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๑. เทวทหวคฺค 
๑. เทวทหสุตฺต 

[๑] เอวมฺเม สุตํ:- เอกํ สมยํ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ เทวทหํ นาม สกฺยานํ นิคโม. ตตฺร โข 
ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ภิกฺขโว”ติ. “ภทนฺเต”ติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ:  

สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา เอวํวาทิโน เอวํทิฏฺฐิโน “ยํ กิญฺจายํ ปุริสปุคฺคโล      
ปฏิสํเวเทติ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา สพฺพนฺตํ ปุพฺเพกตเหตุ, อิติ ปุราณานํ กมฺมานํ ตปสา 
พฺยนฺตีภาวา นวานํ กมฺมานํ อกรณา อายตึ อนวสฺสโว. อายตึ อนวสฺสวา กมฺมกฺขโย, กมฺมกฺขยา 
ทุกฺขกฺขโย, ทุกฺขกฺขยา เวทนากฺขโย, เวทนากฺขยา สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวํวาทิโน 
ภิกฺขเว นิคณฺฐา.  

เอวํวาทาหํ ภิกฺขเว นิคนฺเถ อุปสงฺกมิตฺวา เอวํ วทามิ “สจฺจํ กิร ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา เอวํ
วาทิโน เอวํทิฏฺฐิโน ‘ยํ กิญฺจายํ ปุริสปุคฺคโล ปฏิสํเวเทติ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, สพฺพนฺตํ 
ปุพฺเพกตเหตุ. อิติ ปุราณานํ กมฺมานํ ตปสา พฺยนฺตีภาวา นวานํ กมฺมานํ อกรณา อายตึ              
อนวสฺสโว, อายตึ อนวสฺสวา กมฺมกฺขโย, กมฺมกฺขยา ทุกฺขกฺขโย, ทุกฺขกฺขยา เวทนากฺขโย,           
เวทนากฺขยา สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. เต จ เม ภิกฺขเว นิคนฺถา เอวํ ปุฏฺฐา “อามา”ติ       
ปฏิชานนฺติ.  

ตฺยาหํ เอวํ วทามิ “กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา ชานาถ ‘อหุวเมฺหว มยํ ปุพฺเพ, น         
นาหุวมฺหา”ติ. โน หิทํ อาวุโส. 

“กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา ชานาถ ‘อกรเมฺหว มยํ ปุพฺเพ ปาปกมฺมํ, น นากรมฺหา”ติ. 
โน หิทํ อาวุโส.  

“กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา ชานาถ ‘เอวรูปํ วา เอวรูปํ วา ปาปกมฺมํ อกรมฺหา”ติ. โน 
หิทํ อาวุโส. กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา ชานาถ เอตฺตกํ วา ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ, เอตฺตกํ วา ทุกฺขํ     
นิชฺชีเรตพฺพํ เอตฺตกมฺหิ วา ทุกฺเข นิชฺชิณฺเณ สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. โน หิทํ อาวุโส.  

“กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา ชานาถ ทิฏฺเฐว ธมฺเม อกุสลานํ ธมฺมานํ, ปหานํ กุสลานํ 
ธมฺมานํ อุปสมฺปทนฺ”ติ. โน หิทํ อาวุโส. 

[๒] อิติ กิร ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา น ชานาถ “อหุวเมฺหว มยํ ปุพฺเพ น นาหุวมฺหา”ติ. น 
ชานาถ “อกรเมฺหว มยํ ปุพฺเพ ปาปกมฺมํ, น นากรมฺหา”ติ, น ชานาถ “เอวรูปํ วา เอวรูปํ วา        
ปาปกมฺมํ อกรมฺหา”ติ, น ชานาถ “เอตฺตกํ วา ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ, เอตฺตกํ วา ทุกฺขํ นิชฺชีเรตพฺพํ,      
เอตฺตกมฺหิ วา ทุกฺเข นิชฺชิณฺเณ สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. น ชานาถ ทิฏฺเฐว ธมฺเม อกุสลา
นํ ธมฺมานํ ปหานํ กุสลานํ ธมฺมานํ อุปสมฺปทํ. เอวํ สนฺเต อายสฺมนฺตานํ นิคนฺถานํ น กลฺลมสฺส 
เวยฺยากรณาย “ยํ กิญฺจายํ ปุริสปุคฺคโล ปฏิสํเวเทติ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, สพฺพนฺตํ     
ปุพฺเพกตเหตุ. อิติ ปุราณานํ กมฺมานํ ตปสา พฺยนฺตีภาวา นวานํ กมฺมานํ อกรณา อายตึ อนวสฺส
โว, อายตึ อนวสฺสวา กมฺมกฺขโย, กมฺมกฺขยา ทุกฺขกฺขโย, ทุกฺขกฺขยา เวทนากฺขโย, เวทนากฺขยา 
สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. 
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สเจ ปน ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา ชาเนยฺยาถ “อหุวเมฺหว มยํ ปุพฺเพ, น นาหุวมฺหา”ติ,      
ชาเนยฺยาถ “อกรเมฺหว มยํ ปุพฺเพ ปาปกมฺมํ, น นากรมฺหา”ติ, ชาเนยฺยาถ “เอวรูปํ วา เอวรูปํ วา 
ปาปกมฺมํ อกรมฺหา”ติ, ชาเนยฺยาถ “เอตฺตกํ วา ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ, เอตฺตกํ วา ทุกฺขํ นิชฺชีเรตพฺพํ,   
เอตฺตกมฺหิ วา ทุกฺเข นิชฺชิณฺเณ สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. ชาเนยฺยาถ ทิฏฺเฐว ธมฺเม        
อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานํ กุสลานํ ธมฺมานํ อุปสมฺปทํ. เอวํ สนฺเต อายสฺมนฺตานํ นิคนฺถานํ          
กลฺลมสฺส เวยฺยากรณาย “ยํ กิญฺจายํ ปุริสปุคฺคโล ปฏิสํเวเทติ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา,    
สพฺพนฺตํ ปุพฺเพกตเหตุ. อิติ ปุราณานํ กมฺมานํ ตปสา พฺยนฺตีภาวา นวานํ กมฺมานํ อกรณา อายตึ 
อนวสฺสโว, อายตึ อนวสฺสวา กมฺมกฺขโย, กมฺมกฺขยา ทุกฺขกฺขโย, ทุกฺขกฺขยา เวทนากฺขโย,          
เวทนากฺขยา สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. 

[๓] เสยฺยถาปิ อาวุโส นิคนฺถา ปุริโส สลฺเลน วิทฺโธ อสฺส สวิเสน คาฬฺหูปเลปเนน, โส 
สลฺลสฺสปิ เวธนเหตุ ทุกฺขา ติพฺพา  กฏุกา เวทนา เวทิเยยฺย. ตสฺ ส มิตฺตามจฺจา ญาติสาโลหิตา 1

ภิสกฺกํ สลฺลกตฺตํ อุปฏฺฐาเปยฺยํุ. ตสฺส โส ภิสกฺโก สลฺลกตฺโต สตฺเถน วณมุขํ ปริกนฺเตยฺย. โส      
สตฺเถนปิ วณมุขสฺส ปริกนฺตนเหตุ ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิเยยฺย. ตสฺส โส ภิสกฺโก 
สลฺลกตฺโต เอสนิยา สลฺลํ เอเสยฺย. โส เอสนิยาปิ สลฺลสฺส เอสนาเหตุ ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา 
เวทิเยยฺย. ตสฺส โส ภิสกฺโก สลฺลกตฺโต สลฺลํ อพฺภูเณฺหยฺย.  โส สลฺลสฺสปิ อพฺภูณฺหนเหตุ  ทุกฺขา 2 3

ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิเยยฺย. ตสฺส โส ภิสกฺโก สลฺลกตฺโต อคทงฺคารํ วณมุเข โอทเหยฺย, โส 
อคทงฺคารสฺสปิ วณมุเข โอทหนเหตุ ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิเยยฺย. โส อปเรน สมเยน 
รูเฬฺหน วเณน สญฺฉวินา อโรโค อสฺส สุขี เสรี สยํวสี เยนกามงฺคโม. ตสฺส เอวมสฺส “อหํ โข ปุพฺเพ 
สลฺเลน วิทฺโธ อโหสึ สวิเสน คาฬฺหูปเลปเนน, โสหํ สลฺลสฺสปิ เวธนเหตุ ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา 
เวทนา เวทิยึ. ตสฺส เม มิตฺตามจฺจา ญาติสาโลหิตา ภิสกฺกํ สลฺลกตฺตํ อุปฏฺฐเปสุํ. ตสฺส เม โส       
ภิสกฺโก สลฺลกตฺโต สตฺเถน วณมุขํ ปริกนฺติ, โสหํ สตฺเถนปิ วณมุขสฺส ปริกนฺตนเหตุ ทุกฺขา ติพฺพา 
กฏุกา เวทนา เวทิยึ. ตสฺส เม โส ภิสกฺโก สลฺลกตฺโต เอสนิยา สลฺลํ เอสิ, โสหํ เอสนิยาปิ สลฺลสฺส 
เอสนาเหตุ ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิยึ. ตสฺส เม โส ภิสกฺโก สลฺลกตฺโต สลฺลํ อพฺภูณฺหิ.  4

โสหํ สลฺลสฺสปิ อพฺภูณฺหนเหตุ ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิยึ. ตสฺส เม โส ภิสกฺโก สลฺลกตฺโต 
อคทงฺคารํ วณมุเข โอทหิ, โสหํ อคทงฺคารสฺสปิ วณมุเข โอทหนเหตุ ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา 
เวทิยึ. โสมฺหิ เอตรหิ รูฬฺเหน วเณน สญฺฉวินา อโรโค สุขี เสรี สยํวสี เยนกามงฺคโม”ติ. 

 ก. ติปฺปา1

 ฉ.ม. อพฺพุเหยฺย2

 ฉ.ม. อพฺพุหนเหตุ3

 อิ. อพฺพุยฺหิ, ฉ.ม. อพฺพุหิ4
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เอวเมว โข อาวุโส นิคนฺถา สเจ ตุเมฺห ชาเนยฺยาถ “อหุวเมฺหว มยํ ปุพฺเพ, น                
นาหุวมฺหา”ติ, ชาเนยฺยาถ “อกรเมฺหว มยํ ปุพฺเพ ปาปกมฺมํ, น นากรมฺหา”ติ ชาเนยฺยาถ “เอวรูปํ 
วา เอวรูปํ วา ปาปกมฺมํ อกรมฺหา”ติ. ชาเนยฺยาถ “เอตฺตกํ วา ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ, เอตฺตกํ วา ทุกฺขํ     
นิชฺชีเรตพฺพํ, เอตฺตกมฺหิ วา ทุกฺเข นิชฺชิณฺเณ สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. ชาเนยฺยาถ: ทิฏฺเฐว 
ธมฺเม อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานํ กุสลานํ ธมฺมานํ อุปสมฺปทํ. เอวํ สนฺเต อายสฺมนฺตานํ นิคนฺถานํ 
กลฺลมสฺส เวยฺยากรณาย “ยํ กิญฺจายํ ปุริสปุคฺคโล ปฏิสํเวเทติ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา,    
สพฺพนฺตํ ปุพฺเพกตเหตุ, อิติ ปุราณานํ กมฺมานํ ตปสา พฺยนฺตีภาวา นวานํ กมฺมานํ อกรณา อายตึ 
อนวสฺสโว, อายตึ อนวสฺสวา กมฺมกฺขโย, กมฺมกฺขยา ทุกฺขกฺขโย, ทุกฺขกฺขยา เวทนากฺขโย,          
เวทนากฺขยา สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. 

ยสฺมา จ โข ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา น ชานาถ “อหุวเมฺหว มยํ ปุพฺเพ, น นาหุวมฺหา”ติ, น 
ชานาถ “อกรเมฺหว มยํ ปุพฺเพ ปาปกมฺมํ, น นากรมฺหา”ติ. น ชานาถ “เอวรูปํ วา เอวรูปํ วา        
ปาปกมฺมํ อกรมฺหา”ติ. น ชานาถ “เอตฺตกํ วา ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ, เอตฺตกํ วา ทุกฺขํ นิชฺชีเรตพฺพํ,       
เอตฺตกมฺหิ วา ทุกฺเข นิชฺชิณฺเณ สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. น ชานาถ: ทิฏฺเฐว ธมฺเม          
อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานํ กุสลานํ ธมฺมานํ อุปสมฺปทํ. ตสฺมา อายสฺมนฺตานํ นิคนฺถานํ น กลฺลมสฺส 
เวยฺยากรณาย “ยํ กิญฺจายํ ปุริสปุคฺคโล ปฏิสํเวเทติ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, สพฺพนฺตํ     
ปุพฺเพกตเหตุ. อิติ ปุราณานํ กมฺมานํ ตปสา พฺยนฺตีภาวา นวานํ กมฺมานํ อกรณา อายตึ              
อนวสฺสโว. อายตึ อนวสฺสวา กมฺมกฺขโย, กมฺมกฺขยา ทุกฺขกฺขโย, ทุกฺขกฺขยา เวทนากฺขโย.            
เวทนากฺขยา สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. 

[๔] เอวํ วุตฺเต ภิกฺขเว เต นิคนฺถา มํ เอตทโวจุํ “นิคนฺโถ อาวุโส นาฏปุตฺโต สพฺพญฺญู 
สพฺพทสฺสาวี อปริเสสํ ญาณทสฺสนํ ปฏิชานาติ ‘จรโต จ เม ติฏฺฐโต จ สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตตํ 
สมิตํ ญาณทสฺสนํ ปจฺจุปฏฺฐิตนฺ’ติ. โส เอวมาห ‘อตฺถิ โข โว อาวุโส นิคนฺถา ปุพฺเพว ปาปกมฺมํ 
กตํ, ตํ อิมาย กฏุกาย ทุกฺกรการิกาย นิชฺชีเรถ. ยํ ปเนตฺถ เอตรหิ กาเยน สํวุตา วาจาย สํวุตา 
มนสา สํวุตา ตํ อายตึ ปาปกมฺมสฺส อกรณํ. อิติ ปุราณานํ กมฺมานํ ตปสา พฺยนฺตีภาวา นวานํ     
กมฺมานํ อกรณา อายตึ อนวสฺสโว, อายตึ อนวสฺสวา กมฺมกฺขโย, กมฺมกฺขยา ทุกฺขกฺขโย,           
ทุกฺขกฺขยา เวทนากฺขโย, เวทนากฺขยา สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี’ติ. ตญฺจ ปนมฺหากํ รุจฺจติ เจว 
ขมติ จ, เตน จมฺหา อตฺตมนา”ติ. 

