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๔.  โปตลิยสุตฺต  1

[๓๑]  เอวมฺเม  สุตํ  :  เอกํ  สมยํ  ภควา  องฺคุตฺตราเปสุ  วิหรติ,  อาปณํ  นาม  
องฺคุตฺตราปานํ  นิคโม.  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมยํ  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  อาปณํ  
ปิณฺฑาย  ปาวิสิ;  อาปเณ  ปิณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺตํ  ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต,  เยน  อญฺญตโร  
วนสณฺโฑ,  เตนุปสงฺกมิ  ทิวาวิหาราย,  ตํ  วนสณฺฑํ  อชฺโฌคาเหตฺวา   อญฺญตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  2

ทิวาวิหารํ  นิสีทิ.  โปตลิโยปิ  โข  คหปติ  สมฺปนฺนนิวาสนปาปุรโณ   ฉตฺตุปาหนาหิ   ชงฺฆาวิหารํ  3 4

อนุจงฺกมมาโน  อนุวิจรมาโน,  เยน  โส  วนสณฺโฑ,  เตนุปสงฺกมิ;  อุปสงฺกมิตฺวา  ตํ  วนสณฺฑํ  
อชฺโฌคาเหตฺวา,  เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกมิ;  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทิ;  สมฺโมทนียํ  
กถํ  สารณียํ  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺตํ  อฏฺฐาสิ.  เอกมนฺตํ  ฐิตํ  โข  โปตลิยํ  คหปตึ  ภควา  
เอตทโวจ  “สํวิชฺชนฺติ  โข  คหปติ  อาสนานิ,  สเจ  อากงฺขสิ  นิสีทา”ติ.  เอวํ  วุตฺเต  โปตลิโย  
คหปติ  “คหปติวาเทน  มํ  สมโณ  โคตโม  สมุทาจรตี”ติ  กุปิโต  อนตฺตมโน  ตุณฺหี  อโหสิ.  
ทุติยมฺปิ  โข  ภควา  โปตลิยํ  คหปตึ  เอตทโวจ  “สํวิชฺชนฺติ  โข  คหปติ  อาสนานิ, สเจ อากงฺขสิ  
นิสีทา”ติ.  เอวํ  วุตฺเต  โปตลิโย  คหปติ  “คหปติวาเทน มํ สมโณ  โคตโม  สมุทาจรตี”ติ กุปิโต  
อนตฺตมโน  ตุณฺหี  อโหสิ.  ตติยมฺปิ  โข  ภควา  โปตลิยํ  คหปตึ  เอตทโวจ  “สํวิชฺชนฺติ  โข  
คหปติ  อาสนานิ,  สเจ  อากงฺขสิ  นิสีทา”ติ.  เอวํ  วุตฺเต  โปตลิโย  คหปติ  “คหปติวาเทน  มํ  
สมโณ  โคตโม  สมุทาจรตี”ติ  กุปิโต  อนตฺตมโน  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “ตยิทํ  โภ  โคตม  
นจฺฉนฺนํ  ตยิทํ  นปฺปฏิรูปํ,  ยํ  มํ  ตฺวํ  คหปติวาเทน  สมุทาจรสี”ติ.  เต  หิ  เต คหปติ อาการา  
เต  ลิงฺคา  เต  นิมิตฺตา  ยถา  ตํ  คหปติสฺสาติ.  ตถา  หิ  ปน  เม  โภ  โคตม  สพฺเพ  กมฺมนฺตา  
ปฏิกฺขิตฺตา,  สพฺเพ  โวหารา  สมุจฺฉินฺนาติ. ยถากถํ ปน เต  คหปติ  สพฺเพ  กมฺมนฺตา ปฏิกฺขิตฺตา,  
สพฺเพ  โวหารา  สมุจฺฉินฺนาติ.  อิธ  เม  โภ  โคตม  ยํ  อโหสิ  ธนํ  วา  ธญฺญํ  วา  รชตํ  วา  
ชาตรูปํ  วา,  สพฺพนฺตํ  ปุตฺตานํ  ทายชฺชํ  นิยฺยาตํ. ตตฺถาหํ อโนวาที อนุปวาที ฆาสจฺฉาทนปรโม  
วิหรามิ.  เอวํ  โข  เม   โภ  โคตม  สพฺเพ  กมฺมนฺตา  ปฏิกฺขิตฺตา,  สพฺเพ  โวหารา  สมุจฺฉินฺนาติ.  5

อญฺญถา  โข  ตฺวํ คหปติ โวหารสมุจฺเฉทํ  วเทสิ,  อญฺญถา จ ปน อริยสฺส  วินเย  โวหารสมุจฺเฉโท  6

โหตีติ.  ยถากถํ  ปน  ภนฺเต  อริยสฺส  วินเย  โวหารสมุจฺเฉโท  โหติ;  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  
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ตถา  ธมฺมํ  เทเสตุ,  ยถา  อริยสฺส  วินเย  โวหารสมุจฺเฉโท  โหตีติ.  เตนหิ  คหปติ  สุณาหิ  สาธุ
กํ  มนสิกโรหิ,  ภาสิสฺสามีติ.  “เอวํ  ภนฺเต”ติ  โข  โปตลิโย  คหปติ  ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ. 

