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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.  
๑. มหาขนฺธก 
๑. โพธิกถา 

[๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล 
ป?มาภิสมฺพุทฺโธ. อถ โข ภควา โพธิรุกฺขมูเล สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน นิสีทิ                         
วิมุตฺติสุขปฏิสํเวที. อถ โข ภควา รตฺติยา ป?มํ ยามํ ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ อนุโลมปฏิโลมํ มนสา
กาสิ “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺEาณํ, วิญฺEาณปจฺจยา นามรูปํ,        
นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา 
ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา    
ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส 
สมุทโย โหติ. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺEาณ        
นิโรโธ, วิญฺEาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา    
ผสฺสนิโรโธ, ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทาน
นิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทว
ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตี”ติ. 

อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ - 
    “ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา 
    อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส  
    อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา  
    ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺมนฺ”ติ. 

[๒] อถ โข ภควา รตฺติยา มชฺฌิมํ ยามํ ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ อนุโลมปฏิโลมํ มนสากาสิ 
“อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺEาณํ, วิญฺEาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูป  
ปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, 
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณํ 
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย   
โหติ. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺEาณนิโรโธ, 
วิญฺEาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา ผสฺส        
นิโรโธ, ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทาน       
นิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทว
ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตี”ติ. 

อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ- 
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“ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา 
    อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส 
    อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา 
    ยโต ขยํ ปจฺจยานํ อเวที”ติ. 

[๓] อถ โข ภควา รตฺติยา ปจฺฉิมํ ยามํ ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ อนุโลมปฏิโลมํ มนสากาสิ 
“อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺEาณํ, วิญฺEาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูป  
ปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, 
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณํ 
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย    
โหติ. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺEาณนิโรโธ, 
วิญฺEาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา ผสฺส        
นิโรโธ, ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทาน       
นิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทว
ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตี”ติ. 

อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ- 
    “ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา 
    อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส 
    วิธูปยํ ติฏฺ?ติ มารเสนํ 
    สุริโยว  โอภาสยมนฺตลิกฺขนฺ”ติ. 1

โพธิกถา นิฏฺ?ิตา. 

๒. อชปาลกถา 
[๔] อถ โข ภควา สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺ?หิตฺวา โพธิรุกฺขมูลา, 

เยน อชปาลนิโคฺรโธ, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา อชปาลนิโคฺรธมูเล สตฺตาหํ เอกปลฺลงฺเกน 
นิสีทิ วิมุตฺติสุขปฏิสํเวที. อถ โข อญฺEตโร หุOหุOกชาติโก พฺราหฺมโณ, เยน ภควา,               
เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ; สมฺโมทนีย กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา      
เอกมนฺตํ อฏฺ?าสิ; เอกมนฺตํ ?ิโต โข โส พฺราหฺมโณ ภควนฺตํ เอตทโวจ “กิตฺตาวตา นุ โข โภ 
โคตม พฺราหฺมโณ โหติ, กตเม จ ปน พฺราหฺมณกรณา  ธมฺมา”ติ.  2

อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ- 
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“โย พฺราหฺมโณ พาหิตปาปธมฺโม 
    นิหุOหุOโก นิกฺกสาโว ยตตฺโต 
    เวทนฺตคู วุสิตพฺรหฺมจริโย 
    ธมฺเมน โส พฺรหฺมวาทํ วเทยฺย 
    ยสฺสุสฺสทา นตฺถิ กุหิญฺจิ โลเก”ติ. 

อชปาลกถา นิฏฺ?ิตา. 

๓. มุจลินฺทกถา 
[๕] อถ โข ภควา สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺ?หิตฺวา อชปาล       

นิโคฺรธมูลา, เยน มุจลินฺโท, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา มุจลินฺทมูเล สตฺตาหํ เอกปลฺลงฺเกน 
นิสีทิ วิมุตฺติสุขปฏิสํเวที. เตน โข ปน สมเยน มหา อกาลเมโฆ อุทปาทิ สตฺตาหวทฺทลิกา 
สีตวาตทุทฺทินี. อถ โข มุจลินฺโท นาคราชา สกภวนา นิกฺขมิตฺวา ภควโต กายํ สตฺตกฺขตฺตุO โภ
เคหิ ปริกฺขิปิตฺวา อุปริมุทฺธนิ มหนฺตํ ผณํ กริตฺวา อฏฺ?าสิ “มา ภควนฺตํ สีตํ, มา ภควนฺตํ 
อุณฺหํ, มา ภควนฺตํ ฑํสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺโส”ติ.  อถ โข มุจลินฺโท นาคราชา สตฺตา3

หสฺส อจฺจเยน วิทฺธํ วิคตพลาหกํ เทวํ วิทิตฺวา ภควโต กายา โภเค วินิเวเ?ตฺวา สกวณฺณํ     
ปฏิสํหริตฺวา มาณวกวณฺณํ อภินิมฺมินิตฺวา ภควโต ปุรโต อฏฺ?าสิ อญฺชลิโก  ภควนฺตํ      4

นมสฺสมาโน. อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ- 
           “สุโข วิเวโก ตุฏฺ?สฺส   สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต 
  อพฺยาปชฺฌํ  สุขํ โลเก   ปาณภูเตสุ สํยโม. 5

  สุขา วิราคตา โลเก   กามานํ สมติกฺกโม 
  อสฺมิมานสฺส โย วินโย   เอตํ เว ปรมํ สุขนฺ”ติ. 

มุจลินฺทกถา นิฏฺ?ิตา. 

๔. ราชายตนกถา 
[๖] อถ โข ภควา สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺ?หิตฺวา มุจลินฺทมูลา, 

เยน ราชายตนํ; เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ราชายตนมูเล สตฺตาหํ เอกปลฺลงฺเกน นิสีทิ      
วิมุตฺติสุขปฏิสํเวที. เตน โข ปน สมเยน ตปุสฺสภลฺลิกา  วาณิชา อุกฺกลา ตํ เทสํ   อทฺธาน 6

มคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ. อถ โข ตปุสฺสภลฺลิกานํ วาณิชานํ Eาติสาโลหิตา เทวตา ตปุสฺส    
ภลฺลิเก วาณิเช เอตทโวจ “อยํ มาริสา ภควา ราชายตนมูเล วิหรติ ป?มาภิสมฺพุทฺโธ, คจฺฉถ 
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ตํ ภควนฺตํ มนฺเถน จ มธุปิณฺฑิกาย จ ปติมาเนถ, ตํ โว ภวิสฺสติ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขายา”ติ. 
อถ โข ตปุสฺสภลฺลิกา วาณิชา มนฺถญฺจ มธุปิณฺฑิกญฺจ อาทาย, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมึสุ; 
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺ?ํสุ; เอกมนฺตํ ?ิตา โข ตปุสฺสภลฺลิกา 
วาณิชา ภควนฺตํ เอตทโวจุO “ปฏิคฺคณฺหาตุ โน ภนฺเต ภควา มนฺถญฺจ มธุปิณฺฑิกญฺจ, ยํ     
อมฺหากํ อสฺส ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขายา”ติ. อถ โข ภควโต เอตทโหสิ “น โข ตถาคตา หตฺเถสุ 
ปฏิคฺคณฺหนฺติ, กิมฺหิ นุ โข อหํ ปฏิคฺคเณฺหยฺยํ มนฺถญฺจ มธุปิณฺฑิกญฺจา”ติ. อถ โข จตฺตาโร 
มหาราชาโน ภควโต เจตสา เจโตปริวิตกฺกมญฺEาย จตุทฺทิสา จตฺตาโร เสลมเย ปตฺเต    
ภควโต อุปนาเมสุO “อิธ ภนฺเต ภควา ปฏิคฺคณฺหาตุ มนฺถญฺจ มธุปิณฺฑิกญฺจา”ติ. ปฏิคฺคเหสิ 
ภควา ปจฺจคฺเฆ เสลมเย ปตฺเต มนฺถญฺจ มธุปิณฺฑิกญฺจ; ปฏิคฺคเหตฺวา จ ปริภุญฺชิ. อถ โข   
ตปุสฺสภลฺลิกา วาณิชา ภควนฺตํ  เอตทโวจุO “เอเต มยํ ภนฺเต ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉาม 7

ธมฺมญฺจ, อุปาสเก โน ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต สรณํ คเต”ติ. เต จ โลเก ป?มํ     
อุปาสกา อเหสุO เทฺววาจิกา. 

ราชายตนกถา นิฏฺ?ิตา. 

๕. พฺรหฺมยาจนกถา 
[๗] อถ โข ภควา สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺ?หิตฺวา ราชายตน

มูลา, เยน อชปาลนิโคฺรโธ, เตนุปสงฺกมิ. ตตฺร สุทํ ภควา อชปาลนิโคฺรธมูเล วิหรติ. อถ โข 
ภควโต รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอวํ เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ “อธิคโต โข มฺยายํ ธมฺโม 
คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย, อาลยรามา 
โข ปนายํ ปชา อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา, อาลยรามาย โข ปน ปชาย อาลยรตาย อาลย
สมฺมุทิตาย ทุทฺทสํ อิทํ ?านํ ยทิทํ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท; อิทํปิ โข ?านํ สุทุทฺทสํ 
ยทิทํ สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหากฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ. อหญฺเจว 
โข ปน ธมฺมํ เทเสยฺยํ, ปเร จ เม น อาชาเนยฺยุO, โส มมสฺส กิลมโถ, สา มมสฺส วิเหสา”ติ. 
อปิสฺสุ ภควนฺตํ อิมา อนจฺฉริยา คาถาโย ปฏิภํสุ ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา- 

   “กิจฺเฉน เม อธิคตํ  หลนฺทานิ ปกาสิตุO 
   ราคโทสปเรเตหิ   นายํ ธมฺโม สุสมฺพุโธ. 
   ปฏิโสตคามึ นิปุณํ   คมฺภีรํ ทุทฺทสํ อณุO 
   ราครตฺตา น ทกฺขนฺติ   ตโมกฺขนฺเธน อาวุฏา”ติ.  8

อิติห ภควโต ปฏิสญฺจิกฺขโต อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺตํ นมติ, โน ธมฺมเทสนาย. 
[๘] อถ โข พฺรหฺมุโน สหมฺปติสฺส ภควโต เจตสา เจโตปริวิตกฺกมญฺEาย เอตทโหสิ 

“นสฺสติ วต โภ โลโก, วินสฺสติ วต โภ โลโก, ยตฺร หิ นาม ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมา           

 ฉ.ม.อิ. ภควนฺตํ โอนีตปตฺตปาณึ วิทิตฺวา ภควโต ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา 7

 สี. อาวฏา8
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สมฺพุทฺธสฺส อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺตํ นมติ, โน ธมฺมเทสนายา”ติ. อถ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ, 
เสยฺยถาปิ นาม พลวา ปุริโส สมฺมิญฺชิตํ วา พาหํ ปสาเรยฺย ปสาริตํ วา พาหํ สมฺมิญฺเชยฺย, 
เอวเมว พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสิ. อถ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ เอกํสํ     
อุตฺตราสงฺคํ กริตฺวา ทกฺขิณชาณุมณฺฑลํ ป?วิยํ นิหนฺตฺวา, เยน ภควา, เตนญฺชลึ            
ปณาเมตฺวา ภควนฺตํ เอตทโวจ “เทเสตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมํ, เทเสตุ สุคโต ธมฺมํ, สนฺติ สตฺตา 
อปฺปรชกฺขชาติกา, อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ, ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อญฺEาตาโร”ติ.      
อิทมโวจ พฺรหฺมา สหมฺปติ, อิทํ วตฺวาน อถาปรํ เอตทโวจ- 

    “ปาตุรโหสิ มคเธสุ ปุพฺเพ 
    ธมฺโม อสุทฺโธ สมเลหิ จินฺติโต 
    อปาปุเรตํ  อมตสฺส ทฺวารํ 9

    สุณนฺตุ ธมฺมํ วิมเลนานุพุทฺธํ. 
    เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏฺ?ิโต 
    ยถาปิ ปสฺเส ชนตํ สมนฺตโต 
    ตถูปมํ ธมฺมมยํ สุเมธ 
    ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุ 
    โสกาวติณฺณํ ชนตมเปตโสโก 
    อเวกฺขสฺสุ ชาติชราภิภูตํ. 
    อุฏฺเ?หิ วีร วิชิตสงฺคาม 
    สตฺถวาห อนณ วิจร โลเก 
   เทสสฺสุ ภควา ธมฺมํ  อญฺEาตาโร ภวิสฺสนฺตี”ติ. 
[เอวํ วุตฺเต ภควา พฺรหฺมานํ สหมฺปตึ เอตทโวจ “มยฺหํปิ โข พฺรเหฺม เอตทโหสิ        

‘อธิคโต โข มฺยายํ ธมฺโม… สา มมสฺส วิเหสา’ติ. อปิสฺสุ มํ พฺรหฺเม อิมา อนจฺฉริยา คาถาโย 
ปฏิภํสุ ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา… อาวุฏา’ติ. อิติห เม พฺรเหฺม ปฏิสญฺจิกฺขโต อปฺโปสฺสุกฺกตาย 
จิตฺตํ นมติ, โน ธมฺมเทสนายา”ติ. 

ทุติยมฺปิ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ ภควนฺตํ เอตทโวจ “เทเสตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมํ … 
อญฺEาตาโร ภวิสฺสนฺตี”ติ.  

ทุติยมฺปิ โข ภควา พฺรหฺมานํ สหมฺปตึ เอตทโวจ “มยฺหํปิ โข พฺรหฺเม เอตทโหสิ… 
โน ธมฺมเทสนายา”ติ. 

ตติยมฺปิ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ ภควนฺตํ เอตทโวจ “เทเสตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมํ … 
อญฺEาตาโร ภวิสฺสนฺตี”ติ]  

[๙] อถ โข ภควา พฺรหฺมุโน จ อชฺเฌสนํ วิทิตฺวา สตฺเตสุ จ การุญฺEตํ ปฏิจฺจ พุทฺธ
จกฺขุนา โลกํ โวโลเกสิ, อทฺทสา โข ภควา พุทฺธจกฺขุนา โลกํ โวโลเกนฺโต สตฺเต อปฺปรชกฺเข 
มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิญฺEาปเย ทุวิญฺEาปเย           

 สี. อวาปุเรตํ [ ] สี.ก. โปตฺถเกสุ นตฺถิ 9



�6

อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน  วิหรนฺเต, อปฺเปกจฺเจ น ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน     10

วิหรนฺเต, เสยฺยถาปิ นาม อุปฺปลินิยํ วา ปทุมินิยํ วา ปุณฺฑรีกินิยํ วา อปฺเปกจฺจานิ           
อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สํวฑฺฒานิ อุทกานุคฺคตานิ 
อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ, อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ 
อุทเก สํวฑฺฒานิ สโมทกํ ?ิตานิ, อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา 
อุทเก ชาตานิ อุทเก สํวฑฺฒานิ อุทกา  อจฺจุคฺคมฺม ?ิตาน๒ิ อนุปลิตฺตานิ อุทเกน, เอวเมว  11 12

ภควา พุทฺธจกฺขุนา โลกํ โวโลเกนฺโต อทฺทส สตฺเต อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย        
มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิญฺEาปเย ทุวิญฺEาปเย อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภย        
ทสฺสาวิเน วิหรนฺเต, อปฺเปกจฺเจ น ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต; ทิสฺวาน พฺรหฺมานํ 
สหมฺปตึ คาถาย อชฺฌภาสิ-  13

    “อปารุตา เตสํ อมตสฺส ทฺวารา 
    เย โสตวนฺโต ปมุญฺจนฺตุ สทฺธํ, 
    วิหึสสญฺEี ปคุณํ น ภาสึ 
    ธมฺมํ ปณีตํ มนุเชสุ พฺรเหฺม”ติ. 
อถ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ “กตาวกาโส โขมฺหิ ภควตา ธมฺมเทสนายา”ติ ภควนฺตํ   

อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ. 
พฺรหฺมยาจนกถา นิฏฺ?ิตา. 

๖. ปญฺจวคฺคิยกถา 
[๑๐] อถ โข ภควโต เอตทโหสิ “กสฺส นุ โข อหํ ป?มํ ธมฺมํ เทเสยฺยํ, โก อิมํ ธมฺมํ 

ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตี”ติ. อถ โข ภควโต เอตทโหสิ “อยํ โข อาฬาโร กาลาโม ปณฺฑิโต    
พฺยตฺโต เมธาวี ทีฆรตฺตํ อปฺปรชกฺขชาติโก, ยนฺนูนาหํ อาฬารสฺส กาลามสฺส ป?มํ ธมฺมํ      
เทเสยฺยํ, โส อิมํ ธมฺมํ ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตี”ติ. อถ โข อนฺตรหิตา เทวตา ภควโต อาโรเจสิ 
“สตฺตาหกาลกโต ภนฺเต อาฬาโร กาลาโม”ติ. ภควโตปิ โข Eาณํ อุทปาทิ “สตฺตาหกาลกโต 
อาฬาโร กาลาโม”ติ. อถ โข ภควโต เอตทโหสิ “มหาชานิโย โข อาฬาโร กาลาโม, สเจ หิ โส 
อิมํ ธมฺมํ สุเณยฺย, ขิปฺปเมว อาชาเนยฺยา”ติ. อถ โข ภควโต เอตทโหสิ “กสฺส นุ โข อหํ ป?มํ 
ธมฺมํ เทเสยฺยํ, โก อิมํ ธมฺมํ ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตี”ติ. อถ โข ภควโต เอตทโหสิ “อยํ โข       
อุทฺทโก  รามปุตฺโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี ที ฆรตฺตํ อปฺปรชกฺขชาติโก, ยนฺนูนาหํ         14

 ฉ.ม. ... ทสฺสาวิเน 10

 สี.ก. อุทกํ อจฺจุคฺคม ติฏฺ?นฺติ 11

 ฉ.ม. เอวเมวํ 12

 ฉ.ม. ปจฺจภาสิ 13

 ฉ.ม. อุทโก 14
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อุทฺทกสฺส รามปุตฺตสฺส ป?มํ ธมฺมํ เทเสยฺยํ, โส อิมํ ธมฺมํ ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตี”ติ. อถ โข 
อนฺตรหิตา เทวตา ภควโต อาโรเจสิ “อภิโทสกาลกโต ภนฺเต อุทฺทโก รามปุตฺโต”ติ.          
ภควโตปิ โข Eาณํ อุทปาทิ “อภิโทสกาลกโต อุทฺทโก รามปุตฺโต”ติ. อถ โข ภควโต        
เอตทโหสิ “มหาชานิโย โข อุทฺทโก รามปุตฺโต, สเจ หิ โส อิมํ ธมฺมํ สุเณยฺย, ขิปฺปเมว        
อาชาเนยฺยา”ติ. 