[๕] เอวํ วุตฺเต อหํ ภิกฺขเว เต นิคนฺเถ เอตทโวจํ “ปญฺจ โข อิเม อาวุโส นิคนฺถา ธมฺมา 
ทิฏฺเฐว ธมฺเม ทฺวิธาวิปากา. กตเม ปญฺจ ? สทฺธา รุจิ อนุสฺสโว อาการปริวิตกฺโก ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺ
ขนฺติ. อิเม โข อาวุโส นิคนฺถา ปญฺจ ธมฺมา ทิฏฺเฐว ธมฺเม ทฺวิธาวิปากา. ตตฺรายสฺมนฺตานํ           
นิคนฺถานํ กา อตีตํเส สตฺถริ สทฺธา, กา รุจิ, โก อนุสฺสโว, โก อาการปริวิตกฺโก, กา ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺ
ขนฺตี”ติ. เอวํวาที โข อหํ ภิกฺขเว นิคนฺเถสุ น กญฺจิ สหธมฺมิกํ วาทปฺปฏิหารํ สมนุปสฺสามิ. 



 4

ปุน จปราหํ ภิกฺขเว เต นิคนฺเถ เอวํ วทามิ “ตํ กึ มญฺญถ อาวุโส นิคนฺถา, ยสฺมึ โว สมเย 
ติพฺโพ  อุปกฺกโม โหติ ติพฺพํ ปธานํ, ติพฺพา ตสฺมึ สมเย โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา 5

เวทิเยถ, ยสฺมึ ปน โว สมเย น ติพฺโพ อุปกฺกโม โหติ น ติพฺพํ ปธานํ, น ติพฺพา ตสฺมึ สมเย            
โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิเยถา”ติ. ยสฺมึ  โน อาวุโส โคตม สมเย ติพฺโพ          6

อุปกฺกโม โหติ ติพฺพํ ปธานํ, ติพฺพา ตสฺมึ สมเย โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิยาม; 
ยสฺมึ ปน โน สมเย น ติพฺโพ อุปกฺกโม โหติ น ติพฺพํ ปธานํ, น ติพฺพา ตสฺมึ สมเย โอปกฺกมิกา      
ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิยามาติ. 

[๖] อิติ กิราวุโส นิคนฺถา ยสฺมึ โว สมเย ติพฺโพ อุปกฺกโม โหติ ติพฺพํ ปธานํ, ติพฺพา ตสฺมึ 
สมเย โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิเยถ; ยสฺมึ ปน โว สมเย น ติพฺโพ อุปกฺกโม 
โหติ น ติพฺพํ ปธานํ, น ติพฺพา ตสฺมึ สมเย โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิเยถ; เอวํ 
สนฺเต อายสฺมนฺตานํ นิคนฺถานํ น กลฺลมสฺส เวยฺยากรณาย “ยํ กิญฺจายํ ปุริสปุคฺคโล ปฏิสํเวเทติ 
สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, สพฺพนฺตํ ปุพฺเพกตเหตุ. อิติ ปุราณานํ กมฺมานํ ตปสา พฺยนฺตีภาวา 
นวานํ กมฺมานํ อกรณา อายตึ อนวสฺสโว, อายตึ อนวสฺสวา กมฺมกฺขโย, กมฺมกฺขยา ทุกฺขกฺขโย, 
ทุกฺขกฺขยา เวทนากฺขโย, เวทนากฺขยา สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. สเจ อาวุโส นิคนฺถา ยสฺมึ 
โว สมเย ติพฺโพ อุปกฺกโม โหติ ติพฺพํ ปธานํ,  ติฏฺเฐยฺ เยว ตสฺมึ สมเย โอปกฺกมิกา ทุ กฺขา ติพฺพา 7

กฎุกา เวทนา.๗ ยสฺมึ ปน โว สมเย น ติพฺ โพ อุปกฺกโม โหติ น ติพฺพํ ปธานํ ,๗ ติฏฺเฐยฺเยว ตสฺมึ 
สมเย โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติพฺพา กฎุกา เวทนา.  เอวํ สนฺเต อายสฺ มนฺตานํ  นิคนฺถานํ กลฺลมสฺส 8

เวยฺยากรณาย “ยํ กิญฺจายํ ปุริสปุคฺคโล ปฏิสํเวเทติ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, สพฺพนฺตํ     
ปุพฺเพกตเหตุ. อิติ ปุราณานํ กมฺมานํ ตปสา พฺยนฺตีภาวา นวานํ กมฺมานํ อกรณา อายตึ              
อนวสฺสโว, อายตึ อนวสฺสวา กมฺมกฺขโย, กมฺมกฺขยา ทุกฺขกฺขโย, ทุกฺขกฺขยา เวทนากฺขโย,          
เวทนากฺขยา สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. 

ยสฺมา จ โข อาวุโส นิคนฺถา ยสฺมึ โว สมเย ติพฺโพ อุปกฺกโม โหติ ติพฺพํ ปธานํ, ติพฺพา 
ตสฺมึ สมเย โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิเยถ. ยสฺมึ ปน โว สมเย น ติพฺโพ           
อุปกฺกโม โหติ น ติพฺพํ ปธานํ, น ติพฺพา ตสฺมึ สมเย โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา     
เวทิเยถ. เต ตุเมฺห สามํเยว โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิยมานา อวิชฺชา 
อญฺญาณา สมฺโมหา วิปจฺเจถ “ยํ กิญฺจายํ ปุริสปุคฺคโล ปฏิสํเวเทติ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ 
วา, สพฺพนฺตํ ปุพฺเพกตเหตุ; อิติ ปุราณานํ กมฺมานํ ตปสา พฺยนฺตีภาวา นวานํ กมฺมานํ อกรณา 

 อิ. ติปฺโป5

 ม. ยสฺมึ ปน โน6

-  ฉ.ม. น ติพฺพา ตสฺมึ สมเย โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติพฺพา กฎุกา เวทนา เวทิเยถ7

-  ฉ.ม. ติพฺพา ตสฺมึ สมเย โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติพฺพา กฎุกา เวทนา เวทิเยถ 8



 5

อายตึ อนวสฺสโว, อายตึ อนวสฺสวา กมฺมกฺขโย, กมฺมกฺขยา ทุกฺขกฺขโย, ทุกฺขกฺขยา เวทนากฺขโย, 
เวทนากฺขยา สพฺพํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวํวาทีปิ โข อหํ ภิกฺขเว นิคนฺเถสุ น กญฺจิ          
สหธมฺมิกํ วาทปฺปฏิหารํ สมนุปสฺสามิ. 

[๗] ปุน จปราหํ ภิกฺขเว เต นิคนฺเถ เอวํ วทามิ “ตํ กึ มญฺญถาวุโส นิคนฺถา, ยมิทํ กมฺมํ 
ทิฏฺฐธมฺมเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา ‘สมฺปรายเวทนียํ โหตู’ติ ลพฺภเมตนฺ”ติ. โน หิทํ 
อาวุโส. ยมฺปนิทํ กมฺมํ สมฺปรายเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา ‘ทิฏฺฐธมฺมเวทนียํ โหตู’ติ 
ลพฺภเมตนฺ”ติ. โน หิทํ อาวุโส. “ตํ กึ มญฺญถาวุโส นิคนฺถา, ยมิทํ กมฺมํ สุขเวทนียํ. ตํ อุปกฺกเมน 
วา ปธาเนน วา ‘ทุกฺขเวทนียํ โหตู’ติ ลพฺภเมตนฺ”ติ. โน หิทํ อาวุโส. “ยมฺปนิทํ กมฺมํ ทุกฺขเวทนียํ, ตํ 
อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา ‘สุขเวทนียํ โหตู’ติ ลพฺภเมตนฺ”ติ. โน หิทํ อาวุโส. ตํ กึ มญฺญถาวุโส      
นิคนฺถา, ยมิทํ กมฺมํ ปริปกฺกเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา ‘อปริปกฺกเวทนียํ โหตู’ติ       
ลพฺภเมตนฺ”ติ. โน หิทํ อาวุโส. “ยมฺปนิทํ กมฺมํ อปริปกฺกเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา     
‘ปริปกฺกเวทนียํ โหตู’ติ ลพฺภเมตนฺ”ติ. โน หิทํ อาวุโส. “ตํ กึ มญฺญถาวุโส นิคนฺถา, ยมิทํ กมฺมํ    
พหุเวทนียํ,  ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา ‘อปฺปเวทนี ยํ  โหตู’ติ ลพฺภเมตนฺ”ติ. โน หิทํ  อาวุโส. 9 10

“ยมฺปนิทํ กมฺมํ อปฺปเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา ‘พหุเวทนียํ โหตู’ติ ลพฺภเมตนฺ”ติ. โน 
หิทํ อาวุโส. “ตํ กึ มญฺญถาวุโส นิคนฺถา, ยมิทํ กมฺมํ สเวทนียํ,  ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา     11

‘อเวทนียํ โหตู’ติ ลพฺภเมตนฺ”ติ. โน หิทํ อาวุโส. “ยํ ปนิทํ กมฺมํ อเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน 
วา ‘สเวทนียํ โหตู’ติ ลพฺภเมตนฺ”ติ. โน หิทํ อาวุโส. 

[๘] อิติ กิร อาวุโส นิคนฺถา, ยมิทํ กมฺมํ ทิฏฺฐธมฺมเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา 
“สมฺปรายเวทนียํ โหตู”ติ อลพฺภเมตํ. ยํ ปนิทํ กมฺมํ สมฺปรายเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา 
“ทิฏฺฐธมฺมเวทนียํ โหตู”ติ อลพฺภเมตํ. ยมิทํ กมฺมํ สุขเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา “ทุกฺข
เวทนียํ โหตู”ติ อลพฺภเมตํ. ยมิทํ กมฺมํ ทุกฺขเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา “สุขเวทนียํ 
โหตู”ติ อลพฺภเมตํ. ยมิทํ กมฺมํ ปริปกฺกเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา “อปริปกฺกเวทนียํ 
โหตู”ติ อลพฺภเมตํ. ยมิทํ กมฺมํ อปริปกฺกเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา “ปริปกฺกเวทนียํ 
โหตู”ติ อลพฺภเมตํ. ยมิทํ กมฺมํ พหุเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา “อปฺปเวทนียํ โหตู”ติ 
อลพฺภเมตํ. ยมิทํ กมฺมํ อปฺปเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา “พหุเวทนียํ โหตู”ติ อลพฺภเมตํ. 
ยมิทํ กมฺมํ สเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา “อเวทนียํ โหตู”ติ อลพฺภเมตํ. ยมิทํ กมฺมํ         
อเวทนียํ, ตํ อุปกฺกเมน วา ปธาเนน วา “สเวทนียํ โหตู”ติ อลพฺภเมตํ. เอวํ สนฺเต อายสฺมนฺตานํ    

 ฉ.ม. สเวทนียํ9

 ฉ.ม. อเวทนียํ10

 อิ. เวทนียํ โปราณโปตฺถเกปิ “เวทนียํ” อิติ ทิสฺสติ11
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นิคนฺถานํ อผโล อุปกฺกโม โหติ อผลํ ปธานํ. เอวํวาที ภิกฺขเว นิคนฺถา, เอวํวาทีนํ ภิกฺขเว นิคนฺถานํ 
ทส สหธมฺมิกา วาทานุวาทา คารยฺหฏฺฐานํ อาคจฺฉนฺติ. 

[๙] สเจ ภิกฺขเว สตฺตา ปุพฺเพกตเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, อทฺธา ภิกฺขเว นิคนฺถา      
ปุพฺเพ ทุกฺกฏกมฺมการิโน, ยํ เอตรหิ เอวรูปา ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิยนฺติ. สเจ ภิกฺขเว 
สตฺตา อิสฺสรนิมฺมานเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, อทฺธา ภิกฺขเว นิคนฺถา ปาปเกน อิสฺสเรน            
นิมฺมิตา, ยํ เอตรหิ เอวรูปา ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิยนฺติ. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา สงฺคติภาว
เหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, อทฺธา ภิกฺขเว นิคนฺถา ปาปสงฺคติกา, ยํ เอตรหิ เอวรูปา ทุกฺขา ติพฺพา 
กฏุกา เวทนา เวทิยนฺติ. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา อภิชาติเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, อทฺธา ภิกฺขเว       
นิคนฺถา ปาปาภิชาติกา, ยํ เอตรหิ เอวรูปา ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิยนฺติ. สเจ ภิกฺขเว    
สตฺตา ทิฏฺฐธมฺมูปกฺกมเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, อทฺธา ภิกฺขเว นิคนฺถา เอวรูปา ปาปทิฏฺฐ      
ธมฺมูปกฺกมา,  ยํ เอตรหิ เอวรูปา ทุกฺขา ติพฺพา กฏุกา เวทนา เวทิยนฺติ. 12

สเจ ภิกฺขเว สตฺตา ปุพฺเพกตเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, คารยฺหา นิคนฺถา, โน เจ สตฺตา 
ปุพฺเพกตเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, คารยฺหา นิคนฺถา. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา อิสฺสรนิมฺมานเหตุ     
สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, คารยฺหา นิคนฺถา. โน เจ สตฺตา อิสฺสรนิมฺมานเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, 
คารยฺหา นิคนฺถา. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา สงฺคติภาวเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, คารยฺหา นิคนฺถา. โน 
เจ สตฺตา สงฺคติภาวเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, คารยฺหา นิคนฺถา: สเจ ภิกฺขเว สตฺตา อภิชาติเหตุ 
สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, คารยฺหา นิคนฺถา. โน เจ สตฺตา อภิชาติเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ,          
คารยฺหา นิคนฺถา. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา ทิฏฺฐธมฺมูปกฺกมเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, คารยฺหา          
นิคนฺถา. โน เจ สตฺตา ทิฏฺฐธมฺมูปกฺกมเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, คารยฺหา นิคนฺถา. เอวํวาที 
ภิกฺขเว นิคนฺถา. เอวํวาทีนํ ภิกฺขเว นิคนฺถานํ อิเม ทส สหธมฺมิกา วาทานุวาทา คารยฺหฏฺฐานํ 
อาคจฺฉนฺติ. เอวํ โข ภิกฺขเว อผโล อุปกฺกโม โหติ อผลํ ปธานํ. 

