที่วางหลักทรัพยบางอยางของตน 
แลวกูหน้ีมาใช   ดวยการวางหลักทรัพย   หรือไมวางหลักทรัพยบางอยางกูหน้ี 
มาใช  ดวยการใหดอกเบ้ียวา    ขาพเจาจักใหดอกเบ้ียประมาณเทาน้ี   โดยกาล 
ประมาณเทานี้    หรือดวยทําสัญญาวา   กําไรใดจักมีแตทรัพยนี้    กําไรน้ันจัก 
เปนตนทุนของเรา   หรือของทานดวย   หรือวา   กาํไรตองแบงกันทั้งสองฝาย 
หนีไปเสีย.  บทวา  น  หิ  เต  อมิมตฺถิ  ความวา   ผูอันเจาหนี้นั้นทวงอยูวา 
ทานจงใหหน้ีแกขาพเจา   ทั้งท่ีอยูในเรือน  ดวยการพูดอยางนี้วา  หน้ีของทาน 
ไมมีเลย  ใครเปนพยานวา  ขาพเจากูหน้ีทาน  ชื่อวา  หนีไปเสีย.   
         บทวา  กิฺจิกฺขกมฺยตา    ความวา   เพราะตองการทรัพยบางอยาง 
เทาน้ัน     แมมีประมาณนอย.   บทวา  ปนฺถสฺมึ  วชต  ชน  ความวา   สตร ี
หรือบุรุษ  คนใดคนหน่ึง  ผูกําลังเดินทาง.  บทวา  หนฺตา  กิจฺิกฺขมาเทติ 
ความวา   ฆาแลว   หรือทุบตีแลว   ชิงเอาของนั้น.     
         บทวา   อตฺตเหตุ  ไดแก   เพราะเหตุแหงชีวิตของตน.   เพราะเหตุ 
แหงผูอ่ืนก็เหมือนกัน.   บทวา  ธนเหตุ  ไดแก  เพราะเหตุแหงทรัพย   ทรัพย 
ของตน  หรือทรัพยของผูอ่ืน.  จ  อักษรในบทท้ังปวงมีการกําหนดเปนอรรถ.  
         บทวา  สกฺขิปุฏโ  ความวา  ถูกถามวา   ทานรูสิ่งใด   จงกลาวสิ่ง 
นั้น.   บทวา  มุสา พฺรหูิ  ความวา   เมื่อรูกฺพูดวาไมรู  หรือเม่ือไมรูก็พูดวา 
รู คือ ยอมทําผูเปนเจาของมิใหเปนเจาของ ทําผูไมเปนเจาของใหเปนเจาของ. 
         บทวา    าตีน   ไดแก  ผูเปนเครือญาติ.   บทวา   สข ี  น   ไดแก 
ผูเปนสหาย. บทวา  ทาเรสุ    ไดแก   ในภรรยาทั้งหลายท่ีคนอ่ืนคุมครอง.   
บทวา  ปฏิทิสฺสติ   ความวา  ยอมปรากฏโดยปฏิกลู   อธิบายวา   ปรากฏวา  
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ประพฤติลวงเกิน.    บทวา   สหสา   ไดแก   หญิงไมตองการ   โดยพลการ  
บทวา  สมฺปเยน   ความวา   ผูอันภรรยาเหลาน้ัน    ของคนเหลาน้ันตองการ 
และตนเองก็ตองการ   มอีธิบายวา    แมดวยอํานาจแหงความรักใครของบุคคล 
ทั้งสอง. 
            บทวา   มาตร  วา  ปตร  วา    ความวา    แมผูเปนที่ต้ังแหงเมตตา 
อยางนี้.    บทวา   ชิณฺณก  คตโยพฺพน   ความวา   แมผูเปนต้ังแหงกรุณา 
อยางนี้.  บทวา  ปหุสนฺโต   ความวา   แมเปนผูถึงพรอมดวยประโยชน   ถงึ 
พรอมดวยอุปกรณ  ก็ไมเลี้ยง  คือ  ไมเลี้ยงดู.  
           บทวา  สสุ ไดแกแมผัว.  บทวา หนฺติ  ความวา ประหารดวยฝามือ 
ดวยกอนดิน  หรือดวยวัตถุอ่ืนบางอยาง ดา  คือ  ยังความโกรธใหเกิดแกบุคคล 
นั้น    ดวยวาจา  คือ  ดวยคําหยาบ. 
           บทวา  อตฺถ ไดแก  ประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง  ในบรรดาสันทิฏ- 
ฐิกประโยชน  สัมปรายิกประโยชน   และปรมัตถประโยชน.  บทวา  ปุจฉฺิโต 
สนฺโต    ความวา   ถกูถามแลว.   บทวา  อนตฺถมนุสาสติ   ความวา   ยอม 
บอกส่ิงท่ีไมเปนประโยชนเกื้อกูลนั่นเทียว  แกเขา.    บทวา  ปฏิจฺฉนฺเนน 
มนฺเตติ   ความวา   แมเมื่อบอกส่ิงที่เปนประโยชน   ก็ยอมบอกดวยคําปกปด 
ดวยบทพยัญชนะที่ไมปรากฏโดยที่บคุคลน้ันไมรู หรือยอมปกปดสิ่งท่ีมีเง่ือนงา 
บอกส่ิงท่ีไมมีเง่ือนงําเทานั้น. 
          บทวา    โย  กตฺวา   ความวา   ความปรารถนาลามกในสวนเบื้องตน  
แหงมายาไดกลาวไวแลวในอรรถกถา    มาแลวอยางนี้วา    คนบางคนในโลกนี้ 
ประพฤติกายทุจริต  วจีทุจริต   มโนทุจริต   ยอมปกปดความปรารถนาอันลามก  
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เพราะเหตุปกปดทุจริตน้ัน   คือ   ยอมปรารถนาวา   ขอคนอ่ืนอยาพึงรูเรา   มี 
การงานปกปด  ดวยการกระทําโดยประการที่คนอ่ืนทั้งหลายไมรู  และดวยการ 
ไมเปดเผยการงานท่ีทําแลววา   การงานของเขาปกปด. 
         บทวา  ปรกุล ไดแก  ตระกูลญาต ิ หรือตระกลูมิตร.  บทวา  อาคต 
ความวา  ยอมไมตอบแทนเขาผูมาแลวสูเรือนตน  ผูซึ่งคนเคยไดบริโภคอาหาร 
มาแลว   ดวยวัตถุทั้งหลายมีน้ําและโภชนะเปนตน     อธิบายวา   ยอมไมใหหรือ 
ใหแตอาหารท่ีเลว. 
         บทวา โย  พฺราหมฺณ วา  มีนยัทีก่ลาวไวแลวในปราภวสูตรนั้นแล.   
         บทวา  ภตฺตกาเล  อุปฏ ิเต   ความวา   เกิดแลว   ปรากฏแลว   ใน 
กาลแหงโภชนะ   บาลีวา   ปรากฏแลวดังน้ีก็มี   อธิบายวา   ผูมาแลว    ในกาล 
แหงภัตรแตเชา.   บทวา   โรเสติ  วาจา  น  จ  เทติ    อธิบายวา    คนคิดวา 
สมณะหรือพราหมณนี้  ใครประโยชนแกเรา  ไมมาเพ่ือใหเราทําบุญโดยพลการ 
ยอมดาดวยคําหยาบท่ีไมสมควร  โดยที่สุด   ยอมไมให   แมสักวาพบหนาสมณะ 
หรือพราหมณนั้น   จะปวยกลาวไปไยถึงการใหโภชนะเลา. 
         บทวา   อสิต   โยธ   ปพฺรูติ   ความวา   คนในโลกน้ีพูดคําท่ีไมมี 
โดยประการใดท่ีนิมิตท้ังหลายปรากฏวา     สิ่งน้ีและสิ่งน้ีจักมีแกทานในวันชื่อ 
โนน  บาลีวา   อสนฺติ   ดังน้ีก็มี   อธิบายวา   เรื่องไมจริง.   บทวา   ปพฺรูติ 
ความวา   ยอมพูด  เหมือนนักเลงลวงภรรยาของคนอ่ืน   หรือทาสีของคนอ่ืนวา 
ในบานชื่อโนน     ขาพเจามีสมบัติประจําเรือนเชนนี้    จงมา    จงไปในบานน้ัน 
ดวยกัน ทานจักเปนแมเรือนของขาพเจา ขาพเจาจักใหสมบัตินี้แกทาน.  บทวา  
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นิชิคึสาโน   ความวา   ตองการอยู   คือ   แสวงหาอยู.   อธิบายวา   ผูประสงค 
จะลวงเขาแลว    ถือเอาส่ิงใดส่ิงหน่ึงหนีไปเสีย. 
         บทวา  โย  จตฺตาน  ความวา   ก็คนใดยกตน.   บทวา  สมุกกฺเส 
ความวา  ยอมยกตนดวยมานะท้ังหลายมีชาติเปนตน   คือ  ต้ังตนไวในฐานะสูง. 
บทวา  ปเร  จ  มวชานติ   ความวา   ยอมดูหม่ินคนเหลาอื่น  คือ  ทําใหตํ่า 
ดวยมานะท้ังหลายมีชาติเปนตนเหลานั้น.    ม  อักษร    กระทําการเชื่อมบท. 
บทวา  นิหีโน ความวา ผูเสื่อมจากคุณวุฒิ  หรือถึงความเปนผูตกตํ่า.  บทวา 
เสน  มาเนน  ความวา   ดวยมานะของตน  กลาวคือ   การยกตนและขมทาน 
นั้น.  
         บทวา โรสโก ไดแกผูฉุนเฉียวคนเหลาอ่ืนดวยกายและวาจา. บทวา 
กทริโย   ไดแก  ผูตระหน่ีจัด.   คําวา   กทริโย  นั้น   เปนชื่อของคนผูหาม 
คนเหลาอ่ืน ที่ใหทานแกคนเหลาอ่ืน  หรือผูทําบุญอยางอ่ืน. บทวา ปาปจฺโฉ 
ไดแก ผูถึงพรอมดวยความปรารถนาที่จะยกยองคุณท่ีตนไมมี.  บทวา  มจฉฺรี 
ไดแก ประกอบดวยความตระหน่ีในเพราะที่อยูเปนตน.  บทวา  สโ  ไดแก 
ผูประกอบพรอมดวยความโออวด    มกีารประกาศคุณท่ีตนไมมีเปนลักษณะ. 
หรือผูมักกลาวคําท่ีไมชอบ  แมไมประสงคจะทํา  ดวยคําวา  เราจะทําเปนตน. 
หิริมีการเกลยีดบาปเปนลักษณะ  ไมมีแกคนนั้น  โอตตัปปะมีการสะดุงกลัวบาป 
เปนลักษณะ  ไมมีแกคนนั้น    เพราะฉะนั้น  คนนั้นชื่อวา อหิริโก  ไมละอาย 
อโนตฺตปฺป  ไมสะดุงกลัว. 
         บทวา   พุทฺธ   ไดแก   พระสัมมาสัมพุทธเจา.   บทวา   ปริภาสติ 
ความวา  ติเตียน  ดวยคําวา ไมเปนสัพพัญูเปนตน. และยอมติเตียนพระสาวก  
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ดวยคําวา    เปนผูปฏิบัติชั่วเปนตน.    ก็บทวา   ปรพฺิพาชก  คหฏวา  นั่น 
เปนวิเสสนะของสาวกเทาน้ัน.   อธิบายวา   บรรพชิต   หรือคฤหัสถ   ผูถวาย  
ปจจัย     ผูเปนสาวกพระพุทธเจาน้ัน.    โบราณาจารยทั้งหลายยอมตองการเนื้อ 
ความในคาถาน้ี    อยางนี้วา   ยอมติเตียนปริพาชกภายนอก   หรือคฤหัสถคนใด 
คนหน่ึง  ดวยโทษอันไมเปนจริง. 
         บุทวา อนรห สนฺโต   ความวา   ผูไมเปนพระขีณาสพ.    บทวา 
อรห ปฏิชานติ  ความวา  ปฏิญาณวา   เราเปนพระอรหันต  คือ   ยอมเปลง 
วาจา  ยอมตะเกียกตะกายดวยกาย  ยอมปรารถนา  ยอมรับดวยจิต   โดยประการ 
ที่บุคคลท้ังหลายรูเขาวา  คนนี้เปนพระอรหันต.  บทวา  โจเร  ไดแก   ขโมย  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจคําอันอุกฤษฏวา  ในโลกพรอมท้ังพรหมโลก 
อธิบายวา  ในโลกทั้งปวง.  
         จริงอยู    พวกผูรายทําการตัดที่ตอ    การปลนสดมภ   การปลนเรือน 
หลังเดียว   และการดักปลนในหนทางเปนตนแลว   ปลนทรัพยของคนเหลาอ่ืน 
ทานเรียกวา  โจร ในโลก พวกบรรพชติปลนปจจัยเปนตน  ดวยบริษัทสมบัติ 
เปนตน  ทานเรียกวา  โจร  ในพระศาสนา.   สนดงัท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
 
                                          [มหาโจร] 
         ๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มหาโจร ๕ เหลาน้ี    มีอยู     ปรากฏอยูใน 
โลก ๕ เปนไฉน   คือ  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มหาโจรบางคนในโลกน้ี   คิด 
อยางนี้วา   ชือ่ในกาลไหนหนอ   เราผูอันบริวาร ๑๐๐ คน   หรือ ๑,๐๐๐ คน 
แวดลอมแลว   จักเท่ียวไปในคาม  นิคม  และราชธานี  ฆาเอง   ใหฆา   ตัดเอง  
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ใหตัด   จ้ีเอง   ใหจ้ี    โดยสมัยอ่ืน   เขามีบริวาร ๑๐๐ คน   หรือ ๑,๐๐๐ คน 
แวดลอมแลว  เที่ยวไปอยูในคาม นิคม และราชธานี  ฆาเอง ฯลฯ  ใหจ้ี  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุชั่วบางรูปในศาสนานี้  ก็เหมือนอยางนั้นแล   คิดอยางนี้วา 
ชื่อในกาลไหนหนอ   เราผูอันบริวาร  ๑๐๐ ฯลฯ  แวดลอมแลว   จักไปสูทีจ่ารึก 
ในคาม นิคม และราชธานี  ผูอันคฤหัสถทั้งหลายและบรรพชติท้ังหลายสักการ  
แลว  เคารพแลว   นับถือแลว   บูชาแลว    ยําเกรงแลว    ไดจีวร ฯลฯ  บริขาร 
โดยสมัยอ่ืนอีก  เขาอันบริวาร  ๑๐ ฯลฯ  เที่ยวไปสูคาม นิคม ราชธานีสักการะ 
แลว  ฯลฯ  ไดจีวร ฯลฯ  บริขาร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้มหาโจรท่ี  ๑  มีอยู 
ปรากฏอยูในโลก.    
         ๒.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ยังมีขออ่ืนอีก   ภิกษุชั่วบางรูปในศาสนาน้ี 
เรียนธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว     ยอมเผาตนเอง    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้มหาโจรท่ี  ๒ ฯลฯ ในโลก. 
         ๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ยังมีขออ่ืนอีก   ภิกษุชั่วบางรูปในศาสนาน้ี  
กําจัดพรหมจารีผูบริสุทธิ์   ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์   ดวยพรหมจรรยอัน 
ไมมีมูล  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   นี้มหาโจรท่ี ๓ ฯลฯ ในโลก. 
         ๔.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ยังมีขออ่ืนอีก ครุภัณฑ ครุบริขาร ของสงฆ 
คือ   อาราม   อารามวัตถุ   วิหาร   วิหารวัตถุ   เตียง  ต่ัง   ฟูก  หมอน  หมอ- 
โลหะ  อางโลหะ  ขวดโลหะ  กระทะโลหะ  มีด  ขวาน  ผ่ึง  จอบ  สิ่ว  เถาวัล 
ไมไผ   หญามุงกระตาย   หญาปลอง   ดินเหนียว   เครื่องไม   เครื่องดินเหนียว 
ภิกษุชั่วยอมสงเคราะห   ยอมชวยเหลือคฤหัสถดวยครุภัณฑ  ครุบริขารเหลาน้ัน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้มหาโจรที่ ๔  ฯลฯ ในโลก.  
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         ๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมท่ีตนไมมี   ไม 
เปนจริง ภิกษุนี้เปนยอดมหาโจรในโลกพรอมท้ังเทวโลก ฯลฯ พรอมท้ังเทวดา 
และมนุษย. 
         ในโจร ๕ จําพวกนั้น   โจรทางโลกยอมขโมยวัตถุมีทรัพยและธัญชาติ 
เปนตน    เฉพาะทางโลกเทานั้น   ในบรรดาโจรท่ีกลาวแลวในศาสนา  โจรท่ี ๑ 
ยอมขโมยสักวาปจจัยมีจีวรเปนตน   มีรูปเห็นปานนั้นเทาน้ัน    โจรท่ี ๒   ยอม 
ขโมยประยัติธรรม  โจรท่ี ๓  ยอมขโมยพรหมจรรยของคนอ่ืน   โจรท่ี ๔  ยอม 
ขโมยครุภัณฑอันเปนของสงฆ  โจรท่ี ๕   ยอมขโมยท้ังคุณทรัพยที่เปนโลกิยะ 
และโลกุตระ   อันตางดวยฌาน   สมาธิ  สมาบัติ  มรรค   และผลท้ังปจจัยมีจีวร 
เปนตน     อันเปนโลกีย    เหมือนอยางที่ตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   
กอนขาวของแวนแควน  พวกเธอบริโภคแลว   ดวยไถยจิต.  
         ในโจร ๕ จําพวกนั้น     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เปนโจรในโลก 
พรอมท้ังพรหมโลก   ดังน้ี   ทรงหมายถึงมหาโจรท่ี ๕ นี้    เพราะมหาโจรน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     เปนยอดมหาโจร     เพราะขโมยโลกิยทรัพยและ 
โลกุตรทรัพยอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมท่ีตน   
ไมมี  ไมเปนจริง  ภิกษุนี้เปนยอดมหาโจรในโลกพรอมท้ังเทวโลก . . .  พรอม 
ทั้งเทวดาและมนุษย   เพราะฉะนั้น      จึงทรงประกาศภิกษุนั้น    แมในศาสนานี้   
ดวยการกําหนดอยางสูงนี้วา  ในโลกพรอมท้ังพรหมโลก. 
         ศัพทวา  โข  ในบทน้ีวา   เอโส  โข   วสลาธโม    มีอวธารณะ 
เปนอรรถ.   ดวยโขศัพทนั้น     ทรงกาํหนดลงไปวา  ผูนั้นแลเปนคนถอยตํ่าชา  
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คือ   เลวที่สดุของคนถอยท้ังหลาย.   เพราะเหตุไร  เพราะหลั่งออกซึ่งไถยธรรม  
ในวัตถุอันประเสริฐ  เขาไมสละปฏิญาณน้ันตราบใด   เขาก็บรรลุแลวซ่ึงธรรม 
ที่ทําใหเปนคนถอย   เปนคนถอยตราบน้ัน. 
         บทวา  เอเต   โข  วสลา  ความวา  บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ 
จะทรงแสดงขยายถึงคนถอย ๓๓ พวก  หรือ ๓๔ พวก  ที่ตรัสอยางนี้วา   ใน 
คาถาท่ี ๑ มี ๕ พวก   มีมกัโกรธเปนตน    ดวยอํานาจแหงอาสยวิบัติ   หรือมี 
๖ พวก   โดยแยกลบหลูอยางเลวออกเปน ๒ อยาง ในคาถาท่ี  ๒ มี  ๑  คือ  ผู  
เบียดเบียนสัตว  ดวยอํานาจแหงประโยควิบัติ   ในคาถาท่ี ๓ มี ๑  คือ   ผูฆา  
ชาวบานและชาวนิคม  ดวยอํานาจแหงประโยควิบัติเทาน้ัน   ในคาถาท่ี  ๔ มี ๑ 
ดวยอํานาจแหงไถยาวหาร   ในคาถาท่ี ๕ มี ๑   ดวยอํานาจแหงการตระบัดหนี้ 
ในคาถาท่ี ๖ มี ๑  คือ  ฆาคนเดินทาง  ดวยอํานาจปสัยหาวหาร ในคาถาท่ี  ๗ 
มี ๑   ดวยอํานาจแหงผูเปนพยานโกง   ในคาถาท่ี ๘ มี ๑  ดวยอํานาจแหงการ 
ประทุษรายมิตร  ในคาถาที่ ๙  มี ๑  ดวยอํานาจแหงผูอกัตญู  ในคาถาท่ี ๑๐ 
มี ๑   ดวยอํานาจแหงผูทําความเสียหาย    และเบียดเบียน   ในคาถาท่ี  ๑๑ มี ๑ 
ดวยอํานาจแหงการลวงผูอ่ืน    ในคาถาท่ี ๑๒ มี ๒    ดวยอําแหงคนผูปกปด 
กรรมและการงาน   ในคาถาท่ี  ๑๓ ม ี ๑  ดวยอํานาจแหงคนอกตัญูเหมือนกัน 
ในคาถาท่ี  ๑๔ มี  ๑  ดวยอํานาจแหงการลวง ในคาถาท่ี ๑๕ มี ๑  ดวยอํานาจ 
แหงการเบียดเบียน   ในคาถาที่ ๑๖ มี ๑    ดวยอํานาจแหงการลวง    ในคาถา 
๑๗ มี ๒  ดวยอํานาจแหงการยกตนขมทาน  ในคาถาท่ี  ๑๘ มี ๗  มีฉุนเฉียว 
เปนตน    ดวยอํานาจแหงประโยคและอาสยวิบัติ     ในคาถาท่ี  ๑๙ มี ๒    ดวย  
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อํานาจแหงการติเตียน      ในคาถาท่ี  ๒๐ มี ๑      ดวยอํานาจแหงอัครมหาโจร 
ดังน้ีแลว   จึงตรัสวา   คนเหลาใด  เราประกาศแกทานแลว  คนเหลาน้ันนั่นแล 
เรากลาววา   เปนคนถอย   ดังน้ี. 
         เนื้อความแหงพระดํารัสนั้น   มดีังน้ี :- 
         คนถอยเหลาน้ันใดที่เรากลาวในกาลกอนโดยยออยางนี้วา      ดกูอน 
พราหมณ   กท็านรูจักคนถอยหรือ   คนถอยเหลาน้ันนั่นแล   เราประกาศแลว 
โดยพิสดาร.  
         อน่ึง   คนถอยเหลาน้ันใด  เรากลาวแลว  ดวยอํานาจบุคคล  คนถอย 
เหลาน้ันนั่นแล   เราประกาศแลว    แมดวยอํานาจแหงธรรม. 
         อน่ึง   คนถอยเหลาใด   เราประกาศแลวแกทาน   คนถอยเหลาน่ันแล 
เรากลาวแลว   ดวยอํานาจแหงอริยธรรม   หาไดกลาวดวยอํานาจแหงชาติไม. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงคนถอยอยางนี้       โดยนัยมีอาทิวา 
มักโกรธ  ผูกโกรธ  ดังนี้   บัดนี้    เมื่อจะทรงปฏิเสธทิฏฐิที่พราหมณ   ยึดมัน่ 
อยางยิ่ง  ดวยสักกายทิฏฐิ   จึงตรัสวา    น   ชจฺจา   วสโล   บุคคลไมเปนคน 
ถอยเพราะชาติ. 
         เนื้อความแหงคาถาน้ันวา   ก็โดยปรมัตถ  บคุคลไมเปนคนถอยเพราะ 
ชาติ   ไมเปนพราหมณเพราะชาติ   แตเปนคนถอยเพราะกรรม  เปนพราหมณ 
เพราะกรรม   เปนคนถอยเพราะหลั่งออกซ่ึงกรรมอันไมบริสุทธิ์  เปนพราหมณ 
เพราะลอยกรรมอันไมบริสุทธิ์  ดวยกรรมอันบรสิุทธิ์   หรือ   เพราะทานสําคัญ 
คนเลววาเปนคนถอย   คนประเสริฐวาเปนพราหมณ  เพราะฉะน้ัน    เมื่อจะทรง  
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ยังพราหมณใหรูเนื้อความแมอยางนี้วา  บุคคลเปนคนถอยเพราะกรรมเลว เปน 
พราหมณเพราะกรรมประเสริฐดังน้ี  จึงตรัสอยางน้ัน.    
         บัดนี้    เพ่ือทรงยังเนื้อความน้ันน่ันแลใหสําเร็จ     ดวยการทรงแสดง 
ขยาย     จึงตรัสคถา ๓ คาถา  มีอาทิวา  ตทมินาป ชานาถ  ดังน้ี.   ในคาถา 
เหลาน้ัน   ๒  คาถามีคาถาละ ๔ บท  คาถาหน่ึง มี ๖ บท.  
         เนื้อความแหงคาถาเหลาน้ันวา  ขอใดมีอาทิวา   บุคคลไมเปนคนถอย 
เพราะชาติ    เรากลาวแลว    ทานจงรูขอน้ัน     ตามที่เราแสดงน้ี    มีอธิบายวา 
คําท่ีเราแสดงขยายน้ียอมมีโดยประการใด คือ โดยความเหมือนกันอันใด  ทาน 
จงรูขอน้ัน   โดยประการแมนี้.  
         หากจะมีคําถามวา  ตัวอยางเปนไฉน ? 
         ตอบวา   บุตรของคนจัณฑาล    เลี้ยงตนเองได ฯลฯ     เปนผูเขาถึง 
พรหมโลก  เปนตัวอยาง.  บุตรของคนจัณฑาล ชื่อวาจัณฑาลบุตร  บุคคลใด 
ไดของท่ีสุกแลว   เพ่ือประโยชนแกการเค้ียวกินของตนแลว  หุงของสุกเหลาน้ัน 
อีก  เพราะเหตุนั้น   บุคคลน้ัน    ชื่อวา  โสปาก  ผูเลี้ยงตนเองมีชื่อวา  มาตังคะ.  
         บทวา   วิสฺสุโต   ความวา   ปรากฏแลว    ดวยชาติเลว   เปนอยูเลว 
และมีชื่ออยางนี้.   บทวา   โส  ความวา  มาตังคะน้ันเกี่ยวกับบทกอน   ไดยศ 
อยางสูง  คือ   บรรลุพรอมแลว    ซึ่งยศ   คือ   เกียรติ   การสรรเสริญ    นา 
อัศจรรย  อันอุดม  ประเสริฐยิ่ง.  บทวา  ย  สุทุลฺลภ  ความวา  อัน บุคคล 
แมเกิดแลวในตระกูลสูงก็ไดโดยยาก   อันบุคคลผูเกิดในตระกูลเลว   ก็ไดโดย 
แสนยาก.   อธิบายวา  ก็พวกกษัตริยพวกพราหมณ  เปนอันมาก   มาสูที่บํารุง  
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ของมาตังคะน้ัน  ผูไดถึงยศอยางนี้   คือ   พวกกษัตริย    พวกพราหมณ   และ 
พวกมนุษย    ในชมพูทวีปเหลาอ่ืนมากมีแพศยและศูทรเปนตน    ตางก็มาสูที่  
บํารุงโดยมาก  เพื่อบํารุงมาตังคะนั้น.  
         อธิบายวา  มาตังคะน้ันถึงพรอมดวยความขยันหม่ันเพียรอยางนี้   ข้ึน 
สูยาน  คือ  สมาบัติแปด ชื่อวา  วิรัช   เพราะปราศจากธุลี  คือ  กิเลส  ชื่อวา 
ทางใหญ   เพราะทานผูใหญมีพระพุทธเจาเปนตน    ปฏิบัติแลว  ทีรู่กันวา ยาน 
ไปสูพรหมโลก เพราะเปนยานสามารถเพื่อใหถึงเทวโลก  กลาวคือ  พรหมโลก 
ชํารอกกามราคะเสียได  ดวยการปฏบิัตินั้น     ก็ไมไดหามเขาใหเขาถึงพรหมโลก 
คือจากการอุบัติในพรหมโลก   ก็ผูศึกษาพึงทราบเน้ือความน้ี   อยางนี้. 
         ไดยินวา   ในอดีตกาล  มหาบุรษุกระทําอยูซึ่งประโยชนเกื้อกูลแกสัตว 
โดยอุบายน้ัน ๆ   อุบัติในตระกูลของคนจัณฑาล   ซึ่งเลี้ยงชีพดวยอาหารท่ีตน 
ใหสุกเอง   เขามีชื่อวา  มาตังคะ   มีรปูรางไมนาดู   อาศัยอยูในกระทอมท่ีทํา 
ดวยหนังสัตว  ในภายนอกนคร  เที่ยวขอภิกษาในภายในนครเลี้ยงชีวิต. 
         อยูมาวันหน่ึง เมื่อเขาโฆษณานักษัตรเกี่ยวกับสุราในนครน้ัน พวกนัก 
เลงพากันเลนกับบริวารของตน  ธิดาของพราหมณมหาศาลแมคนหน่ึง  อายุราว 
๑๕-๑๖ ป   มีรูปโฉมนาดู.   นาเลื่อมใสดุจเทพกัญญา   คิดวา   เราจักเลนตาม 
สมควรแกตระกูลวงศของตน จึงบรรทุกสัมภาระเกี่ยวกับการเลนมีของเค้ียวของ 
กินเปนตน     อยางเพียงพอใสเกวียนทั้งหลาย    ข้ึนสูยานท่ีเทียมดวยแมมาขาว- 
ปลอด  ไปสูสถานที่ในอุทยาน  ดวยบริวารใหญ   นางมีชื่อวา  ทิฏฐมังคลิกา 
ไดยินวา     นางไมปรารถนาจะเห็นรูปที่ไมสวยงามดวยคิดวา     เปนอวมงคล 
ดวยเหตุนั้น   นางจึงเกิดมีชื่อวา   ทฏิฐมังคลิกา.  
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         ในกาลครั้งน้ัน      มาตังคะนั้นลุกข้ึนตามกาลน่ันเทียวนุงผาเกา  ผูกกาน 
ตาลท่ีมือ    ถอืภาชนะเขาสูนคร    เห็นมนุษยทั้งหลายแลว    ก็เคาะกานตาลแต 
ไกลแล   ลําดับนั้น    นางทิฏฐมังคลิกา   อันบุรุษทั้งหลายกําลังไลชนที่เลวขาง 
หนา ๆ วา  พวกทานจงลุกออกไป   จงลุกออกไป  นําทางอยู  ไดเห็นมาตังคะ 
ในทามกลางประตูนคร  จึงกลาว   นัน่ใคร.   ขาพเจาเปนลูกคนจัณฑาล   ชื่อ 
มาตังคะ.  นางคิดวา  คนทั้งหลายท่ีไปเห็นคนเชนนี้   จะมีความเจริญแตที่ไหน 
จึงสั่งใหนํายานกลับ.  มนษุยทั้งหลายโกรธวา  พวกเราไปสูอุทยานแลว  พึงได 
วัตถุมีของเค้ียวและของกินเปนตนใด   อันตรายแหงวัตถุมีของเค้ียวและของกิน  
เปนตนนั้นของพวกเรา ถูกมาตังคะกระทําแลว  จึงพูดวา พวกทานจงจับคนจัณ- 
ฑาล  ประหารดวยกอนดินทั้งหลาย รูวาตายแลว จึงจับเทาไปท้ิงท่ีสวนขางหน่ึง 
กลบดวยหยากเยื่อแลวไป    เขากลับไดสติแลว    ลุกข้ึนถามมนุษยทั้งหลายวา 
นาย ! ชื่อวา ประตูเปนของท่ัวไปแกคนทั้งปวง หรือทําไวสําหรับพวกพราหมณ 
เทาน้ัน.   มนษุยทั้งหลายกลาววา  ไมไดทํา  ประตูเปนของท่ัวไปแกคนทั้งปวง.  
มาตังคะคิดวา  มนุษยทั้งหลายใหเราผูเขาไปทางประตูที่ทั่วไปแกชนทั้งปวงแลว 
ยังชีวิตใหเปนไปดวยภิกขาจาร    ใหถึงความพินาศยอยยับนี้    เพราะนางทิฏฐ- 
มังคลิกาเปนเหตุ  จึงเที่ยวไปตามถนนสูถนน บอกแกมนุษยทั้งหลายแลว  นอน 
ที่ประตูเรือนของพราหมณ  ดวยคิดวา  เราไมไดนางทิฏฐมังคลิกาแลว   จักไม 
ลุกข้ึน. 
         พราหมณฟงวา   มาตังคะนอนที่ประตูเรือน   จึงกลาววา   ทานจงให 
กากณิกหนึ่งแกเขา  เอานํ้ามันงาทาตัวแลว  จงไป  มาตังคะน้ันยอมไมปรารถนา  
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กากณิกนั้น    จึงกลาววา   เราไมไดนางทิฏฐมังคลิกาแลว   จักไมลุกข้ึน   แตนั้น 
พราหมณกลาววา  จงให ๒ กากณิก   จงกินมูล ๑ กากณิก   เอาน้ํามันงาทาตัว 
๑ กากณิก   แลวไป     เขาไมตองกากณิกแมนั้น      ยังพูดยืนยนัตามเดิมนั่นแล 
พราหมณฟงแลว    ก็สั่งวา   จงใหมาสก   บาท    กึง่กหาปณะ    ๒ กหาปณะ 
๓ กหาปณะ    จนถึง  ๑๐๐ กหาปณะ   เขาก็ไมตองการ    ยังพูดยืนยันตามเดิม  
นั่นแล  เมื่อพวกเขาออนวอนอยูอยางน้ีนั่นเทียว  พระอาทิตยก็อัสดง.  
         ลําดับนั้น     นางพราหมณีลงจากปราสาท   ใหลอมผามาน   เขาไปหา 
มาตังคะน้ันแลวออนวอน    กลาววา    แนะพอมาตังคะ    เจาจงอดโทษแกนาง  
ทิฏฐมังคลิกาเถิด   จงรับ ๑,๐๐๐ กหาปณะ   ๒-๓ พันกหาปณะ   จนถึงแสน 
กหาปณะ    เขาก็คงนอนน่ิงอยางนั่นเทียว    เมื่อ ๔-๕ วันลวงไปอยางนี้แลว 
ชนทั้งหลายมีขัตติยกุมารเปนตน     ใหบรรณาการแมมากแลว     เมื่อไมไดนาง 
ทิฏฐมังคลิกา    จึงกระซิบบอกท่ีหูมาตังคะวา    ธรรมดาบุรุษทั้งหลายทําความ  
เพียรหลายป   จึงถึงความปรารถนา   ทานอยาเบื่อเลย  จักไดนางทิฏฐมังคลิกา 
โดยลวงไป ๒-๓ วันแนแท.  เขาก็คงนอนน่ิงอยางนั้นนั่นแหละ.  
         ลําดับนั้น    ในวันที่ ๗  พวกคุนเคยโดยรอบ   ลุกข้ึนกลาววา   ทาน 
จงใหมาตังคะลุกข้ึน     หรือจงใหทาริกา     อยาใหพวกเราท้ังหมดเสียหายเลย. 
ไดยินวา   พวกชนเหลาน้ันมีทิฏฐิอยางนี้วา   คนจัณฑาลนอนตายอยางนี้   ใน 
ประตูเรือนของคนใด  พวกคนท่ีอยูในเรือนโดยรอบละ ๗ หลงัคาเรือน พรอม  
ดวยเรือนของคนน้ัน     กจ็ะกลายเปนคนจัณฑาลดวย.   แตนั้น   พราหมณและ 
นางพรหมณี   ใหนางทิฏฐมังคลิกานุงผาเกาสีเขียว   ใหวัตถุทั้งหลายมีกระบวย  
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และหมอเปนตน  นํานางผูคร่ําครวญอยูไปสูสํานักของมาตังคะนั้นแลว  กลาววา 
เจาจงรับทาริกา  ลุกข้ึนไปเสีย  นางทาริกาน้ันยืนที่ขางกลาววา  จงลุกข้ึน.  มา- 
ตังคะนั้นกลาววา  จงจับมือฉันใหลุกข้ึน แลวกลาววา  พวกเราไมไดเพ่ืออยูภาย 
ในนคร  มาเถิด  จงนําฉันไปสูกระทอมหนัง  ในภายนอกนคร.  นางจูงมือเขา 
นําไปท่ีกระทอมหนัง.   อาจารยผูกลาวชาดกวา   ใหข่ีหลัง.   กค็รั้นนําไปแลว 
จึงเอานํ้ามันทารางกายของมาตังคะนั้น  ใหอาบนํ้าดวยนํ้าอุน   ตมยาคูให. 
         มาตังคะน้ันคิดวา ขอพราหมณกัญญาน้ีอยาฉิบหายเลย  แลวไมกระทํา  
การสมสูดวยชาติเทียว  พอไดกําลังสักกึ่งเดือนจึงพูดวา  ฉันจะไปปา   เจาอยา 
รอนใจวา  ชกัชามาก   และสั่งผูคนในบานวา  พวกทานอยาละเลยนางนี้   ออก 
จากเรือน  บวชเปนดาบส  กระทํากสิณบริกรรมโดยไมนานนัก  กย็ังสมาบัติ ๘ 
และอภิญญา ๕ ใหเกิดข้ึน  คิดวา  ก็บดันี้  เราจักเปนที่พ่ึงของนางทิฏฐมังคลิกา 
จึงเหาะมาทางอากาศลงที่ประตูนคร      สงขาวไปยังสํานักของนางทิฏฐมังคลิกา. 
นางฟงแลว  คิดอยูวา เห็นจะเปนญาติของเราคนหนึ่งบวชแลว  รูวาเราเปนทุกข 
จักมาเยี่ยม  ดังนี้   จึงไป  รูวาเปนมาตังคะน้ันแลว   หมอบท่ีเทาท้ังสองกลาววา 
ทานทําดิฉันใหหมดที่พ่ึง  มาเพ่ือประโยชนอะไร. 
         มหาบุรุษกลาววา   แนะนางทิฏฐมังคลิกา   เจาอยาเปนทุกขเลย  ฉัน 
จักใหชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นทําสักการะแกเจา    แลวกลาวคํานี้วา   จงไป   เจาจง 
ใหทําการปาวประกาศวา    ทาวมหาพรหมเปนสามีของดิฉัน     ไมใชมาตังคะ 
ทาวมหาพรหมน้ันจักแหวกวิมานจันทรแลวมาสูสํานักของดิฉันในวันที่ ๗. 
         นางกลาววา   ทานเจาขา   ดิฉันเปนธิดาของพราหมณมหาศาล    ถึง 
ความเปนคนจัณฑาลน้ี     เพราะบาปกรรมของตน   ไมอาจเพ่ือจะพูดอยางนั้น.  
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         มหาบุรุษกลาววา   เจาไมรูจักอานุภาพของมาตังคะ  จึงแสดงปาฏิหาริย  
หลายอยาง    โดยประการท่ีนางยอมเช่ือถือ    สั่งนางอยางนั้นแลว     ก็ไปสูที่อยู 
ของตน.  นางไดทําอยางนั้น. 
         พวกมนุษยตางก็เพงโทษ  หัวเราะวา  ก็นางทิฏฐมังคลิกาน้ี  ถึงความ 
เปนคนจัณฑาลแลว    เพราะบาปกรรมของตน   จักทํามาตังคะน้ันใหเปนมหา- 
พรหมอีกอยางไรกัน.  นางมีมานะย่ิงน่ันแล  จึงเที่ยวประกาศท่ัวนครทุก ๆ วัน 
วา   แตนี้ไปทาวมหาพรหมจักมาในวันที่ ๖  ที ่ ๕  ที่ ๔  ที่ ๓  ในวันพรุงน้ี  
ในวันนี้.  มนุษยทั้งหลายฟงขาวที่นางประกาศแลว   คิดวา  บางครั้ง  พึงมีแม 
อยางนี้    ใหทํามณฑปท่ีประตูเรือนของตน  ๆ  จัดแจงสถานผูกมาน    ประดับ 
ประดาทาริกาผูเจริญวัย    นั่งมองดูอากาศวา    เมื่อทาวมหาพรหมมาจักถวาย 
กัญญาทาน.  
         ลําดับนั้น    มหาบุรุษเมื่อพระจันทรโผลออกสูพ้ืนทองฟาในวันเพ็ญ 
ก็แหวกวิมานจันทร มาปรากฏเปนรูปทาวมหาพรหมแกมหาชนผูมองดู มหาชน 
เขาใจวา   พระจันทร ๒ ดวงเกิดแลว   แตนั้น  เห็นทาวมหาพรหมมาโดยลําดับ 
ไดถึงความตกลงวา  นางทิฏฐมังกลิกาพูดจริง  นี้เปนทาวมหาพรหมเทียว   มา 
ดวยเพศของมาตังคะในกาลกอน   เพ่ือจะทรมานนางทิฏฐมังคลิกา.   มหาบุรุษ 
นั้น  เมื่อมหาชนมองดูอยางนั้น  จึงลงในที่เปนที่อยูของนางทิฏฐมังคลิกาน่ันแล. 
         ก็ในกาลน้ัน    นางมีระดู  มหาบุรุษน้ันลูบคลําสะดือของนางดวยน้ิวมือ 
ครรภก็ต้ังข้ึนดวยการลบูคลําน้ัน.    แตนั้น     จึงกลาวกะนางวา    ครรภของเจา 
ต้ังพรอมแลว    เมื่อบุตรเกิด    เจาจงอาศัยบุตรนั้นเลี้ยงชีพ    เมือ่มหาชนกําลัง  
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มองดู  ก็เขาสูวิมานจันทรอีก พวกพราหมณพากันกลาววา นางทิฏฐมังคลิกา 
เปนประชาบดีของมหาพรหม  เปนมารดาของพวกเรา  จึงมาจากท่ีนั้น  ๆ ประตู 
นครก็คับค่ัง   ดวยอํานาจแหงพวกมนุษย   ผูใครเพ่ือจะทําสักการะน้ัน    พวก 
พราหมณเหลาน้ัน    ต้ังนางทิฏฐมังคลิกาในกองเงิน   ใหอาบนํ้า    ตกแตง   ยก 
ข้ึนสูรถ   ใหการทําประทักษิณพระนคร   ดวยสักการะใหญ   ใหสรางมณฑป 
ในทามกลางนคร  ต้ังนางไวในตําแหนงท่ีเห็นวา  ประชาบดีของพรหม ใหอยู 
ในมณฑปน้ันวา    ขอใหนางอยูในมณฑปนี้กอน   จนกวาพวกเราจะทําโอกาส 
เปนที่อยูอันเหมาะสมแกนาง.  
         นางคลอดบุตรที่มณฑปน่ันเทียว   ในวันบริสทุธิ์    พวกพราหมณให 
นางพรอมกับบุตรอาบนํ้าสระเกลาแลว  ต้ังชื่อทารกวา มัณฑพัยกุมาร  เพราะ 
เหตุเกิดในมณฑป   และจําเดิมแตนั้น   พวกพราหมณเที่ยวแวดลอมกุมารน้ันวา 
บุตรของมหาพรหม บรรณาการหลายแสนประการก็มาจากท่ีนั้น พราหมณเหลา 
นั้นต้ังอารักขากุมาร   พวกท่ีมาแลว    ก็ไมไดเพ่ือเย่ียมกุมารไดโดยเร็ว   กมุาร 
อาศัยความเจริญโดยลําดับ     ปรารภแลวเพ่ือจะใหทาน     เขาไมใหทานแกคน 
กําพราและคนเดินทาง   ผูถึงพรอมแลวดวยความหวัง   แตใหแกพวกพราหมณ 
เทาน้ัน. 
         มหาบุรุษระลึกวา   บุตรของเราใหทานหรือไมให  เห็นกมุารกําลังให 
ทานแกพราหมณทั้งหลายนั่นเทียว    จึงคิดวา    เราจักทําโดยประการท่ีกุมารน้ี 
ใหทานแกชนทั้งหมด    จึงหมจีวร   ถือบาตร    เหาะมาทางอากาศ    ยืนอยูที่ 
ประตูเรือนของบุตร  กุมารเห็นมหาบุรุษนั่นแลวโกรธวา  สมณะน้ีเปนคนถอย 
มีเพศนาเกลียดอยางนี้    มาจากไหนดังน้ีแลว   กลาวคาถานี้วา  
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                                     กโุต  นุ  อาคจฺฉสิ  จมฺมวาสิ 
                            โอตฺตลลโก  ปสุปสาจโกว 
                            สงฺการโจฬ  ปฏิมุจฺ  กณฺเ 
                            โก  เร  ตุว  โหสิ  อทกฺขิเณยฺโย 
                                     ทานนุงหนังสัตว  มีรูปรางนาเกลียด 
                  เหมือนปศาจคลุกฝุน          มาจากไหนกัน 
                  ทานสวมทอนผา ซึ่งไดจากกองหยากเยื่อไว 
                  ที่คอ  เปนผูไมควรทักษิณา   เปนใครกนันะ     
                   ดังน้ี.  
         พวกพราหมณกลาววา  จงจับ   จงจับ   แลวจับมหาบุรุษนั้น   ทุบตี  
ใหถึงความพินาศยอยยับ มหาบุรุษน้ัน   เหาะทางอากาศไปยืนอยูที่ภายนอกนคร. 
         เทวดาท้ังหลายโกรธแลว   จับคอกุมาร   เอาเทาชี้ฟา   เอาศีรษะลงดิน 
ต้ังไว.    กุมารน้ันมีนัยนตาถลน    มีน้ําลายไหลออกจากปาก    หายใจฆุรุ  ฆุรุ 
เสวยเวทนา  นางทิฏฐมังคลิกาฟงแลว   ถามวา  มีใครมาหรือ  ?  เออ  บรรพชิต  
มา.  ไปไหน ?.  ไปอยางนี้.   นางไปท่ีนั้นแลว  ออนวอนวา   ทานเจาขา  ขอ 
ทานจงอดโทษแกทาสของทาน  ดังนี้แลว   หมอบลงท่ีพ้ืนใกลเทาของมหาบุรุษ 
นั้น. 
         ก็โดยสมัยนั้น  มหาบุรุษเที่ยวบิณฑบาต  ไดขาวยาคู  กําลังด่ืมขาวยาคู 
นั่งอยูในที่นั้น    เขาใหขาวยาคูที่เหลือนิดหนอยแกนางทิฏฐมังคลิกา    กลาววา 
จงไป  จงกวนขาวยาคูนี้ในหมอน้ําแลวหยอดท่ีนัยนตา  หู  รูจมูก  และประพรม  
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รางกายทั้งส้ิน  ของคนผูพิการท้ังหลาย   คนพิการท้ังหลายจักหายพิการ นางได 
กระทําอยางนั้น     แตนั้น     เมื่อกุมารมีรางกายปกติแลว    จึงกลาววา    มาเถิด 
พอมัณฑัพยะ    พวกเราจักใหมหาบุรุษน้ันอดโทษ   แลวพาบุตรและพราหมณ 
ทั้งปวงใหนอนหมอบที่บาทมูลของมหาบุรุษน้ันแลวขอขมาใหอดโทษ.  
         มหาบุรุษน้ันโอวาทวา   พึงใหทานแกชนทั้งปวง  กลาวธรรมกถาแลว 
ไปสูที่อยูของตน  คิดวา   นางทิฏฐมังคลิกา   เราไดทรมานปรากฏแลวในสตรี 
ทั้งหลาย  มณัฑัพยกุมาร  ปรากฏแลวในบุรุษทั้งหลาย  บัดนี ้ เราพึงทรมานใคร 
แตนั้น  ไดเห็น ชาติมันตดาบส ผูอาศัยพันธุมดีนคร อยูที่ฝงแหงกุมภวดีนที 
ดาบสน้ันคิดวา   เราเปนผูประเสริฐโดยชาติ   จะไมบริโภคน้ําท่ีคนอ่ืนทั้งหลาย  
บริโภคแลว    จึงพักอยูที่เหนือแมน้ํา    มหาบุรุษสําเร็จการอยูเหนือภูมิภาคของ 
ดาบสนั้น ในเวลาท่ีดาบสน้ันบริโภคน้ํา  ก็เค้ียวไมสีฟนโยนลงในแมน้ํา ดาบส 
เห็นไมสีฟนนั้นถูกนํ้าพัดไป    ก็คิดวา    ใครท้ิงไมสีฟนนี้    จึงไปทวนกระแส 
เห็นมหาบุรุษแลว   ถามวา   ใครในท่ีนี้  ?  
         ม.  คนจัณฑาล  ชื่อ  มาตังคะ  อาจารย. 
         ด.  จงหลีกไปคนจัณฑาล  อยามาอยูเหนือแมน้ํา. 
         มหาบุรุษตอบรับวา  ดีละ  อาจารย   จึงพักอยูที่ใตแมน้ํา   ไมสีฟนก็ 
ทวนกระแสน้ํามาสูสํานักดาบส   ดาบสไปอีกกลาววา   ออกไปคนจัณฑาล   จง 
อยาอยูในที่ใตแมน้ํา  จงอยูในที่เหนือนํ้าเทาน้ัน  มหาบุรุษรับวา  ดีละ  อาจารย 
จึงกระทําตามสั่ง ทั้งทําอยางเดิมอีก ดาบสโกรธวา ยังทําอยางนั้นอีก จึงสาปแชง 
มหาบุรุษวา  ในเวลาพระอาทิตยข้ึน  ขอศีรษะของทานจงแตกออกเปนเจ็ดเส่ียง 
ฝายมหาบุรุษกลาววา   ดลีะ  อาจารย  แตเราจะไมใหพระอาทิตยข้ึนจึงหามมิให 
พระอาทิตยข้ึน.                                                      
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         แตนั้น   ราตรีไมสวาง   ความมืดเกิดข้ึน   ชาวพระนครพันธุมดีกลัว 
พากันไปสูสํานักของดาบสแลว   ถามวา   ทานอาจารย   พวกกระผมจะมีความ 
ปลอดภัยหรอืหนอ.    และชาวพระนครแมเหลาน้ันก็สําคัญดาบสนั้นวา    เปน 
พระอรหันต  ดาบสน้ันก็บอกเรื่องทั้งหมดแกชาวพระนครเหลาน้ัน   พวกเขาจึง 
เขาไปหามหาบุรุษออนวอนวา  ทานเจาขา  ขอทานจงปลอยพระอาทิตย  มหา- 
บุรุษกลาววา  ผิวา  พระอรหันตของพวกทานมาขอขมาฉัน  ฉันจักปลอย.  
         พวกมนุษยไปแลว กลาวกะดาบสวา มาเถิด ทานผูเจริญ ทานจงขอขมา 
มาตังคบัณฑิต พวกกระผมอยาฉิบหาย เพราะเหตุแหงการทะเลาะของพวกทาน 
ดาบสน้ันกลาววา  เราจะไมขอขมาคนจัณฑาล  มนุษยทั้งหลายกลาววา  ทานให 
พวกกระผมฉิบหาย   แลวพากันจับมือและเทานําไปสูสํานักของมหาบุรุษ  มหา- 
บุรุษกลาววา  เมื่อดาบสนอนหมอบใกลเทาของเราขอขมาอยู  เราจะอดโทษให. 
มนุษยทั้งหลายกลาววา ทานจงทําอยางนี้  ดาบสก็กลาววา เราจะไมไหวคนจัณ- 
ฑาล มนุษยทั้งหลายกลาววา  ทานจักไมไหวตามความพอใจของทาน  ดังนี้แลว 
จึงจับมือ   เทา   หนวด   และคอเปนตน    ใหนอนใกลเทาของมหาบุรุษ. 
         มหาบุรุษน้ันกลาววา   เราอดโทษแกดาบสน้ี    แตวา    เราจะไมปลอย 
พระอาทิตย เพราะความอนุเคราะหแกดาบสน่ันแล เพราะเม่ือพระอาทิตยมาตร 
วาข้ึนเทาน้ัน   ศีรษะของดาบสน้ันจักแตกออกเปนเจ็ดเส่ียง    มนุษยทั้งหลายจึง 
กลาววา   ขาแตพระคุณเจา   บัดนี ้   จะพึงทําอยางไร   มหาบุรษุกลาววา   ถา 
เชนนั้น   พวกทานจงวางกอนดินเหนียวบนศีรษะของดาบส    และใหอยูในน้ํา 
ลึกประมาณคอ   เราจักปลอยพระอาทิตย   พอปลอยพระอาทิตยแลว    กอนดิน 
เหนียวก็แตกออกเปนเจ็ดเส่ียงตกลงมา   ดาบสกลัวแลวหนีไป   พวกมนุษยเห็น  
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แลว   จึงกลาววา   ทานผูเจริญ   จงดูอานุภาพของสมณะ  ดังนี้แลว  กลาวเรื่อง 
ทั้งหมดใหพิสดารเริ่มตนแตการท้ิงไมสีฟนเปนตน    เลื่อมใสในมหาบุรุษน้ันวา 
สมณะที่เปนเชนนี้ไมมี. 
         จําเดิมแตนั้น    คฤหัสถและบรรพชิตท้ังหลายมีกษัตริยและพราหมณ 
เปนตน    ในชมพูทวีปทั้งสิ้น   ก็ไดไปสูที่บํารุงของมาตังคบัณฑิต   เขาดํารงอยู 
ตามสมควรแกอายุแลว     เพราะกายแตกจึงบังเกิดในพรหมโลก    ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ตทมินาป  ชานาถ ฯลฯ พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา 
ดังน้ี.  
         พระผูมีพระภาคเจาทรงใหสําเร็จวา    บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาติ  
แตเปนคนถอยเพราะกรรม   ดังน้ี   อยางนี้แลว   บัดนี้   เพ่ือใหสําเร็จอยางนี้วา 
ไมเปนพราหมณเพราะชาติ   แตเปนพราหมณเพราะกรรม   ดังน้ี   จึงตรัสวา  
อชฺฌายกกุเล  ชาตา  ฯ เป ฯ  ทุคฺคจฺจา  ครหาย  วา  ดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา อชฺฌายกกุเล ไดแกเกิดในตระกูลพราหมณ 
ผูสาธยายมนต.  บาลีวา   อชฺฌายิกกุเล   ชาตา  ดังนี้บาง.  อธิบายวา  เกิด 
ในตระกูลพราหมณผูสาธยายมนตและไมถูกรังเกียจ.     มนตทั้งหลายเปนเผา- 
พันธุของพราหมณเหลานั้น   เพราะเหตุนั้น    พราหมณเหลานั้น     จึงชื่อวา 
มนฺตพนฺธวา   เปนพวกรายมนต   คือรายพระเวท   มีอธิบายวา   มีพระเวท 
เปนที่พ่ึงอาศัย. 
         บทวา  เต   จ   ปาเปสุ   กมฺเมส ุ  อภิณฺหมุปทสิฺสเร   ความวา 
พราหมณเหลาน้ัน      เกดิในตระกูลอยางนี้แลว     แมจะเปนพวกรายมนตแตก็ 
ปรากฏอยูเนือง ๆ ในบาปกรรมท้ังหลายมีปาณาติบาตเปนตน เมื่อเปนอยางน้ัน  
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ก็จะพึงถูกติเตียนในปจจุบันทีเดียว   และภพหนาก็เปนทุคติ  อธิบายวา   พวก 
เขาเมื่อปรากฏอยูอยางนี้      ในอัตภาพน้ีทีเดียวก็จะพึงถูกมารดาและบิดาติเตียน 
อยางนี้วา  พวกน้ีไมใชบตุรของพวกเรา  พวกมันเกิดชั่ว  เปนข้ีเถาของตระกูล 
จงขับพวกของมันไป  ดังนี้บาง   ถูกพราหมณทั้งหลายติเตียนอยางนี้วา   พวก 
เหลาน้ีเปนคหบดี   พวกเหลาน้ันไมใชพราหมณ   พวกทานอยาใหพวกมันเขา 
ไปในพิธีทั้งหลายมีที่บูชายัญและท่ีถวายถาดขาวสุกดวยศรัทธาเปนตน  อยาพึง 
สนทนากับพวกมัน  ดังนีบ้าง   ถูกมนุษยเหลาอ่ืนติเตียนอยางนี้วา  พวกเหลาน้ี  
ทํากรรมชั่ว   พวกเหลาน้ีไมใชพราหมณ   ดังน้ีบาง   และภพหนาของพวกเขา 
ก็เปนทุคติ  คือ  ปรโลกของพวกมันก็เปนทุคติอันตางดวยนรกเปนตน    บาลีวา 
สมฺปราเย  ดงัน้ีก็มี  อธิบายวา  ในปรโลกของพวกเขาก็เปนทุคติ  คือ   เปน 
คติแหงความทุกข  ไดแก  เปนการถงึความทุกขนั่นเอง. 
        บทวา  น  เน   ชาติ  นิวาเรติ  ทุคฺคจฺจา  ครหาย  วา  ความวา 
ชาตินั้นแมจะสูงอยางนั้น    ทานหวังชาติใดโดยความเปนสาระ   ชาตินั้นยอมไม 
หามกันพวกพราหมณ  ที่ปรากฏอยูในบาปกรรมท้ังหลายน้ัน  จากทุคติมีประการ 
ไดกลาวแลว   ในบทนี้วา   และภพหนาก็จะเปนทุคติ   หรือจากครหามีประการ 
ดังกลาวแลวในบทวา   พึงถูกติเตียนในปจจุบันทีเดียว. 
        พระผูมพีระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความท่ีพราหมณทั้งหลาย  แมเกดิ 
ในตระกูลสาธยายมนตก็ยังตกตํ่าในปจจุบันทีเดียว   ดวยอํานาจแหงกรรมมีการ 
ถูกติเตียนเปนตน    และเม่ือจะทรงแสดงความไมมีแหงชาติพราหมณในภพหนา 
ดวยการถึงทุคติ    ทรงยังอรรถแมนี้วา    ไมเปนพราหมณเพราะชาติ    แตเปน 
พราหมณเพราะกรรม  ดงัน้ี   ใหสําเรจ็อยางนี้แลว  บัดนี ้  เมื่อจะประมวลอรรถ 
แมทั้งสอง   จึงตรัสวา   ดกูอนพราหมณ   เพราะอยางนี้  
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             น  ชจฺจา  วสโล  โหติ       น  ชจฺจา  โหติ  พฺราหฺมโณ 
          กมฺมุนา  วสโล  โหติ        กมมฺนุา  โหติ  พฺราหฺมโณ 
                            บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาติ  ไม 
                  เปนพราหมณเพราะชาติ     แตเปนคนถอย 
                  เพราะกรรม เปนพราหมณเพราะกรรม ดังน้ี. 
         บทที่เหลือมีนัยที่กลาวแลวในกสิภารทวาชสูตรนั่นแล  หรือโดยพิเศษ 
พึงทราบการประกอบอยางนี้แหงบทท้ังหลาย   มอีาทิวา  นิกฺกุชฺชิต  วา   ใน 
คาถาน้ี :-  
         พระธรรมอันพระโคดมผูเจริญ    ทรงยกขาพระองคผูหันหลังใหกรรม 
ผูตกอยูในชาติวาทะข้ึนจากความเห็นวา     ชาติเปนเหตุใหบุคคลเปนพราหมณ 
และเปนคนถอย   เหมือนคนบางคนหงายของที่ควํ่าฉะน้ัน ทรงเปดกรรมวาทะ 
ที่ชาติวาทะปดไว    เหมือนคนเปดสิ่งท่ีปดฉะน้ัน    ทรงบอกทางตรง    อันไม 
เจือคละดวยความที่ชาติเปนเหตุใหเปนพราหมณและใหเปนคนถอย     เหมือน 
คนบอกทางแกคนหลงทางฉะนั้น    ทรงประกาศแลว   โดยอเนกปริยาย   เพราะ 
เปนธรรมท่ีทรงประกาศแลว    โดยปริยายเหลาน้ัน    แกขาพระองค   โดยทรง 
สองแสงสวางในการยกเรื่องมาตังคะ   เปนตนเปนตัวอยาง   เหมือนบุคคลตาม 
ประทีปน้ํามันไวในท่ีมืด  ฉะนั้นแล. 
           จบอัคคิกภารทวาชสุตตวัณณนา  แหงอรรถกถาขุททกนิกาย 
                                      ชือ่  ปรมัตถโชติกา  
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                           เมตตสูตรท่ี  ๘ 
                  วาดวยตรัสรูสันตบท 
                                    [๓๐๘]  กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน  
        ปรารถนาเพ่ือจะตรัสรูสันตบท    พึงบําเพ็ญ 
        ไตรสิกขา        กลุบตุรน้ันพึงเปนผูอาจหาญ 
        เปนผูตรง    ซื่อตรง   วางาย    ออนโยน   ไม 
        เยอหยิ่ง   สันโดษ   เลี้ยงงาย    มกีิจนอย   ม ี
        ความประพฤติเบา       มีอินทรียอันสงบแลว  
        มีปญญาเครื่องรักษาตน   ไมคะนอง   ไมพัว- 
        พันในสกุลท้ังหลาย         และไมพึงประพฤติ 
        ทุจริตเล็กนอยอะไร ๆ ซึ่งเปนเหตุ   ใหทานผูรู 
        เหลาอืน่ติเตียนได      พึงเจริญเมตตาในสัตว 
        ทั้งหลายวา          ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูมีสุข 
        มีความเกษม    มีตนถึงความสุขเถิด     สัตวม ี
        ชีวิตเหลาใดเหลาหน่ึงมีอยู     เปนผูสะดุงหรือ 
        เปนผูมัน่คง    ไมมสีวนเหลือ    สัตวเหลาใดม ี
        กายยาวหรือใหญ    ปานกลางหรือสั้น    ผอม 
        หรือพี     ที่เราเห็นแลวหรือไมไดเห็น     อยูใน 
        ที่ไกลหรือในที่ใกล       ที่เกิดแลวหรือแสวงหา 
        ที่เกิด         ขอสัตวทัง้หมดน้ันจงเปนผูมีตนถึง  
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        ความสขุเถิด      สัตวอื่นไมพึงขมขูสัตวอื่น 
        ไมพึงดูหมิ่นอะไรเขาในท่ีไหน  ๆ       ไมพึง 
        ปรารถนาทุกขใหแกกันและกัน เพราะความ 
        โกรธ  เพราะความเคียดแคน. 
                           มารดาถนอมบุตรคนเดียวผูเกิดใน 
        ตน    แมดวยการยอมสละชีวิตได       ฉันใด 
        กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน พึงเจริญเมตตา 
        มีในใจไมมีประมาณในสัตวทั้งปวง    แมฉัน-  
        นั้น      กุลบุตรน้ันพึงเจริญเมตตามีในใจไมม ี
        ประมาณ      ไปในโลกท้ังส้ิน       ทั้งเบื้องบน 
        เบื้องตํ่า     เบื้องขวาง    ไมคับแคบ    ไมมีเวร 
        ไมมีศัตรู    กลุบุตรผูเจริญเมตตาน้ันยินอยูก็ดี  
        เดินอยูก็ดี   นั่งอยูกดี็    นอนอยูก็ดี    พึงเปนผู 
        ปราศจากความงวงเหงาเพียงใด    ก็พึงต้ังสติ 
        นี้ไวเพียงน้ัน        บณัฑิตท้ังหลายกลาววิหาร- 
        ธรรมนี ้     วาเปนพรหมวิหารในธรรมวินัยของ 
        พระอรยิเจาน้ี      และกุลบุตรผูเจริญเมตตาไม 
        เขาไปอาศัยทิฏฐิ         เปนผูมีศีลถึงพรอมแลว 
        ดวยทัศนะ         นําความยินดีในกามท้ังหลาย 
        ออกไดแลว         ยอมไมถึงความนอนในครรภ 
        อีกโดยแทแล. 
                                                 จบเมตตสูตรที่   ๘  
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                             อรรถกถาเมตตสูตร 
         เมตตสูตรเริ่มตนดวยคาถาวา   กรณียมตฺถกุสเลน  ดังน้ี :-  
         มีอุบัติอยางไร  ?   ไดยินวา   ภิกษุทั้งหลายถูกเทวดาท้ังหลายขางภูเขา 
หิมวันตหลอกใหกลัวแลว  มาสูกรุงสาวัตถี  อันเปนสํานักของพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรนี้    เพ่ือประโยชนแกการปองกัน   และเพ่ือ 
ประโยชนแกกรรมฐานแกภิกษุเหลานั้น ความสังเขปเพียงเทานี้กอน  สวนความ 
พิสดารมีดังนี้ :-  
         ในสมยัหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อวันเขาพรรษาใกลเขาแลวประทับ 
อยู  ณ  กรุงสาวัตถี   กโ็ดยสมัยนั้น   ภิกษุชาวเมืองตาง ๆ จํานวนมาก  เรียน 
กรรมฐานในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว       มีความประสงคเพ่ือเขา 
จําพรรษา   ณ  ที่นั้น ๆ  จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ไดยินวา  ในทีน่ั้น 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกรรมฐาน  อันอนุกูลแกจริตจํานวน  ๘๔,๐๐๐ ประเภท 
โดยนัยนี้คืออสุภกรรมฐาน   ๑๑   อยาง   ดวยอํานาจแหงสวิญญาณกะและอวิญ-   
ญาณกะ     สาํหรับผูราคจริตท้ังหลาย   กรรมฐานมีเมตตาเปนตน  ๔   อยาง 
สําหรับผูโทสจริตท้ังหลาย     กรรมฐานทั้งหลายมีมรณานุสติกรรมฐานเปนตน 
สําหรับผูโมหจริตท้ังหลาย     กรรมฐานทั้งหลายมีอานาปานัสสติและปฐวีกสิณ 
เปนตน  สําหรับผูวิตกจริตท้ังหลาย   กรรมฐานท้ังหลายมีพุทธานุสติกรรมฐาน 
เปนตน   สําหรับผูศรัทธาจริตท้ังหลาย  กรรมฐานท้ังหลายมีจตุววัฏฐานเปนตน 
สําหรับผูพุทธิจริตท้ังหลาย.  
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         ครั้งน้ันแล  ภิกษุประมาณ   ๕๐๐  รูป   เรียนกรรมฐานในสํานักของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว     แสวงหาเสนาสนะอันสบาย   และโคจรคาม     ไดเห็น 
ภูเขาลูกหนึ่ง   ซึ่งตอเนื่องเปนอันเดียวกันกับหิมวันตที่ปลายแดนโดยลําดับ  มี 
พ้ืนศิลาสะพร่ังไปดวยทรายและแกวมณีสีเขียว ประดับดวยราวปาสีเขียวมีรมเงา 
เย็นและหนาทึบ    มีภูมิภาคเกลื่อนกลนดวยทรายเชนกับดวยพวงแกวมุกดาและ 
แผนเงิน   แวดลอมดวยชลาลัยอันสะอาด   จืด   เยน็สนิท   ลําดับนั้นแล   ภิกษุ 
เหลาน้ันไดพักอยูที่ภูเขานั้นคืนหน่ึง เมื่อราตรีสวางแลว  ทําบรกิรรมสรรีะเสร็จ 
ก็เขาไปบิณฑบาตยังบานหนึ่ง     ในท่ีไมไกลภูเขานั้น    บานน้ันประกอบดวย 
ตระกูลเขาไปต้ังบานเรือนอยางหนาแนนประมาณ ๑,๐๐๐  ตระกูล.  
         ก็ในบานน้ัน     มนษุยทั้งหลายมีศรัทธา  เลือ่มใส  พอเห็นภิกษุเหลานั้น 
ก็เกิดความปติและโสมนัส   เพราะการเห็นบรรพชิตในปจจันตชนบทหาไดโดย 
ยาก  ยังภิกษุเหลาน้ันใหฉันแลว   เรียนวา  ขาแตทานผูเจริญ      ขอพระคุณเจา 
ทั้งหลายจงอยูในบานน้ีแหละตลอดสามเดือน  ครั้นขอแลว   กใ็หทํากุฎีสําหรับ 
ทําความเพียร ๕๐๐ หลัง   จัดแจงเครื่องอุปกรณทุกอยาง    มีเตียง   ต่ัง   หมอ 
น้ําด่ืม  น้ําใชเปนตนไวในบานน้ัน   ในวันที่สอง ภิกษุทั้งหลายเขาไปยังบานอ่ืน 
เพ่ือบิณฑบาตมนุษยทั้งหลายแมในบานน้ัน   ก็บํารงุเหมือนอยางนั้น  ออนวอน 
ใหอยูจําพรรษา    ภิกษุทั้งหลายเห็นวาไมมีอันตราย    จึงรับนิมนต   เขาไปสู 
ราวปาน้ัน      ปรารภความเพียรตลอดคืนและวันทั้งปวง     เคาะระฆังบอกยาม 
เปนผูอยูมากไปดวยโยนิโสมนสิการ  นั่งอาศัยโคนตนไม. 
         รุกขเทวดาทั้งหลายปราศจากเดช    เพราะเดชของภิกษุผูมีศีลทั้งหลาย 
ลงจากวิมานของตน ๆ แลวพาเด็กทั้งหลายเท่ียวไปขางนี้และขางโนน     เหมือน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 366 