อถ โข ภควโต เอตทโหสิ “กสฺส นุ โข อหํ ป?มํ ธมฺมํ เทเสยฺยํ, โก อิมํ ธมฺมํ        
ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตี”ติ. อถ โข ภควโต เอตทโหสิ พหูปการา  โข เม ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู, 15

เย มํ ปธานปหิตตฺตํ อุปฏฺ?หึสุ; ยนฺนูนาหํ ปญฺจวคฺคิยานํ ภิกฺขูนํ ป?มํ ธมฺมํ เทเสยฺยนฺ”ติ. 
อถ โข ภควโต เอตทโหสิ “กหํ นุ โข เอตรหิ ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู วิหรนฺตี”ติ. อทฺทสา โข ภควา 
ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู พาราณสิยํ วิหรนฺเต       
อิสิปตเน มิคทาเย. อถ โข ภควา อุรุเวลายํ ยถาภิรนฺตํ วิหริตฺวา, เยน พาราณสี, เตน จาริกํ 
ปกฺกามิ. 

[๑๑] อทฺทสา โข อุปโก อาชีวโก ภควนฺตํ อนฺตรา จ คยํ อนฺตรา จ โพธึ อทฺธาน 
มคฺคปฺปฏิปนฺนํ; ทิสฺวาน ภควนฺตํ เอตทโวจ “วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส อินฺทฺริยานิ,          
ปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต, กํสิ ตฺวํ อาวุโส อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโต, โก วา เต สตฺถา, กสฺส 
วา ตฺวํ ธมฺมํ โรเจสี”ติ. เอวํ วุตฺเต ภควา อุปกํ อาชีวกํ คาถาหิ อชฺฌภาสิ- 

    “สพฺพาภิภู สพฺพวิทูหมสฺมิ 
    สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต 
    สพฺพญฺชโห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต 
    สยํ อภิญฺEาย กมุทฺทิเสยฺยํ. 
  น เม อาจริโย อตฺถิ   สทิโส เม น วิชฺชติ 
  สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ   นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโล. 
  อหํ หิ อรหา โลเก   อหํ สตฺถา อนุตฺตโร 
  อโกมฺหิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโต. 
  ธมฺมจกฺกํ ปวตฺเตตุO   คจฺฉามิ กาสินํ ปุรํ 
  อนฺธีภูตสฺมึ โลกสฺมึ   อาหญฺฉํ  อมตทุนฺทุภินฺ”ติ. 16

ยถา โข ตฺวํ อาวุโส ปฏิชานาสิ, อรหสิ อนนฺตชิโนติ. 
  มาทิสา เว ชินา โหนฺติ            เย ปตฺตา อาสวกฺขยํ 
  ชิตา เม ปาปกา ธมฺมา  ตสฺมาหมุปก ชิโนติ. 

 ฉ.ม. พหุการา15

 ก. อาหญฺญึ16
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เอวํ วุตฺเต อุปโก อาชีวโก “หุเวยฺยาวุโส”ติ  วตฺวา สีสํ โอกมฺเปตฺวา อุมฺมคฺคํ         17

คเหตฺวา ปกฺกามิ.  
[๑๒] อถ โข ภควา อนุปุพฺเพน จาริกํ จรมาโน, เยน พาราณสี อิสิปตนํ มิคทาโย, 

เยน ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู, เตนุปสงฺกมิ. อทฺทสํสุ โข ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควนฺตํ ทูรโต ว 
อาคจฺฉนฺตํ; ทิสฺวาน อญฺEมญฺEํ กติกํ สณฺ?เปสุO “อยํ อาวุโส สมโณ โคตโม อาคจฺฉติ    
พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย, โส เนว อภิวาเทตพฺโพ, น ปจฺจุฏฺ?าตพฺโพ, 
นาสฺส ปตฺตจีวรํ ปฏิคฺคเหตพฺพํ, อปิจ โข อาสนํ ?เปตพฺพํ, สเจ โส อากงฺขิสฺสติ,                  
นิสีทิสฺสตี”ติ. ยถา ยถา โข ภควา ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู อุปสงฺกมติ, ตถา ตถา เต ปญฺจวคฺคิยา 
ภิกฺขู นาสกฺขึสุ สกาย กติกาย สณฺ?าตุO, อสณฺ?หนฺตา ภควนฺตํ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา เอโก ภควโต 
ปตฺตจีวรํ ปฏิคฺคเหสิ, เอโก อาสนํ ปญฺEเปสิ, เอโก ปาโททกํ, เอโก ปาทปี?ํ, เอโก           
ปาทกถลิกํ อุปนิกฺขิปิ. นิสีทิ ภควา ปญฺEตฺเต อาสเน; นิสชฺช โข ภควา ปาเท ปกฺขาเลสิ. 
อปิสฺสุ ภควนฺตํ นาเมน จ อาวุโสวาเทน จ สมุทาจรนฺติ. เอวํ วุตฺเต ภควา ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู 
เอตทโวจ “มา ภิกฺขเว ตถาคตํ นาเมน จ อาวุโสวาเทน จ สมุทาจริตฺถ,  อรหํ ภิกฺขเว         18

ตถาคโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ, โอทหถ ภิกฺขเว โสตํ, อมตมธิคตํ อหมนุสาสามิ, อหํ ธมฺมํ เทเสมิ, 
ยถานุสิฏฺ?ํ ตถา ปฏิปชฺชมานา นจิรสฺเสว, ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา         
อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ, ตทนุตฺตรํ พฺรหฺมจริยปริโยสานํ ทิฏฺเ? ว ธมฺเม สยํ อภิญฺEา สจฺฉิกตฺวา 
อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถา”ติ. เอวํ วุตฺเต ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควนฺตํ เอตทโวจุO “ตายปิ โข ตฺวํ 
อาวุโส โคตม อิริยาย  ตาย ปฏิปทาย ตาย ทุกฺกรการิกาย เนวชฺฌคา อุตฺตริมนุสฺส ธมฺมํ    19

อลมริยEาณทสฺสนวิเสสํ, กึ ปน ตฺวํ เอตรหิ พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย 
อธิคมิสฺสสิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมํ อลมริยEาณทสฺสนวิเสสนฺ”ติ. เอวํ วุตฺเต ภควา ปญฺจวคฺคิเย 
ภิกฺขู เอตทโวจ “น ภิกฺขเว ตถาคโต พาหุลฺลิโก, น ปธานวิพฺภนฺโต, น อาวตฺโต พาหุลฺลาย, 
อรหํ ภิกฺขเว ตถาคโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ, โอทหถ ภิกฺขเว โสตํ, อมตมธิคตํ อหมนุสาสามิ, อหํ 
ธมฺมํ เทเสมิ, ยถานุสิฏฺ?ํ ตถา ปฏิปชฺชมานา นจิรสฺเสว, ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว 
อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ, ตทนุตฺตรํ พฺรหฺมจริยปริโยสานํ ทิฏฺเ? ว ธมฺเม สยํ อภิญฺEา 
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถา”ติ. ทุติยมฺปิ โข ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควนฺตํ เอตทโวจุO 
ฯเปฯ ทุติยมฺปิ โข ภควา ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจ ฯเปฯ ตติยมฺปิ โข ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู 
ภควนฺตํ เอตทโวจุO “ตายปิ โข ตฺวํ อาวุโส โคตม อิริยาย ตาย ปฏิปทาย ตาย ทุกฺกรการิกาย 
เนวชฺฌคา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมํ อลมริยEาณทสฺสนวิเสสํ, กึ ปน ตฺวํ เอตรหิ พาหุลฺลิโก      
ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย อธิคมิสฺสสิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมํ อลมริยEาณทสฺสน       
วิเสสนฺ”ติ. เอวํ วุตฺเต ภควา ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจ “อภิชานาถ เม โน ตุเมฺห ภิกฺขเว   

 ฉ.ม. หุเปยฺยปาวุโส สี. หุเวยฺยปาวุโส17

 ฉ.ม.อิ. สมุทาจรถ18

 ก. จริยาย19
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อิโต ปุพฺเพ เอวรูปํ ภาวิตเมตนฺ”ติ. โน เหตํ ภนฺเตติ. อรหํ ภิกฺขเว ตถาคโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ, 
โอทหถ ภิกฺขเว โสตํ, อมตมธิคตํ อหมนุสาสามิ, อหํ ธมฺมํ เทเสมิ, ยถานุสิฏฺ?ํ ตถา           
ปฏิปชฺชมานา นจิรสฺเสว, ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ,     
ตทนุตฺตรํ พฺรหฺมจริยปริโยสานํ ทิฏฺเ? ว ธมฺเม สยํ อภิญฺEา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช             
วิหริสฺสถาติ. อสกฺขิ โข ภควา ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู สญฺEาเปตุO. อถ โข ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู      
ภควนฺตํ สุสฺสูสึสุ, โสตํ โอทหึสุ, อญฺEาย  จิตฺตํ อุปฏฺ?าเปสุO. 20

[๑๓] อถ โข ภควา ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู อามนฺเตสิ- 
เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา. [ ] โย จายํ กาเมสุ กามสุขลฺลิกา21

นุโยโค หีโน คมฺโม โปถุชฺชนิโก อนริโย อนตฺถสญฺหิโต, โย จายํ อตฺตกิลมถานุโยโค ทุกฺโข    
อนริโย อนตฺถสญฺหิโต. เอเต เต  ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน 22

อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี Eาณกรณี อุปสมาย อภิญฺEาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ.    
กตมา จ สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี Eาณกรณี        
อุปสมาย อภิญฺEาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ. อยเมว อริโย อฏฺ?งฺคิโก มคฺโค.      
เสยฺยถีทํ. สมฺมาทิฏฺ?ิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว              
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ. อยํ โข สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน       
อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ?าณกรณี อุปสมาย อภิญฺEาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ. 

[๑๔] อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขํ อริยสจฺจํ: ชาติปิ ทุกฺขา, ชราปิ ทุกฺขา, พฺยาธิปิ      
ทุกฺโข, มรณมฺปิ ทุกฺขํ, อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข, ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข, ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ 
ตมฺปิ ทุกฺขํ, สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา. อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย        23

อริยสจฺจํ, ยายํ ตณฺหา โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี. เสยฺยถีทํ.      
กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา. อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจํ, โย ตสฺสาเยว 24

ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย. อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธ
คามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ, อยเมว อริโย อฏฺ?งฺคิโก มคฺโค. เสยฺยถีทํ. สมฺมาทิฏฺ?ิ ฯเปฯ       
สมฺมาสมาธิ. 

[๑๕] “อิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุO อุทปาทิ 
Eาณํ อุทปาทิ ปญฺEา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขํ          

 ฉ.ม. อญฺญา 20

 ฉ.ม. กตเม เทฺว21

 ฉ.ม. โข 22

 ฉ.ม. ทุกฺขสมุทยํ 23

 ฉ.ม. ทุกฺขนิโรธํ 24
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อริยสจฺจํ ปริญฺเEยฺยนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ      
ปริญฺEาตนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุO อุทปาทิ Eานํ อุทปาทิ ปญฺEา 
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ. 

“อิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุO         
อุทปาทิ Eาณํ อุทปาทิ ปญฺEา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ      
ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ         
ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหีนนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุO อุทปาทิ ?านํ 
อุทปาทิ ปญฺEา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ. 

“อิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุO อุทปาทิ 
Eาณํ อุทปาทิ ปญฺEา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรโธ 
อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ฯเปฯ อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรโธ     
อริยสจฺจํ สจฺฉิกตนฺ”ติ เม ภิกฺขเว อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุO อุทปาทิ Eาณํ อุทปาทิ ปญฺEา 
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ. 

“อิทํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ 
จกฺขุO อุทปาทิ Eาณํ อุทปาทิ ปญฺEา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ 
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ 
จกฺขุO อุทปาทิ Eาณํ อุทปาทิ ปญฺEา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ 
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาวิตนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุO 
อุทปาทิ Eาณํ อุทปาทิ ปญฺEา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ. 

[๑๖] ยาวกีวญฺจ เม ภิกฺขเว อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ เอวนฺติปริวฏฺฏํ ทฺวาทสาการํ 
ยถาภูตํ Eาณทสฺสนํ น สุวิสุทฺธํ อโหสิ, เนว ตาวาหํ ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก       
สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ                 
อภิสมฺพุทฺโธ  ปจฺจญฺEาสึ. ยโต จ โข เม ภิ กฺขเว อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ เอวนฺติปริ วฏฺฏํ     25

ทฺวาทสาการํ ยถาภูตํ Eาณทสฺสนํ สุวิสุทฺธํ อโหสิ, อถาหํ ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก 
สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ                 
อภิสมฺพุทฺโธ๑ ปจฺจญฺEาสึ. Eาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ   “อกุปฺปา  เม  วิมุตฺติ,             
อยมนฺติมา ชาติ, นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว”ติ. [ ]  26

อิมสฺมิญฺจ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภญฺEมาเน อายสฺมโต โกณฺฑญฺEสฺส วิรชํ วีตมลํ 
ธมฺมจกฺขุO อุทปาทิ “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ. 

 ฉ.ม. อภิมฺพุทฺโธติ 25

[ ] ฉ.ม.อิ. อิทมโวจ ภควา, อตฺตมนา ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ.26
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[๑๗] ปวตฺติเต จ  ภควตา ธมฺมจกฺเก ภุมฺมา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุO                 27

“เอตมฺภควตา พาราณสิยํ อิสิปตเน มิคทาเย อนุตฺตรํ ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตํ อปฺปฏิวตฺติยํ      
สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺ”ติ.      
ภุมฺมานํ เทวานํ สทฺทํ สุตฺวา จาตุมฺมหาราชิกา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุO ฯเปฯ                     
จาตุมฺมหาราชิกานํ เทวานํ สทฺทํ สุตฺวา ตาวตึสา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุO ฯเปฯ ยามา         
เทวา... ตุสิตา เทวา... นิมฺมานรตี เทวา... ปรนิมฺมิตวสวตฺตี เทวา... พฺรหฺมกายิกา เทวา   
สทฺทมนุสฺสาเวสุO “เอตมฺภควตา พาราณสิยํ อิสิปตเน มิคทาเย อนุตฺตรํ ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตํ 
อปฺปฏิวตฺติยํ สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา     
โลกสฺมินฺ”ติ. อิติห เตน ขเณน [ ] เตน มุหุตฺเตน ยาว พฺรหฺม โลกา สทฺโ ท อพฺภุคฺคจฺฉิ. 28

อยญฺจ ทสสหสฺสี โลกธาตุ สงฺกมฺปิ สมฺปกมฺปิ สมฺปเวธิ, อปฺปมาโณ จ อุฬาโร โอภาโส โลเก 
ปาตุรโหสิ อติกฺกมฺม เทวานํ เทวานุภาวํ. อถ โข ภควา อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ “อญฺEาสิ วต 
โภ โกณฺฑญฺโE, อญฺEาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโE”ติ. อิติหิทํ อายสฺมโต โกณฺฑญฺEสฺส 
“อญฺEาโกณฺฑญฺโE”เตฺวว  นามํ อโหสิ. 29

[๑๘] อถ โข อายสฺมา อญฺEาโกณฺฑญฺโE๒ ทิฏฺ?ธมฺโ ม ปตฺตธมฺโม วิทิตธมฺโม     
ปริโยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถํกโถ เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุสาสเน 
ภควนฺตํ เอตทโวจ “ลเภยฺยาหํ ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชํ, ลเภยฺยํ อุปสมฺปทนฺ”ติ. “เอหิ 
ภิกฺขู”ติ ภควา อโวจ “สฺวากฺขาโต ธมฺโม, จร พฺรหฺมจริยํ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายา”ติ. 
สาว ตสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทา อโหสิ. 

[๑๙] อถ โข ภควา ตทวเสเส ภิกฺขู ธมฺมิยา กถาย โอวทิ อนุสาสิ. อถ โข          
อายสฺมโต จ วปฺปสฺส อายสฺมโต จ ภทฺทิยสฺส ภควตา ธมฺมิยา กถาย โอวทิยมานานํ        
อนุสาสิยมานานํ วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺขุO อุทปาทิ “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ                
นิโรธธมฺมนฺ”ติ. เต ทิฏฺ?ธมฺมา ปตฺตธมฺมา วิทิตธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา ติณฺณวิจิกิจฺฉา      
วิคตกถํกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุสาสเน ภควนฺตํ เอตทโวจุO “ลเภยฺยาม มยํ 
ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชํ, ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺ”ติ. “เอถ ภิกฺขโว”ติ ภควา อโวจ      
“สฺวากฺขาโต ธมฺโม, จรถ พฺรหฺมจริยํ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายา”ติ. สาว เตสํ               
อายสฺมนฺตานํ อุปสมฺปทา อโหสิ. 

อถ โข ภควา ตทวเสเส ภิกฺขู นีหารภตฺโต ธมฺมิยา กถาย โอวทิ อนุสาสิ. ยํ ตโย   
ภิกฺขู ปิณฺฑาย จริตฺวา อาหรนฺติ, เตน ฉพฺพคฺโค ยาเปติ. อถ โข อายสฺมโต จ มหานามสฺส 
อายสฺมโต จ อสฺสชิสฺส ภควตา ธมฺมิยา กถาย โอวทิยมานานํ อนุสาสิยมานานํ วิรชํ วีตมลํ 
ธมฺมจกฺขุO อุทปาทิ “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ เต ทิฏฺ?ธมฺมา ปตฺตธมฺมา 

 ฉ.ม. จ ปน 27

[ ] ฉ.ม. อิ. เตน ลเยน28

 ฉ.ม. อญฺญาสิ ...29
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วิทิตธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถํกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา 
สตฺถุสาสเน ภควนฺตํ เอตทโวจุO “ลเภยฺยาม มยํ ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชํ, ลเภยฺยาม 
อุปสมฺปทนฺ”ติ. “เอถ ภิกฺขโว”ติ ภควา อโวจ “สฺวากฺขาโต ธมฺโม, จรถ พฺรหฺมจริยํ สมฺมา    
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายา”ติ. สา ว เตสํ อายสฺมนฺตานํ อุปสมฺปทา อโหสิ. 

