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๑. อนาถปิณฺฑิโกวาทสุตฺต 
[๓๘๓] เอวมฺเม สุตํ:- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส          

อาราเม. เตน โข ปน สมเยน อนาถปิณฺฑิโก คหปติ อาพาธิโก โหติ ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน. อถ โข 
อนาถปิณฺฑิโก คหปติ อญฺญตรํ ปุริสํ อามนฺเตสิ “เอหิ ตฺวํ อมฺโภ ปุริส เยน ภควา เตนุปสงฺกม,     
อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทาหิ, เอวญฺจ วเทหิ “อนาถปิณฺฑิโก ภนฺเต       
คหปติ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน, โส ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตี”ติ. เยน จายสฺมา           
สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกม, อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปาเท สิรสา วนฺทาหิ, 
เอวญฺจ วเทหิ ‘อนาถปิณฺฑิโก ภนฺเต คหปติ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน, โส อายสฺมโต        
สารีปุตฺตสฺส ปาเท สิรสา วนฺทตี’ติ. เอวญฺจ วเทหิ ‘สาธุ กิร ภนฺเต อายสฺมา สารีปุตฺโต, เยน อนาถ
ปิณฺฑิกสฺส คหปติสฺส นิเวสนํ, เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺปํ อุปาทายา’ติ. 

“เอวมฺภนฺเต”ติ โข โส ปุริโส อนาถปิณฺฑิกสฺส คหปติสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา               
เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ.  

เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข โส ปุริโส ภควนฺตํ เอตทโวจ “อนาถปิณฺฑิโก ภนฺเต คหปติ            
อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน, โส ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตี”ติ. เยน จายสฺมา สารีปุตฺโต       
เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน 
โข โส ปุริโส อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ เอตทโวจ “อนาถปิณฺฑิโก ภนฺเต คหปติ อาพาธิโก ทุกฺขิโต     
พาฬฺหคิลาโน, โส อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปาเท สิรสา วนฺทติ, เอวญฺจ วเทติ ‘สาธุ กิร ภนฺเต      
อายสฺมา สารีปุตฺโต, เยน อนาถปิณฺฑิกสฺส คหปติสฺส นิเวสนํ, เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺปํ                  
อุปาทายา”ติ. อธิวาเสสิ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ตุณฺหีภาเวน. 

[๓๘๔] อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อายสฺมตา อานนฺเทน 
ปจฺฉาสมเณน, เยน อนาถปิณฺฑิกสฺส คหปติสฺส นิเวสนํ, เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺญตฺเต 
อาสเน นิสีทิ.  

นิสชฺช โข อายสฺมา สารีปุตฺโต อนาถปิณฺฑิกํ คหปตึ เอตทโวจ “กจฺจิ เต คหปติ ขมนียํ, 
กจฺจิ ยาปนียํ, กจฺจิ เต ทุกฺขา เวทนา ปฏิกฺกมนฺติ โน อภิกฺกมนฺติ, ปฏิกฺกโมสานํ ปญฺญายติ โน 
อภิกฺกโม”ติ. 

น เม ภนฺเต สารีปุตฺต ขมนียํ, น ยาปนียํ, พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน       
ปฏิกฺกมนฺติ, อภิกฺกโมสานํ ปญฺญายติ โน ปฏิกฺกโมติ.  

เสยฺยถาปิ ภนฺเต สารีปุตฺต พลวา ปุริโส ติเณฺหน สิขเรน มุทฺธานํ  อภิมตฺเถยฺย . เอวเมว 1

โข เม ภนฺเต สารีปุตฺต อธิมตฺตา วาตา มุทฺธานํ โอหนนฺติ.  น เม ภนฺเต สารีปุตฺต ขมนียํ, น         2

ยาปนียํ, พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ, อภิกฺกโมสานํ ปญฺญายติ โน      
ปฏิกฺกโมติ. 
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เสยฺยถาปิ ภนฺเต สารีปุตฺต พลวา ปุริโส ทฬฺเหน วรตฺตขณฺเฑน สีเส สีสเวฏฺฐนํ  ทเทยฺย. 3

เอวเมว โข เม ภนฺเต สารีปุตฺต อธิมตฺตา วาตา สีสํ ปริกนฺทนฺติ,๕๔๔ น เม ภนฺเต สารีปุตฺต ขมนียํ, 4

น ยาปนียํ, พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ, อภิกฺกโมสานํ ปญฺญายติ โน 
ปฏิกฺกโมติ.  