[๑๐] กถญฺจ ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผลํ ปธานํ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น เหว อนทฺธ
ภูตํ อตฺตานํ ทุกฺเขน อทฺธภาเวติ, ธมฺมิกญฺจ สุขํ น ปริจฺจชติ, ตสฺมึ จ สุเข อนธิมุจฺฉิโต โหติ. โส 
เอวํ ปชานาติ “อิมสฺส โข เม ทุกฺขนิทานสฺส สงฺขารํ ปทหโต สงฺขารปฺปธานา วิราโค โหติ, อิมสฺส 
ปน เม ทุกฺขนิทานสฺส อชฺฌุเปกฺขโต อุเปกฺขํ ภาวยโต วิราโค โหตี”ติ. โส ยสฺส หิ ขฺวาสฺส             
ทุกฺขนิทานสฺส สงฺขารํ ปทหโต สงฺขารปฺปธานา วิราโค โหติ, สงฺขารํ ตตฺถ ปทหติ. ยสฺส ปนสฺส      
ทุกฺขนิทานสฺส อชฺฌุเปกฺขโต อุเปกฺขํ ภาวยโต วิราโค โหติ, อุเปกฺขํ ตตฺถ ภาเวติ. ตสฺส ตสฺส        
ทุกฺขนิทานสฺส สงฺขารํ ปทหโต สงฺขารปฺปธานา วิราโค โหติ, เอวมฺปิสฺส ตํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ โหติ. 
ตสฺส ตสฺส ทุกฺขนิทานสฺส อชฺฌุเปกฺขโต อุเปกฺขํ ภาวยโต วิราโค โหติ. เอวมฺปิสฺส ตํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ 
โหติ. 

 ฉ.ม. ทิฏฺฐธมฺมูปกฺกมา12



 7

[๑๑] เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปุริโส อิตฺถิยา สารตฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต ติพฺพจฺฉนฺโท                
ติพฺพาเปกฺโข, โส ตํ อิตฺถึ ปสฺเสยฺย อญฺเญน ปุริเสน สทฺธึ สนฺติฏฺฐนฺตึ สลฺลปนฺตึ สญฺชคฺฆนฺตึ         
สํหสนฺตึ. ตํ กึ มญฺญถ ภิกฺขเว, อปิ นุ ตสฺส ปุริสสฺส อมุํ อิตฺถึ ทิสฺวา อญฺเญน ปุริเสน สทฺธึ          
สนฺติฏฺฐนฺตึ สลฺลปนฺตึ สญฺชคฺฆนฺตึ สํหสนฺตึ อุปฺปชฺเชยฺยํุ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสูปายาสาติ. เอวํ 
ภนฺเต. ตํ กิสฺส เหตุ ? อมุ หิ ภนฺเต ปุริโส อมุสฺสา อิตฺถิยา สารตฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต ติพฺพจฺฉนฺโท    
ติพฺพาเปกฺโข, ตสฺมา ตํ อิตฺถึ ทิสฺวา อญฺเญน ปุริเสน สทฺธึ สนฺติฏฺฐนฺตึ สลฺลปนฺตึ สญฺชคฺฆนฺตึ      
สํหสนฺตึ อุปฺปชฺชนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสูปายาสาติ. อถ โข ภิกฺขเว ตสฺส ปุริสสฺส เอวมสฺส 13

“อหํ โข อมุสฺสา อิตฺถิยา สารตฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต ติพฺพจฺฉนฺโท ติพฺพาเปกฺโข, ตสฺส เม อมุํ อิตฺถึ    
ทิสฺวา อญฺเญน ปุริเสน สทฺธึ สนฺติฏฺฐนฺตึ สลฺลปนฺตึ สญฺชคฺฆนฺตึ สํหสนฺตึ อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทว
ทุกฺขโทมนสฺสูปายาสา. ยนฺนูนาหํ โย เม อมุสฺสา อิตฺถิยา ฉนฺทราโค, ตํ ปชเหยฺยนฺ”ติ. โส โย     
อมุสฺสา อิตฺถิยา ฉนฺทราโค, ตํ ปชเหยฺย. โส ตํ อิตฺถึ ปสฺเสยฺย อปเรน สมเยน อญฺเญน ปุริเสน 
สทฺธึ สนฺติฏฺฐนฺตึ สลฺลปนฺตึ สญฺชคฺฆนฺตึ สํหสนฺตึ. ตํ กึ มญฺญถ ภิกฺขเว, อปิ นุ ตสฺส ปุริสสฺส อมุํ 
อิตฺถึ ทิสฺวา อญฺเญน ปุริเสน สทฺธึ สนฺติฏฺฐนฺตึ สลฺลปนฺตึ สญฺชคฺฆนฺตึ สํหสนฺตึ อุปฺปชฺเชยฺยํุ โสก
ปริเทวทุกฺขโทมนสฺสูปายาสาติ. โน เหตํ ภนฺเต. ตํ กิสฺส เหตุ ? อมุ หิ ภนฺเต ปุริโส อมุสฺสา อิตฺถิยา 
วีตราโค,  ตสฺมา ตํ อิตฺถึ ทิสฺวา อญฺ เญน ปุริเสน สทฺธึ สนฺติฏฺฐนฺตึ สลฺลปนฺ ตึ สญฺชคฺฆนฺตึ            14

สํหสนฺตึ น อุปฺปชฺเชยฺยํุ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสูปายาสาติ. 15

เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ น เหว อนทฺธภูตํ อตฺตานํ ทุกฺเขน อทฺธภาเวติ. ธมฺมิกญฺจ สุขํ น 
ปริจฺจชติ, ตสฺมึ จ สุเข อนธิมุจฺฉิโต โหติ. โส เอวํ ปชานาติ “อิมสฺส โข เม ทุกฺขนิทานสฺส สงฺขารํ 
ปทหโต สงฺขารปฺปธานา วิราโค โหติ. อิมสฺส ปน เม ทุกฺขนิทานสฺส อชฺฌุเปกฺขโต อุเปกฺขํ ภาวยโต 
วิราโค โหตี”ติ. โส ยสฺส หิ ขฺวาสฺส ทุกฺขนิทานสฺส สงฺขารํ ปทหโต สงฺขารปฺปธานา วิราโค โหติ,  
สงฺขารํ ตตฺถ ปทหติ. ยสฺส ปนสฺส ทุกฺขนิทานสฺส อชฺฌุเปกฺขโต อุเปกฺขํ ภาวยโต วิราโค โหติ,        
อุเปกฺขํ ตตฺถ ภาเวติ. ตสฺส ตสฺส ทุกฺขนิทานสฺส สงฺขารํ ปทหโต สงฺขารปฺปธานา วิราโค โหติ,       
เอวมฺปิสฺส ตํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ โหติ, ตสฺส ตสฺส ทุกฺขนิทานสฺส อชฺฌุเปกฺขโต อุเปกฺขํ ภาวยโต วิราโค 
โหติ. เอวมฺปิสฺส ตํ ทุกฺขํ นิชฺชิณฺณํ โหติ. เอวมฺปิ ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผลํ ปธานํ. 

[๑๒] ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “ยถาสุขํ โข เม วิหรโต อกุสลา ธมฺมา     
อภิวฑฺฒนฺติ, กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ. ทุกฺขาย ปน เม อตฺตานํ ปทหโต อกุสลา ธมฺมา               
ปริหายนฺ”ติ. กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ. ยนฺนูนาหํ ทุกฺขาย อตฺตานํ ปทเหยฺยนฺติ. โส ทุกฺขาย        
อตฺตานํ ปทหติ, ตสฺส ทุกฺขาย อตฺตานํ ปทหโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, กุสลา ธมฺมา            

 ฉ.ม. อุปฺปชฺเชยฺยํุ13

 ฉ.ม. วิราโค14

 อิ. อุปฺปชฺชนฺติ15
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อภิวฑฺฒนฺติ. โส น อปเรน สมเยน ทุกฺขาย อตฺตานํ ปทหติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ยสฺส หิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ 
อตฺถาย ทุกฺขาย อตฺตานํ ปทเหยฺย, สฺวาสฺส อตฺโถ อภินิปฺผนฺโน โหติ. ตสฺมา น อปเรน สมเยน    
ทุกฺขาย อตฺตานํ ปทหติ. เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อุสุกาโร เตชนํ ทฺวีสุ อลาเตสุ อาตาเปติ ปริตาเปติ อุชุํ 
กโรติ กมฺมนิยํ. ยโต โข ภิกฺขเว อุสุการสฺส เตชนํ ทฺวีสุ อลาเตสุ อาตาปิตํ โหติ ปริตาปิตํ อุชุํกตํ    
กมฺมนิยํ, น โส ตํ อปเรน สมเยน อุสุกาโร เตชนํ ทฺวีสุ อลาเตสุ อาตาเปติ ปริตาเปติ อุชุํ กโรติ     
กมฺมนิยํ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ยสฺส หิ โส ภิกฺขเว อตฺถาย อุสุกาโร เตชนํ ทฺวีสุ อลาเตสุ อาตาเปยฺย       
ปริตาเปยฺย อุชุํ กเรยฺย กมฺมนิยํ. สฺวาสฺส อตฺโถ อภินิปฺผนฺโน โหติ. ตสฺมา น อปเรน สมเยน         
อุสุกาโร เตชนํ ทฺวีสุ อลาเตสุ อาตาเปติ ปริตาเปติ อุชุํ กโรติ กมฺมนิยํ. เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิติ 
ปฏิสญฺจิกฺขติ “ยถาสุขํ โข เม วิหรโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ, กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ.       
ทุกฺขาย ปน เม อตฺตานํ ปทหโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ. ยนฺนูนาหํ 
ทุกฺขาย อตฺตานํ ปทเหยฺยนฺ”ติ.  โส ทุกฺขาย อตฺตานํ ปทหติ, ตสฺส ทุกฺขาย อตฺ ตานํ ปทหโต       16

อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ. โส น อปเรน สมเยน ทุกฺขาย อตฺตานํ    
ปทหติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ยสฺส หิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อตฺถาย ทุกฺขาย อตฺตานํ ปทเหยฺย, สฺวาสฺส อตฺโถ 
อภินิปฺผนฺโน โหติ. ตสฺมา น อปเรน สมเยน ทุกฺขาย อตฺตานํ ปทหตีติ.  เอวมฺปิ ภิกฺขเว สผโล      17

อุปกฺกโม โหติ สผลํ ปธานํ. 

[๑๓] ปุน จปรํ ภิกฺขเว อิธ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณ     
สมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา. โส อิมํ โลกํ   
สเทวกํ สมารกํ สพฺรหฺมกํ สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชํ สเทวมนุสฺสํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ, 
โส ธมฺมํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ 
ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสติ, ตํ ธมฺมํ สุณาติ คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อญฺญตรสฺมึ วา กุเล    
ปจฺจาชาโต. โส ตํ ธมฺมํ สุตฺวา ตถาคเต สทฺธํ ปฏิลภติ. โส เตน สทฺธาปฏิลาเภน สมนฺนาคโต อิติ 
ปฏิสญฺจิกฺขติ “สมฺพาโธ ฆราวาโส รชาปโถ, อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา, นยิทํ สุกรํ อคารํ อชฺฌาวสตา 
เอกนฺตปริปุณฺณํ เอกนฺตปริสุทฺธํ สงฺขลิขิตํ พฺรหฺมจริยํ จริตุํ, ยนฺนูนาหํ เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา    
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพเชยฺยนฺ”ติ. โส อปเรน สมเยน อปฺปํ วา 
โภคกฺขนฺธํ ปหาย มหนฺตํ วา โภคกฺขนฺธํ ปหาย อปฺปํ วา ญาติปริวฏฺฏํ ปหาย มหนฺตํ วา           
ญาติปริวฏฺฏํ ปหาย เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ 
ปพฺพชติ. 

[๑๔] โส เอวํ ปพฺพชิโต สมาโน ภิกฺขูนํ สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน ปาณาติปาตํ ปหาย 
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน, สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี   

 ฉ.ม. ปทเหยฺย16

 ฉ.ม.อิ. ปทหติ17
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วิหรติ. อทินฺนาทานํ ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ ทินฺนาทายี ทินฺนปาฏิกงฺขี อเถเนน        
สุจิภูเตน อตฺตนา วิหรติ. อพฺรหฺมจริยํ ปหาย พฺรหฺมจารี โหติ อาราจารี วิรโต เมถุนา คามธมฺมา. 
มุสาวาทํ ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เถโต ปจฺจยิโก อวิสํวาทโก โลกสฺส. 
ปิสุณํ วาจํ ปหาย ปิสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ, อิโต สุตฺวา น อมุตฺร อกฺขาตา อิเมสํ เภทาย 
อมุตฺร วา สุตฺวา น อิเมสํ อกฺขาตา อมูสํ เภทาย. อิติ ภินฺนานํ วา สนฺธาตา สหิตานํ วา                
อนุปฺปทาตา สมคฺคาราโม สมคฺครโต สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณึ วาจํ ภาสิตา โหติ. ผรุสํ วาจํ ปหาย 
ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ, ยา สา วาจา เนลา กณฺณสุขา เปมนียา หทยงฺคมา โปรี พหุชน    
กนฺตา พหุชนมนาปา, ตถารูปึ วาจํ ภาสิตา โหติ. สมฺผปฺปลาปํ ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต 
โหติ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที, นิธานวตึ วาจํ ภาสิตา กาเลน สาปเทสํ    
ปริยนฺตวตึ อตฺถสญฺหิตํ. โส พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต โหติ. เอกภตฺติโก โหติ รตฺตูปรโต, 
วิรโต  วิกาลโภชนา. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต โหติ. มาลาคนฺ ธวิเลปนธารณมณฺฑน   18

วิภูสนฏฺฐานา ปฏิวิรโต โหติ. อุจฺจาสยนมหาสยนา ปฏิวิรโต โหติ. ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา         
ปฏิวิรโต โหติ. อามกธญฺญปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. อามกมํสปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. อิตฺถี
กุมาริกปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. ทาสีทาสปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. อเชฬกปฏิคฺคหณา        
ปฏิวิรโต โหติ. กุกฺกุฏสูกรปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. หตฺถิควาสฺสวฬวปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. 
เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. ทูเตยฺยปหีณคมนานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ. กยวิกฺกยา        
ปฏิวิรโต โหติ. ตุลากูฏกํสกูฏมานกูฏา ปฏิวิรโต โหติ. อุกฺโกฏนวญฺจนนิกติสาจิโยคา ปฏิวิรโต 
โหติ. เฉทนวธพนฺธนวิปราโมสอาโลปสหสาการา ปฏิวิรโต โหติ. โส สนฺตุฏฺโฐ โหติ                   
กายปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปิณฺฑปาเตน. โส เยน เยเนว ปกฺกมติ, สมาทาเยว         
ปกฺกมติ. เสยฺยถาปิ นาม ปกฺขี สกุโณ เยน เยเนว เฑติ, สปตฺตภาโรว เฑติ, เอวเมว ภิกฺขุ            
สนฺตุฏฺโฐ โหติ กายปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปิณฺฑปาเตน, โส เยน เยเนว ปกฺกมติ     
สมาทาเยว ปกฺกมติ. โส อิมินา อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺตํ อนวชฺชสุขํ ปฏิสํเวเทติ. 