เมื่อโอกาสในเรือนของชาวบานท้ังหลายถูกพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระ- 
ราชายึดครองแลว  ชาวบานท้ังหลายออกจากเรือนไปอยูที่อ่ืน  คอยมองดูแตไกล 
วา  เมื่อไรหนอ  จักไปเสีย ชื่อแมฉันใด  เทวดาทั้งหลายก็ฉันนั้นและทิ้งวิมาน 
ของตน ๆ เที่ยวขางนี้และขางโนน      คอยแลดูแตไกลเทียววา      เมื่อไรหนอ 
พระคุณเจาท้ังหลายจักไปเสีย  แตนั้น     ก็คิดรวมกนัอยางนี้วา    ภิกษุทั้งหลาย 
เขาจําพรรษาตนอยูตลอด ๓  เดือนแนแท     แตพวกเราจักไมอาจเพ่ือจะพาเด็ก 
ทั้งหลายลงมาอยูนานเพียงนั้น     เอาเถิด   พวกเราจักแสดงอารมณอันนากลัวแก 
ภิกษุทั้งหลาย  และเทวดาเหลาน้ันไดเนรมิตรูปยักษทั้งหลายท่ีนากลัว  ในเวลา 
ภิกษุทั้งหลายทําสมณธรรมในราตรี   ยืนอยูขางหนา ๆ และรองเสียงนาสะพรึง- 
กลัว.  
         เมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นอยูซึ่งรูปเหลาน้ันและฟงเสียงนั้น   หัวใจก็หว่ัน- 
ไหว  และภิกษุทั้งหลายก็มีวรรณะเศราหมอง    เกิดเปนโรคผอมเหลือง   ดวย 
เหตุนั้น    ภิกษุเหลาน้ัน    จึงไมอาจเพ่ือทําจิตใหเปนอารมณเดียวได   เมื่อภิกษุ 
เหลาน้ัน    มจิีตไมมีอารมณเดียว  และสลดสังเวชบอย ๆ เพราะกลัวอารมณนั้น 
สติก็หลงลืม แตนั้น  เทวดาทั้งหลายก็ประกอบอารมณทั้งหลาย  อันมีกลิ่นเหม็น 
แกภิกษุผูมีสติหลงลืมเหลาน้ัน     มันสมองของภิกษุเหลาน้ัน     เปนเหมือนถูก 
บีบค้ันดวยกลิ่นเหม็นนั้น    เวทนาในศีรษะอันแรงกลาไดเกิดข้ึนแลว  และภิกษุ 
ทั้งหลายก็ไมบอกประพฤติการณนั้นใหแกกันและกัน. 
         อยูมาวันหน่ึง  เมื่อภิกษุทั้งหมดประชุมกัน ในเวลาบํารุงพระสังฆเถระ 
พระสังฆเถระจึงถามวา      ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย     เมื่อพวกทานเขาสูราวปาน้ี  
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เพียงวันเล็กนอย   ผิวพรรณก็บริสุทธิอ์ยางยิ่ง  ขาวสะอาด และอินทรียทั้งหลาย 
ก็ผองใส   แตในบัดนี้   ทานท้ังหลายผายผอม    วรรณะเศราหมอง    เปนโรค 
ผอมเหลือง   ทานท้ังหลาย  ในปาน้ี   มีความไมสบายอยางไร  หรือ ? แตนั้น 
ภิกษุรูปหน่ึงเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ  ในกลางคืน  กระผมเห็นและฟงอารมณ 
อันนาสะพรึงกลัวอยางนี้และอยางนี้    และสูดกลิน่เชนนี้   ดวยเหตุนั้น   จิตของ 
กระผม    จึงไมต้ังม่ัน     ภิกษุทั้งหมดก็บอกประพฤติการณนั้น  ดวยอุบายน้ัน 
เหมือนกัน   พระสังฆเถระกลาววา   อาวุโสท้ังหลาย   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
อนุญาตการเขาจําพรรษา ๒ ครั้ง   และเสนาสนะนี้ของพวกเราไมสบาย  มาเถิด  
อาวุโส     พวกเราจักไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา    แลวทูลถามเสนาสนะ 
อันสบายอ่ืน    ภิกษุเหลาน้ัน     ตอบรับพระเถระวา  ดีละทาน  ทั้งหมดเก็บงํา 
เสนาสนะแลว   ถือบาตรจีวร  ไมบอกลาอะไรในตระกูลท้ังหลาย   เพราะเปนผู   
ไมคลุกคลี  หลีกไปสูจาริกถึงกรุงสาวัตถี    ภิกษุเหลาน้ันไปสูกรุงสาวัตถี  โดย 
ลําดับ   แลวไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นภิกษุเหลาน้ันแลว    จึงตรัสพระดํารัสนี้วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราไดบัญญัติสิกขาบทวาภิกษุไมพึงเที่ยวจาริกในภายใน 
พรรษาแลว เธอทั้งหลายเท่ียวจาริกเพ่ืออะไร ภิกษุเหลาน้ันทูลบอกเรื่องทั้งหมด 
แดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจาทรงใครครวญอยู     ก็ไมทรงเห็น 
เสนาสนะอันเปนที่สบายของภิกษุเหลาน้ัน     โดยท่ีสุดแมสักวาท่ีวางต่ังส่ีเทาใน 
ชมพูทวีปทั้งสิ้น    ครั้นแลว    จึงตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เสนาสนะอันเปนที่สบายของพวกเธอไมมี     พวกเธออยูในที่นั้นแหละ    พึงถึง  
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ความส้ินไปแหงอาสวะได   ไปเถิด   ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงอาศัยเสนาสนะ 
นั้นอยูเถิด     ก็ถาพวกเธอปรารถนาความไมมีภัยแตเทวดาทั้งหลายก็จงเรียน 
ปริตรนี้   เพราะปริตรนี้   จักเปนเครื่องปองกันและเปนกรรมฐานของพวกเธอ 
ดังน้ี   จึงไดตรัสพระสูตรนี้. 
         อาจารยพวกอ่ืนกลาววา  ก็พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นตรสัพระดํารัสนี้  
วา  ไปเถิด  ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงอาศัยเสนาสนะนั้นแหละอยู  จึงตรัสวา 
เออแล  ภิกษุผูอยูปาพึงทราบการคุมครอง  คือ   เมตตา ๒ ปริตร ๒ อสุภะ ๒ 
มรณสติ  ๒  และการพิจารณามหาสังเวควัตถุ   ๘  ชาติ  ชรา  พยาธิ  มรณะ  
อบายทุกข ๔  ชื่อวา   มหาสังเวควัตถุ  ๘  ดวยอํานาจทําในเวลาเย็นและเวลาเชา 
อน่ึง    พึงทราบมหาสังเวควัตถุ ๘ อยาง  คือ  ชาติ  ชรา  พยาธิ  มรณะ ๔ 
อบายทุกขเปนที่ ๕ ทุกขมีวัฏฏะเปนมูลในอดีต   ทุกขมีวัฏฏะเปนมูลในอนาคต 
ทุกขมีการแสวงหาอาหารเปนมูลในปจจุบัน   พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสบอก 
การคุมครองอยางน้ีแลว    จึงตรัสพระสูตรนี้     แกภิกษุเหลาน้ัน    เพ่ือเมตตา 
เพ่ือปองกัน  และเพ่ือฌานอันมีวิปสสนาเปนบาท  ดังนี้. 
         ในคาถาเหลาน้ัน    คาถาท่ีหน่ึงนี้วา กรณียมตฺถกุสเลน มีการพรรณ- 
นาตามบทอยางนี้กอน.  บทวา  กรณยี  ไดแก ประโยชนอันควรทํา.  อธิบาย 
วาควรแกการกระทํา.  ปฏิปทา  ชื่อวา  ประโยชน  หรือประโยชนเกื้อกูลของตน 
อยางใดอยางหนึ่งน้ันทั้งหมด เรียกวา ประโยชน เพราะเปนประโยชนที่กุลบุตร 
ควรไดรับ  เพราะเปนประโยชนที่กุลบุตรพึงเขาถึง ชื่อวา  เพราะเปนประโยชน 
ที่กุลบุตรควรไดรับ.    ผูฉลาดในประโยชน   ชื่อวา   อัตถกุศล   อธิบายวา  ผู 
เฉลียวฉลาดในประโยชน.                                                              
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         บทวา  ย   เปนปฐมาวิภัตติ    อนิยมสรรพนาม.    บทวา   ต   เปน 
ทุติยาวิภัตติ นิยมสรรพนาม.  หรืยบทวา  ยนฺต  แมทั้งสองก็เปนปฐมาวิภัตติ. 
บทวา  สนฺติ  ปท  เปนทุติยาวิภัตติ.   ในบทท้ังสองน้ัน  ชื่อวา  สนฺติ  ก ็
เพราะโดยลักษณะ    ชื่อวา   ปท    เพราะเปนธรรมท่ีกุลบุตรพึงถึง.    บทวา 
สนตฺ  ปท  นัน่เปนชื่อของพระนิพพาน. 
         บทวา  อภิสเมจฺจ   ไดแก  บรรลแุลว.  ชื่อวา  สักกะ  เพราะอรรถ 
วิเคราะหวา  อาจหาญ  มอีธิบายวา  เปนผูสามารถ  เปนผูมีกําลังเฉพาะ.  
         บทวา   อุชู   ไดแก   ผูประกอบดวยความซื่อตรง.    ชื่อวา   สุหุช ุ
เพราะอรรถวา  ซื่อตรงโดยดี.  ชื่อวา  สุวจะ  เพราะอรรถวา  วางาย.  บทวา 
อสฺส  ไดแก  พึงเปน.    บทวา  มุทุ  ไดแก  ผูประกอบดวยความออนโยน. 
ผูไมเยอหยิ่ง  ชื่อวา  อนติมานี. 
         ก็ในคาถาน้ี    มีการพรรณนาเน้ือความอยางนี้     ในบาทคาถานี้วา 
กรณียมตฺถกุสเลน  ยนฺต  สน ต  ปท  อภิสเมจฺจ  กิจท่ีควรทําก็มี  กิจท่ี 
ไมควรทําก็มี  ในกิจสองอยางนั้น  โดยยอ   สกิขา  ๓  เปนกิจท่ีควรทํา   กิจมี 
อาทิอยางนี้วา  ศีลวิบัติ  ทฏิฐิวิบัติ   อาจารวิบัติ   อาชีววิบัติ   เปนกิจไมควรทํา 
อน่ึง  กุลบุตรผูฉลาดในประโยชนกม็ี  กลุบุตรผูฉลาดในส่ิงท่ีไมเปนประโยชน 
ก็มี. 
         ในกุลบุตร  ๒  พวกน้ัน    กลุบตุรใดบวชในศาสนาน้ีแลว    ยอมไม 
ประกอบตนโดยชอบ   เปนผูมีศีลขาด  สําเร็จการเลี้ยงชีวิต   โดยอาศัยอเนสนา 
๒๑ อยาง  คือ  ใหไมไผ   ใหใบ   ใหดอกไม  ใหผลไม   ใหไมสีฟน   ใหน้ํา 
ลางหนา  ใหเครื่องอาบ  ใหจุณ  ใหดินเหนียว  พูดยกยอเพ่ือตองการใหเขารัก  
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พูดทีเลนทีจริงเสมอดวยแกงถั่ว     การเปนคนรับเลี้ยงเด็ก     การรับใชฆราวาส 
การทําเวชกรรม   การทําทูตกรรม    การไปอยางผูตํ่าทราม    การใหอาหารเพ่ือ 
หวังลาภ    การทํานายพ้ืนที่    การทํานายฤกษ    การดูอวัยวะ    และเท่ียวไปใน 
อโคจร ๖ อยาง  คือ  หญิงแพศยา   หญงิมาย   หญิงสาวทึนทึก   บัณเฑาะก  
ภิกษุณี  และรานสุรา   และอยูคลุกคลีดวยพระราชา   มหาอํามาตยของพระราชา 
เดียรถียสาวกของเดียรถีย  การคลกุคลีดวยคฤหัสถที่ไมสมควร  ก็หรือ  ยอมเสพ 
คบ   เขาไปหาตระกูลทั้งหลายที่ไมมีศรัทธา  ไมเลื่อมใส  ดาบริภาษ  ใครความ 
ฉิบหาย   ใครตอส่ิงท่ีไมใชประโยชนเกื้อกูล   ความไมผาสุกและความไมเกษม 
จากโยคะแกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ  อุบาสิกาท้ังหลาย  กลุบุตรนี้   ชื่อวา  ผูฉลาด 
ในส่ิงท่ีไมเปนประโยชน.   
         สวนกลุบุตรใดบวชในศาสนาน้ีแลว  ประกอบตนโดยชอบ ละอเนสนา 
เปนผูใครเพ่ือดํารงอยูในจตุปาริสุทธิศีล   บําเพ็ญปาฏิโมกขสังวร  ดวยศรทัธา 
เปนหลัก     บําเพ็ญอินทริยสังวร     ดวยสติเปนหลัก     บําเพ็ญอาชีวปาริสุทธิ์  
ดวยวิริยะเปนหลัก   บําเพ็ญปจจยปฏิเสวนา   ดวยปญญาเปนหลัก   กลุบุตรนี้ 
ชื่อวา  ผูฉลาดในประโยชน. 
         หรือ   กลุบุตรใดชําระปาฏิโมกขสังวร   ดวยอํานาจแหงการชําระอาบัติ 
๗ กอง   อินทริยสังวร   ดวยอํานาจแหงความไมเกิดข้ึน   แหงอุปกิเลสทั้งหลาย  
มีอภิชฌาเปนตน    ในอารมณที่มากระทบในทวารท้ังหก  ชําระอาชีวปาริสุทธิ์   
ดวยการคบพระพุทธเจา   อนุพุทธสาวกและบุรุษผูเปนบัณฑิต   ที่ผูรูสรรเสริญ 
แลว   ดวยอํานาจแหงการงดเวนอเนสนา     ชําระปจจยปฏิเสวนะ     ดวยอํานาจ 
แหงการพิจารณาตามทีกลาวแลว    และชําระสัมปชัญญะ      ดวยอํานาจแหงการ  
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พิจารณาส่ิงที่มีประโยชนเปนตน     ในการเปลี่ยนอิริยาบถทั้งสี่      กุลบุตรแมนี้  
ชื่อวา  ผูฉลาดในประโยชน. 
         หรือ  กุลบุตรใดรูวาศีลบริสุทธิ์ได  เพราะอาศัยญาณ  เหมือนผาสกปรก 
ยอมสะอาดได   เพราะอาศัยน้ําสะอาด   กระจกเงาผองใสได   เพราะอาศัยข้ีเถา 
ทองบริสุทธิ์ได   เพราะหลอมในเบา   ฉะน้ัน   ลางอยูดวยนํ้าคือญาณ  ชื่อวา 
ยังศีลใหบรสิุทธิ์   และเปนผูไมประมาทเลย  ยอมรักษาศีลขันธของตน  เหมือน 
นกตอยตีวิดรักษาไข   แมเนื้อจามรีรักษาขนหาง   นางนารีผูมีบุตรนอยคนเดียว 
รักษาบุตรนอยคนเดียวท่ีรัก  และบุรษุมีนัยนตาขางเดียว  รักษานัยนตาขางเดียว 
นั้น ฉะน้ัน   พิจารณาอยูทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา   ยอมไมเห็นโทษแมมีประมาณ 
นอย  กลุบุตรแมนี้  ชื่อวา  ผูฉลาดในประโยชน.  
         ก็หรือ   กลุบุตรใดดํารงอยูในศีลเปนเครื่องกระทําไมใหเดือดรอน 
ประคองปฏิปทาเครื่องขมกิเลส    ครัน้ประคองปฏิปทาน้ันแลว     ยอมทํากสิณ 
บริกรรม   ครั้นทํากสิณบริกรรมแลว   ยอมยังสมาบัติทั้งหลายใหเกิด   กุลบุตร 
แมนี้  ชื่อวา  ผูฉลาดในประโยชน. 
         ก็กุลบุตรใดออกจากสมาบัติ     พิจารณาสังขารทั้งหลายแลว     บรรล-ุ 
พระอรหัต  กุลบุตรนี้   เปนผูเลิศแหงกุลบุตรผูฉลาดท้ังหลาย. 
         ในคาถาน้ัน    ภิกษุเหลาน้ีแมใด   เปนผูฉลาดในประโยชนที่พรรณนา 
แลว     ต้ังแตการดํารงอยูในศีลเปนเครื่องกระทําไมใหเดือดรอน     หรือต้ังแต 
การประคองปฏิปทาเปนเครื่องขมกิเลส   ภิกษุเหลาน้ัน    ทานประสงควา  เปน 
ผูฉลาดในประโยชน   ในอรรถนี ้  และภิกษุเหลานั้น   ก็เปนอยางนั้น     ดวย  
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เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  กรณียมตฺถกุสเลน  ดวยเทศนาอันมี 
บุคคลเดียวเปนที่ต้ัง  ทรงหมายถึงภิกษุเหลาน้ัน  ตอแตนั้น     จึงตรัสวา   ยนฺต  
สนฺต  ปท    อภิสเมจฺจ   แกภิกษุเหลานั้น   ผูเกิดความสงสัยวา   ประโยชน 
จะพึงทําเปนอยางไร   อธิบายดังน้ี   บทใดอันกุลบุตรผูตองการเพ่ือจะอยูบรรล ุ
บท  คือ   พระนิพพานอันสงบ   ดวยการแทงตลอด   ควรกระทาํ  บทนั้นอัน 
พระพุทธเจาและพระอนุพุทธะทั้งหลายพรรณนาไวแลว. 
         ก็ในคาถาน้ี บทที่กลาวแลวแตตนแหงคาถาบทนี้วา  ย  ยอมคลอยตาม  
อธิการวา  กรณีย.   บทวา  ต  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจ   พึงทราบวา  ก ็
เนื้อความน้ีมีบาลีที่เหลือ   เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  วิหรตุิกาเมน.  
         อน่ึง ในบทวา สนฺต ปท อภิสเมจฺจ นี ้พึงทราบอธิบายอยางนี้วา 
กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน    รูบทนพิพานวา   สงบ  ดวยโลกยิปญญา    ดวย 
อํานาจแหงการฟงเปนตน    เปนผูใครเพ่ือจะบรรลุบทนิพพานน้ัน      พึงกระทํา 
กิจท่ีคลอยตามอธิการวา  พึงกระทํา. 
         อน่ึง เมื่อตรัสวา กรณียมตฺถกุสเลน จึงตรัสวา  ยนฺต สนฺต ปท 
อภิสเมจฺจ    แกภิกษุทั้งหลายผูคิดอยูวาอะไร   ?  ผูศึกษาพึงทราบอธิบายบท 
นั้นวา    กุลบุตรตรัสรูบทอันสงบดวยโลกิยปญญา    พึงกระทําประโยชนที่ควร 
กระทํา  มีอธบิายวา  ประโยชนนั้นควรทํานั่นเทียว.  
         ถามวา  ก็ประโยชนนั้นคืออะไร   ตอบวา   นอกจากอุบายเปนเครื่อง 
บรรลุสันตบทนั้น    จะพึงมีประโยชนอ่ืนอะไรเลา  ก็สันตบทน้ัน   ไดกลาวแลว 
ดวยบทตนอันแสดงถึงไตรสิกขา   ซึง่มีอรรถวาสมควรแกการกระทํา   แมก็จริง  
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ถึงกระน้ัน      ขาพเจาไดกลาวแลวในการพรรณนาเนื้อความแหงบทน้ันวา 
ประโยชนควรทําก็มี  ประโยชนไมควรทําก็มี  ในประโยชน ๒ อยางนั้น  โดย 
ยอไตรสิกขาเปนประโยชนควรทํา    แตเพราะทรงแสดงโดยยอเกินไป    ภิกษุ 
เหลาน้ัน    บางพวกก็รู บางพวกก็ไมรู แตนั้น   ทรงแสดงประโยชนที่ภิกษุอยูปา 
เปนวัตรจะพึงทําโดยพิเศษใหพิสดาร   เพ่ือใหภิกษุพวกท่ียังไมรูไดรู   จึงตรัส 
กึ่งคาถานี้กอนวา  เปนผูอาจหาญ   เปนผูตรง ซื่อตรง วางาย ออนโยน 
ไมเยอหยิ่ง  ดังน้ี.  
         มีอธิบายอยางไร ?  กุลบุตรผูอยูปาเปนวัตร ประสงคจะตรัสรูสันตบท 
อยู   หรือตรสัรูสันตบทน้ัน     ดวยโลกิยปญญา    ปฏิบัติเพ่ือบรรลุสันตบทนั้น 
ไมอาลัยในกายและในชีวิต   ดวยการถงึพรอมดวยความเพียรองคที่ ๒ และองค 
ที่  ๔    พึงอาจเพื่อปฏิบัติในการแทงตลอดสัจจะ   อนึ่ง   พึงเปนผูอาจหาญใน 
กรณียกิจนอยใหญของสพรหมจารีทั้งหลายมีกสิณบริกรรม  และการสมาทานวัตร 
เปนตน   ในกิจท้ังหลายมีการซอมแซมบาตรและจีวรของตน  และในกิจเหลาอ่ืน 
เห็นปานน้ัน     เปนผูขยัน     ไมเกียจคราน    เปนผูสามารถ    และแมจะเปนผู 
อาจหาญ   กต็องเปนผูตรง   ดวยการถงึพรอมดวยความเพียรองคที่  ๓     และแม 
จะเปนผูตรง   ก็ตองไมถึงความพอใจ   ดวยความเปนผูตรงครั้งเดียว  พึงเปน 
ผูตรงใหดีกวา  ดวยการกระทําไมยอหยอนบอย ๆ  ตลอดชีวิต   หรือเปนผูตรง 
เพราะความเปนผูไมโออวด   เปนผูซือ่ตรง   เพราะความเปนผูไมมีมายา   เปน 
ผูตรง   ดวยการละการคดทางกายและทางวาจา   เปนผูซื่อตรง    ดวยการละการ 
คดทางใจ   หรือเปนผูตรง ดวยการไมโปรยคุณท่ีไมมี   เปนผูซื่อตรง   ดวยการ  
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ไมรับลาภท่ีเกิดข้ึนดวยคุณท่ีไมมี พึงเปนผูตรงและเปนผูซื่อตรง ดวยอารัมมณู- 
ปนิชฌาน   และลักขณูปนิชฌาน  ดวยสิกขา ๒ ขอขางตน    และสิกขาขอที่   ๓ 
และดวยประโยคาสัยอันบริสุทธิ์. 
         และจะพึงเปนผูตรง  และเปนผูซื่อตรงอยางเดียวหามิได  ก็จะตองเปน 
ผูวางายอีกดวย   จริงอยู   บุคคลใดถูกเขากลาววา    ทานไมควรทําส่ิงน้ี     ยอม 
กลาววา  ทานเห็นอะไร  ทานฟงอะไร  ทานเปนอะไรของผมจึงวากลาว  เปน 
อุปชฌาย    เปนอาจารย    เปนเพ่ือนเห็น    เปนเพ่ือนกินหรือ  ?    หรือยอม 
เบียดเบียนดวยความเปนผูนิ่ง   หรือรบัแลวไมทําตามที่รับ   บคุคลน้ัน  ยอมอยู 
ในที่หางไกลแหงการบรรลุคุณวิเศษ.   
         สวนบุคคลใดถูกสัง่สอน  ยอมกลาววา ดีละ  ทานผูเจริญ  ทานกลาวด ี
อยางยิ่ง   ชื่อวา   โทษของตนเห็นไดโดยแสนยาก   ทานเห็นอยางนั้นแลว    พึง 
อาศัยความเอ็นดูกลาวเตือนกระผมแมอีก กระผมไดรับโอวาทจากสานักของทาน 
นานแลว  ดังนี้   และปฏิบติัตามท่ีพร่ําสอน  บุคคลน้ัน  เปนผูอยูในที่ใกลแหง 
การบรรลุคุณวิเศษ.    เพราะฉะนั้น    บุคคลรับคําของคนอ่ืนแลวกระทําอยางนี้ 
พึงเปนผูวางาย   และพึงเปนผูออนโยน   เหมือนเปนผูวางาย. 
         บทวา   มุทุ   ความวา   กลุบุตรถกูคฤหัสถทั้งหลายใชในกจิท้ังหลาย 
มีการไปเปนทูต    และการไปอยางคนเลวเปนตน    ไมทําความออนแอในกิจน้ัน 
ตองเปนผูแข็งแรง  แตพึงเปนผูออนโยนในขอวัตรปฏิบัติ  และในการประพฤติ 
พรหมจรรยทั้งส้ิน    เปนผูควรแกการแนะนําในกิจน้ัน ๆ   ประดุจทองคําท่ี 
ชางทองหลอมดีแลว   ฉะน้ัน.  
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         อีกประการหน่ึง  บทวา  มุทุ  ไดแก  พึงเปนผูไมหนาสยิ้ว  คือเปน 
ผูมีหนาเบิกบาน    เจรจาไพเราะ    ประพฤติปฏิสนัถาร   เปนผูยึดถือความสุข 
มาให  ดุจวัตถุที่ต้ังดีแลว   ฉะน้ัน  และกุลบุตรจะพึงเปน  ผูออนโยนอยางเดียว 
หามิได  จะพึงเปนผูไมเยอหยิ่งอีกดวย  คือ  ไมพึงดูหม่ินคนอ่ืนทั้งหลาย  ดวย 
อติมานวัตถุมีชาติและโคตรเปนตน     พึงเปนอยูดวยใจ   เสมอดวยเด็กจัณฑาล 
ดุจพระสารีบุตรเถระฉะนั้น.  
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสประโยชนบางอยางอันควรทํา     สําหรบั 
ภิกษุผูอยูปาเปนวัตรโดยพิเศษ   ผูใครเพ่ือจะตรัสรูสันตบทอยู    หรือ   ปฏิบติั 
อยูเพ่ือบรรลุสันตบทน้ัน  อยางนี้แลว   ทรงพระประสงคจะตรัสประโยชนทีค่วร 
กระทําแมยิ่งกวาน้ันอีก  จึงตรัสคาถาท่ี ๒   นี้วา  สนฺตุสฺสโก   จ   ดังน้ี. 
         ในคาถาน้ัน     กลุบตุรชื่อวา   เปนผูสันโดษ   เพราะอรรถวิเคราะหวา 
ยอมยินดีดวยสันโดษ ๑๒ อยาง มีประเภทท่ีกลาวแลว   ในคาถาน้ีวา  สนฺตุฏ ี 
จ   กตฺุตา.    อีกอยางหนึ่ง   กลุบุตรชื่อวา   เปนผูมีความพอใจ   เพราะ 
อรรถวิเคราะหวา   ยอมพอใจ.   กุลบุตรผูสันโดษ   เพราะอรรถวา   ผูพอใจ 
ดวยของของตน  พอใจดวยของมีอยู  พอใจโดยชอบ.   
         ใน ๓ อยางนั้น   ปจจัยสี่ที่ตนแลรับแลว   ซึง่ยกข้ึนในมณฑลแหงการ 
อุปสมบทอยางนี้วา   อาศัยโภชนะ   คือคําขาวที่หามาไดดวยปลีแขงชื่อวา  ของ 
ตน   กลุบุตรไมแสดงอาการผิดแปลกในเวลารับและเวลาบริโภค  เปนอยู  ดวย 
ปจจัยสี่นั้น   ดีก็ตาม   ไมดีก็ตาม   ที่เขาใหโดยเคารพ    หรือ    ไมเคารพก็ตาม 
เรียกวา   ผูพอใจดวยของของตน.    
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         สิ่งใดอันตนไดแลว    เปนของมีอยูของตน    สิ่งน้ันชื่อวา    ของมีอยู 
กุลบุตรยินดดีวยของมีอยูนั้นนั่นแล    คือ    ไมปรารถนาสิ่งอ่ืนจากของมีอยูนั้น 
สละความเปนผูปรารถนาที่เกินเสีย  เรยีกวา  พอใจดวยของมีอยู. 
         การละอนุสัยและปฏิฆะในอิฏฐารมณ  และอนิฏฐารมณ  ชื่อวา  ชอบ 
กุลบุตรพอใจในอารมณทั้งปวงโดยชอบน้ัน  เรียกวา  พอใจโดยชอบ. 
         ชื่อวา    ผูเลี้ยงงาย     เพราะอรรถวิเคราะหวา     ผูอันเขาเลี้ยงโดยงาย 
อธิบายวา   ผูเลี้ยงดูโดยงาย   จริงอยู    ภิกษุใดแสดงความเปนผูหนาเสีย    และ  
ความเปนผูไมพอใจ     ในบิณฑบาตแมที่เขาบรรจุขาวสาลีเนื้อ     และขาวสุก 
เปนตนเต็มบาตรถวาย  หรือผลักบิณฑบาตน้ัน    ตอหนาเขาท้ังหลายวา   พวก 
ทานใหอะไร     ยอมใหแกสามเณรและคฤหัสถเปนตน     ภิกษุนั่น     ชื่อวา 
เลี้ยงยาก.   มนุษยทั้งหลายเห็นภิกษุนั่น   ยอมหลีกเวนแตไกลทีเดียววา   ภิกษุ 
เลี้ยงยากไมอาจจะบํารุงเลี้ยงได. 
         สวนกลุบุตรใดไดบิณฑบาตอยางใดอยางหน่ึง     เศราหมองก็ตาม 
ประณีตก็ตาม   นอยก็ตาม   มากก็ตาม  มีใจเปนของตน  มีหนาผองใสยังมีชีวิต 
ใหเปนไปอยู   กุลบุตรนั่น    ชื่อวา   เลีย้งงาย   มนุษยทั้งหลายเห็นกุลบุตรนัน่ 
แลว   เบาใจอยางยิ่งวา   พระผูเปนเจาของพวกเราเลี้ยงงาย    ยอมยินดีดวยของ 
แมนอย ๆ   พวกเราเทาน้ัน    จักบํารุงเลี้ยงพระผูเปนเจาน้ัน     ดังน้ีแลว    ทาํ 
ปฏิญญา  บํารุงเลี้ยง.  กลุบุตรมีรูปอยางนี้   ทรงประสงควา   เปนผูเลี้ยงงายใน 
คาถาน้ี. 
         ชื่อวา  มีกิจนอย  เพราะอรรถวิเคราะหวา  กุลบุตรนั้นมีกิจนอย  คือ 
ผูไมขวนขวายในกิจหลายอยางมีความเปนผูยินดีในการงาน ยินดีในการพูดและ   
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ยินดีในคลุกคลีเปนตน.   อีกประการหนึ่ง  มีคําอธิบายวา   กุลบุตรนั้นเวนจาก 
กิจมีการทํานวกรรมในวิหารท้ังส้ิน  การสอนหมูสงฆสามเณรและคนวัดเปนตน 
กระทําอยูซึ่งกิจของตนมีการปลงผม  ตัดเล็บ  ระบมบาตร  และเย็บจีวรเปนตน 
ชื่อวา  เปนผูมีกิจ  คือ   สมณธรรมเปนเบื้องหนา.  
         ชื่อวา    มีความประพฤติเบา    เพราะอรรถวา    กุลบุตรนัน้มีความ 
ประพฤติเบา   ภิกษุผูมีสิ่งของมากบางรูป   ในเวลาหลีกไปสูทิศ    ก็ใหมหาชน 
ขนบาตรจีวร   ผาปูที่นอน   น้ํามัน  น้ําออยจํานวนมากเปนตน   โดยทูนศีรษะ 
บาง  กระเดียดบางเปนตน    หลกีไปอยู  ฉันใด  กลุบุตรใดไมเปนฉันนั้น  เปน 
ผูมีบริขารนอย ใชสอยแตเฉพาะสมณบริขาร ๘  มีบาตรและจีวรเปนตนเทาน้ัน 
ในเวลาหลีกไปสูทิศ  ก็คือเอาเทาน้ันหลีกไปเหมือนนกมีปกฉะนั้น.   กุลบุตรมี 
รูปอยางนี้   ทรงประสงควา  มีความประพฤติเบาในคาถานี้. 
         ชื่อวา  มีอินทรียอันสงบแลว    เพราะอรรถวา   กลุบุตรนัน้มีอินทรีย 
ทั้งหลายสงบแลว   มีอธิบายวา   มีอินทรียอันไมฟุงซาน   ดวยอํานาจแหงราคะ 
เปนตน    ในอารมณทั้งหลายมีอิฏฐารมณเปนตน. 
         บทวา  นิปโก  ไดแก   ผูรูแจง  คือ  ผูมีความรู   ไดแกผูมีปญญา 
อธิบายวา   ผูถึงพรอมแลว   ดวยปญญาเปนเครื่องตามรักษาศีล    ดวยปญญา 
เปนเครื่องพิจารณาจีวรเปนตน  และดวยปญญากําหนดรูสัปปายะ ๗  มีอาวาส 
เปนตน. 
         ชื่อวา  ไมคะนอง เพราะอรรถวา กุลบุตรไมมีความคะนอง  อธิบายวา 
เวนจากความคะนองกายมี ๘ ฐานะ   ความคะนองวาจามี  ๔ ฐานะ    และความ 
คะนองใจมีหลายฐานะ.  
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         การกระทําอันไมสมควรทางกาย   ในการเขาไปหาสงฆ  คณะ   บุคคล 
โรงฉัน   เรือนไฟ   ทาน้ํา   ทางภิกขาจาร   และในระหวางเรือน   ชื่อวา  ความ 
คะนองกายมี ๘ ฐานะ  คือ  ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี   นั่งรัดเขาหรือน่ังคํ้าเทา 
ในทามกลางสงฆ  อยางนี้เปนตน.  ในทามกลางคณะก็อยางนั้น   คําวา  ในทาม 
กลางคณะ ไดแก  ในการประชุมบริษัทสี่.  ในบุคคลผูแกกวาก็อยางนั้น.   
         ก็ในโรงฉัน  ยอมไมใหอาสนะแกภิกษุผูแกทั้งหลาย   ยอมกีดกันภิกษุ 
ใหมทั้งหลาย   ดวยอาสนะ.   ในเรือนไฟก็อยางนั้น   ก็ในเรอืนไฟนั้น    ไมขอ 
อนุญาตพระภิกษุผูแกทั้งหลาย   ทํากิจท้ังหลายมีการกอไฟเปนตน.   
         ก็ในทานํ้า   ทานกลาววา   พึงอาบนํ้าตามลําดับผูมา   โดยไมทําการ 
กําหนดวา   ผูหนุม   ผูแก   ภิกษุบางรูปไมเอ้ือเฟอเรื่องแมนั้นมาทีหลัง   ลงน้ํา 
เบียดพระภิกษุผูแก   และผูใหม. 
         สวนในทางภิกขาจาร  ก็เดินไปขางหนา  ๆ  ของภิกษุผูแกทั้งหลายเพ่ือ   
อาสนะท่ีเลิศ   น้ําท่ีเลิศ   บิณฑบาตท่ีเลิศ    เอาแขนกระทบแขนเขาไปกอนกวา 
ภิกษุผูแกทั้งหลาย  ในการเขาไปในระหวางเรือน  ยอมทําการเลนทางกาย  ดวย 
ภิกษุหนุมทั้งหลายดังนี้เปนตน. 
         การเปลงวาจาอันไมสมควรในสงฆ   คณะ    บุคคล    และในระหวาง 
เรือน  ชื่อวา   ความคะนองวาจามี ๔ ฐานะ   คือ  ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ีไม 
ขออนุญาตแสดงธรรมในทามกลางสงฆ.      ในคณะและในบุคคลผูแกกวา    ม ี
ประการที่กลาวแลวในกาลกอน   ก็เหมือนอยางนั้น   ภิกษุบางรูปถูกมนุษยทั้ง- 
หลายถามปญหาในทามกลางสงฆนั้น       ไมขออนุญาตภิกษุผูแกกวาแกปญหา  
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สวนในระหวางเรือน  กลาวคําอยางนี้วา  ในท่ีชือ่น้ี   มีอะไร  มีขาวยาคู  หรือ 
ของขบเค้ียว   ของขบฉัน  ทานจะใหอะไรแกเรา  ในวันนี้   เราจักขบเค้ียวอะไร 
ฉันอะไร  ดื่มอะไร  ดังนี้เปนตน. 
         การไมถึงอัชฌาจารดวยกายและวาจาในฐานเหลาน้ัน ๆ  เลย   ตรึกถึง 
สิ่งท่ีไมสมควรมีประการตาง ๆ   มีกามวิตกเปนตน     ดวยใจอยางเดียว   ชื่อวา 
ความคะนองใจมีฐานะหลายอยาง.  
         บทวา  กุเลสุ  อนนุคิทฺโธ  ความวา   ไมพัวพันในสกุลทั้งหลายท่ี 
ตนเขาหา  ดวยความอยากในปจจัย หรือ ดวยอํานาจแหงการคลุกคลีกับคฤหัสถ 
อันไมสมควร  มีอธิบายวา  ไมโศกดวย  ไมเพลิดเพลินดวย   ไมสุขในสกุลที่  
มีความสุข  ไมทุกขในสกุลที่มีความทุกข   ไมถึงการประกอบดวยตนเอง   ใน 
กรณียกิจทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน   ก็ในคาถาน้ี   คําวา   อสฺส   ใดท่ีกลาวในบทวา 
สุวโจ  อส ส  พึงประกอบคําน้ันพรอมกับบททั้งปวงอยางนี้วา   สนฺตุสฺสโก 
จ  อสฺส  สุภโร  จ  อสฺส  ดงัน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสบอกกิจท่ีควรทํา     แมยิ่งกวาน้ัน     แก 
ภิกษุผูอยูปาโดยพิเศษ    ผูประสงคเพ่ือตรัสรูสันตบทอยู    หรอืใครเพ่ือปฏิบัติ 
เพ่ือบรรลุสนัตบทอยางนี้แลว  บัดนี ้  ทรงพระประสงค   เพ่ือตรัสบอกกิจแม 
ไมควรทํา   จึงตรัสคาถาก่ึงน้ีวา 
                                   และไมพึงประพฤติทุจริตเล็กนอย 
                 อะไร   ๆ     ซึง่เปนเหตุใหทานผูรูเหลาอ่ืน 
                 ติเตียนได.  
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         คาถาน้ันมีเนื้อความวา   เมื่อทําประโยชนที่ควรทําน้ีอยางนี้  ชื่อไมพึง 
ประพฤติทุจริตทางกาย   ทางวาจาและทางใจที่เรียกวา   เล็กนอย   คือ    ลามก 
และเม่ือไมประพฤติทุจริตเล็กนอย   พึงประพฤติทุจริตหยาบอยางเดียวก็หามิได 
แตพึงประพฤติทุจริตอะไรเลา  มีอธบิายวา ไมพึงประพฤติทุจริตประมาณนอย 
คือ  แมเล็กนอย   แตนั้นพึงประพฤติ    คือ    แสดงโทษอันจะพึงเห็นเองของ 
ทุจริตน้ัน  ซึง่เปนเหตุใหทานผูรูเหลาอ่ืนติเตียนได.  
         ก็ในคาถาน้ี   เพราะผูไมรูเหลาอ่ืนไมเปนประมาณ   ดวยวาผูไมรูแม 
เหลาน้ัน    ยอมทําสิ่งท่ีไมมีโทษใหมีโทษบาง  ยอมทําสิ่งท่ีมีโทษนอย  ใหมีโทษ 
มากบาง    สวนทานผูรูทั้งหลายเทานั้นเปนประมาณ    เพราะทานผูรูเหลานั้น 
พิจารณาแลว  ใครครวญแลว  ยอมกลาวติเตียนแกคนผูควรติเตียน  ยอมกลาว 
สรรเสริญแกคนผูควรสรรเสริญ    เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
วิฺู  ปเร   แปลวา  ทานผูรูเหลาอ่ืนดังน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสอุปจารแหงกรรมฐาน    อันตางดวยประ- 
โยชนที่ควรทําและไมควรทํา    แกผูอยูปาเปนวัตรโดยพิเศษผูใครเพ่ือจะตรัสรู 
สันตบทอยู หรือ ผูใครเพ่ือปฏิบัติ  เพ่ือบรรลุสันตบทน้ัน   และแกภิกษุทั้งหลาย 
ผูใครเพ่ือจะเรียนกรรมฐานอยูแมทั้งหมด   โดยมีภิกษุผูอยูปาเปนวัตรเปนประ- 
ธาน   ดวย ๒   คาถากึ่งเหลาน้ี    อยางนี้แลว    บัดนี้    เพ่ือปริตรโดยการทําลาย 
ความกลัวแตเทวดานั้น  และเพ่ือกรรมฐาน  ดวยอํานาจฌานอันมีวิปสสนาเปน 
บาทสําหรับภิกษุเหลาน้ัน  จึงทรงเริ่มตรัสเมตตกถา  โดยนัยมอีาทิวา   สุขิโน 
วา  เขมิโน  โหนฺตุ  ดังน้ี.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สุขโิน   ไดแก  มีความพรอมพรั่งดวยสุข. 
บทวา เขมิโน ไดแก   ผูมีความเกษม มีอธิบายวา   ผูไมมีภัย  ไมมีอุปทวะ. 
บทวา  สพฺเพ ไดแก ที่เหลือลง.  บทวา สตฺตา ไดแก  สัตวมีปราณท้ังหลาย. 
บทวา  สุขิตตฺตา  ไดแก  ผูมีจิตเปนสุข. 
         ก็ในคาถาน้ี   สัตวมีชีวิตท้ังหลาย   ผูศึกษาพึงทราบวา  มีสุขดวยสุข 
ทางกาย   มีตนถึงความสุข   ดวยสุขทางใจ   หรือมีความเกษมดวยสุขแมทั้งสอง 
นั้น     หรือดวยการปลอดจากภัยและอุปทวะทั้งปวง.  
         ถามวา    ก็เพราะเหตุไร    จึงตรัสอยางนั้นเลา     ตอบวา    เพราะเพ่ือ 
ทรงแสดงอาการแหงเมตตาภาวนา   จริงอยู   พระโยคาวจรพึงเจริญเมตตาอยาง 
นี้วา    ขอสัตวทั้งหลายท้ังปวงจงเปนผูมีสุขเถิด   หรือวา   จงมีความเกษมเถิด 
หรือวา  จงมีตนถึงความสุขเถิด. 
         ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาโดยยอ ต้ังแตอุปจารสมาธิจนถึงท่ีสุดแหง 
อัปปนาสมาธิอยางนี้แลว  บัดนี ้  เพ่ือทรงแสดงเมตตาภาวนานั้น   แมโดยพสิดาร 
จึงตรัส ๒ คาถาวา   เย    เกจิ   ดังนี้. 
         อน่ึง  จิตของกุลบุตรใด    สั่งสมแลวในอารมณตาง ๆ  ยอมไมดํารง 
อยูในเอกัคคารมณ  โดยอารมณเบื้องตนเลย  แตว่ิงไปตามประเภทของอารมณ 
แลวดํารงอยู   ตามลําดับทีเดียว  เพราะฉะนั้น  เพ่ือจะทรงยังจิตของกุลบุตรนั้น 
ซึ่งติดตามแลว   ติดตามอีก  ซึ่งอารมณทั้งหลายอันตางดวยทุกะและติกะ มีการ 
สะดุง  และมั่นคงเปนตน   ใหดํารงมั่นอยูได   จึงตรัสคาถาวา เย เกจิ เปนตน. 
         อีกประการหน่ึง     เพราะอารมณใดแจมแจงแกกุลบุตรใด     จิตของ 
กุลบุตรนั้น     ยอมดํารงมั่นอยางสบายในอารมณนั้น    เพราะฉะนั้น     ทรงพระ-  
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ประสงคเพ่ือยังจิตของกุลบุตรนั้น   ดํารงมั่นอยูในอารมณอันแจมนั้น    จึงตรัส 
คาถา ๒ คาถานี้วา  เย  เกจิ  อันแสดงประเภทแหงอารมณที่เปนทุกะและติกะมี 
การสะดุงและม่ันคงเปนตน    แกภิกษุเหลาน้ัน.   
         ก็ในคําถานี้ ทรงแสดงทุกะ   คือ หมวดสองแหงสัตวสะดุงและม่ันคง 
หมวดสองแหงสัตวที่เห็นและไมเห็น     หมวดสองแหงสัตวที่อยูไกลและอยูใกล 
หมวดสองแหงภูตสัตวและสัมภเวสี    และติกะ ๓   คือ   หมวดสามแหงสัตวยาว 
สั้น     และปานกลาง     หมวดสามแหงสัตวใหญ  เล็ก  และปานกลาง   หมวดสาม 
แหงสัตวอวน  เล็ก  และปานกลาง   เพราะเกิดประโยชนในติกะท้ังสามแหงสัตว 
มีเทาปานกลาง   และในติกะท้ังสองแหงสัตวมีเทาเล็ก    ดวยบทท้ังหก    มยีาว 
เปนตน.  
         ในบทเหลาน้ัน      บทวา   เย   เกจิ    เปนคํากลาวที่ไมมีสวนเหลือ.  
สัตวทั้งหลายที่เกิดแลว   คือมีลมหายใจนั่นเทียว  ชื่อวา  ปาณภูตา.    อีกอยาง 
หน่ึง  ชื่อวา   ปาณา   เพราะอรรถวา   สัตวทั้งหลายมีลมปราณ.   ทรงถือเอา 
สัตวมีขันธ ๕ ทั้งหลาย     ผูเนื่องดวยลมอัสสาสะ   และลมปสสาสะ   ดวยบทวา 
ปาณา  นี้.  
         ชื่อวา ภูตา  เพราะอรรถวา  สัตวทั้งหลายมีอยู  ทรงถือเอาสัตวมีขันธ 
๑ และขันธ ๔  ดวยบทวา  ภูตา  นี.้  บทวา  อตฺถิ  คือ  มีอยู   ปรากฏอยู.  
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงสัตวทั้งหลายทั้งปวง อันพึงสงเคราะห 
ดวยทุกะและติกะ   ดวยพระดํารัสนี้วา    เย    เกจิ    ปาณภูตตฺถิ  รวมเขากัน 
อยางนี้แลว   บัดนี้   ทรงแสดงสัตวเหลาน้ันแมทั้งหมดสงเคราะหเขาดวยทุกะน้ีวา 
ตสา  วา  ถาวรา   วา   อนวเสสา   ดังนี้.  
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         ในคาถาน้ัน    ชื่อวา    ตสา   เพราะอรรถวา   สัตวทั้งหลายยอมสะดุง  
ก็คําวา   ตสา   นั่น    เปนชื่อแหงสัตวทั้งหลาย   ผูมีตัณหา   และมีภัย.   ชื่อวา 
ถาวรา   เพราะอรรถวา   สัตวทั้งหลายยอมม่ันคง   คําวา   ถาวรา   นั่นเปนชื่อ 
ของพระอรหันตทั้งหลาย  ผูละการดําเนินไปแหงตัณหาแลว.  ชื่อวา อนวเสสา 
เพราะอรรถวา  สัตวเหลาน้ัน  ไมมีสวนเหลือลง  อธิบายวา  แมทั้งหมด.  
         ก็คําใดท่ีตรัสแลวในท่ีสุดแหงคาถาที่   ๒  คําน้ันทั้งหมด   ผูศึกษาพึง 
เชื่อมกับทุกะและติกะวา   สัตวมีชีวิตเหลาใดเหลาหน่ึงมีอยู   เปนผูสะดุง   หรือ 
เปนผูมั่นคง   ไมมีสวนเหลือ    ขอสัตวทั้งหมดแมเหลาน้ีจงเปนผูมีตนถึงความ 
สุขเถิด    สัตวทั้งหลายท่ีเกิดแลว     หรือท่ีแสวงหาท่ีเกิดมีอยูเพียงไร    ขอสัตว 
ทั้งหมดแมเหลาน้ี    จงเปนผูมีตนถึงความสุขเถิด  ดังนี้.  
         บัดนี้   พึงทราบอธิบายในบทท้ังหกวา  ทีฆา  วา  เปนตน   อันแสดง 
ถึงติกะท้ังสามมีอาทิวา  ยาว  สั้น    ปานกลาง.   บทวา  ทีฆา ไดแกมีอัตภาพ 
ยาวมีนาค  ปลา   และเห้ียเปนตน   ก็อัตภาพของสัตวทั้งหลาย    มีนาคเปนตน 
ในมหาสมุทร  มีประมาณหลายรอยวาบาง   อัตภาพของสัตวทั้งหลายมีปลาและ 
เห้ียเปนตน  มีประมาณหลายโยชนบาง. 
         บทวา    มหนฺตา    ไดแก   มีอัตภาพใหญ    ในทะเลมีเตาเปนตน 
บนบกมีชางและนาคเปนตน    ในอมนุษยทั้งหลายมีทานพเปนตน     ดังท่ีทาน 
กลาววา    ราหูเลิศกวาสัตวมีอัตภาพท้ังหลาย    จริงอยู    ดวยตนของราหูนั้น 
สูง  ๔,๘๐๐  โยชน   แขนประมาณ  ๑.๒๐๐  โยชน  ระหวางค้ิว  ๕๐  โยชน 
และระหวางนิ้วประมาณ ๕๐ โยชนเหมือนกัน  ฝามือ ๒๐๐ โยชน.  
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         บทวา   มชฺฌมิา   ไดแก  อัตภาพของมา    โค    กระบือ    และสุกร 
เปนตน.  บทวา  รสฺสกา  ไดแก  สัตวทั้งหลายท่ีมีประมาณตํ่ากวาสัตวที่ยาว 
และปานกลาง   มีคนเต้ียเปนตน    ในชาตินั้น  ๆ. 
         บทวา  อณุกา  ไดแก สัตวทั้งหลายท่ีมีอัตภาพละเอียด    เกิดในน้ํา 
เปนตน    ไมเปนอารมณของมังสจักษุ     แตเปนวิสัยของทิพยจักษุ    หรือสัตว 
ทั้งหลายมีเล็นเปนตน.  อนึ่ง  สัตวเหลาใด    มีประมาณตํ่ากวาสัตวที่ใหญหรือ 
ปานกลาง    และกวาสัตวอวนหรือปานกลางในชาตินั้น  ๆ  สัตวเหลาน้ัน  พึง 
ทราบวา  อณุกา.  
         บทวา    ถูลา    ไดแก   สัตวทั้งหลายท่ีมีอัตภาพกลม    มีปลา   เตา 
หอยมุกและหอยโขงเปนตน. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงสัตวทั้งหลาย     โดยไมมีสวนเหลือ 
ดวยติกะท้ังสามอยางนี้แลว บัดนี้ จึงตรัสเพ่ือทรงแสดง สัตวเหลาน้ันสงเคราะห 
แมดวยทุกะท้ังสามมีอาทิวา  ทิฏา  วา   เย  จ   อทิฏา  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ทฏิา   ไดแก ที่เคยเห็น  ดวยอํานาจ 
ที่มาสูครองจักษุของตน.   บทวา   อทิฏา   ไดแก   ที่ดํารงอยูในสมุทรอ่ืน 
ภูเขาอ่ืน   และจักรวาลอ่ืนเปนตน. 
         ก็ทรงแสดงสัตวทั้งหลายที่อยูในที่ไกล และในท่ีใกลกับอัตภาพของตน 
ดวยทุกะน้ีวา  เย  จ  ทูเร  วสนฺติ  อวิทูเร  สัตวเหลาน้ันพึงทราบดวยอํานาจ 
แหงสัตวไมมีเทา   และสตัวสองเทา   ก็สัตวทั้งหลายอยูในกายของตน   เรียกวา 
อยูในที่ใกล   อยูในกายภายนอก   เรียกวา   อยูในทีไ่กล   อน่ึง   อยูในภายใน  
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อุปจาร   เรียกวา  อยูในทีใ่กล  อยูภายนอกอุปจาร  เรียกวา  อยูในท่ีไกล  อยู 
ภายในวิหาร   คาม  ชนบท  ทวีป   จักรวาล   เรียกวา   อยูในที่ใกล    อยูใน 
จักรวาลอ่ืน  เรียกวา  อยูในท่ีไกล. 
         บทวา   ภูตา   ไดแก  เกิดแลว   คือ   เกิดข้ึนแลว.   สัตวเหลาใดเกิด 
แลวเทียว  ยอมไมถึงการนับวา  จักมีอีก  คําวา  ภตูา  นั้น  เปนชื่อของสัตว 
เหลาน้ัน  ผูเปนพระขีณาสพ.   
         ชื่อวา     สัมภเวสี    เพราะอรรถวา    สัตวทั้งหลายยอมแสวงหาท่ีเกิด 
คําวา   สัมภเวสี  นั้น     เปนชื่อของพระเสขะและปุถุชนท้ังหลาย   ผูแสวงหาท่ี 
เกิดแมตอไป  เพราะความเปนผูละภวสังโยชนยังไมได. 
         อีกอยางหนึ่ง    สัตวทั้งหลายผูเกิดแตไขและเกิดแตครรภในบรรดากาํ- 
เกิดทั้งส่ี  ยังไมทําลายกระเปาะไข  และไมทําลายรกออกมาตราบใด ชื่อวา  สัม- 
ภเวสี   ตราบนั้น.  สัตวทั้งหลายท่ีทําลายกระเปาะไขและทําลายรกออกมาในภาย  
นอก  ชื่อวา  ภูต   สัตวทั้งหลายที่เกิดจากเถาไคล  และโอปปาติกสัตว  ชื่อวา 
สัมภเวสี   ในขณะแหงปฐมจิต   จําเดิมแตขณะแหงจิตดวงท่ีสอง   ชื่อวา  ภูต 
หรือยอมเกิดดวยอิริยาบถใด       ยังไมถึงอิริยาบถอ่ืนจากอิริยาบถนั้นตราบใด 
ชื่อวา  สัมภเวสี    ตราบน้ัน    ตอจากนั้นไป  จึงชื่อวา  ภูต. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาในสัตวทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจแหงการปรารถนาเพื่อถึงหิตสุขแกภิกษุเหลานั้น โดยประการตาง ๆ ดวย 
สองคาถากึ่งวา   สุขิโน  วา  เปนตนอยางนี้แลว   บดันี้    เมื่อจะทรงแสดงเมต- 
ตาภาวนานั้น     แมดวยอํานาจแหงการปรารถนาเพื่อไมใหประสบอหิตทุกข  จึง  
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ตรัสวา น   ปโร  ปร  นิกุพฺเพล.  นั่นเปนบาลีเกาแก.  บัดนี ้  สวดกันวา  
ปรฺหิ  ดังน้ีก็มี  นี้ไมด.ี 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปโร  ไดแก ชนอ่ืน.  บทวา  ปร ไดแก 
ซึ่งชนอ่ืน.  บทวา  น  นกิุพฺเพถ  คือ  ไมพึงขมขู.  บทวา  นาติมฺเถ   
คือ  ไมพึงดูหม่ินลวงเกิน.   บทวา    กตฺถจิ   ไดแก  ในท่ีทั้งหลายมีอาทิวา 
โอกาส  คาม   เขต   ทามกลางญาติ  หรือ  ทามกลางบุตร.  บทวา   น  ไดแก 
เอต.    
         บทวา    กิฺจ ิ   ไดแก   ซึ่งบุคคลผูใดผูหน่ึงจะเปนกษัตริยก็ตาม 
พราหมณก็ตาม    คฤหัสถก็ตาม   บรรพชิตก็ตาม  คนรวยก็ตาม   คนจนก็ตาม 
เปนตน. 
         บทวา   พฺยาโรสนา  ปฏีฆสฺา   ความวา  ดวยความฉุนเฉียว 
โดยพิการทางกายและวาจา  และดวยเคียดแคน   โดยพิการทางใจ.   ก็เม่ือควรจะ 
ตรัสวา  พฺยาโรสนา ปฏีฆสฺาย  พระองคก็ตรัสวา  พฺยาโรสนา ปฏี- 
ฆสฺา  เหมือนเมื่อควรจะกลาววา   สมฺมทฺาย   วิมุตฺตา   ก็กลาววา 
สมฺมทฺา วิมุตฺตา  และเมื่อควรจะกลาววา อนุปพฺพสิกขา  อนุปุพฺพ- 
กิริยาย  อนุปุพฺพปฏิปทาย  ก็กลาววา  อนุปุพฺพสิกฺขา  อนุปุพฺพกิริยา  
อนุปพฺพปฏิปทา  อฺาราธนา. 
         บทวา  นาฺมฺสฺส  ทุกขฺมิจฺเฉยฺย ความวา ไมพึงปรารถนา 
ทุกขแกกันและกัน.    มีอธิบายอยางไร   มีอธิบายวา   ไมพึงเจริญเมตตา   ดวย 
อํานาจแหงการมนสิการมีอาทิวา  จงมีความสุข  มีความเกษมเถิด  อยางเดียวเทา  
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นั้น    แตพึงเจริญมนสิการแมอยางนี้วา  ทําอยางไรหนอ  บุคคลอ่ืนบางคนไมพึง  
ขมขูบุคคลอ่ืนไร ๆ  ดวยคําโกรธทั้งหลายมีการหลอกลวงเปนตน    และไมพึงดู 
หม่ินบุคคลอ่ืนไร ๆ   ในประเทศใดประเทศหน่ึง   ดวยเรื่องมานะมีชาติเปนตน 
คือ ไมพึงปรารถนาทุกขแกกันและกัน เพราะความฉุนเฉียว  หรือ  เพราะความ 
เคียดแคน.  
         ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาโดยเน้ือความ  ดวยอํานาจแหงการปรารถ- 
นาเพ่ือความไมประสบอหิตทุกขอยางนี้แลว    บัดนี้    เมื่อจะทรงแสดงเมตตา- 
ภาวนานั้นนั่นแล   ดวยคําอุปมา  จึงตรัสวา  มาตา  ยถา  นิย  ปุตฺต  ดังน้ี. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา   มารดาพึงถนอมรักษาบุตรคนเดียวซึ่งเกิดใน 
ตน  คือบุตรที่เกิดจากอก   ไดแกบุตรคนเดียวน้ัน   ดวยอายุ   คือสละแมอายุ 
ของตน  เพ่ือปองกันทุกขที่จะมาถึงบุตรนั้น    ถนอมรักษาบุตรนั้นฉันใด  กุล- 
บุตรพึงเจริญเมตตามีในใจนี้ในสัตวทั้งปวง  คือ  พึงยังเมตตาใหเกิด  ใหเจริญ 
บอย ๆ  และพึงเจริญเมตตาน้ัน   ดวยอํานาจแหงสัตวไมมีปริมาณเปนอารมณ 
หรือ  พึงเจริญเมตตาน้ันไมมีปริมาณ   ดวยอํานาจแหงการแผไปไมมีสวนเหลือ 
ในสัตวหน่ึง. 
         ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนา     โดยอาการทั้งปวงอยางนี้แลว      บัดนี้ 
เมื่อจะทรงแสดงการเจริญเมตตาภาวนานั่นแล  จึงตรัสวา  เมตฺตฺจ  สพฺพ- 
โลกสฺมึ    ดังน้ี. 
         ในคาถาน้ัน   ชื่อวา   มิตร   เพราะอรรถวิเคราะหวา   ยอมรักใครและ 
ตานทาน  อธิบายวา  ยอมเยื่อใย  เพราะความเปนผูมีอัธยาศัยเกื้อกูล  และยอม 
รักษาจากการประสบส่ิงที่ไมเกื้อกูล   ภาวะแหงมิตร   ชื่อวา  เมตตา.  
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         บทวา  สพฺพ  ไดแก ไมมีสวนเหลือ.   บทวา   โลกสฺมึ   คือ  ใน 
สัตวโลก.  สิง่ท่ีมีในใจ  ชือ่วา  มานัส.   ก็มานัสนั้น   ตรัสอยางนี้ก็เพราะเปน 
ธรรมที่สัมปยุตดวยจิต.  บทวา  ภาวเย  คือ  พึงใหเจริญ.  ชื่อวา  ไมมีประมาณ 
เพราะเมตตาน้ันไมมีปริมาณ    เมตตาน้ัน   พระองคตรัสอยางนี้    เพราะมีสัตว 
ไมมีปริมาณเปนอารมณ.  
         บทวา    อุทฺธ    ไดแก   เบื้องบน    ทรงถือเอาอรูปภพดวยบทน้ัน. 
บทวา  อโธ    ไดแก  เบื้องตํ่า   ทรงถือเอากามภพดวยบทน้ัน.   บทวา  ติริย  
ไดแก ทามกลาง  ทรงถือเอารูปภพดวยบทนั้น.  
         บทวา  อสมฺพาธ  ไดแก  เวนจากความคับแคบ.    มีอธิบายวา   มี 
เขตแดนทําลายแลว   ขาศึกเรียกวา  เขตแดน  อธิบายวา  เปนไปแลวในเขตแดน 
แมนั้น. 
         บทวา  อเวร  ไดแก ปราศจากเวร.   มีอธิบายวา   เวนจากการปรากฏ 
แหงเวรเจตนา   แมในระหวาง ๆ. 
         บทวา  อสปตฺต  ไดแก ปราศจากขาศึก.  จริงอยู   บุคคลผูมีเมตตา 
เปนเครื่องอยู    ยอมเปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย    ยอมเปนที่รกัของอมนุษย 
ทั้งหลาย   ยอมไมมีศัตรูไร ๆ  ดวยเหตุนั้น    มานัสนั้นของบุคคลน้ัน    เรียกวา 
ไมมีศัตรู   เพราะความเปนผูปราศจากขาศึกแลว.     ก็คําวา  ขาศึก  ศัตร ู นัน่ 
เปนคําปริยาย   นี้เปนการพรรณนาเนื้อความตามลําดับบท. 
         ก็การพรรณนาเน้ือความท่ีประสงคในคาถานี้มีดังน้ี     เมตตามีในใจ 
นั่นใด   อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    กุลบุตรพึงเจริญเมตตามีในใจอันไมมี  
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ประมาณในสัตวทั้งปวง    แมอยางนี้    ก็กลุบุตรพึงเจริญเมตตาอันไมมีปริมาณ 
อันมีในใจนี้นั้นในโลกท้ังปวง   คือ   พึงใหเจริญ    ไดแกพึงใหถึงความเจริญ 
ความงอกงาม  ความไพบูล  อยางไร  คือ  ทั้งเบ้ืองบน  เบ้ืองตํ่า  และเบ้ืองขวาง 
ไดแก   เบื้องสูงจนถึงภัครพรหม    เบื้องตํ่าจนถึงอเวจี    เบ้ืองขวางตลอดทิศ 
ที่เหลือ. 
         หรือเมื่อจะแผเมตตาอันมีในใจ   อันไมมีสวนเหลือเบ้ืองสูงไปยังอรูป- 
พรหม   เบื้องตํ่าไปยังกามธาตุ   เบื้องขวางไปยังรูปธาตุ   และแมเมื่อเจริญอยาง 
นี้   ก็พึงเจริญทําเมตตาอันมีในใจนั้น     ไมใหคับแคบ    ไมมีเวร    ไมมีศัตรู 
โดยประการที่เมตตาอันมีในใจเปนธรรมชาติไมคับแคบ    ไมมีเวร    และไมมี 
ศัตรู.  
         อีกอยางหนึ่ง เมตตาอันมีในใจอันไมมีปริมาณน้ันใด ถึงแลวซ่ึงภาวนา 
สัมปทา   ไมคับแคบในโลกท้ังปวง  ดวยอํานาจแหงโอกาสโลก  ไมมีเวร   ดวย 
การกําจัดความเคียดแคนท่ีตนมีในสัตวเหลาอ่ืน   และไมมีศัตรู   ดวยการกําจัด 
ความเคียดแคนที่สัตวเหลาอ่ืนมีในตน  พึงเจริญ   คือ   พึงใหเจริญเมตตาอันมี 
ในใจเทียว  อันไมมีปริมาณน้ัน    ไมคับแคบ  ไมมีเวร  ไมมีศตัรูในโลกท้ังส้ิน 
ดวยกําหนด ๓ อยาง   คือ   เบื้องบน   เบื้องตํ่า   และเบ้ืองขวาง. 
         ครั้งทรงแสดงการเจริญเมตตาภาวนาอยางนี้แลว    บัดนี ้    เมื่อจะทรง 
แสดงความไมมีกําหนดอิริยาบถแกกุลบุตรผูตามประกอบภาวนาน้ันอยูกอน  จึง 
ตรัสวา  ติฏ  ฯ เป ฯ  อธฏิเยฺย   ดังน้ี. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา ก็กุลบุตรเมื่อจะเจริญเมตตาอันมีในใจนั่นอยาง 
นี้แลว  ไมทาํการกําหนดอิริยาบถ  ดุจในประโยคมีอาทิวา  ภิกษุนั้นนั่งขัดสมาธิ  
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ต้ังกายใหตรง   ดํารงสติเฉพาะหนา  ดังนี้   กระทําการบรรเทาเมื่อยขบอิริยาบถ 
อ่ืน ๆ ตามสบาย   ยืนอยูก็ดี   เดินอยูก็ดี   นั่งอยูก็ดี   นอนอยูก็ดี   พึงเปนผู 
ปราศจากความงวงเหงาเพียงใด  ก็พึงต้ังสติในเมตตาฌานน้ีไวเพียงนั้น. 
         อน่ึง  ครั้นตรัสการเจริญเมตตาภาวนาอยางนี้แลว   บัดนี้   เมื่อจะทรง 
แสดงความเปนผูชํานาญ   จึงตรัสวา  ติฏฺจร   ดังน้ี.   ก็กุลบุตรผูถึงความ 
เปนผูชํานาญ  ยืนอยูก็ดี  เดินอยูก็ดี  ยอมเปนผูใครเพ่ือต้ังสติในเมตตาฌานน่ัน 
ตามอิริยาบถ.  
         อน่ึง อิริยาบถทั้งหลายมีการยืนเปนตนวา  ติฏ  จร   นิสนิฺโน ดังน้ี 
ยอมไมทําอันตรายแกกุลบุตรนั้น    โดยท่ีแท  กลุบุตรนั้น    ยอมเปนผูใครเพ่ือ 
จะต้ังสติในเมตตาฌานน้ัน    ดวยอิริยาบถเพียงใด    ยอมเปนผูปราศจากความ 
งวงเหงาเพียงนั้น   ความเปนผูมีปกติประพฤติเนิ่นชาในเมตตาฌานน้ัน     ยอม 
ไมมีแกกุลบุตรนั้น  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  กุลบุตรยืนอยู 
ก็ดี   เดินอยูก็ดี   นั่งอยูก็ดี    นอนอยูก็ดี  พึงเปนผูปราศจากความงวงเหงาเพียง 
ใด  ก็พึงต้ังสตินี้ไวเพียงน้ัน. 
         คาถาน้ันมีอธิบายอยางน้ีวา  เมตตาน้ันใด  ที่ตรัสวา   และกุลบุตรพึง 
เจริญเมตตาอันมีในใจไปในโลกท้ังส้ิน ดังน้ี   กลุบุตรพึงเจริญเมตตาน้ัน    โดย 
ประการที่ไมยึดถืออิริยาบถทั้งหลาย   มีการยืนเปนตน     ในอิรยิาบถทั้งหลายมี 
การยืนเปนตน    ตามอิริยาบถ   เปนผูใครเพ่ือต้ังสติในเมตตาฌานน่ันตราบใด 
พึงต้ังสตินั่นไวตราบน้ัน. 
         เมื่อทรงแสดงความเปนผูชํานาญในการเจริญเมตตาอยางนี้     ทรง 
ประกอบกุลบุตรในเมตตาวิหารน้ันวา   พึงต้ังสตินี้ไว   ดังนี้แลว   บัดนี ้  เมื่อจะ  
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ทรงชมเชยวิหารธรรมนัน้     จึงตรัสวา  พฺรหฺมเมต    วิหาร    อิธมาหุ  แปลวา 
บัณฑิตทั้งหลายกลาววิหารธรรมนี้วา    เปนพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระ- 
อริยเจาน้ี   ดังน้ี.  
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา  เมตตาวิหารน้ีใด  อันพระผูมีพระภาคเจาทรง 
พรรณนาแลว    เริ่มตนแตคําวา   สุขิโน  วา  เขมิโน โหนฺตุ   จนถึงคําวา 
เอต  สตึ   อธฏิเยฺย  บัณฑิตท้ังหลายกลาวเมตตาวิหารน่ันวาเปนพรหมวิหาร 
คือ   กลาววาเปนธรรมเครื่องอยูที่ประเสริฐที่สุดในธรรมวินัยของพระอริยเจาน้ี 
เพราะเปนธรรมปราศจากโทษในทิพวิหาร    พรหมวิหาร    อรยิวิหาร   และ 
อิริยาบถวิหารท้ังส่ี   และเพราะเปนธรรมทําประโยชนแกตนบาง   แกสัตวเหลา 
อ่ืนบาง  เพราะฉะนั้น    กลุบุตรยืนอยูก็ดี   เดินอยูก็ดี  นั่งอยูกด็ี   นอนอยูก็ดี 
เปนนิจ   สม่าํเสมอ   ไมจุนจาน   พึงเปนผูปราศจากความงวงเหงาเพียงใด  ก็ 
พึงต้ังสตินี้ไวเพียงนั้น. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนา   โดยประการตาง ๆ 
แกภิกษุเหลานั้นอยางนี้แลว   บัดนี้     เพราะเมตตาเปนธรรมใกลตออัตตทิฏฐิ 
เพราะเปนธรรมมีสัตวเปนอารมณ   เพราะฉะน้ัน     เมื่อจะทรงแสดงการบรรล ุ
อริยภูมิ   ทําเมตตาฌานน้ันนั่นแลใหเปนบาทแกภิกษุเหลาน้ัน    โดยมุข   คือ 
การกีดกันความยึดถือทิฏฐิ  จึงตรัส  คือ    ใหเทศนาจบดวยพระคาถานี้วา 
ทิฏ ิฺจ  อนปุคมฺม  และไมเขาไปอาศัยทิฏฐิ  ดังน้ี. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา  เมตตาฌานวิหารน้ีใด  อันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพรรณนาแลววา  พฺรหฺมเมต วิหาร อิธมาหุ   แปลวา  บัณฑิตท้ังหลาย 
กลาววิหารธรรมนี้วา    เปนพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจาน้ี     และ 
กุลบุตรออกจากเมตตาฌานวิหารน้ันแลว   กําหนดรูปธรรม   กําหนดอรูปธรรม  
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ตามทํานองท่ีกําหนดเปนตน     ซึ่งธรรมมีวิตกวิจารเปนตนในเมตตาฌานวิหาร 
นั้น     และไมเขาไปอาศัยทิฏฐิในกองแหงสังขารลวน ๆ    ดวยการกําหนดนาม 
และรูปนี้อยางนี้วา  บุคคลไมพึงไดสัตวในกองแหงสังขารนี้  เปนผูมีศีล   ดวย 
โลกุตรศลี    โดยลําดับ    ถึงพรอมแลวดวยทัศนะ    กลาวคือ    สัมมาทิฏฐิใน 
โสดาปตติมรรค   อันสัมปยุตดวยโลกุตรศีล   และตอจากนั้น  ความยินดีในวัตถุ 
กามท้ังหลายนี้ใด  อันเปนกิเลสกามท่ียังละไมได   ก็พึงนําออกซ่ึงความยินดีใน 
กามท้ังหลายแมนั้น      ดวยสกทาคมิมรรคและอนาคามิมรรค     และดวยการละ 
ไมมีสวนเหลือ    ดวยอานุภาพแหงมรรคท้ังสองน้ัน     ครั้นนาํออกแลวคือสงบ 
ระงับแลว    ยอมไมถึงความเปนสัตวนอนในครรภอีกโดยแทแล   คือ   ยอมไม 
ถึงความนอนในครรภอีกโดยสวนเดียวน่ันเทียว  คือ   เกิดในสุทธาวาสท้ังหลาย 
แลว   บรรลพุระอรหัต    ปรินิพพานในสุทธาวาสน้ันแล.  
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงยังเทศนาใหจบอยางนี้แลว จึงตรัสกะภิกษุ 
เหลาน้ันวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงไป  จงอยูในราวปาน้ัน   และถือ 
เอาสูตรนี้แลว     จงเคาะระฆังประชุมกันในวันเปนที่ฟงธรรมทั้งแปดแหงเดือน 
กระทําธรรมกถา   สอบถาม  อนุโมทนา  เสพ  เจริญ   ทําใหมาก  ซึ่งกรรมฐาน 
นี้นั่นแล    อมนุษยแมเหลาน้ัน    จักไมแสดงอารมณอันนากลัวแกเธอทั้งหลาย 
จักเปนผูใครประโยชน   ใครความเกื้อกูล   แนแท   ดังน้ี. 
         ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา  สาธุ  ลุกจากอาสนะอภิวาท 
พระผูมีพระภาคเจา  กระทําประทักษิณ   ไปในราวปานั้นแลว   กระทําอยางที่ 
ทรงสั่งสอนน้ัน    เทวดาทั้งหลายคิดวา   พระผูเปนเจาท้ังหลาย   ใครประโยชน 
ใครความเกื้อกูลแกพวกเรา    เกิดมีปติและโสมนัส     ปดกวาดเสนาสนะเองแล  
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จัดแจงน้ํารอน   ทําการนวดหลัง   ทาการนวดเทา   ตระเตรียมอารักขา    ภิกษุ 
แมเหลาน้ันเจริญเมตตาอยางนั่นแล    ทําเมตตาน่ันเทียวใหเปนบาท     ปรารภ 
วิปสสนา แมทุกรูป ก็บรรลุพระอรหัตอันมีผลเลิศ ในภายในไตรมาสน้ันทีเดียว 
ปวารณาวิสุทธิปวารณาในมหาปวารณา   ดังน้ีแล. 
                                 ก็กุลบุตรทําประโยชนอันควรทํา    ที ่
                 พระตถาคตเจา    ผูทรงฉลาดในประโยชน 
                 เปนใหญดวยธรรม  ตรัสแลวอยางน้ี  พึงได 
                 เสวยความสงบแหงหทัยอยางย่ิง      ชนผูมี  
                 ปญญาอันบริบูรณทั้งหลาย    ยอมไดตรัสรู 
                 เฉพาะสันตบท   เพราะฉะน้ันแล   วิญูชน 
                 ผูใครเพ่ือตรัสรูอยูซึ่งสันตบทน้ัน      อนัเปน 
                 อมตะ   นาอัศจรรย    ที่พระอริยเจาใครแลว 
                 พึงทําประโยชนที่ควรทํา       อันตางดวยศีล 
                 สมาธิ      และปญญาอันหมดมลทินเนือง  ๆ   
                 ดังน้ีแล. 
              จบอรรถกถาเมตตสูตร   แหงอรรถกถาขุททกนิกาย 
                                          ชื่อ  ปรมัตถโชติกา  
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                      เหมวตสูตรที่  ๙   