[๓๒]  ภควา  เอตทโวจ :  อฏฺฐ  โข  อิเม  คหปติ  ธมฺมา  อริยสฺส  วินเย  โวหาร
สมุจฺเฉทาย  สํวตฺตนฺติ. กตเม อฏฺฐ ? อปาณาติปาตํ  นิสฺสาย  ปาณาติปาโต  ปหาตพฺโพ,        
ทินฺนาทานํ  นิสฺสาย  อทินฺนาทานํ  ปหาตพฺพํ,  สจฺจํ  วาจํ   นิสฺสาย  มุสาวาโท  ปหาตพฺโพ,  7

อปิสุณํ  วาจํ  นิสฺสาย  ปิสุณา  วาจา  ปหาตพฺพา,  อคิทฺธิโลภํ  นิสฺสาย  คิทฺธิโลโภ  ปหาตพฺโพ,  
อนินฺทาโรสํ  นิสฺสาย  นินฺทาโรโส  ปหาตพฺโพ,  อกฺโกธุปายาสํ  นิสฺสาย  โกธุปายาโส ปหาตพฺโพ,  
อนติมานํ  นิสฺสาย  อติมาโน  ปหาตพฺโพ.  อิเม  โข  คหปติ  อฏฺฐ  ธมฺมา  สํขิตฺเตน  วุตฺตา,  
วิตฺถาเรน  อวิภตฺตา,  อริยสฺส  วินเย  โวหารสมุจฺเฉทาย  สํวตฺตนฺตีติ.  เยเม  ปน  ภนฺเต ภควตา  8

อฏฺฐ  ธมฺมา  สํขิตฺเตน  วุตฺตา,  วิตฺถาเรน  อวิภตฺตา, อริยสฺส วินเย โวหารสมุจฺเฉทาย สํวตฺตนฺติ;  
สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  อิเม  อฏฺฐ  ธมฺเม  วิตฺถาเรน   วิภชตุ  อนุกมฺปํ  อุปาทายาติ.  เตนหิ  9

คหปติ  สุณาหิ,  สาธุกํ  มนสิกโรหิ,  ภาสิสฺสามีติ.  “เอวํ  ภนฺเต”ติ  โข  โปตลิโย คหปติ ภควโต  
ปจฺจสฺโสสิ.  ภควา  เอตทโวจ : 

[๓๓]  “อปาณาติปาตํ  นิสฺสาย  ปาณาติปาโต  ปหาตพฺโพ”ติ  อิติ  โข  ปเนตํ  
วุตฺตํ,  กิญฺเจตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ  ?  อิธ  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ :  เยสํ  โข  อหํ  
สญฺโญชนานํ  เหตุ  ปาณาติปาตี  อสฺสํ,  เตสาหํ  สญฺโญชนานํ  ปหานาย  สมุจฺเฉทาย ปฏิปนฺโน.  
อหญฺเจว  โข  ปน  ปาณาติปาตี  อสฺสํ,  อตฺตาปิ  มํ  อุปวเทยฺย  ปาณาติปาตปจฺจยา,  อนุวิจฺจ  
วิญฺญู   ครเหยฺยํ  ปาณาติปาตปจฺจยา,  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ทุคฺคติ   ปาฏิกงฺข า      10

ปาณาติปาตปจฺจยา.  เอตเทว  โข  ปน  สญฺโญชนํ  เอตํ  นีวรณํ,  ยทิทํ  ปาณาติปาโต.  เย  จ  
ปาณาติปาตปจฺจยา  อุปฺปชฺเชยยุํ  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา,  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรตสฺส  เอวํส  เต  
อาสวา  วิฆาตปริฬาหา  น  โหนฺติ.  “อปาณาติปาตํ  นิสฺสาย  ปาณาติปาโต  ปหาตพฺโพ”ติ  อิติ  
ยนฺตํ  วุตฺตํ,  อิทเมตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ. 

[๓๔]  “ทินฺนาทานํ  นิสฺสาย  อทินฺนาทานํ  ปหาตพฺพนฺ”ติ  อิติ  โข  ปเนตํ  วุตฺตํ,  
กิญฺเจตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ  ?  อิธ  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ :  เยสํ  โข  อหํ  
สญฺโญชนานํ  เหตุ  อทินฺนาทายี  อสฺสํ,  เตสาหํ  สญฺโญชนานํ  ปหานาย  สมุจฺเฉทาย ปฏิปนฺโน.  
อหญฺเจว  โข  ปน  อทินฺนาทายี  อสฺสํ,  อตฺตาปิ  มํ  อุปวเทยฺย  อทินฺนาทานปจฺจยา,  อนุวิจฺจ  
วิญฺญู  ครเหยฺยุํ  อทินฺนาทานปจฺจยา,  กายสฺส  เภทา  ปรํ  มรณา  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา          
อทินฺนาทานปจฺจยา.  เอตเทว  โข  ปน  สญฺโญชนํ  เอตํ  นีวรณํ,  ยทิทํ  อทินฺนาทานํ.  เย  จ  
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อทินฺนาทานปจฺจยา  อุปฺปชฺเชยฺยุํ  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา,  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรตสฺส  เอวํส  เต  
อาสวา  วิฆาตปริฬาหา  น  โหนฺติ.  “ทินฺนาทานํ  นิสฺสาย  อทินฺนาทานํ  ปหาตพฺพนฺ”ติ  อิติ  
ยนฺตํ  วุตฺตํ,  อิทเมตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ. 

[๓๕]  “สจฺจํ  วาจํ  นิสฺสาย  มุสาวาโท  ปหาตพฺโพ”ติ  อิติ โข ปเนตํ วุตฺตํ, กิญฺเจตํ  
ปฏิจฺจ  วุตฺตํ  ?  อิธ  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ :  เยสํ  โข  อหํ  สญฺโญชนานํ  เหตุ  
มุสาวาที  อสฺสํ,  เตสาหํ  สญฺโญชนานํ  ปหานาย  สมุจฺเฉทาย  ปฏิปนฺโน.  อหญฺเจว  โข  ปน  
มุสาวาที  อสฺสํ,  อตฺตาปิ  มํ  อุปวเทยฺย  มุสาวาทปจฺจยา,  อนุวิจฺจ  วิญฺญู  ครเหยฺยุํ  มุสาวาท
ปจฺจยา,  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา  มุสาวาทปจฺจยา.  เอตเทว  โข  ปน  
สญฺโญชนํ  เอตํ  นีวรณํ,  ยทิทํ  มุสาวาโท.  เย  จ  มุสาวาทปจฺจยา  อุปฺปชฺเชยฺยุํ  อาสวา  วิฆาต
ปริฬาหา,  มุสาวาทา  ปฏิวิรตสฺส  เอวํส  เต  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา  น  โหนฺติ.  “สจฺจํ  วาจํ  
นิสฺสาย  มุสาวาโท  ปหาตพฺโพ”ติ  อิติ  ยนฺตํ  วุตฺตํ,  อิทเมตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ. 