เสยฺยถาปิ ภนฺเต สารีปุตฺต ทกฺโข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี วา ติเณฺหน                 
โควิกนฺตเนน กุจฺฉึ ปริกนฺเตยฺย. เอวเมว โข เม ภนฺเต สารีปุตฺต อธิมตฺตา วาตา กุจฺฉึ ปริกนฺตนฺติ. 
น เม ภนฺเต สารีปุตฺต ขมนียํ, น ยาปนียํ, พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ, 
อภิกฺกโมสานํ ปญฺญายติ โน ปฏิกฺกโมติ.  

เสยฺยถาปิ ภนฺเต สารีปุตฺต เทฺว พลวนฺโต ปุริสา ทุพฺพลตรํ ปุริสํ นานาพาหาสุ คเหตฺวา 
องฺคารกาสุยา สนฺตาเปยฺยํุ สมฺปริตาเปยฺยํุ. เอวเมว โข เม ภนฺเต สารีปุตฺต อธิมตฺโต กายสฺมึ 
ฑาโห. น เม ภนฺเต สารีปุตฺต ขมนียํ, น ยาปนียํ, พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน          
ปฏิกฺกมนฺติ, อภิกฺกโมสานํ ปญฺญายติ โน ปฏิกฺกโมติ. 

[๓๘๕] ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น จกฺขุํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม จกฺขุนิสฺสิตํ 
วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. 

ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น โสตํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม โสตนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ 
ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น ฆานํ                 
อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม ฆานนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. ตสฺมาติห 
เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น ชิวฺหํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม ชิวฺหานิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ.       
เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น กายํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม 
กายนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ 
สิกฺขิตพฺพํ “น มนํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม มโนนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ 
สิกฺขิตพฺพํ. (๑) 

ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น รูปํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม รูปนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ    
ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น สทฺทํ                 
อุปาทิยิสฺสามิ... น คนฺธํ อุปาทิยิสฺสามิ... น รสํ อุปาทิยิสฺสามิ... น โผฏฺฐพฺพํ อุปาทิยิสฺสามิ... น 
ธมฺมํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม ธมฺมนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. (๒) 

ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น จกฺขุวิญฺญาณํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม จกฺขุ
วิญฺญาณนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ 
สิกฺขิตพฺพํ “น โสตวิญฺญาณํ อุปาทิยิสฺสามิ... น ฆานวิญฺญาณํ อุปาทิยิสฺสามิ... น ชิวฺหา
วิญฺญาณํ อุปาทิยิสฺสามิ... น กายวิญฺญาณํ อุปาทิยิสฺสามิ... น มโนวิญฺญาณํ อุปาทิยิสฺสามิ,      
น จ เม มโนวิญฺญาณนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. (๓) 

 ฉ. สีสเวฐํ3
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ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น จกฺขุสมฺผสฺสํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม จกฺขุ       
สมฺผสฺสนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ 
สิกฺขิตพฺพํ “น โสตสมฺผสฺสํ อุปาทิยิสฺสามิ... น ฆานสมฺผสฺสํ อุปาทิยิสฺสามิ... น ชิวฺหาสมฺผสฺสํ       
อุปาทิยิสฺสามิ... น กายสมฺผสฺสํ อุปาทิยิสฺสามิ... น มโนสมฺผสฺสํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม มโน
สมฺผสฺสนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. (๔) 

ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น จกฺขุสมฺผสฺสชํ เวทนํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม จกฺขุ
สมฺผสฺสชาเวทนานิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. ตสฺมาติห เต คหปติ 
เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น โสตสมฺผสฺสชํ เวทนํ อุปาทิยิสฺสามิ... น ฆานสมฺผสฺสชํ เวทนํ อุปาทิยิสฺสามิ... น 
ชิวฺหาสมฺผสฺสชํ เวทนํ อุปาทิยิสฺสามิ... น กายสมฺผสฺสชํ เวทนํ อุปาทิยิสฺสามิ... น มโนสมฺผสฺสชํ 
เวทนํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม มโนสมฺผสฺสชาเวทนานิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต       
คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. (๕) 