[๒๐] อถ โข ภควา ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู อามนฺเตสิ- 
  รูปํ ภิกฺขเว อนตฺตา. รูปญฺจ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส, นยิทํ รูปํ อาพาธา

ย สํวตฺเตยฺย, ลพฺเภถ จ รูเป “เอวํ เม รูปํ โหตุ, เอวํ เม รูปํ มา อโหสี”ติ. ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว 
รูปํ อนตฺตา, ตสฺมา รูปํ อาพาธาย สํวตฺตติ, น จ ลพฺภติ รูเป “เอวํ เม รูปํ โหตุ, เอวํ เม รูปํ 
มา อโหสี”ติ. เวทนา อนตฺตา. เวทนา จ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส, นยิทํ เวทนา อาพาธาย 
สํวตฺเตยฺย, ลพฺเภถ จ เวทนาย “เอวํ เม เวทนา โหตุ, เอวํ เม เวทนา มา อโหสี”ติ. ยสฺมา จ 
โข ภิกฺขเว เวทนา อนตฺตา, ตสฺมา เวทนา อาพาธาย สํวตฺตติ, น จ ลพฺภติ เวทนาย “เอวํ เม 
เวทนา โหตุ, เอวํ เม เวทนา มา อโหสี”ติ. สญฺEา อนตฺตา สญฺEา จ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา 
อภวิสฺส, นยิทํ สญฺEา อาพาธาย สํวตฺเตยฺย, ลพฺเภถ จ สญฺEาย “เอวํ เม สญฺEา โหตุ, 
เอวํ เม สญฺEา มา อโหสี”ติ. ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว สญฺEา อนตฺตา, ตสฺมา สญฺEา อาพาธา
ย สํวตฺตติ, น จ ลพฺภติ สญฺEาย “เอวํ เม สญฺEา โหตุ, เอวํ เม สญฺEา มา อโหสี”ติ.       
สงฺขารา อนตฺตา. สงฺขารา จ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺสํสุ, นยิทํ สงฺขารา อาพาธาย         
สํวตฺเตยฺยุO, ลพฺเภถ จ สงฺขาเรสุ “เอวํ เม สงฺขารา โหนฺตุ, เอวํ เม สงฺขารา มา อเหสุนฺ”ติ.     
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว สงฺขารา อนตฺตา, ตสฺมา สงฺขารา อาพาธาย สํวตฺตนฺติ, น จ ลพฺภติ     
สงฺขาเรสุ “เอวํ เม สงฺขารา โหนฺตุ, เอวํ เม สงฺขารา มา อเหสุนฺ”ติ. วิญฺEาณํ อนตฺตา. 
วิญฺEาณญฺจ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส, นยิทํ วิญฺEาณํ อาพาธาย สํวตฺเตยฺย, ลพฺเภถ จ 
วิญฺEาเณ “เอวํ เม วิญฺEาณํ โหตุ, เอวํ เม วิญฺEาณํ มา อโหสี”ติ. ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว 
วิญฺEาณํ อนตฺตา, ตสฺมา วิญฺEาณํ อาพาธาย สํวตฺตติ, น จ ลพฺภติ วิญฺEาเณ “เอวํ เม 
วิญฺEาณํ โหตุ, เอวํ เม วิญฺEาณํ มา อโหสี”ติ. 

[๒๑] ตํ กึ มญฺEถ ภิกฺขเว รูปํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ ? อนิจฺจํ ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ, 
ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ ? ทุกฺขํ ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุO 
“เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ. โน เหตํ ภนฺเต. เวทนา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ? 
อนิจฺจา ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ. ทุกฺขํ ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณาม
ธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุO “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ. โน เหตํ ภนฺเต. 
สญฺEา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ?. อนิจฺจา ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ ? ทุกฺขํ 
ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุO “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส 
เม อตฺตา”ติ. โน เหตํ ภนฺเต. สงฺขารา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ? อนิจฺจา ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ, 
ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ ? ทุกฺขํ ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุO 
“เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ. โน เหตํ ภนฺเต. วิญฺEาณํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ ? 
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อนิจฺจํ ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ ? ทุกฺขํ ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณาม
ธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุO “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ. โน เหตํ ภนฺเต. 

[๒๒] ตสฺมาติห ภิกฺขเว ยงฺกิญฺจิ รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา 
วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา, ยํ ทูเร  วา๑ สนฺติ เก วา, สพฺพํ  รูปํ  “เนตํ มม, 30

เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺEาย ทฏฺ?พฺพํ. ยา กาจิ เวทนา 
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อชฺฌตฺตา  วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา 31

ปณีตา วา, ยา ทูเร วา สนฺติเก วา, สพฺพา เวทนา “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ 
เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺEาย ทฏฺ?พฺพํ. ยา กาจิ สญฺEา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา 
อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปณีตา วา, ยา ทูเร วา สนฺติเก 
วา, สพฺพา สญฺEา “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ เอวเมตํ ยถาภูตํ 
สมฺมปฺปญฺEาย ทฏฺ?พฺพํ. เย เกจิ สงฺขารา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อชฺฌตฺตา  วา 32

พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปณีตา วา, เย ทูเร วา สนฺติเก วา, สพฺเพ       
สงฺขารา “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺEาย 
ทฏฺ?พฺพํ. ยงฺกิญฺจิ วิญฺEาณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา 
สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา, ยํ ทูเร วา สนฺติเก วา, สพฺพํ วิญฺEาณํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น 
เมโส อตฺตา”ติ เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺEาย ทฏฺ?พฺพํ. 

[๒๓] เอวํ ปสฺสํ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, เวทนายปิ       
นิพฺพินฺทติ, สญฺEายปิ นิพฺพินฺทติ, สงฺขาเรสุปิ นิพฺพินฺทติ, วิญฺEาณสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, 
นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, วิราคา วิมุจฺจติ, วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ Eานํ โหติ, “ขีณา ชาติ, วุสิตํ      
พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาตีติ. 

[๒๔] อิทมโวจ ภควา. อตฺตมนา ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุO. 
อิมสฺมึ จ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภญฺEมาเน ปญฺจวคฺคิยานํ ภิกฺขูนํ อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตา
นิ วิมุจฺจึสุ.  

เตน โข ปน สมเยน ฉ โลเก อรหนฺโต โหนฺติ. 
ปญฺจวคฺคิยกถา นิฏฺ?ิตา. 
ป?มภาณวาโร. 

๗. ปพฺพชฺชากถา 
[๒๕] เตน โข ปน สมเยน พาราณสิยํ ยโส นาม กุลปุตฺโต เสฏฺ?ิปุตฺโต สุขุมาโล   

โหติ, ตสฺส ตโย ปาสาทา โหนฺติ: เอโก เหมนฺติโก, เอโก คิมฺหิโก, เอโก วสฺสิโก. โส วสฺสิเก 

-๑ ฉ.ม. ทูเร30

 ฉ.ม. อชฺฌตฺตํ 31

 ฉ.ม. อชฺฌตฺตํ 32
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ปาสาเท จตฺตาโร มาเส๒ นิปฺปุริเสหิ ตุริเยหิ ปริจารยมาโน น เหฏฺ?าปาสาทํ โอโรหติ. อถ 33

โข ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส ปญฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปิตสฺส สมงฺคีภูตสฺส ปริจารยมานสฺส         
ปฏิกจฺเจว  นิทฺทา โอกฺกมิ, ปริชนสฺสปิ ปจฺฉา  นิทฺทา โอกฺกมิ, สพฺพรตฺติโย จ เตลปทีโป 34 35

ฌายติ. อถ โข ยโส กุลปุตฺโต ปฏิกจฺเจว ปพุชฺฌิตฺวา อทฺทส สกํ ปริชนํ สุปนฺตํ อญฺEิสฺสา 
กจฺเฉ วีณํ อญฺEิสฺสา กณฺเ? มุทิงฺคํ อญฺEิสฺสา อุเร  อาฬมฺพรํ อญฺEํ วิเกสิ กํ อญฺ Eํ       36

วิกฺเขฬิกํ อญฺEา วิปฺปลปนฺติโย หตฺถปฺปตฺตํ สุสานํ มญฺเE; ทิสฺวานสฺส อาทีนโว ปาตุรโหสิ, 
นิพฺพิทาย จิตฺตํ สณฺ?าสิ. อถ โข ยโส กุลปุตฺโต อุทานํ อุทาเนสิ “อุปทฺทุตํ วต โภ, อุปสฺสฏฺ?ํ 
วต โภ”ติ. 

อถ โข ยโส กุลปุตฺโต สุวณฺณปาทุกาโย อาโรหิตฺวา, เยน นิเวสนทฺวารํ                
เตนุปสงฺกมิ. อมนุสฺสา ทฺวารํ วิวรึสุ “มา ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส โกจิ อนฺตรายมกาสิ อคารสฺมา 
อนคาริยํ ปพฺพชฺชายา”ติ. อถ โข ยโส กุลปุตฺโต, เยน นครทฺวารํ, เตนุปสงฺกมิ. อมนุสฺสา      
ทฺวารํ วิวรึสุ “มา ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส โกจิ อนฺตรายมกาสิ อคารสฺมา อนคาริยํ              
ปพฺพชฺชายา”ติ. อถ โข ยโส กุลปุตฺโต, เยน อิสิปตนํ มิคทาโย, เตนุปสงฺกมิ. 

[๒๖] เตน โข ปน สมเยน ภควา รตฺติยา ปจฺจูสสมยํ ปจฺจุฏฺ?าย อชฺโฌกาเส       
จงฺกมติ. อทฺทสา โข ภควา ยสํ กุลปุตฺตํ ทูรโต ว อาคจฺฉนฺตํ; ทิสฺวาน จงฺกมา โอโรหิตฺวา 
ปญฺEตฺเต อาสเน นิสีทิ. อถ โข ยโส กุลปุตฺโต ภควโต อวิทูเร อุทานํ อุทาเนสิ “อุปทฺทุตํ     
วต โภ, อุปสฺสฏฺ?ํ วต โภ”ติ. อถ โข ภควา ยสํ กุลปุตฺตํ เอตทโวจ “อิทํ โข ยส อนุปทฺทุตํ, อิทํ 
อนุปสฺสฏฺ?ํ, เอหิ ยส นิสีท, ธมฺมํ เต เทเสสฺสามี”ติ.  

อถ โข ยโส กุลปุตฺโต “อิทํ กิร อนุปทฺทุตํ, อิทํ อนุปสฺสฏฺ?นฺ”ติ หฏฺโ? อุทคฺโค        
สุวณฺณปาทุกาหิ โอโรหิตฺวา, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา 
เอกมนฺตํ นิสีทิ. เอกมนฺตํ นิสินฺนสฺส โข ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส ภควา อนุปุพฺพิกถํ  กเถสิ.       37

เสยฺยถีทํ. ทานกถํ สีลกถํ สคฺคกถํ กามานํ อาทีนวํ โอการํ สํกิเลสํ เนกฺขมฺเม อานิสํสํ       
ปกาเสสิ. ยทา ภควา อญฺEาสิ ยสํ กุลปุตฺตํ กลฺลจิตฺตํ มุทุจิตฺตํ วินีวรณจิตฺตํ อุทคฺคจิตฺตํ     
ปสนฺนจิตฺตํ อถ ยา พุทฺธานํ สามุกฺกํสิกา ธมฺมเทสนา, ตํ ปกาเสสิ ทุกฺขํ สมุทยํ นิโรธํ มคฺคํ. 
เสยฺยถาปิ นาม สุทฺธํ วตฺถํ อปคตกาฬกํ สมฺมเทว รชนํ ปฏิคฺคณฺเหยฺย, เอวเมว ยสสฺส     
กุลปุตฺตสฺส ตสฺมึเยวาสเน วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺขุO อุทปาทิ “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ     
นิโรธธมฺมนฺ”ติ. 

-๒ สี.วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส 33

 สี. ปฏิคจฺเจว 34

 ฉ.ม. ปจฺฉาติ อยํ ปาโ? น ทิสฺสติ35

 ฉ.ม.สี.อิ. กจฺเฉ 36

 ฉ.ม. อนุปุพฺพึ กถํ 37
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[๒๗] อถ โข ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส มาตา ปาสาทํ อภิรุหิตฺวา ยสํ กุลปุตฺตํ อปสฺสนฺตี, 
เยน เสฏฺ?ี คหปติ, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา เสฏฺ?ึ คหปตึ เอตทโวจ “ปุตฺโต เต คหปติ 
ยโส น ทิสฺสตี”ติ. อถ โข เสฏฺ?ี คหปติ จตุทฺทิสา อสฺสทูเต อุยฺโยเชตฺวา สามญฺเEว, เยน   
อิสิปตนํ มิคทาโย, เตนุปสงฺกมิ. อทฺทสา โข เสฏฺ?ี คหปติ สุวณฺณปาทุกานํ นิกฺเขปํ; ทิสฺวาน 
ตญฺเEว อนุคมา.  อทฺทสา โข ภควา เสฏฺ?ึ คหปตึ ทูรโต ว อาคจฺฉนฺตํ ; ทิสฺวาน ภควโต 38

เอตทโหสิ “ยนฺนูนาหํ ตถารูปํ อิทฺธาภิสงฺขารํ อภิสงฺขเรยฺยํ, ยถา เสฏฺ?ี คหปติ อิธ นิสินฺโน 
อิธ นิสินฺนํ ยสํ กุลปุตฺตํ น ปสฺเสยฺยา”ติ. อถ โข ภควา ตถารูปํ อิทฺธาภิสงฺขารํ อภิสงฺขเรสิ. 
อถ โข เสฏฺ?ี คหปติ, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ เอตทโวจ “อปิ ภนฺเต 
ภควา ยสํ กุลปุตฺตํ ปสฺเสยฺยา”ติ. “เตนหิ คหปติ นิสีท, อปฺเปว นาม ตฺวํ อิธ นิสินฺโน อิธ      
นิสินฺนํ ยสํ กุลปุตฺตํ ปสฺเสยฺยาสี”ติ. อถ โข เสฏฺ?ี คหปติ “อิเธว กิราหํ นิสินฺโน อิธ นิสินฺนํ ยสํ 
กุลปุตฺตํ ปสฺสิสฺสามี”ติ หฏฺโ? อุทคฺโค ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. เอกมนฺตํ      นิ
สินฺนสฺส โข เสฏฺ?ิสฺส คหปติสฺส ภควา อนุปุพฺพิกถํ กเถสิ. เสยฺยถีทํ. ทานกถํ สีลกถํ สคฺคกถํ 
กามานํ อาทีนวํ โอการํ สํกิเลสํ เนกฺขมฺเม อานิสํสํ ปกาเสสิ. ยทา ภควา อญฺEาสิ เสฏฺ?ึ    
คหปตึ กลฺลจิตฺตํ มุทุจิตฺตํ วินีวรณจิตฺตํ อุทคฺคจิตฺตํ ปสนฺนจิตฺตํ, อถ ยา พุทฺธานํ              
สามุกฺกํสิกา ธมฺมเทสนา, ตํ ปกาเสสิ ทุกฺขํ สมุทยํ นิโรธํ มคฺคํ. เสยฺยถาปิ นาม สุทฺธํ วตฺถํ 
อปคตกาฬกํ สมฺมเทว รชนํ ปฏิคฺคณฺเหยฺย, เอวเมว เสฏฺ?ิสฺส คหปติสฺส ตสฺมึเยวาสเน วิรชํ 
วีตมลํ ธมฺมจกฺขุO อุทปาทิ “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ. อถ โข เสฏฺ?ี      
คหปติ ทิฏฺ?ธมฺโม ปตฺตธมฺโม วิทิตธมฺโม ปริโยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถํกโถ      
เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุสาสเน ภควนฺตํ เอตทโวจ “อภิกฺกนฺตํ ภนฺเต, อภิกฺกนฺตํ 
ภนฺเต; เสยฺยถาปิ ภนฺเต นิกฺกุชฺชิตํ วา อุกฺกุชฺเชยฺย, ปฏิจฺฉนฺนํ วา วิวเรยฺย, มูฬฺหสฺส วา มคฺคํ 
อาจิกฺเขยฺย, อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชตํ ธาเรยฺย ‘จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตี’ติ, เอวเมวํ       
ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต. เอสาหํ ภนฺเต ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมญฺจ 
ภิกฺขุสํฆญฺจ, อุปาสกํ มํ ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ สรณํ คตนฺ”ติ โส ว โลเก ป?มํ   
อุปาสโก อโหสิ เตวาจิโก  

[๒๘] อถ โข ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส ปิตุโน ธมฺเม เทสิยมาเน ยถาทิฏฺ?ํ ยถาวิทิตํ ภูมึ 
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตํ วิมุจฺจิ. อถ โข ภควโต เอตทโหสิ “ยสสฺส โข     
กุลปุตฺตสฺส ปิตุโน ธมฺเม เทสิยมาเน ยถาทิฏฺ?ํ ยถาวิทิตํ ภูมึ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อนุปาทาย 
อาสเวหิ จิตฺตํ วิมุตฺตํ, อภพฺโพ โข ยโส กุลปุตฺโต หีนายาวตฺติตฺวา กาเม ปริภุญฺชิตุO, เสยฺยถา
ปิ ปุพฺเพ อคาริกภูโต; ยนฺนูนาหํ ตํ อิทฺธาภิสงฺขารํ ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยนฺ”ติ. อถ โข ภควา ตํ 
อิทฺธาภิสงฺขารํ ปฏิปฺปสฺสมฺเภสิ. อทฺทสา โข เสฏฺ?ี คหปติ ยสํ กุลปุตฺตํ นิสินฺนํ; ทิสฺวาน ยสํ 
กุลปุตฺตํ เอตทโวจ “มาตา เต ตาต ยส ปริเทวโสกสมาปนฺนา,  เทหิ มาตุยา ชีวิตนฺ”ติ.     39

 ฉ.ม.อิ. อนุคมาสิ 38

 ก. ปริเทว โสกสมาปนฺนา39
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อถ โข ยโส กุลปุตฺโต ภควนฺตํ อุลฺโลเกสิ. อถ โข ภควา เสฏฺ?ึ คหปตึ เอตทโวจ “ตํ กึ 
มญฺEสิ คหปติ ? ยสฺส กุลปุตฺตสฺส เสกฺเขน Eาเณน เสกฺเขน ทสฺสเนน ธมฺโม ทิฏฺโ? วิทิโต 
เสยฺยถาปิ ตยา; ตสฺส ยถาทิฏฺ?ํ ยถาวิทิตํ ภูมึ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตํ    
วิมุตฺตํ, ภพฺโพ นุ โข ยโส คหปติ หีนายาวตฺติตฺวา กาเม ปริภุญฺชิตุO, เสยฺยถาปิ ปุพฺเพ     
อคาริกภูโต”ติ. โน เหตํ ภนฺเต. ยสสฺส โข คหปติ กุลปุตฺตสฺส เสกฺเขน Eาเณน เสกฺเขน 
ทสฺสเนน ธมฺโม ทิฏฺโ? วิทิโต เสยฺยถาปิ ตยา; ตสฺส ยถาทิฏฺ?ํ ยถาวิทิตํ ภูมึ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส 
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตํ วิมุตฺตํ, อภพฺโพ โข คหปติ ยโส กุลปุตฺโต หีนายาวตฺติตฺวา กาเม 
ปริภุญฺชิตุO, เสยฺยถาปิ ปุพฺเพ อคาริกภูโต”ติ. ลาภา ภนฺเต ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส, สุลทฺธํ ภนฺเต 
ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส, ยถา ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตํ วิมุตฺตํ, อธิวาเสตุ เม 
ภนฺเต ภควา อชฺชตนาย ภตฺตํ ยเสน กุลปุตฺเตน ปจฺฉาสมเณนา”ติ. อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหี
ภาเวน. อถ โข เสฏฺ?ี คหปติ ภควโต อธิวาสนํ วิทิตฺวา อุฏฺ?ายาสนา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา 
ปทกฺขิณํ กตฺวา ปกฺกามิ. อถ โข ยโส กุลปุตฺโต อจิรปกฺกนฺเต เสฏฺ?ิมฺหิ คหปติมฺหิ ภควนฺตํ 
เอตทโวจ “ลเภยฺยาหํ ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชํ, ลเภยฺยํ อุปสมฺปทนฺ”ติ. “เอหิ ภิกฺขู”ติ 
ภควา อโวจ “สฺวากฺขาโต ธมฺโม, จร พฺรหฺมจริยนฺ”ติ.  สาว ตสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทา 40

อโหสิ.  
เตน โข ปน สมเยน สตฺต โลเก อรหนฺโต โหนฺติ. 