[๓๖]  “อปิสุณํ  วาจํ  นิสฺสาย  ปิสุณา  วาจา  ปหาตพฺพา”ติ  อิติ  โข  ปเนตํ  
วุตฺตํ,  กิญฺเจตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ  ?  อิธ  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ :  เยสํ  โข  อหํ  
สญฺโญชนานํ  เหตุ  ปิสุณวาโจ  อสฺสํ,  เตสาหํ  สญฺโญชนานํ  ปหานาย  สมุจฺเฉทาย  ปฏิปนฺโน.  
อหญฺเจว  โข  ปน  ปิสุณวาโจ  อสฺสํ,  อตฺตาปิ  มํ  อุปวเทยฺย  ปิสุณวาจาปจฺจยา,  อนุวิจฺจ  
วิญฺญู  ครเหยฺยุํ  ปิสุณวาจาปจฺจยา,  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา ปิสุณวาจา 
ปจฺจยา.  เอตเทว  โข  ปน  สญฺโญชนํ  เอตํ  นีวรณํ,  ยทิทํ  ปิสุณาวาจา.  เย  จ  ปิสุณวาจา 
ปจฺจยา  อุปฺปชฺเชยฺยุํ  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา,  ปิสุณาย  วาจาย  ปฏิวิรตสฺส  เอวํส  เต  อาสวา  
วิฆาตปริฬาหา  น  โหนฺติ.  “อปิสุณํ  วาจํ  นิสฺสาย  ปิสุณา  วาจา  ปหาตพฺพา”ติ  อิติ  ยนฺตํ  
วุตฺตํ,  อิทเมตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ. 

[๓๗]  “อคิทฺธิโลภํ  นิสฺสาย  คิทฺธิโลโภ  ปหาตพฺโพ”ติ อิติ โข ปเนตํ  วุตฺตํ, กิญฺเจตํ  
ปฏิจฺจ  วุตฺตํ  ?  อิธ  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ :  เยสํ  โข  อหํ  สญฺโญชนานํ  เหตุ  
คิทฺธิโลภี  อสฺสํ,  เตสาหํ  สญฺโญชนานํ  ปหานาย  สมุจฺเฉทาย  ปฏิปนฺโน.  อหญฺเจว  โข  ปน  
คิทฺธิโลภี  อสฺสํ,  อตฺตาปิ  มํ  อุปวเทยฺย  คิทฺธิโลภปจฺจยา,  อนุวิจฺจ  วิญฺญู  ครเหยฺยุํ  คิทฺธิโลภ
ปจฺจยา,  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา  คิทฺธิโลภปจฺจยา.  เอตเทว  โข  ปน  
สญฺโญชนํ  เอตํ  นีวรณํ,  ยทิทํ  คิทฺธิโลโภ.  เย  จ  คิทฺธิโลภปจฺจยา  อุปฺปชฺเชยฺยุํ  อาสวา  วิฆาต
ปริฬาหา,  คิทฺธิโลภา   ปฏิวิรตสฺส   เอวํส  เต  อาสวา  วิฆาต  ปริฬาหา  น  โหนฺติ .  11 12

“อคิทฺธิโลภํ  นิสฺสาย  คิทฺธิโลโภ  ปหาตพฺโพ”ติ  อิติ  ยนฺตํ  วุตฺตํ,  อิทเมตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ. 
[๓๘]  “อนินฺทาโรสํ  นิสฺสาย  นินฺทาโรโส  ปหาตพฺโพ”ติ  อิติ  โข  ปเนตํ  วุตฺตํ,  

กิญฺเจตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ  ?  อิธ  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ :  เยสํ  โข  อหํ  

  สฺยา.  อคิทฺธิโลภิสฺส11

    อยํ  ปาโฐ  น  ทิสฺสติ12
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สญฺโญชนานํ  เหตุ  นินฺทาโรสี  อสฺสํ,  เตสาหํ  สญฺโญชนานํ  ปหานาย  สมุจฺเฉทาย  ปฏิปนฺโน.  
อหญฺเจว  โข  ปน  นินฺทาโรสี  อสฺสํ,  อตฺตาปิ  มํ  อุปวเทยฺย  นินฺทาโรสปจฺจยา,  อนุวิจฺจ  วิญฺญู  
ครเหยฺยุํ  นินฺทาโรสปจฺจยา,  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา  นินฺทาโรสปจฺจยา.  
เอตเทว  โข  ปน  สญฺโญชนํ  เอตํ  นีวรณํ, ยทิทํ นินฺทาโรโส. เย จ นินฺทาโรสปจฺจยา อุปฺปชฺเชยฺยุํ  
อาสวา  วิฆาตปริฬาหา,  อนินฺทาโรสิสฺส  เอวํส  เต  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา  น  โหนฺติ.      
“อนินฺทาโรสํ  นิสฺสาย  นินฺทาโรโส  ปหาตพฺโพ”ติ  อิติ  ยนฺตํ  วุตฺตํ,  อิทเมตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ. 

[๓๙]  “อกฺโกธุปายาสํ  นิสฺสาย  โกธุปายาโส  ปหาตพฺโพ”ติ  อิติ  โข  ปเนตํ  
วุตฺตํ,  กิญฺเจตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ  ?  อิธ  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ :  เยสํ  โข  อหํ  
สญฺโญชนานํ  เหตุ  โกธุปายาสี  อสฺสํ,  เตสาหํ  สญฺโญชนานํ  ปหานาย  สมุจฺเฉทาย  ปฏิปนฺโน.  
อหญฺเจว  โข  ปน  โกธุปายาสี  อสฺสํ,  อตฺตาปิ  มํ  อุปวเทยฺย  โกธุปายาสปจฺจยา  อนุวิจฺจ  
วิญฺญู  ครเหยฺยุํ  โกธุปายาสปจฺจยา,  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา  โกธุปายาส 
ปจฺจยา.  เอตเทว  โข  ปน  สญฺโญชนํ  เอตํ  นีวรณํ,  ยทิทํ  โกธุปายาโส.  เย  จ  โกธุปายาส 
ปจฺจยา  อุปฺปชฺเชยฺยุํ  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา,  อกฺโกธุปายาสิสฺส  เอวํส  เต  อาสวา           
วิฆาตปริฬาหา  น  โหนฺติ.  “อกฺโกธุปายาสํ  นิสฺสาย  โกธุปายาโส  ปหาตพฺโพ”ติ  อิติ  ยนฺตํ  
วุตฺตํ,  อิทเมตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ. 