[๓๘๖] ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น ปฐวีธาตุํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม ปฐวีธาตุ
นิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ 
“'น อาโปธาตุํ อุปาทิยิสฺสามิ... น เตโชธาตุํ อุปาทิยิสฺสามิ... น วาโยธาตุํ อุปาทิยิสฺสามิ... น      
อากาสธาตุํ อุปาทิยิสฺสามิ... น วิญฺญาณธาตุํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม วิญฺญาณธาตุนิสฺสิตํ 
วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. (๖) 

ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น รูปํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม รูปนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ    
ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น เวทนํ                
อุปาทิยิสฺสามิ... น สญฺญํ อุปาทิยิสฺสามิ... น สงฺขาเร อุปาทิยิสฺสามิ... น วิญฺญาณํ                    
อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม วิญฺญาณนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. (๗) 

ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น อากาสานญฺจายตนํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม      
อากาสานญฺจายตนนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. ตสฺมาติห เต      
คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น วิญฺญาณญฺจายตนํ อุปาทิยิสฺสามิ... น อากิญฺจญฺญายตนํ                   
อุปาทิยิสฺสามิ... น เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม เนวสญฺญานาสญฺญายตน
นิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. (๘) 

ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น อิธโลกํ  อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม อิธโลกนิสฺสิตํ 5

วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ. ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “น        
ปรโลกํ อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม ปรโลกนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพํ.  

ตสฺมาติห เต คหปติ เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “ยมฺปิ เม ทิฏฺฐํ สุตํ มุตํ วิญฺญาตํ ปริเยสิตํ อนุวิจริตํ 6

มนสา, ตมฺปิ น อุปาทิยิสฺสามิ, น จ เม ตนฺนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ ภวิสฺสตี”ติ. เอวญฺหิ เต คหปติ 
สิกฺขิตพฺพนฺติ. (๙) 

 ฉ. อิธ โลกํ5

-  ฉ. วิญฺญาตํ ปตฺตํ ปริเยสิตํ อนุปริเยสิตํ อนุจริตํ มนสา 6
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[๓๘๗] เอวํ วุตฺเต อนาถปิณฺฑิโก คหปติ ปโรทิ, อสฺสูนิ ปวตฺเตสิ. อถ โข อายสฺมา     
อานนฺโท อนาถปิณฺฑิกํ คหปตึ เอตทโวจ “โอเลยฺยาสิ  โข ตฺวํ คหปติ, สํสีสิ  โข ตฺวํ คหปตี”ติ. 7 8

นาหํ ภนฺเต อานนฺท โอเลยฺยามิ, นปิ สํสีทามิ, อปิจ เม ทีฆรตฺตํ สตฺถา ปยิรุปาสิโต, มโนภาวนียา 
จ ภิกฺขู, น จ เม เอวรูปี ธมฺมี กถา  สุ ตปุพฺพาติ. น โข คหปติ คิหีนํ โอทาตวสนานํ เอวรูปี            9

ธมฺมี กถา ปฏิภาติ, ปพฺพชิตานํ คหปติ เอวรูปี ธมฺมี กถา ปฏิภาตีติ. เตนหิ ภนฺเต สารีปุตฺต          
คิหีนํปิ โอทาตวสนานํ เอวรูปี ธมฺมี กถา ปฏิภาตุ, สนฺติ หิ ภนฺเต กุลปุตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา      
อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ, ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อญฺญาตาโรติ. 

อถ โข อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ อานนฺโท อนาถปิณฺฑิกํ คหปตึ อิมินา            
โอวาเทน โอวทิตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมึสุ.  