ยสสฺส ปพฺพชฺชา นิฏฺ?ิตา. 

 [๒๙] อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อายสฺมตา ยเสน 
ปจฺฉาสมเณน, เยน เสฏฺ?ิสฺส คหปติสฺส นิเวสนํ, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺEตฺเต      
อาสเน นิสีทิ. อถ โข อายสฺมโต ยสสฺส มาตา จ ปุราณทุติยิกา จ, เยน ภควา,เตนุปสงฺกมึสุ; 
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. ตาสํ ภควา  อนุปุพฺพิกถํ กเถสิ.      
เสยฺยถีทํ. ทานกถํ สีลกถํ สคฺคกถํ กามานํ อาทีนวํ โอการํ สํกิเลสํ   เนกฺขมฺเม อานิสํสํ      
ปกาเสสิ. ยทา ตา ภควา อญฺEาสิ กลฺลจิตฺตา มุทุจิตฺตา วินีวรณจิตฺตา อุทคฺคจิตฺตา ปสนฺน
จิตฺตา, อถ ยา พุทฺธานํ สามุกฺกํสิกา ธมฺมเทสนา, ตํ ปกาเสสิ ทุกฺขํ สมุทยํ นิโรธํ มคฺคํ.       
เสยฺยถาปิ นาม สุทฺธํ วตฺถํ อปคตกาฬกํ สมฺมเทว รชนํ ปฏิคฺคเณฺหยฺย, เอวเมว ตาสํ    
ตสฺมึเยวาสเน วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺขุO อุทปาทิ “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ. 
ตา ทิฏฺ?ธมฺมา ปตฺตธมฺมา วิทิตธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถํกถา         
เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุสาสเน ภควนฺตํ เอตทโวจุO “อภิกฺกนฺตํ ภนฺเต, อภิกฺกนฺตํ 
ภนฺเต; เสยฺยถาปิ ภนฺเต นิกฺกุชฺชิตํ วา อุกฺกุชฺเชยฺย, ปฏิจฺฉนฺนํ วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺคํ 
อาจิกฺเขยฺย, อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชตํ ธาเรยฺย, ‘จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตี’ติ, เอวเมวํ 
ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต; เอตา มยํ ภนฺเต ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉาม ธมฺมญฺจ 

 ฉ.ม. พฺรหฺมจริยํ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ 40
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ภิกฺขุสํฆญฺจ, อุปาสิกาโย โน ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปตา สรณํ คตา”ติ. ตา จ โลเก 
ป?มํ อุปาสิกา อเหสุO เตวาจิกา. 

อถ โข อายสฺมโต ยสสฺส มาตา จ ปิตา จ ปุราณทุติยิกา จ ภควนฺตญฺจ            
อายสฺมนฺตญฺจ ยสํ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา สมฺปวาเรตฺวา      
ภควนฺตํ ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. อถ โข ภควา อายสฺมโต ยสสฺส         
มาตรญฺจ ปิตรญฺจ ปุราณทุติยิกญฺจ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา             
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหํเสตฺวา อุฏฺ?ายาสนา ปกฺกามิ. 

[๓๐] อสฺโสสุO โข อายสฺมโต ยสสฺส จตฺตาโร คิหิสหายกา พาราณสิยํ             
เสฏฺ?านุเสฏฺ?ีนํ กุลานํ ปุตฺตา วิมโล สุพาหุ ปุณฺณชิ ควมฺปติ “ยโส กิร กุลปุตฺโต เกสมสฺสุO 
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต”ติ; สุตฺวาน เนสํ 
เอตทโหสิ “น หิ นูน โส โอรโก ธมฺมวินโย, น สา โอรกา ปพฺพชฺชา, ยตฺถ ยโส กุลปุตฺโต       
เกสมสฺสุO โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต”ติ. เต, 
เยนายสฺมา ยโส, เตนุปสงฺกมึสุ; อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ ยสํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ 
อฏฺ?ํสุ. อถ โข อายสฺมา ยโส เต จตฺตาโร คิหิสหายเก อาทาย, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ;   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา ยโส 
เอตทโวจ “อิเม เม ภนฺเต จตฺตาโร คิหิสหายกา พาราณสิยํ เสฏฺ?านุเสฏฺ?ีนํ กุลานํ ปุตฺตา    
วิมโล สุพาหุ ปุณฺณชิ ควมฺปติ, อิเม ภควา โอวทตุ อนุสาสตู”ติ. เตสํ ภควา อนุปุพฺพีกถํ    
กเถสิ. เสยฺยถีทํ. ทานกถํ สีลกถํ สคฺคกถํ กามานํ อาทีนวํ โอการํ สํกิเลสํ เนกฺขมฺเม อานิสํสํ 
ปกาเสสิ. ยทา เต ภควา อญฺEาสิ กลฺลจิตฺเต มุทุจิตฺเต วินีวรณจิตฺเต อุทคฺคจิตฺเต             
ปสนฺนจิตฺเต, อถ ยา พุทฺธานํ สามุกฺกํสิกา ธมฺมเทสนา, ตํ ปกาเสสิ ทุกฺขํ สมุทยํ นิโรธํ มคฺคํ. 
เสยฺยถาปิ นาม สุทฺธํ วตฺถํ อปคตกาฬกํ สมฺมเทว รชนํ ปฏิคฺคเณฺหยฺย, เอวเมว เตสํ     
ตสฺมึเยวาสเน วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺขุO อุทปาทิ “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ. 
เต ทิฏฺ?ธมฺมา ปตฺตธมฺมา วิทิตธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถํกถา         
เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุสาสเน ภควนฺตํ เอตทโวจุO “ลเภยฺยาม มยํ ภนฺเต     
ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชํ, ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺ”ติ. “เอถ ภิกฺขโว”ติ ภควา อโวจ              
“สฺวากฺขาโต ธมฺโม, จรถ พฺรหฺมจริยํ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายา”ติ. สา ว เตสํ               
อายสฺมนฺตานํ อุปสมฺปทา อโหสิ. อถ โข ภควา เต ภิกฺขู ธมฺมิยา กถาย โอวทิ อนุสาสิ. เตสํ 
ภควตา ธมฺมิยา กถาย โอวทิยมานานํ อนุสาสิยมานานํ อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ        
วิมุจฺจึสุ.  

เตน โข ปน สมเยน เอกาทส โลเก อรหนฺโต โหนฺติ. 
จตุคิหิสหายกปพฺพชฺชา นิฏฺ?ิตา. 

[๓๑] อสฺโสสุO โข อายสฺมโต ยสสฺส ปญฺEาสมตฺตา คิหิสหายกา ชานปทา          
ปุพฺพานุปุพฺพกานํ กุลานํ ปุตฺตา “ยโส กิร กุลปุตฺโต เกสมสฺสุO โอหาเรตฺวา กาสายานิ        
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วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต”ติ; สุตฺวาน เนสํ เอตทโหสิ “น หิ นูน โส 
โอรโก ธมฺมวินโย, น สา โอรกา ปพฺพชฺชา, ยตฺถ ยโส กุลปุตฺโต เกสมสฺสุO โอหาเรตฺวา     
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต”ติ. เต, เยนายสฺมา ยโส,    
เตนุปสงฺกมึสุ; อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ ยสํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺ?ํสุ. อถ โข อายสฺมา 
ยโส เต ปญฺEาสมตฺเต คิหิสหายเก อาทาย, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา         
ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา ยโส ภควนฺตํ เอตทโวจ 
“อิเม เม ภนฺเต ปญฺEาสมตฺตา คิหิสหายกา ชานปทา ปุพฺพานุปุพฺพกานํ กุลานํ ปุตฺตา,     
อิเม ภควา โอวทตุ อนุสาสตู”ติ. เตสํ ภควา อนุปุพฺพีกถํ กเถสิ เสยฺยถีทํ. ทานกถํ สีลกถํ 
สคฺคกถํ กามานํ อาทีนวํ โอการํ สํกิเลสํ เนกฺขมฺเม อานิสํสํ ปกาเสสิ. ยทา เต ภควา 
อญฺEาสิ กลฺลจิตฺเต มุทุจิตฺเต วินีวรณจิตฺเต อุทคฺคจิตฺเต ปสนฺนจิตฺเต, อถ ยา พุทฺธานํ     
สามุกฺกํสิกา ธมฺมเทสนา, ตํ ปกาเสสิ ทุกฺขํ สมุทยํ นิโรธํ มคฺคํ. เสยฺยถาปิ นาม สุทฺธํ วตฺถํ 
อปคตกาฬกํ สมฺมเทว รชนํ ปฏิคฺคเณฺหยฺย, เอวเมว เตสํ ตสฺมึเยาสเน วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺขุO 
อุทปาทิ “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ. เต ทิฏฺ?ธมฺมา ปตฺตธมฺมา             
วิทิตธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถํกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา 
สตฺถุสาสเน ภควนฺตํ เอตทโวจุO “ลเภยฺยาม มยํ ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชํ, ลเภยฺยาม 
อุปสมฺปทนฺ”ติ. “เอถ ภิกฺขโว”ติ ภควา อโวจ “สฺวากฺขาโต ธมฺโม, จรถ พฺรหฺมจริยํ สมฺมา    
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายา”ติ. สาว เตสํ อายสฺมนฺตานํ อุปสมฺปทา อโหสิ. อถ โข ภควา เต ภิกฺขู 
ธมฺมิยา กถาย โอวทิ อนุสาสิ. เตสํ ภควตา ธมฺมิยา กถาย โอวทิยมานานํ อนุสาสิยมานานํ 
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสุ.  

เตน โข ปน สมเยน เอกสฏฺ?ิ โลเก อรหนฺโต โหนฺติ. 
ปญฺEาสคิหิสหายกปพฺพชฺชา นิฏฺ?ิตา. 

๘. มารกถา 
[๓๒] อถ โข ภควา เต ภิกฺขู อามนฺเตสิ “มุตฺตาหํ ภิกฺขเว สพฺพปาเสหิ, เย ทิพฺพา 

เย จ มานุสา, ตุเมฺหปิ ภิกฺขเว มุตฺตา สพฺพปาเสหิ, เย ทิพฺพา เย จ มานุสา, จรถ ภิกฺขเว    
จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ, มา   
เอเกน เทฺว อคมิตฺถ, เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ 
สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ, เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ, สนฺติ สตฺตา                    
อปฺปรชกฺขชาติกา อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ, ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อญฺEาตาโร, อหมฺปิ 
ภิกฺขเว, เยน อุรุเวลา เสนานิคโม, เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายา”ติ. 

[๓๓] อถ โข มาโร ปาปิมา, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ       
คาถาย อชฺฌภาสิ- 

  พทฺโธสิ สพฺพปาเสหิ   เย ทิพฺพา เย จ มานุสา 
  มหาพนฺธนพทฺโธสิ   น เม สมณ โมกฺขสีติ. 
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  มุตฺตาหํ สพฺพปาเสหิ   เย ทิพฺพา เย จ มานุสา 
  มหาพนฺธนมุตฺโตมฺหิ   นิหโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ. 
  อนฺตลิกฺขจโร ปาโส   ยฺวายํ  จรติ มานโส 41

  เตน ตํ พนฺธยิสฺสามิ    น เม สมณ โมกฺขสีติ. 42

  รูปา สทฺทา รสา คนฺธา  โผฏฺ?พฺพา จ มโนรมา 
  เอตฺถ เม วิคโต ฉนฺโท  นิหโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ. 
อถ โข มาโร ปาปิมา “ชานาติ มํ ภควา, ชานาติ มํ สุคโต”ติ ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถ

วนฺตรธายีติ. 
มารกถา นิฏฺ?ิตา. 

----------------------------------- 

 สี. สฺวายํ 41

 ฉ.ม.สี. พาธยิสฺสามิ 42
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เล่มท่ี ๔ 
พระวินัยปิฎก 
มหาวรรค  ภาค  ๑ 
_____________ 

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
๑. มหาขันธกะ 
๑. โพธิกถา  43

ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ 
เรื่องทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท 

[๑] สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เมื่อแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิ
พฤกษ์  ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เขตตำบลอุรุเวลา ครั้งนั้ นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งโดยบัลลังก์44

เดียว  เสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์เป็นเวลา ๗ วัน ทีนั้น พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิ45

จจสมุปบาท  โดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีว่า 46

ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม 
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย   สังขารจึงมี 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย   วิญญาณจึงมี 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย  นามรูปจึงมี 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย   สฬายตนะจึงมี 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย  ผัสสะจึงมี 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาจึงมี 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจึงมี 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  อุปาทานจึงมี 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย   ภพจึงมี 
เพราะภพเป็นปัจจัย  ชาติจึงมี 
เพราะชาติเป็นปัจจัย   ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ  
โทมนัส อุปายาสจึงมี  
กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ 

ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม 
อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ   สังขารจึงดับ 47

เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ 

 ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑-๔/๑๗๑-๑๗๗43

 วิ หรติ ... โพธิรุกฺขมูเล ป?มาภิสมฺพุทฺโธ เมื่อแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ ฎี กาอธิบายว่า อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺว า 44

สพฺพป?มํ โพธิรุกฺขมูเล วิหรติ ตรัสรู้แล้ว ประทับนั่ง ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ ก่อนที่อื่นทั้งหมด (วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๒/๑/๑๐๘)

 น่ังโดยบัลลังก์เดียว หมายถึงนั่งขัดสมาธิโดยไม่ลุกขึ้นเลยตลอด ๗ วัน (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑/๓)45

 มนสิการปฏิจจสมุปบาท แปลว่า พิจารณาโดยถ้วนถ่ี ใส่ใจโดยถ้วนถ่ี พิจารณาโดยแยบคายซึ่งปฏิจจสมุปบาท คือธรรมที่46

อาศัยกันและกันแล้วยังธรรมที่เกิดร่วมกันให้เกิดขึ้น (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑/๓)

 วิราคะ ในที่นี้หมายถึงมรรค (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑/๔)47
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เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ 
เพราะเวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ 
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ 
เพราะชาติดับ   ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงดับ  
กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ 
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า 

พุทธอุทานคาถาท่ี ๑  48

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์  49 50

ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่  
เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป  
เพราะมารู้ธรรม พร้อมทั้งเหตุ 51

[๒] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลม 
ตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีว่า 

ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม 
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย   สังขารจึงมี 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย   วิญญาณจึงมี 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย  นามรูปจึงมี 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย   สฬายตนะจึงมี 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย  ผัสสะจึงมี 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาจึงมี 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจึงมี 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  อุปาทานจึงมี 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย   ภพจึงมี 
เพราะภพเป็นปัจจัย  ชาติจึงมี 
เพราะชาติเป็นปัจจัย   ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ  
โทมนัส อุปายาสจึงมี  
กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ 

ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม 

 พุทธอุทานคาถาท่ี ๑ เกิดขึ้นด้วยอำนาจการที่ทรงพิจารณาปัจจยาการหรือปฏิจจสมุปบาท (วิ.อ. (บาลี) ๓/๓/๖)48

 ธรรมท้ังหลาย ในที่นี้หมายถึงโพธิปักขิยธรรมที่ให้สำเร็จการตรัสรู้ปัจจยาการ(หรือปฏิจจสมุปบาท)โดยอนุโลม(และปฏิโลม) 49

(วิ.อ. (บาลี) ๓/๑/๕)

 พราหมณ์ ในที่นี้หมายถึงพระขีณาสพผู้ลอยบาปธรรมเสียได้ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑/๕)50

 ธรรม ในที่นี้หมายถึงธรรมคือกองทุกข์ทั้งสิ้นมีสังขารเป็นต้น พร้อมทั้งเหตุคืออวิชชาเป็นต้น (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑/๕) 51
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อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ 
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับ             สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ 
เพราะเวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ 
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ 
เพราะชาติดับ   ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงดับ  
กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ 
ลำดับนั้น ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้น