         วาดวยยักษชมเชยพระผูมีพระภาคเจา 
          สาตาคิรยักษกลาววา 
                                 [๓๐๙]  วันนี้เปนอุโบสถท่ี  ๑๕  ราตรี  
        อันเปนทิพยปรากฏแลว   มาเราท้ังสองจงไป 
               เฝาพระโคดม    ผูเปนพระศาสดามีพระนาม 
               อันไมทรามเถิด.  
          เหมวตยักษถามวา 
                         พระโคดมผูคงท่ีทรงต้ังพระทัยไวดี 
               แลว    ในสัตวทัง้ปวงแลหรือ    พระโคดม 
                ทรงกระทําความดําริในอิฏฐารมณ   และ 
                อนิฏฐารมณใหอยูในอํานาจแลหรือ. 
          สาตาคิรยักษตอบวา  
                          ก็พระองคเปนผูคงท่ี  ทรงต้ังพระทัย 
                ไวดีแลวในสัตวทั้งปวง       อนึ่ง    พระองค  
                ทรงกระทําความดําริในอิฏฐารมณและ 
                อนิฏฐารมณ  ใหอยูในอํานาจแลว. 
                  เหมวตยักษถามวา 
                                พระโคดมไมทรงถือเอาส่ิงของที่เจา- 
            ของเขาไมไดใหแลหรือ  ทรงสํารวมแลวใน  
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        สัตวทั้งหลายแลหรอื  ทรงหางไกลจากความ  
               ประมาทแลหรอื         ยอมไมทรงละทิ้งฌาน 
               แลหรือ. 
          สาตาคิรยักษตอบวา 
                            พระองคไมถือเอาส่ิงของท่ีเจาของ 
               เขาไมไดให  ทรงสํารวมแลวในสัตวทั้งหลาย 
               และทรงหางไกลจากความประมาท พระองค  
               เปนผูตรัสรูแลว   ยอมไมทรงละท้ิงฌาน. 
          เหมวตยักษถามวา  
                            พระโคดมไมตรัสคําเท็จเท็จหรือ   ม ี
                พระวาจาไมหยาบคายแลหรือ      ไมตรสัคํา 
                สอเสียดแลหรอื    ไมตรัสคําเพอเจอแลหรือ. 
          สาตาคิรยักษตอบวา 
                             พระองคไมตรัสคําเท็จ   มีพระวาจา 
                ไมหยาบคาย   และไมตรัสคําสอเสียด   ตรัส 
                คําท่ีเปนประโยชนอยางเดียว      เพราะทรง 
                กําหนดดวยพระปญญา. 
          เหมวตยักษถามวา 
                            พระโคดมไมทรงยินดีในกามท้ังหลาย 
                แลหรือ     พระหฤทัยของพระโคดมไมขุนมัว  
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              แลหรือ  พระโคดมทรงลวงโมหะไดแลวหรือ 
               พระโคดมทรงมีพระจักษุในธรรมทั้งหลาย 
        แลหรือ. 
        สาตาคิรยักษตอบวา 
                        พระองคไมทรงยินดีในกามท้ังหลาย 
            และพระหฤทัยของพระองคไมขุนมัว   พระ-  
            องคทรงลวงโมหะไดทั้งหมด  พระองคตรัสรู 
            แลว  ทรงมีพระจกัษุในธรรมท้ังหลาย. 
        เหมวตยักษถามวา 
                         พระโคดมทรงถึงพรอมแลว      ดวย 
            วิชชาแลหรือ      ทรงมีจรณะบริสุทธ์ิแลหรือ 
                อาสวะท้ังหลายของพระองคนั้นสิ้นไปแลว 
                แลหรือ  ภพใหมไมมีแลหรอื. 
        สาตาคิรยักษตอบวา 
                                 พระองคทรงถึงพรอมแลวดวยวิชชา 
                และทรงมีจรณะบริสุทธ์ิ    อาสวะท้ังหลาย 
                ของพระองคสิ้นไปหมดแลว     ภพใหมของ 
                พระองคไมมี. 
        เหมวตยักษกลาววา 
                                 พระหฤทัยของพระโคดมผูเปนมุน ี
                ถึงพรอมแลว    ถึงพรอมแลวดวยกายกรรม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 397 

        วจีกรรม    และมโนกรรม   มาเราทั้งสองจง 
                ไปเฝาพระโคดมผูทรงถึงพรอมแลวดวย 
                วิชชาและจรณะกันเถิด.  
         เหมวตยักษชมเชยพระผูมีพระภาคเจาวา 
                            มาเถิด    เราจงไปเฝาพระโคดมผูม ี
                 พระชงฆเพียงปลีแขงเนื้อทรายผูซูบผอม 
                 เปนนักปราชญ   มีพระกระยาหารนอย  ไม 
                 โลภ  เปนมุนทีรงฌานอยูในปา    เราเขาไป  
                 เฝาพระโคดม   ผูดุจราชสีห    เสด็จเท่ียวไป 
                 พระองคเดียว   ไมเสด็จมาสูภพใหม   ไมม ี
                 ความหวงใย ในกามท้ังหลาย แลวจงทูลถาม 
                  ถึงธรรม  เปนเครื่องพนจากบวงมาร  เราจง 
                  ทูลถามพระโคดมผูตรัสบอก    ผูทรงแสดง 
                  ผูทรงถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง     ผูตรัสรูแลว 
                  ผูทรงลวงเวรภัยไดแลว. 
            เหมวตยักษทูลถามวา 
                                 เมื่ออะไรเกิดขึ้น    โลกจึงเกิดขึ้น 
                   โลกยอมกระทําความเชยชิดในอะไร    โลก 
                   ยืดถืออะไร  เมื่ออะไรม ี   โลกจึงเดือดรอน.  
             พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนเหมวตะ  
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                              เมื่ออายตนะภายในและภายนอก  ๖ 
        เกิดขึ้น       โลกจึงเกดิขึ้น      โลกยอมกระทํา 
        ความเชยชิดในอายตนะภายในและภายนอก 
        ๖ โลกยดึถืออายตนะภายในและภายนอก ๖ 
        นั่นแหละ   เมื่ออายตนะภายในและกายนอก 
        ๖ ม ี  โลกจึงเดือดรอน. 
                         อุปาทานท่ีเปนเหตุใหโลกตองเดือด- 
        รอนเปนไฉน      ขาพระองคทูลถามแลว    ขอ 
        พระองคตรัสบอก        ซึ่งธรรมชาติเปนเครื่อง 
        ออกจากโลก             บุคคลจะพนจากทุกขได 
        อยางไร.  
                         กามคุณ  ๕  ในโลกมใีจเปนที่  ๖  เรา 
        ประกาศแลว          บุคคลคลายความพอใจใน 
        กามคุณ   ๕   นี้ไดแลวยอมพนจากทุกขไดดวย 
        อาการอยางน้ี            เราบอกซึ่งธรรมชาติเปน 
        เครื่องออกจากโลกน้ี           ตามความเปนจริง 
        แกทานท้ังหลายแลว      ถาแมทานท้ังหลายพึง 
        ถามเราพันครั้ง           เราก็จะบอกขอนี้แกทาน 
        ทั้งหลาย        เพราะบุคคลยอมพนจากทุกขได  
        ดวยอาการอยางน้ี.  
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                   ในโลกน้ีใครเลาขามโอฆะได    ใน 
        โลกนี้ใครเลาขามอรรณพได    ใครยอมไม 
        จมลงในอรรณพท่ีลกึซึ้ง    ไมมทีี่พ่ึง    ไมม ี
        ที่ยึดเหนี่ยว. 
                         ผูถึงพรอมแลวดวยศีล  มีปญญา  มี  
        ใจต้ังมัน่ดีแลว    มคีวามหมายรู   ณ  ภายใน 
        มีสติทุกเมื่อ         ยอมขามพนโอฆะท่ีขามได 
        แสนยาก     ผูนั้นเวนจากกามสัญญา      ลวง  
        สังโยชนทั้งปวงเสียได       มีความเพลิดเพลิน 
        และภพหมดส้ินแลว   ยอมไมจมลงในอรรณพ 
        คือ  สงสารอันลึก. 
                          เชิญทานท้ังหลาย    ดูพระผูมีพระ- 
        ภาคเจาพระองคนั้น      ผูมีพระปญญาลึกซึ้ง 
        ผูทรงแสดงเน้ือความละเอียด        ไมมีความ 
        กังวล    ไมของแลวในกามภพ    พนวิเศษแลว 
        ในอารมณทั้งปวง      ทรงดําเนินไปในทางอัน 
        เปนทิพย   ทรงแสวงหาคุณอันใหญ  เชิญทาน 
        ทั้งหลายดู      พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
        ผูมีพระนามไมทราม      ผูทรงแสดงเน้ือความ 
        ละเอียด        ผูทรงใหปญญา    ไมของแลวใน  
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        อาลัยในกาม     ทรงรูธรรมทั้งปวง     มีพระ- 
        ปญญาดี  ทรงดําเนินไปในทางอันเปนอริยะ 
        ทรงแสวงหาคุณอันใหญ. 
                         วันนี้เราท้ังหลายเห็นดีแลวหนอ 
        สวางไสวแลว       ต้ังขึ้นดีแลว         เพราะเรา 
        ทั้งหลาย       ไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูทรงขาม 
        โอฆะไดแลว  หาอาสวะมิได.   
                                ยักษหน่ึงพันทั้งหมดเหลาน้ี   มีฤทธ์ิ  
        มียศ   ยอมถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
        เปนสรณะดวยคําวา            พระองคเปนพระ- 
        ศาสดาผูยอดเย่ียมของขาพระองคทั้งหลาย 
        ขาพระองคทั้งหลาย          จักขอนอบนอมซึ่ง 
        พระสมัพุทธเจาและความท่ีพระธรรมเปน 
        ธรรมดี    เท่ียวไปจากบานสูบาน   จากภูเขา 
        สูภูเขา. 
                                              จบเหมวตสูตรที่  ๙                                  
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                อรรถกถาเหมวตสูตร  

         เหมวตสูตรเริ่มดวยคาถาวา  อชชฺ   ปณฺณรโส   ดังน้ี :- 
         มีอุบัติอยางไร ?   มีอุบัติเพราะอํานาจแหงคําถาม    จริงอยู   พระผูมี 
พระภาคเจา    ถูกเหมวตยักษทูลถาม      จึงตรัสพระดํารัสวา    ฉสุ    โลโก 
สมุปฺปนฺโน  เมื่ออายตนะหกเกิด  โลกก็เกิดข้ึน  ดังนี้เปนตน. 
         ในสูตรนั้น คําวา  อชฺช  ปณฺณรโส  เปนตน   สาตาคิรยักษกลาว 
คําวา  อิติ   สาตาคิโร    เปนตน    พระสังคีติกาจารยทั้งหลายกลาว.    คําวา 
กจฺจิ  มโน   เปนตน  เหมวตยักษกลาว.  คําวา ฉสุ โลโก  เปนตน  พระผูม ี
พระภาคเจาตรัส   คําท้ังหมดนั้นรวมเขากัน    เรียกวา   เหมวตสูตร.   อาจารย 
บางพวกกลาววา   สาตาคิรสูตร    ดังน้ีก็มี    ในสูตรน้ัน     คาถาวา    อชฺช    
ปณฺณรโส  เปนตน   มีอุบัติดังน้ี :- 
         ในภัตรกัปนี้นั่นแล    มนุษยทั้งหลายไดกระทําสรีรกิจ    ดวยการบูชา 
อยางใหญ   แดพระผูมีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา   กัสสป   ผูทรง 
อุบัติในสมัยคนท้ังหลายมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป  ทรงดํารงพระชนมายุได ๑๖,๐๐๐ ป 
แลวปรินิพพาน    พระธาตุทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสป 
นั้นไมกระจัดกระจาย  ต้ังอยูเปนกอนเดียวกัน   ดุจกอนทองคําฉะนั้น   เพราะนั่น 
เปนธรรมดาของพระพุทธเจาผูทรงมีพระชนมายุยืนทั้งหลาย  สวนพระพุทธเจา 
ผูทรงมีพระชนมายุนอยท้ังหลาย     อันชนจํานวนมากยังไมทันเห็น     ก็เสด็จ 
ปรินิพพานกอน    เพราะฉะนั้น     จึงทรงอธิษฐานวา   ขอพระธาตุทั้งหลายจง  
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กระจัดกระจาย   ดวยทรงอนุเคราะหวา   ชนทั้งหลายในท่ีนั้น  ๆ  ทําแมการบูชา 
พระธาตุแลว   จักประสบบุญ   ดวยเหตุนั้น   พระธาตุทั้งหลายของพระพุทธเจา 
ผูทรงมีพระชนมายุนอยเหลาน้ัน     จึงกระจัดกระจายไป  ดุจเศษสวนของทองคํา 
เหมือนพระธาตุทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา   ฉะน้ัน.  
         มนุษยทั้งหลายไดทําเรือนบรรจุพระธาตุของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  
ใหมีแหงเดียวเทาน้ัน    ใหประดิษฐพระเจดีย  โดยสวนสูงและโดยรอบ ๑ โยชน 
พระเจดียนั้น    มีประตู   ๔ แหง   หางกันประตูละ  ๑ คาวุต   พระเจากิงกิราช  
ทรงสราง ๑ ประตู     พระราชโอรสของพระองคพระนามวา   ปฐวินธร   ทรง 
สราง ๑ ประตู   อํามาตยผูเปนหัวหนาของเสนาบดีทั้งหลายสราง  ๑ ประตู  ชาว 
ชนบทมีเศรษฐีเปนหัวหนาสราง ๑ ประตู    อิฐกอนเดียวสําเร็จดวยทองคําสีสุก 
ปลั่ง   และสาํเร็จดวยรัตนะตาง ๆ   เทียบเทียมกับรสแหงทองคําสีสุกปลั่ง     แต 
ละกอนมีราคาหน่ึงแสนกหาปณะ      มนุษยเหลาน้ันไดทํากิจดวยดินเหนียว 
หรดาลและมโนศิลาทั้งหลาย    และกิจดวยนํ้า    ดวยนํ้ามันหอม    ไดประดิษฐ 
พระเจดียนั้นไว. 
         เมื่อพระเจดียประดิษฐอยางนี้แลว   กุลบุตร  ๒  คนเปนสหายกันออก 
บวชในสํานักของพระสาวกผูใหญทั้งหลาย   จริงอยู    พระสาวกผูใหญทั้งหลาย 
ของพระพุทธเจาผูทรงมีพระชนมายุยืนเทาน้ัน  ยอมใหบรรพชา  ใหอุปสมบท 
ใหนิสัย   สาวกท้ังหลายนอกน้ียอมไมได    แตนั้น    กลุบุตรเหลาน้ัน    ถามวา 
ขาแตทานผูเจริญ    ในศาสนามีธุระเทาไร   พระเถระกลาววา   ธุระมี   ๒  อยาง 
คือ   วาสธุระ ๑   ปริยัติธุระ  ๑   ในธุระ  ๒  อยางนั้น    กลุบุตรผูบวชแลว  
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อยูในสํานักของพระอาจารยและพระอุปชฌายสิ้น   ๕  ป    บําเพ็ญขอวัตรและ 
ปฏิบัติทําปาฏิโมกข   และภาณวารและสูตร ๒ - ๓ สูตร   ใหคลองแคลว    เรยีน 
กรรมฐานเขาสูปา   โดยไมมีความอาลัยในตระกูล   หรือคณะ   สืบตอ  พยายาม 
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต  นี้ชื่อวา  วาสธุระ  สวนกุลบุตรเลาเรียน ๑ นิกาย 
๒  นิกาย  หรือ ๕ นิกาย  ตามกําลังของตน  พึงตามประกอบศาสนาใหบริสุทธิ์ดี 
โดยปริยัติ   และโดยอรรถ   นี้เรียกวา   ปริยัติธุระ.  
         ลําดับนั้น    กลุบุตรเหลาน้ันกลาววา    บรรดาธุระ ๒ อยาง   วาสธุระ 
เทาน้ันประเสริฐ    คิดวา    ก็พวกเรายงัหนุม   จักบาํเพ็ญวาสธุระในเวลาตนแก 
จักบําเพ็ญปริยัติธุระกอน   จึงปรารภปริยัติ.   ทานทั้งสองโดยปกติเทียว   เปน 
คนมีปญญา    ตอกาลไมนานนัก    กม็ีความรูอันกระทําแลวในพุทธพจนทั้งสิ้น 
และเปนผูฉลาดในการวินิจฉัยในวินัยอยางยิ่ง  ทานท้ังสองน้ันเพราะอาศัยปริยัติ 
จึงมีบริวารเกิดข้ึน     เพราะอาศัยบริวารจึงมีลาภ     แตละรูปมภิีกษุ  ๕๐๐  เปน 
บริวาร  ทานเหลาน้ันแสดงอยูซึ่งศาสนาของพระศาสดา   เปนเหมือนพุทธกาล 
อีก. 
         ในกาลนั้น  ภิกษุ ๒ รูป  คือ   พระธรรมวาที     พระอธรรมวาที ๑ 
อยูในวัดใกลบาน  พระอธรรมวาทีเปนคนดุราย  หยาบคาย ปากจัด  อัชฌาจาร 
ของพระอธรรมวาทีนั้น   ปรากฏแกพระธรรมวาทีนอกนี้ แตพระธรรมวาทีเตือน 
พระอธรรมวาทีนั้นวา  ดูกอนผูมีอายุ   กรรมนี้ของทาน    ไมสมควรแกศาสนา 
พระอธรรมวาทีจึงคัดคานวา   ทานเห็นอะไร    ทานฟงอะไร    พระธรรมวาที 
อีกรูปจึงกลาว    พระวินัยธรท้ังหลายจักรู    แตนั้น      พระอธรรมวาทีรูวา   ถา  
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พระวินัยธรท้ังหลายจักวินิจฉัยเรื่องนี้ไซร        ที่พ่ึงของเราในศาสนาจักไมมีแน 
ประสงคจะทําเปนฝกฝายของตน      จึงถือบริขารทั้งหลายกอนเทียว      เขาหา 
พระเถระ ๒ รูปนั้น    ถวายสมณบริขาร     ปรารภเพ่ืออยูดวยนิสัยตอพระเถระ 
เหลาน้ัน     และไดทําการบํารุงท้ังหมดแกพระเถระเหลาน้ัน     ดุจประสงคเพ่ือ 
บําเพ็ญขอวัตรและปฏิบติัโดยเคารพ. 
         แตนั้น    ในวันหน่ึง   พระอธรรมวาทีไปสูที่บํารุง    ไหวแลว   แมอัน  
พระเถระเหลาน้ันปลอยไปอยู     กย็ังยืนอยูนั่นเทียว     พระเถระทั้งหลายจึงถาม 
พระอธรรมวาทีนั้นวา   มีอะไรจะพึงพูดอีกหรือ  ?    พระอธรรมวาทีนั้นเรียนวา 
มีขอรับผม   มีการทะเลาะกับภิกษุรูปหน่ึง    เพราะอาศัยอัชฌาจารของผม    ถา 
ภิกษุนั้นมาที่นี้จักบอกเรื่องนั้นไซร    โปรดอยาวินิจฉัยตามวินิจฉัย    พระเถระ 
ทั้งหลายกลาววา   การไมวินิจฉัยเรื่องท่ีเกิดตามวินิจฉัยไมควร  พระอธรรมวาที 
นั้นเรียนวา   ขาแตทานผูเจริญ   เมื่อทานทําการวินิจฉัยอยางนั้น    กระผมจะไม 
มีที่พ่ึงในศาสนา    ความชั่วน่ัน     จงยกใหแกกระผมเถิด  ขอทานท้ังหลายอยา 
วินิจฉัยเรื่องน้ัน  พระวินยัธรเหลาน้ัน ถูกพระอธรรมวาทีบีบค้ันอยู   จึงยอมรับ 
พระอธรรมวาทีนั้นรับปฏิญญาของพระวินัยธรเหลาน้ันแลว   ไปสูอาวาสน้ันอีก 
กลาววา   เรือ่งทั้งหมดจบแลว   ในสาํนักของพระวินัยธรท้ังหลาย ดูหม่ินพระ- 
ธรรมวาทีนั้นใหหนักขอยิ่งข้ึน   จึงพูดคําหยาบคาย. 
         พระธรรมวาทีคิดวา    พระอธรรมวาทีนี้มีที่อิงอาศัย   จึงออกไปทันที 
เขาไปหาภิกษุ  ๑,๐๐๐ รปู   ซึ่งเปนบริวารของพระเถระทั้งหลาย    แลวกลาววา 
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   พระเถระควรวินิจฉัยเรื่องที่เกิดข้ึนตามธรรมมิใชหรือ  ?  
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หรือไมใหระลึก   ใหแสดงความลวงเกินกะกันและกันแลว    พึงทําความสามัคคี 
แตพระเถระเหลาน้ันไมวินิจฉัยเรื่องเลย    ไมทําความสามัคคี   นั่นเรื่องอะไรกัน 
ฝายภิกษุเหลาน้ันฟงแลวก็นิ่งเสีย  ดวยคิดวา  เรื่องอะไร ๆ พระอาจารยทั้งหลาย 
รูแลวมิใชหรอื ?   แตนั้น     พระอธรรมวาทีไดโอกาส   จึงเบียดเบียนพระธรรม 
วาทีนั้นวา   ในกาลกอนทานพูดวา   พระวินัยธรท้ังหลายจักรู  บัดนี ้ ทานจง 
บอกเรื่องนั้นแกพระวินัยธรเหลาน้ัน    แลวกลาววา   ทานแพแลวแตวันนี้    จง  
อยามาสูอาวาสนั้น  ดังนี้    ก็หลีกไป  แตนั้น   พระธรรมวาทีเขาไปหาพระเถระ 
ทั้งหลายกลาววา     ทานท้ังหลายไมคํานึงถึงพระศาสนา     คํานึงถึงแตบุคคลวา 
ทานจงบํารุงพวกเรา  จงใหพวกเรายินดี   ไมรักษาพระศาสนา   แตรักษาบุคคล 
ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  ทานทั้งหลายไมควรพิจารณาวินิจฉัย  พระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา  กัสสป  เสด็จดับขันธปรินิพพานแลวในวันนี้  ดังน้ีแลว  รองดวย 
เสียงอันดัง  คร่ําครวญอยูวา  พระศาสนาของพระศาสดาพินาศแลว   ก็หลกีไป. 
         ลําดับนั้นแล   ภิกษุเหลาน้ันสลดจิต     เกิดความรังเกียจวา    พวกเรา 
รักษาบุคคลโยนรัตนะคือพระศาสนาลงในเหว    เธอเหลาน้ันถึงแลว    ประกอบ 
แลวดวยความรังเกียจนั้นน่ันแล      พวกเธอทํากาละแลว      ไมอาจเพ่ือเกิดใน 
สวรรค     อาจารยคนหน่ึงเกิดในเหมวตบรรพตในหิมวันตประเทศ   เปนยักษ 
ชื่อวา  เหมวตะ   อาจารยคนที่สองเกิดในสาตบรรพตในมัชฌมิประเทศ   เปน 
ยักษชื่อวา  สาตาคิระ    ฝายภิกษุเหลานั้นผูเปนบริวารของอาจารยทั้งสองน้ัน 
ปฏิบัติตามอาจารยเหลาน้ัน    ไมอาจเพ่ือเกิดในสวรรค    ก็เกิดเปนยักษผูเปน 
บริวารของยักษทั้งสองน้ัน      สวนคฤหัสถทั้งหลายผูถวายปจจัยแกภิกษุเหลาน้ัน  
เกิดในเทวโลก.                             
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         เหมวตยักษและสาตาคิรยักษ  เปนเจายักษที่มีอานุภาพมาก  ในภายใน 
เสนาบดียักษ ๒๘  ตน  กธ็รรมดาของเสนาบดียักษทั้งหลายน้ีคือ เทวดาทั้งหลาย 
ประชุมกันในภคลวติมณฑป บนพ้ืนมโนศิลา  ในหิมวันตประเทศ เพ่ือวินิจฉัย 
ธรรม  เดือนละ ๘ วัน     เสนาบดียักษทั้งหลายพึงประชุมกันทีม่ณฑปน้ัน    ใน 
ขณะนั้น     สาตาคิรยักษและเหมวตยักษพบกันในสมาคมน้ันจําได   และถามถึง 
สถานที่เกิดของตนวา    เพ่ือน !  ทานเกิดในที่ไหน   ทานเกิดที่ไหน    เปนผู 
เดือนรอนวา  เพ่ือน !  พวกเราฉิบหายแลว  ในกาลกอน  พวกเราทําสมณธรรม  
สิ้น ๒๐,๐๐๐ ป   อาศัยสหายชั่วคนเดียว  เกิดในกาํเนิดยักษ  ทายกผูถวายปจจัย 
ทั้งหลายของพวกเรา   เกดิในกามาวจรเทพ    ลําดับนั้น  สาตาคิรยักษกลาวกะ 
เหมวตยักษนั้นวา    แนะทานผูนิรทุกข !  ธรรมดาหิมวันตสมมติกันวามีความ 
อัศจรรย   ทานเห็นหรือฟงความอัศจรรยไร ๆ พึงบอกแกเราบาง    ฝายเหมวต 
ยักษก็กลาววา  แนะทานผูนิรทุกข ! ธรรมดามัชฌิมประเทศสมมติกันวามีความ 
อัศจรรย   ทานเห็นหรือฟงความอัศจรรยไร ๆ  พึงบอกแกเราดวย    เมื่อสหาย 
ทั้งสองนั้น ทํากติกากะกันและกันแลวไมละอุบัตินั้นนั่นเทียวอยูอยางนี้ พุทธันดร 
หน่ึงก็สิ้นไป  มหาปฐวีก็หนาข้ึนประมาณ ๑ โยชน  ๓ คาวุต. 
         ในกาลนั้น พระโพธิสัตวของพวกเรามีปณิธานอันตนกระทําแลว แทบ 
บาทมูลของพระพุทธเจา ทีปงกร      บําเพ็ญบารมีทั้งหลายจนถึงการเกิดเปน 
พระเวสสันดรแลว    อุบัติในชั้นดุสิต   ดํารงอยูในชั้นดุสิตน้ันตลอดอายุ   ผูอัน 
เทวดาทั้งหลายเชื้อเชิญ       โดยนัยที่กลาวแลวในธรรมบทนิทานน่ันเทียว    แลดู 
มหาวิโลกนะ ๕ อยาง    บอกแกเทวดาทั้งหลาย    เมื่อบุรพนิมิต ๓๒ ประการ  
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เปนไปอยู   ไดถือปฏิสนธิในโลกน้ียังหมื่นโลกธาตุใหหว่ันไหว  เจายักษเหลาน้ี  
แมเห็นมหาโลกนะเหลาน้ัน   ก็ไมรูวาเกิดเพราะเหตุนี้   อาจารยพวกหน่ึงกลาววา 
ไมเห็นเลย     เพราะเจายักษเหลาน้ันมัวเลนอยู.       ในการประสูติ     การออก 
อภิเนษกรมณ   และการตรัสรู  ก็นัยน้ี. 
         ก็เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกปญจวัคคีย   ประกาศพระธรรมจักร 
อันประเสริฐ    มีปริวัฏ  ๓  มีอาการ ๓๒   ใหเปนไปอยู       ในคราวประกาศ 
พระธรรมจักร  บรรดาสหายท้ังสองน้ัน   สาตาคิรยักษตนเดียวเทาน้ัน  ไดเห็น  
แผนดินใหญหว่ันไหว   บรุพนิมิตและปาฏิหาริย   และเหตุการณอุบัติ    ครัน้รู 
แลว   พรอมกับบริษัทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาฟงเทศนา    แตก็ไมบรรล ุ
คุณวิเศษอะไรเลย     เพราะเหตุไร     เพราะเขาฟงธรรมอยู     ก็พลางระลึกถึง 
เหมวตยักษ  แลดูบริษัทวาสหายของเรามาแลวหรือไม   เมื่อไมเห็นเขา  จึงมีจิต 
ฟุงซานวา      สหายของเราผูไมไดฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา 
อันมีปฏิภาณวิจิตรอยางนี้  ก็จะโงเขลา  ก็พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือพระอาทิตย 
แมอัสดงแลว   ก็ยังไมจบเทศนา  ขณะนั้น  สาตาคิรยักษคิดวา  เราจักพาสหาย 
มาพรอมกันสหายน้ัน    ฟงพระธรรมเทศนา   ไดนิรมิตยานทั้งหลาย  มมีา  ชาง   
และครุฑเปนตน    อันยกัษ ๕๐๐ แวดลอมแลวไปมุงหนาตอหิมวันตประเทศ. 
         ในกาลนั้น   ฝายเหมวตยักษ  เพราะเหตุอันเปนบุรพนิมิต  ๓๒ ประการ 
ในการปฏิสนธิ   ประสูติ  อภิเนษกรมณ  การตรัสรู  และการปรินิพพานน้ันแล 
หายไป   ไมต้ังอยูนาน    แตในการประกาศพระธรรมจักร    เหตุการณเหลานั้น 
มีพิเศษ    ต้ังอยูนานกวา  จึงดับ  เพราะฉะนั้น  จึงเห็นความปรากฏแหงความ  
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อัศจรรยนั้น   ในหิมวันตประเทศ   เหน็วา  ต้ังแตเราเกิดมา   ภูเขาลูกนี้ไมเคย 
เปนที่รื่นรมยอยางนี้ในกาลไหนเลย   เอาเถิด   บัดนี้    เราจักพาสหายของเรามา 
ชมสิริแหงดอกไมนี้กับสหายน้ัน      จึงมามุงหนาตอมัชฌิมประเทศ     ยักษแม 
ทั้งสองนั้นมาพบกันเหนือกรุงราชคฤห  ไดถามถึงเหตุการมาของกันและกัน. 
         เหมวตยักษกลาววา   ดูกอนทานผูนิรทุกข  ต้ังแตเราเกิดมา ภูเขาลูกนี้  
ไมเคยเปนที่รื่นรมย  ดวยตนไมทั้งหลายท่ีสะพรั่งดวยดอกในฤดูมิใชกาลอยางนี้ 
เลย   เพราะเหตุนั้น   เราจึงมาดวยคิดวา   จักชมสริิแหงดอกไมพรอมกับทาน. 
         สาตาคิรยักษกลาววา   ดูกอนทานผูนิรทุกข   ก็ทานรูเหตุการณที่เปน 
เหตุใหเกิดปาฏิหาริยใหดอกไมบานในฤดูมิใชกาลหรือ ?  
         เห.  ไมรู  ทานผูนิรทุกข. 
         สา.  ดกูอนทานผูนิรทุกข  ปาฏหิาริยนี้  ไมไดเกิดในหิมวันตแหงเดียว 
เทาน้ัน   แตโดยแท   เกิดในหม่ืนโลกธาตุ   พระสมัมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติแลว 
ในโลก  ทรงประกาศพระธรรมจักรใหเปนไปในวันนี้  ดวยเหตุนั้น  ปาฏิหาริย 
จึงเกิดข้ึน. 
         สาตาคิรยักษกลาวถงึการอุบัติแหงพระพุทธเจาแกเหมวตยักษอยางนี้ 
แลว    ประสงคจะนําเหมวตยักษนั้นมาสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา   จึงกลาว 
คาถาน้ี     แตอาจารยบางพวกกลาววา      เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ 
โคตมกเจดีย   สาตาคิรยักษนี้   จึงกลาวอยางนี้วา    อชฺช    ปณณฺรโส   ดังน้ี.  
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา  อชฺช    ไดแก   คืนและวันนี้เปนวันที่ ๑๕ 
ตามปกขคณนา  เปนอุโบสถ   เพราะเปนวันพึงอยูจํา   หรือ  ในอุโบสถท้ังสาม  
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วันนี้เปนอุโบสถท่ี ๑๕   ไมใชเปนอุโบสถท่ี ๑๔    ไมใชอุโบสถสามัคคี   หรือ 
เพราะอุโบสถศัพทยอมเปนไปในอรรถมากอยางมีปาฏิโมกขุทเทส   องค  ๘ 
อุปวาสะ   บัญญัติ  และวันเปนตน  จริงอยู  อุโบสถศัพท   เปนไปในปาฏิโมก- 
ขุทเทส   ในประโยคเปนตนวา   อายามาวุโส  กปฺปน  อุโปสถ  คมิสฺสาม 
มาเถิด   กัปปนะผูมีอายุ   พวกเราจักไปสูอุโบสถ.   เปนไปในองค ๘   มีเจตนา 
งดเวนจากปาณาติบาต เปนตน ในประโยคมีอาทิวา เอว อิฏงฺคสมนฺนาคโต 
โข วิสาเข   อโุปสาถ  อุปวุฏโ๑  ดูกอนวิสาขะ  อุโบสถอันประกอบดวย 
องคแปดแล   อันทานเจาจําแลวหรือ.   เปนไปในอุปวาสะ     ในประโยคมีอาทิวา  
สุทฺธสฺส เว สทา ผคฺคุ สุทฺธสฺสุโปสโถ๒   ผัคคุ  ฤกษยอมบริสุทธิ์สําหรับ 
ทานผูบริสุทธิ์แล   ในกาลทุกเม่ือ   อุโบสถยอมบริสุทธิ์สําหรับผูบริสุทธิ์.   เปน 
ไปในบัญญติั  ในประโยคมีอาทิวา  อุโปสโถ  นาม  นาคราชา๓   พญานาค 
ชื่ออุโบสถ.   เปนไปในวัน    ในประโยคมีอาทิวา   ตทหุโปสโถ  ปณฺณรเส 
สีสนฺหาตสฺส๔    พระเจามหาสุทัสสนะทรงสนานพระเศียร   ในวันอุโบสถน้ัน 
ที่  ๑๕   เพราะเหตุนั้น    สาตาคิรยักษหามเนื้อความที่เหลือลง  กําหนดวันเพ็ญ 
ที่  ๑๕  ตํ่า   แหงเดือนอาสาฬหะเทาน้ัน    จึงกลาววา   วันนี้เปนอุโบสถท่ี ๑๕ 
ดังน้ี.     อธิบายวา    เม่ือนับวันอยางนี้วา    วันที่สองเปนวันปาฏิบท   วันนี้เปน 
อุโบสถท่ี ๑๕. 
         ชื่อวา  ราตรีอันเปนทิพย   เพราะอรรถวา   มคีวามเปนทิพย  สิ่งอัน 
เปนทิพยทั้งหลายมีอยูในราตรีนี้   เพราะเหตุนั้น  ราตรีนั้นจึงชื่อวา  เปนทิพย 
 
๑.   อ.  อฏ ฐก.   ๑๑๔     ๒.  ม.  มู.  วัตถูปมสุตฺต.   ๖๕.       ๓.  ท่ี.  ม.  มหาสุทสฺสนสุตฺต.   ๒๑๕  
๔.  ที.   ม.  มหาสุทัสสนสุตฺต.  ๒๑๓.   
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ราตรีมีรูปเหลาน้ันเปนเชนไร จริงอยู  ในราตรีนั้น  ชมพูทวีปทั้งสิ้นประดับประ- 
ดาแลว  ดวยแสงสวางแหงรางกาย ผา อาภรณ และวิมานของเทวดาทั้งหลายที่มา 
ประชุมจากหม่ืนโลกธาตุ   และแสงสวางแหงพระจันทรอันเวนเครื่องเศราหมอง 
มีหมอกเปนตน   และตกแตงเปนพิเศษดวยแสงสวางแหงพระวรกายของพระผูมี 
พระภาคเจา   ผูเปนเทพวิสุทธิ์อยางยิ่ง    ดวยเหตุนั้น    สาตาคิรยักษจึงกลาววา 
ราตรีอันเปนทิพยปรากฏแลว.  
         สาตาคิรยักษเมื่อจะยังความเลื่อมใสแหงจิตใหเกิดแกสหาย  แมดวยการ 
อางถึงการพรรณนาคุณแหงราตรีอยางนี้แลว        กลาวถึงการเสด็จอุบัติแหง 
พระพุทธเจา   จึงกลาววา   มาเราทั้งสองจงไปเฝาพระโคดม  ผูเปนพระศาสดามี 
พระนามอันไมทรามเถิด  ดังนี้. 
         ในคาถาน้ัน  ชื่อวา  มีพระนามอันไมทราม   เพราะอรรถวา  พระองค 
ทรงมีพระนาม   ดวยพระคุณท้ังหลายอันไมทราม   คือ  ไมชัว่     บริบูรณดวย 
อาการท้ังปวง    จริงอยางนั้น   พระองคทรงมีพระนาม    ดวยพระคุณท้ังหลาย 
อันไมทรามวา พุทโธ   โดยนัยมีอาทิวา  ชื่อวา  พุทธะ  เพราะอรรถวา  ผูตรัสรู 
สัจจะท้ังหลาย   ชื่อวา   พุทธะ    เพราะอรรถวา   ผูยังประชาชนใหตรัสรู   และ 
ทรงมีพระนาม  ดวยพระคุณอันไมทราม  โดยนัยมอีาทิวา ชื่อวา ภควา  เพราะ 
อรรถวา   ทรงหักราคะแลว   ชื่อวา  ภควา   เพราะอรรถวา  ทรงหักโทสะแลว. 
ในพระคุณท้ังหลายมีอาทิวา เปนพระอรหันตตรัสรูชอบเอง  ถงึพรอมดวยวิชชา 
และจรณะ   ก็นัยนี้.   หรอืพระองคทรงพร่ําสอนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   ใน 
ประโยชนทัง้หลายมีทิฏฐิธรรมิกประโยชนเปนตนวา  จงละส่ิงน้ี  จงสมาทานส่ิงน้ี   
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ประพฤติ  เพราะฉะนั้น จึงทรงเปนพระศาสดา  อีกอยางหนึ่ง ผูเปนพระศาสดา 
แมโดยนัยทีก่ลาวแลว    ในนิเทศมีอาทิวา   เปนครู   เปนผูมีโชค   เปนผูนําหมู 
เหมือนผูนํากองเกวียน   นําหมูใหขามทางกันดาร  ฉะนั้น.    ผูเปนพระศาสดา 
มีพระนามอันไมทรามน้ัน. 
         ศัพทวา หนฺท   เปนนิบาตลงในอรรถวา เชื้อเชิญ.  บทวา  ปสฺสาม 
เปนการกลาวถึงปจจุบันกาล     สงเคราะหตนเขากับเหมวตยักษนั้น.      บทวา 
โคตม   ไดแก   พระโคดมโคตร.    มอีธิบายอยางไร    มีอธิบายวา  ทานอยา 
ทําความสงสัยวา    เปนพระศาสดา    หรือไมใชพระศาสดา    จงเปนผูมีความ 
ชํานาญโดยสวนเดียว   มาเถิด   เราทัง้สองจงไปเฝาพระโคดม.  
         เมื่อสาตาคิรยักษกลาวอยางนี้แลว    เหมวตยักษคิดวา   สาตาคิระนี้เม่ือ 
กลาววา     ผูเปนพระศาสดามีพระนามอันไมทราม     ชื่อวา  ประกาศความท่ี 
พระโคดมน้ันเปนสัพพัญู   และสัพพัญูทั้งหลายหาไดยากในโลก   โลกถูกผู 
ปฏิญญาวาเปนสัพพัญูเชนกับปูรณะเปนตนนั่นเทียว  ทําลายแลว    กถ็าพระ- 
โคดมน้ันเปนสัพพัญูไซร  จักเปนผูถึงลักษณะของผูคงที่แนแท  ดวยเหตุนั้น 
เราจักพิจารณาพระโคดมนั้นอยางนี้  เมื่อจะถามถึงลักษณะผูคงท่ีแล  จึงกลาววา 
กจฺจิ  มโน  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา กจฺจิ เปนคําถาม.  บทวา มโน ไดแกจิต. 
บทวา   สุปณิหิโต    ความวา   ต้ังม่ันแลวดวยดี   คือไมหว่ันไหว    ไดแก 
ไมคลอนแคลนในสัตวทั้งปวง  คือในภูตท้ังปวง.  บทวา ตาทิโน  ไดแกเปน 
ผูถึงลักษณะผูคงที่นั่นเทียว.    หรือ   คาถาน้ีเปนคําถามเทาน้ันวา   พระศาสดา 
ของทานน้ันเปนผูคงที่ในสัตวทั้งปวงแลหรือ.  
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         บทวา  อิฏเ    อนิฏเ  จ    ความวา    ในอารมณเห็นปานน้ัน.   
บทวา  สงฺกปฺปา  ไดแก  วิตก.   บทวา   วสีกตา  ไดแก ไปสูอํานาจ.   ม ี
อธิบายอยางไร  มีอธิบายวา  ทานกลาวถึงพระศาสดาใด  พระทยัของพระศาสดา 
ของทานน้ัน     ผูถึงลักษณะของผูคงที่ต้ังไวดีแลวในสัตวทั้งปวงแลหรือ  หรือวา 
ปรากฏเหมือนต้ังไวดีแลว  ตราบเทาท่ียังไมไดปจจัย อันเปนเครื่องใหหว่ันไหว 
หรือ   พระศาสดาของทานนั้น   เปนผูคงที่ดวยพระทัยสม่ําเสมอในสัตวทั้งปวง 
แลหรือ   ก็แล   ความดําริดวยอํานาจแหงราคะและโทสะเหลาใด  พึงเกิดข้ึนใน 
อารมณทั้งหลายที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา  พระศาสดาของทานน้ันทรง 
กระทําความดําริเหลาน้ันใหอยูในอํานาจแลวหรือ   หรือวา   ยอมคลอยตามอํา- 
นาจแหงความดําริเหลาน้ันในกาลบางคราว.   
         แตนั้น     สาตาคิรยักษยอมรับรูสัพพัญูคุณท้ังหมด    เพราะความท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูชํานาญพิเศษในความเปนสัพพัญู     จึงกลาววา 
ก็พระองคทรงตั้งพระทัยไวดีแลว   เปนตน.     
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา  สุปณิหโิต   ความวา  ทรงตั้งไวดีแลว  คือ 
เสมอดวยแผนดิน   เพราะอรรถวาไมยินดียินราย   เสมอดวยภูเขาสิเนรุ  เพราะ 
อรรถวา    ไมหว่ันไหวโดยต้ังม่ันดีแลว    เสมอดวยเสาเข่ือน   เพราะอรรถวา 
มารส่ีอยางและคุณแหงปรวาทีไมพึงใหหว่ันไหว. 
         ขอท่ีพระทัยของพระผูมีพระภาคเจาผูดํารงอยูในความเปนพระสัพพัญู 
เพราะพระองคทรงถึงพรอมดวยอาการท้ังปวงต้ังม่ันดีแลว     ไมพึงหว่ันไหวใน 
บัดนี้นั่น    ไมนาอัศจรรย   แตที่นาอัศจรรยก็คือ  พระองคแมเปนสัตวดิรัจฉาน  
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ในกาลมีราคะเปนตน    เกิดในตระกูลพญาชางฉัททันตถูกแทงดวยลูกศรอันอาบ 
ดวยยาพิษ   ก็ไมหว่ันไหว   ไมประทุษรายในผูฆานั้น    ทั้งใหจําเริญงาทั้งหลาย 
ของตนใหแกผูฆานั้นดวย   อน่ึง   พระองคคราวเปนมหากป   แมถูกทุบศรีษะ 
ดวยศิลากอนใหญ   ก็ยังบอกหนทางใหแกผูทุบนั้นเอง   อน่ึง  พระองคในคราว 
เปนวิธุรบัณฑิต  แมถูกจับที่เทาท้ังสองเหว่ียงลงเหวกาฬบรรพต    ซึ่งลึก ๖๐ 
โยชน   ก็ยังแสดงธรรมเพ่ือประโยชนแกยักษนั้นอีก   เพราะเหตุนั้น   สาตาคิร- 
ยักษกลาวชอบทีเดียววา   ก็พระองคทรงตั้งพระทัยไวดีแลว.  
         บทวา  สพฺพภูเตสุ   ตาทิโน   ความวา  พระทัยของพระองคผูทรง 
ถึงลักษณะของผูคงที่นั่นเทียว   ต้ังม่ันดีแลวในสัตวทั้งปวง  ไมใชปรากฏราวกะ 
วาต้ังมั่น    ตลอดเวลาท่ียังไมไดปจจัย.  ในคาถาน้ัน  นักศึกษาพึงทราบลักษณะ 
ของผูคงที่ของพระผูมีพระภาคเจา    โดยอาการ  ๕  อยาง    ดงัทานกลาวไววา 
พระผูมีพระภาคเจาเปนผูคงที่โดยอาการ ๕ อยาง  คือ  คงท่ีในอิฏฐารมณและ 
อนิฏฐารมณ ๑  คงท่ีเพราะอรรถวาทรงเสียสละ ๑  คงที่เพราะอรรถวาทรงพน 
แลว  ๑   คงที่เพราะอรรถวาทรงขามแลว  ๑    คงที่เพราะทรงแสดงขยายอาการ 
นั้น  ๑    พระผูมีพระภาคเจาทรงคงที่ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณอยางไร 
คําวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงคงท่ีในลาภบาง   ดังนี้เปนตนทั้งหมด   ผูศึกษา 
พึงถือเอาโดยนัยที่กลาวไวแลวในนิทเทส.*  
         ก็ธรรมท้ังหลายมีลาภเปนตน    ผูศึกษาพึงถือเอาโดยนัยอันใหพิสดาร 
แลว     ในมหาอัฏฐกถาแหงนิทเทสน้ัน     หรือ     คาถาน้ีเปนคําถามเทาน้ันวา   
พระศาสดาของทานน้ัน     เปนผูคงที่ในสัตวทั้งปวงหรือไม   ในวิกัปนี้  มีอธิบาย 
 