[๑๕] โส จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยญฺชนคฺคาหี, ยตฺวาธิกรณเมนํ 
จกฺขุนฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยํุ, ตสฺส สํวราย 
ปฏิปชฺชติ, รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริยํ, จกฺขุนฺทฺริเย สํวรํ อาปชฺชติ. โสเตน สทฺทํ สุตฺวา... ฆาเนน คนฺธํ 
ฆายิตฺวา... ชิวฺหาย รสํ สายิตฺวา... กาเยน โผฏฺฐพฺพํ ผุสิตฺวา... มนสา ธมฺมํ วิญฺญาย น               
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยญฺชนคฺคาหี, ยตฺวาธิกรณเมนํ มนินฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ อภิชฺฌา        
โทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยํุ. ตสฺส สํวราย ปฏิปชฺชติ, รกฺขติ มนินฺทฺริยํ, 
มนินฺทฺริเย สํวรํ อาปชฺชติ. โส อิมินา อริเยน อินฺทฺริยสํวเรน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺตํ อพฺยาเสกสุขํ 
ปฏิสํเวเทติ. 

 ก. ปฏิวิรโต18
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โส อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ, อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ,    
สมฺมิญฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ, สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ, อสิเต ปีเต 
ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี โหติ, อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหติ, คเต ฐิเต นิสินฺเน     
สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ. 

[๑๖] โส อิมินา จ อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต (อิมาย จ อริยาย สนฺตุฏฺฐิยา        
สมนฺนาคโต)  อิมินา จ อริ เยน อินฺทฺริยสํวเรน สมนฺนาคโต อิ มินา จ อริ เยน สติ สมฺปชญฺเญน 19

สมนฺนาคโต วิวิตฺตํ เสนาสนํ ภชติ อรญฺญํ รุกฺขมูลํ ปพฺพตํ กนฺทรํ คิริคุหํ สุสานํ วนปตฺถํ อพฺโภกาสํ 
ปลาลปุญฺชํ. โส ปจฺฉาภตฺตํ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา อุชุํ กายํ ปณิธาย 
ปริมุขํ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา, โส อภิชฺฌํ โลเก ปหาย วิคตาภิชฺเฌน เจตสา วิหรติ, อภิชฺฌาย จิตฺตํ    
ปริโสเธติ. พฺยาปาทปโทสํ ปหาย อพฺยาปนฺนจิตฺโต วิหรติ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี, พฺยาปาท     
ปโทสา จิตฺตํ ปริโสเธติ. ถินมิทฺธํ ปหาย วิคตถินมิทฺโธ วิหรติ อาโลกสญฺญี สโต สมฺปชาโน,           
ถินมิทฺธา จิตฺตํ ปริโสเธติ. อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ ปหาย อนุทฺธโต วิหรติ อชฺฌตฺตํ วูปสนฺตจิตฺโต,           
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺตํ ปริโสเธติ. วิจิกิจฺฉํ ปหาย ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิหรติ อกถํกถี กุสเลสุ ธมฺเมสุ,    
วิจิกิจฺฉาย จิตฺตํ ปริโสเธติ. โส อิเม ปญฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปญฺญาย ทุพฺพลี
กรเณ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺกํ สวิจารํ วิเวกชํ ปีติสุขํ ปฐมํ ฌานํ           
อุปสมฺปชฺช วิหรติ. เอวมฺปิ ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผลํ ปธานํ. 

ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา อชฺฌตฺตํ สมฺปสาทนํ เจตโส เอโกทิภาวํ    
อวิตกฺกํ อวิจารํ สมาธิชํ ปีติสุขํ ทุติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. เอวมฺปิ ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ 
สผลํ ปธานํ. 

ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปีติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขญฺจ 
กาเยน ปฏิสํเวเทติ, ยนฺตํ อริยา อาจิกฺขนฺติ “อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารี”ติ, ตติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช 
วิหรติ. เอวมฺปิ ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผลํ ปธานํ. 

ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสานํ 
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุขํ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. เอวมฺปิ ภิกฺขเว สผโล 
อุปกฺกโม โหติ สผลํ ปธานํ. 

[๑๗] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต     
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณาย จิตฺตํ อภินินฺนาเมติ. โส อเนกวิหิตํ 
ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ, เสยฺยถีทํ ? เอกมฺปิ ชาตึ เทฺวปิ ชาติโย ติสฺโสปิ ชาติโย จตสฺโสปิ ชาติโย 
ปญฺจปิ ชาติโย ทสปิ ชาติโย วีสมฺปิ ชาติโย ตึสมฺปิ ชาติโย จตฺตาฬีสมฺปิ ชาติโย ปญฺญาสมฺปิ 
ชาติโย ชาติสตมฺปิ ชาติสหสฺสมฺปิ ชาติสตสหสฺสมฺปิ อเนเกปิ สํวฏฺฏกปฺเป อเนเกปิ วิวฏฺฏกปฺเป 

 ( ) เอตฺถนฺตเร กตฺถจิ โปตฺถเก น ทิสฺสติ19
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อเนเกปิ สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเป “อมุตฺราสึ เอวํนาโม เอวํโคตฺโต เอวํวณฺโณ เอวมาหาโร เอวํ สุขทุกฺข
ปฏิสํเวที เอวมายุปริยนฺโต, โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ, ตตฺราปาสึ เอวํนาโม เอวํโคตฺโต เอวํ
วณฺโณ เอวมาหาโร เอวํ สุขทุกฺขปฏิสํเวที เอวมายุปริยนฺโต, โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโน”ติ, อิติ        
สาการํ สอุทฺเทสํ อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ. เอวมฺปิ ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผลํ 
ปธานํ. 

[๑๘] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต       
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต สตฺตานํ จุตูปปาตญาณาย จิตฺตํ อภินินฺนาเมติ. โส ทิพฺเพน       
จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ 
ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ “อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน 
สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา, อริยานํ อุปวาทกา 
มิจฺฉาทิฏฺฐิกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา, เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ     
นิรยํ อุปปนฺนา. อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา 
มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา, อริยานํ อนุปวาทกา สมฺมาทิฏฺฐิกา สมฺมาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา, เต 
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปนฺนา”ติ. อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน                 
อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต 
ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ. เอวมฺปิ ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผลํ ปธานํ. 

[๑๙] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต       
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต อาสวานํ ขยญาณาย จิตฺตํ อภินินฺนาเมติ. โส อิทํ ทุกฺขนฺติ ยถา
ภูตํ ปชานาติ, อยํ ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูตํ ปชานาติ, อยํ ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูตํ ปชานาติ, อยํ        
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูตํ ปชานาติ. อิเม อาสวาติ ยถาภูตํ ปชานาติ, อยํ อาสวสมุทโย
ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, อยํ อาสวนิโรโธติ ยถาภูตํ ปชานาติ, อยํ อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถา
ภูตํ ปชานาติ. ตสฺส เอวํ ชานโต เอวํ ปสฺสโต กามาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ, ภวาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ, 
อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ. วิมุตฺตสฺมึ “วิมุตฺต”มิติ ญาณํ โหติ, “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ 
กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาติ. เอวมฺปิ โข ภิกฺขเว สผโล อุปกฺกโม โหติ สผลํ ปธานํ.  

เอวํวาที ภิกฺขเว ตถาคโต.  เอวํวาที ภิกฺขเว ตถาคตํ๒๐ ทส สหธมฺมิกา ปาสํ สฏฺฐานํ  20 21

อาคจฺฉนฺติ. 

[๒๐] สเจ ภิกฺขเว สตฺตา ปุพฺเพกตเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, อทฺธา ภิกฺขเว ตถาคโต 
ปุพฺเพ สุกตกมฺมการี, ยํ เอตรหิ เอวรูปา อนาสวา สุขา เวทนา เวเทติ. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา            

-  ฉ.ม. ตถาคตา, เอวํวาทีนํ ภิกฺขเว ตถาคตาน ํ20

 ฉ.ม. ปาสํสณฺฐานา21
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อิสฺสรนิมฺมานเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, อทฺธา ภิกฺขเว ตถาคโต ภทฺทเกน อิสฺสเรน นิมฺมิโต, ยํ   
เอตรหิ เอวรูปา อนาสวา สุขา เวทนา เวเทติ. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา สงฺคติภาวเหตุ สุขทุกฺขํ           
ปฏิสํเวเทนฺติ, อทฺธา ภิกฺขเว ตถาคโต กลฺยาณสงฺคติโก, ยํ เอตรหิ เอวรูปา อนาสวา สุขา เวทนา 
เวเทติ. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา อภิชาติเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, อทฺธา ภิกฺขเว ตถาคโต กลฺยาณา  
ภิชาติโก, ยํ เอตรหิ เอวรูปา อนาสวา สุขา เวทนา เวเทติ. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา ทิฏฺฐธมฺมูปกฺกมเหตุ 
สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, อทฺธา ภิกฺขเว ตถาคโต กลฺยาณทิฏฺฐธมฺมูปกฺกโม, ยํ เอตรหิ เอวรูปา          
อนาสวา สุขา เวทนา เวเทติ. 

สเจ ภิกฺขเว สตฺตา ปุพฺเพกตเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, ปาสํโส ตถาคโต. โน เจ สตฺตา 
ปุพฺเพกตเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, ปาสํโส ตถาคโต. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา อิสฺสรนิมฺมานเหตุ สุข
ทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, ปาสํโส ตถาคโต. โน เจ สตฺตา อิสฺสรนิมฺมานเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ,     
ปาสํโส ตถาคโต. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา สงฺคติภาวเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, ปาสํโส ตถาคโต. โน 
เจ สตฺตา สงฺคติภาวเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, ปาสํโส ตถาคโต. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา อภิชาติเหตุ 
สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, ปาสํโส ตถาคโต. โน เจ สตฺตา อภิชาติเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, ปาสํโส 
ตถาคโต. สเจ ภิกฺขเว สตฺตา ทิฏฺฐธมฺมูปกฺกมเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, ปาสํโส ตถาคโต. โน เจ 
สตฺตา ทิฏฺฐธมฺมูปกฺกมเหตุ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวเทนฺติ, ปาสํโส ตถาคโต. เอวํวาที ภิกฺขเว ตถาคโต. 
เอวํวาที ภิกฺขเว ตถาคตํ อิเม ทส สหธมฺมิกา ปาสํสฏฺฐานา อาคจฺฉนฺตีติ. 

อิทมโวจ ภควา. อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ. 
เทวทหสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ ปฐมํ. 

——————— 

๑. เทวทหสูตร 
ว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีเทวทหนิคม 

วาทะของนิครนถ์ 
[๑] ข้าพเจ้า ได้สดับมาอย่างนี้ 22

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของเจ้าศากยะชื่อเทวทหะ แคว้นสักกะ ณ ที่นั้นแล 
พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย” ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัส
แล้ว  พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “บุรุษบุคคลนี้เสวยสุข
บ้าง เสวยทุกข์บ้าง เสวยอทุกขมสุขบ้าง ทั้งหมดนั้น เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน เพราะกรรมเก่า
สิ้นสุดด้วยตบะ(การบำเพ็ญเพียรอย่างหนัก) เพราะไม่ทำกรรมใหม่ จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจ(แห่งกรรม)ต่อไป 
เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไป กรรมจึงสิ้นไป เพราะกรรมสิ้นไป ทุกข์จึงสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้น

 คำว่า ข้าพเจ้า ในตอนเริ่มต้นของพระสูตรนี้และพระสูตรอื่น ๆ ในเล่มนี้ หมายถึง พระอานนท์22
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ไป เวทนาจึงสิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป”  นิครนถ์ทั้งหลาย เป็นผู้มีวาทะ23 24

อย่างนี้ 
ภิกษุทั้งหลาย เราเข้าไปหานิครนถ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้ แล้วถามอย่างนี้ว่า “นิครนถ์ผู้มีอายุ

ทั้งหลาย ได้ยินว่า ท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “บุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้าง เสวยทุกข์บ้าง 
เสวยอทุกขมสุขบ้าง ทั้งหมดนั้น เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน เพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะ 
เพราะไม่ทำกรรมใหม่ จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจ(แห่งกรรม)ต่อไป เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไป 
กรรมจึงสิ้นไป เพราะกรรมสิ้นไป ทุกข์จึงสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้นไป เวทนาจึงสิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกข์ทั้ง
ปวงจึงจักเป็นอันสลายไป” จริงหรือ” นิครนถ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้ว ก็ยังปฏิญญาว่า “ใช่”  

เราจึงถามนิครนถ์เหล่านั้นอย่างนี้ว่า “นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทราบหรือว่า “เราทั้ง
หลายได้มีแล้วในชาติก่อน มิใช่ไม่ได้มีแล้ว”  

นิครนถ์เหล่านั้นตอบว่า “ไม่ทราบ ท่านผู้มีอายุ” 
“นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทราบหรือว่า “เราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อน 

มิใช่ไม่ได้ทำไว้”  
“ไม่ทราบ ท่านผู้มีอายุ” 
“นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทราบหรือว่า “เราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้าง 

อย่างนี้บ้าง”  
“ไม่ทราบ ท่านผู้มีอายุ”  
“นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทราบหรือว่า “ทุกข์ประมาณเท่านี้สลายไปแล้ว ทุกข์

ประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไป หรือเมื่อทุกข์ประมาณเท่านี้สลายไปแล้ว ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลาย
ไป”  

“ไม่ทราบ ท่านผู้มีอายุ” 
“นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทราบการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมใน

ปัจจุบันหรือ”  
“ไม่ทราบ ท่านผู้มีอายุ” 
[๒] “นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ได้ยินว่า ท่านทั้งหลายไม่ทราบดังนี้ว่า “เราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติ

ก่อน มิใช่ไม่ได้มีแล้ว”  
ไม่ทราบว่า “เราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อน มิใช่ไม่ได้ทำไว้”  
ไม่ทราบว่า “เราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง”  
ไม่ทราบว่า “ทุกข์ประมาณเท่านี้สลายไปแล้ว ทุกข์ประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไป หรือเมื่อทุกข์

ประมาณเท่านี้สลายไปแล้ว ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป”  
ท่านทั้งหลายไม่ทราบการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนี้ 

นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรณ์ว่า “บุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้าง เสวยทุกข์บ้าง เสวยอทุกขมสุขบ้าง 

 ดูเทียบ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๗๙/๑๘๒, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๕/๓๑๕23

 นิครนถ์ท้ังหลาย หมายถึงนักบวชนอกพุทธศาสนาพวกหนึ่งมีนิครนถ์ นาฏบุตร เป็นเจ้าลัทธิ (ท.ีสี. (ไทย) ๙/๑๗๖/๕๙) นักบวช24

เหล่านี้เรียกตัวเองว่านิครนถ์ เพราะปฏิญาณตนว่า เป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องผูกพันไว้ในวัฏฏสงสาร (ม.ม.ูอ. (บาลี) ๒/๓๑๒/๑๔๑, 

ม.ม.ูฏีกา (บาลี) ๒/๓๑๒/๒๒๑) นักบวชเหล่านี้ เมื ่อเจ้าลัทธิ ตายแล้วก็แตกเป็ น ๒ พวก (ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๑/๒๔๙, ท.ีปา.อ. 