ว่า 
พุทธอุทานคาถาท่ี ๒  52

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์  
ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่  
เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป  
เพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย 
[๓] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลม

ตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีว่า 
ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม 

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย   สังขารจึงมี 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย   วิญญาณจึงมี 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย  นามรูปจึงมี 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย   สฬายตนะจึงมี 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย  ผัสสะจึงมี 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาจึงมี 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจึงมี 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  อุปาทานจึงมี 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย   ภพจึงมี 
เพราะภพเป็นปัจจัย  ชาติจึงมี 
เพราะชาติเป็นปัจจัย   ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ  
โทมนัส อุปายาสจึงมี  
กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ 

ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม 
อนึ่ง  เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ  สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ 

 พุทธอุทานคาถาท่ี ๒ เกิดขึ้นด้วยอำนาจการที่ทรงพิจารณานิพพาน (วิ.อ. (บาลี) ๓/๓/๖)52
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เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับ             สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ 
เพราะเวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ 
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ 
เพราะชาติดับ   ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงดับ  
กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ 
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า 

พุทธอุทานคาถาท่ี ๓  53

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ 
ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่  
เมื่อนั้น พราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนา เสียได้  54

ดุจพระอาทิตย์อุทัยขึ้นสาดส่องท้องฟ้าให้สว่างไสวฉะนั้น 
โพธิกถา จบ 

๒. อชปาลกถา 
ว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นอชปาลนิโครธ 

เรื่องทรงแสดงธรรมเป็นเหตุให้เป็นพราหมณ์ 
[๔] ครั้นล่วงไป ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น แล้วเสด็จจากควงต้น

โพธิพฤกษ์ ไปยังควงต้นอชปาลนิโครธ  ครั้นถึงแล้ว จึงประทับนั่งโดยบัลลั งก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่ 55

ณ ควงต้นอชปาลนิโครธเป็นเวลา ๗ วัน 
ครั้งนั้น พราหมณ์หุหุกชาติ ผู้หนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแล้ว ได้56

สนทนาปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค พอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วได้ยืน ณ ที่
สมควร พราหมณ์นั้นผู้ยืน ณ ที่สมควรแล้วแล ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค ดังนี้ว่า “พระโคดมผู้เจริญ 
บุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุเพียงไรหนอ ก็และธรรมเหล่าไหนที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า 
พราหมณ์ใด ลอยบาปธรรมเสีย ไม่ตวาดผู้อื่นว่า หึ หึ  

 พุทธอุทานคาถาท่ี ๓ นี้ เกิดขึ้นด้วยอำนาจการที่ทรงพิจารณามรรค (วิ.อ. (บาลี) ๓/๓/๖)53

 มารและเสนา ในที่นี้หมายถึงกามทั้งหลาย (วิ.อ. (บาลี) ๓/๓/๖)54

 ต้นอชปาลนิโครธ แปลว่า ต้นไทร ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Banyan หรือ Indian Fig-tree ไม้จำพวกไทรหรือกร่างของอินเดีย 55

พวกคนเลี้ยงแพะชอบมานั่งที่ร่มเงาของต้นนิโครธนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอชปาลนิโครธ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๔/๘; PALI-ENGLISH 

DICTIONARY, P.355, Edited by T.W. RHYS DAVIDS and WILLIAM STEDE)

 พราหมณ์หุหุกชาติ คือ ชอบตวาดผู้อื่นว่า หึ หึ พราหมณ์นี้มีทิฏฐิว่า สิ่งที่เห็นแล้วเป็นมงคล ชอบเที่ยวตวาดผู้อื่นว่า หึ หึ เพราะ56

ความถือตัวและเพราะความโกรธ (ดู ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๔/๑๗๖-๑๗๗)
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ไม่มีกิเลสดุจน้ำฝาด สำรวมตน เรียนจบพระเวท อยู่จบพรหมจรรย์   57 58 59

พราหมณ์นั้น ไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในอารมณ์ไหน ๆ ในโลก  
ควรกล่าววาทะว่า เราเป็นพราหมณ์โดยธรรม 

อชปาลกถา จบ 

๓. มุจลินทกถา 
ว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นมุจลินท์ 

เรื่องทรงเปล่งอุทานปรารภความสุข 
[๕] ครั้นล่วงไป ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น แล้วเสด็จจากควงต้นอช

ปาลนิโครธไปยังควงต้นมุจลินท์  ครั้นถึงแล้ว จึงประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ 60

ควงต้นมุจลินท์เป็นเวลา ๗ วัน 
ครั้งนั้น ได้บังเกิดเมฆใหญ่ขึ้นในสมัยมิใช่ฤดูกาล เป็นฝนเจือลมหนาวตกพรำตลอด ๗ วัน 

ลำดับนั้น พญานาคมุจลินท์ได้ออกจากที่อยู่ของตนไปโอบรอบพระกายของ พระผู้มีพระภาคด้วย
ขนด ๗ รอบ แผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเหนือพระเศียรด้วยหวังว่า “ความหนาว อย่าได้เบียดเบียนพระผู้
มีพระภาค ความร้อน อย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาค สัมผัสจากเหลือบ ยุง ลม แดด สัตว์เลื้อย
คลานอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาค”  

ครั้น ๗ วันผ่านไป พญานาคมุจลินท์รู้ว่า ฝนหายปลอดเมฆแล้ว จึงคลายขนดออกจากพระ
กายของพระผู้มีพระภาค จำแลงร่างของตนเป็นมาณพ ยืนประนมมือ ถวายอภิวาทอยู่เบื้องพระ
พักตร์ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า 
พุทธอุทานคาถา 

ความสงัด เป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษ  61

ผู้มีธรรมปรากฏแล้ว ผู้เห็นอยู่  
ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก 
ความปราศจากราคะคือความล่วงกามทั้งหลายได้ เป็นสุขในโลก 
ความกำจัดอัสมิมานะ(ความถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่)เสียได้  62

เป็นสุขอย่างย่ิง   มุจลินทกถา จบ 63

 สำรวมตน หมายถึงมีจิตมุ่งมั่นอยู่ในภาวนาหรือสำรวมด้วยศีลสังวร (วิ.อ. (บาลี) ๓/๔/๙)57

 เรียนจบเวท หมายถึงบรรลุมรรคญาณ ๔ (โสดาปัตติมรรค, สกทาคามิมรรค, อนาคามิมรรค, อรหัตต- มรรค) หรือเรียนจบเวท 58

๓ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๔/๙)

 อยู่จบพรหมจรรย์ หมายถึงจบมรรคพรหมจรรย์ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๔/๙)59

 ต้นมุจลินท์ คื อ ต้นจิก (พจนานุ กรม ฉบั บราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๓ หน้า ๘๖๘) ตรงกับภาษาอังกฤษว่าThe Tree 60

Barringtonia Acutangula ต้นมุจลินท์นี้เป็นเจ้าแห่งต้นมุจละ (PALI-ENGLISH DICTIONARY, P.535, COL. 1, Edited by T.W. 

RHYS DAVIDS and WILLIAM STEDE)

 วิเวก ในที่นี้หมายถึงนิพพานที่สงัดจากอุปธิกิเลส (วิ.อ. (บาลี) ๓/๕/๑๐)61

 ความกำจัดอัสมิมานะได้ หมายถึงอรหัตตผล (วิ.อ. (บาลี) ๓/๕/๑๐) และดูเทียบ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๑/๑๙๐62

 ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๑/๑๙๐63
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๔. ราชายตนกถา 
ว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นราชายตนะ 

เรื่องทรงพบกับตปุสสะและภัลลิกะ 
[๖]  ครั้นล่วงไป ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น แล้วเสด็จจากควงต้น

มุจลินท์ไปยังควงต้นราชายตนะ  ครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ 64

ควงต้นราชายตนะเป็นเวลา ๗ วัน 
ครั้งนั้น พ่อค้า ๒ คนชื่อตปุสสะและภัลลิกะ เดินทางไกลจากอุกกลชนบทมาถึงที่นั้น ขณะ

นั้น เทวดาผู้เป็นญาติร่วมสายโลหิตของตปุสสะและภัลลิกะพ่อค้าทั้งสอง ได้กล่าวว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ เมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ ณ ควงต้นราชายตนะ ท่านทั้งสองจงไปต้อนรับ
พระองค์ด้วยข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งเถิด การบูชาของท่านทั้งสองจักเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน”  

ต่อมา ตปุสสะและภัลลิกะ ได้ถือข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาค ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ ณ ที่สมควร กราบทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์โปรดทรงรับ
ข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้ง ซึ่งจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขสิ้นกาลนานแก่ข้าพระองค์ทั้งสอง
เถิด 

ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่า “พระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงรับ ภัตตาหารด้วย
พระหัตถ์เลย เราจะพึงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งอย่างไร หนอ 

ทันใดนั้น ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ทราบความดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาค ด้วยใจของตน 
ๆ จึงนำบาตรศิลา ๔ ใบมาจาก ๔ ทิศ เข้าไปถวายแล้วทูลว่า “ขอพระองค์โปรดทรงรับข้าวตูผงและ
ข้าวตูก้อนปรุงน้ำผึ้ง ด้วยบาตรนี้เถิด พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคทรงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งด้วยบาตรศิลาใหม่ เอี่ยมแล้ว
เสวย 

ต่อมา ตปุสสะและภัลลิกะได้กราบทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งสองนี้ ขอถึงพระผู้
มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมเป็นสรณะ ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระองค์ทั้งสองว่า เป็นอุบาสกผู้
ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนตลอดชีวิต 

ตปุสสะและภัลลิกะนั้น ได้เป็นเทฺววาจิกอุบาสก(ผู้กล่าววาจาถึงรัตนะ ๒ ว่าเป็นสรณะ)เป็น
พวกแรกในโลกแล  ราชายตนกถา จบ  65

 ต้นราชายตนะ แปลกันว่า ไม้เกด (พจนานุ กรม ฉบั บราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๙๕๒)ชื่อภาษาอั งกฤษว่า 64

Buchanania Latifolia และอธิบายเพ่ิมเติมว่า เป็นต้นไม้หลวง เป็นที่สิงสถิตของเทพแห่งนางไม้ทั้งหลาย (PALI-ENGLISH 

DICTIONARY, P.569, COL. 2, Edited by T.W. RHYS DAVIDS and WILLIAM STEDE)

 สรุปสถานที่สำคัญที่พระผู้มีพระภาคเสด็จประทับหลังจากตรัสรู้แล้วตามนัยแห่งอรรถกถา ดังนี้ 65

 สัปดาห์ที่ ๑ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธ์ิ 

 สัปดาห์ที่ ๒ ประทับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นโพธ์ิ เรียกว่า อนิมิสสเจดีย์ 

 สัปดาห์ที่ ๓ เสด็จจงกรมไปมาระหว่างต้นโพธ์ิกับอนิมิสสเจดีย์ เรียกบริเวณนั้นว่า รตนจงกรมเจดีย์ 

 สัปดาห์ที่ ๔ ประทับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นโพธ์ิ เรียกบริเวณนั้นว่า รตนฆรเจดีย์ 

 สัปดาห์ที่ ๕ ประทับอยู่ ณ ต้นอชปาลนิโครธ อยู่ห่างไกลออกไป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นโพธ์ิ 

 สัปดาห์ที่ ๖ ประทับอยู่ ณ ต้นมุจลินท์ อยู่ห่างไกลออกไป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นโพธ์ิ 

 สัปดาห์ที่ ๗ ประทับอยู่ ณ ต้นราชายตนะ อยู่ห่างไกลออกไป ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของต้นโพธ์ิ 

(วิ.อ. (บาลี) ๓/๔-๖/๘-๑๒, ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๔๑๙-๔๒๐)
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๕. พรหมยาจนกถา 
ว่าด้วยพรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม 

เรื่องทรงพิจารณาความลึกซึ้งแห่งปฏิจจสมุปบาท 
[๗] ครั้นล่วง ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิ แล้วเสด็จจากควงต้นราชาย

ตนะไปยังต้นอชปาลนิโครธ ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ ณ ควงต้นอชปาลนิโครธนั้น ขณะเมื่อทรง
หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ทรงเกิดความดำริขึ้นในพระทัยว่า  “ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก 66

รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้ สำหรับหมู่ประชาผู้
รื่นรมย์ด้วยอาลัย ยินดีในอาลัย เพลิดเพลินในอาลัย  ฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ67

หลักอิทัปปัจจยตา หลักปฏิจจสมุปบาท ถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนัก กล่าวคือความสงบ
แห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน ก็ถ้าเราจะพึงแสดง
ธรรม และผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเรา ข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เรา จะพึงเป็นความ
ลำบากเปล่าแก่เรา 

อนึ่งเล่า อนัจฉริยคาถาเหล่านี้ที่ไม่เคยทรงสดับมาก่อน ได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระผู้มีพระ
ภาคว่า 

อนัจฉริยคาถา 
บัดนี้ เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบาก 
เพราะธรรมนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำ จะรู้ได้ง่าย  
แต่เป็นสิ่งพาทวนกระแส  ละเอียด ลึกซึ้ง รู้เห็นได้ยาก ประณีต  68

ผู้กำหนัดด้วยราคะ ถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้ จักรู้เห็นไม่ได้ 
เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาดังนี้ พระทัยก็น้อมไปเพ่ือการขวนขวายน้อย มิได้น้อมไปเพ่ือ

แสดงธรรม 
[๘] ครั้งนั้น ท้าวสหัมบดีพรหมทราบความดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาค ด้วยใจ

ของตน ได้มีความดำริว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย โลกจะฉิบหายหนอ โลกจะพินาศหนอ เพราะพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพ่ือการขวนขวายน้อย มิได้น้อมพระทัยไปเพ่ือทรงแสดง
ธรรม” จึงหายไปจากพรหมโลกมาปรากฏ ณ เบื้องพระพักตร์พระผู้มีพระภาค เปรียบประหนึ่งบุรุษมี
กำลัง เหยียดแขนออก หรือคู้แขนเข้าฉะนั้น แล้วห่มอุตตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง คุกเข่าเบื้องขวาลง
บนแผ่นดิน ประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับพลางทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระ
ภาคได้โปรดแสดงธรรม ขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรม เพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในตาน้อยมี
อยู่  สัตว์เหล่านั้นย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรม เพราะจักมีผู้รู้ธรรม  69 70

ท้าวสหัมบดีพรหมได้ทูลอาราธนาดังนี้ แล้วได้ทูลเป็นประพันธคาถาต่อไปว่า 

 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๑/๓๐๕, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๓๗/๔๐๗66

 อาลัย คือกามคุณ ๕ ที่สัตว์พัวพัน ยินดี เพลิดเพลิน (วิ.อ. (บาลี) ๓/๗/๑๓) เป็นชื่อเรียกกิเลส ๒ อย่างคือ (๑) กามคุณ ๕ (๒) 67

ตัณหาวิจริต ๑๐๘ (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๗/๑๘๔), อภิ.วิ. (ไทย)๓๕/๙๗๓-๙๗๖/๖๖๒-๖๖๓

 พาทวนกระแส ในที่นี้หมายถึงพาเข้าถึงนิพพาน (วิ.อ. (บาลี) ๓/๗/๑๔)68

 ผู้มีธุลีในดวงตาน้อย หมายถึงมีธุลีคือราคะ โทสะ โมหะ ปิดบังดวงตาปัญญามีเบาบาง (วิ.อ. (บาลี) ๓/๘-๙/๑๔-๑๕)69

 เหตุการณ์นี้เป็นที่มาแห่งพิธีอาราธนาพระสงฆ์แสดงธรรม (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑/๔๓๕)70
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พรหมนิคมคาถา 
ในกาลก่อน ธรรมที่ไม่บริสุทธ์ิอันคนที่มีมลทิน คิดค้นไว้  71

ปรากฏในแคว้นมคธ  
พระองค์ โปรดทรงเปิดประตูอมตธรรมนั้นเถิด  
ขอเหล่าสัตว์ จงฟังธรรมที่พระสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมลทิน 
ได้ตรัสรู้แล้วตามลำดับ 
ข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดี มีสมันตจักษุ 
บุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วน พึงเห็นหมู่ชนได้ 
โดยรอบ ฉันใด  
พระองค์ผู้หมดความโศกแล้ว ก็ฉันนั้น  
โปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมแล้ว  
จักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความโศกและถูกชาติชรา 
ครอบงำได้ชัดเจน 
ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียร ผู้ชนะสงคราม ผู้นำหมู่  
ผู้ไม่มีหนี้ ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลก  
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์โปรดจงทรงแสดงธรรม เพราะจักมีผู้รู้ธรรม 
[เมื่อท้าวสหัมบดีพรหมได้กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท้าวสหัมบดี

พรหมว่า พรหม แม้เราเองก็มีความดำริว่า ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ ... จะพึงเป็นความลำบากเปล่า
แก่เรา พรหม อนึ่งเล่า อนัจฉริยคาถาเหล่านี้ที่ไม่เคยสดับมาก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่า  

บัดนี้ เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุ ด้วยความลำบาก ... แต่เป็นสิ่งพาทวน
กระแส ... 