*  ขุ.  มหานิทฺเทส.  ๑๐๘.   
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วา   พระศาสดาของเราท้ังหลาย    ชือ่วา     เปนผูคงที่     เพราะพระองคทรงมี 
พระทัยเสมอในสัตวทั้งปวง. 
         จริงอยู     พระผูมีพระภาคเจานี้     ทรงมีพระทัยเสมอในสัตวทั้งปวง 
เพราะทรงใครในการนําสุขเขามา   และเพราะทรงใครเพ่ือนําทุกขออกไป   คือ 
ในพระองคทรงมีพระทัยเชนใด     ในสัตวเหลาอ่ืนก็เชนนั้น     ในพระมารดา 
มหามายาเชนใด  ในนางจิญจมาณวิกาก็เชนนั้น   ในพระบิดาสุทโธทนะเชนใด 
ในพระเจาสุปปพุทธะก็เชนนั้น   ในพระราหุลโอรสเชนใด   ในผูฆาทั้งหลายมี 
พระเทวทัต  ชางธนบาล   และอังคุลิมาลเปนตนก็เชนนั้น      ทรงเปนผูคงท่ีแม 
ในโลกท้ังเทวโลก   เพราะเหตุนั้น     สาตาคิรยักษกลาวชอบทีเดียววา  พระองค 
เปนผูคงท่ีในสัตวทั้งปวง  ดังนี้.  
         ก็เน้ือความในคาถาน้ีวา   อโถ   อิฏเ  อนิฏเ  จ   ผูศึกษาพึงเห็น 
อยางนี้   อารมณอยางใดอยางหนึ่ง จะนาปรารถนาก็ตาม ไมนาปรารถนาก็ตาม 
ความดําริดวยอํานาจแหงราคะและโทสะเหลาใด      จะพึงเกิดข้ึนในอารมณนั้น 
โดยประการทั้งปวง   พระองคทรงกระทําความดําริเหลาน้ันใหอยูในอํานาจแลว 
เพราะความท่ีกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนพระองคทรงละไดแลว ดวยมรรคอัน 
ยอดเยี่ยม  ยอมไมเปนไปในอํานาจของความดําริเหลาน้ันในกาลไหน ๆ จรงิอยู 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงมีพระดําริไมขุนมัว  มีพระทัยอันพนดีแลว 
มีพระปญญาอันพนดีแลว   ก็ในคาถาน้ี   สาตาคิรยักษกลาวความไมมีอโยนิโส- 
มนสิการ   ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระทัยต้ังไวดีแลว    พระองคทรง 
เปนผูคงท่ีในสัตวทั้งปวง     อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณทั้งหลาย     จงพึงมีใน  
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อารมณใด   อารมณนั้น   ทานกลาวเปน ๒ อยาง    โดยแยกเปนสัตวและสังขาร  
กลาวถึงการละกิเลส  โดยความไมมีมนสิการน้ัน   ในอารมณนั้น  เพราะพระองค 
ทรงชํานาญในความดําริ กลาวถึงความบริสุทธิ์ทางมโนสมาจาร  เพราะพระองค 
ทรงมีพระทัยต้ังไวดีแลว  และกลาวถงึความบริสุทธิ์ทางกายสมาจาร เพราะพระ-  
องคทรงเปนผูคงที่ในสัตวทั้งปวง และกลาวถึงความบริสุทธิ์ทางวจีสมาจาร  ดวย 
พระวาจา   เพราะพระองคทรงมีวิตกเปนมูล    โดยความท่ีพระองคทรงชํานาญ  
ในความดําริ   อน่ึง    กลาวถึงความไมมีโทษทั้งปวงมีโลภะเปนตน  เพราะพระ- 
องคทรงมีพระทัยต้ังไวดีแลว       กลาวถึงความเกิดข้ึนแหงคุณมีเมตตาเปนตน  
เพราะพระองคทรงเปนผูคงที่ในสัตวทั้งปวง   กลาวถึงฤทธิ์ของพระอริยะ   อัน 
ตางโดยความเปนผูมีความสําคัญในของปฏิกูลวาไมปฏิกูลเปนตน    โดยความที่ 
พระองคทรงชํานาญในความดําริ    และความที่พระองคทรงเปนสัพพัญู    ผู  
ศึกษาพึงทราบวา  สาตาคิรยักษกลาวแลว  ดวยฤทธ์ิอันเปนอริยะน้ัน. 
         เหมวตยักษถามถึงความท่ีพระองคทรงเปนผูคงที่ดวยอํานาจแหงมโน- 
ทวารน่ันเทียวในบทกอนอยางนี้แลว   และพิจารณาถึงพระองคผูทรงรูเฉพาะซ่ึง 
ความเปนผูคงท่ีนั้น  บัดนี ้  เพ่ือกระทําใหมั่น   จึงถามถึงความบริสุทธิ์ทางกาย 
ทวาร    วจีทวาร    และมโนทวาร    แมดวยอํานาจแหงไตรทวาร    หรือ   โดย 
สังเขปในบทกอนและพิจารณาถึงพระองคผูทรงรูเฉพาะซ่ึงความบริสุทธิ์นั้น 
เมื่อจะถามแมโดยพิสดาร   เพ่ือทําใหมั่นคงนั้นแล    จึงกลาว    กจฺจิ   อทินนฺ.  
         ในคาถาน้ัน      เหมวตยักษถามถึงเจตนางดเวนจากถือเอาของที่คนอ่ืน 
ไมไดใหกอน   เพ่ือประโยชนแกความสะดวกในการผูกคาถา.   
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         บทวา   อารา  ปมาทมฺหา   ความวา  เหมวตยักษถามถึงเจตนางด- 
เวนจากอพรหมจรรย      โดยความเปนผูอยูหางไกลจากการปลอยจิตในกามคุณ 
ทั้งหา  หรือสวดกันวา   อารา   ปมทมฺหา  ดังน้ีก็มี   มีอธิบายวา   หางไกล 
จากมาตุคาม. 
         ก็เหมวตยักษถามถึงความท่ีพระองคทรงมีกําลังในการงดเวนจากกาย-  
ทุจริต  ๓ อยางนั้นนั่นแล   ดวยบทน้ีวา  ฌาน  น   ริฺจติ   ยอมไมทรงละ 
ทิ้งฌานแลหรือ   เพราะวิรัติของผูประกอบดวยฌานมีกําลังแล.  
         ลําดับนั้น      สาตาคิรยักษ    เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงงดเวนจาก 
อทินนาทานเปนตน ในปจจุบันอยางเดียวก็หาไม   แมในอดีตกาล  ก็ทรงงดเวน 
จากอทินนาทานเปนตน   ตลอดกาลนาน   จึงทรงไดรับมหาปุริสลักษณะน้ัน  ๆ 
ดวยอานุภาพแหงวิรัตินั้นนั่นเทียว   และโลกพรอมทั้งเทวโลก  กลาวสรรเสริญ 
พระองคโดยนัยวา พระสมณโคดมทรงงดเวนจากอทินนาทาน  เปนตน เพราะ 
ฉะน้ัน  เมื่อบันลือสีหนาท   ดวยวาจาอันสละสลวย   จึงกลาววา   พระองคไม 
ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดใหดังนี้       บทนัน้โดยอรรถปรากฏชัดแลวแล.  
ในบาทท่ี ๓   แหงคาถาแมนี้   บาลีมี ๒ อยางคือ   ปมาทนฺหา   ปมทมฺหา 
ในบาทท่ี  ๔ เทาน้ัน    ผูศกึษาทราบเน้ือความวา   บทวา  ฌาน  น  รฺจติ  
ความวา  พระองคยอมไมทรงทําฌานใหวาง  คือ  สูญ  ไดแกไมทรงสละ.  
         เหมวตยักษฟงความบริสุทธิ์ในกายทวารอยางนี้แลว   บดันี้  เม่ือจะถาม 
ถึงความบริสุทธิ์ในวจีทวาร    จึงกลาววา    กจฺจ ิ มสุา   น   ภณติ    แปลวา 
พระโคดมไมตรัสดําเท็จแลหรือ.  
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         ในคาถาน้ัน ชื่อวา   ขีณะ   เพราะอรรถวา    ยอมส้ินไป    อธิบายวา 
ยอมเบียดเบียน   ยอมบีบค้ัน.   ทางแหงวาจา   ชื่อวา  พยปถะ  ทางแหงวาจา 
ของบุคคลน้ันสิ้นแลว   เพราะเหตุนั้น    บุคคลน้ัน ชื่อวา  ขีณพยปถะ ผูมีทาง 
แหงวาจาสิ้นแลว     เหมวตยักษปฏิเสธทางแหงวาจานั้นดวย   น   อักษร   จึง 
ถามวา   มีพระวาจาไมสิ้นแลวแลหรอื    อธิบายวามีพระวาจาหยาบคาย   บาลีวา 
นาขีณพฺยปโถ  อธิบายวา  มีพระวาจาไมสิ้นแลว   จริงอยู    คําหยาบคายส้ิน 
ไปในหทัยทั้งหลายของคนเหลาอ่ืนดํารงอยู     มีอธิบายวา  พระโคดมน้ันไมมี 
พระวาจาคงท่ีแลหรือ.  
         บทวา   วิภูติ    ไดแก   ความพินาศ.    คําใดยอมประกาศหรือยอม 
กระทําความพินาศ  เพราะเหตุนั้น    คํา  นั้น     ชื่อวา  วิภูติกะ  คําท่ีทําความ 
พินาศ   วิภูติกะน่ันเทียว  ชื่อวา  เวภูติกะ  เรียกวา เวภูติย  ดังน้ีบาง  คําวา 
เวภูติย  นั้น     เปนชื่อแหงคําสอเสียด   จริงอยู   คําสอเสียดนั้น    ยอมทําความ 
พินาศแกสัตวทั้งหลาย  โดยการทําลายกันและกัน  จากกันและกัน.  บทที่เหลือ 
มีอรรถต้ืนทัง้น้ัน. 
         ลําดับนั้น      สาตาคิรยักษ    เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงงดเวนจาก 
มุสาวาทเปนตน  ในปจจุบันอยางเดียวหามิได  แมในอดีตกาลก็ทรงงดเวนจาก 
มุสาวาทเปนตนตลอดกาลนาน   และทรงไดมหาปุริสลักษณะน้ัน ๆ  ดวยอานุ- 
ภาพแหงวิรัตินั้นนั่นเทียว    และโลกพรอมท้ังเทวโลก    กก็ลาวสรรเสริญพระ- 
โคดมน้ันวา   พระสมณโคดมทรงงดเวนจากมุสาวาท   เพราะฉะนั้น     เมื่อจะ 
บันลือสีหนาท  ดวยวาจาอันสละสลวย  จึงกลาววา  พระองคไมตรัสคําเท็จ.  
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         ในคาถาน้ัน    บทวา   มุสา   เปนคําต้ังใจกลาวใหคนอ่ืนแตกจากกัน 
แหงคนท้ังหลายมีคนท่ีเคยเห็นเปนตน  พระองคไมตรัสคําเท็จน้ัน      ก็ในบาท 
ที่ ๒  บาลีวา  น  ขีณพฺยปโถ  ดวยอํานาจแหงเนื้อความครั้งท่ี   ๑   บาลีวา 
นาขีณพฺยปโถ   ดวยอํานาจแหงเนื้อความครั้งท่ี   ๒.  ในบาทที่  ๔   ปญญา 
เรียกวา  มนตฺา.  พระผูมีพระภาคเจา   เพราะทรงกําหนดดวยพระปญญา  จึง 
ตรัสแตคําท่ีเปนประโยชนอยางเดียว  คือ  คําท่ีไมปราศจากประโยชน  ไมตรัส 
คําสอเสียด  ดวยวา  คําท่ีไรประโยชนมีความไมรูเปนเบื้องหนา    ยอมไมมีแก 
พระพุทธเจาทั้งหลาย เพราะฉะนั้น  จึงกลาววา  พระองคตรัสคําที่เปนประโยชน 
ดวยพระปญญา  ดังนี้.   บทที่เหลือในคาถานี้ปรากฏชัดแลวแล.   
         เหมวตยักษไดฟงแมความบริสุทธิ์ทางวจีทวารอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะ 
ถามถึงความบริสุทธิ์ทางมโนทวาร  จึงกลาววา    กจฺจิ  น   รชชฺติ   กาเมส ุ
พระโคดมไมทรงยินดีในกามทั้งหลายแลหรือ. 
         ในคาถาน้ัน    คําวา   กามา  ไดแก กิเลสกาม วัตถุกาม.  เหมวตยักษ 
เมื่อถามวา  พระโคดมไมทรงยินดีดวยกิเลสกาม  ในกามเหลาน้ันแลหรือ ชื่อวา 
ยอมถามถึงความท่ีพระองคไมทรงมีอภิชฌาลุ   เมือ่ถามวา  พระหฤทัยไมขุนมัว 
แลหรือ  ชื่อวา  ยอมถามถึงความท่ีพระองคไมทรงมีพยาบาท    หมายถึงความ  
ขุนมัวดวยพยาบาท    เม่ือถามวา   ทรงลวงโมหะไดแลวแลหรือ  ชื่อวา  ยอม 
ถามถึงความท่ีพระองคทรงมีสัมมาทิฏฐิ   เพราะทรงกาวลวงโมหะ   อันเปนเหตุ 
ใหบุคคลผูหลงแลว    ยึดถือมิจฉาทิฏฐิ    เมื่อถามวา    ทรงมีพระจักษุในธรรม 
ทั้งหลายแลหรือ     ชื่อวา     ยอมถามถึงความท่ีพระองคทรงเปนพระสัพพัญู  
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ดวยอํานาจแหงญาณจักษุอันไมติดขัดในธรรมท้ังปวง หรือดวยอํานาจแหงจักษุ 
แมทั้งหาในธรรมท้ังหลาย  ซึ่งเปนวิสัยแหงจักษุทั้งหา   เพราะคิดวา  พระองค 
ไมทรงเปนพระสัพพัญู  แมดวยความบริสุทธิ์ทางไตรทวารเทาน้ัน. 
         ลําดับนั้น    สาตาคิรยักษ    เพราะพระผูมีพระภาคเจา  ไมทรงบรรล ุ
พระอรหัตเลย    กช็ื่อวา    ไมทรงยินดีในกามทั้งหลาย   ไมมีพระหฤทัยขุนมัว 
ดวยพยาบาท      เพราะความท่ีกามราคะและพยาบาทอันพระองคทรงละไดแลว 
ดวยอนาคามิมรรค   และชื่อวา    ทรงลวงโมหะ  เพราะความท่ีโมหะอันปดบัง 
สัจจะซ่ึงมีมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย อันพระองคทรงละไดแลว  ดวยโสดาปตติมรรค  
นั่นเทียว    ทรงตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยพระองคเอง    จึงทรงไดพระนามอันมี 
วิโมกขเปนที่สุดวา " พุทโธ "  และทรงไดจักษุทั้งหลายตามท่ีกลาวแลว เพราะ 
ฉะนั้น    เม่ือจะปาวประกาศความบริสุทธิ์ทางมโนทวาร     และความเปนพระ- 
สัพพัญูแกเหมวตยักษนั้น     จึงกลาววา   พระองคไมทรงยินดีในกามทั้งหลาย 
         เหมวตยักษไดฟงความบริสุทธิ์ทางไตรทวาร    และความเปนพระ- 
สัพพัญูของพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้แลว   ก็ดใีจ   เบิกบาน   มีคลองแหงคํา 
ไมติดขัด  ดวยปญญาอันคลองแคลวในพาหุสัจจะ  ในอดีตชาติ  ประสงคจะฟง 
สัพพัญูคุณท้ังหลาย   อันนาอัศจรรย   จึงกลาววา พระโคดมทรงถึงพรอมแลว 
ดวยวิชชาแลหรือ. 
         ในคาถาน้ัน เหมวตยักษถามถึงทัสสนสมบัติดวยบทน้ีวา ทรงถึงพรอม 
แลว  ดวยวิชชาแลหรือ   ถามถึงคมนสมบัติดวยบทน้ีวา   ทรงมีจรณะบริสุทธิ์ 
แลหรือ   ก็กลาว  จา  อักษร เพราะทําใหเปนทีฆะในบทวา  สสุทฺธจารโณ  นี้  
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ดวยอํานาจแหงฉันทลักษะ    อธิบายวา    สสุทฺธจรโณ    ถามถึงภารบรรล ุ
นิพพานธาตุที่  ๑  ที่เขาใจกันวา    เปนการสิ้นไปแหงอาสวะ    ซึ่งจะพึงบรรล ุ
ดวยทัสสนสมบัติ     และคมนสมบัตินั่น    ดวยบทน้ีวา     อาสวะทั้งหลายของ 
พระองคนั้นสิ้นไปแลวแลหรือ     ถามถึงความท่ีพระองคทรงสามารถบรรล ุ
นิพพานธาตุที่ ๒  หรือความท่ีพระองคทรงทราบสมบัติ   คือ ความยินดีอยางยิ่ง 
ดํารงอยูดวยปจจเวกขณญาณ  ดวยบทนี้วา  ภพใหมไมมีแลหรือ. 
         แตนั้น    เพราะวิชชานั่นใด    อันพระองคตรัสไวแลวในสูตรทั้งหลาย  
มีภยเภรวสูตรเปนตน   โดยนัยวา  พระองคทรงระลึกถึงปุพเพนิวาสหลายอยาง๑ 

เปนตน   วิชชา ๘ อยางนั่นใด   ที่ตรัสไวในสูตรทั้งหลายมีอัมพัฏฐสูตรเปนตน 
โดยนัยวา    พระอริยสาวกน้ัน    เมื่อจิตต้ังม่ันอยางนี้แลว   ฯลฯ  ไมถึงความ 
หว่ันไหวแลว ยอมนําจิตออกไป ดวยญาณทัสสนะ๒ เปนตน  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเขาถึงดวยวิชชานั้นแมทั้งหมด  ที่ถึงพรอมดวยอาการทุกอยาง   และจรณะ 
๑๕  ประเภทน่ันใด   อันพระผูมีพระภาคเจาทรงยกข้ึนแสดงอยางนี้วา   ดกูอน 
มหานาม  พระอริยสาวกในศาสนาน้ี   เปนผูถึงพรอมดวยศีล   มีทวารคุมครอง 
แลวในอินทรียทั้งหลาย    เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ    ประกอบความเพียร 
เปนเครื่องต่ืน     เปนผูถึงพรอมดวยสัทธรรม ๗ มีปกติไดฌาน  ๔  อันเปน 
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน     ซึ่งเปนไปทางใจโดยเฉพาะ๓     ดังน้ีแลว    ทรง 
แสดงขยายไวในเสขสูตร    โดยนัยมีอาทิวา    ดูกอนมหานาม    ก็พระอริยสาวก 
เปนผูถึงพรอมดวยศีลเปนอยางไร๔   ดงัน้ี     จรณะน้ันของพระผูมีพระภาคเจา 
บริสุทธิ์ดีอยางยิ่ง   เพราะทรงละอุปกิเลสทั้งหมด  อาสวะทั้งส่ีมีกามาสวะเปนตน 
 
๑.  ม.  มู.  ภยเภวสุตฺต  ๓๕.  ๒.  ที. สี.  อมฺพฎฐสุตฺต ๑๒๘.  ๓. ๔. ม.  ม.  เสขปฏิปทาสุตฺต ๒๗   
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แมทั้งหมดน้ี    ที่เปนไปกบับริวาร    ทีเ่ปนไปกับวาสนาของพระผูมีพระภาคเจา 
สิ้นไปแลว   และเพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระขีณาสพ   ดวยวิชชาและ 
จรณสัมปทานี้ทรงพิจารณาในกาลน้ันวา  ภพใหมไมมี  ดังนี้   ดํารงอยู  เพราะ 
ฉะน้ัน  สาตาคิรยักษมีหฤทัยอันทางแหงการประพฤติใหเกิดอุตสาหะพรอมแลว 
ในความท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระสัพพัญู   เมื่อรับรูพระคุณเหลานั้น 
แมทั้งหมด   จึงกลาววา   พระองคทรงถึงพรอมแลวดวยวิชชา ดังน้ี. 
         แตนั้น    เหมวตยักษหมดความสงสัยในพระผูมีพระภาคเจาวา  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา   อยูในอากาศน่ันแล   สรรเสรญิพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   และชมเชยสาตาคิรยักษวา   พระหฤทัยของพระโคดมผูเปนมุนี 
ถึงพรอมแลว   ดังน้ี.  
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา     พระหฤทัยของพระโคดมผูเปนมุนีถึงพรอม 
แลว   เปนอันอธิบายวา   ถึงพรอมแลวอีก   ดวยความที่พระองคทรงเปนผูคงท่ี  
ที่สาตาคิรยักษกลาวไวในบทนี้วา  ก็พระองคทรงตั้งพระทัยไวดีแลว   ถึงพรอม 
แลวดวยกายกรรมท่ีสาตาคิรยักษกลาวไวในบทนี้วา     พระโคดมไมทรงถือเอา 
สิ่งของท่ีเจาของเขาไมไดให    และถงึพรอมแลวอีก   ดวยมโนกรรมที่สาตาคิร- 
ยักษกลาวไวในบทนี้วา     พระองคไมทรงยินดีในกามทั้งหลาย    ถึงพรอมแลว 
ดวยวจีกรรม     อันเปนทางแหงคําพูดท่ีสาตาคิรยักษกลาวไวแลว     ในบทนีว้า 
พระองคไมตรัสคําเท็จ. 
         เหมวตยักษแสดงวา       ก็พระหฤทัยที่ถึงพรอมแลวอยางนี้      ชื่อวาถึง  
พรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ  เพราะความท่ีพระองคทรงถึงพรอมแลว  ดวย  
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วิชชาสัมปทา     และจรณสัมปทาอันยอดเยี่ยม     ทานสรรเสริญพระโคดมน้ัน  
ดวยคุณท้ังหลายเหลาน้ี   โดยธรรม  โดยนัยมีอาทิวา  ก็พระองคทรงตั้งพระทัย 
ไวดีแลว  คือ  ทานสรรเสริญพระโคดมน้ัน      โดยสภาวะ  โดยแท  โดยความ  
เปนจริงน่ันเทียว  หาไดสรรเสริญดวยเหตุสักวามีศรัทธาอยางเดียวไม. 
         ตอแตนั้น    ฝายสาตาคิรยักษเมื่อจะสรรเสริญเหมวตยักษนั้นแล    โดย 
อธิบายวา   ทานมาริส  !  ขอน้ันทานรูดีแลว   และชมเชยแลวอยางนี้ จึงกลาววา 
พระหฤทัยของพระโคดมผูเปนมุนีถึงพรอมแลว  ฯลฯ ทานชมเชยโดยธรรมดังน้ี 
ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว   เมื่อจะชมเชยเหมวตยักษนั้น     ในการเฝาพระผูมีพระ-  
ภาคเจาอีก   จึงกลาววา   มาเราทั้งสองจงไปเฝาพระโคดม   ผูทรงถึงพรอมแลว 
ฯลฯ  ดังน้ี. 
         ลําดับนั้น     เหมวตยักษเมื่อจะชมเชยพระผูมีพระภาคเจา    ดวยกําลงั 
แหงพาหุสัจจะในชาติกอน      โดยพระคุณอันตนชอบใจอยางยิ่ง      จึงกลาววา 
มาเถิด   เราจงไปเฝาพระโคดมผูมีพระชงฆเพียงปลีแขงเนื้อทราย ฯลฯ ดังน้ี. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา    พระชงฆทั้งหลายของพระโคดมน้ัน     เพียง 
ปลีแขงเนื้อทราย  เพราะเหตุนั้น  พระโคดมน้ัน     จึงมีพระนามวา เอณิชงฺโฆ 
ผูมีพระชงฆเพียงปลีแขงเนื้อทราย จริงอยู พระชงฆทั้งหลาย   ของพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย   เรยีวกลมโดยลาํดับ   ดุจแขงแหงเนื้อทราย    ดานหนาไมมีพระมังสา 
ดานหลังอูมข้ึน  เหมือนทองจระเข   ก็พระพุทธเจาท้ังหลายเปนผูซูบผอม  คือ 
ไมอวน เหมือนบุรุษอ่ืน เพราะความถึงพรอมดวยอวัยวะนอยใหญเห็นปานน้ัน 
ในที่ควรยาว  สั้น    เสมอ   และกลม    หรือชื่อวา    ซูบผอม    เพราะความท่ี  
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พระองคทรงกําจัดกิเลสดวยปญญา   ชือ่วา   เปนนักปราชญ  เพราะทรงกาจัด 
ขาศึกภายในและภายนอก    ชื่อวา    มีพระกระยาหารนอย     เพราะทรงเสวย 
ครั้งเดียว   และทรงเสวยมีกําหนด   ไมใชมีพระกระยาหารนอย เพราะทรงเสวย 
เพียง   ๒-๓ คํา   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    
         ดูกอนอุทายี     ก็เราแลบางครั้งบริโภคอาหารเสมอขอบปากบาตรน้ี 
บางครั้งก็บริโภคมาก  ดูกอนอุทายี  ถาสาวกท้ังหลายพึงสักการะ  เคารพนับถือ 
บูชา   ครั้นสกัการะ   เคารพแลว   พึงอยูอาศัยเรา   ดวยคิดวา   พระสมณโคดม 
มีพระกระยาหารนอย   และทรงสรรเสริญความเปนผูมีอาหารนอยไซร   ดกูอน 
อุทายี   สาวกท้ังหลายของเราเหลาน้ันใด   มีอาหารโกสะหน่ึงบาง    กึงโกสะบาง 
เวฬุวะหน่ึงบาง  กึงเวฬุวบาง  สาวกเหลาน้ัน  ไมพึงสักการะ  ฯลฯ  ไมพึงอยู 
อาศัยเรา  โดยธรรมนี้*    ดังน้ี.   
         ชื่อวา     ไมโลภ     เพราะไมมีฉันทราคะในอาหาร       ทรงเสวยพระ- 
กระยาหารท่ีประกอบดวยองคแปด   ชื่อวา  เปนมุนี   เพราะความถึงพรอมดวย 
โมเนยยะทรงฌานอยูในปา    เพราะทรงเปนอนาคาริก   และเพราะมีพระหฤทัย 
โนมมาในวิเวก  ดวยเหตุนั้น    เหมวตยักษจึงกลาววา  ผูมีพระชงฆเพียงปลีแขง 
เนื้อทราย ฯลฯ มาเถิด   เราจงไปเฝาพระโคดม   ดังนี้. 
         ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว     จึงกลาวคาถานี้วา    สีห    เอกจร   เพราะ 
ความเปนผูใครจะฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นอีก. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา    บทวา    สีห    ว    ความวา  เปนเชนกับ 
ไกสรสีหะ   เพราะอรรถวา   ใหยินดไีดยาก   เพราะอรรถวา อดทน  และเพราะ 
 
๑.   ม.ม.  มหาสกลุทายิสุตฺต     ๓๑๘.  
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อรรถวา   ปลอดภัย   ชื่อวา   เสด็จเที่ยวไปพระองคเดียว   เพราะไมมีตัณหาที่ 
เรียกวา     ตัณหาเปนเพ่ือนสองของคน     ชื่อวา     เสด็จเที่ยวไปพระองคเดียว 
แมเพราะพระพุทธเจา ๒ พระองค  ไมทรงอุบัติในโลกธาตุเดียว    ผูศึกษาพึง 
ทราบเนื้อความน้ัน ๆ แมโดยนัยที่กลาวแลวในขัคควิสาณสูตร. 
         บทวา    นาค    ไดแก   ไมเสด็จมาสูภพใหม   คือ   ไมไป   ไมมา 
สูภพใหม.    อีกอยางหนึ่ง    ชื่อวา    นาค    เพราะอรรถวา    ไมทําบาปบาง 
มีกําลังบาง.  นาคนั้น. 
         บทวา   กาเมสุ  อนเปกฺขิน  ไดแก  ไมมีความหวงใย   เพราะไมมี 
ฉันทราคะในกามแมทั้งสองอยาง.  
         บทวา  อุปสงฺกมฺม ปุจฺฉาม มจฺจปุาสปโมจน  ความวา พวกเรา 
เขาไปเฝาพระโคดมน้ัน   ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญเห็นปานน้ัน   ทลูถามถึงธรรม 
เปนเครื่องพนจากบวงมาร  อันเปนวัฏฏะอันเปนไปในภูมิสาม   ไดแก  วิวัฏฏ- 
นิพพาน   คือ  ทูลถามถึงอุบายเปนเครื่องพนจากบวงมาร  กลาวคือ  ทุกขและ 
สมุทัย  เหมวตยักษกลาวคาถาน้ี  หมายถึงสาตาคิรยักษ  บริษัทของสาตาคิรยักษ 
และบริษัทของตน. 
         ก็โดยสมัยนั้น   นักษัตรประจําเดือนอาสาฬหะไดถูกประกาศแลว   ใน 
กรุงราชคฤห    ครั้งน้ัน    อุบาสิกา  ชื่อ   กาฬี  กุรรฆริกา  ในกรงุราชคฤหซึ่ง 
ประดับประดาตกแตงโดยรอบ    ดุจเสวยอยูซึ่งสิริในเทวนคร    ข้ึนสูปราสาท 
เปดหนาตาง   กําลังบรรเทาความแพครรภ   อยูในประเทศท่ีรับลม   เพ่ือตาก- 
อากาศ ไดฟงการสนทนาท่ีประกอบดวยพุทธคุณนั้น ของเสนาบดียักษเหลาน้ัน  
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โดยเบื้องตน     ทามกลาง   และที่สุด     ครั้นฟงแลว     ก็เกิดปติมีพุทธคุณเปน 
อารมณวา      พระพุทธเจาท้ังหลาย    ทรงถึงพรอมดวยพระคุณตาง ๆ อยางนี้ 
ขมนิวรณทั้งหลายดวยปตินั้น     ยืนอยูในประเทศน้ันแล    ก็ดาํรงอยูในโสดา- 
ปตติผล. 
         ก็ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังนางไวในตําแหนงเอตทัคคะ 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุบาสิกา  กาฬี    กุรรฆรกิา  เปนผูเลิศแหง 
อุบาสิกาท้ังหลายผูเปนสาวิกาของเราท่ีเลื่อมใสในการฟง.   
         เสนาบดียักษแมเหลาน้ัน     มียักษ ๑.๐๐๐  เปนบริวาร    ถงึอิสิปตนะ 
ในสมัยแหงมัชฌิมยาม  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ซึ่งประทับนั่งโดยบัลลังก 
ที่ทรงประกาศพระธรรมจักรใหเปนไป    ถวายบังคมชมเชยกราบทูลใหพระผูมี 
พระภาคเจาทรงกระทําโอกาส   ดวยคาถาน้ีวา   อกฺขาตาร   ปวตฺตาร  ดังนี้. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา   ผูตรัสบอก   ดวยถอยคํากําหนดสัจจะท้ังหลาย 
โดยนัยเปนตนวา  เวนตัณหาในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็นี้แล   ชื่อ  ทุกขอริยสัจจะ   ผูทรงแสดงดวยการยังกิจญาณและกตญาณใหเปน 
ไปในสัจจะเหลาน้ัน     โดยนัยมีอาทิวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เราไมเคยฟง 
มากอนวา     ก็ทุกขอริยสจัจะน้ันนี้แล     อันบุคคลพึงกําหนดรู  หรือ  ผูตรัส 
บอกโดยการตรัสถึงโวหาร       โดยประการท่ีกลาวไวในธรรมท้ังหลายท่ีบุคคล 
จะพึงกลาว   ผูทรงแสดงธรรมเหลาน้ัน   โดยสมควรแกสัตว   หรือ  ผูตรัสบอก 
โดยแสดงแกอุคฆฏิตัญูบุคคลและวิปจิตัญูบุคคล   ผูทรงแสดงโดยใหเวไนย- 
สัตวดําเนินตาม   หรือ   ผูตรัสบอกโดยอุทเทส     ผูทรงแสดงโดยจําแนก    โดย   
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กลาวถึงดวยประการนั้น ๆ     หรือ   ผูตรัสบอกดวยการแสดงลักษณะของโพธิ- 
ปกขิยธรรมท้ังหลาย    ผูทรงแสดงดวยการเปนไปในจิตสันดานของสัตวทั้งหลาย 
หรือ ผูตรัสบอก ดวยการตรัสบอกสัจจะท้ังหลาย   ดวยปริวัฏ  ๓ โดยยอ  ผูทรง 
แสดง ดวยการตรัสสัจจะท้ังหลายโดยพิสดาร  คือ  ผูทรงแสดง ดวยการประกาศ 
พระธรรมจักรที่ใหพิสดารแลว       โดยนัยแหงปฏิสัมภิทา    มอีาทิอยางนี้วา 
ธรรมมีสัทธนิทริยเปนตน  ชื่อวา ธรรมจักร  เพราะอรรถวา ยังธรรมนั้น  ๆ ให 
เปนไป.  
         บทวา   สพฺพธมฺมาน    ไดแก   แหงธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ 
ทั้งหลาย. 
         บทวา  ปารคุ  ความวา  ผูทรงถึงฝง  ดวยอาการ ๖ คือ  อภิญญา ๑ 
ปริญญา ๑  ปหานะ ๑  ภาวนา ๑  สัจฉิกิริยา ๑   สมาบัติ  ๑.   จริงอยู   พระ 
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ทรงรูยิ่งซ่ึงธรรมทั้งปวงถึงแลว   เพราะฉะนั้น จึง 
ชื่อวา อภิญญาปารคู  ทรงถึงฝงดวยอภิญญา  ทรงกําหนดรูอุปาทานักขันธ ๕ 
ถึงแลว   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  ปริญญาปารคู  ทรงถึงฝงดวยปริญญา  ทรง 
สละซึ่งกิเลสทั้งปวงถึงแลว   เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา  ปหานปารคู  ทรงถึงฝง 
ดวยปหานะ  ทรงเจริญมรรค ๔ ถึงแลว  เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา ภาวนาปารคู 
ทรงถึงฝงดวยภาวนา  ทรงการทําใหแจงซ่ึงนิโรธถึงแลว   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
สัจฉิกิริยาปารคู     ทรงถึงฝงดวยสัจฉิกิริยา    ทรงเขาสมาบัติทั้งปวงถึงแลว 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา สมาปตติปารคู  ทรงถึงฝงดวยสมาบัติ.   ผูทรงถึงฝง 
แหงธรรมทั้งปวง   ดวยประการฉะน้ี.                      
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         บทวา   พุทฺธ  เวรภยาตีต  ความวา ชื่อวา ผูตรัสรูแลว   เพราะความ 
ที่พระองคทรงตื่นแลว   จากความหลับคือความไมรู  คือ  ทรงตรัสรูประโยชน 
ทั้งหลาย   โดยนัยที่กลาวแลวในสรณวัณณนา  ชื่อวา  ผูทรงลวงเวรภัยไดแลว 
เพราะความท่ีพระองคทรงลวงเวรภัย  ๕  อยางไดแลว.      เสนาบดียักษเมื่อ 
สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้แลว   จึงทรงใหกระทําโอกาสวา   พวกเรา 
จงทูลถามพระโคดม  ดังนี้.  
         ลําดับนั้น   เหมวตยักษซึ่งเลิศกวายักษเหลานั้น    ดวยเดชปญญาและ 
ความตองการ    เมื่อทูลถามปญหาอันควรถาม   ตามความตองการแลว    จึง 
กลาวคาถานี้วา  กิสฺมึ    โลโก   เมื่ออะไรเกิดขึ้น   โลกจึงเกิดขึ้น  ดังนี้. 
         ในบาทตนแหงคาถานั้น บทวา กิสฺม ึเปนสัตตมีวิภัตติ ใชในลักษณะ 
ภาวะโดยภาวะ  (ลักขณวันตะ)  เม่ืออะไรเกิด  โลกจึงเกิดข้ึน  ก็นี้เปน   อธิบาย 
คาถาน้ี    เหมวตยักษทูลถามหมายถึงสัตวโลก   และสังขารโลก. 
         บทวา  กิสฺมึ  กุพฺพติ  สนฺถว  ความวา  โลกยอมกระทําความเชยชิด 
ดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิวา  " เรา " วา " ของเรา " ในอะไร.  คําวา กิสฺมึ เปน 
สัตตมีวิภัตติ  ใชในอรรถอธิกรณะ.  บทวา กิสฺส โลโก  เปนฉัฏฐีวิภัตติ  ใช 
ในอรรถทุติยาวิภัตติ.     ก็เน้ือความน้ีเปนขออธิบายในคาถานี้วา    โลกยอมถึง 
การนับวา  โลกยึดถืออะไรไว. 
         บทวา  กิสฺมึ  โลโก   เปนสัตตมีวิภัตติ  ใชในอรรถแหงลกัขณวันตะ 
และอธิกรณะ   ก็อธิบายในคาถานี้วา   เมื่ออะไรมี  โลกจึงเดือดรอน   คือ 
ถูกเบียดเบียน   ถูกใหเจ็บปวด    เพราะเหตุอะไร.  
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         ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  เพราะเม่ืออายตนะภายในและภายนอก 
ทั้งหกเกิดข้ึน    สัตวโลกจึงเกิดข้ึน    และสังขารโลกก็ยอมเกดิข้ึน   ดวยอํานาจ 
แหงทรัพยและธัญชาติเปนตน      และเพราะสัตวโลกยอมกระทําความเชยชิดแม 
สองอยาง   ในอายตนะ ๖ เหลาน้ันนั่นแล   ในสังขารโลกน้ี   หรือ  เมื่อยึดถอื 
อายตนะคือจักษุวา " เรา ของเรา "  หรือยึดถืออายตนะอ่ืนในบรรดาอายตนะที่ 
เหลือ  ยอมยดึถือ  เหมือนอยางที่ทานกลาววา คนใดพึงกลาววา จักษุเปนตัวตน  
คนนั้น  (พึงยึดถือจักษุนั้นนั่นเทียว)  ขอน้ัน    ไมควร๑  เปนตน   เพราะโลก 
แมทั้งสองยึดถืออายตนะ ๖ เหลาน้ันนั่นเทียว  ยอมถึงการนับวา โลก   และเมื่อ 
มีอายตนะ ๖ เหลาน้ันนั่นแล     สัตวโลกก็ยอมเดือนรอน    เพราะทุกขปรากฏ 
เหมือนอยางท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อมีมือ  ก็ยอม 
มีการถือ  และการวาง   เมื่อมีเทา   กม็ีการกาวไปและการถอยกลับ   เมื่อมีไขขอ 
ก็มีการคูเขาและการเหยียดออก  เมื่อมีทอง  ก็ตองมีหิวและกระหาย  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เมื่อมีจักษุ   สขุและทุกขภายในก็ยอมเกิดข้ึน   เพราะจักษุสัมผัสเปน 
ปจจัยอยางนั้นเหมือนกัน๒ เปนตน   อนึ่ง  เมื่อมีเครื่องรองรับเหลาน้ัน    สงัขาร- 
โลกทีถู่กเบียดเบียน   กย็อมเดือนรอน  เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
เมื่อมีจักษุ   คนก็ยอมเดือดรอน  ในรปูที่เห็นไมได กระทบได๓   หรือวา ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    จักษุยอมเดือดรอน   ในเพราะรูปที่พอใจและไมพอใจ๔ ดังน้ี  
เปนตน    อนึ่ง โลกแมทัง้สองยอมเดือนรอน  เพราะอายตนะภายในและภายนอก 
ที่เปนเหตุเหลาน้ันนั่นแล    เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   จักษุ 
 
๑.  ม.   อุ.  ฉฉกฺกสุตฺต    ๔๖๓.    ๒.  ส.  สฬายตนอคฺค.  ๒๑๓.    ๓.  อภิธมฺมสงฺคณี.    ๑๙๙.  
๔.   ส.  สฬายตนวคฺค.   ๒๑๗.                                  
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ยอมติดอยู  ในรูปทั้งหลายท่ีพอใจและไมพอใจ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักษุเปน  
ของรอน  รปูทั้งหลายเปนของรอน  รอนเพราะอะไร  รอนเพราะไฟ  คือ ราคะ 
เปนตน     เพราะฉะนั้น  เม่ือจะทรงวิสัชนาปญหานั้น    ดวยอํานาจแหงอายตนะ 
ภายในและภายนอก ๖  จึงตรัสวา  ฉสุ  โลโก   สมุปฺปนฺโน   แปลวา   เมื่อ 
อายตนะภายในและภายนอก ๖ เกิดข้ึน   โลกจึงเกิดข้ึน   ดังน้ี. 
         ลําดับนั้น  ยักษนั้นกําหนดไดไมดี  ซึ่งปญหาท่ีตนทูลถาม  ดวยอํานาจ 
แหงวัฏฏะ   ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงวิสัชนาอยางยอ  ดวยอํานาจแหงอายตนะ ๖ 
มีความประสงคเพ่ือรูเนื้อความน้ัน     และขอปฏปิกษตอเนื้อความน้ัน      เมื่อจะ 
ทูลถามวัฏฏะและวิวัฏฏะโดยยอเทาน้ัน  จึงทูลวา  กตมนฺต   แปลวา  อุปาทาน 
ที่เปนเหตุใหโลกตองเดือดรอนเปนไฉน  ดังนี้. 
         ในคาถาน้ัน  ชื่อวา อุปาทาน  เพราะอรรถวา  อันสัตวพึงเขาไปยึดมั่น 
คําวา   อุปาทาน  นั่นเปนชื่อของ ทุกขสัจจะนั่นแล. 
         บาทคาถาวา  ยตฺถ   โลโก  วิหฺติ   ความวา  เหมวตยักษ  ผูอัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้วา  เมื่อมีอายตนะภายในและภายนอก ๖  โลกจึง 
เดือดรอน   ก็เพราะวา โลกยอมเดือนรอน   ในเพราะอุปาทาน ๖  จึงทูลถามถึง 
ทุกขสัจจะ   โดยยอเทาน้ัน   ดวยคาถากึ่งอยางนี้วา  โลกยอมเดือดรอนในเพราะ 
อุปาทานใด    อุปาทานน้ันเปนไฉน.    สวน   สมุทยัสัจจะ    ก็เปนอันพระผูมี 
พระภาคเจาทรงถือเอาแลว    โดยความเปนเหตุแหงทุกขสัจจะน้ันแล. 
         เหมวตยักษทูลถามถึงมรรคสัจจะ  ดวยคาถากึ่งน้ีวา นิยฺยาน ปุจฺฉิโต 
แปลวา    พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว    ถงึธรรมที่เปนเครื่องนําออกจาก  
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โลก  จริงอยู   พระอริยสาวกกําหนดรูทุกข  ละสมทุัย   ทําใหแจงซ่ึงนิโรธ  และ 
เจริญมรรค ยอมออกจากโลก  ดวยมรรคสัจจะ   เพราะฉะนั้น   มรรคสัจจะนั้น 
จึงเรียกวา นิยฺยาน  แปลวา  ธรรมที่เปนเครื่องนําออก. บทวา  กถ  ไดแก 
โดยประการไร.  บทวา  ทุกฺขา  ปมุจฺติ  ความวา  บุคคลจะบรรลุถึงความ  
พนจากวัฏทุกขที่กลาววา  อุปาทาน.   ทูลถามถึงมรรคสัจจะโดยยอเทาน้ัน    ใน 
คาถาน้ี   ดวยประการฉะนี้   สวนนิโรธสัจจะ  เปนอันทรงถือเอาแลว  โดยความ 
เปนวิสัยของมรรคสัจจะน่ันแล.  
         พระผูมีพระภาคเจาอันยักษทูลถามปญหา      ดวยอํานาจแหงสัจจะสี่ที่  
ทรงแสดงแลว   และที่ไมไดทรงแสดง  โดยสรุปอยางนี้แลว   เมื่อจะทรงวิสัชนา 
โดยนัยนั้นนัน่แล   จึงตรัสวา  ปฺจ   กามคุณา  แปลวา  กามคุณ ๕ ดังน้ี. 
         ในคาถาน้ัน   อายตนะ ๕  ซึ่งเปนอารมณของใจนั้น    เปนอันทรงถือ 
เอาแลว   ดวยโคจรศัพท กลาวคือกามคุณ ๕ ใจเปนที่ ๖ ของอายตนะเหลานั้น  
เพราะฉะนั้น    อายตนะเหลาน่ัน  ชื่อวา  มโนฉฏา   แปลวา  มใีจเปนที่  ๖. 
บทวา  ปเวทิตา   ไดแก  ประกาศแลว.   ก็ธรรมายตนะอันเปนอารมณของ 
ใจน้ัน     เปนอันทรงถือเอาแลว    ดวยศัพท    คือมนายตนะท่ี ๖    ในบรรดา 
อายตนะภายใน  ในคาถาน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงวิสัชนาปญหานี้วา     อุปาทานเปนไฉน 
ดังน้ี   อันเหมวตยักษทูลถามแลวแมอีก   จึงทรงประกาศทุกขสัจจะดวยอํานาจ 
แหงอายตนะ ๑๒    แตเพราะกองแหงวิญญาณทั้ง ๗    ทานถือเอาแลว     ดวย 
มโนศัพท   ในบรรดาอายตนะทั้ง ๖ นั้น     อายตนะ ๕ อยาง   มีจักขวายตนะ  
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เปนตน   อันเปนวัตถุแหงวิญญาณธาตุเหลาน้ัน  เปนอันทานถือเอาแลว   ดวย  
ศัพท  คือ   วิญญาณธาตุ ๕  ขางตน    ธรรมมายตนะอันเปนวัตถุและเปนอารมณ 
แหงมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุเหลาน้ัน   เปนอันทานถือเอาแลว   ดวยศัพท 
คือ   มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ   เพราะฉะนั้น    จึงทรงประกาศทุกขสัจจะ 
ดวยอํานาจแหงอายตนะ ๑๒   แมดวยประการฉะน้ี.  
         ก็เอกเทศแหงมนายตนะและธรรมายตนะที่เปนโลกุตระ  ทานมิไดสง- 
เคราะหไวในที่นี้   เพราะทานแสดงหมายถึงอายตนะที่เปนเหตุใหโลกเดือนรอน. 
         บทวา  เอตฺถ   ฉนฺท  วิราเชตฺวา  ความวา บุคคลกําหนดอายตนะ 
เหลาน้ันเทียว  ในทุกขสัจจะอันตางดวยอายตนะ ๑๒   โดยประการน้ัน ๆ  คือ 
โดยขันธ  โดยธาตุ  โดยนามรูป  ยกข้ึนสูไตรลักษณะเห็นแจงอยู   คลาย   คือ 
นําออก   ไดแกกําจัดความพอใจ   คือตัณหาในกามคุณ  ๕ นี้    ดวยวิปสสนามี 
อรหัตมรรคเปนที่สุดไดโดยประการท้ังปวง.  
         บทวา  เอว  ทุกฺขา  ปมฺุจติ  ความวา  ยอมพนจากวัฏทุกขนั่น 
ดวยประการนี้.  ปญหานี้วา  ขาพระองคทูลถามแลว    ขอพระองคจงตรัสบอก 
ซึ่งธรรมชาติเครื่องออกจากโลก  บุคคลจะพนจากทุกขไดอยางไร  เปนอันทรง 
วิสัชนาแลว     ดวยคาถากึ่งน้ี     ดวยประการฉะน้ี.    และมรรคสัจจะก็เปนอัน 
ทรงประกาศแลว  ก็สมุทยัสัจจะและนิโรธสัจจะ พึงทราบวาเปนอันทรงประกาศ 
แลวเทียว   เพราะสงเคราะหโดยนัยกอนน่ันแล. 
         หรือ   ทรงประกาศทุกขสัจจะ   ดวยคาถากึ่ง   สมุทัยสัจจะดวยฉันทะ 
นิโรธสัจจะ   ดวยวิรัช    ในบทวา   คลายแลว    มรรคสัจจะ   โดยพระบาลีวา  
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ยอมพนเพราะวิราคะ  หรือ  ทรงประกาศมรรคสัจจะ  ดวยนิทัสสนะท่ีหมายถึง 
เอว  ศัพท  ทรงประกาศนิโรธสัจจะ  ดวยการพนจากทุกขวา  บุคคลยอมพน 
จากทุกข    โดยพระบาลีวา   ทุกขฺนิโรธ   เพราะฉะน้ัน     สัจจะส่ีพึงทราบวา 
ทรงประกาศแลวในคาถานี้   ดวยประการฉะน้ี. 
         ทรงประกาศธรรมชาติเครื่องออกจากโลก  โดยลักษณะ  ดวยคาถาอัน 
บรรจุสัจจะส่ีอยางนี้แลว  เมื่อจะทรงประมวลนิยยานธรรมนั้นนั่นเทียวดวยความ 
ชํานิชํานาญทางนิรตุติของพระองค    จึงตรัสวา   เอต   โลกสฺส   นิยฺยาน 
ซึ่งธรรมชาติเครื่องออกจากโลกนี้.  
         ในคาถาน้ี  บทวา เอต เปนการแสดงไขถึงบทที่กลาวแลวในบทกอน. 
บทวา  โลกสฺส  ไดแก  จากโลกธาตุทั้งสาม.  บทวา  ยถาตถ ไดแก  ไมผิด. 
         บทวา  เอต  โว  อหมกฺขาม ิ ความวา ถาแมทานท้ังหลายพึงถาม 
เราพันครั้ง   เราก็จะบอกขอน้ีแกทานทั้งหลาย   คือ  จะไมบอกขออ่ืน.   เพราะ 
เหตุไร  เพราะบุคคลยอมพนจากทุกขไดดวยอาการอยางน้ี   อธิบายวาไมใชโดย 
ประการอ่ืน.    อน่ึง    เราก็จะบอกขอนี้แกทานท้ังหลายแมออกไปแลว  ๑ ครั้ง 
๒ ครั้ง    และ ๓ ครั้ง  ดวยนิยยานธรรมน้ี  อธิบายวา  เราจะบอกนิยยานธรรม  
นั้นแล  แมเพื่อบรรลุคุณวิเศษชั้นสูง   เพราะเหตุไร  เพราะบุคคลยอมพนจาก 
ทุกขที่เหลือและไมมีสวนเหลือไดดวยอาการอยางน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงยังเทศนาใหจบลง    ดวยยอดคือ   พระอรหัต  
ในเวลาจบเทศนา   เสนาบดียักษแมทั้งสอง     ก็ต้ังอยูแลว     ในโสดาปตติผล 
พรอมกับยักษ ๑,๐๐๐.  
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         ลําดับนั้น  เหมวตยักษแมโดยปกติ  ก็เปนผูหนักในธรรม  บัดนี ้ ต้ัง 
อยูแลวในอรยิภูมิ    ยังไมอ่ิมโดยดี    เพ่ือจะทูลถามเสกขภูมิและอเสกขภูมิ   กะ  
พระผูมีพระภาคเจา  ดวยเทศนาที่มีปฏิภาณอันวิจิตร   ของพระผูมีพระภาคเจา 
จึงกลาวคาถาวา  โกสูธ   ตรติ  โอฆ  แปลวา  ในโลกน้ี  ใครเลาขามโอฆะได. 
         ในคาถาน้ัน  เหมวตยักษทูลถามถึงเสกขภูมิวา  ใครเลาขามโอฆะสี่ได 
ดวยบทน้ีวา  ในโลกน้ี  ใครเลาขามโอฆะได.   โดยไมแปลกกนั   เพราะคําวา 
อณฺณว    ไดแก    หวงนํ้าซ่ึงมีประมาณไมกวางและไมลึก     ก็อีกอยางหน่ึง 
อรรณพเชนกับที่ทานกลาววา  ทั้งกวางกวาและลึกกวาน้ันแล  ชื่อวา  อรรณพ 
คือ   สังสารวัฏ  ก็อรรณพ  คือ  สังสารวัฏน้ี   โดยรอบก็กวาง   เพราะไมมีที่ 
สุด   โดยเบือ้งตํ่า  ก็ลึก   เพราะไมมีที่ต้ัง  โดยเบื้องบน   กล็ึกเพราะไมมีที่ยึด 
เหน่ียว   เพราะฉะนั้น  เหมวตยักษจึงทูลถามถึงอเสกขภูมิวา   ในโลกน้ี   ใคร 
เลาขามอรรณพได     และใครยอมไมจมลงในอรรณพที่ลึกซ้ึงน้ัน     ไมมีที่พ่ึง 
ไมมีที่ยึดเหน่ียว. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  เพราะภิกษุใดไมทําการลวงละเมิดแม 
เพราะเหตุแหงชีวิต   ถึงพรอมดวยศีลทุกเม่ือ   และมีปญญา   ดวยปญญาท่ีเปน 
โลกิยะและโลกุตระ ต้ังม่ันดีแลว  ดวยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ  และมรรค 
ผลเบื้องตํ่าทุกอิริยาบถ    ยกข้ึนสูไตรลักษณ    มีปกติคิดซึ่งธรรมภายในอันนํา 
ออกจากทุกขดวยวิปสสนา   และถึงพรอมแลว   ดวยสติ   คือ  ความไมประมาท 
อันนํามาซึ่งการกระทําติดตอ  ภิกษุนั้น  ยอมขามโอฆะน้ีที่ขามไดแสนยาก  โดย 
ไมมีสวนเหลือ   ดวยมรรคท่ีสี่   เพราะฉะนั้น     เมื่อจะทรงวิสัชนาเสกขภูมิ   จึง  
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ตรัสคาถาที่บรรจุไตรสิกขานี้วา   สพฺพทา   สีลสมฺปนฺโน   ผูถึงพรอมแลว 
ดวยศีลทุกเม่ือ.   
         ก็ในคาถาน้ี  สิกขา ๓ คือ  อธิสสีสิกขา  ดวยสีลสัมปทา อธิจิตตสิกขา 
ดวยสติและสมาธิ  อธิปญญาสิกขา   ดวยปญญา   คือ   การคิดถึงธรรมภายใน 
ทานกลาววา  มีอุปการะและมีอานิสงส   จริงอยู  สิกขาทั้งหลาย  มีโลกิยปญญา 
และสติเปนอุปการะ   มสีามัญผลเปนอานิสงส. 
         ครั้นทรงแสดงเสกขภูมิ   ดวยคาถาที่หน่ึงอยางนี้แลว    บดันี้    เมื่อจะ 
ทรงแสดงอเสกขภูมิ  จึงตรัสคาถาที่สอง.  
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา  บทวา  วริโต  กามสฺาย  ความวาผูเวน 
จากกามสัญญาบางอยาง   ดวยสมุจเฉทวิรัติ   อันสมัปยุตดวยมรรคที่ ๔ โดย 
ประการทั้งปวง  บาลีวา  วิรตฺโต  ดังน้ีก็มี.  ในกาลนั้น    คําวา  กามสฺาย 
เปนสัตตมีวิภัตติ   แตในสคาถวรรค  บาลีวา   กามสฺาสุ  ดังนี้ก็มี.  ชื่อวา 
ลวงสังโยชนทั้งปวงเสีย   เพราะลวงสังโยชน ๑๐  ดวยมรรคแมทั้งส่ี หรือ  ลวง 
สังโยชนเบ้ืองสูง  ดวยมรรคที่สี่เทาน้ัน     ชื่อวา  มีความเพลิดเพลินและภพหมด 
สิ้นแลว   เพราะความท่ีความเพลิดเพลิน  กลาวคือ  ตัณหาพาใหเพลิดเพลินใน 
สิ่งน้ัน  ๆ  และภพ ๓ หมดส้ินแลว. 
         บทวา  โส ไดแก ภิกษุผูขีณาสพเชนนั้น    ยอมไมจมลง ในอรรณพ 
คือ  สังสารวัฏอันลึก   เขาถึงผลแหงนิพพานธาตุอันมีเบญจขันธเหลือ   เพราะ 
สิ้นความเพลิดเพลิน  และไมมีเบญจขันธเหลือ  เพราะสิ้นภพ.  
         ลําดับนั้น    เหมวตยักษแลดูสหายและยักษบริษัท    เกิดปติแลโสมนัส 
ชมเชยพระผูมีพระภาคเจา     ดวยคาถามีอยางนี้วา     คมฺภรีปฺ   เปนตน  
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อภิวาทแลว   พรอมกับสหายและบริษัทใหญทั้งหมด   ทําประทักษิณแลว  ไปสู 
ที่อยูของตน. 
         ก็คาถาเหลาน้ัน มีอรรถวรรณนาดังน้ี   บทวา  คมฺภีรปฺ  ความวา 
ทรงถึงพรอมดวยพระปญญาอันลึกซ้ึง.   คัมภีรปญญาในคาถาน้ัน พึงทราบโดย 
นัยที่กลาวไวแลว   ในปฏสิัมภิทาน้ันแหละ.   จริงอยู   ในปฏิสัมภิทาน้ัน   ทาน 
กลาวไวมีอาทิวา  ที่ชื่อวา  คัมภีรปญญา   เพราะอรรถวา   ญาณเปนไปอยูใน 
ขันธทั้งหลายอันลึกซ้ึง.   ผูมีพระปญญาอันลึกซ้ึงอยางนี้.  
         บทวา  นิปุณตฺถทสฺสึ   ความวา   ผูทรงแสดงเน้ือความแหงปญหา 
ทั้งหลายท่ีชนทั้งหลายมีกษัตริยและบัณฑิตเปนตน    ผูละเอียดออนปรุงแตงแลว 
หรือ   ผูทรงแสดงเนื้อความละเอียดโดยทรงแสดงเหตุทั้งหลายอันละเอียด  แหง 
อรรถทั้งหลายท้ังคนเหลาอ่ืนแทงตลอดไดยาก. 
         ชื่อวา  ไมมีความกังวล  เพราะไมมีความกังวล  มีราคะเปนตน   ชื่อวา 
ไมของแลวในกามภพ   เพราะไมทรงติดอยูในกามทั้งสอง  และในภพสามอยาง 
ชื่อวา พนวิเศษแลว   ในอารมณทั้งปวง  เพราะไมมีความผูกพันดวยฉันทราคะ 
ในอารมณทั้งปวง  อันตางดวยขันธเปนตน. 
         บทวา  ทิพฺเพ   ปเถ   กมมาน  ความวา  ทรงดําเนินไปในทางอัน 
เปนทิพย    อันตางดวยสมาบัติแปด    ดวยสามารถแหงการเขา.    ในคาถาน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาไมทรงดําเนินไปในทางอันเปนทิพย    ในเวลานั้น     กจ็ริง 
ถึงกระน้ัน   เหมวตยักษกลาวอยางนั้น   ก็เพราะพระองคทรงมีความสามารถที่จะ 
กาวไป     ซึ่งหมายถึงการกาวไปในกาลกอน     หรอืเพราะพระองคทรงมีความ 
ชํานาญอันไดแลว    ในทางอันเปนทิพยนั้น    ทานกลาวคํานี้ไว    แมโดยการ  
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กาวไปในธรรมเปนเครื่องอยูต้ังรอย ๆ อยาง   อันเปนทางแหงพระอรหันตทั้ง- 
หลาย   ผูเปนวิสุทธิเทพ.   ชื่อวา   ทรงแสวงหาคุณอันใหญ  เพราะทรงแสวงหา 
คุณท้ังหลายอันใหญ. 
         ในคาถาท่ี ๒  เหมวตยักษไดแสดงขยายนิปฺณัตถทัสสิศัพทอีก   เพราะ 
ทําอธิบายวา    ตนปรารภความชมเชย   โดยปริยายอื่น  อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา 
ผูทรงแสดงเน้ือความละเอียด. 
         บทวา   ปฺาทท   ไดแก   ผูทรงใหปญญา    เพราะตรัสขอปฏิบัติ  
อันเปนไปเพ่ือไดปญญา.  
         บทวา   กามาลเย   อสตฺต   ไดแก  ไมของแลว    ในอาลัย ๒ อยาง 
ดวยอํานาจแหงตัณหาและทิฏฐิในกามทั้งหลาย.  
         บทวา   สพฺพวิทุ   ไดแก  ทรงรูธรรมทั้งปวง   มีอธิบายวา  ทรงเปน 
พระสัพพัญู. 
         บทวา   สุเมธ   ความวา  ทรงถึงพรอมดวยพระเมธา  กลาวคือบารมี- 
ปญญา  อันเปนทางแหงความเปนพระสัพพัญูนั้น. 
         บทวา  อริเย   ปเถ    ความวา    ในมรรคอันประกอบดวยองคแปด 
หรือ  ในผลสมาบัติ. 
         บทวา   กมมาน  ไดแก  ทรงหยั่งลงดวยพระปญญา   คือ   ทรงกาว 
ไป   เพราะทรงรูลักษณะแหงมรรคแลวทรงแสดง   หรือ     พึงกาวไปดวยกําลัง 
แหงการกาวไป   กลาวคือ   มรรคภาวนา ๔ อยาง   เพราะทรงเขาผลสมาบัติได 
ทุก ๆ  ขณะ. 
         บทวา   สุทิฏ  วต   โน  อชชฺ    ความวา  วันนี้   เราทั้งหลายเห็น 
ดีแลว   อธิบายวา   การเห็น.  
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         บทวา  สุปฺปภาต  สุหุฏ ิต  ความวา   วันนี้   พวกเราเห็นดีแลว 
หรือ    ในวันนี้    ความงามของพวกเราดีแลว    สวางแลว    ไดแกแจมแจงแลว 
วันนี้   พวกเราต้ังดีแลวหนอ   คือ   ต้ังข้ึนดีแลว   เพราะไมมีอันตราย    เพราะ 
เหตุไร   เพราะเหมวตยักษประกาศความปราโมทยปรารภสมบัติ    คือ  ลาภของ 
ตนวา  พวกเราไดเห็นพระสัมพุทธเจา  เราทั้งหลายไดเห็นพระสัมพุทธเจาแลว. 
         บทวา   อิทฺธิมนฺโต  ความวา  ประกอบพรอมแลว  ดวยฤทธิ์อันเกิด 
แกกรรมวิบาก.   บทวา   ยสสฺสิโน   ความวา  ถึงพรอมแลวดวยลาภอันเลิศ 
และบริวารอันเลิศ.   บทวา  สรณ  ยนฺติ    ความวา   ยักษทั้งหลายถึงสรณะ 
ดวยมรรคแลวก็จริง    ถึงกระน้ัน    เหมวตยักษยอมเปลงวาจาเพ่ือแสดงความท่ี 
ตนเปนพระโสดาบัน    และเพื่อแสดงความเลื่อมใส.  
         บทวา   คามา   คาม    ความวา   จากเทวคาม    สูเทวคาม.   บทวา 
นคา   นค  ไดแก จากเทวบรรพต  สูเทวบรรพต. 
         บทวา  นมสฺสมานา  สมฺพุทฺธ   ธมฺมสฺส  จ  สธุมฺมต มีอธิบายวา 
ขาพระองคทั้งหลายจักชมเชย   ขอนอบนอมซ่ึงความท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสรูดี 
และความท่ีพระธรรมเปนธรรมดี    โดยนัยมีอาทิวา    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ตรัสรูชอบดวยพระองคเองหนอ  พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว 
หนอ  และความปฏิบัติดีแหงสงฆ  โดยนัยมีอาทิวา  พระสงฆสาวกของพระผูมี- 
พระภาคเจาปฏิบัติดีหนอ  ดังนี้แลว   เปนผูประกาศธรรมเที่ยวไป.   บทที่เหลือ 
ในคาถาน้ี     ต้ืนทั้งน้ันแล. 
                   จบ   อรรถกถาเหมวตสูตร  แหงอรรถกถาขุททกนิกาย 
                     ชื่อ  ปรมัตถโชติกา                                                                                    
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                             อาฬวกสูตรที่   ๑๐ 
          วาดวยเรื่องอาฬวกยักษทูลถามปญหา 
         [๓๑๐]    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่อยูของอาฬวกยักษ  ใกล 
เมืองอาฬวี  ครั้งน้ันแล   อาฬวกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     จงออกไปเถิดสมณะ    พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา    ดลีะทาน    แลวไดเสด็จออกไป  อาฬวกยกัษไดกราบทลู 
พระผูมีพระภาคเจาวา  จงเขามาเถิดสมณะ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดีละ 
ทาน    แลวไดเสด็จเขาไป     แมครั้งท่ี  ๒ . . .   แมครั้งท่ี  ๓ . . .   แมครั้งท่ี  ๔  
อาฬวกยักษไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    จงออกไปเถิดสมณะ  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนทาน  เราจักไมออกไปละ    ทานจงกระทํากิจท่ีทาน 
จะพึงกระทําเถิด. 
         อา.  ดกูอนสมณะ     ขาพเจาจะถามปญหากะทาน    ถาวาทานจักไม 
พยากรณแกขาพเจาไซร ขาพเจาจะควักดวงจิตของทานออกโยนทิ้ง จักฉีกหัวใจ 
ของทาน   หรือจักจับที่เทาท้ังสองของทานแลวขวางไปท่ีฝงแมน้ําคงคา. 
         พ.   เรายังไมมองเห็นบุคคลผูที่จะพึงควักดวงจิตของเราออกโยนทิ้ง 
จะพึงฉีกหัวใจของเรา     หรือจะพึงจับที่เทาท้ังสองแลวขวางไปที่ฝงแมน้ําคงคา 
ได  ในโลกพรอมท้ังเทวโลก    มารโลก    พรหมโลก     ในหมูสัตวพรอมท้ัง  
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สมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย    ดกูอนทาน    ก็และทานหวังจะถามปญหา 
ก็จงถามเถิด. 
         ลําดับนั้น    อาฬวกยักษไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา 
                             [๓๑๑]  อะไรเลาเปนทรัพยเครื่อง 
                ปลื้มใจอันประเสริฐท่ีสุดของบุรุษในโลกน้ี 
                อะไรเลาท่ีบุคคลประพฤติดีแลวยอมนําความ 
                 สขุมาให    อะไรเลาเปนรสยังประโยชนให 
                 สาํเร็จกวารสทั้งหลาย    นกัปราชญทั้งหลาย 
                 ไดกลาวชีวิตของบุคคลเปนอยูอยางไรวา  
                  ประเสริฐท่ีสุด. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดวยพระคาถาวา 
                                   ศรทัธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอัน- 
                   ประเสริฐท่ีสุดของบุรุษในโลกน้ี   ธรรมที่  
                   บุคคลประพฤติดีแลวยอมนําความสุขมาให 
                   สัจจะแลเปนรสยังประโยชนใหสําเร็จกวารส 
                   ทั้งหลาย    นกัปราชญทั้งหลาย    กลาวชีวิต 
                   ของบุคคล  ผูเปนอยูดวยปญญาวา  ประเสริฐ 
                   ที่สุด. 
                                           บุคคลยอมขามโอฆะไดอยางไร 
                    บุคคลยอมขามอรรณพไดอยางไร    บุคคล 
                    ยอมลวงทุกขไดอยางไร      ยอมบริสทุธิ์ได 
                    อยางไร.  
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                  บุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา 
        ยอมขามอรรณพไดดวยความไมประมาท 
        ยอมลวงทุกขไดดวยความเพียร ยอมบริสุทธิ ์
        ไดดวยปญญา. 
                  บุคคลยอมไดปญญาอยางไร ยอมหา 
        ทรัพยไดอยางไร     ยอมไดชื่อเสียงอยางไร 
        ยอมผูกมิตรท้ังหลายไวไดอยางไร   บุคคล 
        ละจากโลกน้ีไปสูโลกอื่นแลว   ยอมไมเศรา-  
        โศกอยางไร. 
                           บุคคลเชือ่ธรรมของพระอรหันต  
        ทั้งหลายเพ่ือบรรลุนพิพานเปนผูไมประมาท 
        มีปญญาเปนเครื่องสอดสอง    ฟงอยูดวยดี 
        ยอมไดปญญา บุคคลผูมีธุระ กระทําสมควร 
        มีความหมั่น     ยอมหาทรัพยได  บุคคลยอม 
        ไดชื่อเสียงดวยสัจจะ ผูใหยอมผูกมิตรไวได.  
                   ผูใดมีศรัทธาอยูครองเรือน   มีธรรม 
        ๔ ประการนี้   คือ  สัจจะ   ธรรม  ธิติ  จาคะ 
        ผูนั้น  และจากโลกน้ีไปแลวยอมไมเศราโศก 
        ถาวา เหตุแหงการไดชื่อเสียงย่ิงไปกวาสัจจะ 
        ก็ดี   เหตุแหงการไดปญญาย่ิงไปกวาทมะก็ดี  
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        เหตุแหงการผูกมิตรย่ิงไปกวาจาคะก็ดี    เหตุ 
        แหงการหาทรัพยไดยิ่งไปกวาขันติก็ดี    มีอยู 
        ในโลกนี้ไซร   เชิญทานถามสมณพราหมณ 
        เปนอันมากแมเหลาอ่ืนดูเถิด. 
                  บัดน้ี    ขาพระองคจะพึงถามสมณ- 
        พราหมณเปนอันมากทําไมเลา    วันนี้  ขา- 
        พระองคทราบชัดประโยชนมีอนัเปนไปในภพ 
        หนา   พระพุทธเจาเสด็จมาสูเมืองอาฬวีเพ่ือ  
        ประทับอยู เพ่ือประโยชนแกขาพระองคหนอ 
        วันนี ้    ขาพระองคทราบชัดพระทักขิไณย- 
        บุคคลผูเลิศ  ที่บุคคลถวายทานแลวเปนทาน 
        มีผลมาก   ขาพระองคจักนอบนอมพระสัม- 
        พุทธเจา     และความท่ีพระธรรมเปนธรรมดี 
        เท่ียวไปจากบานสูบาน  จากเมืองสูเมือง. 
                                             จบอาฬวกสูตรที่  ๑๐  
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                  อรรถกถาอาฬวกสูตร 
         อาฬวกสูตรเริ่มตนวา  เอวมฺเม  สตุ  ดังน้ี :- 
         มีอุบัติอยางไร ?   อุบัติแหงอาฬวกสูตรนั้น     จักแจมแจงโดยนัยแหง 
อัตถวัณณนาน่ันเทียว  ก็ในอัตถวัณณนา  บทวา  เอวมฺเม  สุต เอก สมย 
ภควา  นั่น  มีเนื้อความท่ีกลาวแลวน่ันแล.   ก็ในบทวา    อาฬวิย    วิหรติ 
อาฬวกสฺส    ยกฺขสฺส  ภวเน  นี้มีคําถามวา  อาฬวิคืออะไร  และพระผูมี- 
พระภาคเจาประทับอยู    ในที่อยูของอาฬวกยักษนั้น     เพราะเหตุไร ?  ขาพเจา 
จะตอบคําถาม  
         คําวา   อาฬวิ   นั้น     เรียกวา  รฐับาง  นครบาง  แมทั้งสองอยางนั้น 
ก็ควรในสูตรนี้  ก็พระผูมีพระภาคเจาแมประทับอยู ในที่ใกลอาฬวินครก็เรียกวา 
ประทับอยู     ใกลเมืองอาฬวี    และในที่ใกล    คือ   ในที่ไมไกลแหงนครน้ัน  
ประมาณคาวุตหนึ่ง    ทีอ่ยูนั้นก็เรียกวา    พระผูมีพระภาคเจาแมประทับอยูใน 
รัฐอาฬวี  ประทับอยูใกลเมืองอาฬวี  ที่อยูนั่นมีในรฐัอาฬวี. 
 