[๔๐]  “อนติมานํ  นิสฺสาย  อติมาโน  ปหาตพฺโพ”ติ  อิติ  โข  ปเนตํ  วุตฺตํ,  กิญฺ
เจตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ  ?  อิธ  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ :  เยสํ  โข  อหํ  สญฺโญชนานํ  
เหตุ  อติมานี  อสฺสํ,  เตสาหํ  สญฺโญชนานํ  ปหานาย  สมุจฺเฉทาย  ปฏิปนฺโน.  อหญฺเจว  โข  
ปน  อติมานี  อสฺสํ,  อตฺตาปิ  มํ  อุปวเทยฺย  อติมานปจฺจยา,  อนุวิจฺจาปิ  มํ  วิญฺญู  ครเหยฺยุํ  
อติมานปจฺจยา,  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา  อติมานปจฺจยา.  เอตเทว  โข  
ปน  สญฺโญชนํ  เอตํ  นีวรณํ,  ยทิทํ  อติมาโน.  เย  จ  อติมานปจฺจยา  อุปฺปชฺเชยฺยุํ  อาสวา  
วิฆาตปริฬาหา,  อนติมานิสฺส  เอวํส  เต  อาสวา  วิฆาตปริฬาหา  น  โหนฺติ. “อนติมานํ นิสฺสาย  
อติมาโน  ปหาตพฺโพ”ติ  อิติ  ยนฺตํ  วุตฺตํ,  อิทเมตํ  ปฏิจฺจ  วุตฺตํ. 

[๔๑]  อิเม  โข  คหปติ  อฏฺฐ  ธมฺมา  สํขิตฺเตน  วุตฺตา,  วิตฺถาเรน  วิภตฺตา,   เย  13

อริยสฺส  วินเย  ปหานาย  โวหารสมุจฺเฉทาย  สํวตฺตนฺติ,  น  เตฺวว  ตาว  อริยสฺส  วินเย  สพฺเพน  
สพฺพํ  สพฺพถา  สพฺพํ  โวหารสมุจฺเฉโท  โหตีติ. 

ยถากถํ  ปน  ภนฺเต  อริยสฺส  วินเย  สพฺเพน  สพฺพํ สพฺพถา สพฺพํ โวหารสมุจฺเฉโท  
โหติ.  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  ตถา  ธมฺมํ  เทเสตุ,  ยถา  อริยสฺส  วินเย  สพฺเพน  สพฺพํ  สพฺพ
ถา  สพฺพํ  โวหารสมุจฺเฉโท  โหตีติ.  เตนหิ  คหปติ  สุณาหิ,  สาธุกํ  มนสิกโรหิ,  ภาสิสฺสามีติ.  
“เอวํ  ภนฺเต”ติ  โข  โปตลิโย  คหปติ  ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ.  ภควา  เอตทโวจ : 

  ,ม.  อวิภตฺตา13
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กามาทีนวกถา 
[๔๒]  เสยฺยถาปิ  คหปติ  กุกฺกุโร  ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยปเรโต  โคฆาตกสูนํ  ปจฺจุปฏฺฐิโต  

อสฺส,  ตเมนํ  ทกฺโข  โคฆาตโก  วา  โคฆาตกนฺเตวาสี  วา  อฏฺฐิกงฺกลํ  สุนิกนฺตํ  นิกนฺตํ  นิมฺมํสํ  
โลหิตมกฺขิตํ  อุปจฺฉูเภยฺย,   ตํ  กึ  มญฺญสิ  คหปติ  ?  อปิ  นุ  โข  โส  กุกฺกุโร  อมุํ  อฏฺฐิกงฺกลํ  14

สุนิกนฺตํ  นิกนฺตํ  นิมฺมํสํ  โลหิตมกฺขิตํ  ปเลหนฺโต  ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยํ  ปฏิวิเนยฺยาติ.  โน  เหตํ  
ภนฺเต.  ตํ  กิสฺส  เหตุ  ?  อทุํ  หิ  ภนฺเต  อฏฺฐิกงฺกลํ  สุนิกนฺตํ  นิกนฺตํ  นิมฺมํสํ  โลหิตมกฺขิตํ,  
ยาวเทว  ปน  โส  กุกฺกุโร  กิลมถสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺสาติ.  เอวเมว  โข  คหปติ  อริยสาวโก  
อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ  “อฏฺฐิกงฺกลูปมา  กามา  วุตฺตา  ภควตา  พหุทุกฺขา  พหูปายาสา,   อาทีนโว  15

เอตฺถ  ภิยฺโยติ.  เอวเมตํ  ยถาภูตํ  สมฺมปฺปญฺญาย  ทิสฺวา  ยายํ  อุเปกฺขา นานตฺตา นานตฺตสิตา,  
ตํ  อภินิวชฺเชตฺวา  ยายํ  อุเปกฺขา  เอกตฺตา  เอกตฺตสิตา,  ยตฺถ  สพฺพโส  โลกามิสุปาทานา     
อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ,  ตเมว  อุเปกฺขํ  ภาเวติ. 