พรหม เมื่อเราพิจารณาแจ้งชัดดังนี้ จิตย่อมน้อมไปเพ่ือการขวนขวายน้อย หาน้อมไปเพ่ือ
แสดงธรรมไม่ 

แม้ครั้งที่ ๒ ท้าวสหัมบดีพรหมก็ทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรด
แสดงธรรม ... เพราะจักมีผู้รู้ธรรม 

แม้ครั้งที่ ๒ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่า “พรหม แม้เราเองก็มีความคิดว่า... หาน้อมไปเพ่ือ
แสดงธรรมไม่ 

แม้ครั้งที่ ๓ ท้าวสหัมบดีพรหมก็ทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรด
แสดงธรรม ... เพราะจักมีผู้รู้ธรรม] 

 คนท่ีมีมลทิน ในที่นี้หมายถึงครูทั้ง ๖ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๘/๑๔)71
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เรื่องทรงพิจารณาเวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว  72

[๙] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงรับคำทูลอาราธนาของพรหม และเพราะอาศัยพระ
กรุณาในหมู่สัตว์ ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ  เมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้เห็นสัตว์ทั้ง73

หลายผู้มีธุลีในตาน้อย มีธุลีในตามาก  มีอินทรีย์แก่กล้า มีอิ นทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม 74

สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี บางพวกมักไม่เห็น
ปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี 

มีอุปมาเหมือนในกออุบล ในกอปทุม หรือในกอบุณฑริก ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก 
บางดอกที่เกิดในน้ำ เจริญในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ในน้ำ ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอก
ที่เกิดในน้ำ เจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำ ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน้ำ เจริญใน
น้ำ ขึ้นพ้นน้ำ ไม่แตะน้ำ ฉันใด 

พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้เห็นสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีธุลีในตาน้อย มีธุลีใน
ตามาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก 
บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวก็มี บางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่า
กลัวก็มี ฉันนั้น  75

ครั้นทรงเห็นแล้ว ได้ตรัสคาถาตอบท้าวสหัมบดีพรหมว่า 
สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะฟัง จงปล่อยศรัทธามาเถิด  
เราได้เปิดประตูอมตธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว  
ท่านพรหม เพราะเราสำคัญว่าจะลำบาก  
จึงมิได้แสดงธรรมที่ประณีตคล่องแคล่ว ในหมู่มนุษย์ 
ขณะนั้น ท้าวสหัมบดีพรหมได้ทราบว่า “พระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอกาสเพ่ือจะแสดง

ธรรมแล้ว” จึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไป ณ ที่นั้นแล 
พรหมยาจนกถา จบ 

 ที .ม. (ไทย) ๑๐/๖๙/๓๙, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๓/๓๐๗-๓๐๘, อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๘๕๖/๘๙๑, ดู เทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 72

๒๑/๑๓๓/๒๒๖-๒๒๗

 พุทธจักษุ หมายถึง (๑) อินทริยปโรปริยัตตญาณ คือ ปรีชาหย่ังรู้ความย่ิงและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย คือ รู้ว่า 73

สัตว์นั้นๆ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แค่ไหน เพียงใด มีกิเลสมาก กิเลสน้อย มีความพร้อมที่จะตรัสรู้หรือไม่ (๒) อาสยานุสย

ญาณ คือ ปรีชาหย่ังรู้อัธยาศัย ความมุ่งหมาย สภาพจิตที่นอนอยู่ (ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๑๑/๑๗๒,๑๑๓/๑๗๔)

 ตา ในที่นี้หมายถึงปัญญาจักษุ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๙/๑๕, ดู ขุ.ป. ๓๑/๑๑๑-๑๑๕/๑๒๔-๑๒๘)74

 ในที่นี้ทรงอุปมาด้วยบัว ๓ เหล่า คือบัวจมอยู่ในน้ำ บัวอยู่เสมอน้ำ บัวพ้นน้ำ อรรถกถายังกล่าวถึงบัวเหล่าที่ ๔ คือ บัวที่มีโรคยัง75

ไม่พ้นน้ำเป็นภักษาของปลาและเต่า ซึ่งมิได้ยกขึ้นสู่บาลี และแบ่งบุคคลเป็น ๔ เหล่า (ตามที่ปรากฏใน องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 

๒๑/๑๓๓/๒๐๒, อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๐/๑๔๒,๑๔๘-๑๕๑/๑๘๖-๑๘๗) คือ (๑) อุคฆฏิตัญญู (๒) วิปจิตัญญู (๓) เนยยะ (๔) ปทปร

มะ แล้วเปรียบอุคฆฏิตัญญู เป็นเหมือนบัวพ้นน้ำ ที่พอต้องแสงอาทิตย์แล้วก็บานในวันนี้ เปรียบวิปจิตัญญู เป็นเหมือนบัวอยู่เสมอ

น้ำที่จะบานในวันรุ่งขึ้น เปรียบเนยยะ เป็นเหมือนบัวจมอยู่ในน้ำที่จะขึ้นมาบานในวันที่ ๓ ส่วนปทปรมะ เปรียบเหมือนบัวที่มีโรค 

ยังไม่พ้นน้ำ ไม่มีโอกาสขึ้นมาบาน เป็นภักษาของปลาและเต่า 

พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดู ๑๐ โลกธาตุอันเป็นเหมือนกออุบลเป็นต้น ได้ทรงเห็นโดยอาการทั้งปวงว่า หมู่ประชาผู้มีธุลี

ในดวงตาน้อยมีประมาณเท่านี้ หมู่ประชาผู้มีธุลีในดวงตามากมีประมาณเท่านี้ และในหมู่ ประชาทั้งสองนั้น อุคฆฏิตัญญูบุคคลมี

ประมาณเท่านี้ (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๖๖/๖๔-๖๕, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๙/๑๙๒-๑๙๓)
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๖. ปัญจวัคคิยกถา 
ว่าด้วยภิกษุปัญจวัคคีย์ 

เรื่องอาฬารดาบสกาลามโคตร 
[๑๐]  ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่า “เราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อน หนอ ใคร

จักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลัน” แล้วทรงดำริต่อไปว่า “อาฬารดาบส กาลามโคตร นี้ เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบ
แหลม มีปัญญา มีธุลีในตาน้อยมานาน ถ้ากระไร เราจะพึง แสดงธรรมแก่อาฬารดาบส กาลามโคตร
ก่อน เธอจักรู้ธรรมนี้ได้ ฉับพลัน 

ลำดับนั้น เทวดาผู้ไม่ปรากฏกายมาทูลพระผู้มีพระภาคว่า “พระองค์ผู้เจริญ อาฬารดาบส 
กาลามโคตรได้ทำกาละ ๗ วันแล้ว 

แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้เกิดญาณขึ้นว่า “อาฬารดาบส กาลามโคตร ได้ทำกาละ ๗ วันแล้ว” 
จึงทรงดำริว่า “อาฬารดาบส กาลามโคตร เป็นผู้มีความเสื่อมนานหนอ  เพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ ก็76

จะพึงรู้ได้ฉับพลัน 
เรื่องอุททกดาบสรามบุตร 

ต่อมา พระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่า “เราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใครจักรู้ทั่วถึง
ธรรมนี้ได้ฉับพลัน” จึงทรงดำริต่อไปว่า “อุททกดาบส รามบุตรนี้ เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลม มี
ปัญญา มีธุลีในตาน้อยมานาน ถ้ากระไร เราจะพึงแสดงธรรมแก่อุททกดาบส รามบุตรก่อน เธอจักรู้
ธรรมนี้ได้ฉับพลัน 

ลำดับนั้น เทวดาผู้ไม่ปรากฏกายมาทูลพระผู้มีพระภาคว่า “พระองค์ผู้เจริญ อุททกดาบส 
รามบุตร ได้ทำกาละเมื่อวานนี้ 

แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้เกิดญาณขึ้นว่า “อุททกดาบส รามบุตร ได้ทำกาละเมื่อวานนี้” จึง
ทรงดำริว่า “อุททกดาบส รามบุตร เป็นผู้มีความเสื่อมนานหนอ เพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ ก็จะพึงรู้ได้
ฉับพลัน 

ต่อมา พระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริดังนี้ว่า “เราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใครจักรู้
ธรรมนี้ได้ฉับพลัน” จึงทรงดำริว่า “ภิกษุปัญจวัคคีย์ มีอุปการะแก่เรามาก ที่ได้เฝ้าปรนนิบัติเราผู้มุ่ง
หน้าบำเพ็ญเพียรมา ถ้ากระไร เราจะพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ก่อน” แล้วทรงดำริต่อไปว่า 
“บัดนี้ ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนหนอ” ก็ได้ทรงเห็นภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขต
กรุงพาราณสี ด้วยทิพยจักษุ อันบริสุทธ์ิล่วงจักษุมนุษย์ 

ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ตำบลอุรุเวลาตามพระอัธยาศัยแล้ว ได้เสด็จจาริกไป
ทางกรุงพาราณสี 

เรื่องอุปกาชีวก 
[๑๑]  อาชีวกชื่ออุปกะได้พบพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินทางไกล ณ ระหว่างแม่น้ำคยา

กับต้นโพธิพฤกษ์ ได้ทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “อาวุโส อินทรีย์ของท่านผ่องใสย่ิงนัก ผิวพรรณของ
ท่านบริสุทธ์ิผุดผ่อง ท่านบวชอุทิศใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน หรือท่านชอบใจธรรมของใคร 

เมื่ออุปกาชีวกทูลถามดังนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาตอบอุปกาชีวกว่า 

 มีความเสื่อมมากหนอ หมายถึงมีความเสื่อมมาก เพราะเสื่อมจากมรรคและผลที่จะพึงบรรลุ เพราะเกิดในอักขณะ คือ อาฬา76

รดาบสตายไปเกิดในอากิญจัญญายตนภพ ส่วนอุททกดาบสตายไปเกิดในเนวสัญญา-นาสัญญายตนภพ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๐/๑๖)
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เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวง  รู้ธรรมทั้งปวง   77 78

มิได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวง  ละธรรมทั้งปวง  ได้สิ้นเชิง 79 80

หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหา ตรัสรู้ย่ิงเอง  
แล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่า 
เราไม่มีอาจารย์  เราไม่มีผู้เสมอเหมือน  81

เราไม่มีผู้ทัดเทียม ในโลกกับทั้งเทวโลก 
เพราะเราเป็นอรหันต์ เป็นศาสดาผู้ยอดเย่ียม  
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเพียงผู้เดียว เป็นผู้เยือกเย็น  
ดับกิเลสได้แล้วในโลก 
เราจะไปเมืองหลวงแห่งชาวกาสี ประกาศธรรมจักร  
ตีกลองอมตธรรมไปในโลกอันมีความมืดมน  82

อุปกาชีวกทูลว่า “อาวุโส ท่านสมควรเป็นพระอนันตชินะตามที่ท่านประกาศ” 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ชนเหล่าใดได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้ว  
ชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระชินะเช่นเรา  
อุปกะ เราชนะความชั่วได้แล้ว  
เพราะฉะนั้น เราจึงชื่อว่าพระชินะ 
เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้แล้ว อุปกาชีวกจึงทูลว่า “อาวุโส ควรจะเป็น อย่างนั้น” 

โคลงศีรษะแล้วเดินสวนทางหลีกไป 
เรื่องทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ 

[๑๒] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับ ถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขต
กรุงพาราณสี แล้วได้เสด็จไปทางที่ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จ
มาแต่ไกล ได้นัดหมายกันและกันว่า “ท่านทั้งหลาย พระสมณโคดมนี้เป็นผู้มักมาก คลายความเพียร 
เวียนมาเพ่ือความเป็นคนมักมาก กำลังเสด็จมา พวกเราไม่พึงกราบไหว้ ไม่พึงลุกรับ ไม่พึงรับบาตร
และ จีวรของพระองค์ แต่จะจัดอาสนะไว้ ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จักประทับนั่ง 

ครั้นเสด็จมาถึง ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ไม่อาจตั้งอยู่ในกติกาของตนได้ ต่างต้อนรับ พระผู้มีพระ
ภาค รูปหนึ่งรับบาตรและจีวร รูปหนึ่งปูอาสนะ รูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาท รูปหนึ่งจัดตั้งตั่งรอง
พระบาท รูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปวาง พระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ภิกษุ

 ธรรมท้ังปวง ในที่นี้หมายถึงธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ (ธรรมที่ให้เกิดในกามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๖) 77

 ธรรมท้ังปวง ในที่นี้หมายถึ งธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๔ (ธรรมที่ให้เกิ ดในภูมิ ๓ และธรรมที่เข้าถึงโลกุตตรภูมิ) (วิ.อ. (บาลี) 78

๓/๑๑/๑๖)

 ธรรมท้ังปวง ในที่นี้หมายถึงธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๖)79

 ธรรมท้ังปวง ในที่นี้หมายถึงธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๖)80

 เราไม่มีอาจารย์ ในที่นี้หมายถึงไม่มีอาจารย์ในระดับโลกุตตรธรรม (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๗)81

 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๕/๓๑๐-๓๑๑, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๔๑/๔๑๒-๔๑๓ อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๔๐๕/๔๓๒-๔๓๓82
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ปัญจวัคคีย์จัดถวาย แล้วทรงล้างพระบาท แต่ภิกษุปัญจวัคคีย์กลับร้องเรียกพระผู้มีพระภาคโดยออก
พระนาม และใช้คำว่า “อาวุโส  83

เมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์ กล่าวอย่างนั้นแล้ว พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสห้ามภิกษุ ปัญจวัคคีย์ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าร้องเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คำว่า อาวุโส ภิกษุทั้งหลาย ตถาคต
เป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุอมตธรรมแล้วจะสั่งสอน จะแสดง
ธรรม พวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอน ไม่นานนักก็จักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเย่ียม อันเป็น
ที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอัน
ย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้ 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า 
“อาวุโสโคดม แม้ด้วยจริยานั้น แม้ด้วยปฏิปทานั้น แม้ด้วยทุกกรกิริยานั้น พระองค์ก็ยังมิได้บรรลุอุต
ตริมนุสสธรรม อันเป็นญาณทัสสนะที่ประเสริฐ อันสามารถ บัดนี้พระองค์เป็นผู้มักมากคลายความ
เพียร เวียนมาเพ่ือความเป็นคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเป็นญาณทัสสนะที่
ประเสริฐ อันสามารถได้เล่า 

เมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุ ปัญจวัคคีย์ดังนี้
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไม่เป็นคนมักมาก ไม่ได้คลายความเพียร ไม่ได้เวียนมาเพ่ือความเป็นคน
มักมาก ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุอมต
ธรรมแล้ว จะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอน ไม่นานนักก็จักทำให้แจ้งซึ่ง
ประโยชน์อันยอดเย่ียม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
โดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้ 

แม้ครั้งที่ ๒ ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ฯลฯ 
แม้ครั้งที่ ๒ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระปัญจวัคคีย์ดังนี้ว่า ฯลฯ 
แม้ครั้งที่ ๓ ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “อาวุโส โคดม แม้ด้วย

จริยานั้น แม้ด้วยปฏิปทานั้น แม้ด้วยทุกกรกิริยานั้น พระองค์ก็ยังมิได้บรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเป็น
ญาณทัสสนะที่ประเสริฐ อันสามารถ บัดนี้ พระองค์เป็นผู้มักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือ
ความเป็นคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเป็นญาณทัสสนะที่ประเสริฐ อันสามารถได้
เล่า” 

เมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กราบทูลอย่างนั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุ ปัญจวัคคีย์
ดังนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยังจำได้หรือไม่ว่า ถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยกล่าวในกาลก่อนแต่นี้” 

ภิกษุปัญจวัคคีย์กราบทูลว่า “ถ้อยคำเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อน พระพุทธเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ พวกเธอจง

เงี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว จะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอน 
ไม่นานนักก็จักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเย่ียม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ต้องการด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้ 

พระผู้มีพระภาคทรงสามารถให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ยินยอมได้แล้ว 
ลำดับนั้น ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาค เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตเพ่ือรู้ย่ิง 

 อาวุโส ในครั้งพุทธกาล เป็นคำที่คนทั่วไปใช้กล่าวนำทักทายร้องเรียกกัน ไม่แสดงความเคารพ เป็นพิเศษ ก่ อนจะเสด็จดับขันธ83

ปรินิพพาน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ารับสั่งห้ามพระผู้น้อยเรียกพระผู้ใหญ่ โดยใช้คำว่า อาวุโส และห้ามพูดกับผู้ใหญ่โดยออกชื่อ

ท่านนั้นท่านนี้ แต่ควรเรียกพระผู้ใหญ่โดยใช้คำว่า ภันเต หรือ อายัสมา ส่วนพระผู้ใหญ่ควรเรียกพระผู้น้อยว่า อาวุโส หรือโดยการ

ระบุชื่อนั้นชื่อนี้ (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔)
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ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  84

[๑๓]  ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค ได้รับสั่งกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ที่สุด 
๒ อย่างนี้ บรรพชิตไม่พึงเสพ กล่าวคือ 

๑. กามสุขัลลิกานุโยคในกามทั้งหลาย (การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย) เป็น
ธรรมอันทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  

๒.  อัตตกิลมถานุโยค(การประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตน) เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของ
พระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  

ภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุด ๒ อย่างนั้น ตถาคตได้ตรัสรู้อันเป็น
ปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ  ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ย่ิ ง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือ85

พระนิพพาน 
ภิกษุทั้งหลาย ก็มัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ ก่อให้

เกิดญาณ เป็นไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือพระนิพพานนั้นเป็นไฉน 
มัชฌิมาปฏิปทานั้น ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แหละ คือ   86

๑. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)  ๒. สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ)   
๓. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)  ๔. สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ)  
๕. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)  ๖. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)  
๗. สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  ๘. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ)  
ภิกษุทั้งหลาย นี้คือมัชฌิมาปฏิปทานั้น ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว อันเป็นปฏิปทา ก่อให้เกิด

จักษุ ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือพระนิพพาน 
[๑๔] ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขอริยสัจ คือ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็น

ทุกข์ แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ 
ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ โดยย่นย่อ 
อุปาทานขันธ์ ๕ ก็เป็นทุกข์ 

 สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๖๑๔-๖๑๘84

 จักษุ ในที่นี้หมายถึงปัญญาจักษุ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๓/๑๗)85

 องค์มรรคแต่ละข้อมีนัยพิสดาร ดังนี้ 86

๑. สัมมาทิฏฐิ หมายถึงเห็นอริยสัจ ๔ เห็นไตรลักษณ์ หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท 

๒. สัมมาสังกัปปะ หมายถึงความนึกคิดในทางสละปลอดจากกาม ความนึกคิดปลอดจากพยาบาท และ ความนึกคิด

ปลอดจากการเบียดเบียน 

๓. สัมมาวาจา หมายถึงพูดคำสัตย์ ไม่พูดคำส่อเสียด พูดคำอ่อนหวาน พูดสิ่งมีสาระ 

๔. สัมมากัมมันตะ หมายถึงไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลาย ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 

๕. สัมมาอาชีวะ หมายถึงเว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาอาชีพ 

๖. สัมมาวายามะ หมายถึงเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้น เพียรกำจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรทำ ความดีให้เกิด 

เพียรรักษาความดีไว้ 

๗. สัมมาสติ หมายถึงพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม (สติปัฏฐาน ๔) 