                                         ทรงลาเนื้อ 
         ก็เพราะพระราชาพระนามวา  อาฬวกะ    ทรงท้ิงนักฟอนและเครื่อง 
อุปโภคตาง ๆ    เสด็จไปลาเนื้อทุก ๆ ๗ วัน    เพ่ือปองกันโจร    เพ่ือกีดกัน 
ปฏิราชา   และเพื่อจะทําความพยายาม      ในวันหน่ึง     ไดทรงกระทํากติกากับ 
พลกายวา เนื้อหนีไปขางผูใด เนื้อน้ันจะตองเปนภาระของผูนั้นเทาน้ัน ครั้งนั้น 
เนื้อไดหนีไปขางพระราชาพระองคนั้นแล     พระราชาทรงสมบูรณดวยความ  
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รวดเร็ว  ทรงจับธนูติดตามเนื้อน้ันแตพระองคเดียว  สิ้นทาง  ๓  โยชน  และ 
เนื้อทรายท้ังหลายมีกําลังรวดเร็ว ๓ โยชน. 
         ลําดับนั้น พระราชาทรงฆาเน้ือนั้น  ซึ่งหมดกําลังลงน้ํายืนอยู  ตัดแบง 
ออกเปน ๒ สวน   แมพระองคไมทรงตองการเน้ือ    เพ่ือทรงปลดเปลื้องความ 
ผิดพลาดวา   พระราชาไมอาจเพ่ือพาเนื้อไปได   จึงทรงหาบเน้ือเสด็จมา  ทรง 
เห็นตนไทรใหญ    ซึ่งมีใบเขียวหนาแนนในที่ไมไกลพระนคร  เสด็จเขาสูโคน 
ตนไทรนั้น เพ่ือทรงบรรเทาความเมื่อยลา ก็ในตนไทรน้ัน มียักษชื่อ อาฬวกะ 
ไดพรจากสํานักของทาวเวสวัณมหาราช    กินสัตวทั้งหลายท่ีเขาไปสูโอกาสท่ีเงา  
ของตนไมนั้นแผไปถึงในสมัยเท่ียงวัน      อาศัยอยู     ยักษนั้นเห็นพระราชาน้ัน 
ก็เขามาเพ่ือจะเค้ียวกิน  พระราชาทรงกระทํากติกากับยักษนั้นวา   จงปลอยฉัน 
ฉันถูกปลอยจักสงมนุษยและถาดอาหารทุก ๆ วัน    ยักษทลูวา  ทานมัวเมาดวย 
ราชูปโภคจักทรงลืมเสีย      สวนขาพเจาจะไมไดเพ่ือกินคนท่ีไมเขามาสูที่อยูและ 
คนที่ไมไดอนุญาต   ขาพเจานั้นตองกินทาน  จึงเปนอยูได  ดังนี้   จึงไมปลอย 
พระราซาจึงทรงยินยอมวา    ขาพเจาไมสงในวันใด    ทานจงจับขาพเจากินใน 
วันนั้น  ผูอันยักษนั้นปลอยแลว  จึงเสด็จหลีกไปบายพระพักตรสูพระนคร. 
         พลกายตั้งคายรออยูในทาง เห็นพระราชาแลวทูลวา ขาแตพระมหาราช 
พระองคทรงเมื่อยลาอยางน้ี      เพราะกลัวแตความเมาที่ไมสมพระเกียรติหรือ 
จึงแสดงการตอนรับ  พระราชาตรัสบอกประพฤติการณนั้น    เสด็จไปสูพระนคร 
เสวยพระกระยาหารเชาแลว     ตรัสเรยีกคนรักษาพระนครตรัสบอกเรื่องนั่น  
คนรักษาพระนครทูลวา     ขาแตพระสมมติเทพ    พระองคทรงทําการกําหนด 
กาลหรือ ?  
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         ร.  แนะพนาย !  ไมไดทําการกําหนดกาล. 
         น.   ขาแตพระสมมติเทพ    พระองคทรงทําไมดีแลว    เพราะอมนุษย 
ทั้งหลายยอมไดกาลท่ีสักวากําหนดแลวเทาน้ัน   แตเมื่อพระองคไมทรงกําหนด- 
กาล  ชนบทจักมีความลําบาก    เอาเถิดพระเทวะ   พระองคทรงกระทําอยางนี้ 
แมก็จริง   ถึงอยางนั้น    ขอพระองคจงทรงขวนขวายนอย    เสวยราชสมบัติเถิด 
ขาพระองคจักกระทําส่ิงที่ควรทําในเรื่องนี้.  
 
                                 สงคนใหยักษกิน  
         คนรักษาพระนครนั้น    ลุกข้ึนตามกาลน่ันเทียว   ไปสูเรอืนจํา  กลาว 
หมายถึงนักโทษท้ังหลายท่ีตองถูกประหารวา  ผูใดตองการชีวิต  ผูนั้นจงออกมา 
ดังน้ีแลว    รบัเอานักโทษท่ีออกมาคนแรกใหอาบนํ้าและใหบริโภคแลวสงไปวา 
เจาจงใหถาดอาหารน้ีแกยักษ   ยักษนิรมิตอัตภาพอันนาสะพรึงกลัวแลวเค้ียวกิน 
นักโทษน้ันที่พอเขามาภายในโคนตนไมนั่นแล   ดุจกินหัวมัน  ไดยินวา  ดวย 
อานุภาพของยักษ     สรีระทั้งส้ินรวมทั้งเสนผมเปนตน      ของมนุษยทั้งหลาย 
เปนเหมือนกอนเนยขน    บุรุษท่ีไปเพ่ือใหนักโทษถือภัตใหแกยักษ  เห็นยักษ 
นั้นแลวกลัว   จึงบอกตามมิตรสหาย. 
         จําเดิมแตนั้น      มนุษยทั้งหลายโจษจันกันวา   พระราชาจับโจรใหแก 
ยักษ   ไดงดเวนจากโจรกรรม  โดยสมยัอ่ืนจากน้ัน  เรือนจําท้ังหลายจึงวางเปลา 
เพราะพวกโจรเกาส้ินไป    เพราะโจรใหมทั้งหลายไมมี    ลําดับนั้น    คนรกัษา 
พระนครจึงทูลแดพระราชา.  พระราชาตรัสสั่งใหทิ้งพระราชทรัพยของพระองค   
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ที่ตรอกแหงพระนครท้ังหลาย     ดวยทรงหวังวา    จะพึงมีใคร ๆ ถือเอาทรัพย 
ดวยความโลภบาง  ก็ไมมีใครจับตองทรัพยนั้น แมดวยเทา  คนรักษาพระนคร 
นั้น  เมื่อไมไดโจรท้ังหลาย    จึงบอกแกอํามาตยทั้งหลาย  อํามาตยทั้งหลายจึง 
ทูลวา พวกขาพระองคจะสงคนแกตามลําดับตระกูล ๆ ละ ๑ คนไปให  แมโดย 
ปกติคนแกนั้นก็ใกลตายแลว     พระราชาตรัสหามวา  มนุษยทั้งหลายจักกระทํา 
การตอตานวา  พระราชาทรงสงบิดาของพวกเรา  ปูของพวกเรา  พวกทานอยา 
ชอบใจขอนั้นเลย  พวกอํามาตยกราบทูลวา  ขาแตพระสมมติเทพ  ถาอยางนั้น 
พวกขาพระองคจะสงทารก    ซึ่งกําลังนอนหงาย    เพราะทารกเชนนั้น    ยอม  
ไมมีความเยื่อใยวา  แมของเรา  พอของเรา  พระราชาทรงอนุญาต   อํามาตย 
เหลาน้ัน     ก็ไดกระทําอยางนั้น พวกมารดาของทารกในพระนครก็พาพวกทารก 
และพวกสตรีมีครรภ   กพ็ากันหนีใหทารกทั้งหลายเจริญในชนบทอ่ืนแลว   จึง 
นํากลับมา  เปนอยางนี้จนสิ้น ๑๒ ป. 
         แตนั้นในวันหน่ึง  พวกอํามาตยคนหาทั่วพระนคร    ก็ไมไดทารกแม 
คนหน่ึง   จึงทูลแดพระราชาวา  ขาแตพระสมมติเทพ    ในพระนครไมมีทารก 
เวนแตอาฬวกุมาร  พระราชโอรสของพระองคในภายในบุรี พระราชาตรัสวา 
บุตรของเรายอมเปนที่รักฉันใด    ผูเปนที่รกัยิ่งกวาตน  ยอมไมมีแกสรรพโลก 
ฉันนั้น   จงไปเถิด  จงใหอาฬวกุมารแมนั้นแลว   รกัษาชีวิตของเราไว   ก็โดย 
สมัยนั้น    พระราชมารดาของพระอาฬวกุมารทรงใหพระโอรสทรงสนานแลว 
ประดับตกแตง     สวมเทริดที่ทําดวยผาเปลือกไม     ใหบรรทมบนพระเพลา 
ประทับนั่งอยูแลว   ราชบุรุษท้ังหลายไปในท่ีนั้น    ดวยคําส่ังของพระราชา   ได  
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มาเอาพระราชกุมารน้ัน     จากพระมารดาน้ัน  ผูกําลังทรงรําพันอยู   พรอมดวย 
หญิงพ่ีเลี้ยง ๑๖,๐๐๐ คน  หลีกไป   ดวยกลาววา   พระราชกุมารจะเปนอาหาร 
ของยักษในวันพรุงน้ี. 
 
                        ทรงทรมานอาฬวกยักษ   
         ก็ในวันนั้น     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกข้ึนในสมัยใกลรุง   ทรงเขา 
มหากรุณาสมาบัติ   ในพระคันธกุฎีที่พระเชตวันมหาวิหาร  เมื่อทรงตรวจดูโลก 
ดวยพุทธจักษุอีก    ทรงเห็นอุปนิสัยของการบรรลุพระอนาคามิผล    ของพระ- 
อาฬวกกุมาร   การบรรลุโสดาของยักษ   และในเวลาจบเทศนา สัตว ๘๔,๐๐๐ 
ไดดวงตาเห็นธรรม    เพราะฉะนั้น   เมื่อราตรีสวางแลว     ทรงทําปุเรภัตกิจ 
เสร็จแลว   แตทรงทําปจฉาภัตกิจยังไมเสร็จเทียว   เมื่อวันอุโบสถแหงกาฬปกษ 
เปนไปอยู   พระอาทิตยข้ึนแลว พระองคเดียวไมมีเพ่ือน ทรงถือบาตรและจีวร 
เสด็จไปส้ินทาง  ๓  โยชนจากกรุงสาวัตถี     โดยเสด็จไปดวยพระบาทนั่นแล 
เสด็จเขาไปยังท่ีอยูของยักษนั้น    ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา    ในที่อยูของ 
อาฬวกยักษ. 
         ถามวา  ก็พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  โคนตนไทรซึ่งเปนที่อยู 
ของอาฬวกยักษ  หรือในที่อยูเทาน้ัน. 
         ตอบวา   ในที่อยูเทาน้ัน    ดวยวา  ยักษทั้งหลายยอมเห็นที่อยูของตน 
โดยประการใด   แมพระผูมีพระภาคเจาก็ประทับอยู   โดยประการน้ัน พระองค 
ทรงไปในที่นั้น  ประทับยืนอยูที่ประตูที่อยู  ในกาลน้ัน  อาฬวกยักษไปสูสมาคม 
แหงยักษในหิมวันตประเทศ    แตนั้น     ยักษชื่อ   คัทรภะ   ผูรกัษาประตูของ  
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อาฬวกยักษ   เขาไปหาพระผูมีพระภาคเจา    ไหวแลว   ทูลวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาในวิกาลหรือ ? 
         ภ.   อยางนั้น คัทรภะ  เรามาแลว   ถาทานไมหนักใจ  เราขอพักอยูใน 
ที่อยูของอาฬวกยักษคืนหน่ึง. 
         ค.   ขาแตพระองคผูเจริญ       ขาพระองคไมหนักใจ   แตวา  ยักษนั้น 
รายกาจ   หยาบคาย     ไมกระทํากิจมีการอภิวาทนเปนตนแมแกมารดาและบิดา 
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอยาชอบพระทัยอยูในที่นี้เลย.  
         ภ.  ดูกอนคัทรภะ   เรารูวายักษนั้นรายกาจ  แตอันตรายไร ๆ จักไมมี 
แกเรา  ถาทานไมหนักใจ   เราขอพักอยูคืนหน่ึง. 
         คัทรภยักษไดทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาแมครั้งท่ีสองวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ  อาฬวกยักษเปนเชนกับกระเบื้องเผาไฟ   ยอมไมรูวา  มารดา 
บิดา  หรือ  สมณพราหมณ   หรือ  ธรรม  ยอมทําการควักดวงใจของพวกคน 
ที่มาในท่ีนี้ออกท้ิงบาง  ฉีกหัวใจบาง  จับเทาโยนไปท่ีฝงสมุทรอ่ืน หรือจักรวาล 
อ่ืนบาง. 
         แมในครั้งท่ีสอง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เรารู  คัทรภะ  ถาทาน 
ไมหนักใจ   เราขอพักอยูคืนหน่ึง. 
         แมในครั้งท่ีสาม  คัทรภยักษไดทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ    อาฬวกยักษเปนเชนกับกระเบื้องเผาไฟ   ยอมไมรูวา  มารดา 
บิดา  หรือ  สมณพราหมณ   หรือ  ธรรม   ยอมทําการควักดวงใจของพวกคน 
ที่มาในท่ีนี้ออกท้ิงบาง  ฉีกหัวใจบาง จับเทาโยนไปท่ีฝงสมุทรอ่ืน หรือจักรวาล 
อ่ืนบาง.  
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         แมในครั้งท่ีสาม   พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา   เรารู  คัทรภะ  ถาทาน 
ไมหนักใจ   เราขอพักอยูคืนหน่ึง.   
         ค.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไมหนักใจ   แตยักษนั้นพึงฆา 
ขาพระองคผูไมบอกแกตนแลวอนุญาต     ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองค 
จะบอกแกยักษนั้น. 
         ภ.  ดูกอนคัทรภะ   จงบอกตามสบายเถิด.  
         คัทรภะทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาอยางนั้น  ขอพระองคนั้นแล 
จงรู ดังน้ี  อภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว  หลีกไปมุงหนาตอหิมวันตประเทศ. 
แมประตูแหงท่ีอยูก็เปดเองแดพระผูมีพระภาคเจา. 
         พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาภายในท่ีอยู   ประทับนั่ง  ณ  รัตนบัลลังก 
อันเปนทิพย    ซึ่งอาฬวกยักษนั่งเสวยสิริ    ในวันทั้งหลายมีวันมงคลเปนตนที่ 
กําหนดแลว    ทรงเปลงแสงสวางแหงทอง    หญิงท้ังหลายของยักษเห็นพระผูมี 
พระภาคเจานั้นแลว  มาไหวพระผูมีพระภาคเจานั่งแวดลอม  พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสปกิรณกธรรมกถาแกหญิงเหลาน้ันวา  ในครั้งกอน  พวกทานไดใหทาน 
สมาทานศีล   บชูาบุคคลอันควรบูชา   จึงไดถึงสมบัตินี้   แมในบัดนี้    ก็จงทํา 
อยางนั้นแล      อยาใหความริษยาและความตระหน่ีครอบงํากะกันและกันอยูเลย 
หญิงเหลาน้ันฟงพระสุรเสียงอันไพเราะของพระผูมีพระภาคเจาแลว  ใหสาธุการ 
ถึงพันครั้ง   นั่งแวดลอมพระผูมีพระภาคเจาน้ันแล.      
         ฝายคัทรภะไปสูหิมวันตประเทศบอกแกอาฬวกยักษวา      ขาแตทาน 
นิรทุกข  เชญิทานทราบเถิดวา  พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ วิมานของทาน  
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อาฬวกยักษนั้นไดทําสัญญาแกคัทรภะวา  จงน่ิง  เราจักไปทําส่ิงท่ีควรทํา ไดยิน 
วา   อาฬวกยกัษนั้นละอายแลวดวยมานะของบุรุษ    เพราะฉะนั้น   จึงหามวา 
ใคร ๆ ในทามกลางบริษัทอยาพึงไดยิน. 
         ในกาลนั้น    สาตาคิรยักษและเหมวตยักษ  ตกลงกันวา    พวกเราไหว 
พระผูมีพระภาคเจาท่ีพระเชตวันแลว  จักไปสูสมาคมแหงยักษ  พรอมกับบริวาร 
ไปทางอากาศ  ดวยยานตาง ๆ  ก็ยกัษทั้งหลายไมมีทางในอากาศทั้งปวง   มีแต  
ทางในท่ีเปนทางจรดวิมานทองทั้งหลายท่ีต้ังบนอากาศ   สวนวิมานของอาฬวก- 
ยักษ    ต้ังอยูบนดินแวดลอมไปดวยกําแพงท่ีรักษาดีแลว    มีประตู   ปอม  และ 
ซุมประตูที่จัดไวเปนอยางดี   ในเบื้องบนปกปดดวยขายสําริด   เปนเชนกับหีบ 
สูง ๓ โยชน    ทางยอมมีบนวิมานน้ัน     ยักษเหลาน้ันไมสามารถเพื่อจะไปมาสู 
ประเทศน้ัน   จริงอยู   ใคร ๆ ไมสามารถเพ่ือไปโดยสวนเบื้องบนแหงโอกาสท่ี  
พระพุทธเจาทั้งหลายประทับ  จนถึงภวัครพรหม ยกัษเหลาน้ันนึกวา นี้อะไรกัน 
เห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว   ก็ลงมาดุจกอนดินที่โยนไปในอากาศฉะน้ัน  ไหว 
แลว   ฟงธรรม   ทําประทักษิณ    ทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   พวกขา-  
พระองคจะไปสูสมาคมของยักษ  สรรเสริญวัตถุสามแลว  ไปสูสมาคมของยักษ. 
อาฬวกยักษเห็นสาตาคิรยักษและเหมวตยักษเหลานั้นแลวกลาววา    ทานจงนั่ง 
ในที่นี้    ถอยใหโอกาส    ยักษทั้งสองน้ันประกาศแกอาฬวกยักษวา     ดูกอน 
อาฬวกะ   การท่ีพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่อยูของทานเปนลาภของทาน 
ไปเถิดอาวุโส  จงเขาไปน่ังใกลพระผูมีพระภาคเจา  ดังนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่อยูนั่นเทียวอยางนี้แล หาไดประทับ 
อยูที่โคนตนไทร   ซึ่งเปนที่อยูของอาฬวกะไม  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  
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ในสมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่อยูของอาฬวกยักษ  ใกลเมือง 
อาฬวี. 
         ลําดับนั้นแล   อาฬวกยักษ  ฯลฯ  ไดกลาวคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจา 
วา  จงออกไปเถิด  สมณะ.    ถามวา   ก็เพราะเหตุไร  อาฬวกยกัษนี้   จึงทูล 
อยางนั่นเลา ?   ขาพเจาจะตอบ  เพราะความท่ีอาฬวกยักษ  ประสงคจะดา  ใน 
ขอน้ี  พึงทราบความสัมพันธจําเดิมแตตนอยางนี้   ก็อาฬวกยักษนี้เพราะสัทธา- 
กถาทําไดยากแกคนผูไมมีศรัทธา ดุจกถามีศีลเปนตน   ทําไดยากแกคนทั้งหลาย  
มีคนทุศีลเปนตน     เพราะฉะน้ัน    ไดฟงการสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาจาก 
สํานักของยักษเหลาน้ันแลว   เปนผูมีดวงหทัยเดือดพลานดวยความโกรธในภาย 
ในดุจกอนเกลือท่ีใสลงในไฟ ฉะน้ัน  จึงพูดวา  ผูที่เขาไปยังท่ีอยูของขาพเจาที่ 
ชื่อวา  พระผูมีพระภาคเจาน้ัน     คือ ใคร ? 
         ยักษเหลาน้ัน  เมื่อกลาวโดยนัยมีอาทิวา    อาวุโส   ทานไมรูพระผูมี 
พระภาคเจาผูเปนศาสดาของพวกเรา    ซึ่งดํารงอยูในดุสิตภพแลว   ทรงตรวจดู 
มหาวิโลกน ๕ อยาง ดอกหรือ  จนถึงทรงประกาศธรรมจักรใหเปนไป กลาวถึง 
บุพนิมิต ๓๒ อยาง   ในกาลท้ังหลายมีปฏิสนธิเปนตนแลว    เตือนวา   อาวุโส 
ทานไมเห็นอัศจรรยเหลาน้ี    อาฬวกยักษนั้นแมเห็นแลว    กก็ลาววา   ไมเห็น 
เพราะอํานาจแหงความโกรธ   ยักษทั้งสองจึงกลาววา   อาวุโส   อาฬวกะ  ทาน 
พึงเห็นหรือไมก็ตาม  ประโยชนอะไรดวยทานผูเห็นอยู  หรือ ไมเห็น  ทานจัก 
ทําอะไรแกพระศาสดาของพวกเรา    ซึ่งทานกระทบพระผูมีพระภาคเจาน้ันแลว 
จะปรากฏเหมือนลูกโคทีเ่กิดในวันนั้น      ปรากฏในท่ีใกลโคอุสภะตัวใหญซึ่งมี  
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เครื่องประดับที่หนอกโค   ดุจลูกชางอยูใกลชางตกมัน   ดุจสุนัขจ้ิงจอกแก   อยู 
ใกลพญาเนื้อมีรางสวยงาม  ประดับดวยขนคอหอยลงมางดงาม  ดุจลูกกาปกหัก 
ใกลพญาครฑุซ่ึงมีรางกายแผไปถึง ๑๕๐ โยชน  ฉะน้ัน     ทานจงไป   จงทําสิ่ง 
ที่ทานจะพึงกระทําเถิด.   
         เมื่อยักษทั้งสองกลาวอยางนี้แลว     อาฬวกยกัษโกรธลกุข้ึนเหยียบพ้ืน 
มโนศิลา ดวยเทาเบื้องซาย  เหยียบยอดภูเขาไกลาส ประมาณ  ๖๐ โยชน  ดวย  
เทาเบื้องขวา  ดวยกลาววา  บัดนี้  จงดูศาสดาของพวกทานมีอานุภาพมาก  หรือ 
เราเปนผูมีอานุภาพมากกันแน   ยอดภูเขาไกลาสน้ันก็ปลอยสะเก็ดออกมา   ดุจ 
กอนเหล็กซึ่งถูกทุบดวยแทงเหล็กกระจายออกมา ฉะน้ัน   อาฬวกยักษนั้น ยนือยู 
ในที่นั้น    ประกาศกองวา  ฉัน  คือ อาฬวกะ  เสียงแผไปในชมพูทวีปทั้งสิ้น. 
         ไดยินวา  เสียง ๔ ประเภทไดยินในชมพูทวีปทั้งสิ้น  คือ 
         ๑.     เสียงที่ปุณณกะ  ยักขเสนาบดี  ชนะพระเจาธนัญชัยโกรัพยะ  ดวย 
การพนัน    ปรบมือประกาศกองวา  เราชนะแลว. 
         ๒.  เสียงที่ทาวสักกะ    จอมทวยเทพ     เมื่อพระศาสนาของพระผูมี 
พระภาคเจาพระนามวา กัสสป กําลังเส่ือม  ทรงทาํวิสสุกรรมเทพบุตร ใหเปน 
สุนัข    ใหประกาศทั่วไปวา   เราจักกัดกินภิกษุชั่ว    ภิกษุณีชั่ว   อุบาสกอุบาสิกา 
และคนท้ังหลายที่เปนอธรรมวาที. 
         ๓.   เสยีงที่พระมหาบุรุษในเม่ือกษัตริย ๗ พระองค   เขายึดพระนคร 
ไดแลว  เพราะเหตุแหงนางประภาวดี  จึงไดยกนางประภาวดีข้ึนคอชางไปกับตน 
ออกจากพระนครแลว  ประกาศกองในกุสชาดกวา ฉันนี้แหละคือ   สีหัสสรกุส 
มหาราช.  
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         ๔.   เสียงที่อาพวกยักษยืนบนยอดเขาไกลาสประกาศวา    เรา   คือ 
อาฬวกะ. 
         ก็ในกาลน้ัน  เสียงนั้นก็เปนเชนกับเสียงที่ยักษยืนที่ประตู ๆ ในชมพู-  
ทวีปทั้งสิ้นประกาศกอง   และแมหิมวันตประเทศ   ซึ่งมีสวนกวางสามพันโยชน 
ก็หว่ันไหวดวยอานุภาพของยักษ  อาฬวกยักษนั้นกอลมหมุนใหต้ังข้ึนดวยคิดวา 
เราจักใหสมณะหนีไปดวยลมนั้นนั่นเทียว    ลมอันตางดวยลมทางทิศตะวันออก 
เปนตนเหลานั้น    ต้ังข้ึนแลว ก็ทําลายยอดภูเขาทั้งหลาย  ซึ่งมีประมาณก่ึงโยชน 
๒ โยชน  ๓ โยชน  ถอนรากถอนโคนกอไมและตนไมในปาเปนตน    พุงตรง 
ไปยังอาฬวินคร  ทําสถานที่ทั้งหลายมีโรงชางเกาเปนตนใหแหลกราญ  พัดผัน 
หลังคาและอิฐใหลอยละลิ่วไปในอากาศ พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิษฐานวา  ขอ 
ภัยพิบัติจงอยามีแกใคร ๆ  ลมเหลาน้ันพัดถึงพระทศพลแลว   ไมสามารถทําแม 
สักวาชายจีวรใหหว่ันไหวได. 
         แตนั้น    อาฬวกยักษก็ทําฝนหาใหญใหตกลง    ดวยคิดวา   เราจักให 
น้ําทวมใหสมณะตาย    ฝนทั้งหลายอันตางดวยกอนเมฆ   ต้ังรอยต้ังพันเปนตน 
กอตัวข้ึนแลวก็ตกลงมา   ดวยความเร็วของกระแสนํ้าฝน  แผนดินก็เปนชอง ๆ 
ตอแตนั้น    มหาเมฆก็มาเบื้องบนของราวปา  ก็ไมอาจที่จะทําแมสักวา  หยาด- 
น้ําคางใหเปยกที่จีวรของพระทศพลได. 
         ตอแตนั้น   อาฬวกยักษก็ทําฝนแผนหินใหตกลงมา    ยอดเขาใหญ ๆ 
พนควันลุกโพลงมาทางอากาศ     ถึงพระทศพลแลว     ก็กลายเปนดอกไมทิพย 
และพวงดอกไมทิพย  แตนั้น   ก็ทําฝนเครื่องประหารใหตกลงมา  อาวุธทั้งหลาย    
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ที่มีคมขางเดียว   ที่มีคม  ๒ ขาง    มีดาบหอกและมีดโกนเปนตน     ก็พุงควัน 
ลุกโพลงมาทางอากาศ  ถึงพระทศพลแลว   กก็ลายเปนดอกไมทิพย  ตอแตนั้น 
ก็ทําฝนถานเพลิงตกลงมา     ถานเพลิงมีสีดังดอกทองกวาว     กม็าทางอากาศ 
ไดกลายเปนดอกไมทิพยตกเรี่ยรายอยูที่ใกลพระบาทของพระทศพล   ตอแตนั้น 
ก็ทําฝนเถารึงตรลบข้ึนมาทางอากาศ        ก็กลายเปนจุณจันทนตกลงท่ีบาทมูล 
ของพระทศพล   ตอแตนั้น     ก็ทําฝนทรายใหตกลงมา    ทรายละเอียดอยางยิ่ง 
พนควันลุกโพลงมาทางอากาศ    กลายเปนดอกไมทิพยตกลงท่ีบาทมูลของพระ- 
ทศพล  ตอแตนั้น     ก็ทําฝนเปอกตมตกลงมา  ฝนเปอกตมน้ันพนควันลุกโพลง  
มาทางอากาศ     กลายเปนของหอมอันเปนทิพยตกลงท่ีบาทมูลของพระทศพล 
ตอแตนั้น     ก็บันดาลใหเกิดความมืดมนอันธการ    ดวยหวังวา    เราจะทําให 
สมณะกลัวแลวหนีไป  ความมืดมนนั้น    เปนเชนกับความมืดมนที่ประกอบดวย 
องค  ๔    ถึงพระทศพลแลวก็อันตรธานไป     ดุจถกูกําจัดดวยแสงพระอาทิตย 
ฉะน้ัน. 
         ยักษเมื่อไมอาจเพ่ือจะใหพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหนีไป    ดวยลมฝน 
ฝนหิน   ฝนเครื่องประหาร   ฝนถานเพลิง  ฝนเถารึง  ฝนทราย   ฝนเปอกตม 
และความมืดมน ๘ อยาง   อยางนี้แลว    ตนเองจึงเขาไปหาพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยเสนาประกอบดวยองค  ๔  เกลื่อนกลนไปดวยหมูภูตผี    ซึง่มีรูปเปนอเนก 
ประการ  มีมอืถือเครื่องประหารนานาชนิด  คณะภูตเหลาน้ันกระทําส่ิงแปลกๆ 
เปนอเนกประการ     เปนดุจมาเบ้ืองบนของพระผูมีพระภาคเจา    ดวยคําพูดวา 
ทานท้ังหลายจงจับ   จงฆาเสีย.                                                        
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         อีกอยางหนึ่ง   ภูตเหลาน้ันก็ไมสามารถที่จะเขาไปใกลชิดพระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดเลย  ดุจแมลงวันไมอาจเขาใกลกอนเหลก็ที่กระเด็นออก  แมเมื่อเปน 
เชนนี้    มารที่โพธิมณฑลกลับไปในขณะท่ีตนมาเทาน้ัน   ฉันใด   ภูตพวกน้ี  
ไมกลับเหมือนอยางนั้น     ไดกระทําความวุนวายตาง ๆ  อยูประมาณครึ่งคืน 
อาฬวกยักษเมื่อไมอาจทําพระผูมีพระภาคเจาใหหว่ันไหวได      แมดวยเหตุวา 
การแสดงส่ิงท่ีนาสะพรึงกลัว    อันมีเปนอเนกประการ    ในเมือ่ครึ่งคืนลวงไป  
แลวอยางนี้   จึงคิดวา ไฉนหนอ เราจะพึงปลอยทุสสาวุธ ซึ่งใครไมพึงชนะได. 
         ไดยินวา    อาวุธที่ประเสริฐที่สุดในโลกมี ๔ อยาง   คือ    วชิราวุธ 
ของทาวสักกะ คทาวุธ  ของทาวเวสวัณ  นยนาวุธ    ของพระยายม  ทุสสาวุธ 
ของอาฬวกยักษ. 
         ก็ผิวา    ทาวสักกะทรงพิโรธแลว    พึงประหารวชิราวุธบนยอดเขา 
สิเนรุไซร  วชิราวุธนั้น  ก็จะพึงชําแรกภูเขาสิเนรุซึ่งสูงหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพัน 
โยชน   ลงไปถึงขางลาง. 
         คทาที่ทาวเวสวัณปลอยในกาลที่ตนยังเปนปุถุชน     ทําลายศีรษะของ 
พวกยักษหลายพันแลว     กลับมาสูกํามือต้ังอยูอีก. 
         ครั้นเมื่อพระยายมพิโรธแลว      สักวามองดูดวยนยนาวุธ     กุมภัณฑ 
หลายพันก็จะลุกเปนไฟพินาศ   ดุจหญาและใบไมบนกระเบื้องรอน   ฉะน้ัน. 
         อาฬวกยักษโกรธ   ถาพึงปลอยทุสสาวุธในอากาศไซร   ฝนก็ไมพึงตก 
ตลอด ๑๒ ป    ถาปลอยในแผนดินไซร    วัตถุมีตนไมและหญาท้ังปวงเปนตน 
ก็จะเห่ียวแหงไมงอกอีก   ภายใน ๑๒ ป   ถาพึงปลอยในสมุทรไซร  น้ําทั้งหมด  
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ก็พึงเหือดแหงดุจหยาดนํ้า   ในกระเบ้ืองรอน   ฉะน้ัน    ถาจะพึงปลอยในภูเขา 
เชนกับเขาสิเนรุไซร  ภูเขาก็จะเปนทอนนอยทอนใหญ  กระจัดกระจายไป. 
         อาฬวกยักษนั้น      ปลอยทุสสาวุธอันมีอานุภาพอยางนี้      จับยกชูข้ึน 
ปวงเทวดาในหมื่นโลกธาตุโดยมาก  ก็รีบมาประชุมกันดวยคิดวา  วันนี้  พระ 
ผูมีพระภาคเจาจักทรมานอาฬวกะ พวกเราจักฟงธรรมในท่ีนั้น    เทวดาท้ังหลาย 
แมใครจะเห็นการรบ กป็ระชุมกัน อากาศแมทั้งส้ินก็เต็มดวยทวยเทพดวยประ-  
การฉะนี้     อาพวกยักษทองเที่ยวเบื้องบน     ในท่ีใกลพระผูมีพระภาคเจาแลว 
ปลอยวัตถาวุธ    วัตถาวุธนั้นทําเสียงดังนาสะพรึงกลัวในอากาศ    ดุจอสนิจักร      
พนควันลุกโพลง   มาถึงพระผูมีพระภาคเจา   ก็กลายเปนผาเช็ดพระบาทตก 
อยูที่บาทมูล   เพ่ือจะย่ํายีมานะของยักษ  อาฬวกยักษเห็นเหตุนั้นแลวก็หมดเดช 
หมดมานะ     ดุจโคอุสภะตัวใหญที่มีเขาขาดแลว     ดุจงูที่ถูกถอนเข้ียวเสียแลว 
ฉะน้ัน   เปนผูมีธง  คือ  มานะท่ีถูกนําออกเสียแลว   คิดวา  แมทุสสาวุธไมทํา 
ใหสมณะกลัวได    เหตุอะไรหนอแล    ไดเห็นเหตุนี้วา    สมณะประกอบดวย 
เมตตาวิหารธรรม   เอาเถอะ   เราจะทําใหสมณะนั้นโกรธแลว  จักพรากเสียจาก 
เมตตา   ดังน้ี    พระอานนทจึงกลาวขอความน้ี    โดยเชื่อมกันนี้วา    อถโข 
อาฬวโก  ยกฺโข  เยน  ภควา  ฯ เป ฯ  นิกฺขม  สมณ   แปลวา   ครั้ง 
นั้นแล    อาฬวกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ฯลฯ จงออกไป 
เถิด  สมณะ.    
         ในบาลนีั้น     มีอธิบายอยางนี้วา   เพราะทานอันขาพเจาไมไดอนุญาต 
แลว   เขาไปสูที่อยูของขาพเจา   นั่งในทามกลางเรือนหญิง (นางสนม) ดุจเปน  
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เจาของเรือน การบริโภคสิ่งท่ีไมไดใหและการคลุกคลีกับหญิง ไมสมควรแกสม- 
ณะมิใชหรือ  เพราะฉะนั้น   ถาทานต้ังอยูในสมณธรรม  ก็จงออกไปเถิด  สมณะ 
ฝายอาจารยพวกหน่ึงกลาววา  อาฬวกยักษนี้  ไดกลาวคําเหลาน้ีและคําหยาบคาย 
เหลาอ่ืนแลวน้ันเทียว  จึงไดทูลคําน้ี. 
         ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา     อาฬวกยกัษเปนผูแข็ง 
กระดาง  อันใครๆ ไมอาจเพ่ือแนะนํา  ดวยความแข็งกระดางได  ก็อาฬวกยกัษ 
นั้น    เมื่อบุคคลทําความแข็งกระดางอยู   เขาก็จะพึงดุราย   ยิ่งประมาณ  จะเปน 
ผูแข็งกระดางมากข้ึน   ดุจทําลายนํ้าดีที่จมูกของลูกสุนัขตัวดุรายฉะน้ัน   แตอาจ 
เพ่ือแนะนําเขาดวยคําออนโยนได    จึงทรงรับคําของอาฬวกยักษนั้น     ดวยคํา 
นารักวา  ดีละ  ทาน  ดังนีแ้ลว   เสด็จออกไป   ดวยเหตุนั้น    พระอานนทจึง  
กลาววา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดีละ   ทาน   แลวไดเสด็จออกไป. 
         แตนั้น  อาฬวกยักษเปนผูมีจิตออนวา สมณะน้ีเปนผูวางายหนอ  ออก 
ไปดวยคําพูดคําเดียวเทานั้น     การออกไปอยางนี้เปนสุข   เราตอยุทธกับสมณะ 
ตลอดคืน   ดวยเหตุอันไมสมควรทีเดียว   ดังน้ีแลว   จึงคิดอีกวา   ก็บัดนี ้   เรา 
อาจเพ่ือชนะได  สมณะออกไปเพราะความเปนผูวางายหรือหนอแล  หรือเพราะ 
ความโกรธ   เอาเถอะ  เราจักทดลองสมณะนั้น  แตนั้นจึงกลาววา  จงเขามาเถิด 
สมณะ   ลําดับนั้น      พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสคําอันนารักแมอีก    เพ่ือทรง 
กระทําจิตที่ออนใหมั่นคงวา   เปนผูวางาย   จึงตรัสวา   ดีละ   ทาน   แลวเสด็จ 
เขาไป     อาฬวกยักษเมื่อจะทดลองความท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูวางาย 
นั้นบอย ๆ   จึงกลาววา   จงออกไปเถิด   จงเขามาเถิด    ในครั้งท่ี ๒ บาง   ใน  
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ครั้งท่ี  ๓ บาง  แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงกระทําเชนนั้น    ผิวา ไมพึงกระทํา 
อยางนั้น    จิตของยักษอันแข็งกระดางแมโดยปกติ   ก็จะแข็งกระดางมากข้ึน   ก ็
ไมพึงเปนภาชนะเพื่อรองรับธรรมกถา    เพราะฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ทรงกระทําส่ิงท่ียักษนั้นไดพูด    เพ่ือใหยักษซึ่งรองไหอยู    ดวยการรองไหคือ 
กิเลสยอมรับ     เหมือนมารดาใหหรือทําส่ิงท่ีบุตรตองการ     เพ่ือใหบุตรนั้นผู 
รองไหอยูยอมรับ  ฉะนั้น   เหมือนอยางวา นางนมใหสิ่งบางอยางแกทารกผูไม 
ดื่มนม  พูดปลอบโยนแลว   ยอมใหดืม่ไดฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันน้ัน   
เหมือนกัน  ทรงพูดปลอบโยน  ดวยการตรัสคําท่ียักษปรารถนา   เพ่ือใหยักษ 
นั้นไดดื่มน้ํานม   คือ    โลกุตรธรรม   จึงไดตรัสอยางนี้.   เหมอืนอยาง  บุรุษ 
ตองการท่ีจะใหรสหวาน ๔  อยาง   เต็มในเตานํ้า   จึงใหชําระภายในของเตาน้ํา 
นั้นใหสะอาด   ฉันใด   พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันน้ันเหมือนกัน   ทรงประสงคจะ 
ยังน้ําหวาน ๘ อยาง  คือ   โลกุตรธรรมใหเต็มในจิตของยักษ  จึงไดทรงกระ- 
ทําการเสด็จออกไปและเขามาถึง  ๓ ครั้ง  เพ่ือชําระมลทิน   คือ   ความโกรธใน 
ภายในแหงยักษนั้น. 
         ครั้งน้ัน    อาฬวกยกัษยังจิตชั่วใหเกิดข้ึนวา   สมณะนี้เปนผูวางาย  ถกู 
เราพูดวา  จงออกไปเถิด   ก็ออกไป   ถูกเราพูดวา  จงเขามาเถิด  ก็เขามา  ไฉน 
หนอ    เราพึงยังสมณะน้ีใหลําบากตลอดคืนอยางน้ีนั่นแล    แลวจับเทาท้ังสอง 
ขวางไปท่ีฝงโนนของแมน้ําคงคา  ดังนี้    จึงกลาวครั้งท่ี  ๔ วา   จงออกไปเถิด 
สมณะ  พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเหตุนั้นจึงตรัสวา น ขฺวาห ทรงทราบวา 
เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว  ยักษแสวงหาส่ิงที่ควรทําใหยิ่งกวานั้น    จักสําคัญปญหา  
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อันจะพึงถาม  ขอน้ันก็จักเปนการสะดวกแกธรรมกถา จึงตรัสวา น ขฺวาหนฺต  
แปลวา   เรายังไมมองเห็นบุคคลผูที่จะพึงควักดวงจิตของเราเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน  ศัพทวา   น   ใชในการปฏิเสธ.   ศัพทวา  โข  ใช 
ในอวธารณะ.   บทวา   อห   ไดแก   การแสดงถึงตน.    บทวา   ต   เปนการ 
กลาวถึงเหตุ.  ดวยเหตุนั้น   ผูศึกษาพึงเห็นเนื้อความในที่นี้อยางนี้วา   เพราะ 
เหตุที่ทานคิดอยางนี้   เพราะฉะนั้น    ทาน   ขาพเจาจักไมออกไป  ทานจงทําสิ่ง 
ที่ทานพึงกระทําเถิด   ดังน้ี.  
         แตนั้น    อาฬวกยักษ  เพราะแมในกาลกอนไดถามปญหากะดาบสและ 
ปริพาชกผูมีฤทธิ์มาสูวิมานของตน  ในเวลาไปในอากาศอยางนี้วา  วิมานน้ีเปน 
วิมานทอง   หรือวิมานเงินและวิมานแกวมณีอยางใดอยางหน่ึง    เราจักเขาไปสู 
วิมานน้ัน   ดงัน้ีแลว    จึงไดเบียดเบียนดาบสและปริพาชกเหลาน้ัน     ผูไมอาจ 
เพ่ือจะตอบได ดวยการทําจิตใหฟุงซานเปนตน  อยางไร ?  ก็อมนุษยทั้งหลาย 
ยอมทําจิตใหฟุงซาน   ดวยอาการ ๒ อยางคือ   ดวยการแสดงรูปอันนาสะพรึง- 
กลัว  หรือ   ดวยการขย้ีดวงหทัย  ก็ยักษนี้รูวา   ผูมฤีทธิ์ทั้งหลาย   ยอมสะดุง 
ดวยการแสดงรูปที่นาสะพรึงกลัว   แลวเนรมิตอัตภาพอันละเอียด   ดวยอํานาจ 
ฤทธิ์ของตน เขาไปในภายในของทานผูมีฤทธิ์เหลาน้ัน  แลวขยีด้วงหทัย แตนั้น 
ความสืบตอแหงจิตก็ไมปรากฏ  เมื่อความสืบตอแหงจิตนั้น  ไมปรากฏ   ทาน 
ผูมีฤทธิ์ทั้งหลายก็จะเปนบา    หรือมีจิตฟุงซาน    ยกัษก็จะผาอกของผูฟุงซาน 
เหลาน้ันอยางนี้บาง   แลวจับเขาเหลานั้นที่เทาขวางไปท่ีฝงโนนของแมน้ําคงคา 
บาง ดวยคิดวา ทานผูมีฤทธ์ิเห็นปานน้ี อยามาสูที่อยูของเราอีกเลย เพราะฉะนั้น   
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จึงระลึกถึงปญหาเหลาน้ัน    แลวคิดวา ไฉนหนอ บัดนี้เราพึงเบียดเบียนสมณะ 
นี้อยางนี้  จึงกลาววา  ปฺหนฺต  สมณ  เปนตน. 
         ถามวา  ก็ปญหาเหลาน้ัน  ยักษนัน้ไดมาจากไหน   ? 
         ตอบวา    ไดยินวา    มารดาและบิดาของอาฬวกยักษนั้น   เขาไปหา 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  กัสสป  ไดเรียนปญหา ๘ อยาง  พรอมกับคํา 
แก   ทานไดใหอาฬวกะเรียนปญหาเหลาน้ันในกาลยังเปนเด็ก  อาฬวกยักษนั้น 
โดยกาลลวงไป    กล็ืมคําแก   แตนั้นก็ใชชาดเขียนลงในแผนทองคําดวยคิดวา 
ปญหาเหลานี้จงอยาพินาศ    จึงเก็บไวในวิมาน    พุทธปญหาเหลาน้ัน     เปน 
พุทธวิสัย   อยางนี้แล.  
         พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับดังนั้นแลว   เพราะอันตรายแหงลาภที่บริ- 
จาคแกพระผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย    หรืออันตรายแหงชีวิต    หรือการทําลาย 
สัพพัญุตญาณและรัศมีวาหน่ึง   อันใคร ๆ   ไมอาจเพ่ือทําได   เพราะฉะนั้น 
เมื่อจะทรงแสดงพุทธานุภาพ อันไมทั่วไปในโลกนั้น  จึงตรัสวา น  ขฺวาหนฺต 
อาวุโส  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก  ดังนี้. 
         ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสความสังเขป      ดวยการทรงแสดงสักวาเนื้อ 
ความแหงบทเหลาน้ัน     โดยนัยมีอาทิวา   ทรงถอืเอากามาวจรเทพ ๕ ชั้น   ดวย 
คําวา  สเทวกะ   ในบทเหลาน้ัน   ไมตรัสความพิสดาร   ดวยลําดับแหงการ 
ประกอบตามอนุสนธิ  ความพิสดารน้ีนั้น  ขาพเจาจะกลาว ก็เมื่อเทพท้ังปวงแม 
ทรงถือเอาแลว   โดยการกําหนดอยางสูง   ดวยคําวา   สเทวกะ   เมื่อหมูเทพ 
ประชุมในทีน่ั้น    เทพเหลาใดมีความสงสัยวา   วสวัตตีมาร    มีอานุภาพมาก  
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เปนใหญในกามาวจรท้ัง  ๖ ชั้น  ยินดใีนธรรมท่ีเปนขาศึก  เกลยีดธรรม  มีการ 
งานหยาบ   มารน้ันจะไมพึงทําความฟุงซานแหงจิตเปนตน     แกพระผูมีพระ- 
ภาคเจาน้ันหรือหนอแล ดงัน้ี  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  สมารเก   เพ่ือ 
ทรงปองกันความสงสัยของเทวดาเหลาน้ัน. 
         แตนั้น     เทวดาเหลาใดมีความสงสัยวา   พรหมมีอานุภาพมากยอมทํา 
จักรวาลพันหน่ึงใหสวางไสว    ดวยน้ิวมือหนึ่ง    ดวย ๒ นิ้ว  ฯลฯ  ในหมืน่ 
จักรวาล  เสวยสุขในฌานและสมาบัติอันยอดเยี่ยม  พรหมแมนั้น    ไมพึงทําหรือ  
เพ่ือทรงปองกันความสงสัยของเทพเหลาน้ัน จึงตรัสวา  สพฺรหฺมเก. 
         ลําดับนั้น     เทพเหลาใดมีความสงสัยวา   สมณพราหมณผูปุถุชนเปน 
ขาศึก    เปนปจจามิตรตอศาสนา   ถึงพรอมดวยกําลังมีมนตเปนตน   แมสมณ- 
พราหมณผูปุถุชนเหลาน้ัน  ไมพึงทําหรือ  เพ่ือทรงปองกันความสงสัยของเทพ 
เหลาน้ัน  จึงตรัสวา  สสฺสมณพฺราหมฺณิยา. 
         ครั้นทรงแสดงความไมมีใครในฐานะสูงสุดอยางนี้แลว บัดนี้ทรงมุงถึง 
สมมติเทพและมนุษยที่เหลือท้ังหลาย    ดวยคําวา  สเทวมนุสสฺาย   แลวทรง 
แสดงความไมมีใครแมในสัตวโลกท่ีเหลือ        ดวยอํานาจแหงการกําหนดอยาง 
สูงสุด  เพราะฉะนั้น    นกัศึกษาพึงทราบลําดับแหงการประกอบอนุสนธิในท่ีนี้  
ดวยประการฉะน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธความลําบากแหงพระทัยแกยักษนั้น 
อยางนี้แลว   เมื่อทรงยังอุตสาหะใหเกิดในการถามปญหา จึงตรัสวา  ดูกอนทาน 
ก็และทานหวังจะถามปญหา  ก็จงถามเถิด   ดังน้ี.  
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         พระบาลีนั้นมีเนื้อความวา     จงถาม     ถาหวังจะถาม    เราไมมีความ 
หนักใจในการแกปญหา  อนึ่ง  ทรงปวารณาถึงสัพพัญุปวารณาที่ไมทั่วไปกับ 
พระปจเจกพุทธเจา  พระอัครสาวกและมหาสาวกท้ังหลายวา ถาทานหวังจะถาม 
ก็จงถาม   เราจะแกปญหาของทานท้ังหมด จริงอยู  แมทานเหลาน้ันยอมกลาววา 
จงถามเถิดทาน   ขาพเจาท้ังหลายฟงแลวจักรู  แตพระพุทธเจาทั้งหลายตรัสวา 
ถาทานหวัง ก็จงถามเถิด  ทาน หรือวา ดูกอนวาสวะ ถาพระองคทรงปรารถนา 
จะถามปญหาขอใดกะอาตมา ก็จงตรัสถามเถิด ยอมปวารณาถึงสัพพัญุปวารณา 
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา  
                                      ทานท้ังหลายต้ังใจจะถามส่ิงใดสิ่ง 
                หน่ึง   ทานไดโอกาสแลวก็พึงถามขอสงสัย 
                ทั้งปวงของพาวรีพราหมณ  หรือของทานเอง 
                หรือของคนท้ังปวง ดังน้ี. 
         ก็ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุพุทธภมูิแลว      พึงปวารณาซ่ึง 
ปวารณาน้ัน     ไมอัศจรรยเลย แตที่อัศจรรยก็คือ พระโพธิสัตวแมเปนไปอยูใน 
ปเทสญาณ  ในภูมิแหงพระโพธิสัตว  ถูกฤๅษีทั้งหลายขอรองอยางนี้วา 
                                     ขาแตทานโกณฑัญญะ    ขอทานจง 
                  ตอบปญหาท้ังหลาย     นี้คือธรรมในมนุษย  
                  ทั้งหลาย   ภาระน้ียอมนํามาซ่ึงความรูอันใด 
                  ฤๅษีทั้งหลายผูทรงคุณธรรม  ยอมรองขอซึ่ง 
                  ความรูอันนั้น  
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         เที่ยวไปสูชมพูทวีปทั้งสิ้นถึง   ๓   ครั้ง     กไ็มไดพบผูที่ตอบปญหาได 
มีอายุ ๗ ป  โดยกําเนิด    กําลังเลนฝุนอยูบนถนน    อันพราหมณผูประพฤติ 
สุจริตถามแลว   ในกาลท่ีทานเปนสรภังคดาบส   และในสัมภวชาดกอยางนี้วา 
                                    ทานผูเจริญท้ังหลายไดโอกาสแลว 
        ก็จงถามปญหาอยางใดอยางหนึ่งท่ีทานคิดไว 
                  ดวยใจ       กข็าพเจารูโลกน้ีและโลกอื่น   ดวย 
                ตนเองแลว            ก็จะตอบปญหานั้นแกทาน 
                  ทั้งหลาย 
ไดปวารณาซึ่งสัพพัญุปวารณาอยางนี้วา  
                                 เอาเถิด  ฉันจะบอกแกทาน  เหมือน 
                อยางผูฉลาดไดบอก     ก็ถาเขาจะทําหรือไมได 
                ทําก็ตาม          พระราชานั้นแลทรงทราบสิ่งน้ัน  
                ได  ดังนี้. 
         เมื่อสัพพัญุปวารณาอันพระผูมีพระภาคเจาทรงปวารณาแลวแกอาฬวก 
ยักษอยางนี้แลว   ลําดับนัน้แล   อาฬวกยักษไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวย 
คาถาวา  กึสธู    วิตฺต  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ก ึ  เปนคําถาม.  ศัพทวา สุ เปนนิบาต 
ใชในเหตุสักวาทําบทใหเต็ม.  บทวา  อิธ   ไดแก  ในโลกน้ี.   บทวา   วิตฺต 
ความวา  ชื่อวา  ทรัพยเครื่องปลื้มใจ   เพราะอรรถวา  ทําความปลื้มใจ.  คําวา 
วิตฺต  นั่นเปนชื่อแหงทรัพย.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 463 