(บาลี) ๓/๑๖๔/๙๔, ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๔๑/๒๒)
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ทั้งหมดนั้น เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน เพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะ เพราะไม่ทำกรรมใหม่ 
จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจ(แห่งกรรม)ต่อไป เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไป กรรมจึงสิ้นไป เพราะ
กรรมสิ้นไป ทุกข์จึงสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้นไป เวทนาจึงสิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอัน
สลายไป” 

นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าท่านทั้งหลายพึงทราบว่า “เราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อน มิใช่ไม่ได้
มีแล้ว” 

พึงทราบว่า “เราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อน มิใช่ไม่ได้ทำไว้” 
พึงทราบว่า “เราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง” 
พึงทราบว่า “ทุกข์ประมาณเท่านี้สลายไปแล้ว ทุกข์ประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไป หรือเมื่อทุกข์

ประมาณเท่านี้สลายไปแล้ว ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป” 
ท่านทั้งหลายพึงทราบการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบัน  เมื่อเป็นเช่นนี้ 25

นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลายจึงควรพยากรณ์ว่า “บุรุษบุคคลนี้เสวย 
สุขบ้าง เสวยทุกข์บ้าง เสวยอทุกขมสุขบ้าง ทั้งหมดนั้น เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน 

เพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะ เพราะไม่ทำกรรมใหม่ จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจ(แห่งกรรม)ต่อไป เพราะไม่เป็น
ไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไป กรรมจึงสิ้นไป เพราะกรรมสิ้นไป ทุกข์จึงสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้นไป เวทนาจึง
สิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป” 

[๓] นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษอย่างร้ายแรง เพราะ
เหตุแห่งการถูกลูกศรแทง บุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน มิตรอำมาตย์ ญาติสาโลหิต ของเขาจึง26

หาหมอผ่าตัดมารักษา หมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลของบุรุษนั้น เพราะเหตุแห่งการใช้มีดผ่าปากแผล 
บุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน หมอผ่าตัดนั้นจึงใช้เครื่องมือตรวจหาลูกศร (ในแผล)ของเขา 
เพราะเหตุแห่งการตรวจหาลูกศร บุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน หมอผ่าตัดนั้นจึงถอนลูกศรออก 
เพราะเหตุแห่งการถอนลูกศรออก บุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน หมอผ่าตัดนั้นใส่ยาถอนพิษที่
ปากแผล เพราะเหตุแห่งการใส่ยาถอนพิษที่ปากแผล บุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน 

ต่อมา เพราะบาดแผลหาย มีผิวหนังเรียบสนิท บุรุษนั้นจึงหายโรค มีความสุข มีความเสรี อยู่ตาม
ลำพังได้ เดินได้ตามปรารถนา เขาคิดอย่างนี้ว่า “เมื่อก่อนเราถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษอย่างร้ายแรง 
เพราะเหตุแห่งการถูกลูกศรแทง เรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน มิตรอำมาตย์ ญาติสาโลหิตของเรา
จึงหาหมอผ่าตัดมารักษา หมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลของเรา เพราะเหตุแห่งการใช้มีดผ่าปากแผล เรา
นั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน หมอผ่าตัดนั้นจึงใช้เครื่องมือตรวจหาลูกศร(ในแผล)ของเรา เพราะเหตุ
แห่งการตรวจหาลูกศร เรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน หมอผ่าตัดนั้นได้ถอนลูกศรออก เพราะเหตุ
แห่งการถอนลูกศรออก เรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน หมอผ่าตัดนั้นใส่ยาถอนพิษที่ปากแผล 
เพราะเหตุแห่งการใส่ยาถอนพิษที่ปากแผล เรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน บัดนี้ เพราะบาดแผล
หาย มีผิวหนังเรียบสนิท เรานั้นจึงหายโรค มีความสุข มีความเสรี อยู่ตามลำพังได้ เดินได้ตามปรารถนา” 
แม้ฉันใด 

 ดูเทียบ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๘๐/๑๘๓25

 ญาติสาโลหิต แยกอธิบายดังนี ้ ญาต ิหมายถึงบิดามารดาของสามี หรือบิ ดามารดาของภรรยาและ เครือญาติของทั้ง ๒ ฝ่าย 26

สาโลหิต หมายถึงผู้ร่วมสายเลือดเดียวกัน ได้แก่ บิดามารดา ปู่หรือตา เป็นต้น (ม.ม.ูอ. (บาลี) ๑/๖๕/๑๗๒, ม.ม.ูฏีกา (บาลี) 
๑/๖๕/๓๒๙)
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นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าท่านทั้งหลายพึงทราบว่า “เราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อน มิใช่ไม่ได้
มีแล้ว” 

พึงทราบว่า “เราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อน มิใช่ไม่ได้ทำไว้” 
พึงทราบว่า “เราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง”  
พึงทราบว่า “ทุกข์ประมาณเท่านี้สลายไปแล้ว ทุกข์ประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไป หรือเมื่อทุกข์

ประมาณเท่านี้สลายไปแล้ว ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป” 
ท่านทั้งหลายพึงทราบการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนี้ 

นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลายจึงควรพยากรณ์ว่า “บุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้าง เสวยทุกข์บ้าง เสวยอทุกขมสุขบ้าง 
ทั้งหมดนั้น เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน เพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะ เพราะไม่ทำกรรมใหม่ 
จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจ(แห่งกรรม)ต่อไป เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไป กรรมจึงสิ้นไป เพราะ
กรรมสิ้นไป ทุกข์จึงสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้นไป เวทนาจึงสิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอัน
สลายไป” ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย แต่เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายไม่ทราบว่า “เราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติ
ก่อน มิใช่ไม่ได้มีแล้ว”  

ไม่ทราบว่า “เราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อน มิใช่ไม่ได้ทำไว้” 
ไม่ทราบว่า “เราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง”  
ไม่ทราบว่า “ทุกข์ประมาณเท่านี้สลายไปแล้ว ทุกข์ประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไป หรือเมื่อทุกข์

ประมาณเท่านี้สลายไปแล้ว ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป” 
ท่านทั้งหลายไม่ทราบการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายในปัจจุบัน ฉะนั้น 

นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรณ์ว่า “บุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้าง เสวยทุกข์บ้าง เสวยอทุกขมสุขบ้าง 
ทั้งหมดนั้น เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน เพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะ เพราะไม่ทำกรรมใหม่ 
จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจ(แห่งกรรม)ต่อไป เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไป กรรมจึงสิ้นไป เพราะ
กรรมสิ้นไป ทุกข์จึงสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้นไป เวทนาจึงสิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอัน
สลายไป” 

[๔] ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้ว นิครนถ์เหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่า “ท่านผู้มีอายุ 
นิครนถ์ นาฏบุตรเป็นสัพพัญญู(ผู้รู้ธรรมทั้งปวง) เห็นสิ่งทั้งปวง ปฏิญญาญาณทัสสนะ อย่างเบ็ดเสร็จว่า 27

“เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และตื่นอยู่ ญาณทัสสนะได้ปรากฏต่อเนื่องตลอดไป” นิครนถ์ นาฏบุตรนั้นกล่าว
อย่างนี้ว่า “นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย บาปกรรมที่ท่านทั้งหลายทำไว้ในชาติก่อนมีอยู่ ท่านทั้งหลายจงสลัด
บาปกรรมนั้น ด้วยปฏิปทาที่ทำได้ยากเผ็ดร้อนนี้ การที่ท่านทั้งหลายสำรวมกาย สำรวมวาจา สำรวมใจ ใน
บัดนี้นั้น ชื่อว่าเป็นการไม่กระทำบาปกรรมต่อไป เพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะ เพราะไม่ทำกรรมใหม่ จึง
ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจ(แห่งกรรม)ต่อไป เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไป กรรมจึงสิ้นไป เพราะกรรม
สิ้นไป ทุกข์จึงสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้นไป เวทนาจึงสิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป” 
คำที่นิครนถ์ นาฏบุตรกล่าวแล้วนั้นถูกใจ และชอบใจข้าพเจ้าทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงมี
ใจยินดี”  28

 ญาณทัสสนะ หมายถึงความรู้และความเห็นตรงตามเป็นจริง อาจเรียกว่า มรรคญาณ ผลญาณ สัพพัญญุต-ญาณ ปัจจเวกขณ27

ญาณ หรือวิปัสสนาญาณก็ได้ (ท.ีสี.อ. (บาลี) ๑/๒๓๔/๑๙๘)

 ดูเทียบ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๗๙/๑๘๒28
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[๕] ภิกษุทั้งหลาย เมื่อนิครนถ์เหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว เราได้กล่าวกับนิครนถ์เหล่านั้นว่า  
“นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้มีผล ๒ อย่างในปัจจุบัน  
ธรรม ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ศรัทธา (ความเชื่อ) 
๒. รุจิ (ความชอบใจ)  
๓. อนุสสวะ (การฟังตามกันมา) 
๔. อาการปริวิตก (ความตรึกตามอาการ) 
๕. ทิฏฐินิชฌานขันติ (ความเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้)  
นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ มีผล ๒ อย่างในปัจจุบัน  29

บรรดาธรรมทั้ง ๕ ประการนั้น นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลายมีความเชื่อ มีความชอบใจ มีการฟังตาม
กันมา มีความตรึกตามอาการ มีความเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้ ในศาสดาผู้มีวาทะที่เป็นส่วนอดีต 
อย่างไร” 

ภิกษุทั้งหลาย เรามีวาทะอย่างนี้ ก็ไม่พิจารณาเห็นการโต้ตอบวาทะอันชอบธรรมแม้สักนิดใน
นิครนถ์ทั้งหลาย 

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เรากล่าวกับนิครนถ์เหล่านั้นอย่างนี้ว่า “นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย 
ท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือสมัยใด ท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้า มีความ
เพียรอย่างแรงกล้า สมัยนั้น ท่านทั้งหลายพึงเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเพียรพยายาม
อย่างแรงกล้า แต่สมัยใด ท่านทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้า ไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้า สมัย
นั้น ท่านทั้งหลายก็ไม่พึงเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า” 

นิครนถ์เหล่านั้นรับว่า “ท่านพระโคดม สมัยใด ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้า มี
ความเพียรอย่างแรงกล้า สมัยนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายก็เสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเพียร
พยายามอย่างแรงกล้า แต่สมัยใด ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้า ไม่มีความเพียรอย่าง
แรงกล้า สมัยนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่เสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่าง
แรงกล้า” 

[๖] เรากล่าวดังนี้ว่า “นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ได้ยินว่า สมัยใด ท่านทั้งหลายมีความพยายาม
อย่างแรงกล้า มีความเพียรอย่างแรงกล้า สมัยนั้น ท่านทั้งหลายพึงเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน ซึ่งเกิด
จากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า แต่สมัยใด ท่านทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้า ไม่มีความ
เพียรอย่างแรงกล้า สมัยนั้น ท่านทั้งหลายก็ไม่พึงเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเพียร
พยายามอย่างแรงกล้า เมื่อเป็นเช่นนี้ นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรณ์ว่า “บุรุษบุคคลนี้เสวยสุข
บ้าง เสวยทุกข์บ้าง เสวยอทุกขมสุขบ้าง ทั้งหมดนั้น เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน เพราะกรรมเก่า
สิ้นสุดด้วยตบะ เพราะไม่ทำกรรมใหม่ จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจ(แห่งกรรม)ต่อไป เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจ
แห่งกรรมต่อไป กรรมจึงสิ้นไป เพราะกรรมสิ้นไป ทุกข์จึงสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้นไป เวทนาจึงสิ้นไป เพราะ
เวทนาสิ้นไป ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป” 

นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าสมัยใด ท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้า มีความเพียร
อย่างแรงกล้า สมัยนั้น ทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า พึงหยุดได้เอง 
แต่สมัยใด ท่านทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้า ไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้า สมัยนั้น 

 ดูเทียบ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๒๘/๕๓๖29
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ทุกขเวทนา กล้า เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า พึงหยุดได้เอง เมื่อเป็นเช่นนี้ นิครนถ์
ผู้มีอายุทั้งหลายจึงควรพยากรณ์ว่า “บุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้าง เสวยทุกข์บ้าง เสวยอทุกขมสุขบ้าง ทั้งหมด
นั้น เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน เพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะ เพราะไม่ทำกรรมใหม่ จึงไม่ตก
อยู่ใต้อำนาจ(แห่งกรรม)ต่อไป เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไป กรรมจึงสิ้นไป เพราะกรรมสิ้นไป 
ทุกข์จึงสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้นไป เวทนาจึงสิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกข์ทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป” 

นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย แต่เพราะเหตุที่สมัยใด ท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้า มี
ความเพียรอย่างแรงกล้า สมัยนั้น ท่านทั้งหลายพึงเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเพียร
พยายามอย่างแรงกล้า แต่สมัยใด ท่านทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้า ไม่มีความเพียรอย่างแรง
กล้า สมัยนั้น ท่านทั้งหลายก็ไม่พึงเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรง
กล้า ท่านทั้งหลายเมื่อเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า ย่อมเชื่อ
ผิดไป เพราะไม่รู้แจ้ง เพราะไม่รู้จริง เพราะความงมงายว่า “บุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้าง เสวยทุกข์บ้าง เสวย    
อทุกขมสุขบ้าง ทั้งหมดนั้น เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน เพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะ เพราะไม่
ทำกรรมใหม่ จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจ(แห่งกรรม)ต่อไป เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไป กรรมจึง
สิ้นไป เพราะกรรมสิ้นไป ทุกข์จึงสิ้นไป เพราะทุกข์สิ้นไป เวทนาจึงสิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกข์ทั้งปวงจึง
จักเป็นอันสลายไป” 

ภิกษุทั้งหลาย เราแม้มีวาทะอย่างนี้ ก็ไม่พิจารณาเห็นการโต้ตอบวาทะอันชอบธรรมแม้สักนิดใน
นิครนถ์ทั้งหลาย 