๘. สัมมาสมาธิ หมายถึงฌาน ๔ 

(ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๙/๒๖๐,๔๐๒/๓๓๗, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๒๕/๓๙๖,๓๗๕/๔๒๕-๔๒๖, อภิ.วิ. (ไทย) 

๓๕/๒๐๕/๑๗๙-๑๘๑,๔๘๖/๓๙๕,๔๘๘-๔๙๒/๓๙๗-๔๐๐,๔๙๘-๔๙๙/๔๐๒,๕๐๔/๔๐๕)
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ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหาอันทำให้เกิดอีก ประกอบด้วยความ
เพลิดเพลินและความกำหนัด มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา 

ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ ความสละ 
ความสละทิ้ง ความพ้น ความไม่อาลัยในตัณหา 

ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แหละ คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ  ๒. สัมมาสังกัปปะ  
๓. สัมมาวาจา  ๔. สัมมากัมมันตะ  
๕. สัมมาอาชีวะ  ๖. สัมมาวายามะ  
๗. สัมมาสติ  ๘. สัมมาสมาธิ  
[๑๕] ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้น

แล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า นี้ทุกขอริยสัจ 
ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง

สว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า ทุกขอริยสัจนี้ ควรกำหนดรู้ 
ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง

สว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า ทุกขอริยสัจนี้ เราได้กำหนดรู้แล้ว 
ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง

สว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ 
ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง

สว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า ทุกขสมุทยอริยสัจนี้ ควรละเสีย 
ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง

สว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า ทุกขสมุทยอริยสัจนี้ เราละได้แล้ว 
ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง

สว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ 
ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง

สว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ ควรทำให้แจ้ง 
ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง

สว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ เราได้ทำให้แจ้งแล้ว 
ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง

สว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง

สว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ ควรให้
เจริญ 

ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสง
สว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ เราได้
ให้เจริญแล้ว 
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[๑๖]   ภิกษุทั้งหลาย ญาณทัสสนะ ตามเป็นจริงของเราในอริ ยสัจ ๔ เหล่านี้ ๓ รอบ 87

๑๒ อาการ อย่างนี้ ยังไม่หมดจดดีตราบใด เราก็ยังไม่ยืนยันว่า เป็นผู้ตรั สรู้สัมมาสัมโพธิญาณอัน88

ยอดเย่ียมในโลก กับทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและ
มนุษย์ตราบนั้น 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ความรู้เห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจ ๔ เหล่านี้ ๓ รอบ ๑๒ 
อาการอย่างนี้ หมดจดดีแล้ว เมื่อนั้น เราจึงยืนยันได้ว่า เป็นผู้ตรัสรู้ สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียม
ในโลก กับทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ญาณ
ทัสสนะเกิดขึ้นแก่เราว่า “ความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีก 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยยากรณ์นี้ อยู่ ธรรมจักษุ อันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้89 90

เกิดแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวง มีความดับไป
เป็นธรรมดา 

[๑๗] ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ทวยเทพ ชั้นภุมมะ
กระจายข่าวว่า “นั่นพระธรรมจักรอันยอดเย่ียม พระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกให้หมุนกลับ
ไม่ได้  91

ทวยเทพชั้นจาตุมหาราช สดับเสียงของทวยเทพชั้นภุมมะแล้ว ได้กระจายข่าว ต่อไป ฯลฯ 
ทวยเทพชั้นดาวดึงส์ สดับเสียงของทวยเทพชั้นจาตุมหาราชแล้ว ได้กระจายข่าวต่อไป ฯลฯ 
ทวยเทพชั้นยามา...  
ทวยเทพชั้นดุสิต...  
ทวยเทพชั้นนิมมานรดี...  
ทวยเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ... 
ทวยเทพที่นับเนื่องในหมู่พรหม สดับเสียงของเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี แล้วก็

กระจายข่าวว่า “นั่นพระธรรมจักรอันยอดเย่ียม พระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้ว ณ ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ให้หมุน
กลับไม่ได้ 

เพียงครู่เดียวเท่านั้น เสียงป่าวประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลก ด้วยประการฉะนี้ 

 ญาณทัสสนะ หมายถึงสัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๐๘๑/๓๘๐, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๖/๒๑๙)87

 ๓ รอบ ๑๒ อาการ หมายถึงสัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ เกิดขึ้นเวียนไปในอริยสัจ ๔ ข้อ ข้อละ ๓ รอบ (๔ x ๓ = ๑๒) รวม88

เป็น ๑๒ รอบ ดังนี้ ก. (๑) นี้ทุกข์ (๒) ทุกข์นี้ควรกำหนดรู้ (๓) ทุกข์นี้ กำหนดรู้แล้ว ข. (๑) นี้สมุทัย (๒) สมุทัยนี้ควรละ (๓) สมุทัยนี้

ละแล้ว ค. (๑) นี้นิโรธ (๒) นิโรธ นี้ควรทำให้แจ้ง (๓) นิโรธนี้ทำให้แจ้งแล้ว ง. (๑) นี้มรรค (๒) มรรคนี้ควรทำให้เจริญ (๓) มรรคนี้ 

ทำให้เจริญแล้ว (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๐๘๑/๓๘๐, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๖/๒๑๙)

 เวยยากรณะ ในที่นี้หมายถึงพระสูตรที่ไม่มีคาถา ประกอบด้วยคำถามคำตอบ (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๖/๒๒๐) เป็นองค์อัน89

หนึ่งในนวังคสัตถุศาสน์ (วิ.อ. (บาลี) ๑/๒๖)

 ธรรมจักษุ หมายถึง ดวงตาเห็นธรรม คือ โสดาปัตติมัคคญาณ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๕๖/๒๗)90

 ใครๆ ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ หมายความว่าธรรมนั้นไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ว่าไม่จริง เพราะ (๑) พระ ผู้มีพระภาคผู้เป็นเจ้าของ91

ธรรมตรัสรู้มาโดยชอบ (๒) ธรรมนั้นเป็นธรรมยอดเย่ียมไม่มีธรรมใดเทียบได้ (เนตฺติ.อ. (บาลี) ๙/ ๖๓, เนตฺติ.วิ. (บาลี) ๙/๙๓)
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ทั้งหมื่นโลกธาตุ นี้ ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่น ทั้งแสงสว่างอันเจิดจ้า หาประมาณมิได้  ก็92

ปรากฏในโลก ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย 
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานนี้ว่า “ผู้เจริญทั้งหลาย โกณฑัญญะ ได้รู้แล้ว

หนอ ผู้เจริญทั้งหลาย โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ” ดังนั้น คำว่า “อัญญา โกณฑัญญะ” นี้ จึงได้เป็นชื่อ
ของท่านพระโกณฑัญญะนั่นแล 

ภิกษุปัญจวัคคีย์ทูลขอการบรรพชาอุปสมบท 
[๑๘]  ครั้งนั้น ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรม

แล้ว หย่ังลงสู่ธรรมแล้ว ข้ามความสงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่
ต้องเชื่อผู้อื่น  ในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มี พระภาคดังนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 93

ข้าพระองค์พึงได้การบรรพชา พึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า “เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด  แล้วตรัสต่อไปว่า “ธรรม อั นเรากล่าว94

ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด 
พระวาจานั้น ได้เป็นการอุปสมบทของท่านอัญญาโกณฑัญญะนั้น 
[๑๙] ต่อมา พระผู้มีพระภาคทรงโอวาท สั่งสอนภิกษุทั้งหลายที่เหลือด้วยธรรมีกถา เมื่อ

พระผู้มีพระภาคทรงโอวาท สั่งสอนด้วยธรรมีกถา ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิด
ขึ้นแก่ท่านพระวัปปะและท่านพระภัททิยะว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวง 
มีความดับไปเป็นธรรมดา 

ท่านทั้ง ๒ นั้นได้เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หย่ังลงสู่ธรรมแล้ว ข้าม
ความสงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระ
ศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ข้าแต่ พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้ง ๒ พึงได้การ
บรรพชา พึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เธอทั้ง ๒ จงมาเป็นภิกษุเถิด” แล้วตรัสต่อไปอีกว่า “ธรรมอันเรา
กล่าวดีแล้ว เธอทั้ง ๒ จงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นการอุปสมบทของท่านทั้ง ๒ นั้น 
ต่อมา พระผู้มีพระภาคได้เสวยพระกระยาหารที่ท่านทั้งสามนำมาถวายแล้ว ก็ทรงโอวาท

สั่งสอนภิกษุทั้งหลายที่เหลือด้วยธรรมีกถา ภิกษุ ๓ รูปเที่ยวบิณฑบาตแล้ว นำสิ่งใดมา ทั้ง ๖ รูป ก็ยัง
อัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงโอวาท สั่งสอนด้วยธรรมีกถา ธรรมจักษุอัน
ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ได้เกิดแก่ ท่านพระมหานามะและท่านพระอัสสชิว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มี
ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวง มีความดับไปเป็นธรรมดา 

ท่านทั้ง ๒ นั้นได้เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หย่ังลงสู่ธรรมแล้ว ข้าม
ความสงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระ

 ๑๐ โลกธาตุ แปลจากคำว่า ทสสหสฺสีโลกธาตุ (ทส = ๑๐ + สหสฺสีโลกธาตุ ซึ่งเป็นชื่อโลกธาตุขนาดเล็ก ประกอบด้วยจักรวาล92

จำนวน ๑๐๐๐ จักรวาล) ๑๐ สหัสสีโลกธาตุ หรือ โลกธาตุขนาดเล็ก เท่ากับ ๑๐,๐๐๐ จักรวาล (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๑/๒๓๔)

 ไม่ต้องเชื่อผู้อ่ืน หมายถึงไม่ต้องอาศัยผู้อื่นคอยแนะนำพร่ำสอนในคำสอนของพระศาสดา ไม่ได้หมายถึง ว่า ไม่ต้องเชื่อใครเลย 93

(อปรปฺปจฺจโย-ไม่มีใครอื่นอีกเป็นปัจจัย) (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๘/๒๒๒)

 จงมาเป็นภิกษุเถิด หมายถึงคำประกาศอนุมั ติการบรรพชาอุปสมบทแก่ผู้ขอบวชคือเท่ากับประกาศว่า จงมารับการบรรพชา94

อุปสมบทตามที่ขอ (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๘/๒๒๒)
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ศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้ง ๒ พึงได้การ
บรรพชา พึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระองค์ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เธอทั้ง ๒ จงมาเป็นภิกษุเถิด” แล้วตรัสต่อไปว่า “ธรรมอันเรากล่าว
ดีแล้ว เธอทั้ง ๒ จงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด 

พระวาจานั้น ได้เป็นการอุปสมบทของท่านทั้ง ๒ นั้น 
อนัตตลักขณสูตร  95

[๒๐] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็น
อนัตตา ภิกษุทั้งหลาย ถ้ารูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ รูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงได้ใน
รูปว่า “รูปของเราจงเป็นอย่างนี้ รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น” ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะรูปเป็นอนัตตา 
ฉะนั้น รูปจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่า “รูปของเราจงเป็นอย่างนี้ รูปของเราอย่า
ได้เป็น อย่างนั้น 

ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นอนัตตา ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเวทนานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ เวทนานี้
ไม่พึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงได้ในเวทนาว่า “เวทนาของ เราจงเป็นอย่างนี้ เวทนาของเรา
อย่าได้เป็นอย่างนั้น” ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเวทนา เป็นอนัตตา ฉะนั้น เวทนาจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ 
และบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่า “เวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้ เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น 

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นอนัตตา ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสัญญานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สัญญา
นี้ไม่พึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงได้ในสัญญาว่า “สัญญาของ เราจงเป็นอย่างนี้ สัญญาของ
เราอย่าได้เป็นอย่างนั้น” ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะสัญญา เป็นอนัตตา ฉะนั้น สัญญาจึงเป็นไปเพ่ือ
อาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่า “สัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้ สัญญาของเราอย่าได้เป็น
อย่างนั้น 

ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสังขารเหล่านี้จักเป็นอัตตาแล้ว
ไซร้ สังขารเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงได้ในสังขาร ทั้งหลายว่า “สังขารทั้งหลาย
ของเราจงเป็นอย่างนี้ สังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น” ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะสังขารทั้ง
หลายเป็นอนัตตา ฉะนั้น สังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลาย
ว่า “สังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้ สังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น 

ภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นอนัตตา ภิกษุทั้งหลาย ถ้าวิญญาณนี้จักเป็นอัตตา แล้วไซร้ 
วิญญาณนี้ไม่พึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่า “วิญญาณ ของเราจงเป็นอย่างนี้ 
วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น” ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะ วิญญาณเป็นอนัตตา ฉะนั้น วิญญาณ
จึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ใน วิญญาณว่า “วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้ วิญญาณ
ของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น 

[๒๑] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไร รูปเที่ยง
หรือไม่เที่ยง”  96

ภิกษุปัญจวัคคีย์ทูลว่า “ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า”  
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข” 
“เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า”  
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา 

เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา”  

 สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๕๙/๙๕-๙๙95

 ข้อ ๒๑-๒๒ ของเล่มนี้ ให้ดูเทียบสามัญลักษณะ ๓ ประการ ใน สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑-๑๒/๑-๑๐96
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“ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า”  
“เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง”  
“ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า”  
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข”  
“เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า”  
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา 

เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา”  
“ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า”  
“สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง”  
“ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า”  
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข”  
“เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า”  
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเห็น สิ่งนั้นว่า นั่นของ

เรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา”  
“ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า”  
“สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยง”  
“ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า”  
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข”  
“เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า”  
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเห็น สิ่งนั้นว่า นั่นของ

เรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา”  
“ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า”  
“วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง”  
“ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า”  
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข”  
“เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า”  
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเห็น สิ่งนั้นว่า นั่นของ

เรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา”  
“ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า”  
[๒๒] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น รูปอย่างใด 
อย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลว

หรือ ประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดนั่น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า 
นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดนั่น เธอทั้งหลายพึงเห็น ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็น
จริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ อัตตาของเรา 

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดนั่น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็น
จริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ อัตตาของเรา 
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สังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือ ภายนอก 
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดนั่น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ
ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบ
หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดนั่น เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตาม
เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

[๒๓] ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อ
หน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลาย ย่อมเบื่อหน่าย
แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้น เมื่อจิตหลุด
พ้นแล้ว ย่อมมีญาณว่า หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจ
ที่ควร ทำได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี 

[๒๔] พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนัตตลักขณสูตรนี้แล้ว ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็มีใจยินดีชื่นชม
ภาษิตของพระผู้มีพระภาค เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเวยยากรณ์นี้อยู่ จิตของภิกษุปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้น
จากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น 

ครั้งนั้น มีพระอรหันต์ในโลก ๖ รูป 
ปัญจวัคคิยกถา จบ 
ภาณวารท่ี ๑ จบ 

๗. ปัพพัชชากถา 
ว่าด้วยการบรรพชา 
เรื่องยสกุลบุตร 

[๒๕] สมัยนั้น ในกรุงพาราณสี มีกุลบุตรชื่อยสะเป็นลูกเศรษฐีเป็นผู้สุขุมาลชาติ  ยสกุล97

บุตรนั้นมีปราสาท ๓ หลัง คือ หลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาว หลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อน หลังหนึ่งสำหรับฤดู
ฝน ยสกุลบุตรได้รับการบำเรอด้วยดนตรี ไม่มีบุรุษเจือปน ตลอด ๔ เดือน อยู่บนปราสาทฤดูฝน ไม่ลง
มายังปราสาท ชั้นล่าง คืนวันหนึ่ง เมื่อยสกุลบุตรได้รับการบำเรออิ่มเอมเพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕ 
ได้หลับไปก่อน ฝ่ายบริวารชนได้หลับภายหลัง ตะเกียงน้ำมันถูกจุดสว่างทั้งคืน คืนนั้นยสกุลบุตรตื่น
ขึ้นก่อน เห็นบริวารชนของตนกำลังหลับ บางนางมีพิณอยู่ใกล้รักแร้ บางนางมีตะโพนอยู่ข้างคอ บาง
นางมีโปงมางอยู่ที่อก บางนางสยายผม บางนางน้ำลายไหล บางนางละเมอเพ้อไปต่าง ๆ ปรากฏดุจ
ป่าช้าผีดิบ เพราะได้เห็น โทษจึงปรากฏแก่ยสกุลบุตร จิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่าย ยสกุลบุตรจึงเปล่ง
อุทาน ขึ้นในขณะนั้นว่า “ท่านผู้เจริญ ที่นี่วุ่นวายหนอ ท่านผู้เจริญ ที่นี่ขัดข้องหนอ”  

ครั้งนั้น ยสกุลบุตรจึงสวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศน์ พวกอมนุษย์ เปิดประตูให้
ด้วยคิดว่า “ใคร ๆ อย่าได้ทำอันตรายต่อการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสกุลบุตร”  

ลำดับนั้น ยสกุลบุตรได้เดินต่อไปยังประตูเมือง พวกอมนุษย์ก็เปิดประตูให้ด้วยคิดว่า “ใคร 
ๆ อย่าได้ทำอันตรายต่อการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสกุลบุตร” หลังจากนั้น ยสกุลบุตร
จึงเดินต่อไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

[๒๖] ครั้นราตรีย่ำรุ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมอยู่ ณ ที่แจ้งได้ ทอดพระเนตร
เห็นยสกุลบุตรเดินมาแต่ไกล ครั้นเห็นแล้ว จึงเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ 

 สุขุมาลชาต ิหมายถึงผู้ไม่มีทุกข์ (องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๙/๒๑๑, องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๓๙/๑๔๐)97
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ขณะนั้น ยสกุลบุตรได้เปล่งอุทานขึ้น ณ ที่ไม่ไกล พระผู้มีพระภาคว่า “ท่านผู้เจริญ ที่นี่วุ่นวายหนอ 
ท่านผู้เจริญ ที่นี่ขัดข้องหนอ”  

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับยสกุลบุตรนั้นดังนี้ว่า “ยสะ ที่นี่  ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง มาเถิด 98

ยสะ จงนั่งลง เราจักแสดงธรรมแก่เธอ”  
ลำดับนั้น ยสกุลบุตรร่าเริงเบิกบานใจว่า “ได้ยินว่า ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง” จึงถอด

รองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาท พระผู้มีพระภาคแล้ว
นั่ง ณ ที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ 

๑. ทานกถา (เรื่องทาน)  
๒. สีลกถา (เรื่องศีล)  
๓. สัคคกถา (เรื่องสวรรค์)  
๔. กามาทีนวกถา (เรื่องโทษ ความต่ำทราม ความเศร้าหมองแห่งกาม)   99

๕. เนกขัมมานิสังสกถา (เรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกาม) แก่ยสกุลบุตร ผู้นั่งอยู่ ณ ที่
สมควร  

เมื่อทรงทราบว่า ยสกุลบุตรมีจิตควร อ่อน ปราศจากนิวรณ์ เบิกบาน ผ่องใส จึงทรง
ประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนา ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุ100

อันปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ได้เกิดแก่ยสกุลบุตร ณ อาสนะนั้นแลว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิด
ขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา” เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจาก
มลทิน ควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดี 

บิดาตามหายสกุลบุตร 
[๒๗] ครั้นรุ่งเช้า มารดาขึ้นไปบนปราสาทไม่พบยสกุลบุตร จึงเข้าไปหาเศรษฐี คหบดี

ถึงที่อยู่ ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีคหบดี ดังนี้ว่า “ท่านคหบดีเจ้าข้า ยสะบุตรของท่านหายไป
ไหน”  

ฝ่ายเศรษฐีคหบดีส่งทูตขี่ม้าไปตามหาทั้ง ๔ ทิศแล้ว ส่วนตนเองไปยังป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน ได้พบรองเท้าทองวางอยู่ จึงตามไปยังที่นั้น พระผู้มีพระภาค ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐี
คหบดีเดินมาแต่ไกล ครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงมีพระดำริ ว่า “ถ้ากระไร เราพึงบันดาลอิทธาภิสัง
ขาร(การบันดาลทางฤทธ์ิ) ให้เศรษฐีคหบดีผู้นั่งที่นี่ไม่เห็นยสกุลบุตรนั่งอยู่ที่นั่น” จึงทรงบันดาลอิทธา
ภิสังขารเช่นนั้น 

ลำดับนั้น เศรษฐีคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแล้วได้ กราบทูลพระ
ผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงพบยสกุลบุตรบ้างไหม พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “คหบดี เชิญท่านนั่งลงก่อนเถิด บางทีท่านนั่งที่นี่แล้ว จะพึงพบย
สกุลบุตรนั่งอยู่ที่นี่ก็ได้ 

เศรษฐีคหบดีร่าเริงเบิกบานใจว่า “ได้ยินว่า เรานั่งที่นี่จักพบยสกุลบุตรผู้นั่ง อยู่ที่นี่” จึงถวาย
อภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควร 

 ท่ีน่ี พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงพระนิพพาน (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๖/๒๓๔, วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๒/๒๖/๑๒๐)98

 แปลมาจากคำว่า กามานํ อาทีนวํ โอการํ สํกิเลสํ99

 สามุกกังสิกธรรมเทศนา หมายถึงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงรู้ด้วยพระองค์เอง ทรงเห็นด้วยสยัมภูญาณ ไม่100

ทั่วไปแก่ผู้อื่น คือมิได้รับคำแนะนำจากผู้อื่น ทรงรู้ลำพังพระองค์เองก่อนใครในโลก (วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๙๓/๑๘๑, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) 

๓/๒๖/๒๓๗, ที.สี.ฏีกา (อภินว.) (บาลี) ๒/๒๙๘/๓๕๐)
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ  
๑. ทานกถา  ๒. สีลกถา  
๓. สัคคกถา  ๔. กามาทีนวกถา  
๕. เนกขัมมานิสังสกถา แก่เศรษฐีคหบดีผู้นั่ง ณ ที่สมควรแล้ว  
เมื่อทรงทราบว่า เศรษฐีคหบดีมีจิตควร อ่อน ปราศจากนิวรณ์ เบิกบาน ผ่องใส จึงทรง

ประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอัน
ปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่เศรษฐีผู้คหบดี ณ อาสนะนั้นแลว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิด
ขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวง มีความดับไปเป็นธรรมดา” เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจาก
มลทิน ควรรับน้ำ ย้อมได้เป็นอย่างดี 

เศรษฐีคหบดีได้เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หย่ังลงสู่ธรรมแล้ว ข้ามความ
สงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระ
ศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก 
พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดย
ประการต่าง ๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตาม 
ประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจักเห็นรูป พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค 
พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้
ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต 

เศรษฐีคหบดีนี้แล ได้เป็นเตวาจิกอุบาสก(ผู้กล่าวถึงรัตนะทั้ง ๓ ว่าเป็นสรณะ) เป็นคนแรก 
ในโลก 

ยสกุลบุตรสำเร็จพระอรหัตตผล 
[๒๘] ขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโปรดบิดาของยสกุลบุตรอยู่ จิตของยสกุล

บุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้ ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น 
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงดำริดังนี้ว่า “เมื่อเราแสดงธรรมแก่บิดาของยสกุลบุตรอยู่ จิต

ของยสกุลบุตร ผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้ ก็หลุด พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือ
มั่น ยสกุลบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม เหมือนเป็นคฤหัสถ์ครั้งก่อน ถ้ากระไร เราพึง
คลายอิทธาภิสังขาร” ทรงคลายอิทธาภิสังขารแล้ว 

เศรษฐีคหบดีได้เห็นยสกุลบุตรนั่งอยู่ ครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวกับยสกุลบุตรว่า “พ่อยสะ 
มารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำครวญถึง เจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาเถิด 

ยสกุลบุตรได้เงยหน้าดูพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเศรษฐีคหบดี ดังนี้ว่า 
“คหบดี ท่านจะเข้าใจข้อนั้นอย่างไร ยสกุลบุตรได้เห็นได้รู้ธรรมด้วยญาณอันเป็นเสขะ  ด้วยทัสสนะ101

อันเป็นเสขะเหมือนท่าน เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตาม ที่ได้เห็นตามที่ได้รู้อยู่ จิตก็หลุดพ้นจากอา
สวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น คหบดี ยสกุลบุตรควรหรือที่จะกลับไปเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามเหมือน
เป็นคฤหัสถ์ครั้งก่อน 

เศรษฐีคหบดีกราบทูลว่า “ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 
พระผู้มีพระภาคตรัสรับรองว่า “คหบดี ยสกุลบุตรได้เห็นได้รู้ธรรมด้วยญาณอันเป็นเสขะ 

ด้วยทัสสนะอันเป็นเสขะเหมือนท่าน เมื่อเขาพิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้อยู่ จิตก็หลุด

 ญาณอันเป็นเสขะ หมายถึงญาณของบุคคลระดับพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี (ดู องฺ.ทุก. 101

 (ไทย) ๒๐/๓๖/๗๙ องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๓๖/๓๔)
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พ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น คหบดี ยสกุลบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม 
เหมือนเป็นคฤหัสถ์ครั้งก่อน 

เศรษฐีคหบดีกราบทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ การที่จิตของยสกุลบุตรหลุดพ้นจากอาสวะทั้ง
หลายเพราะไม่ถือมั่น เป็นลาภของยสกุลบุตร ยสกุลบุตรได้ดีแล้ว พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภา
คมียสกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะโปรดทรงรับภัตตาหาร ของข้าพระองค์เพ่ือเจริญกุศลในวันนี้เถิด 

พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ เศรษฐีคหบดีทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรง
รับนิมนต์แล้ว จึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณกลับไป 

เมื่อเศรษฐีคหบดีกลับไปแล้วไม่นาน ยสกุลบุตรได้กราบทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์
พึงได้การบรรพชา พึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด” แล้วตรัสต่อไปว่า “ธรรมอัน เรากล่าว
ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นการอุปสมบทของท่านยสะนั้น 
ครั้งนั้น มีพระอรหันต์ในโลก ๗ รูป 

มารดาและภรรยาเก่าของพระยสะได้ธรรมจักษุ 
[๒๙] ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกถือบาตรและจีวร มีท่าน พระยสะ

เป็นปัจฉาสมณะ เสด็จไปยังนิเวศน์ของเศรษฐีคหบดี ครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาจัด
ถวาย 

ลำดับนั้น มารดาและภรรยาเก่าของท่านพระยสะก็พากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่
ประทับ ครั้นถึงแล้ว ได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควร 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ 
๑. ทานกถา  ๒. สีลกถา  
๓. สัคคกถา  ๔. กามาทีนวกถา  
๕. เนกขัมมานิสังสกถา แก่มารดาและภรรยาเก่า  
เมื่อทรงทราบว่าทั้งสองมีจิตควร อ่อน ปราศจากนิวรณ์ เบิกบาน ผ่องใส จึงทรงประกาศสา

มุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอันปราศจาก
ธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่มารดาและภรรยาเก่า ณ อาสนะนั้นแลว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวง มีความดับไปเป็นธรรมดา” เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทิน 
ควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดี 

มารดาและภรรยาเก่าของพระยสะได้เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หย่ังลง
สู่ธรรมแล้ว ข้ามความสงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความ เป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น
ในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์
ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก พระองค์ ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก พระองค์ทรงประกาศ
ธรรมแจ่มแจ้ง โดยประการต่าง ๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ ผู้
หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจักเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันทั้งสองนี้
ขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำ
หม่อมฉันทั้งสอง ว่าเป็นอุบาสิกาผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต 

มารดาและภรรยาเก่าของท่านพระยสทั้งสองนี้ ได้เป็นเตวาจิกอุบาสิกา(ผู้กล่าว ถึงรัตนะทั้ง 
๓ ว่าเป็นสรณะ)เป็นคู่แรก ในโลก 

ครั้นแล้ว มารดาบิดาและภรรยาเก่าของท่านพระยสะได้นำของเคี้ยวของฉันอันประณีต
ประเคนพระผู้มีพระภาคกับท่านพระยสะด้วยตนเอง กระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้าม
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ภัตตาหารแล้วละพระหัตถ์จากบาตร จึงนั่ง ณ ที่ สมควร ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้
มารดาบิดาและภรรยาเก่าของท่านพระยสะเห็นชัด ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญ
แกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้ สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะจากไป 

เรื่องการบรรพชาของสหาย ๔ คนของพระยสะ 
[๓๐]  สหายคฤหัสถ์ของท่านพระยสะ ๔ คน คือ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ เป็นบุตร

ของตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อยในกรุงพาราณสีได้ทราบข่าวว่า “ยสกุลบุตรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้า
กาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว”  

ครั้นสหายคฤหัสถ์ได้ทราบข่าวแล้ว จึงได้มีความคิด ดังนี้ว่า “ธรรมวินัยและบรรพชาที่ย
สกุลบุตรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต นั้น คงจะไม่ต่ำทราม
เป็นแน่” ครั้นแล้วสหายคฤหัสถ์เหล่านั้น ได้พากันเข้าไปหาท่านพระยสะถึงที่อยู่ ครั้นถึงแล้ว ได้ไหว้
ท่านพระยสะแล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่สมควร 

ครั้งนั้น ท่านพระยสะได้พาสหายคฤหัสถ์ ๔ คนไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้น
ถึงแล้ว ได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ท่านพระยสะผู้นั่ง ณ ที่สมควร ได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาค ดังนี้ว่า “พระพุทธเจ้าข้า สหายคฤหัสถ์ของข้าพระองค์ ๔ คนเหล่านี้ คือ วิ
มละ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ เป็นบุตรของตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อยในกรุงพาราณสี ขอพระองค์โปรด
ประทานโอวาทสั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้เถิด 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ 
๑. ทานกถา  ๒. สีลกถา  
๓. สัคคกถา  ๔. กามาทีนวกถา  
๕. เนกขัมมานิสังสกถา แก่สหายเหล่านั้น  
เมื่อทรงทราบว่าพวกเขามีจิตควร อ่อน ปราศจากนิวรณ์ เบิกบาน ผ่องใส จึงทรงประกาศ

สามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอัน
ปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่พวกเขา ณ ที่นั่ง นั้นแลว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา” เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับ
น้ำย้อมได้เป็นอย่างดี 

พวกเขาได้เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หย่ังลงสู่ธรรมแล้ว ข้ามความ
สงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำของพระศาสดา ได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “พระพุทธเจ้าข้า  

พวกข้าพระองค์พึงได้การบรรพชา พึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระองค์ 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า “พวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิด” แล้วตรัสต่อไปว่า “ธรรมอันเรา

กล่าวดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” พระวาจานั้น ได้
เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้น 

หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นด้วยธรรมีกถา เมื่อ
ทรงประทานโอวาทสั่งสอนด้วยธรรมีกถาอยู่ จิตของภิกษุเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่ถือมั่น  

ครั้งนั้น มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๑๑ รูป 
เรื่องการบรรพชาของสหาย ๔ คนของพระยสะ จบ 
เรื่องการบรรพชาของสหาย ๕๐ คนของพระยสะ 

[๓๑]  สหายคฤหัสถ์ของท่านพระยสะจำนวน ๕๐ คน เป็นชาวชนบท เป็นบุตรของ
ตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อยได้ทราบข่าวว่า “ยสกุลบุตรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือน
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บวชเป็นบรรพชิตแล้ว” ครั้นสหายคฤหัสถ์ได้ทราบข่าวแล้วจึงได้มีความคิด ดังนี้ว่า “ธรรมวินัยและ
บรรพชาที่ยสกุลบุตรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนั้น คงจะไม่
ต่ำทรามเป็นแน่” ครั้นแล้วสหายคฤหัสถ์เหล่านั้น ได้พากันเข้าไปหาท่านพระยสะถึงที่อยู่ ครั้นถึงแล้ว 
ได้ไหว้ท่านพระยสะแล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่สมควร 

ครั้งนั้น ท่านพระยสะจึงพาสหายคฤหัสถ์ ๕๐ คนไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ครั้นถึงแล้ว ได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควร  

ท่านพระยสะผู้นั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค ดังนี้ว่า “พระพุทธเจ้าข้า สหาย
คฤหัสถ์ของข้าพระองค์ ๕๐ คนเหล่านี้ เป็นชาวชนบท เป็นบุตรของตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อย ขอ
พระองค์โปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้เถิด 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ 
๑. ทานกถา  ๒. สีลกถา  
๓. สัคคกถา  ๔. กามาทีนวกถา 
๕. เนกขัมมานิสังสกถา แก่สหายเหล่านั้น  
เมื่อทรงทราบว่าพวกเขามีจิตควร อ่อน ปราศจากนิวรณ์ เบิกบาน ผ่องใส จึงทรงประกาศ

สามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอัน
ปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่พวกเขา ณ ที่นั่งนั้นแลว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา” เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับ
น้ำย้อมได้เป็นอย่างดี 

พวกเขาได้เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หย่ังลงสู่ธรรมแล้ว ข้ามความ
สงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น ในคำสอนของพระ
ศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “พระพุทธเจ้าข้า พวกข้าพระองค์พึงได้การบรรพชา พึง
ได้การอุปสมบทในสำนักของพระองค์ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “พวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิด” แล้วตรัสต่อไปว่า “ธรรมอันเรากล่าว
ดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด 

พระวาจานั้น ได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้น 
หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้น ด้วยธรรมีกถา 

เมื่อทรงประทานโอวาทสั่งสอนด้วยธรรมีกถาอยู่ จิตของภิกษุเหล่านั้น ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่ถือมั่น 

ครั้งนั้น มีพระอรหันต์ในโลก ๖๑ รูป 
บรรพชากถา จบ 

๘. มารกถา 
ว่าด้วยมาร 

เรื่องส่งพระอรหันต์ ๖๐ รูป ไปประกาศศาสนา 
[๓๒] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับภิกษุเหล่านั้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้ว

จากบ่วง ทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่102

เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจำนวน
มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่าไปโดย

 บ่วง ในที่นี้หมายถึง โลภะ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๓๒/๑๙)102
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ทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงาม
ในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายที่
มีธุลีในตาน้อย มีอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรม ภิกษุ ทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยัง
ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม 

เรื่องมาร 
[๓๓]  ครั้งนั้น มารผู้มีบาปได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแล้ว ได้

กราบทูลพระผู้มีพระภาคเป็นคาถาความว่า 
ท่านได้ถูกบ่วงทั้งปวง  ทั้งที่เป็นของทิพย์  103

ทั้งที่เป็นของมนุษย์คล้องไว้แล้ว  
ท่านได้ถูกผูกด้วยเครื่องพันธนาการมากมาย  
แน่ะท่านสมณะ ท่านไม่พ้นจากเราได้ 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า 
“เราได้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์  
ทั้งที่เป็นของมนุษย์ เราได้พ้นแล้วจากเครื่องพันธนาการมากมาย 
แน่ะมารผู้กระทำซึ่งที่สุด เราได้กำจัดท่านเสียแล้ว 
มารกราบทูลว่า 
บ่วง นี้เที่ยวไปในอากาศ มีในใจ สัญจรไปอยู่  
เราจักคล้องท่านด้วยบ่วงนั้น  
แน่ะสมณะ ท่านไม่พ้นจากเราได้  104

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
เราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหล่านี้  
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ซึ่งเป็นที่รื่นรมย์ใจ  
แน่ะมารผู้กระทำซึ่งที่สุด  เราได้กำจัดท่านเสียแล้ว  105 106

ขณะนั้น มารผู้มีบาปทราบว่า “พระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเรา พระสุคตทรงรู้ จักเรา” มีทุกข์ 
เสียใจ ได้หายไป ณ ที่นั้น 

มารกถา จบ

 บ่วงท้ังปวง ในที่นี้หมายถึง กามคุณทั้งปวง บ่วงท่ีเป็นของทิพย์ หมายถึง กามคุณของเทพ บ่วงท่ีเป็นของมนุษย์ หมายถึง 103

กามคุณของมนุษย์ (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๓๓/๒๔๔)

 สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๕๑/๑๙๕-๑๙๖104

 ผู้กระทำซึ่งท่ีสุด หมายถึง ผู้ชั่วช้า ผู้เป็นสัตว์ต่ำทราม (วิ.อ. (บาลี) ๓/๓๓/๑๙)105

 สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๕๑/๑๙๕-๑๙๖106