         บทวา   สุจิณฺณ   ไดแก  ทําดีแลว.  บทวา  สุข  ไดแก  ความสําราญ 
ทางกายและทางจิต.   บทวา     อาวรหาติ     ความวา    ยอมนํามา    นํามาให 
มีอธิบายวา  ยอมให  ยอมใหถึง.  
         บทวา  หเว  เปนนิบาตลงในอรรถวาม่ัน.  บทวา  สาธุตร   ไดแก 
ยังประโยชนใหสําเร็จอยางยิ่ง.   บาลีวา  สาทุตร  ดังนี้บาง.    บทวา  รสาน 
ไดแก  กวาธรรมทั้งหลายท่ีสําคัญแลววาเปนรส.  
         บทวา  กถ  ไดแก  โดยประการไร.   ชีวิตของบุคคลเปนอยูอยางไร 
ชื่อวา  กถชีวิชีวิต  แตทานเรียกตามนาสิก  เพ่ือสะดวกแกการผูกคาถา หรือ 
บาลีวา   กถชีวึ   ชีวิต    อธิบายวา  บรรดาบุคคลผูเปนอยูเขามีชีวิตอยางไร. 
บทที่เหลือในคาถานี้   ปรากฏชัดแลวแล. 
         อาฬวกยักษทูลถามปญหา ๔ ขอเหลาน้ีวา   อะไรเลาเปนทรัพยเครื่อง 
ปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกน้ี       อะไรเลาท่ีบุคคลประพฤติดีแลว 
ยอมนําความสุขมาให     อะไรเลาเปนรสยังประโยชนใหสําเร็จกวารสทั้งหลาย 
นักปราชญทัง้หลาย    ไดกลาวชีวิตของบุคคลเปนอยูอยางไรวา  ประเสริฐทีสุ่ด 
ดวยคาถานี้   ดวยประการฉะน้ี.       
         ลําดับนั้น       พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงตอบแกอาฬวกยักษนั้น 
โดยนัยที่พระทศพลพระนามวา    กัสสป    ทรงตอบแลว    จึงตรัสคาถานี้วา 
สทฺธีธ   วิตฺต  ดังน้ี. 
         ในคาถาน้ันมีอธิบายวา   ทรัพยเครื่องปลื้มใจอันมีเงินและทองเปนตน 
ยอมนํามาซึ่งอุปโภคสุข     คือยอมปองกันทุกขมีความหิวกระหายเปนตน   ยอม   
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ยังความยากจนน่ันแลใหสงบ เปนเหตุแหงการไดมาซ่ึงรัตนะมีแกวมุกดาเปนตน 
และยอมนํามาซึ่งโลกิยสุข  ฉันใด  แมศรัทธาที่เปนโลกิยะและโลกุตระกฉั็นนั้น  
ยอมนํามาซึ่งวิบากสุขอันเปนโลกิยะและโลกุตระตามความเปนจริง คือ  ปองกัน 
ทุกขมีชาติชราเปนตน    แกผูปฏิบัติดวยธุระคือศรัทธา     ยอมยังความยากจน 
ในคุณใหสงบระงับ    เปนเหตุไดมาซ่ึงรัตนะมีสติสัมโพชฌงคเปนตน    และ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     เปนทรพัยเครื่องปลื้มใจ    เพราะทําวิเคราะหวา 
ยอมนํามาซึ่งความสืบตอในโลก   ตามพระบาลีวา  
                                     บคุคลผูมีศรัทธา    สมบูรณดวยศีล 
                  ถึงพรอมดวยยศ   และโภคะจะไปอยูที่ใด ๆ 
                  กย็อมไดบูชาในท่ีนั้น   ๆ. 
         ก็เพราะทรัพยเครื่องปลื้มใจตอศรัทธานั่น     ติดตามตนไป   ไมทั่วไป 
แกผูอ่ืน  เปนเหตุแหงสมบัติทั้งปวง    เปนตนเหตุแมแหงทรัพยเครื่องปลื้มใจ 
มีเงินและทองเปนตนที่เปนโลกิยะ   เพราะคนมีศรัทธาเทานั้น    ทําบุญท้ังหลาย 
มีทานเปนตน   ยอมบรรลุถึงทรัพยเครื่องปลื้มใจ  สวนทรัพยเครื่องปลื้มใจของ 
คนผูไมมีศรัทธา    ยอมมีเพื่อความฉิบหายเทาน้ัน      เพราะฉะน้ัน      จึงตรัสวา 
ประเสริฐที่สุด. 
         บทวา  ปุริสสฺส    เปนการแสดงกําหนดอยางสูงสุด    เพราะฉะนั้น  
ผูศึกษาพึงทราบวา    ศรทัธาของบุรุษอยางเดียวเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอัน 
ประเสริฐที่สุดหามิได  ศรทัธาของคนทั้งหลายมีสตรีเปนตน  กเ็ปนทรัพยเครื่อง 
ปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดเหมือนกันแล.  
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         บทวา   ธมฺโม  ไดแก  ธรรมคือกศุลกรรมบถ  ๑๐ อยาง หรือธรรม 
คือ  ทาน  ศลี  และภาวนา.  บทวา  สจุิณฺโณ  คือ  ที่ทําดีแลว    ประพฤติ 
ดีแลว.  บทวา  สุขมาวหาติ  ความวา    ยอมนํามาซึ่งสุขของมนุษย  ดุจสุข 
ของโสนเศรษฐีบุตรและรัฐบาลเปนตน    ทิพยสุขดุจสุขของทวยเทพมีทาวสักกะ 
เปนตน    และในท่ีสุด  ยอมนํามาซึ่งนิพพานสุข ดุจสุขของพระอริยเจาท้ังหลาย 
มีพระมหาปทุมเปนตน.  
         บทวา  สจฺจ    ความวา    ก็สัจจศัพทนี้    ยอมปรากฏในอรรถหลาย 
ประการ  คือ   ยอมปรากฏในวาจาสัจ  ดุจในประโยคเปนตนวา  พึงกลาวคําสัจ 
ไมพึงโกรธ  ปรากฏในวิรติัสัจ  ดุจในประโยคเปนตนวา  สมณะและพราหมณ 
ต้ังอยูในความสัจ   ปรากฏในทิฏฐิสัจ    ดุจในประโยคเปนตนวา    บุคคลกลาว 
คําพูดที่เปนกุศลตาง ๆ แลว จึงกลาวคําสัจ เพราะเหตุไร ปรากฏในพราหมณสัจ 
ดุจในประโยคมีอาทิวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พราหมณสัจจะ  ๔  อยางเหลาน้ี 
ปรากฏในปรมัตถสัจจะ     ดุจในประโยคมีอาทิวา     ก็สัจจะมีหน่ึงไมมีที่สอง 
ปรากฏในอรยิสัจจะ  ดุจในประโยคเปนตนวา  บรรดาสัจจะท้ัง ๔  สัจจะท่ีเปน 
กุศลมีเทาไร. 
         แตในที่นี้   ชนทั้งหลายยอมทําน้ําเปนตนใหเปนไปในอํานาจได  ยอม 
ขามไปสูฝงแหงชาติชราและมรณะได  ดวยอานุภาพแหงวาจาสัจอันใด  วาจาสัจ 
นั้นทานประสงคเอาแลว  เพราะทําปรมัตถสัจจะใหเปนพระนิพพาน หรือเพราะ 
ทําวิรัติสัจจะใหเปนไปในภายใน  เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา  
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                                 บุคคลยอมทดแมน้ําไดดวยสัจจวาจา 
               บณัฑิตท้ังหลายยอมกําจัดแมพิษไดดวยสัจจะ 
               เทพยอมหลั่งนํ้านมดวยสัจจะ        บณัฑิตท้ัง- 
               หลายดํารงอยูในสัจจะยอมปรารถนาพระ 
               นพิพาน         รสเหลาใดเหลาหนึ่งมีอยูในแผน 
               ดิน สัจจะเทียวดีกวารสเหลาน้ัน     สมณะและ 
               พราหมณดํารงอยูในสัจจะ      ยอมขามฝงแหง 
               ชาติมรณะได  ดังน้ี.  
         บทวา  สาธุตร  ไดแก หวานกวา  ประณีตกวา.    บทวา   รสาน 
ความวา     ธรรมควรลิ้มเหลาใดเหลาหนึ่ง     โดยนัยมีอาทิวา     รสเกิดแตราก 
รสเกิดแตลําตน    ธรรมมีการติเตียนรสแหงวาจา   และพยัญชนะท่ีเหลือเปนตน 
เหลาใดเหลาหน่ึง  โดยนยัมีอาทิวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตรสเกิด 
แตผลทั้งหมด    พระโคดมผูเจริญมีรูปไมเปนรส    ดูกอนพราหมณ    รูปรส 
สัททรสเหลาใดแล ไมเปนอาบัติในรสรส ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว  คือ  วิมุตติรส 
หรือวา  พระผูมีพระภาคเจาเปนสวนแหงอรรถรส     ธรรมรส    เรียกวา   รส 
สัจจะแลดีกวารสเหลาน้ัน    คือ  สัจจะนั่นเทียว ดีกวา   คือ ชอบกวา ประเสริฐ  
กวา  อุดมกวารสเหลาน้ัน. 
         จริงอยู   รสท้ังหลายมีรสเกิดแตรากเปนตน     พอกพูนสรรีะและนํามา 
ซึ่งสุขอันประกอบดวยสังกิเลส  ในสัจจรส  รสคือวิรัติสัจจะและวาจาสัจจะ ยอม  
พอกพูนจิต  ดวยสมถะและวิปสสนาเปนตน     และยอมนํามาซึ่งสุขอันประกอบ  
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ดวยอสังกิเลส   วิมุตติรส   ชื่อวา   ยังประโยชนใหสําเร็จ เพราะความเปนธรรม 
อันทานอบรมแลวดวยปรมัตถสัจจรส     และชื่อวาเปนอรรถรสและธรรมรส 
เพราะอาศัยอรรถและธรรมท่ีเปนอุบายจะใหบรรลุปรมัตถสัจจรสนั้นเปนไป 
ดังน้ีแล.  
         ก็ในบทน้ีวา ปฺาชีวึ ผูศึกษาพึงเห็นเน้ือความอยางนี้วา  ในบุคคล 
ผูบอด   ผูมีตาขางเดียว   และผูมีตาสองขางทั้งหลาย    บุคคลผูมีตาสองขางน้ีใด 
เปนคฤหัสถยินดีขอปฏิบัติสําหรับคฤหัสถมีการขยันทําการงาน    ถึงสรณะ 
จําแนกทาน  สมาทานศีล   และอุโบสถกรรมเปนตน     หรือเปนบรรพชิตยินดี 
ขอปฏิบัติสําหรับบรรพชติ กลาวคือศีลอันทําความไมเดือนรอน หรืออันตางดวย 
จิตตวิสุทธิเปนตนอันยิ่งกวาน้ัน ชื่อวา เปนอยูดวยปญญา  นกัปราชญทั้งหลาย 
กลาวชีวิตอันเปนอยูดวยปญญาของบุคคลน้ัน  หรอืปญญาชีวิตของบุคคลผูเปน 
อยูดวยปญญานั้นวา  ประเสริฐที่สุด. 
         ยักษไดฟงปญหาแมทั้งสี่ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตอบแลวอยางนี้   มี 
ใจเปนของตน เมื่อจะทูลถามปญหาทั้งส่ีแมที่เหลือจึงกลาวคาถาวา  กถสุ ตรตี 
โอฆ  บุคคลยอมขามโอฆะไดอยางไร.  ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ 
ทรงวิสัชนาแกยักษนั้น    โดยนัยมีในกอนน่ันเทียว    จึงตรัสคาถาวา  สทฺธาย 
ตรตี   โอฆ  บุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา. 
         ในคาถาน้ันมีอธิบายดังน้ี   บุคคลใดขามโอฆะท้ัง ๔ อยางได   บุคคล 
นั้นยอมขามอรรณพคือ    สังสารบาง   ยอมลวงทุกขในวัฏฏะบาง  ยอมบริสุทธิ์  
จากมลทิน  คือ  กิเลสบาง   แมก็จริง   แตเมื่อเปนเชนนั้น    บุคคลไมมีศรัทธา  
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เมื่อไมเชื่อการขามโอฆะ  ยอมไมแลนไป ประมาทดวยการปลอยจิตในกามคุณ  
ทั้งหา  ชื่อวา  ยอมไมขามอรรณพคือสังสารได  เพราะตนของและเกี่ยวของอยู 
ในกามคุณท้ังหาน้ัน    ผูเกียจครานยอมอยูเปนทุกข  เกลื่อนกลนดวยอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  ผูไมมีปญญาเมื่อไมรูทางบริสุทธิ์   ก็ยอมไมบริสุทธิ์     เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงแสดงธรรมอันเปนปฏิปกษตอความไมมีศรัทธา 
เปนตนนั้น   จึงตรัสคาถาน้ี.  
         ดวยคาถานั่น    แมพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    เพราะสัทธิน- 
ทรีย  เปนปทัฏฐานแหงโสดาปตติยังคะ   เพราเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
จึงทรงประกาศการขามทิฏฐฆะ   คือ  โสดาปตติมรรคและโสดาบัน    ดวยบท 
นี้วา  บุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา   ก็พระโสดาบันถึงพรอมแลว    ดวย 
ความไมประมาท  กลาวคือ   การกระทําติดตอ  ดวยการเจริญกุศลธรรม  ยนิดี 
มรรคท่ี ๒  ยอมขามอรรณพคือ   สังสาร   อันเปนที่ต้ังแหงภโวฆะ   อันขาม 
ไมไดดวยโสดาปตติมรรคท่ีเหลือลง ยกเวนเหตุสักวามาสูโลกนี้ครั้งเดียวเทาน้ัน 
เพราะเหตุนั้น     จึงทรงประกาศการขามภโวฆะ   คือ  สกทาคามิมรรค  และ 
สกทาคามี    ดวยบทน้ีวา    ยอมขามอรรณพไดดวยความไมประมาท    เพราะ 
สกทาคามียินดีมรรคที่ ๓  ยอมลวงทุกข อันเปนที่ต้ังแหงกาโมฆะ และที่สําคัญ 
วากาโมฆะ  อันขามไมได  ดวยสกทาคามิมรรค  เพราะเหตุนั้น    จึงทรงประ- 
กาศการขามกาโมฆะ  คือ  อนาคามิมรรค   และอนาคามี  ดวยบทน้ีวา   ยอม 
ลวงทุกขไดดวยความเพียร  ก็เพราะอนาคามียินดีมรรคปญญาที่ ๔  อันบรสิุทธิ์   
โดยสวนเดียว  ดวยปญญาอันบริสุทธิ์    ซึ่งปราศจากเปอกตม   ละมลทินอยาง  
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ละเอียด   กลาวคือ   อวิชชา   อันละไมไดดวยอนาคามิมรรค   เพราะเหตุนั้น 
จึงทรงประกาศการขามอวิชโชฆะ   คือ   อรหัตมรรคและพระอรหันตดวยบทน้ี 
วา  ยอมบริสทุธิ์ไดดวยปญญา   ก็ครัน้ตรัสคาถาน้ีดวยยอด   คือ   พระอรหัต 
ในที่สุด  ยกัษก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล. 
         บัดนี้   อาฬวยักษถือเอาบทวา   ปญญา   ที่ตรัสในคาถานี้วา  ยอม 
บริสุทธิ์ไดดวยปญญานั้นแล   เมื่อจะทูลถามปญหา   อันคละไปดวยโลกิยะและ 
โลกุตระ  ดวยปฏิภาณของตน จึงกลาวคาถา ๖ บทนี้วา กถสุ  ลภเต ปฺ 
แปลวา   บุคคลยอมไดปญญาอยางไร.  
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา กถ สุ  เปนการถามถึงการประกอบประโยชน 
ในที่ทั้งปวงน่ันเทียว.  กอ็าฬวกยักษนี้รูอรรถมีปญญาเปนตน   จึงทูลถามถึงการ 
ประกอบซึ่งอรรถนั้นวา   บุคคลยอมไดปญญาอยางไร   คือ   ดวยการประกอบ 
อยางไร  ดวยการณอยางไร.  ในทรัพยเปนตนก็นัยนี้.  
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาเมื่อทรงแสดงการไดปญญา ดวยการณ 
๔ อยาง  แกอาฬวกยักษนั้น  จึงตรัสวา  สทฺทหาโน  เปนตน.   
         คาถาน้ันมีอธิบายวา พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา  และพระสาวก 
ผูอรหันตบรรลุนิพพาน  ดวยธรรมใด  ในบุพภาคอันตางดวยกายสุจริตเปนตน 
ในอปรภาคอันตางดวยโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ  บุคคลเชื่อธรรมนั้น   คือ 
ธรรมของพระอรหันตทั้งหลาย     ยอมไดปญญา     อันเปนโลกิยะและโลกุตระ 
เพ่ือบรรลุพระนิพพาน  ก็แล   ยอมไดปญญาอันเปนโลกิยะและโลกุตระ   ดวย 
เหตุสักวาศรัทธาเทานั้น  หามิได   ก็เพราะบุคคลเกิดศรัทธาแลว    ยอมเขาไป  
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หา  เมื่อเขาไปหา   ยอมน่ังใกล   เมื่อน่ังใกล  ยอมเง่ียโสต  เง่ียโสตแลว  ยอม 
ฟงธรรม  เพราะฉะน้ัน  ฟงอยูดวยดี   จําเดิมแตเขาไปหา  จนถึงการฟงธรรม 
ยอมไดปญญา. 
         มีอธิบายอยางไร  มอีธิบายวา  แมเชื่อธรรมนัน้แลว    เขาไปหาพระ-  
อาจารยและอุปชฌายตามกาล   เขาไปนั่งใกลดวยการทําวัตร   ในกาลใด  พระ- 
อาจารยและอุปชฌายมีจิตอันการเขาไปนั่งใกลใหยินดีแลว      ประสงคจะกลาว 
คําไร ๆ    ในกาลน้ัน     ก็เง่ียโสต     ดวยความเปนผูใครจะฟงอันถึงแลวฟงอยู 
ยอมไดปญญา    ก็แมฟงอยูดวยดีอยางนี้    เปนผูไมประมาท    ดวยการไมอยู 
ปราศจากสติ    และมีปญญาเครื่องสอดสอง   ดวยความเปนผูรูสุภาษิตและทุภา-  
ษิตน่ันแล   ยอมไดปญญา    บุคคลนอกน้ี    ยอมไมไดปญญา    ดวยเหตุนั้น  
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  เปนผูไมประมาท   มีปญญาเปนเครื่องสอดสอง 
เพราะบุคคลปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพ่ือไดปญญา  ดวยศรทัธาอยางนี้แลว  ฟง 
อุบายอันเปนเครื่องบรรลุปญญา  ดวยการฟงดวยดี  คือ  โดยเคารพ   ไมหลง  
ลืมสิ่งถือเอาแลว   ดวยความไมประมาท   และถือเอาสิ่งไมหยอน    ไมเกินและ 
ไมผิด   ดวยความเปนผูมีปญญาเปนเครื่องสอดสอง   ยอมกระทําใหกวางขวาง 
หรือ    เง่ียโสตลง    ดวยการฟงดวยดี    ยอมฟงธรรมอันเปนเหตุไดเฉพาะซ่ึง 
ปญญา  ครั้นฟงดวยความไมประมาทแลวยอมทรงธรรม  ยอมใครครวญอรรถ 
แหงธรรมทั้งหลายท่ีทรงจําดวยความเปนผูมีปญญาเปนเครื่องสอดสอง      ใน 
ลําดับนั้น    ยอมกระทําใหแจงซ่ึงปรมัตถ  โดยลําดับ    เพราะฉะนั้น    พระผูมี- 
พระภาคเจาถูกอาฬวกยกัษทูลถามวา  บุคคลยอมไดปญญาอยางไร  เมื่อจะทรง 
แสดงการณทั้ง ๔ เหลาน้ี  จึงตรัสคาถานี้วา  สทฺทหาโน  ฯ ล ฯ วิจกฺขโณ.   
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         บัดนี้   เมื่อจะทรงวิสัชนาปญหา ๓ ขอ  อ่ืนจากนั้น  จึงตรัสคาถานี้วา 
ปฏิรูปการี. 
         ในคาถาน้ัน    บุคคลใดไมทําประโยชนทั้งหลายมีเทศะกาละเปนตนให 
เสียไป    ยอมกระทําอุบายเปนเครื่องบรรลุทรัพยที่เปนโลกิยะและโลกุตระตาม 
สมควร  เพราะเหตุนั้น    บุคคลน้ันชื่อวา  ปฏิรูปการี  กระทําสมควร. 
         บทวา  ธุรวา    ไดแกผูไมทอดท้ิงธุระ    ดวยอํานาจแหงความเพียร 
อันเปนไปทางจิต.  
         บทวา  อุฏานตา   ไดแก  ผูถึงพรอมดวยความหม่ัน    คือ  มีความ 
บากบ่ันไมทอถอย  ดวยอํานาจความเพียรทางกาย โดยนัยมีอาทิวา  ก็บุคคลใด 
ไมสําคัญหนาวและรอนยิ่งกวาหญา. 
         บทวา  วินฺทเต  ธน  ความวา  ยอมไดโลกิยทรัพย  ดุจจูฬกันเตวาสี 
ไดทรัพยจํานวน  ๒๐๐,๐๐๐ กหาปณะ  ดวยหนูตัวเดียวตอกาลไมนานนัก  และ 
โลกุตรทรัพย  ดุจมหาติสสเถระผูแก  ฉะนั้น. 
         ก็พระเถระนั้น    คิดวา   เราจักอยูดวยอิริยาบถสาม    ทําวัตรในเวลา 
ถีนมิทธะมาครอบงํา    ทาํเทริดใบไมใหเปยกแลว     วางบนศีรษะลงไปในนํ้า 
ประมาณแคคอ  หามถีนมิทธะอยู  ไดบรรลุพระอรหัตโดย ๑๒ ป. 
         บทวา  สจฺเจน   ความวา   บุคคลยอมไดชื่อเสียงอยางนี้คือ   ผูพูด 
คําสัตย  พูดคําจริง  ยอมไดชื่อเสียง ดวยสัจจะบาง พระพุทธเจา   พระปจเจก-  
พุทธเจา   พระอริยสาวกยอมไดชื่อเสียง   ดวยปรมตัถสัจจะบาง.  
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         บทวา  ทท ความวา  เมื่อใหสิ่งใดส่ิงหน่ึงท่ีตองการ ที่ปรารถนายอม 
ผูกมิตรไวได  คือ   ยอมใหถึงพรอม   ยอมกระทํามิตร   หรือ   ผูใหสิ่งท่ีให 
โดยยาก  ยอมผูกมิตรไวได    หรือ    สังคหวัตถุทั้ง ๔    นกัศึกษาพึงทราบวา 
ทรงถือเอาแลว   ดวยหัวขอวาทาน  มีอธิบายวา   ยอมทํามิตร   ดวยสังคหวัตถุ 
เหลาน้ัน.  
         ครั้นทรงวิสัชนาปญหาทั้ง ๔  โดยนัยอันคละกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ 
อันทั่วไปแกคฤหัสถและบรรพชิตอยางนี้แลว   บดันี้   เมื่อจะทรงวิสัชนาปญหา 
ที่ ๕  ดวยอํานาจแหงคฤหัสถนี้วา  กถ  เปจฺจ  น  โสจติ  จึงตรัสวา  ยสฺเสเต  
ดังน้ี. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา  ผูใดชื่อวา  มีศรัทธา  เพราะความเปนผูประ- 
กอบดวยศรัทธา    อันยังกัลยาณธรรมท้ังปวงใหเกิดข้ึน    ที่ตรัสไวในบทนี้วา 
สทฺทหาโน   อรหต   ผูครองเรือน   คือ   แสวงหา   เสาะหากามคุณ ๕  ใน 
การครองเรือน   ผูบริโภคกาม   เปนคฤหัสถมีธรรม ๔ เหลาน้ี   คือ  สัจจะ  มี 
ประการที่ตรัสวา บุคคลยอมถึงชื่อเสียงดวยสัจจะ  ธรรมท่ีตรัสโดยชื่อวา ปญญา 
เกิดจากการฟงดวยดี    ในบทน้ีวา   ฟงอยูดวยดียอมไดปญญา   ธิติที่ตรัสโดย 
ชื่อวา   ธรุะ   และโดยชื่อวา   อุฏฐานะ    ในบทนีว้า    ผูมีธุระ   มีความหม่ัน 
และจาคะมีประการที่ตรัสไวในบทนี้วา   ผูใหยอมผูกมิตรไวได   ผูนั้นแล   ละ 
ไปแลว   ยอมไมเศราโศก   คือ   ผูนั้นแลไปจากโลกน้ี  สูปรโลก  ยอมไมเศรา-  
โศก  ดังน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นวิสัชนาปญหาแมที่ ๕   อยางนี้แลวเมื่อจะทรง 
เตือนยักษนั้น จึงตรัสวา  อิงฺฆ   อฺเป   ดังน้ี.  
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         ในบทเหลาน้ัน     บทวา    อิงฺฆ      เปนนิบาตลงในอรรถวาตักเตือน. 
         บทวา   อฺเป    ความวา     เชญิทานถามธรรมทั้งหลายกะสมณ- 
พราหมณเปนอันมากแมเหลาอ่ืนดูเถิด  หรือทานถามสมณพราหมณเปนอันมาก 
แมเหลาอ่ืน  ที่ปฏิญญาวาเปนสัพพัญูมีปูรณะเปนตน. 
         ในคาถาน้ี     ผูศึกษาพึงทราบการพรรณนาเนื้อความพรอมกับโยชนา 
โดยยอน้ีวา  ถาเหตุแหงการถึงเกียรติ  ยิ่งไปกวาสัจจะมีประการอันเรากลาวแลว 
ในบทนี้วา   บุคคลยอมไดเกียรติ   ดวยสัจจะก็ดี   เหตุแหงการไดโลกิยปญญา  
และโลกุตรปญญา   ยิ่งไปกวา   ทมะ   ที่เรากลาวแลว    ดวยอํานาจแหงปญญา 
ซึ่งเกิดจากการฟงดวยดี   ในบทวา  ผูฟงอยูดวยดี   ยอมไดปญญาก็ดี  เหตุแหง 
การผูกมิตร   ยิ่งไปกวาจาคะ   มีประการท่ีเรากลาวแลว   ในบทน้ีวา   ผูใหยอม 
ผูกมิตรไวไดก็ดี   เหตุแหงการไดโลกยิทรัพยและโลกุตรทรัพย  ยิ่งไปกวาขันติ 
กลาวคือความเพียร  อันถงึความเปนผูมีอุตสาหะ ดวยอรรถวา ทนตอภาระมาก 
ที่เรากลาว   โดยชื่อวา    ธุระ    และโดยชื่อวา    อุฏฐานะ    เพราะอาศัยอํานาจ 
ประโยชนนัน้  ๆ   ในบทน้ีวา   ผูมีธุระ   มีความหม่ันก็ดี   เหตุแหงการละจาก 
โลกนี้ไปสูโลกอ่ืน  แลวไมมีความเศราโศก ยิ่งไปกวาธรรมทั้ง ๔ เหลาน้ีนัน่แล 
ที่เรากลาวอยางนี้วา   สัจจะ   ธรรม   ธิติ   จาคะ    ก็ดี    มีอยูในโลกน้ีไซร 
(เชิญทานถามสมณพราหมณ    เปนอันมากแมเหลาอ่ืนดูเถิด)    แตโดยพิสดาร 
ผูศึกษาพึงแยกแตละบท   โดยนัยแหงการพรรณนาบทท่ียกเนื้อความข้ึนและยก 
บทข้ึนอธิบาย  แลวพึงทราบการพรรณนาเนื้อความ. 
         ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   ยกัษทูลวา บัดนี้ขาพระองค 
จะพึงถามสมณพราหมณเปนอันมากทําไมเลา       เพราะความสงสัยที่จะพึงถาม  
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สมณพรพมณเหลาอ่ืนอันตนละไดแลว   เมื่อจะใหชนเหลาอ่ืนที่ยังไมรูเหตุแหง 
การไมทูลถามพระผูมีพระภาคเจาน้ัน     ใหทราบ  จึงทูลวา   วันนี้    ขาพระองค 
ทราบชัดประโยชนอันเปนไปในภพหนา   ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ี   บทวา  อชฺช    อธิบายวา   นับต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
บทวา   ปชานามิ   ความวา   ทราบชดัโดยประการตามท่ีกลาวแลว.   บทวา 
โย  จตฺโถ    ความวา    ยกัษแสดงประโยชนในปจจุบันที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสโดยนัยมีอาทิวา   ผูฟงอยูดวยดี   ยอมไดปญญา    ดวยคํามีประมาณเทาน้ี  
แสดงประโยชนในภพหนา  อันกระทําความท่ีละโลกน้ีไปแลวไมมีความเศราโศก 
ที่ตรัสวา ยสฺเสเต  จตุโร  ธมฺมา  ดวยบทน้ีวา สมฺปรายโก.  ก็คําวา  อตฺโถ  
นั่นเปนชื่อของการณ. 
         จริงอยู   อัตถ ศัพทนี้   ยอมเปนไปในอรรถแหงบาลี  ดุจในประโยค 
มีอาทิวา  สาตฺถ สพฺยฺชน  มีอรรถ  มีพยัญชนะ  เปนไปในการบอก  ดุจ 
ในประโยคมีอาทิวา      ดูกอนคหบดี    เราไมตองการเงินและทอง    เปนไปใน 
ความเจริญ ดุจในประโยคมีอาทิวา ความเจริญยอมมีแกผูมีศีลทั้งหลาย  เปนไป 
ในประโยชนเกื้อกูล  ดุจในประโยคมีอาทิวา  ยอมประพฤติประโยชนแกทั้งสอง 
ฝาย เปนไปในเหตุวา  เมื่อเหตุเกิดข้ึน  ยอมตองการบัณฑิต   กใ็นที่นี้ ยอมเปน 
ไปในเหตุ  เพราะฉะนั้น  ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความโดยยอในที่นี้อยางนี้วา  เหตุ 
แหงการไดปญญาเปนตน     อันเปนไปในปจจุบันใด     และเหตุแหงความท่ีละ 
โลกนี้ไปแลวไมมีความเศราโศก  อันเปนไปในภพหนาใด   วันนี้เราทราบชัดซึ่ง 
เหตุนั้นดวยตนเอง  โดยนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวน่ันแล   บัดนี้  เรานั้น  
จะพึงถามสมณพราหมณเปนอันมากทําไมเลา.  
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         ยักษทลูวา  ขาพระองคทราบชัดประโยชนอันเปนไปในภพหนาอยางนี้ 
แลว   เมื่อจะแสดงความท่ีญาณนั้นมีภพเปนมูล  จึงกราบทูลวา พระพุทธเจา.. 
เพ่ือประโยชนแกขาพระองคหนอ. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา อตฺถาย  ความวา เพ่ือประโยชนเกื้อกูล  หรือ 
เพ่ือความรู.   บทวา  ยตฺถ  ทินฺน  มหปฺผล  ความวา  ทานท่ีบุคคลใหแลว 
ในพระทักขิไณยบุคคลผูเลิศใด   ดวยการบริจาคท่ีตรัสไวในบทนี้วา  ยสฺเสเต 
จตุโร   ธมฺมา    เปนทานท่ีมีผลมากกวา     ขาพระองคทราบชัดพระทักขิไณย 
บุคคลผูเลิศนั้น.   สวนพวกเกจิอาจารยกลาววา  อาฬวกยักษทูลอยางน้ี หมายถึง 
พระสงฆ. 
         อาฬวกยักษแสดงการบรรลุประโยชนเกื้อกูลของตน ดวยคาถานี้อยางนี้ 
แลว     บัดนี ้   เมื่อจะแสดงการปฏิบัติประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน    จึงกราบทูลวา  
โส   อห  วิจริสฺสามิ.   เนื้อความแหงคาถานั้น    พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว 
ในเหมวตสูตรนั้นแล. 
 
                    ทรงโปรดพระอาฬวกกุมาร 
         การจบคาถานี้ ๑   ราตรีสวาง ๑  การใหเสียงสาธุการดังข้ึน ๑   การนํา 
พระอาฬวกกุมารมาสูที่อยูของยักษ ๑    ไดมีแลวในขณะเดียวกันนั่นแล    ดวย 
ประการฉะน้ี    ราชบุรุษทั้งหลายพึงเสียงสาธุการแลว    นึกอยูวา   เสียงสาธุการ 
เห็นปานน้ี   เวนพระพุทธเจาท้ังหลายแลว    ยอมไมดังระบือข้ึนแกคนเหลาอ่ืน 
พระผูมีพระภาคเจา   เสด็จมาหนอแล    ไดเห็นรัศมีแหงพระวรกายของพระผูมี  
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พระภาคเจาแลว   ไมยืนอยูในภายนอกดุจในกาลกอน   หมดความสงสัย  เขาไป 
ในภายในน่ันเทียว    ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่ง ณ ที่อยูของยักษ 
และเห็นยักษยืนประคองอัญชล ี ครั้นเห็นแลวไดกลาวกะยักษวา ขาแตมหายักษ 
พระราชกุมารน้ีถูกนํามาเพ่ือพลีกรรมแกทาน     เชญิทานจงเค้ียว    หรือจงกิน 
พระราชกุมารน้ี   หรือจงทําตามใจชอบเถิด  ดังนี้. 
         อาฬวกยักษนั้นละอายแลวเพราะคาท่ีตนเปนพระโสดาบัน      และถูก 
กลาวอยางนี้   ขางหนาพระผูมีพระภาคเจาโดยพิเศษ  ลําดับนั้น  จึงรับพระกุมาร  
นั้นดวยมือทั้งสอง    นอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระกุมารน้ีเขาสงใหแกขาพระองค    ขาพระองคขอถวายพระกุมารน้ี แดพระผูมี 
พระภาคเจา    พระพุทธเจาท้ังหลายทรงเกื้อกูลและอนุเคราะห    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงรับทารกนี้   เพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือ 
ความสุข   แกพระราชกุมารน้ี    และกลาวคาถานี้วา    
                            ขาพระองคมีจิตเบิกบาน    มีใจดี    ขอ 
                       มอบถวายพระกุมารน้ี     ผูมีลกัษณะแหงบุญ  
             ต้ังรอย มีอวัยวะท้ังปวงสมบูรณ เพรียบพรอม 
                       ดวยพยัญชนะ    แดพระองค    ขาแตพระองค 
             ผูมีจกัษุ     ขอพระองคจงทรงรับพระกุมารนี้ไว 
                            เพ่ือประโยชนแกชาวโลก  ดังน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงรับพระกุมารแลว      ก็เม่ือทรงรับไดตรัสคาถา 
เครื่องรักษา  เพ่ือทรงทํามงคลแกยักษและกุมาร  ยกัษใหพระกุมารน้ันถึงสรณะ 
ใหเต็มดวยบาทที่ ๔  ถึงสามครั้ง  คือ  
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                                       ขอพระกุมารนี้จงทรงมพีระชนมาย ุ
                          ยืนนาน  ดูกอนยักษ  และทานจงมีความสุข 
                               ดวย    ขอทานท้ังสองจงไมมีโรคเบียดเบียน 
                               ดํารงอยูเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชาวโลกเถิด 
                               ขอพระกุมารน้ีถึงพระพุทธเจา  ฯ ล ฯ   พระ- 
                        ธรรม  และพระสงฆ    วาเปนสรณะ  ดังนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงประทานพระกุมารใหแกราชบุรษุท้ังหลายวา  
ขอพวกทานจงยังพระกุมารน้ีใหเจริญเติบโตแลว   ใหแกเราอีก.    ดวยประการ 
ดังน้ี   พระกมุารน้ัน     จึงเกิดมีพระนามวา   หัตถอาฬวกกุมาร    เพราะ 
พระกุมารน้ันมาจากมือของราชบุรุษเปนตน   ไปสูมือของยักษ,  จากมือของยักษ 
ไปสูพระหัตถของพระผูมีพระภาคเจา,      จากพระหัตถของพระผูมีพระภาคเจา 
ไปสูมือของราชบุรุษท้ังหลายอีก. 
         ชนทั้งหลายมีชาวนาและผูทําการงานในปาเปนตน      ไดเห็นราชบุรุษ 
ทั้งหลาย      ผูพาพระกุมารน้ันกลับมามีความกลัวจึงถามวา     ยกัษไมตองการ 
พระกุมาร  เพราะเปนเด็กเกินไปหรือ  ?  ราชบุรษุท้ังหลายไดบอกเรื่องทั้งหมด 
วา ทานท้ังหลายอยากลัว  พระผูมีพระภาคเจาทรงทําความปลอดภัยแลว  แตนั้น 
ชาวอาฬวินครท้ังส้ินก็หันหนาไปทางยักษ   ดวยเสียงโกลาหลเปนอันเดียวกันวา 
สาธุ   สาธ.ุ 
         ฝายยักษ  เมื่อกาลเพ่ือภิกขาจารของพระผูมีพระภาคเจายังไมถึง  ก็ถอื 
บาตรและจีวรมาถึงกลางทางแลวกลับ      ลําดับนั้น      พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
บิณฑบาตในพระนคร  ทรงทําภัตกิจแลว  ประทับนั่งบนบวรพุทธาสนะท่ีปูแลว 
ณ โคนตนไมอันสงัดแหงหนึ่ง  ใกลประตูพระนคร   แตนั้น    พระราชาพรอม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 478 

กับหมูมหาชนและชาวพระนครท้ังหลาย     ชุมนมุรวมกัน     เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา  ไหว  แวดลอมแลว    ทลูถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ      พระองค 
ทรงทรมานยักษผูทารุณเห็นปานน้ีอยางไร   พระผูมีพระภาคเจาจงตรัสอาฬวก- 
สูตรนั้นนั่นแล   เริ่มตนแตการรบเปนตนแกชนเหลาน้ันวา    ยกัษนี้บันดาลให 
ฝนตก ๙  ชนิด    เห็นปานน้ี    ไดทําส่ิงท่ีนาสะพรึงกลัวอยางนี้     ไดถามปญหา 
อยางนี้     เราตถาคตไดแกแลวอยางนี้    แกยักษนัน้       ในเวลาจบคาถา   สตัว 
๘๔,๐๐๐  กไ็ดธรรมาภิสมัย.  
         ตอแตนั้น     พระราชาและชาวพระนคร   ไดทําท่ีอยูใหแกยักษ   ในท่ี 
ใกลภพของทาวเวสวัณมหาราช    ยังพลีกรรมอันถึงพรอมดวยสักการะมีดอกไม 
และของหอมเปนตนใหเปนไปเปนนิตย     และปลอยพระกุมารน้ันผูทรงบรรล-ุ 
นิติภาวะแลววา  พระองคทรงอาศัยพระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงไดชีวิต  ขอจง 
เสด็จไป   จงทรงนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจาน่ันแล  และพระภิกษุสงฆ. 
         พระกมุารน้ันเสด็จเขาไปน่ังใกลพระผูมีพระภาคเจา และพระภิกษุสงฆ 
ตอกาลไมนานนัก ก็ทรงดาํรงอยูในอนาคามิผล ทรงเรียนพระพุทธพจนทั้งหมด 
เปนผูมีอุบาสก  ๕๐๐ เปนบริวาร   และพระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังพระกุมารนั้น 
ไวในตําแหนงเอตทัคคะวา   ดูกอนภกิษุทั้งหลาย  หัตถกอาฬวกะ  เปน 
เลิศแหงสาวกท้ังหลายของเรา     ผูสงเคราะหบรษิัทดวยสังคหวัตถุสี่ 
ดังน้ี. 
              จบอรรถกถาอาฬวกสูตร  แหงอรรถกถาขุททกนิกาย 
                            ชื่อ   ปรมัตถโชติกา  
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                           วิชยสูตรที่  ๑๑ 
                               วาดวยเรื่องรางกาย 
                    [๓๑๒]  ถาวาบุคคลเท่ียวไป   ยืนอยู 
        นั่ง นอน คูเขาหรือเหยียดออก  นั่นเปนความ 
        เคลื่อนไหวของกาย     กายประกอบแลวดวย 
        กระดูกและเอ็นฉาบดวยหนังและเนื้อ ปกปด 
        ดวยผิว  เต็มดวยไส  อาหาร  มีกอนตับ  มูตร 
        หัวใจ  ปอด   มาม   ไต  น้ํามูก  น้าํลาย  เหง่ือ 
        มันขน     เลือด    ไขขอ     ดี    เปลวมัน    อัน  
        ปุถุชนผูเปนพาล    ยอมไมเห็นตามความเปน 
        จริง     อนึ่ง     ของอันไมสะอาดยอมไหลออก  
        จากชองท้ังเกาของกายนี้ทุกเมื่อ   คือขี้ตาจาก 
        ตา  ขี้หจูากหู   และน้ํามูกจากจมูก  บางคราว 
        ยอมสํารอกออกจากปาก       ดีและเสลดยอม 
        สํารอกออก        เหง่ือและหนองฝซึมออกจาก 
        กาย      อนึ่ง      อวัยวะเบื้องสูงของกายนี้เปน 
        โพรง   เต็มดวยมันสมอง     คนพาลถูกอวิชชา 
        หุมหอแลว   ยอมสําคัญกายน้ันโดยความเปน 
        ของสวยงาม. 
                    ก็เมื่อใด    เขาตายขึ้นพอง     มีสีเขียว 
        ถูกท้ิงไวในปา     เมือ่นั้น    ญาติทั้งหลายยอม  
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        ไมหวงใย   สุนัขบาน   สุนัขจิ้งจอก   หมาปา 
        หมูหนอน  กา  แรง   และสัตวเหลาอื่น  ยอม 
        กัดกินกายนั้น  ภิกษใุนศาสนาน้ี   ไดฟงพระ- 
        พุทธพจนแลว  มีความรูชัด  เธอยอมกําหนด 
        รูกายน้ี     ยอมเห็นตามความเปนจริงทีเดียว 
        สรรีะทีม่ีวิญญาณน้ีเหมือนสรรีะท่ีตายแลว 
        นั่น     สรีระที่ตายแลวน้ัน     เหมือนสรีระทีม่ ี
        วิญญาณน้ี   ภิกษุพึงคลายความพอใจในกาย 
        เสียท้ังภายในและภายนอก   ภิกษุนั้นมีความ  
        รูชัดในศาสนาน้ี   ไมไดยินดีแลวดวยฉันทรา- 
        คะ   ไดบรรลุอมฤตบท   สงบดับไมจุติ   กาย 
        นีม้ีสองเทา    ไมสะอาด    มีกลิ่นเหม็น    อัน 
        บุคคลบริหารอยู    เต็มไปดวยซากศพตาง ๆ 
        ถายของไมสะอาด   มีน้ําลายและน้ํามูกเปน- 
        ตนใหไหลออกจากทวารท้ังเกา          และขับ 
        เหง่ือไคลใหไหลออกจากขุมขนน้ัน  ๆ     ผูใด 
        พึงสําคัญเพ่ือยกยองตัวหรือพึงดูหมิ่นผูอื่น 
        จักมีอะไร  นอกจากการไมเห็นอริยสัจ. 
                                               จบวิชยสูตรที่   ๑๑  
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                                        อรรถกถาวิชยสูตร 
         วิชยสูตร  (นันทสตูร)  เริ่มตนดวยคาถาวา  จร  วา   ยทิวา   ติฏ 
ดังน้ี   เรียกวา  กายวิจฉันทนิกสูตร  ดงัน้ีบาง.   
         มีอุบัติอยางไร ?  ไดยินวา   สูตรนี้ตรัสไวในฐานะ ๒ อยาง   เพราะ 
ฉะน้ัน    วิชยสูตรนั้น   จึงมีอุบัติ ๒ อยาง. 
         ในสูตรนั้น   สตรีทีม่ีชื่อวา  นันทา   ม ี๓ นาง  คือ  นันทา  ผูเปน  
นองสาวของพระอานนทเถระ*    อภิรปูนันทา  พระธิดาของพระเจาเขมกศากยะ 
นันทาผูชนบทกัลยาณี   บรรพชาแลว  ดวยบรรพชาสําหรับมาตุคาม  ที่พระผู- 
มีพระภาคเจาเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุโดยลําดับ       ทรงแนะนําเจาศากยะท้ังหลาย 
ทรงใหสตรีทั้งหลายมีนางนันทาเปนตนบรรพชาอนุญาตแลว      ก็โดยสมัยนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรงุสาวัตถี นางอภิรูปนันทา  มีรูปสวยย่ิงนัก 
นาดู  นาเลื่อมใส  ดวยเหตุนั้น  ญาติทั้งหลายจึงต้ังชื่อนางวา   อภิรูปนันทา 
ฝายนางนันทาผูชนบทกัลยาณี  ไมเห็นสตรีที่มีรูปสวยเสมอกับตน  นางทั้งสอง 
นั้นเมาแลวดวยความเมาในรูป   คิดวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียน    ทรง 
ครหารูป  ทรงแสดงโทษในรูปโดยอเนกปริยาย  จึงไมไปสูที่บํารุงพระผูมีพระ-  
ภาคเจา   ทั้งไมปรารถนาเพ่ือจะเห็น. 
         หากจะมีคําถามวา  นางไมเลื่อมใสอยางนี้   เพราะเหตุไร  จึงบรรพชา 
เลา ? 
 
๑.    ยุ.  นนฺทตฺเถรสฺส.  
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         ตอบวา    สัจจกุมารผูเปนสามีของนางอภิรูปนันทาไดทํากาละโดยปกติ 
ในวันหม้ันนั้นเทียว      ดวยเหตุนั้น        มารดาและบิดาจึงใหนางผูไมประสงค 
บรรพชา.        
         ฝายนางนันทาผูชนบทกัลยาณี     เมื่อทานพระนันทะบรรลุพระอรหัต  
แลว  ก็หมดความหวังวา   สามีของเรา   มหาปชาบดีพระมารดา  และพระญาติ 
อ่ืน ๆ  บรรพชาแลว   นางเวนจากพระญาติทั้งหลาย  เม่ือไมไดความสาราญใจ 
ในฆราวาสอันเปนทุกขจึงบรรพชา  หาบรรพชาดวยศรัทธาไม.   
         ลําดับนั้น        พระผูมีพระภาคเจาทรงรูความแกรอบแหงญาณของนาง 
ทั้งสองนั้น    จึงตรัสสั่งพระนางมหาปชาบดีวา  ภิกษุณีแมทั้งหมดจงมารับโอวาท 
ตามลําดับ   นางทั้งสองนั้น    เมื่อถึงวาระของตน  ก็สั่งภิกษุณีอ่ืนไปแทน  แตนั้น  
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  เมื่อถึงวาระตนเทานั้น    พึงมา   ไมพึงสงภิกษุณี 
อ่ืนไปแทน    อยูมาวันหน่ึง    นางอภิรูปนันทาไดไปรับโอวาท    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงทรงยังนางใหสสดใจ    ดวยรูปที่ทรงเนรมิต    ใหต้ังอยูในพระอรหัต  
โดยลําดับ   ดวยคาถาในธรรมบทนี้วา   กระทําสรีระใหเปน   นครแหงกระดูก 
ทั้งหลาย   และดวยเถรีคาถาเหลาน้ีวา        
                               ดูกอนนันทา     เจาจงดูรางกายอัน 
                        อาดูร ไมสะอาด เปอยเนา อันกระดูกยกขึ้น 
              ไหลเขา  ไหลออก   ที่พวกคนพาลปรารถนา 
                        ยิ่งนัก  เจาจงเจริญอสุภนิมิต  และจงละมา- 
              นานุสัยเสีย  ตอแตนั้น   เพราะละมานะเสีย 
                      ได  เจาจักเปนผูสงบระงับเท่ียวไป  ดังน้ี.   
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         อยูมาวันหน่ึง  ชาวกรุงสาวัตถีในปุเรภัตถวายทาน  สมาทาน  อุโบสถ  
นุงดี  หมดีถอืวัตถุมีของหอมและดอกไมเปนตน    ไปสูพระเชตวัน  เพ่ือประ- 
โยชนแกการฟงธรรม  ในเวลาจบการฟงธรรมไหวพระผูมีพระภาคเจาแลว  เขา 
สูพระนคร   แมพระภิกษุณีสงฆฟงธรรมกถาแลว    ก็ไปสูสํานักของนางภิกษุณี 
มนุษยและภิกษุณีทั้งหลายในกรุงสาวัตถีนั้น ตางก็สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา. 
         ก็ในโลกสันนิวาสมีประมาณ ๔ อยาง  บุคคลเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา 
แลว   ชื่อวาไมเลื่อมใส   ไมมี   จริงอยู    บุคคลท้ังหลายผูถือรูปเปนประมาณ 
เห็นพระรูปของพระผูมีพระภาคเจา   ขจิตดวยลักษณะ   วิจิตรดวยอนุพยัญชนะ 
มีพระเกตุมาลารุงเรือง  มีพระรัศมีวาหน่ึงเปลงออก  ดุจอลังการอันมีประโยชน 
ที่งามพรอม  ซึ่งเกิดข้ึนแกโลกฉะนั้น    ยอมเลื่อมใส. 
         ผูถือเสียงเปนประมาณฟงเสียงกิตติศัพทในชาดกหลายรอย   ประกอบ 
ดวยองคแปด   ทรงเปลงออกอยางออนหวานดุจเสียนกกรวิก  เหมือนเสียงแหง  
พรหม  ยอมเลื่อมใส. 
         ฝายผูถือความเศราหมองเปนประมาณ    เห็นความเศราหมองดวยจีวร 
เปนตน    หรอื  ความเศราหมองดวยการบําเพ็ญทุกรกิริยา  ก็ยอมเลื่อมใส. 
         ผูถือธรรมเปนประมาณพิจารณาธรรมขันธอยางใดอยางหนึ่ง   บรรดา 
ขันธทั้งหลายมีสีลขันธเปนตน    ยอมเลื่อมใส    เพราะฉะน้ันจึงกลาวสรรเสริญ  
พระผูมีพระภาคเจาในท่ีทั้งปวง. 
         นางนันทาผูชนบทกัลยณีแมถึงสํานักของภิกษุณีแลวไดฟงบุคคลเหลา- 
นั้น   กําลังกลาวสรรเสรญิพระผูมีพระภาคเจาโดยอเนกปริยาย  ประสงคจะเขาไป  
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เฝาพระผูมีพระภาคเจา    จึงบอกแกภิกษุณีทั้งหลาย    พวกภิกษุณีพานางไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาทรงรูการมาของนางกอนทีเดียว   ทรง 
เนรมิตสตรี ที่มีอายุนาดูยิ่งนัก ประมาณ ๑๕ - ๑๖ ป  ยืนถวายงานพัดอยูขาง   
ดวยกําลังฤทธิ์ของพระองค     เพ่ือทรงกําจัดความเมาในรูป    ดวยรูปนั่นเทียว 
ดุจบุรุษตองการบงหนามดวยหนาม   และตองการถอนลิ่มดวยลิ่มฉะน้ัน    นาง 
นันทาเขาไปเฝาพรอมกับภิกษุณีทั้งหลาย  ไหวพระผูมีพระภาคเจาแลว   นัง่ใน 
ระหวางภิกษุสงฆ เห็นพระรูปสมบัติของพระผูมีพระภาคเจา  ต้ังแตพ้ืนพระบาท 
จนถึงปลายพระเกสา   และเห็นรูปเนรมิตน้ัน    ซึง่ยืนขางพระผูมีพระภาคเจาอีก 
คิดวา  โอ  !  สตรีนี้รูปสวย  ละความเมาในรูปของตน  มีอัตภาพอันยินดียิ่งใน 
รูปของสตรีนั้น.  
         แตนั้น    พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงสตรีนั้นทําใหมีอายุประมาณ ๒๐ 
ป ดวยวา มาตุคามมีอายุ ๑๖ ปเทาน้ัน   ยอมสวยงาม เกินนั้นไปยอมไมสวยงาม 
ลําดับนั้น    นางนันทาเห็นความเส่ือมแหงรูปของสตรีนั้น     กม็ีฉันทราคะในรูป 
นั้น  ลดนอย  แตนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสตรีอยางนี้  คือ  สตรยีัง 
ไมคลอด  สตรีคลอดครั้งเดียว  สตรีกลางคน  สตรีแก  จนถึงสตรีมีอายุ ๑๐๐ ป 
หลังโกง   ถอืไมเทา    มตัีวตกกระแลวทรงแสดงการตายของสตรีนั้น     อันตาง 
ดวยซากศพพองข้ึนเปนตน     อันสัตวทั้งหลายมีกาเปนตน     รุมจิกกิน   และมี 
กลิ่นเหม็น  นาเกลียด  นาปฏิกูลแกนางนันทา  ผูแลดูอยูนั่นเทียว   นางนันทา 
เห็นมาตุคามน้ัน  ก็มีอนิจจสัญญาปรากฏข้ึนวา   *กายน้ีทั่วไปทั้งหมด  ทั้งแกเรา 
ทั้งแกคนอ่ืน   อยางนี้นั่นแล    แมทกุขสัญญาและอนัตตสัญญาก็ปรากฏข้ึน  โดย 
 
*   ยุ.  กโม.  
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ทํานองอนิจจสัญญาน้ัน    ภพทั้ง ๓  ปรากฏข้ึนไมเปนที่พ่ึงอาศัย   ดุจเรือนถูก 
ไฟไหมฉะน้ัน. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงรูวา   จิตของนางนันทาแลนไปใน 
กรรมฐาน   จึงตรัสคาถาเหลาน้ี    ดวยอํานาจแหงสัปปายะแกนางวา 
                                 ดูกอนนันทา  เจาจงดูรางกายนี้   อัน 
                อาดูร  ไมสะอาด  เปอยเนา   อันกระดูกยก  
                ขึน้เปนโครง    ไหลเขาไหลออก    ที่พวกคน  
                พาลปรารถนากันยิ่งนัก      สรีระของหญิงน้ี 
                เปนฉันใด  สรรีะของเธอนีก้็จักฉันนั้น   สรีระ 
                ของเธอน้ันฉันใด    สรรีะของหญิงน้ีก็ฉันนั้น  
                เธอจงดูธาตุทั้งหลายโดยความเปนของสูญ 
                จงอยากลับมาสูโลกนี้อีกเลย จงสํารอกความ 
                พอใจในภพเสยี          แลวจักเปนผูสงบระงับ 
                เท่ียวไป  ดังนี้. 
         ในเวลาจบคาถา  นางนันทาดํารงอยูในโสดาปตติผล ลําดับนั้น   พระ- 
ผูมีพระภาคเจา    เม่ือตรสัวิปสสนากรรมฐาน   ซึง่มีสุญญตาเปนบริวาร    เพ่ือ 
บรรลุมรรคเบื้องบนแกนาง จึงตรัสพระสูตรนี้  นี้เปนอุบัติหน่ึงของสูตรนั้นกอน. 
 