[๔๓]  เสยฺยถาปิ  คหปติ  คิชฺโฌ  วา  กงฺโก  วา  กุลโล  วา  มํสเปสิมาทาย  
อุฑฺฑเยยฺย,   ตเมนํ  คิชฺฌาปิ  กงฺกาปิ  กุลลาปิ  อนุปติตฺวา  อนุปติตฺวา  วิตจฺเฉยฺยุํ  วิราเชยฺยุํ.   16 17

ตํ  กึ  มญฺญสิ  คหปติ  ?  สเจ  โส  คิชฺโฌ  วา  กงฺโก  วา  กุลโล  วา  ตํ  มํสเปสึ  น  ขิปฺปเมว  
ปฏินิสฺสชฺเชยฺย.  โส  ตโตนิทานํ  มรณํ  วา  นิคจฺเฉยฺย,  มรณมตฺตํ  วา  ทุกฺขนฺติ.  เอวํ  ภนฺเต.  
เอวเมว  โข  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “มํสเปสูปมา กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา  
พหูปายาสา,  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยฺโย”ติ.  เอวเมตํ  ยถาภูตํ  สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา ยายํ อุเปกฺขา  
นานตฺตา  นานตฺตสิตา,  ตํ  อภินิวชฺเชตฺวา  ยายํ  อุเปกฺขา  เอกตฺตา  เอกตฺตสิตา,  ยตฺถ  สพฺพโส  
โลกามิสุปาทานา  อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ,  ตเมว  อุเปกฺขํ  ภาเวติ. 

[๔๔]  เสยฺยถาปิ  คหปติ  ปุริโส  อาทิตฺตํ  ติณุกฺกํ  อาทาย  ปฏิวาตํ  คจฺเฉยฺย.  ตํ  
กึ  มญฺญสิ  คหปติ,  สเจ  โส  ปุริโส  ตํ  อาทิตฺตํ  ติณุกฺกํ  น  ขิปฺปเมว  ปฏินิสฺสชฺเชยฺย.  ตสฺส  
สา  อาทิตฺตา  ติณุกฺกา  หตฺถํ  วา  ฑเหยฺย,  พาหุํ  วา  ฑเหยฺย,  อญฺญตรํ  วา  อญฺญตรํ  วา  
องฺคปจฺจงฺคํ   วา  ฑเหยฺย.  โส  ตโตนิทานํ  มรณํ  วา  นิคจฺเฉยฺย,  มรณมตฺตํ  วา  ทุกฺขนฺติ.  18

เอวํ  ภนฺเต.  เอวเมว  โข  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ  “ติณุกฺกูปมา  กามา  วุตฺตา  
ภควตา  พหุทุกฺขา  พหูปายาสา,  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยฺโย”ติ.  เอวเมตํ  ยถาภูตํ  สมฺมปฺปญฺญาย  
ทิสฺวา  ฯเปฯ  ตเมว  อุเปกฺขํ  ภาเวติ. 

  ฉ.  อุปสุมฺเภยฺย;  ม. อุปจฺจุมฺเภยฺย; อิ.  อุปจฺฉุเภยฺย  14

  ฉ.,ม.,อิ.  พหุปายาสา  15

  ฉ.,ม.  อุฎฺฎีเยยฺย  16

  ฉ.,ม.  วิสฺสชฺเชยฺยุํ17

  สี.,อิ.  ฑเหยฺย. อญฺญตรํ  วา  องฺคปจฺจงฺคํ18
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[๔๕]  เสยฺยถาปิ  คหปติ  องฺคารกาสุ  สาธิกโปริสา  ปูรา  องฺคารานํ  วีตจฺจิกานํ  
วีตธูมานํ.  อถ  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  ชีวิตุกาโม  อมริตุกาโม  สุขกาโม  ทุกฺขปฏิกฺกูโล,  ตเมนํ  เทฺว  
พลวนฺโต  ปุริสา  นานาพาหาสุ  คเหตฺวา  องฺคารกาสุํ  อุปกฑฺเฒยฺยุํ.  ตํ  กึ  มญฺญสิ  คหปติ  ?  
อปิ  นุ  โส  ปุริโส  อิติจิติเจว  กายํ  สนฺนาเมยฺยาติ.  เอวํ  ภนฺเต.  ตํ  กิสฺส  เหตุ  ?  วิทิตํ  หิ  
ภนฺเต  ตสฺส  ปุริสสฺส  “อิมญฺจ  อหํ  องฺคารกาสุํ  ปปติสฺสามิ,  ตโตนิทานํ มรณํ วา นิคจฺฉิสฺสามิ,  
มรณมตฺตํ  วา  ทุกฺขนฺ”ติ.  เอวเมว  โข  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “องฺคารกาสูปมา  
กามา  วุตฺตา  ภควตา  พหุทุกฺขา  พหูปายาสา,  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยฺโย”ติ.  เอวเมตํ  ยถาภูตํ  
สมฺมปฺปญฺญาย  ทิสฺวา  ฯเปฯ  ตเมว  อุเปกฺขํ  ภาเวติ. 

[๔๖]  เสยฺยถาปิ  คหปติ  ปุริโส  สุปินกํ  ปสฺเสยฺย  อารามรามเณยฺยกํ           
วนรามเณยฺยกํ  ภูมิรามเณยฺยกํ  โปกฺขรณิรามเณยฺยกํ,  โส  ปฏิพุทฺโธ  น  กิญฺจิ  ปสฺเสยฺย.   19

เอวเมว  โข  คหปติ  อริยสาวโก อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “สุปินกูปมา  กามา  วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา  
พหูปายาสา,  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยฺโย”ติ  ฯเปฯ  ตเมว  อุเปกฺขํ  ภาเวติ. 