อถ โข อนาถปิณฺฑิโก คหปติ อจิรปกฺกนฺเต อายสฺมนฺเต จ สารีปุตฺเต อายสฺมนฺเต จ 
อานนฺเท กาลมกาสิ,  ตุสิตํ กายํ อุปปชฺชิ.  อถ โข อนาถปิณฺฑิโก เทวปุตฺโ ต อภิกฺกนฺตาย        10 11

รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺโณ เกวลกปฺปํ เชตวนํ โอภาเสตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา    
ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ, เอกมนฺตํ ฐิโต โข อนาถปิณฺฑิโก เทวปุตฺโต ภควนฺตํ      
คาถาหิ อชฺฌภาสิ  

   “อิทํ  หิ ตํ เชตวนํ            อิสิสํฆนิเสวิต ํ12

   อาวุตฺถํ ธมฺมราเชน            ปีติสญฺชนนํ มม. 
   กมฺมํ วิชฺชา จ ธมฺโม จ            สีลํ ชีวิตมุตฺตม ํ
   เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺติ    น โคตฺเตน น ธเนน วา.  13

   ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส  สมฺปสฺสํ อตฺถมตฺตโน 
   โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ   เอวํ ตตฺถ วิสุชฺฌติ. 
   สารีปุตฺโตว ปญฺญาย   สีเลน อุปสเมน จ 
          โย หิ ปารงฺคโต ภิกฺขุ   เอตาวปรโม สิยา”ติ. 14

 ฉ.อิ. โอลียสิ7

 ฉ.อิ. สํสีทสิ8

 ก. ธมฺมิกถา9

 อิ. กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา 10

 ฉ. อุปฺปชฺชิ11

-  ก. อิติ หิทํ เชตวน ํ12

 ฉ. น โคตฺเตน ธเนน วา13

-  ฉ. โยปิ ปารงฺคโต 14
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อิทมโวจ อนาถปิณฺฑิโก เทวปุตฺโต. สมนุญฺโญ สตฺถา อโหสิ. อถ โข อนาถปิณฺฑิโก       
เทวปุตฺโต “สมนุญฺโญ เม สตฺถา”ติ ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ. 

[๓๘๘] อถ โข ภควา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ภิกฺขู อามนฺเตสิ: อิมํ ภิกฺขเว รตฺตึ 
อญฺญตโร เทวปุตฺโต อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺโณ เกวลกปฺปํ เชตวนํ โอภาเสตฺวา         
เยนาหํ เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา มํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ, เอกมนฺตํ ฐิโต โข โส          
เทวปุตฺโต มํ คาถาหิ อชฺฌภาสิ  

                         “อิทํ หิ ตํ เชตวนํ   อิสิสํฆนิเสวิต ํ
                 อาวุตฺถํ ธมฺมราเชน   ปีติสญฺชนนํ มม. 
             กมฺมํ วิชฺชา จ ธมฺโม จ   สีลํ ชีวิตมุตฺตม ํ
                       เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺติ   น โคตฺเตน น ธเนน วา, 
   ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส  สมฺปสฺสํ อตฺถมตฺตโน 
   โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ   เอวํ ตตฺถ วิสุชฺฌติ. 
   สารีปุตฺโตว ปญฺญาย   สีเลน อุปสเมน จ 
   โย หิ ปารงฺคโต ภิกฺขุ   เอตาวปรโม สิยา”ติ. 
อิทมโวจ ภิกฺขเว โส เทวปุตฺโต “สมนุญฺโญ เม สตฺถา”ติ มํ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา 

ตตฺเถวนฺตรธายีติ. 
เอวํ วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ “โส หิ นูน โส ภนฺเต อนาถปิณฺฑิโก      

เทวปุตฺโต ภวิสฺสติ, อนาถปิณฺฑิโก ภนฺเต คหปติ อายสฺมนฺเต สารีปุตฺเต อภิปฺปสนฺโน  อโหสี”ติ. 15

สาธุ สาธุ อานนฺท, ยาวตกํ โข อานนฺท ตกฺกาย ปตฺตพฺพํ, อนุปฺปตฺตํ ตยา, อนาถปิณฺฑิโก โส 16

อานนฺท เทวปุตฺโต, นญฺโญติ.  17

อิทมโวจ ภควา. อตฺตมโน อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทีติ. 
อนาถปิณฺฑิโกวาทสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ ปฐมํ. 