[๗] ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เราถามนิครนถ์เหล่านั้นอย่างนี้ว่า “นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย 
ท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือ กรรมใดให้ผลในชาตินี้  กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยน30

ได้หรือว่า “จงให้ผลในชาติหน้า” ด้วยความพยายาม หรือด้วยความเพียรนี้” 
นิครนถ์เหล่านั้นตอบว่า “ไม่ได้ ท่านผู้มีอายุ” 
“กรรมใดจะให้ผลในชาติหน้า กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่า “จงให้ผลในชาตินี้” ด้วย

ความพยายาม หรือด้วยความเพียรนี้” 
“ไม่ได้ ท่านผู้มีอายุ” 
“นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือ กรรมใดให้ผลเป็นสุข 

กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่า “จงให้ผลเป็นทุกข์” ด้วยความพยายาม หรือด้วยความเพียรนี้” 
“ไม่ได้ ท่านผู้มีอายุ” 
“กรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่า “จงให้ผลเป็นสุข” ด้วยความ

พยายาม หรือด้วยความเพียรนี้” 

 กรรมใดให้ผลในชาติน้ี หมายถึงทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือกรรมที่ให้ผลในชาติปั จจุบัน จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ถ้า30

กระทำในขณะแห่งชวนจิตดวงแรก ในบรรดาชวนจิตทั้ง ๗ แห่งชวนวิถีหนึ่ง ๆ ได้แก่ ปฐมชวนเจตนา กรรมนี้ให้ผลเฉพาะในชาตินี้
เท่านั้น ถ้าไม่มีโอกาสให้ผลในชาตินี้ จะกลายเป็นอโหสิกรรม เหตุที่ให้ผลได้เฉพาะในชาตินี้ เพราะเป็นเจตนาที่ประกอบกับชวนะ
ดวงแรก ยังไม่ถูกกรรมอื่น ๆ ครอบงำ เพ่ิงเริ่มต้นการปรุงแต่ง จึงมีกำลังแรงแต่ให้ผลเฉพาะในชาตินี้เท่านั้น ไม่ให้ผลในชาติหน้า 
คือ ถ้าทำ กรรมนี้ในปฐมวัย กรรมนี้ก็จะให้ผลในปฐมวัย มัชฌิมวัย หรือในปัจฉิมวัย ถ้าทำในมัชฌิมวัย กรรมนี้ จะให้ผลใน
มัชฌิมวัย หรือในปัจฉิมวัย ถ้าทำในปัจฉิมวัย กรรมนี้ก็จะให้ผลในปัจฉิมวัยนั้นเอง ทั้งนี้เพราะ ขาดอาเสวนปัจจัย ทิฏฐธรรมเวทนี
ยกรรมนี้จึงจัดว่ามีผลเพียงเล็กน้อย เปรียบเหมือนนายพรานพอเห็น เนื้อก็หยิบธนูยิงไปทันที ถ้าถูกเนื้อก็ล้มลงในที่นั้น ถ้าไม่ถูก 
เนื้อก็รอดไปได้ (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๗/๓, องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๓๔/๑๑๗, วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๖๘๕/๒๖๖, วิสุทฺธิ.ฏีกา (บาลี) 
๒/๖๘๕/๔๑๕)
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“ไม่ได้ ท่านผู้มีอายุ” 
“นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือ กรรมใดให้ผลเสร็จสิ้น

แล้ว กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่า “จงอย่าให้ผลเสร็จสิ้น” ด้วยความพยายาม หรือด้วยความ
เพียรนี้” 

“ไม่ได้ ท่านผู้มีอายุ” 
“กรรมใดให้ผลยังไม่เสร็จสิ้น กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่า “จงให้ผลเสร็จสิ้น” ด้วย

ความพยายาม หรือด้วยความเพียรนี้” 
“ไม่ได้ ท่านผู้มีอายุ” 
“นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือ กรรมใดให้ผลมาก กรรม

นั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่า “จงให้ผลน้อย” ด้วยความพยายาม หรือด้วยความเพียรนี้” 
“ไม่ได้ ท่านผู้มีอายุ” 
“กรรมใดให้ผลน้อย กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่า “จงให้ผลมาก” ด้วยความ

พยายาม หรือด้วยความเพียรนี้” 
“ไม่ได้ ท่านผู้มีอายุ” 
“นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือ กรรมใดให้ผล กรรมนั้น

ท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่า “จงอย่าให้ผล” ด้วยความพยายาม หรือด้วยความเพียรนี้” 
“ไม่ได้ ท่านผู้มีอายุ” 
“กรรมใดไม่ให้ผล กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่า “จงให้ผล” ด้วยความพยายาม หรือ

ด้วยความเพียรนี้” 
“ไม่ได้ ท่านผู้มีอายุ” 

ความพยายามท่ีไร้ผล ความเพียรท่ีไร้ผล ๑๐ ประการ 
[๘]  นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ได้ยินว่า  
๑. กรรมใดให้ผลในชาตินี้ กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า “จงให้ ผลในชาติหน้า” ด้วย

ความพยายาม หรือด้วยความเพียรนี้ 
๒. กรรมใดจะให้ผลในชาติหน้า กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า “จงให้ผลในชาตินี้” ด้วย

ความพยายาม หรือด้วยความเพียรนี้ 
๓. กรรมใดให้ผลเป็นสุข กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า “จงให้ ผลเป็นทุกข์” ด้วยความ

พยายาม หรือด้วยความเพียรนี้ 
๔ กรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า “จงให้ ผลเป็นสุข” ด้วยความ

พยายาม หรือด้วยความเพียรนี้ 
๕. กรรมใดให้ผลเสร็จสิ้นแล้ว กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า “จงอย่าให้ผลเสร็จสิ้น” ด้วย

ความพยายาม หรือด้วยความเพียรนี้ 
๖. กรรมใดให้ผลยังไม่เสร็จสิ้น กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า “จงให้ผลเสร็จสิ้น” ด้วย

ความพยายาม หรือด้วยความเพียรนี้ 
๗ กรรมใดให้ผลมาก กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า “จงให้ผลน้อย” ด้วยความพยายาม 

หรือด้วยความเพียรนี้ 
๘. กรรมใดให้ผลน้อย กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า “จงให้ผลมาก” ด้วยความพยายาม 

หรือด้วยความเพียรนี้ 



 19

๙. กรรมใดให้ผล กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า “จงอย่าให้ผล” ด้วยความพยายาม หรือ
ด้วยความเพียรนี้ 

๑๐. กรรมใดไม่ให้ผล กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่า “จงให้ผล” ด้วยความพยายาม หรือ
ด้วยความเพียรนี้ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ความพยายาม ความเพียรของนิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลายจึงไร้ผล”  
ภิกษุทั้งหลาย นิครนถ์ทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้ คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อ ๆ กันมา 

๑๐ ประการ ของนิครนถ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้ จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ 
[๙] ภิกษุทั้งหลาย คือ  
๑. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน นิครนถ์ทั้งหลายพึงเป็นผู้

ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนแน่ จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 
๒. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวร นิครนถ์ทั้งหลายพึงเป็นผู้

ถูกพระอิศวรชั้นต่ำเนรมิตมาแน่ จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้  
๓ ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ นิครนถ์ทั้งหลาย พึงเป็นผู้มีเคราะห์ร้ายแน่ 

จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้  
๔. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติ  นิครนถ์ทั้งหลาย พึงเป็นผู้มีอภิชาติเลวแน่ 31

จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 

 อภิชาตนิี้มี ๒ ประการ คือ 31

๑. อภิชาติที่ปูรณะ กัสสปะ บัญญัติไว้มี ๖ ประการ คือ 
๑. กัณหาภิชาต ิผู้ที่มีชาติดำ ได้แก่ คนฆ่าแพะ คนฆ่าสุกร คนฆ่านก พรานเนื้อ ชาวประมง โจร เพชฌฆาต เจ้า

หน้าที่เรือนจำหรือคนงานชั้นต่ำและหยาบช้า 
๒. นีลาภิชาต ิผู้ที่มีชาติเขียว ได้แก่ พวกภิกษุที่ฝักใฝ่ในธรรมฝ่ายดำ พวกกรรมวาทะตลอดจนพวกกิริยวาทะอื่น ๆ 
๓. โลหิตาภิชาติ ผู้มีชาติแดง ได้แก่ พวกนิครนถ์ที่ใช้ผ้าผืนเดียว 
๔. หลิททาภิชาต ิผู้มีชาติเหลือง ได้แก่ คฤหัสถ์ผู้สวมใส่ผ้าขาวซึ่งเป็นสาวกของพวกอเจลก (นักบวช เปลือยกาย) 
๕. สุกกาภิชาต ิผู้มีชาติขาว ได้แก่ นักบวชที่เรียกตัวเองว่าอาชีวกและอาชีวิกา 
๖. ปรมสุกกาภิชาต ิผู้มีชาติขาวอย่างย่ิง ได้แก่ เจ้าลัทธิชื่อนันทวัจฉโคตร, สังกิจจโคตร และมักขลิโคสาล 

๒. อภิชาติที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้มี ๖ ประการ คือ 
๑. บุคคลผู้มีชาติดำและประพฤติธรรมดำ ได้แก่ ผู้ที่เกิดในตระกูลคนจัณฑาล เป็นต้น แล้วยังประพฤติทุจริตทางกาย 

วาจา ใจ ครั้นตายแล้วย่อมบังเกิดในอบายภูมิ 
๒. บุคคลผู้มีชาติดำแต่ประพฤติธรรมขาว ได้แก่ ผู้ที่เกิดในตระกูลคนจัณฑาล เป็นต้น แต่เขาประพฤติสุจริตทางกาย 

วาจา ใจ ครั้นตายแล้วย่อมบังเกิดในสุคติภูมิ 
๓. บุคคลผู้มีชาติดำแต่บรรลุนิพพานซึ่งเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาว ได้แก่ ผู้ที่เกิดในตระกูลคนจัณฑาล แต่พวกเขา

ออกบวชเป็นบรรพชิต ละนิวรณ์ได้ เจริญสติปัฏฐานและโพชฌงค์จนตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริง และบรรลุ
นิพพานในที่สุด 

๔. บุคคลผู้มีชาติขาวแต่ประพฤติธรรมดำ ได้แก่ ผู้ที่เกิดในขัตติยตระกูล เป็นต้น แล้วประพฤติทุจริตทางกาย วาจา 
ใจ ครั้นตายแล้วย่อมบังเกิดในอบายภูมิ 

๕. บุคคลผู้มีชาติขาวและประพฤติธรรมขาว ได้แก่ ผู้ที่เกิดในขัตติยตระกูล เป็นต้น แล้วประพฤติสุจริตทางกาย วาจา 
ใจ ครั้นตายแล้วย่อมบังเกิดในสุคติภูมิ 

๖. บุคคลผู้มีชาติขาวและบรรลุนิพพานซึ่งเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาว ได้แก่ ผู้ที่เกิดในขัตติยตระกูล เป็นต้น แล้วออกบวช
เป็นบรรพชิต ละนิวรณ์ได้ เจริญสติปัฏฐานและโพชฌงค์จนตรัสรู้ธรรมตามเป็นจริงและบรรลุนิพพานในที่สุด 
(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๙/๓๒๙, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๕๕๐-๕๕๔) 

ในที่นี้หมายเอาอภิชาติ ๖ ที่ปูรณะ กัสสปะ บัญญัติไว้ (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๙/๖, ม.อุ.ฏีกา (บาลี) ๓/๙/๒๕๖)
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๕. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบัน นิครนถ์ทั้งหลายพึงเป็นผู้
มีความพยายามเลวทรามในปัจจุบันแน่ จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้า เผ็ดร้อนเห็นปานนี้ใน
บัดนี้ 

๖. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน นิครนถ์ทั้งหลายพึงเป็นผู้
ควรถูกตำหนิ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน นิครนถ์ทั้งหลายก็
เป็นผู้ควรถูกตำหนิ 

๗. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวร นิครนถ์ทั้งหลายพึงเป็นผู้
ควรถูกตำหนิ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวร นิครนถ์ทั้งหลายก็
เป็นผู้ควรถูกตำหนิ 

๘. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ นิครนถ์ทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิ ถ้า
หมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ นิครนถ์ทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิ 

๙. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติ นิครนถ์ทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิ ถ้า
หมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติ นิครนถ์ทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิ 

๑๐. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบัน นิครนถ์ทั้งหลายพึงเป็น
ผู้ควรถูกตำหนิ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบัน นิครนถ์ทั้งหลายก็
เป็นผู้ควรถูกตำหนิ 

นิครนถ์ทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้ คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อ ๆ  กันมา ๑๐ ประการ 
ของนิครนถ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้ จึงเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้  

ภิกษุทั้งหลาย ความพยายามที่ไร้ผล ความเพียรที่ไร้ผล เป็นอย่างนี้แล 
[๑๐] ความพยายามท่ีมีผล ความเพียรท่ีมีผล เป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

ไม่นำตนซึ่งไม่มีทุกข์เข้าไปรับทุกข์ ไม่สละสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรม ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในสุขนั้น รู้ชัดอย่างนี้ว่า 32

“เรานี้มีทุกข์เป็นเหตุ เริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่ จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียร อนึ่ง เรานี้มี
ทุกข์เป็นเหตุ มีอุเบกขา เจริญอุเบกขาอยู่ จึงคลายกำหนัดได้” 

ภิกษุนั้นเริ่มบำเพ็ญความเพียร อย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุ ผู้เริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่ จึงคลาย
กำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียร ภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุ มีอุเบกขา เจริญ
อุเบกขาอยู่ จึงคลายกำหนัดได้  

ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นหตุนั้น เริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่ จึงคลายกำหนัดได้ เพราะการบำเพ็ญความ
เพียร ทุกข์นั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไป แม้ด้วยอาการอย่างนี้  

ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุนั้น มีอุเบกขา เจริญอุเบกขาอยู่ จึงคลายกำหนัดได้ ทุกข์นั้นของภิกษุนั้นย่อม
เป็นอันสลายไป แม้ด้วยอาการอย่างนี้”  

[๑๑] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชายผู้หลงรัก มีจิตผูกพัน มีความ
รักร้อนแรง มีใจจดจ่อในหญิง เขาเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉอเลาะอยู่กับชายอื่น  

เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร  

 สุขท่ีเกิดขึ้นโดยธรรม หมายถึงความสุขที่เกิดจากปัจจัย ๔ คือ (๑) อาหารบิณฑบาต (๒) เครื่องนุ่งห่ม (๓) ที่อยู่อาศัย (๔) ยา32