[๔๗]  เสยฺยถาปิ  คหปติ  ปุริโส  ยาจิตกํ  โภคํ  ยาจิตฺวา  ยานํ   โอโรเปยฺย   20 21

ปวรมณิกุณฺฑลํ,  โส  เตหิ  ยาจิตเกหิ  โภเคหิ  ปุรกฺขโต  ปริวุโต  อนฺตราปณํ  ปฏิปชฺเชยฺย.  
ตเมนํ  ชโน  ทิสฺวา  เอวํ  วเทยฺย “โภคี  วต  โภ  ปุริโส,  เอวํ  กิร  โภคิโน  โภคานิ ภุญฺชนฺตี”ติ.  
ตเมนํ  สามิกา  ยตฺถ  ยตฺเถว  ปสฺเสยฺยุํ,  ตตฺถ  ตตฺเถว  สานิ  หเรยฺยุํ.  ตํ  กึ  มญฺญสิ  คหปติ  ?  
อลํ  นุ  โข  ตสฺส  ปุริสสฺส  อญฺญถตฺตายาติ.  เอวํ  ภนฺเต.  ตํ  กิสฺส  เหตุ  ?  สามิโน  หิ  ภนฺเต  
สานิ  หรนฺตีติ.  เอวเมว  โข  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ  “ยาจิตกูปมา กามา วุตฺตา  
ภควตา  พหุทุกฺขา  พหูปายาสา,  อาทีนโว  เอตฺถ  ภิยฺโย”ติ  ฯเปฯ  ตเมว  อุเปกฺขํ  ภาเวติ. 

[๔๘]  เสยฺยถาปิ  คหปติ  คามสฺส  วา  นิคมสฺส  วา  อวิทูเร  ติพฺโพ  วนสณฺโฑ,  
ตตฺรสฺส  รุกฺโข  สมฺปนฺนผโล  จ  อุปปนฺนผโล   จ,  น  จสฺสุ  กานิจิ  ผลานิ  ภูมิยํ  ปติตานิ.  อถ  22

ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  ผลตฺถิโก  ผลคเวสี  ผลปริเยสนํ  จรมาโน,  โส  ตํ  วนสณฺฑํ  อชฺโฌคาเหตฺวา  
ตํ  รุกฺขํ  ปสฺเสยฺย  สมฺปนฺนผลญฺจ  อุปปนฺนผลญฺจ,  ตสฺส เอวมสฺส “อยํ โข รุกฺโข สมฺปนฺนผโล จ  
อุปปนฺนผโล  จ,  นตฺถิ  จ  กานิจิ  ผลานิ  ภูมิยํ  ปติตานิ,  ชานามิ  โข  ปนาหํ  รุกฺขํ  อภิรุหิตุํ,   23

ยนฺนูนาหํ  อิมํ  รุกฺขํ  อภิรุหิตฺวา   ยาวทตฺถญฺจ  ขาเทยฺยํ.  อุจฺฉงฺคญฺจ  ปูเรยฺยนฺ”ติ.  โส ตํ รุกฺขํ  24

  ฉ.,ม.  ปฏิปสฺเสยฺย 19

  ฉ.,ม.  ยานํ  วา20

  ฉ.  โปริเสยฺยํ;  สี.,อิ.,ม.  โปโรเสยฺยํ21

    อุปฺปนฺนผโล22

  ฉ.,ม.,อิ.  อาโรหิตุํ; สี. อารุหิตุํ23

  ฉ.,ม.  อาโรหิตฺวา24
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อภิรุหิตฺวา  ยาวทตฺถญฺจ  ขาเทยฺย,  อุจฺฉงฺคญฺจ  ปูเรยฺย. อถ ทุติโย  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย ผลตฺถิโก  
ผลคเวสี  ผลปริเยสนํ  จรมาโน  ติณฺหํ  กุฐารึ   อาทาย,  โส  ตํ  วนสณฺฑํ  อชฺโฌคาเหตฺวา  ตํ  25

รุกฺขํ  ปสฺเสยฺย  สมฺปนฺนผลญฺจ  อุปปนฺนผลญฺจ,  ตสฺส  เอวมสฺส  “อยํ โข รุกฺโข  สมฺปนฺนผโล จ  
อุปปนฺนผโล  จ,  นตฺถิ  จ  กานิจิ  ผลานิ  ภูมิยํ  ปติตานิ,  น  โข  ปนาหํ  ชานามิ รุกฺขํ อภิรุหิตุํ,  
ยนฺนูนาหํ  อิมํ  รุกฺขํ  มูลโต  เฉตฺวา  ยาวทตฺถญฺจ  ขาเทยฺยํ,  อุจฺฉงฺคญฺจ  ปูเรยฺยนฺ”ติ.  โส  ตํ  
รุกฺขํ  มูลโตว  ฉินฺเทยฺย.  ตํ  กึ  มญฺญสิ  คหปติ  ?  อมุโก   โย  โส  ปุริโส  ปฐมํ รุกฺขํ อารุโฬฺห,  26

สเจ  โส  น  ขิปฺปเมว  โอโรเหยฺย.  ตสฺส  โส  รุกฺโข  ปปตนฺโต  หตฺถํ  วา  ภญฺเชยฺย,  ปาทํ  วา  
ภญฺเชยฺย, อญฺญตรํ วา  อญฺญตรํ วา  องฺคปจฺจงฺคํ  ภญฺเชยฺย. โส ตโตนิทานํ  มรณํ วา นิคจฺเฉยฺย,  
มรณมตฺตํ  วา  ทุกฺขนฺติ.  เอวํ  ภนฺเต.  เอวเมว  โข  คหปติ  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ    
“รุกฺขผลูปมา  กามา  วุตฺตา  ภควตา  พหุทุกฺขา  พหูปายาสา, อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย”ติ. เอวเมตํ  
ยถาภูตํ  สมฺมปฺปญฺญาย  ทิสฺวา,  ยายํ  อุเปกฺขา  นานตฺตา  นานตฺตสิตา,  ตํ  อภินิวชฺเชตฺวา,  
ยายํ  อุเปกฺขา  เอกตฺตา  เอกตฺตสิตา,  ยตฺถ  สพฺพโส  โลกามิสุปาทานา  อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ,  
ตเมว  อุเปกฺขํ  ภาเวติ. 

[๔๙]  ส  โข  โส  คหปติ  อริยสาวโก  อิมํเยว  อนุตฺตรํ  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  
อาคมฺม  อเนกวิหิตํ  ปุพฺเพนิวาสํ  อนุสฺสรติ.  เสยฺยถีทํ  ?  เอกมฺปิ  ชาตึ  เทฺวปิ  ชาติโย  ฯเปฯ  
อิติ  สาการํ  สอุทฺเทสํ  อเนกวิหิตํ  ปุพฺเพนิวาสํ  อนุสฺสรติ. 