                                               อุบัติที่ ๒. 
         อุบัติที่ ๒   ไดกลาวไวแลวในเรื่องของคาถาธรรมบทวา  ก็เม่ือพระผูมี 
พระภาคเจาประทับอยู   ณ  กรุงราชคฤห     ธิดาของนางสาลวดี   คณิกา    ซึ่งมี  
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สมุฏฐานไดกลาวแลวโดยพิสดาร ในจีวรขันธกะ  ชื่อวา สิริมา ซึ่งเปนนองสาว  
ของชีวกนั้นใด ไดตําแหนงนั้น    โดยกาลลวงไปแหงมารดา  ดูหม่ินปุณณเศรษฐี 
ธิดา    ในเรื่องแหงคาถานี้วา    พึงชนะความโกรธ   ดวยความไมโกรธ    ขมา 
พระผูมีพระภาคเจา  ฟงพระธรรมเทศนา  ไดเปนโสดาบัน   ยงันิจภัตร ๘ อยาง 
ใหเปนไปแลว  ภิกษุผูรบันิจภัตรรูปหน่ึง  ปรารภถึงสิริมาธิดานั้น    ก็เกิดราคะ 
และไมอาจเพ่ือทําแมอาหารกิจ  นอนปราศจากอาหาร.  ครั้นภิกษุนั้นนอนอยาง 
นั้นแล  นางสิริมาตายไปเปนเทวีของทาวสุยาม  ในยามภพ.  
         ในขณะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระภิกษุสงฆแวดลอมแลว  พา 
ภิกษุแมนั้น     เสด็จไปดูสรีระของนางสิริมานั้น  ซึ่งพระราชาทรงหามการเผาศพ 
ของนางแลวใหเก็บไว ณ ปาชาผีดิบ  มหาชนและพระราชาก็ไปดูอยางนั้น    ใน 
ชนจํานวนนั้น    มนุษยทัง้หลายพูดกันวา ในกาลกอน การดูนางสิริมาดวยทรัพย 
๑,๐๐๘  ก็ไดยาก  บัดนี้ในวันนี้ผูที่ใครจะดูนางแมดวยหนึ่งกากณิก ก็ไมมี  ฝาย 
สิริมาเทพกัญญา อันรถ  ๕๐๐ คันแวดลอมแลวไป ณ ที่นั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสสูตรนี้   เพ่ือทรงแสดงธรรมแกชนทั้งหลายท่ีประชุม ณ ทีแ่มนั้น   และคาถา 
ในธรรมบทนี้วา      เธอจงดูรางกายอันทําวิจิตร     เพ่ือทรงโอวาทแกภิกษุนั้น. 
นี้เปนอุบัติที่ ๒ แหงสูตรนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  จร  วา  ความวา  ไปดวยการนํารูปกาย 
ทั้งส้ินไป  โดยมุงหนาตอทิศที่จะพึงไป.  บท ยทิ วา ติฏ  ความวา  ยืนอยู 
โดยไมมีการยกรูปกายน้ันนั่นเทียว.  บทวา  นิสินฺโน  อุท วา  สย  ความวา 
นั่งโดยความที่รูปกายน้ันแลคูสวนเบื้องตํ่า  และยกข้ึนซึ่งสวนเบื้องสูง  หรอืนอน 
โดยเหยียดไปทางขวาง.                                                                    
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         บทวา  สมฺมิฺเชติ  ปสาเสติ  ความวา    คูเขาและเหยียดออก  ซึ่ง 
ขอตอน้ัน  ๆ. บทวา  เอสา  กายสฺส  อิฺชนา   ความวา นั่นแมทั้งหมดเปน 
ความเคลื่อนไหว    ไดแกความไหว     ความเคลื่อนไปของกายที่มีวิญญาณนี้  
นั่นเทียว.    ใครอ่ืนที่ชื่อวา    เที่ยวไปอยู   หรือเหยียดออกอยูในที่นี้  หามีไม 
อน่ึงแล   เมือ่จิตเกิดข้ึนวา   เราจะไปเท่ียว    วาโยธาตุซึ่งมีจิตนั้นเปนสมุฏฐาน 
ยอมแผไปสูรางกาย   กายน้ันก็มีการนําไปมุงหนาตอทิศที่จะพึงไป คือความเกิด 
ข้ึนในระหวางสวน*  ก็ยอมมีดวยจิตน้ัน  ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา จร เที่ยวไป.  
         อน่ึง   เม่ือจิตเกิดข้ึนวา   เรายืน    วาโยธาตุซึ่งมีจิตน้ันเปนสมุฏฐาน 
ก็ยอมแผไปสูรางกาย   รางกายนั้นก็มีการยกข้ึน   คือ ความปรากฏแหงรูป  โดย 
ฐานเบื้องสูง  ก็ยอมมีดวยจิตนั้น  ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา  ติฏ  ยืนอยู. 
         อน่ึง  เมื่อจิตเกิดข้ึนวา   เราจะน่ัง   วาโยธาตุซึ่งมีจิตน้ันเปนสมุฏฐาน 
ยอมแผไปสูรางกาย    รางกายน้ันก็จะมีการคูเขาซ่ึงสวนเบื้องตํ่า   และการยกข้ึน 
ซึ่งสวนเบื้องสูง  ดวยจิตน้ัน     คือ  ความปรากฏแหงรูปยอมมีโดยภาวะอยางนั้น 
ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  นิสินฺโน  นั่งแลว. 
         อน่ึง  เมื่อมีจิตเกิดข้ึนวา เราจะนอน วาโยธาตุซึ่งมีจิตน้ันเปนสมุฏฐาน 
ยอมแผไปสูรางกาย รางกายน้ันก็ยอมมีการเหยียดออกตามขวาง ดวยจิตน้ัน  คือ 
ความปรากฏแหงรูปใด ภาวะอยางนั้น   ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา   สย   นอน. 
           ก็ทานผูมีอายุนี้ รูปใดรูปหน่ึงหนึ่ง ที่มีชื่ออยางนี้  เที่ยวไป ยืนอยู นั่ง หรือ 
นอน อยางนี้  ซึ่งเรียกวา คูเขา  เหยียดออก  ดวยอํานาจแหงการคูเขาและเหยียด 
ออกซ่ึงขอตอเหลาน้ัน  ๆ  ในอิรยิาบถนั้น ๆ  เพราะเม่ือจิตจะคูเขา หรือเหยียด 
 
*   ยุ.  เทสนฺตเร  รปนฺตรปาตภาโว.                             
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ออกเกิดข้ึนอยู       การเคลื่อนไหวแมนั้นยอมมีโดยนัยตามท่ีกลาวแลวน่ันแล 
เพราะฉะนั้น  นั่นเปนความเคลื่อนไหวของกาย ใคร ๆ อ่ืนในที่นีห้ามีไม นี้สูญ  
จากสัตวหรือบุคคลไร ๆ ซึ่งเที่ยวไปอยู หรือ เหยยีดออก   แตในที่นี้ มีปรมัตถ 
อยางเดียวนี้  คือ 
                             ความที่วาโยธาตุตางกัน  ยอมมเีพราะ 
                 อาศัยความท่ีจิตตางกัน  ความเคลื่อนไหวของ 
                 กาย  ยอมมีตาง ๆ       เพราะความท่ีวาโยธาตุ 
                 ตางกัน   ดังน้ี.  
         ดวยคาถานี้   เพราะพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในอิริยาบถหนึ่ง  การ 
เบียดเบียนกายก็มีดวยการประกอบ       และเพ่ือกําจัดความเบียดเบียนกายนั้น 
พระองคจึงทรงกระทํา   การสับเปลี่ยนอิริยาบถ เพราะฉะนั้น   จึงทรงแสดงทุกข- 
ลักษณะ  อันอิริยาบถปกปดไว  ดวยบทวา  จร  วา  เปนตนดวยประการดังน้ี 
ในกาลเที่ยวไปก็อยางนั้น       เมื่อจะตรัสประเภทแหงการเที่ยวไปเปนตน นั่น 
ทั้งหมด  เพราะไมมีการยืนเปนตนวา  นั่นเปนความเคลื่อนไหวของกาย ชื่อวา 
ทรงแสดงอนิจจลักษณะ  ซึ่งสันตติปกปดไว    และเม่ือความสามัคคีนั้นเปนไป 
แลว   ก็ตรัสโดยปฏิเสธสัตววา   นั่นเปนความเคลื่อนไหวของกาย   ชื่อวา  ทรง 
แสดงอนัตตลักษณะ  ซึ่งอัตตสัญญาและความเปนกอนปกปดไว. 
         ครั้นตรัสสุญญตากรรมฐาน   โดยการแสดงไตรลักษณอยางนี้แลว   จึง 
ทรงปรารภอีกวา    กายประกอบแลวดวยกระดูกและเอ็น    เพ่ือทรงแสดงอสุภะ 
ทั้งท่ีมีวิญญาณและไมมีวิญญาณ.  
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         คาถาน้ันมีเนื้อความวา   ก็นั่นเปนความเคลื่อนไหวของกายใด   กายน้ี 
นั้น    ประกอบแลวดวยกระดูกและเอ็น    เพราะความท่ีกายน้ีประกอบแลวดวย 
กระดูกเกิน ๓๐๐ ทอน   และดวยเอ็น  ๙๐๐ เสน    ซึ่งขาพเจาประกาศแลว   โดย 
ประเภทแหงสี  สัณฐาน  ทิศ  โอกาส  และ  การกําหนด และโดยอัพยาปารนัย ใน 
การพรรณนาถึงอาการ ๓๒ อยาง  ในวิสุทธิมรรค   เพราะฉะนั้น   ผูศึกษาพึง 
ทราบวา  ฉาบดวยหนังและเนื้อ  เพราะความท่ีกายนี้   ฉาบแลวดวยหนัง  มีหนัง 
ปลายเทาและหนังนิ้วมือเปนตน    และดวยเนื้ออันตางดวยชิ้นเนื้อ  ๙๐๐ ชิน้  ที ่
ขาพเจาประกาศไวแลว   ในวิสุทธิมรรคน้ันแล   มกีลิ่นเหม็น   นาเกลียดปฏิกูล 
อยางยิ่ง.  
         ในกายนั่น    ผูศึกษาจะพึงทราบอยางไร    ถากายน้ีไมพึงปกปดดวยผิว 
ละเอียดดุจปกแมลงวัน ซึ่งลอกจากรางกายท้ังสิ้นของคนปานกลางก็จะมีประมาณ 
เทาเม็ดพุทรา  ดุจฝาเรือนไมปกปดดวยรงคมีสีเขียว เปนตนไซร  กายน้ีปกปด 
ดวยผิวแมละเอียดอยางนั้น      อันปุถชุนผูเปนพาล  ปราศจากจักษุ คือ  ปญญา 
ยอมไมเห็นตามความเปนจริง. 
         ก็หนังของรางกายน้ัน   อันเขาประเทืองดวยเครื่องประทินผิว   นับวา 
นาเกลียดและปฏิกูลอยางย่ิงก็ดี 
         เนื้อรอยชิ้นที่กลาวแลววา 
                                      เนื้อมี ๙๐๐ ชิน้    ฉาบแลวในรางกาย 
                    เปนของเปอยเนา      ดุจสวมอันเกลื่อนกลน 
                    ดวยหมูหนอน  ฉะนั้น 
         โดยประเภท  อันหนังหุมหอก็ดี  
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                                     เอ็น ๙๐๐ เสน    อยูในรางกายมีประ- 
                  มาณหน่ึงวา   รึงรัดโครงกระดูกไว    ดุจเรือน 
                  รงึรัดดวยเถาวัล  ฉะนั้น 
         ฉาบดวยเนื้อก็ดี 
         กระดูก ๓๐๐ ทอน   ที่เอ็นรึงรัดไว   ต้ังเรียงตามลําดับ    เปนของเนา 
มีกลิ่นเหม็นก็ดี  อันปถุุชนผูเปนพาล  ยอมไมเห็นตามความเปนจริง.   
         เพราะบัณฑิตไมยึดถือผิวเปนตนนั้น   ใชจักษุคือปญญาแทงตลอด ซึ่ง 
ซากศพในภายใน  และของไมสะอาด   กลิ่นเหม็น   นาเกลียดและปฏิกูลอยางยิ่ง 
มีประการตาง ๆ  ไมปรากฏแกโลกท้ังหมด     เพราะความท่ีกายปกปดดวยผิว 
ละเอียดดุจปกแมลงวัน  ถูกหุมหอไวดวยหนังที่ประเทืองแลวดวยเครื่องประทิน 
ผิว  พึงเห็นกายอยางนี้วา   เต็มดวยไส   อาหาร  ฯลฯ  ด ี  เปลวมัน   ดังน้ี.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน    กายเต็มดวยไส    ชื่อวา   อนฺตปูโร    เต็มดวย 
อาหาร  ชื่อวา  อุทรปูโร.  ก็คําวา อุทร นั่น   เปนชื่อของอาหารใหม   จริงอยู 
อาหารใหมนั้น  เรียกวา อุทร  โดยชื่อของฐานะ.  บทวา  ยกเปฬสฺส  ไดแก 
มีกอนตับ.  บทวา  วตฺถิโน ไดแกมูตร.   ก็มูตรนั่น   เรียกวา วตฺถิ โดยมุงถึง  
ฐานะ.   บทวา  ปูโร ไดแก กระทําอยางยิ่ง.   เพราะฉะนั้น   พึงประกอบอยางนี้ 
วา  เต็มดวยกอนตับ    เต็มดวยมูตร.   ในหัวใจเปนตน    ก็นัยนี.้      ก็บทวาไส 
เปนตนแมนั่นทั้งหมด   ผูศึกษาพึงทราบ   ดวยอํานาจแหงคําท่ีกลาวไวแลว ใน 
วิสุทธิมรรค   ดวยประเภทแหง  สี  สณัฐาน  ทิศ  โอกาส และปริจเฉท   และดวย 
อัพยาปารนัย.  
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         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงซากศพในภายในวา  ในกายน้ี  สิ่งท่ี 
ควรถือเอาเชนกับแกวมุกดาและแกวมณีแมอยางหน่ึงก็ไมมีเลย    และกายน้ีเต็ม 
ดวยของไมสะอาดทั้งน้ัน  บัดนี้  เมื่อจะทรงแสดงซากศพในภายในน้ันแล ทําให 
ปรากฏดวยซากศพที่ออกไปในภายนอก   จึงสงเคราะหสิ่งที่ตรัสแลวในกาลกอน 
และที่ยังไมตรัสเขาดวยกัน  จึงตรัสสองคาถาวา อถสฺส นวหิ โสเตหิ แปลวา 
อน่ึง  ของอันไมสะอาดยอมไหลออกจากชองทั้งเกาของกายนั้น  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อถ เปนการแสดงขยายปริยายอ่ืน. มีอธิบาย  
วา  ทานจงดูความไมสะอาด  โดยปรยิายแมอ่ืนอีก.   บทวา อสฺส ไดแกกายน้ี. 
บทวา นวหิ โสเตหิ ไดแก ชองตา ๒ ชองหู ๒ ชองจมูก ๒  ปาก วัจจมรรค 
และปสสาวมรรค.  บทวา  อสุจี สวติ ความวา  ของอันไมสะอาด  คือ  กลิ่น- 
เหม็น   และนาเกลียดอยางยิ่ง   มีประการตาง ๆ ปรากฏแลวแกโลกทั่วไป  ยอม 
ไหลออก  คือ  ยอมหลั่งออก   ยอมไหลออกไป  คันธชาตมีกฤษณาและจันทน 
เปนตน  หรอื รัตนชาต มีแกวมณี แกวมุกดาเปนตน  อ่ืนไร ๆ หาไหลออกไม. 
บทวา  สพฺพทา  ความวา  ก็ของอันไมสะอาดน้ันแล   ยอมปรากฏแกบุคคลผู 
ยืนอยูก็ตาม   ไปอยูก็ตาม   ทุกเม่ือ คือ ในกลางคืนบาง กลางวันบาง   เวลาเชา 
บาง   เวลาเย็นบาง. 
         หากมีคําถามวา  ของอันไมสะอาดนั้น    คืออะไร  ?  ตอบวา   คือข้ีตา 
จากตาเปนตน.  จริงอยู   ข้ีตาเชนกับเน้ือท่ีลอกหนังออกแลว  ยอมไหลออกจาก 
ชองตาท้ังสองของกายนั้น   ข้ีหูเชนกับกอนธุลี    ยอมไหลออกจากชองหูทั้งสอง 
ข้ีมูกเชนกับน้ําหนองยอมไหลออกจากชองจมูกท้ังสอง บุคคลยอมสํารอกออกจาก 
ปาก.  
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         หากมีคําถามวา   สาํรอกอะไร ?  ตอบวา   บางคราวยอมสํารอกนํ้าดี 
ที่อธิบายวา  ในกาลใด  น้าํดีไมเปนกอนกําเริบ   ยอมสํารอกนํ้าดีในกาลน้ัน. 
         บทวา   เสมฺห   จ   ความวา   ยอมสํารอกนํ้าดีอยางเดียวหามิได   แม 
น้ําเสมหะท่ีเปนกอน   ซึ่งมีประมาณเต็มบาตรหน่ึงนั้นแมใด  ต้ังอยูในชองทอง 
ยอมสํารอกนํ้าเสมหะแมนั้น  ในกาลบางคราว  ก็เสมหะนี้นั้น     พึงทราบโดยนัยที่ 
กลาวแลว     ในวิสุทธิมรรค    โดยสีเปนตน   ดวย  จ   ศัพทวา   เสมหฺ  จ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา ยอมสํารอกเสมหะและของอันไมสะอาดอยางอื่น 
มีอาหารใหมและโลหิตเปนตน เห็นปานนั้น.  
         พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนกาลัญู  ปุคคลัญู  และปริสัญู  ครั้น 
ทรงแสดงการสํารอกของอันไมสะอาดออกจากทวารท้ังเจ็ดอยางนี้แลวตอจากน้ัน  
ไมทรงแตะตองทวารทั้งสอง  ดวยพระดํารัสพิเศษ  เมื่อจะทรงแสดงการสํารอก 
ของอันไมสะอาดออกจากกายแมทั้งหมด  โดยปริยายอ่ืนอีก   จึงตรัสวา กายมฺหา 
เสทชลฺลิกา   เหง่ือและหนองฝซึมออกจากกาย  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  เสทชลฺลิกา  สมัพันธกับบทนี้วาเหง่ือ 
และน้ําเค็มอันตางดวยแผนเกลือและเหง่ือไคลของรางกายนั้น     ยอมซึมออก 
ทุกเม่ือ. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงความท่ีกายนี้เปนของอันไมสะอาด 
ดวยอํานาจแหงมลทินจากอาหารท่ีกินและดื่มเปนตน     เมื่ออาหารที่กินและด่ืม   
เปนตน  หุงตมดวยไฟอันเกิดจากกรรม   ก็ปรากฏข้ึนไหลออก  โดยประเภทมี 
อาทิวา   ข้ีตาจากตา   แลวเปอนอวัยวะมีตาเปนตน     แลวติดอยูขางนอกเหมือน  
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เมื่อหุงตมภัต   คราบขาวสารและคราบน้ําก็ปรากฏข้ึนกับฟองน้ําแลว  เปอนปาก 
หมอขาว   ติดอยูขางนอกฉะน้ันอยางน้ีแลว    บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดงความท่ี 
กายน้ันเปนของไมสะอาด  เพราะความท่ีศีรษะที่สมมติวาเปนอุดมมงคลในโลก 
ซึ่งคนท้ังหลายถือโดยความเปนของประเสริฐอยางยิ่ง ไมทําการไหวแมแกบุคคล 
ที่ควรไหวทั้งหลายแมนั้นเปนของไมมีแกนสาร  และความเปนของอันไมสะอาด 
จึงตรัสคาถาน้ีวา    อถสฺส  สุสิร  สีส    อน่ึง    อวัยวะเบื้องสูงของกายนี้เปน 
โพรง  ดังนี้.  
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สุสิร  ไดแก  ชอง.  บทวา มตฺถลุงฺคสฺส 
ปูรต   ความวา  เต็มดวยมันสมอง ดุจน้ําเตาเต็มดวยนมสม  ฉะนั้น  ก็มันสมอง 
นี้นั้น    ผูศึกษาพึงทราบ  โดยนัยที่กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรคน้ันแล. 
         บทวา  สุภโต  น   มฺติ  พาโล  ความวา คนพาลชอบคิดสิ่งท่ี  
คิดชั่วยอมสําคัญแมกายน้ีนั้น    ซึ่งเต็มดวยซากศพมีอยางตาง ๆ  อยางนี้  คือ 
ยอมสําคัญดวยดวยความสําคัญ  คือ  ตัณหา ทิฏฐิ มานะ แมทั้งสามวา  สวย  สะอาด 
นาปรารถนา  นาใคร   นาชอบใจ.    เพราะเหตุไร    เพราะคนพาลถูกอวิชชา 
หุมหอแลว  คือ  ถูกโมหะอันปกปดสัจจะท้ังส่ีหุมหอแลว   คือ   เตือนแลว  ให 
เปนไปแลว     ใหยึดถือแลววา    เจาจงถืออยางนี้    ยึดอยางนี้    สําคัญอยางน้ี 
อธิบายวา  เจาจงดูตลอดอวิชชาอันเปนเหตุไมนาปรารถนา. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงอสุภะ ดวยอํานาจแหงกายมีวิญญาณ 
ครองอยางนี้แลว   บัดนี้   เพ่ือทรงแสดงอสุภะ ดวยอํานาจแหงกายไมมีวิญญาณ 
ครอง   หรือ    เพราะกายแมของพระเจาจักรพรรดิก็เต็มดวยซากศพตามท่ีกลาว  
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แลวเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  เพ่ือทรงแสดงอสุภะในสมบัติภพ   โดยประการ 
ทั้งปวงแลว    ทรงแสดงในวิบัติภพในบัดนี้     จึงตรัสคาถาวา   ยทา   จ   โส 
มโต  เสติ  แปลวา  ก็เมื่อใด  เขาตายนอนอยู. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา    กายมีอยางนี้นั่นแล   เมื่อใด   เขาตายเพราะ 
ปราศจากอายุ  ไออุน  และวิญญาณ  ข้ึนพองดุจสูบเต็มดวยลมฉะน้ัน มีสีเขียว 
เพราะสีแตกสลาย    ถูกท้ิงไวในปาชา    เพราะถูกทิ้งไวดุจทอนไมไรประโยชน 
ฉะน้ัน    นอนอยู   ในกาลน้ัน  ญาติทั้งหลายยอมไมหวงใยโดยสวนเดียววาบัดนี้ 
เขาจักไมลุกข้ึนอีก.  
         ในคาถาน้ัน    ทรงแสดงความไมเที่ยง    ดวยบทวา   มโต   ทรงแสดง 
ความท่ีกายไมลุกข้ึน    ดวยบทวา    เสติ   และทรงประกอบไวในการละความ 
มัวเมาในชีวิตและกําลัง  ดวยบทท้ังสองน้ัน     ทรงแสดงวิบัติในสัณฐาน  ดวย 
บทวา อุทฺธุมาตโก  ทรงแสดงวิบัติในเครื่องประทินผิว  ดวยบทวา  วินีลโก 
และทรงประกอบในการละความมัวเมาในรูป  และในการละมานะ   เพราะอาศัย 
ความงามแหงผิวพรรณดวยบทท้ังสองน้ัน ทรงแสดงความไมมีของท่ีจะพึงถือเอา 
ดวยบทวา  อปวิฏโ  ทรงแสดงความเปนกายอันนาพึงเกลียด  อันไมควรเพ่ือ 
ใหอยูในภายใน  ดวยบทวา  สุสานสฺม ึ  ทรงประกอบในการละความยึดถือวา 
ของเรา   และในการละสุภสัญญา   ดวยบทแมทั้งสองน้ัน    ทรงแสดงความไมมี 
กิริยาโตตอบ    ดวยบทวา    อนเปกฺขา  โหนฺติ  าตโย  ทรงประกอบใน 
การละความมัวเมาในบริวาร  ดวยบทนั้น. 
         ครั้นทรงแสดงอสุภะดวยอํานาจกายอันไมมีวิญญาณครอง  ยังไมแตก- 
สลาย   ดวยคาถาน้ีอยางน้ีแลว   บัดนี ้  เพ่ือทรงแสดง  แมดวยอํานาจแหงกาย 
แตกสลาย   จึงตรัสคาถาวา    ขาทนฺติ   น   ดังน้ี.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เย  จฺเ    ความวา   สัตวทั้งหลายท่ี 
กินซากศพแมเหลาอ่ืนมีกาและพังพอนเปนตน    ยอมกัดกินกายน้ัน.  บทที่เหลือ 
ต้ืนทั้งน้ันแล. 
         ครั้นทรงแสดงกาย   ดวยอํานาจแหงสุญญตากรรมฐาน    โดยนัยมีอาทิ 
วา จร วา ดวยอํานาจแหงอสุภะสําหรับกายท่ีมีวิญญาณครอง   โดยนัยมีอาทิวา 
กายประกอบแลวดวยกระดูกและเอ็น   ดวยอํานาจแหงอสุภะ   สําหรับกายท่ีไมมี 
วิญญาณครอง    โดยนัยมอีาทิวา    ก็เม่ือใด   เขาตาย   อยางนี้แลวทรงประกาศ 
ความประพฤติของปุถุชนผูเปนพาล    และทรงแสดงวัฏฏะ    โดยมีอวิชชาเปน  
ประธาน    ดวยบทน้ีวา    คนพาลถูกอวิชชาหุมหอแลว    ยอมสําคัญกายนั้น 
โดยความเปนของสวยงาม  ในกายน้ี   อันสูญจากความเที่ยง   ความสุขและตัวตน 
และแมอันไมสวยงามโดยสวนเดียวอยางนี้แลว      บัดนี้      เพ่ือทรงแสดงความ 
ประพฤติของบัณฑิตในกายน้ัน  และวิวัฏฏะ โดยมปีริญญาเปนประธาน  จึงทรง 
ปรารภวา  สุตฺวาน  พุทฺธวจน  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  สุตฺวาน  ไดแก พิจารณาโดยแยบคาย. 
บทวา  พุทฺธวจน  ไดแก  พุทธพจนอันทําการกําหนดรูกาย.   บทวา  ภิกฺข ุ
ไดแก พระเสกขะ  หรือปุถุชน.    
         บทวา    ปฺาณวา    ความวา    วิปสสนา    เรียกวา   ปญญาณ 
ผูประกอบพรอมดวยวิปสสนานั้น     เพราะความเปนผูเปนไปแลวในประการมี 
ความไมเที่ยงเปนตน. 
         บทวา  อิธ   คือ  ในศาสนา.   บทวา   โส   โข  น  ปริชานาติ 
ความวา  ภิกษุนั้นกําหนดรูกายน้ี  ดวยปริญญา ๓.  อยางไร คือ เหมือนพอคา  
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ผูฉลาดแลดูสินคาวา    นีแ้ละนี้แลว    เปรียบเทียบวา   เมื่อซ้ือสินคาดวยทรัพย 
เทาน้ีแล   จักมีกําไรเทาน้ี       ครั้นทําอยางนั้นแลว     ถือเอาตนทุนกับกําไรอีก 
ทิ้งสินคาน้ัน   ชื่อฉันใด   ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน   เมื่อแลดูดวยจักษุคือญาณวา 
สวนเหลาน้ีมีกระดูกและเอ็นเปนตน  และมีผม   ขนเปนตน   ชื่อวา   กําหนดรู 
ดวยญาตปริญญา   เมื่อเทียบเคียงวา  ธรรมเหลาน้ันไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
อนัตตา    ชื่อวา    กําหนดรูดวยตีรณปริญญา    ครัน้เทียบเคียงอยางนี้แลว 
ถึงอยูซึ่งอริยมรรค  ชื่อวา  กําหนดรูดวยปหานปริญญา  เพราะละฉันทราคะ 
ในกายน้ัน     หรือเมื่อเห็นดวยอํานาจแหงอสุภะของกายท่ีมีวิญญาณครอง   หรือ  
ไมมีวิญญาณครอง   ชื่อวา  กําหนดรูดวยญาตปริญญา    เม่ือเห็นดวยอํานาจ 
แหงความไมเที่ยงเปนตน    ชื่อวา    กําหนดรูดวยตีรณปริญญา   คือฉันทราคะ 
ออกจากกายน้ัน  ละกายนั้นดวยอรหัตมรรค ชื่อวา กําหนดรูดวยปหานปริญญา.  
         หากจะมีคําถามวา  เพราะเหตุไร  ภิกษุนั้นยอมกําหนดรูอยางนี้. 
         ตอบวา   เพราะยอมเห็นตามความเปนจริง     อธิบายวา    เพราะเห็น 
ความจริง  ก็เม่ือประโยชนนั่นสําเร็จ ดวยบทวา ปฺาณวา เปนตนนั่นเทียว 
เพราะปญญาณวัตรยอมมีแกภิกษุนั้น       เพราะฟงพุทธพจน    และเพราะกายน้ี 
แมปรากฏแกชนทั้งปวง  อันภิกษุไมฟงพุทธพจนแลว  ก็ไมอาจเพ่ือกําหนดรูได 
เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงเหตุแหงญาณของภิกษุนั้นและ 
ความท่ีภิกษุนั้นเปนผูไมสามารถเพ่ือเห็นรูปภายนอกท้ังหลายจากกายน้ี  อยางนี้ 
แลว   จึงตรัสวา  สุตฺวาน  พุทฺธวจน  ดังน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภนันทภิกษุณี      และภิกษุผูมีจิตวิปลาส 
แลวน้ัน  จึงตรัสวา    ภิกขฺุ    โดยยังเทศนาใหเปนไป    โดยเปนบริษัทที่เลิศ 
และโดยแสดงภิกษุภาวะ   แกชนทั้งหลายผูถึงการปฏิบัติในกายน้ัน.  
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         บัดนี้   เพ่ือจะทรงแสดงประการท่ีภิกษุเมื่อเห็นอยู   ยอมเห็นตามความ 
เปนจริง   ในบาทคาถานี้วา   ยถาภูตฺหิ    ปสฺสติ   แปลวา    เพราะเห็นตาม 
ความเปนจริง  ดังนี้  จึงตรัสวา  สรรีะที่มีวิญญาณนี้    เหมือนสรีระที่ตายแลว 
นั่น   สรีระทีต่ายแลวน้ัน  เหมือนสรีระที่มีวิญญาณนี้   ดังน้ี. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา       สรรีะนี้มีวิญญาณครองและเปนของอันไม 
สวยงาม   ยอมเดิน  ยอมยนื   ยอมน่ัง   ยอมนอน   เพราะยังไมปราศจากอายุ 
ไออุน   และวิญญาณ   ฉันใด สรรีะแมไมมีวิญญาณครองนั่นนอนอยูในปาชา 
ในบัดนี้  ในกาลกอนก็มีแลว   เพราะไมปราศจากธรรมเหลาน้ัน     ก็ฉันนั้น.  
         อน่ึง  สรีระของคนท่ีตายแลวในบัดนี้นั่น      ยอมไมเดิน    ยอมไมยืน 
ยอมไมนั่ง    ยอมไมสําเร็จการนอน    เพราะปราศจากธรรมเหลาน้ัน    ฉันใด 
สรีระแมมีวิญญาณครองน้ี    เพราะปราศจากธรรมเหลาน้ันจักเปนฉันนั้น. 
         อน่ึง  สรีระมีวิญญาณครองน้ี  ยังไมนอนตายในปาชาในบัดนี้  ยังไม 
ถึงความเปนของท่ีพองขึ้นเปนตน    ฉันใด  แมสรีระของคนตายแลวในบัดนี้นั้น 
ในกาลกอนก็ไดเปนแลวฉันนั้น. 
         อน่ึง  สรีระที่ตายแลว    ไมมีวิญญาณครอง   และเปนของไมสวยงาม 
นอนอยูในปาชา และถึงความเปนของพองข้ึนเปนตน  ฉันใด  สรีระแมมีวิญญาณ 
ครองนี้   ก็จักถึงฉันนั้น. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา   ยถา  อทิ  ตถา  เอต  ความวา  ภิกษุเมื่อ 
ทําความท่ีสรีระที่ตายแลว    เปนของเสมอกับตน    ยอมละโทษในภายนอกได. 
บทวา  ยถา เอต  ตถา อิท ความวา  เมื่อทําความท่ีตนเปนผูเสมอดวยสรีระที่  
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ตายแลว    ยอมละความกําหนัดในภายในได  คือ   เมื่อรูชัดซึ่งอาการท่ีทําสรีระ 
ทั้งสองใหเสมอกัน  ยอมละโมหะในสรีระทั้งสองน้ันได. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงชําระการละอกุศลมลูในสวนเบื้องตนนั่นแล 
ดวยการเห็นตามความเปนจริงอยางนี้แลว   เพราะภิกษุปฏิบัติในการละอกุศลมูล 
นั้น   ยอมเปนผูสามารถ  เพ่ือบรรลุอรหัตมรรคสํารอกฉันทราคะทั้งปวง   โดย 
ลําดับ   เพราะฉะนั้น   จึงตรัสวา  ภิกษุพึงคลายความพอใจในกายเสียทั้งภายใน 
และภายนอก  ดังนี้  บาลทีี่เหลือวา   เอว  ปฏิปนฺโน  ภิกขฺุ    อนุปุพฺเพน 
แปลวา  ภิกษุปฏิบัติแลวอยางนี้  ยอมสํารอกความพอใจในกายเสียทั้งภายในและ 
ภายนอก  โดยลําดับ  ดังนี.้  
         ครั้นทรงแสดงเสกขภูมิอยางนี้แลว   บัดนี้   เม่ือจะทรงแสดงอเสกขภูมิ 
จึงตรัสวา  ฉนฺทราควิรตฺโต  โส     ภิกษุนั้นไมยินดีแลวดวยฉันทราคะ. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา ภิกษุนั้นมีความรูชัดดวยอรหัตมรรคญาณ  ยอม 
บรรลุผลในลําดับแหงมรรค  ในกาลนั้น  เรียกวา   ไมยินดีแลวดวยฉันทราคะ 
เพราะความท่ีฉันทราคะอันภิกษุนั้นละแลวโดยประการท้ังปวง  และเรียกวา ได 
บรรลุบทที่ทรงพรรณนาแลววา  ชื่อวา   อมตะ   เพราะไมมีความตาย   หรอื 
เพราะอรรถวาประณีต    ชื่อวา   สันติ   เพราะสงบจากสังขารทั้งปวง   ชื่อวา 
นิพพาน  เพราะไมมีเครื่องรอยรัด  คือ  ตัณหา  ชือ่วา  ไมจุติ  เพราะไมมี 
การเคลื่อนไป. 
         อน่ึง  ภิกษุนั้นมีความรูชัดดวยอรหัตมรรคญาณ   ดํารงอยูในผล   ใน 
ลําดับแหงมรรค  พึงทราบวา  ไมยินดีแลวดวยฉันทราคะ   และไดบรรลุบทมี  
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ประการที่กลาวแลว   ดวยบทวา   อชฌฺคา  นั้น   ทรงแสดงวา   ฉันทราคะนี้ 
อันภิกษุนั้นละไดแลว   และนิพพานน้ีอันภิกษุนี้ไดแลว   ดังน้ี.                
         ครั้นตรัสอสุภกรรมฐานพรอมกับความสําเร็จ     ดวยอํานาจแหงกายมี 
วิญญาณครอง    และไมมีวิญญาณครองอยางนี้แลว    เมื่อจะทรงติเตียนการอยู 
ดวยความประมาท     ซึ่งทําอันตรายแกอานิสงสมากมายอยางน้ี     ดวยการทรง 
แสดงโดยยออีก  จึงตรัสสองคาถาวา  ทิปาทโกย.  
         ในคาถาน้ัน    กายท้ังหลายแมไมมีเทาเปนตน  เปนของไมสะอาดทีเดียว 
แมก็จริง  ถึงอยางนั้น ในคาถาน้ี  ดวยอํานาจแหงการกระทํายิ่งหรือ ดวยอํานาจ 
แหงการกําหนดอยางสูง หรือเพราะกายเหลาอ่ืนแมเปนของไมสะอาด  แตบุคคล 
ปรุงดวยรสเค็มและรสเปรี้ยวเปนตนแลว      นําไปใชเปนอาหารของมนุษยทั้ง- 
หลายได  สวนกายของมนุษยหาเปนเชนนั้นไม   เพราะฉะนั้น    แมเมื่อจะทรง 
แสดงมนุษยซึ่งมีภาวะอันไมสะอาดย่ิงนัก   จึงตรัสวา   ทิปาทโก    มีสองเทา 
ดังน้ี. 
         บทวา  อย ไดแก ทรงแสดงกายมนุษย.  บทวา ทุคฺคนฺโธ  ความวา 
กายน้ีมีกลิ่นเหม็น  อันบุคคลปรุงแตงดวยดอกไมและของหอมท้ังหลาย  บรหิาร 
อยู.  บทวา   นานากุณปริปูโร  ไดแก เต็มไปดวยซากศพอเนกประการ  ม ี
เสนผมเปนตน. 
         บทวา  วิสฺสวนฺโต   ตโต   ตโต   ความวา   หลั่งออกอยูซึ่งของไม 
สะอาดท้ังหลายมีน้ําลายและน้ํามูกเปนตน   จากทวารท้ังเกา  และคราบเหง่ือจาก 
ขุมขนท้ังหลาย   กระทําความพยายามของคนท้ังหลาย   แมจะพยายามเพ่ือปกปด  
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ดวยดอกไมและของหอมเปนตนใหไรผล.  บัดนีท้านจงดูในกายน้ันวา ดวยกาย 
เชนนี้  คนพาลไร ๆ จะเปนชายก็ตาม  เปนหญิงก็ตาม พึงสําคัญเพ่ือยกยองตัว 
เอง คือ  พึงสําคัญยกยองตัวเองดวยความสําคัญ    คือ  ตัณหา  ทฏิฐิ  และมานะ 
โดยนัยมีอาทิวา   เรา   วา   ของเรา  หรือวา  เที่ยง  หรือ  ต้ังตนไวในฐานะสูง 
พึงดูหม่ินผูอ่ืนดวยชาติเปนตน     จักมอีะไรนอกจากการไมเห็นอริยสัจจะ    คือ 
เวนจากความไมเห็นอริยสัจจะดวยอริยมรรคแลว    จักมีอะไรอ่ืน    คือพึงมีแต 
การยกยองตนและการดูหม่ินผูอ่ืนอยางนี้   สําหรับผูนั้น.  
         ในเวลาจบเทศนา   นางนันทาภิกษุณีไดถึงความสังเวชวา   โอหนอ ! 
เราชางพาลเสียกระไร ทีป่รารภเราเทาน้ัน  ไมไปสูที่บํารุงของพระผูมีพระภาค- 
เจา  ผูทรงยังพระธรรมเทศนาอยางตาง ๆ ใหเปนไปอยางนี้   และสังเวชอยางนี้  
แลว  พิจารณาพระธรรมเทศนานั้นน่ันเทียวไดกระทําใหแจงซึ่งอรหัต   ในภาย 
ใน ๒-๓ วัน   ดวยกรรมฐานน้ันนั่นแล. 
         ไดยินวา  แมในฐานะท่ีสอง  ในเวลาจบเทศนา   สัตว ๘๔,๐๐๐  ได 
ธรรมาภิสมัย   สิริมาเทพกัญญาไดบรรลุอนาคามิผล   สวนภิกษุนั้นดํารงอยูใน 
โสดาปตติผล   แล. 
                จบอรรถกถาวิชยสูตร*   แหงอรรถกถาขุททกนิกาย 
                                        ชื่อ  ปรมัตถโชติกา 
 
*  ปุราณโปฏ ก.  ยุ.  กายวจิฺฉนฺทนิกสุตฺตวณณฺนา       
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                             มุนิสตูรที่ ๑๒ 
                                 วาดวยคนท่ีเปนมุนี  
                   [๓๑๓]    ภัยเกิดแตความเชยชม   ธุล ี 
        คือราคะ  โทสะ  และโมหะ   ยอมเกิดแตที่อยู 
        ที่อันมิใชที่อยูและความไมเชยชมน้ีแล    พระ- 
        พุทธเจาผูเปนมุนีทรงเห็น        (เปนความเห็น 
        ของมุน)ี.   
                   ผูใดตัดกิเลสท่ีเกิดแลว        ไมพึงปลูก 
        ใหเกิดขึน้อีก     เมื่อกิเลสน้ันเกิดอยู     ก็ไมพึง 
        ใหหลั่งไหลเขาไป          บณัฑิตท้ังหลายกลาว 
        ผูนั้นวาเปนมุนีเอก     เท่ียวไปอยู    ผูนั้นเปนผู 
        แสวงหาคุณอันใหญ  ไดเห็นสันติบท. 
                  ผูใดกําหนดรูที่ต้ังแหงกิเลส         ฆาพืช 
        ไมทํายางแหงพืชใหหลั่งไหลเขาไป      ผูนั้นแล 
        เปนมุน ี         มีปรกติเห็นที่สุดแหงความส้ินไป 
        แหงชาติ      ละอกุศลวิตกเสียแลว      ไมเขาถึง 
        การนับวาเปนเทวดาและมนุษย. 
                  ผูใดรูชัดภพ    อันเปนที่อาศัยอยูทั้งปวง 
        ไมปรารถนาภพอันเปนที่อาศัยอยูเหลาน้ันแม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 502 

        ภพหน่ึง  ผูนั้นแลเปนมุนี  ปราศจากกําหนัด 
        ไมยินดีแลว    ไมกอกรรม    เปนผูถึงฝงโนน 
        แลวแล. 
                 อนึ่ง     ผูครอบงําธรรมไดทั้งหมด    รู 
        แจงธรรมทุกอยาง  มีปญญาดี   ไมเขาไปติด 
        (ไมเกี่ยวเกาะ)  ในธรรมท้ังปวง    ละธรรมได 
        ทั้งหมด  นอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา 
        นักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี.  
                 อนึ่ง  ผูมีกําลังคือปญญา     ประกอบ 
        ดวยศีลและวัตร   มจีิตต้ังมั่น   ยนิดีในฌาน 
        มีสติ  หลุดพนจากเครื่องของ   ไมมีกิเลสดุจ 
        หลักตอ ไมมีอาสวะ นักปราชญยอมประกาศ 
        วาเปนมุนี. 
                  หรือผูเปนมนุี  (มีปญญา) ไมประมาท 
        เท่ียวไปผูเดียว   ไมหว่ันไหวเพราะนินทาและ 
        สรรเสรญิ       ไมสะดุงหวาดเพราะโลกธรรม 
        เหมือนราชสีห       ไมสะดุงหวาดเพราะเสียง 
        ไมของอยูในตัณหาและทิฏฐิ     เหมือนลมไม 
        ของอยูในตาขาย   ไมติดอยูกับโลก    เหมือน 
        ดอกบัวไมติดอยูกับน้ํา   เปนผูนาํ     ไมใชผูที ่
        ใคร ๆ     อื่นจะพึงนําไปได     นักปราชญยอม 
        ประกาศวาเปนมุนี.  
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                    หรือแมผูใดไมถึงความยินดีหรือยิน-  
        ราย     ในเรื่องท่ีผูอื่นกลาววาจาดวยอํานาจ 
        การชมหรือการติ  เหมือนเสามอียูที่ทาเปนท่ี  
        ลงอาบน้ํา   ผูนั้นปราศจากราคะ   มีอินทรีย 
        ต้ังมั่นดีแลว  นักปราชญยอมประกาศวาเปน 
        มุนี.  
                    หรือแมผูใดแลดํารงตนไวซื่อตรง 
        ดุจกระสวย       เกลยีดชังแตกรรมที่เปนบาป 
        พิจารณาเห็นกรรมทัง้ท่ีไมเสมอ  และที่เสมอ 
        (ทั้งผิดท้ังชอบ) ผูนัน้นักปราชญยอมประกาศ 
        วาเปนมุนี. 
                    หรือแมผูใดยังหนุมแนนหรือปูนกลาง 
        สํารวมตน ไมทําบาป เปนมุนี   มีจิตหางจาก 
        บาป    ไมโกรธงาย     ไมวารายใคร ๆ   ผูนั้น 
        นักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี. 
                    หรือแมผูใดอาศัยอาหารที่ผูอื่นให 
        เปนอยู   ไดกอนขาวแตสวนท่ีดี   สวนปาน 
        กลางหรือสวนท่ีเหลือ     ไมอาจจะกลาวชม 
        ทั้งไมกลาวทับถมใหทายกตกตํ่า   ผูนั้นนัก- 
        ปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี.  
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                    หรือแมผูใดไมหมกมุนอยูในรูปแหง 
        หญิงอะไร ๆ ที่กําลังเปนสาวเปนผูรูเท่ียวไป 
        อยู ปราศจากความยินดีในเมถุน ไมกําหนัด 
        หลุดพนแลวจากควานมัวเมาประมาท ผูนั้น  
        นักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี.  
                    หรือแมผูรูจกัโลก  เห็นปรมัตถประ- 
        โยชน   ขามพนโอฆะและสมุทร   เปนผูคงท่ี 
        ตัดกิเลสเครื่องรอยรัดไดขาดแลว    อันทิฏฐ ิ
        หรือตัณหาอาศัยไมไดแลว ไมมีอาสวะ ผูนัน้  
        นักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี. 
                               คนท้ังสองไมเสมอกัน     มีที่อยูและ 
        ความเปนอยูไกลกัน คือ คฤหัสถเลี้ยงลูกเมีย 
        สวนภิกษุไมยึดถือวาเปนของเรา   มีวัตรงาม 
        คฤหัสถไมสํารวมเพราะบั่นรอนสัตวอื่น ภิกษุ 
        เปนมุน ีสํารวมเปนนิตย รักษาสตัวมีชีวิตไว.  
                    นกยูงมีสรอยคอเขียว บนิไปในอากาศ 
        ยังสูความเร็วของหงสไมไดในกาลไหน ๆ 
        ฉันใด   คฤหัสถทําตามภิกษุผูเปนมุนี  สงัด 
        เงียบ  เพงอยูในปาไมได  ฉันนั้น. 
                            จบมุนสิูตรที่  ๑๒    
                                         จบอุรควรรคที่  ๑  
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                       อรรถกถามุนิสูตร 
         มุนิสูตรเริ่มดวยคาถาวา  สนฺถวาโต  ภย  ชาต  ดังนี้ :- 
         มีอุบัติอยางไร ?    สูตรทั้งหมดน่ันเทียว   ไมมีอุบัติเดียวกัน     จริงอยู 
ในมุนิสูตรนี้  คาถา ๔ คาถาขางตนมีอุบัติอยางนี้กอน   ไดยินวา   เมื่อพระผูมี 
พระภาคเจา  ประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี   หญิงยากจนคนหน่ึง  ใกลวัดในบาน 
เปนมายผัวตาย    จึงใหบุตรบวชในภิกษุทั้งหลาย    แมตนเองก็บวชในภิกษุณี 
ทั้งหลาย  เธอแมทั้งสองเขาจําพรรษาในกรุงสาวัตถี  ประสงคจะเยี่ยมกันและกัน 
บอย ๆ    มารดาไดอะไรแลวก็นําไปใหบุตร    แมบุตรไดอะไรแลวก็นําไปให  
มารดา  คบหากันทั้งเย็น  ทั้งเชาอยางน้ี   แจกส่ิงของท่ีไดแลว ๆ ใหกัน   ยนิดี 
ไตถามสุขทุกข  หมดความระแวง. เธอทั้งสองคลุกคลีกัน   เพราะเห็นกันเนือง ๆ 
อยางนี้  ก็มีความคุนเคย   เพราะความคลุกคลี  มชีองเพราะความคุนเคย  มีจิต 
ถูกราคะเขามากล้ํากราย  บรรพชิตสัญญา  และมาตุปุตตสัญญา  ก็อันตรธานไป 
แตนั้น      กท็ําการลวงละเมิดเขตแดน    เสพอสัทธรรม     และถึงความไมมียศ 
พากันสึกอยูในทามกลางเรือน. 
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา      พระพุทธองคทรง 
ติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โมฆบุรุษยอมรูหรือหนอวา  มารดาไมกําหนัด 
จัดในบุตร  ก็หรือบุตรไมกําหนัดจัดในมารดา  ดงัน้ีแลว   ทรงยังภิกษุทั้งหลาย 
ใหสลดใจ   ดวยสูตรที่เหลือมีอาทิวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราไมเห็นแมรูป 
หน่ึงอ่ืน  แลวตรัสวา  เพราะเหตุนั้นแล  ภิกษุทั้งหลาย  
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                                      ภกิษุพึงเวนมาตุคาม  ดุจน้ําทองแดง  
                  เหมือนเวนพิษรายกาจ      เหมือนเวนน้ํามัน 
                  ที่เดือดพลาน  ฉะนั้น 
         จึงทรงภาษิต  คาถา ๔ คาถา    อันพึงนอมเขามาในตนเหลาน้ีวา   ภัย 
เกิดแตความเชยชม   เพ่ือทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอีก.  
         ในคาถาน้ัน  สันถวะ  (ความเชยชม)  ในกาลกอนกลาวไวเปน ๓ อยาง 
คือ   ตัณหา ทิฏฐิ และ มติรเภท   ในท่ีนี้   ประสงคเอา ตัณหาสันถวะ  และ 
ทิฏฐิสันถวะ   หมายถึงสันถวะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ทานท้ังหลายจงดู     เหมือนภัยเกิดแตความเชยชมของโมฆบุรุษน้ัน  
ก็ภัยนั้น เปนภัยเกิดแตกิเลสอันมีกําลงั     เพราะตัณหามีความเปนผูใครที่จะเห็น 
กันเนือง ๆ ของภิกษุนั้น  ซึ่งเปนเหตุใหเธอไมอาจเพ่ือดํารงอยู  ไดประพฤติผิด 
ในมารดา  หรือเปนมหาภัย  มีการติเตียนตนเปนตน    ซึ่งเปนเหตุใหทิ้งศาสนา 
สึกไป  ฉะนั้น.  
         บทวา  นิเกตา   ไดแก  ประเภทแหงอารมณที่กลาวไว   โดยมีอาทิวา 
ดูกอนคฤหบดี    อารมณที่พัวพันดวยรูปนิมิตและการแผไปแหงท่ีอยู    เรยีกวา 
นิเกตสารี   ผูเที่ยวไปในบาน.    
         บทวา  ชายเต รโช   ความวา   ธุลคืีอ ราคะ โทสะ และ โมหะ ยอม 
เกิด.    มีอธิบายอยางไร   มีอธิบายวา   ก็ภัยแตความเชยชมเกิดแกภิกษุนั้นอยาง 
เดียว   ก็หามไิด  โดยที่แทแล  ภัยนั่นใดมีอาสวะเปนอารมณ   เรียกวา   นิเกตะ  
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เพราะอรรถวาเปนที่อยูของกิเลสทั้งหลาย   บัดนี้    ธุลียอมเกิดแตภัยนั้น  คือ 
แตที่อยูมากข้ึน    เพราะความท่ีภิกษุนั้นเปนผูทําลายสังวร    เพราะความเปนผู 
ลวงละเมิดเขตแดน     อันเปนเหตุใหเธอมีจิตเศราหมอง     จักถึงความพินาศ 
ยอยยับ  อีกอยางหน่ึง  พึงประกอบสองบทน่ันอยางนี้วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกทานจงดู   เหมือนภัยนี้เกิดแตความเชยชมของโมฆบุรุษน้ัน    และเหมือน 
ธุลีเกิดแตที่อยูของปุถุชนท้ังปวง   ฉะน้ัน.  
         ก็พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงติเตียนการเห็นของปุถุชน ดวยเนื้อความ 
กอนน้ี   โดยประการท้ังปวงแลว  เมื่อจะทรงสรรเสริญการเห็นของพระองค จึง 
ตรัสเน้ือความหลังวา  อนิเกต  ที่อันมิใชที่อยู   ดังน้ี. 
         ในคาถาน้ัน     พึงทราบอนิเกตะ     โดยปฏิเสธนิเกตะตามท่ีกลาวแลว 
อสันถวะ  โดยปฏิเสธสันถวะ  คําท้ังสองแมนั่น  เปนชื่อของพระนิพพาน.  บทวา 
เอต  เว  มุนทิสฺสน  ความวา  ที่อันมิใชที่อยูและความไมเชยชมนี้แล  อันมุนี 
ผูรูเห็นแลว.   ในคาถาน้ัน     นิบาตวา  เว  พึงเห็นในอรรถอันนาประหลาดใจ. 
ก็อธิบายน้ีวา    เมื่อมารดาและบุตรปฏบิัติผิด  ดวยอํานาจท่ีอยูและความเชยชม 
ที่อันมิใชที่อยูและความไมเชยชม  ชื่อนี้แล   อันมนุีเห็นแลววา   โอ !  ไมเคยมี 
ดังน้ี   เปนอันสําเร็จแลว  ดวย เวนิบาต  นั้น.  อีกอยางหน่ึง  การเห็นของมุนี 
แมเพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา มุนิทัสสนะ  ชื่อวา ทัสสนะ  เปนของควร  เปนของ 
ชอบใจ   อธิบายวา   ยอมควรและยอมชอบใจ.     
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒   บทวา  โย  ชาตมุจฺฉิชฺช   ความวา 
ผูใดพยายามอยูโดยประการท่ีจะละอกุศลที่เกิดข้ึนแลว   ตัดกิเลสท่ีเกิดแลว  คือ  
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มีแลว  บังเกดิแลว   ในวัตถุไร ๆ นั่นแล   ดวยยังคุณใหเกิดในวัตถุนั้น    และ 
กิเลสแมยังไมมาแลวใด   เรียกวา  เกิดอยู   ดวยลักษณะกําลังเปนไป   ในที่ใกล 
อันเปนไปอยู   เพราะความเปนกิเลสมุงหนา เพ่ือเกิดข้ึน  ดวยการประชุมปจจัย 
มีรูปเห็นปานนั้น     ไมพึงปลูกกิเลสนั้นใหเกิดข้ึนอีก    อธิบายวา   พยายามอยู 
โดยประการที่จะมีความไมเกิดข้ึนแหงอกุศลที่ยังไมเกิด   ชื่อวา  ไมพึงใหกิเลส 
เกิดข้ึน.                                  
         ถามวา  ก็จะไมพึงใหกิเลสเกิดข้ึนอยางไร ? 
         ตอบวา  ไมพึงใหกิเลสนั้นหลั่งไหลเขาไป   คือ  ไมพึงใหปจจัยที่เปน 
เหตุใหกิเลสนั้นเกิดหลั่งไหลเขาไป ไมพึงรวมเขาไว  ไมพึงปลูกกิเลสนั้นใหเกิด 
ข้ึนอีก  ดวยการทําใหออนกําลังในการกอตัวอยางนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง ผูศึกษาพึงทราบการประกอบในคาถาน้ีอยางนี้วา เพราะ 
กิเลสทั้งหลายท่ีเปนไปในอดีตก็ดี    ก็ตัดดวยมรรคภาวนา    ทีเ่ปนปจจุบันก็ดี 
ไมปลูกดวยความไมมีกิเลสสวนอดีต  ที่เปนอนาคตก็ดี   ไมใหหลั่งไหลเขาไปสู 
ความสืบตอแหงจิต     เพราะไมมีกิเลสสวนปจจุบันนั้น    ดวยการทําลายความ 
สามารถแหงการเกิดเสีย   เพราะฉะนั้น   ผูใดตัดกิเลสที่เกิดแลว   ดวยอรยิมรรค 
ภาวนา  ไมพึงปลูกใหเกิดข้ึนอีก   และเมื่อกิเลสนั้นเกิดข้ึนอยู   ก็ไมพึงใหกิเลส 
แมที่เปนอนาคตหลั่งไหลเขาไป    บณัฑิตทั้งหลายกลาวผูนั้นวา    เปนมุนเีอก 
เที่ยวไปอยู   และผูนั้นเปนผูแสวงหาคุณอันใหญ  ไดเห็นสันติบท. 
         บทวา    เอก    ความวา    ชื่อวา    เอก   เพราะปราศจากกิเลส   หรือ 
ชื่อวา  เอก  เพราะอรรถวา  ประเสริฐที่สุด.   บทวา   มุนี   ไดแก  เปนมนี  
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หรือเปนเอกในมุนีทั้งหลาย.  บทวา  จรนฺต  ความวา  เที่ยวไปอยู  ดวยความ 
บริบูรณดวยอาการท้ังปวง   ดวยโลกตัถจริยา   และดวยจริยาที่เหลือท้ังหลาย. 
         บทวา   อทฺทกฺข ิ ความวา   ไดเห็นแลว.    บทวา   โส   ความวา 
พุทธมุนีที่ตรัสไววา  ผูใดตัดกิเลสที่เกิดแลว   ชื่อวา   ไมพึงปลกูใหเกิดข้ึนอีก 
เพราะความเปนผูสามารถในการไมปลูก  และในการไมใหหลั่งไหลเขาไป   เมื่อ  
กิเลสนั้นเกิดอยู   ก็ไมพึงใหหลั่งไหลเขาไป. บทวา สนฺติปท ไดแกสวนแหง  
สันติ.   ผูศึกษาพึงทราบเน้ือความอยางนี้วา    ผูแสวงหาคุณอันใหญ    ไดเห็น 
อัจจันตสันติ    ในโลกท่ีตามเห็นอยางนี้วา ประเสริฐที่สุด  ในบรรดาสมมติสันติ 
ตทังคสันติและอัจจันตสันติ ทั้ง ๓ อนัตางโดยทิฏฐิ ๖๒ วิปสสนา และนิพพาน.   
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๓  บทวา  สงฺขาย  ไดแก นับแลว  กํา- 
หนดแลว    พิจารณาแลว  ไดแกรูโดยตามความเปนจริงแลว อธิบายวา กําหนด 
รูแลว   ดวยทุกขปริญญา. 
         บทวา  วตฺถูนิ  ความวา   ที่ต้ังแหงกิเสสท้ังหลาย   อันตางดวยขันธ 
อายตนะและธาตุ  ซึ่งเปนท่ีต้ังใหบุคคลน้ีติดอยูในโลกอยางน้ี.  บทวา   ปมาย  
พีช  ความวา   พืช   คือ   อภิสังขารวิญญาณแหงวัตถุเหลาน้ันใด   ฆา   คือ 
เบียดเบียนทําลายพืชนั้น.  อธิบายวา  ละขาดแลว   ดวยสมุจเฉทปหาน. 
         บทวา  สิเนหมสฺส  นานุปฺปเวจฺเฉ ความวา พืชนั้นเปยกชุมดวย 
ยาง  คือ  ตัณหาและทิฏฐิ พึงงอกงามเปนวัตถุตามท่ีกลาวแลวน้ัน   ดวยอํานาจ 
แหงปฏิสนธิตอไป  ไมทํายางแหงพืชนั้นใหหลั่งไหลเขาไป  อธิบายวา ไมทํายาง 
นั้นใหหลั่งไหลเขาไป  ดวยมรรคภาวนา  ซึ่งเปนปฏิปกษตอยางแหงพืชนั้น.  
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         บทวา   ส  เว  มุนิ  ชาติกฺขยนฺตทสฺสี  ความวา  พุทธมุนีนัน้ คือ 
เห็นปานน้ัน  ชื่อวา  มีปกติเห็นที่สุดแหงความส้ินไปแหงชาติ    เพราะความท่ี 
นิพพานอันเปนที่สิ้นสุดแหงชาติและมรณะอันมุนีเห็นแลว   ดวยนิพพานสัจฉิ- 
กิริยา   ละวิตกเสียแลว  ยอมไมเขาถึงการนับ  คือ  ละอกุศลวิตกแม ๙ ประเภท 
ดวยสัจจภาวนาท้ังสี่นี้  บรรลุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  กระทําโลกัตถจริยา ชื่อวา 
ไมเขาถึงการนับวา  เปนเทวดาและมนุษย  ดวยการบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน. 
ธาตุ   เพราะความส้ินไป  แหงจริมวิญญาณโดยลําดับ   อีกอยางหนึ่ง   พึงเห็น 
เนื้อความในคาถานี้อยางน้ีวา   บุคคลผูยังไมปรินิพพานน่ันแล   ยอมเขาถึงการ 
นับวา  บุคคลน้ีกําหนัดแลว   หรือ  ประทุษรายแลว  เพราะยังไมละวิตกมีกาม 
วิตกเปนตนฉันใด   ละวิตกเสียแลว   ไมเขาถึงการนับ  ฉันนั้น.  
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๔  บทวา  อฺาย  ความวา  รูแลวโดย 
นัยมีความไมเที่ยงเปนตน.  บทวา  สพฺพานิ  ไดแก ไมมีสวนเหลือ.  บทวา 
นิเวสนานิ    ไดแก    ภพท้ังหลายมีกามภพเปนตน   เพราะสัตวทั้งหลายยอม 
อาศัยอยูในภพเหลาน้ัน  เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวา  ภพอันเปนที่อาศัยอยู. 
         บทวา  อนิกามย   อฺตรมฺป  เตส  ความวา   ไมปรารถนาภพ 
อันเปนที่อาศัยอยูเหลาน้ันแมภพหนึ่ง     เพราะเห็นโทษอยางนี้     พุทธมุนีนั้น 
คือ  เห็นปานนั้น   ชื่อวา  ปราศจากกําหนัด  เพราะความเปนผูปราศจากกําหนัด 
คือ   ตัณหาแลว   และชื่อวา  ไมยินดีแลว   เพราะความเปนผูปราศจากกําหนัด 
นั้นแล   ดวยกําลัง   คือมรรคภาวนา   ไมกอกรรม    คือ    ไมทําโดยประการท่ี 
บุคคลพวกหนึ่ง   ยังไมปราศจากกําหนัดเลย   แตปฏิญญาวา   เราไมยินดีแลว.  
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         บทวา  นายูหติ  ความวา   ไมทํากุศลหรืออกศุล  ซึ่งเกิดแกภพอัน 
เปนที่อาศัยอยูนั้น ๆ    เพราะเหตุไร    เพราะเปนผูถึงฝงโนนแลว    อธิบายวา 
เพราะมุนีเห็นปานน้ัน    เปนผูถึงฝงโนนแลวแหงภพอันเปนที่อาศัยอยูทั้งปวง 
คือ  พระนิพพาน. 
         ครั้นทรงติเตียนการเห็นของปุถุชนแลว      ทรงสรรเสรญิการเห็นของ  
พระองคดวยคาถาที่ ๑  ดวยประการฉะน้ีแลว   ทรงสรรเสริญการบรรลุสันติบท 
ของพระองค    เพราะความไมมีกิเลสทั้งหลายซ่ึงปุถุชนยังไมสงบระงับ    ดวย 
คาถาท่ี ๒ ทรงสรรเสริญการละวิตกไมเขาถึงการนับของพระองค ดวยสัจจภาว- 
นาท้ังส่ีในที่ต้ังแหงกิเลสซึ่งปุถุชนยังไมละวิตก     แลวเขาถึงการนับอยางนั้น ๆ 
ดวยคาถาที่ ๓  ทรงสรรเสริญการไมกอกรรมของพระองคแมตอไป   เพราะไม 
มีตัณหาในภพอันเปนที่อาศัยอยู     ซึ่งปุถุชนปรารถนายิ่งนัก    กอกรรมเพราะ 
ภวตัณหา    ดวยคาถาที่ ๔  ทรงจบเทศนาในการอุบัติครั้งแรก    ดวยยอดคือ 
พระอรหัตดวยคาถาทั้งส่ีนั่นแล. 
         คาถาวา  สพฺพาภิภู  ดังน้ี   มีอุบัติอยางไร  ? 
         มหาบุรุษทรงทํามหาภิเนษกรมณแลว   ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ 
โดยลําดับ    เสด็จไปสูกรุงพาราณสี    เพ่ือประโยชนแกการยังพระธรรมจักรให 
เปนไป    ทรงพบอุปกาชีวกในระหวางโพธิมัณฑและตําบลคยา    และผูอันอุป- 
กาชีวกทูลถามวา   ทานผูมีอายุ    อินทรียทั้งหลายของทานผองใสแล  จึงตรัส 
พระดํารัสวา  เราเปนผูครอบงําธรรมทั้งปวง  ดังนี้เปนตน    อุปกาชีวก   ทูลวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 512 