——————— 

 สี. อเวจฺจปฺปสนฺโน15

-  ฉ. อนุปฺปตฺตํ ตํ ตยา16

 ฉ. นญฺโญติ ปทํ นตฺถิ17
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๑. อนาถปิณฑิโกวาทสูตร 

ว่าด้วยการให้โอวาทแก่อนาถบิณฑิกคหบดี 

[๓๘๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุง      

สาวัตถี สมัยนั้นแล อนาถบิณฑิกคหบดีป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ครั้งนั้น ท่านอนาถบิณฑิกคหบดีเรียก

บุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่า  

“มาเถิด พ่อมหาจำเริญ เจ้าจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระยุคลบาท

ของพระผู้มีพระภาค ด้วยเศียรเกล้าตามคำของเรา แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อนาถ

บิณฑิกคหบดีป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ท่านขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียร

เกล้า” และจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ กราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเศียรเกล้าตามคำของเรา จง

เรียนอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ อนาถบิณฑิกคหบดีป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ท่านขอกราบเท้าทั้งสองของ

ท่านพระสารีบุตรด้วยเศียรเกล้า” และจงเรียนอย่างนี้ว่า “ขอท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์ เข้าไปเย่ียม

ท่านอนาถบิณฑิกคหบดีถึงนิเวศน์ด้วยเถิด” 

บุรุษนั้นรับคำแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้

กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านอนาถบิณฑิกคหบดีป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก 

ท่านขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า” และเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่

อยู่ ไหว้แล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้เรียนท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านอนาถบิณฑิกคหบดีป่วย ได้

รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ท่านขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเศียรเกล้าและฝากมาเรียนว่า “ขอ

ท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์ เข้าไปเย่ียมท่านอนาถบิณฑิกคหบดีถึงนิเวศน์ด้วยเถิด” 

ท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ 

[๓๘๔] ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวร มีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉา

สมณะ เข้าไปยังนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกคหบดี นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้ว ได้ถามท่านอนาถบิณฑิก

คหบดีว่า “คหบดี ท่านยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนาของท่านทุเลาลง ไม่กำเริบขึ้นหรือ 

อาการทุเลาปรากฏ อาการกำเริบไม่ปรากฏหรือ”  18

ท่านอนาถบิณฑิกคหบดีตอบว่า “ท่านสารีบุตร กระผมไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนาของ

กระผมกำเริบหนักขึ้น ไม่ทุเลาลงเลย อาการกำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ 

เปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เหล็กแหลมคมทิ่มแทงศีรษะ แม้ฉันใด ลมอันแรงกล้าเสียดแทง

ศีรษะของกระผมฉันนั้นเหมือนกัน กระผมไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้น ไม่

ทุเลาลงเลย อาการกำเริบปรากฏ อาการ ทุเลาไม่ปรากฏ  

เปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันที่ศีรษะ แม้ฉันใด ลมอันแรงกล้าเสียดแทง

ศีรษะของกระผมฉันนั้นเหมือนกัน กระผมไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้น ไม่

ทุเลาลงเลย อาการกำเริบปรากฏ อาการ ทุเลาไม่ปรากฏ ขอรับ  

เปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญ ใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้อง แม้ฉันใด ลมอัน

แรงกล้าเสียดแทงท้องของกระผมฉันนั้นเหมือนกัน กระผมไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนาของกระผม

กำเริบหนักขึ้น ไม่ทุเลาลงเลย อาการกำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ  

 ดูเทียบ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๒๒/๕๕๘-๕๕๙, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๕๖/๕๔๖18
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เปรียบเหมือนคนที่แข็งแรง ๒ คน จับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิง 

แม้ฉันใด อาการเร่าร้อนในกายของกระผมก็มีมากอย่างย่ิง ฉันนั้นเหมือนกัน  

ท่านสารีบุตร กระผมไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้น ไม่ทุเลาลง

เลย อาการกำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ”  19

[๓๘๕] ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า “คหบดี เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียก ในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า 

“เราจักไม่ยึดมั่นจักขุ(ตา) และวิญญาณที่อาศัยจักขุของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ 

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นโสตะ(หู) และวิญญาณที่

อาศัยโสตะของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ 

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นฆานะ(จมูก) และวิญญาณที่

อาศัยฆานะของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ 

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นชิวหา(ลิ้น) และวิญญาณที่

อาศัยชิวหาของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นกาย(ร่างกาย) และวิญญาณ

ที่อาศัยกายของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ 

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นมโน(ใจ) และวิญญาณที่

อาศัยมโนของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ (๑) 

คหบดี เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นรูป และวิญญาณที่

อาศัยรูปของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นเสียง ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นกลิ่น ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นรส ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นโผฏฐัพพะ ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นธรรมารมณ์ และวิญญาณที่