ส  โข  โส  คหปติ  อริยสาวโก  อิมํเยว  อนุตฺตรํ  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  อาคมฺม  
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสติ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  หีเน  
ปณีเต  สุวณฺเณ  ทุพฺพณฺเณ  สุคเต  ทุคฺคเต  ฯเปฯ  ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชานาติ. 

ส  โข  โส  คหปติ  อริยสาวโก  อิมํเยว  อนุตฺตรํ  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  อาคมฺม  
อาสวานํ  ขยา  อนาสวํ  เจโตวิมุตฺตึ  ปญฺญาวิมุตฺตึ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.  เอตฺตาวตา  โข  คหปติ  อริยสฺส  วินเย  สพฺเพน  สพฺพํ  สพฺพถา  สพฺพํ  
โวหารสมุจฺเฉโท  โหติ. 

[๕๐]  ตํ  กึ  มญฺญสิ  คหปติ,  ยถา  อริยสฺส  วินเย  สพฺเพน  สพฺพํ  สพฺพถา  
สพฺพํ  โวหารสมุจฺเฉโท  โหติ,  อปิ  นุ  ตฺวํ  เอวรูปํ  โวหารสมุจฺเฉทํ  อตฺตนิ  สมนุปสฺสสีติ ? โก  
จาหํ  ภนฺเต,  โก  จ  อริยสฺส  วินเย  สพฺเพน  สพฺพํ  สพฺพถา  สพฺพํ  โวหารสมุจฺเฉโท ? อารกาหํ  
ภนฺเต  อริยสฺส  วินเย  สพฺเพน  สพฺพํ  สพฺพถา  สพฺพํ  โวหารสมุจฺเฉทา.  มยํ  หิ  ภนฺเต  ปุพฺเพ  
อญฺญติตฺถิเย  ปริพฺพาชเก  อนาชานีเยว  สมาเน  อาชานียาติ  อมญฺญิมฺห,  อนาชานีเยว  สมาเน  
อาชานียโภชนํ  โภชิมฺห,  อนาชานีเยว  สมาเน  อาชานียฐาเน  ฐปิมฺห;  ภิกฺขู  ปน  มยํ  ภนฺเต  
อาชานีเยว  สมาเน  อนาชานียาติ  อมญฺญิมฺห,  อาชานีเยว  สมาเน  อนาชานียโภชนํ  โภชิมฺห,  

  สฺยา.,กํ.,ม.  กุธารึ25

  สี.,อิ.  อสุ26
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อาชานีเยว  สมาเน  อนาชานียฏฺฐาเน  ฐปิมฺห.  อิทานิ  ปน มยํ ภนฺเต อญฺญติตฺถิเย ปริพฺพาชเก  
อนาชานีเยว  สมาเน  อนาชานียาติ  ชานิสฺสาม,  อนาชานีเยว  สมาเน  อนาชานียโภชนํ      
โภชิสฺสาม,   อนาชานีเยว  สมาเน  อนาชานียฏฺฐาเน  ฐเปสฺสาม;  ภิกฺขู  ปน  มยํ   ภนฺเต  27

อาชานีเยว  สมาเน  อาชานียาติ  ชานิสฺสาม,  อาชานีเยว  สมาเน  อาชานียโภชนํ  โภชิสฺสาม,  
อาชานีเยว  สมาเน  อาชานียฏฺฐาเน  ฐเปสฺสาม.  อชเนสิ  วต  เม  ภนฺเต  ภควา  สมเณสุ  
สมณปฺเปมํ,  สมเณสุ  สมณปฺปสาทํ,  สมเณสุ  สมณคารวํ.  อภิกฺกนฺตํ  ภนฺเต,  อภิกฺกนฺตํ  ภนฺเต.  
เสยฺยถาปิ  ภนฺเต  นิกฺกุชฺชิตํ  วา  อุกฺกุชฺเชยฺย,  ปฏิจฺฉนฺนํ  วา  วิวเรยฺย,  มูฬฺหสฺส  วา  มคฺคํ  
อาจิกฺเขยฺย,  อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชตํ  ธาเรยฺย  “จกฺขุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตี”ติ,  เอวเมว   28

โข  ภนฺเต  ภควตา  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม  ปกาสิโต.  เอสาหํ  ภนฺเต  ภควนฺตํ  สรณํ  คจฺฉามิ  
ธมฺมญฺจ  ภิกฺขุสํฆญฺจ,  อุปาสกํ  มํ  ภควา  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปตํ  สรณํ  คตนฺติ.   

โปตลิยสุตฺตํ  นิฏฺฐิตํ  จตุตฺถํ. 
———————— 

๔. โปตลิยสูตร 
ว่าด้วยคหบดีชื่อโปตลิยะ 

[๓๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวอังคุตตราปะชื่ออาปณะ แคว้น       

อังคุตตราปะ ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยัง
อาปณนิคม ทรงเที่ยวบิณฑบาตในอาปณนิคมแล้ว เสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกระยาหาร
เสร็จแล้ว ทรงเข้าไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อพักผ่อนกลางวัน แล้วประทับนั่งพักกลางวัน ณ โคนไม้แห่งหนึ่ง 
แม้โปตลิยคหบดีเองก็เช่นกัน นุ่งห่มเรียบร้อยกางร่มสวมรองเท้า เดินเที่ยวเล่นอยู่ ได้เข้าไปยังราวป่านั้นแล้ว
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืน
อยู่ ณ ที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโปตลิยคหบดีว่า  “คหบดี ที่นั่งมีอยู่ ถ้าท่านประสงค์ ก็เชิญนั่ง
เถิด” 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเชิญอย่างนี้แล้ว โปตลิยคหบดีโกรธ น้อยใจว่า “พระสมณโคดมตรัส
เรียกเราด้วยคำว่า “คหบดี” จึงทำเฉยเสีย  