เฮย ! อาวุโส   สั่นศีรษะสวนทางหลีกไป    และไปถึงนาควิกคามแหงหนึ่ง    ใน 
วังคชนบทโดยลําดับ     หัวหนาพรานเน้ือเห็นอุปกาชีวกนี้นั้น       ก็คิดวา  โอ  ! 
สมณะมักนอยไมนุงแมผา     สมณะนี้เปนอรหันตในโลก    แลวนําไปสูเรือน 
อังคาสดวยรสเนื้อ   และพรอมกับบุตรภรรยาไหวเขาผูบริโภคแลว   นิมนตวา 
ขาแตทานผูเจริญ    ขอทานจงอยูในที่นี้แหละ    ผมจะบํารุงดวยปจจัย   ไดจัด 
โอกาสที่อยูให  อุปกาชีวกนั้น   ก็อยูในท่ีนั้น. 
         พรานเนื้อ    เมื่อเนื้อท้ังหลายไมหนีไกลเพ่ือเท่ียวไปในประเทศท่ีเย็น  
สมบูรณดวยนํ้าในคิมหกาล   เมื่อจะไปในประเทศน้ัน  จึงส่ังธิดา ชื่อวา  ฉาวา 
วา   เจาจักบํารุงอรหันตของพวกเราโดยเคารพ   แลวไปพรอมกับบุตรและนอง 
ชายท้ังหลาย  ก็นางเปนคนนาดูถึงพรอมดวยสัดสวน  ในวันที่ ๒ อุปกาชีวกมา 
สูเรือน  เห็นทาริกาน้ันเขาใกลชิดเพ่ืออังคาสถูกราคะครอบงํา  ไมอาจเพ่ือบริโภค 
ถือภาชนภัตรไปสูที่อยู   เก็บภัตรไวในที่สุดขางหน่ึง  คิดวา  ถาเราไดนางฉาวา 
จะเปนอยู   ถาไมได  จักตาย ดังน้ี ปราศจากอาหารนอนอยู  ในวันที่ ๗ พราน 
เนื้อกลับมาแลวถามธิดาถึงประพฤติการณของอุปกาชีวก  นางพูดวา    มาใน 
วันหน่ึงเทานั้น  แลวไมเคยมาอีก   พรานเนื้อคิดวา   เราจักเขาไปหาอุปกาชีวก 
นั้นไตถามดู   ดวยเพศท่ีมาน่ันแหละ   จึงมาในขณะน้ันทีเดียว   ลูบเทาถามวา 
ทานผูเจริญไมผาสุกหรือ  อุปกาชีวกทรุนทุราย   กลิ้งไปมาอยูนั่นเทียว   พราน 
เนื้อน้ันกลาววา   จงพูดเถิด   ทานผูเจริญ      ผมอาจเพ่ือทําส่ิงใด   จักทําส่ิงน้ัน  
ทั้งหมด   อุปกาชีวกกลาววา   ถาไดนางฉาวา   จะเปนอยู   ถาไมได   ผมตายใน 
ที่นี้แหละประเสริฐกวา.  
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         มาควิก.  ทานผูเจริญ  ก็ทานรูศลิปะอะไรบาง. 
         อุปถะ.  ไมรูเลย. 
         มาควิก.   ขาแตทานผูเจริญ   ทานไมรูศิลปะอะไรเลย  ไมอาจเพ่ือดํารง 
ฆราวาสได. 
         อุปกาชีวกนั้นกลาววา   ขาพเจาไมรูศิลปะอะไรเลย  แตขาพเจาจักเปน 
ผูนําเนื้อของทานและขายเนื้อ   ฝายพรานเนื้อกลาววา  พวกเราชอบการขายเน้ือ 
นั่นแล   จึงใหผาเนื้อหนานําสูเรือนใหธิดา   เพราะอาศัยการอยูรวมของเขาท้ัง-  
สองนั้น   บตุรก็เกิดแลว    เขาจึงต้ังชื่อบุตรนั้นวา    สุภัททะ    นางฉาวาพูด 
เสียดสีอุปกะ  ดวยเพลงขับกลอมบุตร  อุปกะนั้นเมื่อไมทนตอคําเสียดสีนั้น   จึง 
กลาววา  แนะ   แมคนสวย  ฉันจะไปสูสํานักของพระอนันตชิน แลวมุงหนา 
ตอมัชฌิมประเทศหลีกไป. 
         ก็โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร 
ใกลกรุงสาวัตถี   ลําดันนัน่แล   พระผูมีพระภาคเจาทรงส่ังภิกษุทั้งหลายกอนที- 
เดียววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผูใดมาถามอยูวา  พระอนันตชิน ทานท้ังหลาย 
พึงแสดงเราตอผูนั้น   ฝายอุปกะแลมาสูกรุงสาวัตถี   โดยลําดับนั่นเทียว   ยืนอยู 
ในทามกลางวิหารถามวา  สหายของเรา ชื่อ อนันตชิน มีอยูในวิหารน้ี   ทานอยู 
ที่ไหน  ?  ภิกษุทั้งหลายนําอุปกะนั้นไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงธรรมอันสมควรแกอุปกะนั้น  ในท่ีสุดแหงเทศนา  อุปกะ 
ไดดํารงอยูในอนาคามิผล.  
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         ภิกษุทั้งหลายฟงประพฤติการณในกาลกอนของอุปกะนั้นแลว  ยังถอย- 
คําใหต้ังข้ึนวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกสมณเปลือยปราศจากสิริ 
กอน   พระผูมีพระภาคเจาทรงรูการต้ังข้ึนแหงถอยคําน้ัน     เสด็จออกจากพระ- 
คันธกุฏิ    ประทับนั่งบนพุทธาสนะ    ดวยปาฏิหาริย    อันสมควรแกขณะน้ัน  
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บดันี้   พวกเธอนั่งสนทนาเรื่อง 
อะไรหนอ   ภิกษุเหลาน้ันทูลบอกเรือ่งทั้งหมด   แตนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตไมแสดงธรรม  เพราะไมมีเหตุไมมีปจจัย 
ธรรมเทศนาของตถาคตปราศจากมลทิน   ใคร ๆ    ไมอาจเห็นโทษในธรรม- 
เทศนานั้น   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุปกะไดเปนอนาคามีในบัดนี้  เพราะอุปนิสัย 
แหงธรรมเทศนานั้น     ไดทรงภาษิตคาถานี้     ซึ่งแสดงความท่ีพระองคทรงมี 
เทศนาอันไมมีมลทิน.  
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา   ชื่อวา   ผูครอบงําธรรมไดทั้งหมด   เพราะ 
ความท่ีพระองคเปนผูอันธรรมเหลาน้ันไมครอบงํา     ดวยการละฉันทราคะใน 
ขันธ  อายตนะ   และธาตุทั้งปวง   ที่มีอาสวะ   และเพราะความท่ีพระองคทรง 
เปนไปครอบงําธรรมเหลาน้ันหมดไวดวยพระองคเอง     ชื่อวา    รูแจงธรรม 
ทุกอยาง   เพราะความท่ีธรรมเหลานั้น     และสรรพธรรมเหลาอ่ืน   อันพระองค 
ทรงรูแจงโดยอาการท้ังปวง  ชื่อวา   มปีญญาดี   เพราะความท่ีพระองคทรงถึง 
พรอมแลวดวยเมธาอันงาม    ซึ่งสามารถในการทรงแสดงธรรมท้ังปวง   ชื่อวา 
ไมเขาไปติดในธรรมท้ังปวงเหลาน้ัน    เพราะไมมีความติด คือ  ตัณหาและทิฏฐิ  
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ทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุใหคนเขาไปติดในธรรมท้ังปวง  อันตางดวยขันธที่มีอาสวะ 
เปนตน    ชื่อวา   ละธรรมไดทั้งหมด      เพราะความท่ีพระองคไมมีฉันทราคะ 
ในสรรพธรรมเหลาน้ัน   และเพราะพระองคทรงละธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  ดํารง 
อยู   ชื่อวา   นอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา   มีอธิบายวานอมไปย่ิงแลว 
เพราะความท่ีพระองคทรงนอมไปแลวโดยพิเศษในนิพพานอันเปนที่สิ้นตัณหา 
ดวยจิตอันโนมไปในอุปธิวิเวก. 
         บทวา  ต  วาป   ธีรา  มุนิ  เวทยนฺติ  ความวา  สัตว  ผูนักปราชญ 
ทั้งหลายยอมประกาศ  คือ  ยอมรูแมผูนั้นวา  เปนมุนี.  
         พระผูมีพระภาคเจาทรงยังพระองคใหแจมแจงวา     ทานท้ังหลายจงดู 
มุนีนี้เปนผูประเสริฐยิ่งเพียงใด    เทศนาของมุนี    ผูประเสริฐยิ่งเพียงนั้นจะมี 
มลทินแตที่ไหน จริงอยู  วาศัพท ในบทวา  ต  วาป   ธีรา  นี้มีความแจมแจง 
เปนอรรถ   สวนอาจารยบางพวกกลาววา   อุปกะแมเห็นพระตถาคตในกาลน้ัน 
ไมเชื่อแลววา  พระตถาคตน้ีเปนพุทธมุนี   ภิกษุทั้งหลาย   ยังถอยคําใหต้ังข้ึน 
อยางนี้แลว   ตอแตนั้น    พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงวา  จงเชื่อก็ตาม 
ไมเชื่อก็ตาม   แตนักปราชญทั้งหลายประกาศผูนั้นวา   เปนมุนี  จึงตรัสคาถา 
นี้แล. 
         คาถาวา  ปฺาพล  ดังนี้  มีอุบัติอยางไร ?  
         คาถาน้ีตรัสปรารภพระเรวตเถระ   ในคาถาน้ัน   บัณฑิตพึงทราบการ 
บรรพชาจําเดิมแตตนของพระเรวตเถระ การบรรลุคุณวิเศษของทานผูบวชแลว  
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อยูที่วัดปาตะเคียน โดยนัยที่กลาวไวแลวในคาถานี้วา คาเม  วา  ยทิ วารฺเ  
และการเสด็จไปและการเสด็จกลับในปาตะเคียนนั้นของพระผูมีพระภาคเจา    ก ็
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จกลับแลว  ภิกษุแกรปูหน่ึงลืมรองเทาจึงกลับมาเห็น 
รองเทาแขวนที่ตนตะเคียน   ถึงกรุงสาวัตถี   เมื่อนางวิสาขาอุบาสิกาถามวา    ขา 
แตทานผูเจริญ  โอกาสเปนที่อยูของพระเรวตเถระเปนที่รื่นรมยหรือ   เมื่อพูด 
รุกรานภิกษุทั้งหลายท่ีกลาวสรรเสรญิ  จึงกลาววา  แนะ อุบาสิกา ภิกษุเหลาน้ัน 
พูดเท็จ  ภูมิประเทศไมงาม  เศราหมองอยางยิ่ง  ปาตะเคียนนั่นเลา   ก็ขรุขระ 
เขาฉันอาคันตุกภัตรของนางวิสาขาแลว     เพงโทษภิกษุทั้งหลายผูประชุมที่โรง 
กลมในภายหลังภัตร  กลาววา  ดูกอนผูมีอายุ   สิง่อันจะพึงรื่นรมยในเสนาสนะ 
ของพระเรวตะพวกทานเห็นแลวหรือ ?     
         พระผูมีพระภาคเจาทรงรูเหตุการณนั้นแลว   จึงเสด็จออกจากพระคัน 
ธกุฎีเสด็จถึงทามกลางบริษัท  ดวยปาฏิหาริยอันสมควรแกขณะนั้น    ประทับนั่ง 
บนพุทธาสนะตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้  พวกเธอ 
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร   ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ถอยคําเกิดข้ึนปรารภพระเรวตเถระ พระเรวตเถระเปนนวกรรมอยางนี้จักกระทํา 
สมณธรรมในกาลไหน ?  พระพุทธองคตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรวตะ 
ไมไดเปนนวกรรม   เรวตะเปนพระอรหันตขีณาสพ  ทรงปรารภพระเรวตะน้ัน 
แลว   จึงตรัสคาถานี้   เพ่ือทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลาน้ัน.    
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา   ชื่อวา   ผูมีกําลัง   คือ   ปญญา   เพราะความ 
เปนผูประกอบดวยกําลังคือปญญา       อันสําเร็จการทําใหออนกําลังและการละ  
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กิเลส   หรืออันตางดวย   การแสดงฤทธ์ิและการอธิษฐาน  ชื่อวา  ประกอบดวย 
ศีลและวัตร   เพราะความเปนผูประกอบแลวดวยปาริสุทธิศีลสี่   และธุตังควัตร 
ชื่อวา   มีจิตต้ังมั่น     ดวยมรรคสมาธิ    ผลสมาธิ    และอิริยาปถสมาธิ    ชื่อวา 
ยินดีในฌาน    เพราะความเปนผูยินดีแลวดวยฌานอันตางดวยอุปจารฌานและ 
อัปปนาฌาน   หรือในฌาน   ชื่อวา   มสีติ   เพราะความเปนผูถึงความไพบูล 
ดวยสติ   ชื่อวา  หลุดพนจากเครื่องของ   เพราะความเปนผูหลุดพนจากเครื่อง 
ของ   คือราคะเปนตน    ชื่อวา   ไมมกีิเลสดุจหลักตอ   ไมมีอาสวะเพราะไมมี 
กิเลสดุจตะปูตรึงใจ ๕ อยาง   และไมมีอาสวะ ๔ อยาง.  
         บทวา  ต  วาป  ธรีา  มุน ิ  เวทยนฺติ  ความวา อนึ่ง  สัตวทั้งหลาย 
ผูบัณฑิตยอมประกาศแมผูนั้น ผูประกอบดวยคุณคือปญญาเปนตน  ผูปราศจาก 
โทษ  คือ   เครื่องของเปนตน    วาเปนมุนี   พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญ 
พระเรวตเถระวา    ทานทั้งหลายจงดู    พระขีณาสวมุนีนี้    เปนผูประเสริฐสุด 
เพียงใด  พระมุนีนั้นพึงเห็นวา    เปนนวกรรม  หรือวาจักกระทําสมณธรรมใน 
กาลไหนอยางไร  เพราะพระมุนีนั้น   ยังวิหารธรรมน้ันใหจบแลว    ดวยกําลัง 
คือ  ปญญา  หาใหจบดวยการทํานวกรรมไม  พระมุนีนั้นทํากิจเสร็จแลว   จัก 
ไมทําสมณธรรมในบัดนี ้ก็  วาศัพท ในคาถาน้ี  มีการทําใหแจมแจงเปนอรรถ 
ดังน้ีแล.  
         คาถาวา  เอก  จรนฺต  ดั้งน้ี   มีอุบัติอยางไร  ? 
         ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจา   เสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุตามลําดับ   ต้ังแต 
ควงโพธิมัณฑ  ครั้นสมาคมแหงพระบิดาและโอรสเปนไปอยู  พระผูมีพระภาค-  
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เจา  ผูอันพระเจาสุทโธทนะทรงพระปราโมทย  ตรัสพระดํารัสเปนตนอยางนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    พระองคในเวลาเปนคฤหัสถทรงนุงผาทั้งหลายมีผากาสี 
เปนตน     ซึง่ทอในคันธกรัณฑกะ    บัดนี้    ทรงผาปงสุกุลท้ังหลายท่ีตัดแลว 
อยางไร    เม่ือจะทรงแนะนําพระราชา  จึงตรัสคํามีอาทิวา 
                                  ดูกอนพระบิดา   พระองคตรสัถึงผา 
                 กาสีที่ทอเปนผืนใด  ผาปงสุกุลดีกวาผากาสี 
                 นัน้      ผาปงสุกุลนั่น    อาตมภาพปรารถนา 
                 ยิง่นัก  ดังนี้.  
         เมื่อจะทรงแสดงสภาพของพระองคยิ่งกวาโลกธรรมท้ังหลาย    จึงตรัส 
คาถา ๗ บทนี้    เพ่ือทรงแสดงธรรมแกพระราชา. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา  ชื่อวา  ผูเดียว   ดวยคุณท้ังหลาย   กลาวคือ 
บรรพชาเปนตน    ชื่อวา  เที่ยวไป  ดวยจริยาทั้งหลายมีอิริยาบถเปนตน ชื่อวา 
มุนี   เพราะถึงพรอมดวยโมเนยยธรรม   ชื่อวา   ไมประมาท    เพราะไมมีความ 
ประมาทในฐานะท้ังปวง   ชื่อวา  ไมหว่ันไหว  ดวยอํานาจแหงความยินรายและ 
ความยินดีในเพราะนินทาและสรรเสริญเหลาน้ี    คือ   นินทา    อันตางดวย 
การดาและการครหาเปนตน       และการสรรเสรญิ     อันตางดวยการชมเชยคุณ 
เปนตน     กโ็ลกธรรมแม ๘ อยาง    พึงทราบวา    ตรัสแลวในคาถานี้     โดยมี 
นินทาและการสรรเสริญเปนประธาน. 
         ชื่อวา   ไมสะดุงหวาด   เพราะไมเขาถึงการผิดปกติในเพราะโลกธรรม 
ทั้งแปด   หรอืเพราะไมมีความสะดุงหวาด   ในเพราะเสนาสนะท่ีสงัด เหมือน  
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ราชสีหไมสะดุงหวาดในเพราะเสียงมีเสียงกลองเปนตน    ไมของอยูในขาย  คือ 
ตัณหาและทิฏฐิดวยมรรคทั้งส่ี     เหมือนลมไมของอยูในตาขาย     อันตางดวย  
ตาขายที่ทําดวยดายเปนตน   ชื่อวา  ไมติดอยูกับโลก  เพราะละไดแลวซ่ึงความ 
ติด  คือ  ตัณหาและทิฏฐิ  อันเปนเหตุใหสัตวทั้งหลายติดอยูกับโลก  ดุจดอกปทุม 
แมเกิดข้ึนโลกแตไมติดอยูกับน้ํา  ชื่อวา  เปนผูนํา   ดวยมรรคน้ัน     เพราะยัง 
มรรคใหถึงนิพพานใหเกิดข้ึนแลว   ชื่อวา  ไมใชผูที่ใคร ๆ  อ่ืนจะพึงนําไปได 
เพราะความท่ีพระองคทรงแสดงมรรคแกเทวดาและมนุษยเหลาอ่ืน แตพระองค 
ไมมีใคร ๆ  อ่ืนที่จะพึงแสดงมรรคนําไปได    นักปราชญยอมประกาศแมผูนั้น 
วาเปนมุนี     พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศพระองคใหแจมแจงดังพรรณนา 
มาน้ี.  บทที่เหลือในคาถานี้   มีนัยกลาวแลวน่ันแล.  
         คาถาวา  โย  โอคหเณ   ดังน้ี   มอุีบัติอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสรูเองโดยเฉพาะครั้งแรก ทรงมีลาภสักการะ 
ใหญใหเปนไปแลว   ไมมีปริมาณเพราะอาศัยพระอภินีหารคุณอันตางดวยบารมี 
๑๐ อุปปารมี ๑๐   ปรมัตถบารมี ๑๐ ที่ทรงบําเพ็ญตลอดส่ีอสงไขยและแสนกัป 
พระคุณท่ีทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลายแลวทรงอุบัติในดุสิตภพ  พระคุณท่ีประทับ 
อยูในดุสิตภพนั้น     พระมหาวิโลกนคุณ   การกาวลงสูพระครรภ    การอยูใน 
พระครรภ   การเสด็จออกจากพระครรภ   การยางพระบาท   การทรงแลดูทิศ 
การบันลือดุจพรหม  การมหาภิเนษกรมณ  มหาปธาน  การตรัสรู  การประกาศ 
พระธรรมจักร มรรคญาณส่ี ญาณที่ไมหว่ันไหวในปริญญาแปด*   ทศพลญาณ 
ญาณกําหนดคติหา     พุทธญาณ  ๑๔  อยาง    คือ    อสาธารณญาณ ๖ อยาง 
 
*  ยุ.    ปริสาสุ.  
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พุทธญาณอันไมทั่วไปแกสาวก  ๘  อยาง     ญาณกําหนดพุทธคุณ  ๑๘  อยาง 
ปจจเวกขณญาณ ๑๙   อยาง     พระคุณต้ังแสนมีญาณวัตถุ ๗๗  อยางเปนตน 
เดียรถียทั้งหลายไมทนตอมหาลาภสักการะอันไมมีปริมาณน้ัน     จึงใชนางจิญจ-  
มาณวิกากออัปยศใหเกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาคเจา   ในทามกลางบริษัทสี่  โดย 
นัยที่กลาวแลว  ในคาถาน้ีวา  เอกธมมฺมตีตสฺส  ดงัน้ี  ภิกษุทั้งหลายสนทนา 
กันเพราะอัปยศนั้นเปนปจจัยวา     ครัน้อัปยศชื่อแมเห็นปานน้ี      เกิดข้ึนแลว 
พระผูมีพระภาคเจาไมทรงมีพระทัยเปนอยางอ่ืนเลย     พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ทราบเรื่องนั้นแลว   เสด็จออกจากพระคันธกุฎี   เสด็จถึงทามกลางบริษัท   โดย  
ปาฏิหาริย  อันสมควรแกขณะนั้น   ประทับนั่ง  บนพุทธาสนะ  ตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บัดนี้    พวกเธอนั่งสนทนาเรื่องอะไรหนอ 
ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลบอกเรื่องทั้งหมด    แตนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา พระพุทธเจาท้ังหลาย เปนผูคงที่ในเพราะโลกธรรม 
ทั้งแปด   ดังน้ีแลว    ตรสัคาถานี้   เพ่ือประโยชนแกการทรงแสดงธรรมแกภิกษุ 
เหลาน้ัน. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา    พวกตระกูลสูงก็ตาม    พวกตระกลูตํ่าก็ตาม 
ขัดตัวท่ีเสาสี่เหลี่ยม      หรือแปดเหลี่ยมที่เขาฝงไวเพ่ือประโยชนแกการขัดตัวท่ี 
ทานํ้า   คือ  ทาสําหรับเปนที่อาบนํ้าของมนุษยทั้งหลาย   เสาจะฟุบลง   หรอื 
ฟูข้ึน เพราะการขัดตัวน้ัน  ก็หามิได ฉันใด แมผูใดไมถึงความยินดีหรือยินราย 
ในเรื่องที่ผูอ่ืนกลาววาจาดวยอํานาจการชม   หรือ  การติ   ก็ฉันน้ันเหมือนกัน 
มีอธิบายอยางไร  มีอธิบายวา   ผูอ่ืนจะเปนเดียรถีย  หรือพวกอ่ืน    กลาววาจา  
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ชั้นสูงดวยอํานาจแหงการชม   หรือวาจาชั้นตํ่าดวยอํานาจแหงการติเปนที่สุดใน 
เรื่องใด  ผูใดไมถึงความยินดีหรือยินรายในเรื่องนั้น  เปนเหมือนเสาที่มีอยูที่ทา 
เปนที่ลงอาบนํ้า  เพราะความเปนผูคงที่ฉะน้ัน.   
         บทวา ต  วีตราค  สสุมาหิตินฺทฺรยิ ความวา ผูนั้น ชื่อวา ปราศจาก 
ราคะ    เพราะไมมีราคะในเพราะอิฏฐารมณ   และชื่อวา  มีอินทรียต้ังมั่นดีแลว 
เพราะไมมีโทสะและโมหะในเพราะอนิฏฐารมณ  หรือมีอินทรียต้ังมั่นโดยดีแลว 
อธิบายวา  มีอินทรียอันรกัษาแลว   คือ  มีอินทรียอันคุมครองแลว.   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงสรรเสรญิพระองควา  นักปราชญยอมประกาศแมผูนั้นวา  เปน 
มุนี คือ ยอมประกาศวา เปนพุทธมุนี  จิตของพุทธมุนีนั้น    จักเปนประการอ่ืน 
อยางไรได.  บทที่เหลือมีนัยที่กลาวแลวน่ันแล.  
                คาถาวา  โย  เว    ิตตฺโต   ดังน้ี  มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา   ธิดาเศรษฐีคนหน่ึงในกรุงสาวัตถี    ลงจากปราสาท   ไปสู 
โรงทอผา  ในปราสาทชั้นลาง  เห็นคนท้ังหลายสอดกระสวยอยู  จึงถือเอานิมิต 
อันเปรียบกับกระสวยน้ัน   โดยความท่ีกระสวยน้ันเปนธรรมชาติตรงวา โอหนอ ! 
สัตวทั้งปวงละความคดทางกายและทางวาจา  พึงเปนผูมีจิตตรง  เหมือนกระสวย 
นางแมข้ึนสูปราสาทแลว    ก็นั่งนึกถึงนิมิตน้ันแลบอย ๆ    ก็เม่ือนางปฏิบัติแลว 
อยางนี้    ไมนานนัก   อนิจจลักษณะก็ปรากฏ  และแมทุกขลักษณะและอนัตต- 
ลักษณะ  ก็ปรากฏโดยทํานองนั้นเหมือนกัน. 
         ลําดับนั้น     ภพแมทั้งสามก็ปรากฏแกนางดุจถูกไฟไหม     พระผูมี 
พระภาคเจาทรงรูนางผูกําลังเห็นแจงอยางน้ัน    ประทับนั่ง ณ พระคันธกุฎีเทียว  
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ทรงเปลงแสงสวาง  นางเห็นแสงสวางนั้นนึกวา นี้อะไร เห็นพระผูมีพระภาคเจา  
ดุจประทับนั่งขาง ๆ แลว     ลุกข้ึนยืนประคองอัญชล ี    ลําดับนั้น   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงทราบวานางมี สัปปายะ      จึงตรัสคาถานี้       ดวยอํานาจแหง 
พระธรรมเทศนา. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา     ผูใดแลชื่อวาดํารงตนไว    เพราะไมมีความ 
เจริญ   และความเสื่อม   เพราะความเปนผูมีจิตเปนเอกัคคตา   และเพราะความ 
เปนผูมีวิมุตติอันไมกําเริบ   และเพราะไมมีการเขาไปสูระหวางภพ  เพราะความ 
เปนผูสิ้นชาติและสังสารหมดแลว    ชื่อวา   ซื่อตรงดุจกระสวย    เพราะละความ 
คดทางกาย วาจา และใจไดแลว     หรอื เพราะไมมีการลุอคติ   ชื่อวา  เกลียดชัง 
แตกรรมท่ีเปนบาป  คือ  เกลียดชังกรรมทั้งหลายท่ีเปนบาป   ดุจเกลียดคูถ และ 
มูตร ฉะน้ัน   เพราะความเปนผูถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ  อธิบายวา ยอม 
ละอาย.   จริงอยู    โดยการแยกประโยค  ตติยาวิภัตติ   ในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ 
ยอมสําเร็จในศัพทศาสตร.  
         บทวา   วีมสมาโน  วิสม  สมฺจ   ความวา  พิจารณาเห็น   คือ 
ใครครวญกรรมที่ไมเสมอมีความไมเสมอทางกายเปนตน       และกรรมที่เสมอมี 
ความเสมอทางกายเปนตน   ดวยมรรคปญญา  โดยใหสําเร็จปหานกิจและภาวนา- 
กิจ    นักปราชญยอมประกาศแมผูนั้นผูสิ้นอาสวะแลววา   เปนมุนี    มีอธิบาย 
อยางไร   มีอธิบายวา  ผูใดแลพิจารณาเห็นกรรมท้ังท่ีไมเสมอและที่เสมอ  ดวย 
มรรคปญญา    โดยนัยตามท่ีกลาวแลว   เปนผูดํารงตนไว    ผูนัน้เปนผูตรงดุจ 
กระสวยอยางนี้    ไมถึงการลวงละเมิดอะไร ๆ   ชือ่วา   ยอมเกลียดชังแตกรรม  
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ที่เปนบาป  นักปราชญยอมประกาศผูนั้นวา เปนนุนี  เพราะพระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงแสดงมุนีผูขีณาสพวา   เปนเชนนี้    จึงตรัสคาถา    ดวยอดคือพระ- 
อรหัต    ในท่ีสุดเทศนา   ธิดาเศรษฐีดํารงอยูในโสดาปตติผล    ผูศึกษาพึงเห็น 
เนื้อความแหง วาศัพทในคาถานี้  ใชในวิกัป หรือ สมุจจัย. 
         คาถาวา  โย   สฺตตฺโต   ดังน้ี   มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ เมืองอาฬวี   ชางหูก 
คนหน่ึงในนครอาฬวี  สั่งธิดาผูมีอายุ ๗ ป วา  ดูกอนแม  เมื่อวันวาน กระสวย 
ยังเหลืออยู   เจากรอหลอดดายใหเพียงพอแลว    พึงไปสูโรงทอผาโดยเร็ว   อยา 
ประพฤติชักชานัก   นางรับคําวา ดีละ   ชางหูกนั้นไปสูโรงงานแลว    ยืนเลือก  
เสนดายอยู      ในวันนั้น      พระผูมีพระภาคเจาออกจากมหากรุณาสมาบัติแลว 
ตรวจดูโลก  ทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติผล   ของทาริกาน้ัน  และธรรมาภิ-  
สมัย ของสัตว ๘๔,๐๐๐  ในเวลาจบเทศนา  ทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระแต 
เชาเทียว  ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาสูพระนคร  มนุษยทั้งหลายเห็นพระผูมี 
พระภาคเจาแลวคิดวา  ในวันนี้  จะพึงมีใครท่ีจะทรงอนุเคราะหแนแท  พระผูมี 
พระภาคเจาจึงเสด็จเขาไปแตเชาตรู   จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมี 
พระภาคเจาประทับยืนอยูที่ทางซึ่งนางทาริกากําลังไปสูสํานักของบิดา.   
         ชาวนครท้ังหลายปดกวาดประเทศน้ัน    ปราบพ้ืน  โปรยดอกไม   ผูก 
เพดาน  ปูอาสนะ  พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูแลว  หมูมหาชน 
ยืนแวดลอม  ทาริกาน้ันถงึประเทศน้ันแลว  เห็นพระผูมีพระภาคเจาผูอันมหาชน 
แวดลอมแลว ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทาริกา 
นั้นมาแลว  จึงตรัสวา   แนะทาริกา   เจามาจากไหน ?  
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                        ทา.  ไมทราบ  พระพทุธเจาขา. 
                        ภ.    เจาจักไปไหน ? 
                        ทา.  ไมทราบ  พระพทุธเจาขา. 
                        ภ.    ไมทราบหรือ ? 
                        ทา.  ทราบ   พระพุทธเจาขา.  
                        ภ.    ทราบหรือ ? 
                        ทา.  ไมทราบ  พระพทุธเจาขา.   
          มนุษยทั้งหลายฟงดังน้ันแลว     กโ็พนทะนาวา     ดูเถิด   ทานผูเจริญ 
ทาริกาน้ี    แมมาจากเรือนของตน    ถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม    ก็ทลูวา 
ไมทราบ  และแมกําลังไปสูโรงงานทอผา  ก็ทูลวา ไมทราบ  ถกูตรัสวา ไมทราบ 
หรือ  ก็ทลูวา ทราบ   ถูกตรัสวา ทราบหรือ  ก็ทลูวา ไมทราบ   ยอมทําคําพูด 
ทั้งปวงขัดแยงกันทีเดียว  พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะทําเนื้อความน้ันให 
ปรากฏแกมนุษยทั้งหลาย   จึงตรัสถามวา  เราถามอยางไร ?   เจาตอบอยางไร ? 
นางกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ 
ใครๆ ยอมไมรูดิฉันวา  ดิฉันมาจากเรือนไปสูโรงงานทอผา ก็หามิได โดยที่แท 
พระองคตรัสถามดิฉัน    ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิวา  มาจากไหน   ตรัสถามดวย 
อํานาจแหงจุติวา จักไปไหน และดิฉันไมทราบวา  มาจากไหน  จากนรก หรือ 
จากเทวโลก    เพราะดิฉันไมทราบวา   จักไปแมที่ไหน  นรก  หรือ   เทวโลก 
เพราะฉะนั้น   จึงทูลวา  ไมทราบ   แตนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงมรณะ 
จึงตรัสถามดิฉันวา   ไมทราบหรือ   และดิฉันทราบวา  สัตวทั้งหลายทั้งปวงตอง  
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ตายแนนอน   ดวยเหตุนั้น    จึงทูลวา  ทราบ      ตอจากนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงหมายถึงกาลมรณะ  จึงตรัสถามดิฉันวา  ทราบหรือ ?    และดิฉันไมทราบวา 
จักตายเมื่อไร  ในวันนี้  หรือพรุงน้ี   ดวยเหตุนั้น     จึงทูลวา ไมทราบ  ดังนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาปญหาที่ทาริกาน้ันวิสัชนาแลว ๆ วา 
ดีละ  ดีแลว   ฝายหมูมหาชนไดใหสาธุการถึงพันครั้งวา    ทาริกาน้ีเปนบัณฑิต 
ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา ทาริกามีสัปปายะ  เมื่อจะทรงแสดง 
พระธรรม   จึงตรัสคาถาน้ีวา 
                                   โลกนี้มืด   ในโลกน้ีนอยคนนักยอม  
                เหน็แจง  นอยคนไปสูสวรรค   ดุจนกติดขาย 
                นอยตัวท่ีจะหลุดจากขาย  ฉะนั้น  ดังน้ี. 
         ในเวลาจบคาถา   ทาริกาน้ันดํารงอยูในโสดาปตติผล   สัตว ๘๔,๐๐๐ 
ไดธรรมาภิสมัย. 
         นางทาริกาน้ันไหวพระผูมีพระภาคเจาแลว  ไปสูสํานักบิดา   บิดาเห็น 
นาง   จึงโกรธวา  มาชานัก   จึงใสกระสวยอยางแรง  กระสวยพุงไปท่ิมทองของ 
ทาริกา   นางไดทํากาละในท่ีนั้นนั่นแล   เขาเห็นแลว   พิจารณาดูวา   เราไมได 
ประหารธิดาของเรา   โดยท่ีแท  กระสวยพุงออกมาโดยแรงไปทิ่มทองของธิดาน้ี 
เธอยังเปนอยูหรือไมหนอ   เห็นนางตายแลว  จึงคิดวา  มนุษยทั้งหลายรูเราวา 
คนนี้ฆาธิดา ก็จะพึงเลาลือเปดเผย  ดวยเหตุนั้น แมพระราชาก็จะพึงลงอาชญา 
อยางหนัก   เอาเถิด   เราจักหลบหนีไปกอน.  
         เขาหลบหนีเพราะกลัวอาชญา  ไปถึงโอกาสเปนที่อยูของภิกษุทั้งหลาย 
ผูเรียนกรรมฐานในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว   อยูในปา   และเขาไปหา  
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ภิกษุเหลาน้ัน      ไหวแลว    ขอบรรพชา    ภิกษุเหลาน้ันใหเธอบวชแลว     ให 
กรรมฐานเกี่ยวดวยหมวดหามีหนังเปนที่สุด     เธอเรียนกรรมฐานน้ัน     เพียร 
พยายาม  ไมนานนัก   ก็บรรลุพระอรหัต    และภิกษุเหลาน้ัน     เปนอาจารยและ 
อุปชฌายของเธอ    ลําดบันั้น    ในมหาปวารณา  ภิกษุทั้งหมดน่ันแล  ไดไปสู 
สํานักของพระผูมีพระภาคเจา   ดวยคิดวา  จักปวารณาวิสุทธิปวารณา.  
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นปวารณาเสด็จออกพรรษาแลว  มีพระภิกษุสงฆ 
แวดลอม    เสด็จเที่ยวจาริกในคามและนิคมเปนตน     เสด็จไปสูเมืองอาฬวีโดย 
ลําดับ   ก็มนษุยทั้งหลายในเมืองอาฬวีนั้น   นิมนตพระผูมีพระภาคเจาแลว  ทํา 
ทานท้ังหลาย   เห็นภิกษุนั้นแลว   พากันกลาวเสียดสีวา ทานฆาธิดาแลว   บัดนี้ 
มาเพ่ือฆาใคร  ดังนี้   เปนตน     ภิกษุทั้งหลายไดฟงดังน้ันแลว   ในเวลาบํารุง 
เขาไปเฝาแลว   ทลูเรื่องนั่นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนี้ไมไดฆาธิดา   ธิดาน้ันตายตามกรรมของตน   เมื่อ 
จะทรงประกาศความท่ีภิกษุนั้นเปนมุนีผูขีณาสพ     อันมนุษยทั้งหลายรูไดยาก 
จึงตรัสคาถาน้ี   เพ่ือทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย.   
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา  ผูใดสํารวมตน  ดวยการสํารวมศีล ในกรรม- 
ทวารท้ังสาม   ยอมไมทําบาปมีการเบียดเบียนเปนตน   ดวยกาย  หรือดวยวาจา 
หรือดวยใจ  ก็เปนหนุมคือต้ังอยูในวัยหนุม  หรือปูนกลาง  คือต้ังอยูในวัยกลาง 
เปนเถระต้ังอยูในปจฉิมวัย     โดยนัยนั่นแล    ไมทําบาปน้ันแมในกาลไหน ๆ 
เพราะเหตุไร  เพราะมีตนสํารวมแลว   อธิบายวา เพราะมีจิตหางจากบาปท้ังปวง 
ดวยวิรัติอันยอดเยี่ยม.  
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         บัดนี้   พึงทราบโยชนาและอธิบายแหงบทเหลาน้ีวา  มุนิ อโรสเนยฺโย 
น   โส  โรเสติ  กิฺจิ   ดังน้ี :  
         ผูนั้น เปนมุนีผูขีณาสพ    ไมโกรธงาย   คือ   เปนผูไมควรเพ่ือวาราย 
คือ   เพ่ือกระทบ   เพ่ือเบียดเบียนดวยกายหรือดวยวาจา โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา 
ผูฆาธิดา   หรือวาเปนชางหูก    เพราะแมเขาไมวารายใคร ๆ คือ  ไมกลาวราย 
อะไร ๆ คือ   ไมกระทบ   ไมเบียดเบียนวา   เราฆาธิดาของเรา   ทานฆาหรือผู 
เชนกับทานฆาเปนตน    เพราะฉะนั้น  ผูนั้นแมอันบุคคลไมพึงวาราย   โดยที่แท 
เปนผูอันบุคคลพึงนอบนอมทีเดียว   โดยนัยที่กลาวแลววา   จงหยุดเถิด   นาค 
ทานอยาฆานาค  จงทําการนอบนอมแกนาค*   ดังนี้. 
         ในบาทคาถาวา   ต   วาป   ธีรา  มุน ิ  เวทยนฺติ  นี้  พึงทราบการ 
จําแนกบทอยางนี้วา  นักปราชญเทาน้ัน  ยอมประกาศผูแมนั้นวา  เปนมุนี  ก็ใน 
บาทคาถานั่นมีอธิบายวา  มนุษยผูพาลเหลาน้ันไมรูผูนั้นวา    ผูนี้ไมควรวาราย 
ดังน้ี   ยอมวาราย  สวนมนุษยเหลาใดเปนนักปราชญ   มนุษยผูเปนนักปราชญ 
เหลาน้ันเทียว   ยอมประกาศแมผูนั้นวา   เปนมุนี   คือ   ยอมรูวา    ผูนี้เปนมุนี 
ผูขีณาสพดังน้ีแล. 
         คาถาวา  ยทคฺคโต  ดังน้ี  มีอุบัติอยางไร ?  
         ไดยินวา    ในกรุงสาวัตถี    มีพราหมณคนหน่ึงชื่อวา  ปญจัคคทายก 
เขาเมื่อขาวกลาท้ังหลายสําเร็จอยู     ยอมใหทานอันเลิศ ๕ ประการเหลาน้ี   คือ 
เขตัคคทาน ราสัคคทาน โกฏฐัคคทาน  กมุภิอัคคทาน โภชนัคคทาน. 
 
* ม.มู.  วมฺมิกสตฺต.  ๒๗๑.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาท่ี 528 

ในทานอันเลิศ   ๕   ประการน้ัน   พราหมณเปนผูมีความเห็นอยางนี้วา   ก็คนมี 
ปญญาใดใหนํามาซ่ึงขาวสาลี    ขาวเหนียว   รวงขาวละมาน  ที่สุกกอน   เตรียม 
จัดแจงขาวยาคู     ขาวปายาสและขาวเมาเปนตนใหทานอันเลิศ    คนนั้นยอมได 
ผลอันเลิศ     แลวใหทานแกภิกษุสงฆ      มีพระพทุธเจาเปนประมุข     นีช้ือ่วา 
เขตัคคทาน  ของพราหมณนั้น. 
         ก็เม่ือขาวกลาท้ังหลายสําเร็จแลว     เกี่ยวแลว     และนวดแลว    ถือเอา 
ธัญญะอันประเสริฐใหทานอยางนั้นเทียว  นี้ชื่อวา ราสัคคทาน ของพราหมณ 
นั้น.  
         พราหมณยังยุงฉางทั้งหลายใหเต็มดวยธัญชาติเหลาน้ัน   ถือเอาธัญญะ 
ทั้งหลายท่ีนําออกครั้งแรก    ในการเปดยุงฉางกอนแลว    ใหทานอยางนั้นเทียว 
ชื่อวา  โกฏฐคัคทาน  ของพราหมณนั้น. 
         ก็ภัตใด ๆ หุงตมในเรือนของพราหมณนั้น  พราหมณไมใหภัตอันเลิศ 
จากภัตนั้นแกบรรพชิตท่ีมาถึงแลว โดยท่ีสุดแมแกเด็กทั้งหลาย ก็ไมใหอะไรเลย 
นี้ชื่อวา  กุมภิอัคคทาน  ของพราหมณนั้น.      
         พราหมณไมใหโภชนะที่เขานอมมาครั้งแรก    ในกาลท่ีตนบริโภคอีก 
แกสงฆในกาลแหงปุเรภัต     แกยาจกท่ีมาถึงท้ังหลายในกาลแหงปจฉาภัต    โดย 
ที่สุดแมแกสุนัขทั้งหลาย   เพราะไมมีสงฆเปนตนน้ัน    ยอมไมบริโภค   นีช้ื่อวา 
โภชนัคคทาน ของพราหมณนั้น  พราหมณนั้นจึงถูกกําหนดวา ปญจัคคทายก 
อยางนี้แล.  
         อยูมาวันหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูโลก    ดวยพุทธจักษุ 
ในสมัยใกลรุง   ทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรค   ของพราหมณนั้น     และ  
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นางพราหมณี   ทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระ  เสด็จเขาสูพระคันธกุฎีแตเชาตรู 
เทียว   ภิกษุทั้งหลายเห็นพระคันธกุฎีปดประตูรูวา   วันนี้  พระผูมีพระภาคเจา 
มีพระประสงคเพ่ือเสด็จเขาไปสูบานแตพระองคเดียว    ในเวลาภิกขาจารทํา 
ประทักษิณพระคันธกุฎี  เขาไปเพ่ือบิณฑบาต  ฝายพระผูมีพระภาคเจาในเวลา 
พราหมณบริโภค  เสด็จออกเขาไปในกรุงสาวัตถี   มนุษยทั้งหลายพอเห็นพระผู- 
มีพระภาคเจาเทาน้ัน   ก็รูวาในวันนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะหสัตวบาง 
คนแนนอน  ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปแตพระองคเดียว   จึง 
ไมเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือประโยชนแกการนิมนต    แมพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเสด็จไปถึงประตูเรือนของพราหมณโดยลําดับ   ประทับยืนอยู.  
         ก็โดยสมัยนั้น       พราหมณกําลังน่ังรับประทานโภชนะ     สวนนาง 
พราหมณีของพราหมณนั้น     ยืนพัดอยู    นางเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวคิดวา 
ถาพราหมณนี้พึงเห็นไซร  ก็จะพึงรับบาตรถวายโภชนะทั้งหมด  แตนั้น  เราก็ 
จะพึงหุงตมโภชนะอีก     ก็เกิดความไมเลื่อมใสและความตระหน่ี     จึงเอาพัด 
กานตาลบังไว    โดยประการท่ีพราหมณจะมองไมเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงรูเหตุนั้น      จึงเปลงแสงสวางจากพระสรีระ    พราหมณ 
เห็นแสงสวางสีทองแลว     มองดูวา     นั่นอะไร     ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
ประทับยืนอยูที่ประตู ฝายนางพราหมณีคิดวา พระผูมีพระภาคเจาอันพราหมณ 
นั้นเห็นแลว      จึงวางพัดกานตาลทันที       เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว 
ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ    ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงรูวา  นางพราหมณีนั้น 
ผูกําลังยืนอยูมีสัปปายะ   จึงตรัสคาถาน้ีวา  
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                                     ผูใดไมมีความยึดถือวา        ของเราใน 
                    นามและรูปโดยประการท้ังปวง        และไม  
                    เศราโศก   เพราะไมมีความยึดถือนั้น   ผูนั้น  
                    แลเรียกวา  ภิกษุ. 
         ในเวลาจบคาถาน้ันเทียว  นางก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล.  
         ฝายพราหมณทูลนิมนตพระผูมีพระภาคเจาใหเสด็จเขาภายในเรือน 
กราบทูลใหประทับนั่งบนอาสนะ  ถวายนํ้าทักขิโณทก    นอมถวายโภชนะที่เขา 
จัดใหแกตนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   พระองคทรงเปนทักขิไณยบุคคลท่ีเลิศ 
ในโลกพรอมท้ังเทวโลก  ดลีะ  ขอพระองคจงทรงรับโภชนะนัน้ของขาพระองค 
ประดิษฐลงในบาตรของพระองคเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงรับเสวยแลว  เพ่ือ 
อนุเคราะหแกพราหมณนั้น     และทรงทําภัตกิจเสร็จแลว    ทรงรูความสบายของ 
พราหมณ  จึงตรัสคาถานี้. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา     ผูใดไดกอนขาวแตสวนท่ีเลิศ    เพราะเปน 
กอนขาวที่ตักมาจากหมอกอนทีเดียว   แตสวนปานกลาง   เพราะเปนกอนขาวที่ 
ตักมาจากหมอที่เหลือกึ่งหน่ึงแลว    ถือเอาจากสวนท่ีเหลือน้ัน    หรือจากสวน 
ที่เหลือ   เพราะเปนกอนขาวที่ตักมาจากหมอที่เหลือประมาณ   ๑   ทัพพี   หรือ 
๒ ทัพพีแลวถือเอาจากสวนท่ีเหลือน้ัน. 
         บทวา   ปรทตฺตูปชีวี    ไดแก  บรรพชิต   จรงิอยู   บรรพชิตน้ัน 
เวนน้ําและไมสีฟนแลว     ยอมเขาไปอาศัยอาหารที่เหลืออันผูอ่ืนใหเปนอยู 
เพราะฉะนั้น    จึงเรียกวา  ปรทัตตูปชีวี.  
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         บทวา  นาล  ถุตุ  นาป  นิปจฺจวาที ความวา ไดกอนขาวแตสวน 
ที่ดี   ไมอาจจะกลาวชมตน     หรือทายก     เพราะความเปนผูละความยินดีแลว 
ไดแตสวนท่ีเหลือ     ก็ไมอาจแมเพ่ือใหทายกตกตํ่าแลวกลาวคําอันไมเปนท่ีรัก 
ทั้งหลายโดยนัยมีอาทิวา  ทายกน้ีใหกอนขาวอะไร  ดังนี้  เพราะความเปนผูละ 
ความยินรายไดแลว. 
         นักปราชญยอมประกาศแมผูนั้นวาเปนมุนี   คือ  นักปราชญเทาน้ัน 
ยอมประกาศแมผูนั้น     คือผูละความยินดีและความยินรายไดแลววา    เปนมุนี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงคาถาดวยยอดคือพระอรหัตแกพราหมณ  ดวย 
ประการฉะน้ี  ในเวลาจบคาถา  พราหมณไดดํารงอยูในโสดาปตติผลแล.  
         คาถาวา  มุน ึ จรนฺต  ดังน้ี   มีอุบัติอยางไร ? 
         ไดยินวา    บุตรเศรษฐีคนหน่ึงในกรุงสาวัตถี   ถูกบํารุงบําเรออยูดวย 
สมบัติทั้งปวง  ในปราสาท   ๓  หลัง  ดวยอํานาจแหงฤดู   ยังหนุมแนนเปนผู 
ประสงคจะบวช   แตนั้น     จึงออนวอนมารดาบิดา   แลวบวชและสึกถึง ๓ ครั้ง 
ในครั้งท่ี ๔ จึงไดบรรลุอรหัต     โดยนัยที่กลาวแลวในอุบัติแหงเรื่อง  ในคาถา 
นี้วา  กามา  หิ  จิตฺรา  ในขัคควิสาณสูตร    ภิกษุทัง้หลายกลาวกะภิกษุนั้น 
ตามความเคยชินในกาลกอนวา  ดูกอนอาวุโส   ถงึสมัยเพ่ือจะสึกหรือ  ภิกษุนั้น 
กลาววา  ดูกอนอาวุโส บัดนี้ เราไมควรเพ่ือจะสึก  ภิกษุทั้งหลายฟงดังน้ันแลว 
จึงทูลบอกแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เปนจริงดังน้ัน  บัดนี้   เธอไมควรเพ่ือจะสึก   เมื่อจะทําความท่ีภิกษุ 
นั้นเปนมุนีผูขีณาสพใหแจมแจง   จึงตรัสคาถานี้.   
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         คาถาน้ันมีเนื้อความวา  ชื่อวา  มนุี เพราะถึงพรอมดวยโมเนยยธรรม 
เที่ยวไปอยู   ดวยความเปนผูอยูคนเดียว   หรือดวยจริยาบางอยาง   บรรดาจริยา 
มีประการท่ีกลาวแลวในกาลกอน    ปราศจากความยินดีในเมถุน    ดวยวิรติัอัน 
ยอดเยี่ยม  เพราะไมทําจิตในเมถุนธรรม  ดุจในกาลกอน. 
         ความสัมพันธแหงบาทท่ี  ๒ หากจะมีคําถามวา  มุนี  เที่ยวไปปราศจาก 
ความยินดีในเมถุน  เชนไร  ตอบวา  ผูใดไมหมกมุนอยูในรูปแหงหญิงอะไร ๆ 
ที่กําลังเปนสาว  คือ  ผูใดไมหมกมุนอยูในรูปแหงหญิงอะไร ๆ   เมื่อความสาว 
แมสวยงามเปนไปอยู   ดวยเมถุนราคะ  ดุจในกาลกอน.  
         อีกอยางหนึ่ง ในคาถานี้มีเน้ือความอยางนี้วา ผูใดไมหมกมุนดวยราคะ 
ในความเปนหนุมของตนหรือของคนอ่ืนอะไร ๆ  อยางนี้วา  เรายังหนุม  หรือ 
หญิงน้ียังสาว    เราจะเสพกามกอน    ก็ปราศจากความยินดีในเมถุนอยางเดียว 
เทาน้ัน    ก็หามิได  โดยทีแ่ท งดเวนแลวจากความเมาอันตางดวยความเมาเพราะ 
ชาติเปนตน    และแมจากความประมาท   กลาวคือ   การปลอยสติในกามคุณหา 
เพราะความเปนผูงดเวนแลว จากความเมาและความประมาท    และหลุดพนจาก 
เครื่องผูกคือกิเลสทั้งปวงอยางนี้. 
         หรือคนหนึ่งเปนผูงดเวนแลว    ดวยวิรัติแมเปนโลกิยะ   ฉันใด   ผูนี ้ 
หาเปนฉันนั้นไม   กห็ลุดพนแลว   งดเวนแลวอยางไร   อธิบายวา   งดเวนแลว 
ดวยวิรัติอันเปนโลกุตระ  เพราะความท่ีภิกษุนี้   เปนผูหลุดพนแลว  จากเครื่อง 
ผูกคือกิเลสทั้งปวง. 
         บทวา  ต  วาป     ธีรา   ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา 
นักปราชญทัง้หลายเทานั้น     ยอมประกาศแมผูนั้นวา   เปนมุนี  ก็ทานท้ังหลาย  
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ไมพึงวากลาวภิกษุนั้น   ดวยเหตุนั้น     ทานท้ังหลายจงกลาวภิกษุนั้น (วาเปน 
มุนี)   อยางนี้แล.  
         คาถาวา   อฺาย    โลก   ดังน้ี   มีอุบัติอยางไร  ? 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   กรุงกบิลพัสดุ    ก็โดยสมัยนั้นแล 
พระญาติทั้งหลายไดทรงกระทํามงคล ๓ ประการ คือ  อาภรณมงคล  อภิเสก- 
มงคล  อาวาหมงคล   แกเจาชายนันทะ   แมพระผูมีพระภาคเจาก็ถูกนิมนต 
ในงานมงคลน้ัน    เสด็จไปในงานมงคลน้ัน    พรอมกับภิกษุ   ๕๐๐  รูป  เสวย 
พระกระยาหารเสร็จแลว      เสด็จออกไปทรงประทานบาตรในพระหัตถของ  
เจาชายนันทะ    เจาหญิงชนบทกัลยาณีเห็นเจาชายนันทะน้ันเสด็จออกไป    จึง 
ตรัสวา  ขอพระลูกเจาจงดวนเสด็จกลับมา   เจาชายนันทะน้ันเม่ือไมอาจเพ่ือทูล 
วา  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงรับบาตรเถิด    ดวยความเคารพพระผูมีพระ- 
ภาคเจา    ก็เสด็จไปสูวิหารนั่นเทียว    พระผูมีพระภาคเจาประทับยืนที่บริเวณ 
พระคันธกุฎีตรัสวา  จงนําบาตรมา  นันทะ  ครั้นรบัแลว  ก็ตรสัวา  เธอจักบวช  
ไหม ?   เจาชายน้ัน      เมื่อไมอาจปฏิเสธดวยความเคารพตอพระผูมีพระภาคเจา 
จึงทูลวา     จะบวชพระพุทธเจาขา     พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเจาชายนันทะ 
ทรงผนวชแลว. 
         ก็พระนันทะน้ัน      ระลึกถึงคําพูดของเจาหญิงชนบทกัลยาณีบอย ๆ 
ก็กระสัน  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลบอกเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมี- 
พระภาคเจามีพระประสงคจะทรงกําจัดความไมยินดีของพระนันทะจึงตรัสวา 
ดูกอนนันทะ    เธอเคยไปสวรรคชั้นดาวดึงสไหม  ?   พระนันทะทูลบอกวา  
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ขาพระองคไมเคยไปพระเจาขา   แตนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงนําพระนันทะ 
นั้นไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส     ดวยอานุภาพของพระองคแลวประทับยืนที่ประตู 
เวชยันตปราสาท  ทาวสักกะทรงทราบการเสด็จมาของพระผูมีพระภาคเจา  ผูอัน 
หมูอัปสรแวดลอมแลว     เสด็จลงจากปราสาท     นางอัปสรเหลาน้ันแมทั้งหมด 
เคยใหน้ํามันทาเทาแกสาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  กัสสป 
จึงเปนผูมีเทาดุจเทาของนกพิราบ.  
         ลําดับนั้น      พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพระนันทะวา  ดูกอนนันทะ 
เธอเห็นนางอัปสร  ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจเทานกพิราบเหลาน้ีไหม ?  เรื่องทั้งหมด 
พึงใหพิสดาร  คําวา  พึงถือนิมิตและอนุพยัญชนะชื่อของมาตุคาม  นั่นไมมีใน 
พระพุทธพจนแมทั้งหมด  แตในที่นี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะทําลาย 
ราคะของพระนันทะออกไป  ดุจหมอมีความประสงคจะกําจัดโทษของผูเดือนรอน 
ออกไปฉะนั้น  เพราะความท่ีพระองคทรงฉลาดในอุบายโกศล   จึงทรงอนุญาต 
ใหพระนันทะน้ันถือเอานิมิตและอนุพยัญชนะ     เปนดุจสารถีผูฝกบุรุษท่ียอด- 
เยี่ยมฉะน้ัน   แตนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงรูวาพระนันทะยินดียิ่งในพรหมจรรย 
เพราะเหตุแหงนางอัปสร ทรงสั่งภิกษุทั้งหลายวา  จงเตือนนันทะ  ดวยวาทะวา 
ลูกจาง  พระนันทะน้ัน    อันภิกษุเหลาน้ันเตือนอยู     ละอายแลวมนสิการโดย 
แยบคาย  ปฏบิัติแลวไมนานนัก  ก็กระทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต เทวดาที่สิงสถิต  
อยูที่ตนไม  ใกลที่สุดจงกรมของพระนันทะน้ัน   ไดทูลบอกเรื่องนั่นแดพระผูมี- 
พระภาคเจา   ญาณก็ไดบังเกิดแมแกพระผูมีพระภาคเจา  ภิกษุทั้งหลายเม่ือไมรู 
ก็เตือนพระผูมีอายุเหมือนอยางนั้นเทียว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย   บดันี้   พวกเธอไมพึงเตือนนันทะเหมือนอยางนั้น   เมื่อจะทรงแสดง 
ความท่ีพระนันทะน้ันเปนมุนีผูขีณาสพ   จึงตรัสคาถานี้    เพ่ือทรงแสดงธรรม 
แกภิกษุเหลานั้น. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา   ผูรูจัก  คือ  รูแลว   กําหนดแลวซ่ึงโลกมีขันธ 
เปนตน    ดวยการกระทําการกําหนดทุกขสัจจะ    เห็นปรมัตถประโยชนดวยการ 
ทําใหแจงซ่ึงนิโรธสัจจะ  ขามพน   คือ  กาวลวงโอฆะ ๔ อยาง ดวยการละสมุทัย 
และสมุทรคืออายตนะมีจักขุเปนตน    ดวยการอดทนตอกําลังแหงความเมาในรูป 
เปนตน    เพราะความเปนผูละสมุทัยไดแลว  กําจัดออกซ่ึงสมุทัยนั้น  ดวยมรรค- 
ภาวนา.   
         บทวา    ตาทึ    ไดแก   เปนผูคงที่    ดวยการถึงลักษณะผูคงที่นี้. 
ผูศึกษาทราบเนื้อความและอธิบายในคาถานี้อยางน้ีวา      ก็กองแหงกิเลสมี 
กามราคะเปนตนนั่นแลน้ีใด    ชื่อวา    โอฆะ    เพราะอรรถวาไหลไป   ชือ่วา 
สมุทร   เพราะอรรถวาพุงข้ึน  โดยปริยายแหงคติอันนาเกลียด  ขามพนกองกิเลส 
นั้น    คือ   โอฆะและสมุทรดวยการละสมุทัย    เพราะความเปนผูขามพนโอฆะ 
ไดแลว   ชื่อวา  เปนผูคงที่    เพราะความเปนผูไมถึงความผิดปกติ  ในคําพูด 
ที่ทานท้ังหลายแมกลาวอยูอยางนี้ในบัดนี้. 
         ก็คําวา  ต  ฉินฺนคนฺถ   อสิต   อนาสว  นี้  เปนคํากลาวสรรเสริญ 
พระนันทะน้ัน   มีอธิบายวา   ชื่อตัดกิเลสเครื่องรอยรัดไดขาดแลว  เพราะความ 
ที่คันถะ   (เครื่องรอยรัด) ๔ อยาง   ถูกตัดขาดไดแลว     ดวยสัจจภาวนาทั้งส่ีนี้  
ชื่อวา    อันทิฏฐิหรือตัณหาอาศัยไมไดแลว     เพราะความท่ีทิฏฐิหรือตัณหาไม 
อาศัยแลวในที่ไหน ๆ  ชือ่วา   ไมมีอาสวะ   เพราะไมมีอาสวะท้ังส่ี.  
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     บทวา  ต  วาป  ธรีา  มนุิ เวทยนฺติ  ความวา พระผูมีพระภาคเจา  
ทรงแสดงวา  หรือนักปราชญยอมประกาศแมผูนั้นวา   เปนมุนีผูขีณาสพ   แต 
ทานท้ังหลายผูไมถูกประกาศ   จงกลาว   (วาเปนมุนี)   อยางนี้แล. 
         คาถาวา   อสมา  อุโภ  ดังนี้   มีอุบัติอยางไร  ? 
         ภิกษุรปูหนึ่งอาศัยปจจันตคาม  ในแควนโกศล  อยูในปา  ก็พรานเนื้อ 
ในบานน้ัน      ไปสูโอกาสเปนที่อยูของภิกษุนั้น    ผูกเน้ือทั้งหลาย   เขาไปสูปา 
เห็นพระเถระแมเขาไปสูบาน   เพ่ือบิณฑบาต  เมื่อมาจากปา   ก็เห็นพระเถระ  
แมกําลังออกจากบาน     ก็เกิดความรักใครในพระเถระ    ดวยการเห็นเนือง ๆ 
อยางนี้   ถวายบิณฑบาตท่ีมีรสแมแกพระเถระในเวลาที่ตนไดเนื้อมาก    มนุษย 
ทั้งหลายโพนทะนาวา  ภิกษุนี้ยอมบอกแกพรานวา    ในประเทศชื่อโนน    เนื้อ 
ทั้งหลายยอมยืน เดินดื่มน้ําท่ีควรด่ืม แตนั้นพรานก็ฆาเนื้อท้ังหลาย ดวยเหตุนั้น  
คนทั้งสองจึงรวมกันเลี้ยงชีวิต. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาเสด็จเท่ียวจาริกในชนบท   ไดเสด็จไป 
สูชนบทนั้น  ภิกษุทั้งหลายเขาไปสูบานเพ่ือบิณฑบาต   ฟงประพฤติการณนั้น 
แลว    ทลูบอกแดพระผูมีพระภาคเจา      พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดง 
ความท่ีภิกษุนั้นเปนมุนีผูขีณาสพ    ซึง่ไมสําเร็จการเลี้ยงชีวิตรวมกับพราน   จึง 
ตรัสคาถานี้   เพ่ือทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลาน้ัน. 
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นและพรานน้ัน 
คนทั้งสองน้ันไมเสมอกัน    มนุษยทัง้หลายยอมกลาวคําใดวา    มีการเลี้ยงชพี 
รวมกัน   คําน้ันผิด   เพราะเหตุไร   เพราะมีที่อยูและความเปนอยูไกลกัน   ที่อยู  
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และความเปนอยูของคนท้ังสองน้ันไกลกัน     เพราะเหตุนั้น      คนทั้งสองน้ัน 
จึงชื่อวา  ทูริวิหารวุตฺติโน  แปลวา  มีทีอ่ยูและความเปนอยูไกลกัน. 
         บทวา  วิหาโร  ไดแก   โอกาสเปนที่อยู.   กโ็อกาสเปนที่อยูนั้นของ 
ภิกษุมีในปา  และของพรานมีในบาน.  บทวา  วุตฺติ  ไดแก มีความเปนอยู. 
ก็ความเปนอยูนั้นของภิกษุไดแกการเท่ียวไปเพ่ือภิกขาตามตรอกในบาน  และ 
ของพราน คือ  การฆาเนื้อและนกในปา.  
         อีกประการหน่ึง  คฤหัสถเลี้ยงลกูเมีย  เพราะเหตุนั้น   พรานนั้นยอม 
เลี้ยงลูกเมียดวยกรรมนั้น    สวนภิกษุผูขีณาสพน้ันไมยึดถือวาเปนของเรา  มี 
วัตรงาม   คือ   เวนจากความยึดถือวาเปนของเราดวยตัณหาและทิฏฐิในลูกเมีย 
ทั้งหลาย   ชือ่วา   มีวัตรงาม   เพราะความเปนผูมีวัตรอันสะอาด และความเปน 
ผูมีวัตรอันงาม.  
         อีกประการหน่ึง   คฤหัสถไมสํารวมเพราะบ่ันรอนสัตวอ่ืน  พรานน้ัน  
เปนคฤหัสถ  ชื่อวา ไมสํารวมแลว  ดวยกายวาจาและจิต เพราะบ่ันรอนสัตวอ่ืน 
คือ  การเขาไปตัดชีวิตินทรียของสัตวเหลาน้ัน  มุนสีํารวมเปนนิตย รักษาสัตว 
มีชีวิตไว  สวนภิกษุนอกน้ีเปนมุนีผูขีณาสพ  สํารวม  คือ  สังวรเปนนิตยดวย 
กาย   วาจา   และจิต   ยอมรักษาสัตวมีชีวิตไว   เมือ่เปนเชนนี้คนท้ังสองน้ันจัก 
มีการเลี้ยงชีพรวมกันอยางไรไดดังน้ีแล. 
         คาถาวา สิขี  ยถา  ดงัน้ี   มีอุบัติอยางไร  ? 
         ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ กรุงกบิลพัสดุ  การสนทนา 
ไดเกิดข้ึนแกศากยะทั้งหลายวา    ผูบรรลุโสดากอน    ยอมเปนผูแกกวาผูบรรลุ  
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โสดาภายหลังโดยธรรม  เพราะฉะนั้น    ภิกษุผูบรรลุโสดาภายหลัง    พึงกระทํา 
กิจท้ังหลายมีการอภิวาทนเปนตน  แกคฤหัสถผูบรรลโุสดากอน  ภิกษุผูบิณฑบาต 
เปนวัตรรูปหน่ึง  ไดฟงการสนทนาน้ัน   จึงกราบทูลบอกแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายวา    กช็าตินี้เปนอยางหน่ึง  เพศเปนวัตถุพึงบูชา 
จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาอนาคามีเปนคฤหัสถไซร  อนาคามีผูคฤหัสถ 
นั้นพึงการทํากิจท้ังหลายมีการอภิวาทนเปนตน    แกสามเณรแมผูบวชในวันนั้น 
เมื่อจะทรงแสดงคุณพิเศษของภิกษุแมผูบรรลุโสดาภายหลัง    มีคุณใหญยิง่กวา 
คฤหัสถผูบรรลุโสดากอนอีก    จึงตรัสคาถานี้     เพ่ือทรงแสดงธรรมแกภิกษุ 
ทั้งหลาย.    
         คาถาน้ันมีเนื้อความวา    นกยูงบินไปในอากาศนี้ใดเรียกวา   มีหงอน 
เพราะมีภาวะท่ีหงอนซ่ึงเกิดที่ศีรษะ   และมีสรอยคอเขียวท่ีคอเชนทอนแกวมณี 
นกยูงน้ันยอมไมถึงเสี้ยวแมที่  ๑๖    ดวยความเร็วของสุวรรณหงส    ในบรรดา 
หริตหงส   ตัมพหงส    กาฬหงส    ปากหงสและสุวรรณหงส    แมสุวรรณหงส 
ยอมบินไปไดพันโยชนบาง  หน่ึงโยชนบาง    โดยครูเดียว    สวนนกยูงนอกนี้ 
ไมปรากฏวาสามารถ   แตหงสและนกยูงแมทั้งสองก็เปนสัตวนาดู    เพราะความ 
เปนสัตวที่นาดู   ฉันใด  คฤหัสถแมบรรลโุสดากอนก็ฉันนั้น    ยอมเปนผูที่นาดู 
ดวยมรรคทัสสนะแมก็จริง    ถึงอยางนั้นแล  คฤหัสถนั้น  ทําตามภิกษุผูบรรล ุ
โสดาภายหลังก็ดี  ผูมีภาวะอันเที่ยงตรงนาดู    ดวยมรรคทัสสนะก็ดี   ดวยเชาว 
ไมได  ถามวา   ดวยเชาวไหน     ตอบวา   ดวยเชาวคือวิปสสนาญาณในมรรค 
เบื้องสูง    เพราะญาณนั้นของคฤหัสถเปนของชา    เพราะความเปนญาณท่ียุง  
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ดวยความยุงมีบุตรภรรยาเปนตน    สวนญาณของภิกษุเปนของเร็ว  เพราะความ 
ยุงนั้นถูกสางแลว   เนื้อความน้ีนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยบทน้ี 
วา  ผูเปนมุนี    สงัดเงียบเพงอยูในปา     ก็ภิกษุผูเสกขมุนีนี้     สงัดเงียบดวย 
กายวิเวกและจิตวิเวก   และเพงอยูในปาเปนนิตย   ดวยลักขณารัมมณูปนิชฌาน 
วิเวกและฌานเห็นปานน้ีของคฤหัสถจะมีแตที่ไหน  ก็อธิบายในคาถานี้  มีเพียง 
เทาน้ีแล. 
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