อาศัยธรรมารมณ์ของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ (๒) 

คหบดี เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นจักขุวิญญาณ และ

วิญญาณที่อาศัยจักขุวิญญาณของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียก อย่างนี้ 

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นโสตวิญญาณ ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นฆานวิญญาณ ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นชิวหาวิญญาณ ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นกายวิญญาณ ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นมโนวิญญาณ และวิญญาณที่

อาศัยมโนวิญญาณของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียก อย่างนี้ (๓) 

คหบดี เพราะเหตุนั้นแล ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นจักขุสัมผัส และ

วิญญาณที่อาศัยจักขุสัมผัสของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ 

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นโสตสัมผัส ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นฆานสัมผัส ...  

 ดูเทียบ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๘๗/๘๑19
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เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นชิวหาสัมผัส ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นกายสัมผัส ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นมโนสัมผัส และวิญญาณที่

อาศัยมโนสัมผัสของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ (๔) 

คหบดี เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากจักขุ

สัมผัส และวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ 

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัส ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากฆาน

สัมผัส ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากชิวหา

สัมผัส ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส 

และวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ (๕) 

[๓๘๖] คหบดี เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นปฐวีธาตุ และ

วิญญาณที่อาศัยปฐวีธาตุของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ 

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นอาโปธาตุ ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นเตโชธาตุ ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นวาโยธาตุ ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นอากาสธาตุ ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณธาตุ และวิญญาณ

ที่อาศัยวิญญาณธาตุของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียก อย่างนี้ (๖) 

คหบดี เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นรูป และวิญญาณที่

อาศัยรูปของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นเวทนา ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นสัญญา ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นสังขาร ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณ และวิญญาณที่

อาศัยวิญญาณของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ (๗) 

คหบดี เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นอากาสานัญจายตน

ฌาน และวิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจายตนฌานของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณัญจายตนฌาน ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นอากิญจัญญายตนฌาน ...  

เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตน

ฌาน และวิญญาณที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนฌานของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ (๘) 

คหบดี เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นโลกนี้ และวิญญาณที่

อาศัยโลกนี้ของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ 
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เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “เราจักไม่ยึดมั่นโลกหน้า และวิญญาณที่

อาศัยโลกหน้าของเราก็จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ 

คหบดี เพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า “อารมณ์ใดที่เราเห็น ฟัง ทราบ รู้แจ้ง 

แสวงหา ได้พิจารณาแล้วด้วยใจ เราจักไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้น และวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นของเราก็

จักไม่มี” ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้” (๙) 

[๓๘๗] เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้ว อนาถบิณฑิกคหบดีได้ร้องไห้ น้ำตาไหล ครั้งนั้น

ท่านพระอานนท์ ได้ถามท่านอนาถบิณฑิกคหบดีว่า “คหบดี ท่านยังยึดติดอยู่หรือ”  

อนาถบิณฑิกคหบดีตอบว่า “ท่านอานนท์ผู้เจริญ กระผมมิได้ยึดติด แต่กระผมได้นั่งใกล้พระ

ศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมานานแล้ว กระผมไม่เคยได้สดับธรรมีกถาเห็นปานนี้เลย”  

“คหบดี ธรรมีกถาเห็นปานนี้ ไม่แจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาว แต่แจ่มแจ้งแก่บรรพชิตทั้ง

หลาย” 

“ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น ขอธรรมีกถาเห็นปานนี้ จงแจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่ม

ขาวบ้างเถิด เพราะกุลบุตรผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อย ก็มีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรม พวกเขาจึงเสื่อมและ20

เป็นผู้ไม่รู้ธรรม”  

ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ได้โอวาทอนาถบิณฑิกคหบดีด้วยโอวาทนี้ ลุกขึ้น

จากอาสนะแล้วจากไป 

เมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์จากไปแล้วไม่นาน อนาถบิณฑิกคหบดี ก็ได้ทำ

กาลกิริยาแล้วไปเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิต ครั้งนั้น อนาถบิณฑิกเทพบุตร มีวรรณะงดงามย่ิงนัก เมื่อราตรีผ่าน

พ้นไป ทำพระเชตวันทั้งหมดให้สว่าง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว ยืน ณ ที่

สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาเหล่านี้ว่า 

“ก็พระเชตวันนี้ มีหมู่ฤษีพำนักอยู่  21

พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่  

เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์  

การงาน ๑ วิชชา ๑ ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอันสูงสุด  ๑  22

สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธ์ิด้วยธรรมนี้  

หาใช่บริสุทธ์ิด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่ 

เพราะเหตุนั้นแหละ คนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตน  

ควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิด  

เพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ ย่อมหมดจดในธรรมเหล่านั้น 

พระสารีบุตรเท่านั้น เป็นผู้ยอดเย่ียมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่ง 

 ผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อย หมายถึงมีธุลีคือราคะ โทสะ โมหะ เบาบางคือเล็กน้อย ที่ปิดบั งดวงตาคือปัญญา (ม.มู.อ. 20

(บาลี) ๒/๒๘๒/๘๕, วิ.อ. (บาลี) ๓/๘-๙/๑๔-๑๕)

 หมู่ฤษีพำนักอยู่ ในที่นี้หมายถึง หมู่ภิกษุอาศัยอยู่ (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๘๗/๒๓๖)21

 การงาน หมายถึงมรรคเจตนา วิชชา หมายถึงมรรคปัญญา อีกนัยหนึ่ ง หมายถึงสัมมาทิฏฐิและ สัมมาสังกัปปะ ธรรม หมาย22

ถึงธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสมาธิ อีกนัยหนึ่ง หมายถึงสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ศีล หมายถึงสัมมาวาจา สัมมากัมมัน
ตะ และสัมมาอาชีวะ ชีวิ ตอันสูงสุด หมายถึงชีวิตของผู้ดำรงอยู่ในศีล (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๘๗/๒๓๖, สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๔๘/๘๖, 
สํ.ฏีกา (บาลี) ๑/๔๘/๑๓๒)
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ด้วยปัญญา ศีล และความสงบ” 

อนาถบิณฑิกเทพบุตรได้กราบทูลดังนี้แล้ว พระศาสดาทรงพอพระทัย ลำดับนั้น อนาถบิณฑิกเทพ

บุตรรู้ว่า “พระศาสดาทรงพอพระทัย” จึงถวายอภิวาท กระทำประทักษิณแล้วหายตัวไป ณ ที่นั้นเอง 

[๓๘๘] ครั้งนั้น เมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้ว พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทพบุตรองค์หนึ่ง มีวรรณะงดงามย่ิงนัก เมื่อราตรีผ่านพ้นไป ทำพระเชต

วันทั้งหมดให้สว่าง เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้ว ยืนอยู่ ณ ที่สมควร ได้กล่าวกับเราด้วยคาถาเหล่านี้ว่า 

“ก็พระเชตวันนี้ มีหมู่ฤษีพำนักอยู่  

พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่  

เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์  

การงาน ๑ วิชชา ๑ ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอันสูงสุด ๑  

สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธ์ิด้วยธรรมนี้  

หาใช่บริสุทธ์ิด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่ 

เพราะเหตุนั้นแหละ คนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตน  

ควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิด  

เพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ ย่อมหมดจดในธรรมเหล่านั้น 

พระสารีบุตรเท่านั้น เป็นผู้ยอดเย่ียมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่ง 

ด้วยปัญญา ศีล และความสงบ” 

ภิกษุทั้งหลาย เทพบุตรนั้นได้กล่าวดังนี้แล้ว รู้ว่า “พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา” จึงไหว้เรา ทำ

ประทักษิณแล้วหายตัวไป ณ ที่นั้นเอง”  23

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ ก็เทพบุตรนั้น จักเป็นอนาถบิณฑิกเทพบุตรแน่ เพราะอนาถบิณฑิกคหบดีเลื่อมใสแล้วใน

ท่านพระสารีบุตร”  

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดีละ อานนท์ เรื่องที่เธอคาดคะเนนั้น เธอลำดับเรื่องถูกแล้ว เทพบุตรนั้น

คืออนาถบิณฑิกเทพบุตร มิใช่ใครอื่น” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระ

ภาค ดังนี้แล 

อนาถปิณฑิโกวาทสูตรท่ี ๑ จบ 

 ดูเทียบ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๐๑/๑๐๙23