รักษาโรค ที่เกิดขึ้นจากสงฆ์ หรือจากคณะ (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๑๐/๗)
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คือ โสกะ(ความเศร้าโศก) ปริเทวะ(ความคร่ำครวญ) ทุกข์(ความทุกข์กาย) โทมนัส(ความทุกข์ใจ) 
และอุปายาส(ความคับแค้นใจ) พึงเกิดขึ้นแก่ชายนั้น เพราะเห็นหญิงคนโน้นยืนคุยออดอ้อนฉอเลาะอยู่กับ
ชายอื่นบ้างไหม” 

ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า “พึงเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าข้า” 
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร” 
“เพราะชายคนโน้นหลงรัก มีจิตผูกพัน มีความรักร้อนแรง มีใจจดจ่อในหญิงคนโน้น ฉะนั้น โสกะ 

ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดขึ้นเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉอเลาะอยู่กับชายอื่น 
พระพุทธเจ้าข้า” 

“ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น ชายนั้นคิดอย่างนี้ว่า “เราหลงรัก มีจิตผูกพัน มีความรักร้อนแรง มีใจจดจ่อ
ในหญิงคนโน้น โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดขึ้นแก่เรา เพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออด
อ้อนฉอเลาะอยู่กับชายอื่น ทางที่ดี เราควรเลิกรักหญิงที่เราหลงรักนั้นเสีย” เขาจึงเลิกรักหญิงที่เคยหลงรัก
นั้นเสีย สมัยต่อมา บุรุษนั้นเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉอเลาะอยู่กับชายอื่น  

เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร  
คือ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส พึงเกิดขึ้นแก่ชายนั้น เพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออด

อ้อนฉอเลาะอยู่กับชายอื่นบ้างไหม” 
“ไม่พึงเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าข้า” 
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร” 
“เพราะชายคนโน้นคลายความรักในหญิงคนโน้นได้แล้ว ฉะนั้น โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ  

อุปายาส จึงไม่เกิดขึ้นเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉอเลาะ อยู่กับชายอื่น พระพุทธเจ้าข้า” 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่นำตนซึ่งไม่มีทุกข์เข้าไปรับทุกข์ ไม่สละสุขที่เกิดขึ้นโดย

ธรรม ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในสุขนั้น รู้ชัดอย่างนี้ว่า “เรานี้มีทุกข์เป็นเหตุ เริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่ จึงคลาย
กำหนัดได้ เพราะการบำเพ็ญความเพียร อนึ่ง เรานี้มีทุกข์เป็นเหตุ มีอุเบกขา เจริญอุเบกขาอยู่ จึงคลาย
กำหนัดได้” 

ภิกษุนั้นจึงเริ่มบำเพ็ญความเพียร อย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุ ผู้เริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่ จึง
คลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียร ภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุ มีอุเบกขา 
เจริญอุเบกขาอยู่ จึงคลายกำหนัดได้  

ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุนั้น เริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่ จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความ
เพียร ทุกข์นั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไป แม้ด้วยอาการอย่างนี้  

ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุ มีอุเบกขา เจริญอุเบกขาอยู่ จึงคลายกำหนัดได้ ทุกข์นั้นของภิกษุนั้นย่อม
เป็นอันสลายไป แม้ด้วยอาการอย่างนี้  

ภิกษุทั้งหลาย ความพยายามที่มีผล ความเพียรที่มีผล เป็นอย่างนี้ 
[๑๒] ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “เมื่อเราอยู่ตามสบาย อกุศลธรรม

เจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมลง แต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบาก อกุศลธรรมเสื่อมลง กุศลธรรมเจริญขึ้น 
ทางที่ดี เราควรเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบาก” ภิกษุนั้นจึงเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบาก เมื่อภิกษุนั้นเริ่มตั้งตน
ไว้ในความลำบาก อกุศลธรรมเสื่อมลง กุศลธรรมเจริญขึ้น สมัยต่อมา ภิกษุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนไว้ใน
ความลำบาก  

ข้อนั้นเพราะเหตุไร  
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เพราะภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเพ่ือประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นของเธอสำเร็จแล้ว เหตุ
นั้น สมัยต่อมา ภิกษุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบาก 

ภิกษุทั้งหลาย ช่างศรลนลูกศรกลับไปกลับมาบนข่าไฟ ๒ อัน ดัดให้ตรงจนใช้การได้ เพราะเหตุที่
ลูกศรอันช่างศรลนกลับไปกลับมาบนข่าไฟ ๒ อัน ดัดให้ตรงจนใช้การได้แล้ว สมัยต่อมา ช่างศรนั้นจึงไม่ลน
ลูกศรนั้น 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะช่างศรนั้นพึงลนลูกศรกลับไปกลับมาบนข่าไฟ ๒ อัน ดัดให้ตรงจนใช้การได้ เพ่ือประโยชน์

ใด ประโยชน์นั้นของเขาสำเร็จแล้ว เหตุนั้น สมัยต่อมา ช่างศรนั้นจึงไม่ลนลูกศรกลับไปกลับมาบนข่าไฟ ๒ 
อัน ไม่ต้องดัดให้ตรงจนใช้การได้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “เมื่อเราอยู่
ตามสบาย อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมลง แต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบาก อกุศลธรรมเสื่อม
ลง กุศลธรรมเจริญขึ้น ทางที่ดี เราควรเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบาก” ภิกษุนั้นจึงเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบาก 
เมื่อภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบาก อกุศลธรรมเสื่อมลง กุศลธรรมเจริญขึ้น เหตุนั้น สมัยต่อมา ภิกษุ
นั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบาก 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเพ่ือประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นของเธอสำเร็จแล้ว เหตุ

นั้น สมัยต่อมา ภิกษุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบาก  
ภิกษุทั้งหลาย ความพยายามที่มีผล ความเพียรที่มีผล เป็นอย่างนี้ 
[๑๓] ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคต อุบัติ ขึ้นมาในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์  ตรัสรู้ด้วย33

ตนเองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  ไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม 34

เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค  รู้แจ้งโลกนี้ พร้อมทั้ง35

เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วประกาศ

 ตถาคต ในที่นี้หมายถึงพระผู้มีพระภาค บัณฑิตเรียกว่า “ตถาคต” เพราะเหตุ ๘ ประการ คือ (๑) เพราะเสด็จมาแล้วอย่างนั้น 33

(๒) เพราะเสด็จไปแล้วอย่างนั้น (๓) เพราะเสด็จมาสู่ลักษณะอันแท้จริง (๔) เพราะตรัสรู้ธรรมที่แท้ตามความเป็นจริง (๕) เพราะ
ทรงเห็นจริง (๖) เพราะตรัสวาจาจริง (๗) เพราะทรง ทำจริง (๘) เพราะทรงครอบงำ (ผู้ที่ยึดถือลัทธิ อื่นทั้งหมดในโลกพร้ อมทั้ง
เทวโลก) (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๒/๕๐) 

 เพี ยบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ คือ วิชชา ได้แก่ วิชชา ๓ และวิชชา ๘ ดังนี้ วิชชา ๓ คือ (๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 34

ความรู้ที่ให้ระลึกชาติได้ (๒) จุตูปปาตญาณ ความรู้จุติ(ตาย)และอุบัติ(เกิด) ของสัตว์ (๓) อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ทำให้สิ้นอา
สวะ วิชชา ๘ คือ (๑) วิปัสสนาญาณ ญาณที่เป็นวิปัสสนา (๒) มโนมยิทธิ มีฤทธ์ิทางใจ (๓) อิทธิวิธิ แสดงฤทธ์ิได้ต่าง ๆ (๔) ทิพพ
โสต หูทิพย์ (๕) เจโตปริยญาณ กำหนดรู้จิตผู้อื่นได้ (๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ที่ให้ระลึกชาติได้ (๗) ทิพพจักขุ ตาทิพย์ 
หรือเรียกว่าจุตูปปาตญาณ (๘) อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะ จรณะ ๑๕ คือ (๑) สีลสัมปทา ความถึ งพร้ อมด้วยศีล 
(๒) อินทรียสังวร การสำรวมอินทรีย์ (๓) โภชเนมัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค (๔) ชาคริยานุโยค การหมั่น
ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่น (๕) มีศรัทธา (๖) มีหิริ (๗) มีโอตตัปปะ (๘) เป็นพหูสูต (๙) วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร (๑๐) 
มีสติมั่นคง (๑๑) มีปัญญา (๑๒) ปฐมฌาน (๑๓) ทุติยฌาน (๑๔) ตติยฌาน (๑๕) จตุตถฌาน (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘)

 เป็ นพระผู้มีพระภาค เพราะ (๑) ทรงมีโชค (๒) ทรงทำลายข้าศึกคือกิเลส (๓) ทรงประกอบด้วย ภคธรรม ๖ ประการ (คือ 35

ความเป็นใหญ่เหนือจิตของตน โลกุตตรธรรม ยศ สิริ ความสำเร็จประโยชน์ตามต้องการและความเพียร) (๔) ทรงจำแนกแจกแจง
ธรรม (๕) ทรงเสพอริยธรรม (๖) ทรงคาย ตัณหาในภพทั้ง ๓ (๗) ทรงเป็นที่เคารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองค์ดีแล้ ว (๙) 
ทรงมีส่วนแห่งปัจจัย ๔ เป็นต้น (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘)
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ให้ผู้อื่นรู้ตาม แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด  36

ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน  
คหบดี บุตรคหบดี หรืออนุชน(คนผู้เกิดภายหลัง) ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ได้สดับธรรมนั้น เกิด

ศรัทธาในตถาคต เมื่อมีศรัทธา ย่อมตระหนักว่า “การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด  เป็นทางมาแห่งธุลี  37 38

การบวชเป็นทางปลอดโปร่ง  การที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังข์39

ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย ทางที่ดี เราควรโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
เถิด” ต่อมาเขาละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ และเครือญาติน้อยใหญ่ โกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้า
กาสาวพัสตร์ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 

สิกขาและสาชีพของภิกษุ 
[๑๔]  ภิกษุนั้นบวชแล้วอย่างนี้ ถึงความเป็นผู้มีสิกขาและสาชีพ ของภิกษุทั้งหลาย คือ 40

๑. ละ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือ วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่ง
ประโยชน์เก้ือกูลต่อสรรพสัตว์อยู่  

๒. ละ เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ คือ รับเอา แต่สิ่งของที่เขาให้ มุ่งหวัง
แต่สิ่งของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู่  

๓. ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์  คือ ประพฤติพรหมจรรย์ เว้นห่างไกลจากเมถุน41

ธรรม อันเป็นกิจของชาวบ้าน  42

 ความงามในเบื้องต้น หมายถึงศีล สมาธิ และวิปัสสนาปัญญา ความงามในท่ามกลาง หมายถึง อริยมรรค ความงามใน36

ท่ีสุด หมายถึงอริยผลและนิพพาน (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๐/๑๕๙)

 การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด เพราะไม่มีเวลาว่างที่จะทำกุศลกรรมได้อย่างสะดวก แม้เรือนมีเนื้อที่กว้างขวางถึง ๖๐ 37

ศอก มีบริเวณภายในบ้านตั้ง ๑๐๐ โยชน์ มีคนอยู่อาศัย ๒ คน คือ สามี ภรรยา ก็ยังถือว่าคับแคบ เพราะต้องคอยห่วงใยและกังวล
ต่อกัน (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๑/๑๖๓, สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๕๔/๒๐๑, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๙๘/๔๒๑)

 เป็ นทางมาแห่งธุล ี เพราะเป็นที่เกิดและเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอันทำจิตให้เศร้าหมอง เช่น ราคะ เป็นต้น (ที.สี.อ. (บาลี) 38

๑/๑๙๑/๑๖๓, สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๕๔/๒๐๑, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๙๘/๔๒๒)

 การบวชเป็นทางปลอดโปร่ง ได้แก่ การบวช ชื่อว่าปลอดโปร่ง เพราะนักบวชแม้จะอยู่ในเรื อนยอด ปราสาทแก้ว หรือเทพ39

วิมาน ซึ่งมีประตูหน้าต่างปิดมิดชิด ก็ยังถือว่าปลอดโปร่ง เพราะนักบวชไม่มีความยึดติดในสิ่งใด ๆ ทั้งยังมีเวลาว่างที่จะทำกุศล
กรรมได้อย่างสะดวกอีกด้วย (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๑/๑๖๓, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๙๘/๔๒๑-๔๒๒)

 สิกขา ในที่นี้หมายถึงอธิสีลสิกขาของภิกษุทั้งหลาย สาชีพ หมายถึงสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสำหรับภิกษุผู้อยู่40

ร่วมกัน ผู้ดำเนินชีวิตร่วมกัน มีความประพฤติเสมอกัน (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๙๒/๑๑๓, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๙๘/๔๒๒) และดู
เทียบ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๕/๓๓

 พรหมจรรย์ แปลว่าความประพฤติประเสริฐ มี ๑๒ ประการ คือ (๑) ทาน การให้ (๒) ไวยาวัจจะ การขวนขวายช่วยเหลือ (๓) 41

ปัญจสิกขาบท ศีล ๕ (๔) พรหมวิหาร การประพฤติพรหมวิหาร (๕) ธรรมเทศนา (๖) เมถุนวิรัติ การงดเว้นจากการเสพเมถุน (๗) ส
ทารสันโดษ ความยินดีเฉพาะคู่ครองของตน (๘) อุโปสถังคะ องค์อุโบสถ (๙) อริยมรรค ทางอันประเสริฐ (๑๐) ศาสนาที่รวม
ไตรสิกขา (๑๑) อัธยาศัย (๑๒) วิริยะ ความเพียร แต่ในที่นี้หมายถึงเมถุนวิรัติ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๐/๑๖๐, ม.มู.อ. (บาลี) 
๑/๑๕๕/๓๖๒-๓๖๔)

 เมถุนธรรม หมายถึงการร่ วมประเวณี การเสพสังวาส กล่าวคือ การเสพอสัทธรรมอันเป็นประเวณีของชาวบ้าน มีน้ำเป็นที่สุด 42

เป็นกิจที่จะต้องทำในที่ลับ เป็นการกระทำของคนที่เป็นคู่ ๆ (วิ.มหา. (ไทย) ๑/๕๕/๔๒)
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๔. ละ เว้นขาดจากการพูดเท็จ คือ พูดแต่คำสัตย์ ดำรงความสัตย์ มีถ้อยคำเป็นหลัก เชื่อถือได้ ไม่
หลอกลวงชาวโลก  

๕. ละ เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด คือ ฟังความจากฝ่ายนี้แล้ว ไม่ไปบอกฝ่ายโน้น เพ่ือทำลาย
ฝ่ายนี้ หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้ว ไม่มาบอกฝ่ายนี้ เพ่ือทำลายฝ่ายโน้น สมานคนที่แตกกัน ส่งเสริมคนที่
ปรองดองกัน ชื่นชม ยินดี เพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกัน พูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี 

๖. ละ เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ คือ พูดแต่คำไม่มีโทษ ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็นคำของชาว
เมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ  

๗. ละ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ คือ พูดถูกเวลา พูดคำจริง พูดอิงประโยชน์ พูดอิงธรรม พูดอิง
วินัย พูดคำที่มีหลักฐาน มีที่อ้างอิง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ เหมาะแก่กาลเวลา  

๘. เว้นขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม   43 44

๙. ฉันมื้อเดียว ไม่ฉันตอนกลางคืน เว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาล   45

๑๐. เว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล 
๑๑. เว้นขาดจากการทัดทรง ประดับ ตกแต่ งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ ของหอมและเครื่องประทิน

ผิว อันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว  
๑๒. เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่  
๑๓. เว้นขาดจากการรับทองและเงิน  
๑๔. เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ  46

๑๕. เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ  
๑๖. เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี  
๑๗. เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย  
๑๘. เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ  
๑๙. เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร  
๒๐. เว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา  
๒๑. เว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดิน  
๒๒. เว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร 
๒๓. เว้นขาดจากการซื้อขาย  
๒๔. เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง ด้วยของปลอม และด้วยเครื่องตวงวัด  

 พืชคาม หมายถึงพื ชพันธ์ุจำพวกที่ถูกพรากจากที่แล้ว ยังสามารถงอกขึ้นได้อีก (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๑/๗๘, ม.มู.อ. (บาลี) 43

๒/๒๙๓/๑๑๖)

 ภูตคาม หมายถึงของเขียว หรือพืชพันธ์ุอันเกิดอยู่กับที่ มี ๕ ชนิด คือ (๑) พืชที ่เกิดจากเหง้า เช่น กระชาย (๒) พืชที ่เกิดจากต้น 44

เช่น โพธ์ิ (๓) พืชที่เกิดจากตา เช่น อ้อย (๔) พืชที่เกิดจากยอด เช่น ผักชี (๕) พืชที่เกิดจากเมล็ด เช่น ข้าว (ที.สี.อ. (บาลี) 
๑/๑๑/๗๘, ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๙๓/๑๑๖) 

 ฉันในเวลาวิกาล คือ เวลาที่ห้ามไว้เฉพาะแต่ละเรื่อง ในที่นี้หมายถึงผิดเวลาที่กำหนดไว้ คือตั้งแต่หลังเที ่ยงวันจนถึงเวลาอรุณ45

ขึ้น (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๐/๗๕, ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๙๓/๑๑๖)

 ธัญญาหารดิบ ในที่นี้หมายถึงธัญชาติ ๗ ชนิด คือ (๑) ข้าวสาลี (๒) ข้าวเปลือก (๓) ข้าวเหนียว (๔) ข้าวละมาน (๕) ข้าวฟ่าง 46

(๖) ลูกเดือย (๗) หญ้ากับแก้ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๙๓/๑๑๗)
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๒๕. เว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง 
๒๖. เว้นขาดจากการตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจำ การตีชิงว่ิงราว การปล้น และการขู่กรรโชก   47

ภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกาย และบิณฑบาตพออิ่มท้อง จะไป ณ ที่ใด ๆ ก็ไปได้
ทันที เหมือนนกบินไป ณ ที่ใด ๆ ก็มีแต่ปีกเป็นภาระ เธอประกอบด้วยอริยสีลขันธ์เช่นนี้แล้ว ย่อมเสวยสุข
อันปราศจากโทษในภายใน 

[๑๕] ภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้ว ไม่รวบถือ  ไม่แยกถือ  ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมจักขุนทรีย์ ซึ่ง48 49

เมื่อไม่สำรวมแล้ว ก็จะเป็นหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษาจักขุนทรีย์ 
ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์  

ฟังเสียงทางหูแล้ว ...  
ดมกลิ่นทางจมูกแล้ว ...  
ลิ้มรสทางลิ้นแล้ว ...  
ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้ว ...  
รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมมนินทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่

สำรวมแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษามนินทรีย์ ถึง
ความสำรวมในมนินทรีย์ เธอประกอบด้วยอริยอินทรียสังวรเช่นนี้แล้ว ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสใน
ภายใน 

ภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียด
ออก การครองสังฆาฏิ บาตรและจีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การเดิน 
การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง 

[๑๖] ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ อริยอินทรียสังวร และอริยสติสัมปชัญญะแล้ว พักอยู่ ณ 
เสนาสนะเงียบสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังฉันอาหารเสร็จ แล้ว นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละอภิชฌา(ความเพ่งเล็ง
อยากได้สิ่งของของเขา) ในโลก มีใจปราศจากอภิชฌา ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากอภิชฌา ละความมุ่งร้ายคือ
พยาบาท มีจิตไม่พยาบาท มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือ
พยาบาท ละถีนมิทธะ(ความหดหู่และเซื่องซึม) มีจิตปราศจากถีนมิทธะ กำหนดแสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะ 
ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ(ความฟุ้งซ่านและรำคาญใจ) เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน  มีจิต
สงบภายใน ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย) ข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้ว 
ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากวิจิกิจฉา เธอละนิวรณ์ ๕ ประการนี้ ที่ทำให้
จิตเศร้าหมอง บั่นทอนกำลังปัญญา  

 ดูเทียบ ที.สี.(ไทย) ๙/๑๙๔/๖๖-๖๘47

 รวบถือ หมายถึงมองภาพด้านเดียว คือมองภาพรวมโดยเห็นเป็นหญิงหรือชาย เห็นว่ารูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รสอร่อย 48

สัมผัสที่อ่อนนุ่มเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาด้วยอำนาจฉันทราคะ (อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑๓๕๒/๔๕๖)

 แยกถือ หมายถึงมองภาพ ๒ ด้าน คื อมองแยกแยะเป็นส่วน ๆ ไปด้วยอำนาจกิเลส เช่น เห็นมือ เท้า ว่าสวยหรื อไม่สวย เห็น49

อาการย้ิมแย้ม หัวเราะ การพูด การเหลียวซ้ายแลขวาว่าน่ารักหรือไม่น่ารัก ถ้าเห็นว่าสวยน่ารักก็เกิดอิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่น่า
ปรารถนา) ถ้าเห็นว่าไม่สวยไม่น่ารักก็เกิดอนิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา) (อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑๓๕๒/๔๕๖-๔๕๗)



 26

ปฐมฌาน 
ภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุขอัน

เกิดจากวิเวกอยู่  
ภิกษุทั้งหลาย ความพยายามที่มีผล ความเพียรที่มีผล เป็นอย่างนี้ 

ทุติยฌาน 
อีกประการหนึ่ง เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มี

ภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่  
ภิกษุทั้งหลาย ความพยายามที่มีผล ความเพียรที่มีผล เป็นอย่างนี้ 

ตติฌาน 
อีกประการหนึ่ง เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย 

บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า “ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข”  
ภิกษุทั้งหลาย ความพยายามที่มีผล ความเพียรที่มีผล เป็นอย่างนี้ 

จตุตถฌาน 
อีกประการหนึ่ง เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน ภิกษุบรรลุจตุตถ

ฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่  50

ภิกษุทั้งหลาย ความพยายามที่มีผล ความเพียรที่มีผล เป็นอย่างนี้ 
[๑๗] เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน  ปราศจากความเศร้าหมอง อ่ อน 51

เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติ
ก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ๓ ชาติบ้าง ๔ ชาติบ้าง ๕ ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง ๒๐ ชาติบ้าง 
๓๐ ชาติบ้าง ๔๐ ชาติบ้าง ๕๐ ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติบ้าง ๑,๐๐๐ ชาติบ้าง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติบ้าง ตลอด
สังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป เป็นอันมากบ้าง 52

ว่า “ในภพโน้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างนั้น ๆ จุติจากภพ
นั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้น เราก็มีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และ
มีอายุอย่างนั้น ๆ จุติจากภพนั้น จึงมาเกิดในภพนี้” เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไป
และชีวประวัติอย่างนี้  

ภิกษุทั้งหลาย ความพยายามที่มีผล ความเพียรที่มีผล เป็นอย่างนี้ 
[๑๘] เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 

เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่นไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ 
กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดถึง
หมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า “หมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กล่าวร้ายพระอริยะ มี
ความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย 

 ดูเทียบ ที.สี. (ไทย) ๙/๒๒๖-๒๓๓/๗๗-๗๘50

 กิเลสเพียงดังเนิน (อังคณะ) หมายถึง ราคะ โทสะ โมหะ มลทินหรือเปือกตม ในที่บางแห่งหมายถึงพ้ืนที่เป็นเนินตามที่พูดกัน51

ว่า เนินโพธ์ิ เนินเจดีย์ เป็นต้น (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๕๗/๑๕๑)

 สังวัฏฏกัป หมายถึงกัปฝ่ายเสื่อม คือช่วงระยะเวลาที่โลกกำลังพินาศ วิวัฏฏกัป หมายถึงกัปฝ่ายเจริญ คือช่วงระยะเวลาที่โลก52

กลับฟ้ืนขึ้นมาใหม่ (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๒/๑๕๘)
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ทุคติ วินิบาต นรก  แต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความ53

เห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์” เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตา
ทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แล  

ภิกษุทั้งหลาย ความพยายามที่มีผล ความเพียรที่มีผล เป็นอย่างนี้ 
[๑๙] เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจาก ความเศร้าหมอง อ่อน 

เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ รู้ชัดตามความเป็น
จริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ  นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้54

อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ 
เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่า “หลุดพ้นแล้ว” รู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ทำกิจที่ควรทำเสร็จ55

แล้ว  ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป”  56 57

ภิกษุทั้งหลาย ความพยายามที่มีผล ความเพียรที่มีผล เป็นอย่างนี้ 
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีวาทะอย่างนี้ คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อ ๆ กันมา ๑๐ ประการ ของ

ตถาคตผู้มีวาทะอย่างนี้ จึงเป็นเหตุให้ได้รับการสรรเสริญ 
[๒๐] ภิกษุทั้งหลาย คือ  
๑. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน ตถาคตพึงเป็นผู้ทำกรรมดี

ไว้ในชาติก่อนแน่ จึงเป็นเหตุให้ตถาคตเสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 
๒. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวร ตถาคตพึงเป็นผู้ถูกพระ

อิศวรชั้นสูงเนรมิตมาแน่ จึงเป็นเหตุให้ตถาคตเสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้  
๓. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ ตถาคตพึงเป็นผู้มีเคราะห์กรรมดีแน่ จึงเป็น

เหตุให้ตถาคตเสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้  

 ชื่อว่า อบาย เพราะปราศจากความงอกงาม คือไม่มีความเจริญหรือความสุข ชื่อว่า ทุคติ เพราะเป็นคติคือเป็นที่ตั้งแห่งความ53

ทุกข์ ชื่อว่า วินิบาต เพราะเป็นสถานที่ตกไปของหมู่สัตว์ที่ทำความชั่ว ชื่อว่า นรก เพราะปราศจากความยินดี เหตุเป็นที่ไม่มีความ
สบายใจ (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๕๓/๓๕๘)

 อาสวะ หมายถึงกิเลสที่หมักหมมหรือดองอยู่ในสันดาน ไหลซึมซาบไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่าง ๆ มี ๔ ประการ คือ (๑) 54

กามาสวะ อาสวะคือกาม (๒) ภวาสวะ อาสวะคือภพ (๓) ทิฏฐาสวะ อาสวะคือทิฏฐิ (๔) อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา (อภิ.วิ. 
(ไทย) ๓๕/๙๓๗/๖๒๒-๖๒๓) แต่ในพระสูตรท่านจัดอาสวะเป็น ๓ โดยสงเคราะห์ทิฏฐาสวะเข้าในภวาสวะ (ม.มู.อ. (บาลี) 
๑/๑๔/๖๘)

 อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว หมายถึงกิจแห่งการปฏิบัติเพ่ือทำลายอาสวกิเลสจบสิ้นบริบูรณ์แล้ว ไม่มีกิจที่จะต้องทำเพื ่อตนเอง แต่55

ยังมีหน้าที่เพ่ือผู้อื่นอยู่ ผู้บรรลุถึงขั้นนี้ได้ ชื่อว่าอเสขบุคคล (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๕๔/๑๓๘)

 กิจท่ีควรทำเสร็จแล้ว ในที่นี้หมายถึงกิจในอริยสัจ ๔ คือ การกำหนดรู้ทุกข์ การละเหตุเกิดแห่งทุกข์ การทำให้แจ้งซึ่งความดับ56

ทุกข์ และการอบรมอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้เจริญ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๕๔/๑๓๘)

 ไม่ มีกิจอ่ืนเพื่อความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป หมายถึงไม่มีหน้าที่ในการบำเพ็ญมรรคญาณเพ่ือความหมดสิ้นแห่งกิเลสอีกต่อไป 57

เพราะพระพุทธศาสนาถือว่า การบรรลุอรหัตตผลเป็นจุดหมายสูงสุด (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๕๔/๑๓๘) 
และดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๔๖-๓๔๘
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๔. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติ ตถาคตพึงเป็นผู้มีอภิชาติดีแน่ จึงเป็นเหตุ
ให้ตถาคตเสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้  

๕. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบัน ตถาคตพึงเป็นผู้มีความ
พยายามดีในปัจจุบันแน่ จึงเป็นเหตุให้ตถาคตเสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้  

๖. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน ตถาคตพึงเป็นผู้น่า
สรรเสริญ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อน ตถาคตก็เป็นผู้น่า
สรรเสริญ  

๗. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวร ตถาคตพึงเป็นผู้น่า
สรรเสริญ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวร ตถาคตก็เป็นผู้น่า
สรรเสริญ  

๘. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ ตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญ ถ้าหมู่สัตว์ไม่
ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ ตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ  

๙. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติ ตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญ ถ้าหมู่สัตว์ไม่
ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติ ตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 

๑๐. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบัน ตถาคตพึงเป็นผู้น่า
สรรเสริญ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะ เหตุแห่งความพยายามในปัจจุบัน ตถาคตก็เป็นผู้น่า
สรรเสริญ   58

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีวาทะอย่างนี้ คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อ ๆ กันมา ๑๐ ประการ ของ
ตถาคตผู้มีวาทะอย่างนี้ จึงเป็นเหตุให้ได้รับการสรรเสริญ” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระ
ภาค ดังนี้แล 

เทวทหสูตรท่ี ๑ จบ 

 ดูเทียบข้อ ๙ หน้า ๑๒-๑๔ ในเล่มนี้58