แม้ครั้งที่ ๒ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกโปตลิยคหบดีว่า “คหบดี ที่นั่งมีอยู่ ถ้าท่านประสงค์ 
ก็เชิญนั่งเถิด” 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเชิญอย่างนี้แล้ว โปตลิยคหบดีโกรธ น้อยใจว่า “พระสมณโคดมตรัส
เรียกเราด้วยคำว่า “คหบดี” จึงทำเฉยเสีย  

แม้ครั้งที่ ๓ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกโปตลิยคหบดีว่า “คหบดี ที่นั่งมีอยู่ ถ้าท่านประสงค์ 
ก็เชิญนั่งเถิด” 

  ฉ.,ม.  โภเชสฺสาม27

  ฉ.,ม.  เอวเมวํ28
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เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเชิญอย่างนี้แล้ว โปตลิยคหบดีโกรธ น้อยใจว่า “พระสมณโคดม ตรัส
เรียกเราด้วยคำว่า ““คหบดี” แล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาค ว่า “ท่านพระโคดม พระดำรัสที่พระองค์ตรัส
เรียกข้าพระองค์ด้วยคำว่า “คหบดี” นั้น ไม่เหมาะ ไม่ควรเลย”  

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “คหบดี กิริยาของท่าน ท่าทางของท่าน ลักษณะของท่านเหล่านั้น 
บ่งว่าเป็นกิริยา ท่าทาง ลักษณะของคหบดีอยู่” 

“ใช่แล้ว ท่านพระโคดม แต่ข้าพระองค์ละทิ้งการงานทุกอย่างแล้ว ตัดขาดโวหารทุกอย่าง
แล้ว” 

“คหบดี ท่านละทิ้งการงานทุกอย่าง ตัดขาดโวหารทุกอย่าง อย่างไรเล่า” 
“ท่านพระโคดม ขอประทานวโรกาส ทรัพย์ก็ดี ธัญชาติก็ดี เงินก็ดี ทองก็ดี ที่มีอยู่ทั้งหมด 

ข้าพระองค์มอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลาย ข้าพระองค์ไม่ต้อง แนะนำ ไม่ต้องตักเตือนพวกเขาในสิ่งนั้น ๆ 
ข้าพระองค์มีเพียงอาหารและเครื่องนุ่งห่ม ก็พอแล้ว ท่านพระโคดม ข้าพระองค์ละทิ้งการงานทุกอย่าง 
ตัดขาดโวหารทุกอย่าง อย่างนี้แล” 

“คหบดี การตัดขาดโวหารที่ท่านพูดมา เป็นอย่างหนึ่ง แต่การตัดขาดโวหาร ในอริยวินัย เป็น
อีกอย่างหนึ่ง” 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็การตัดขาดโวหารในอริยวินัย เป็นอย่างไรเล่า ขอประทานวโรกาส 
ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรม คือการตัดขาดโวหารใน อริยวินัย แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด”  

“คหบดี ถ้าเช่นนั้น ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว” 
โปตลิยคหบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว 

การตัดโวหาร ๘ ประการ 
[๓๒]  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “คหบดี ธรรม ๘ ประการนี้ เป็นไปเพื่อการตัดขาด

โวหาร ในอริยวินัย 29

ธรรม ๘ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. บุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้ เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์  
๒. บุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้ เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์  
๓. บุคคลพึงละการพูดเท็จได้ เพราะอาศัยการพูดจริง   
๔. บุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้ เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียด  
๕. บุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้ เพราะอาศัยความไม่โลภ คือความไม่

กำหนัดยินดี  
๖. บุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้ เพราะอาศัยการไม่นินทา และการไม่

ประทุษร้าย  
๗. บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้ เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น  
๘. บุคคลพึงละความดูหมิ่นได้ เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่น  
คหบดี ธรรม ๘ ประการนี้แล เรากล่าวโดยย่อ มิได้จำแนกให้พิสดาร ย่อมเป็นไปเพื่อการตัด

ขาดโวหารในอริยวินัย” 

 โวหาร มีความหมายหลายนัย คือ การเรียกชื่อ การบัญญัติ คำพูด และเจตนา ในที่นี้หมายถึงเจตนาโวหาร (ม.ม.อ. (บาลี) 29

๒/๓๒/๓๐)
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โปตลิยคหบดีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรม ๘ ประการนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
โดยย่อ มิได้จำแนกให้พิสดาร ย่อมเป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหาร ในอริยวินัย ขอประทานวโรกาส ขอพระผู้
มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์จำแนกธรรม ๘ ประการนี้ให้พิสดารแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “คหบดี ถ้าเช่นนั้น ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว” 
โปตลิยคหบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า  
[๓๓] “เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่า “บุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้ เพราะอาศัยการไม่ฆ่า

สัตว์” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น  
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “เราเป็นผู้ฆ่าสัตว์เพราะเหตุแห่งสังโยชน์

เหล่าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสีย  
อนึ่ง เราเป็นผู้ฆ่าสัตว์ แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย ผู้รู้ใคร่ครวญ

แล้วติเตียนได้  เพราะการฆ่าสัตเป็นปัจจัย  หลังจากตายแล้วทุ คติเป็นอันหวังได้  เพราะการฆ่าสัตว์ เป็น30

ปัจจัย” การฆ่าสัตว์นั่นเองเป็นสังโยชน์ เป็นนิวรณ์   31

อนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใด จะพึงเกิดขึ้นเพราะการฆ่าสัตว์เป็น
ปัจจัย เมื่อบุคคลเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้ว อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้น  เหล่านั้ นจะไม่มี 32

คำที่เรากล่าวไว้ว่า “บุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้ เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์” นั่น เพราะอาศัยเหตุนี้ เราจึง
กล่าวไว้ 

[๓๔] เรากล่ าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่า “บุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลัก
ทรัพย์” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น  

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “เราเป็นผู้ลักทรัพย์เพราะเหตุแห่ง      
สังโยชน์เหล่าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสีย  

อนึ่ง เราเป็นผู้ลักทรัพย์ แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัย ผู้รู้
ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัย หลังจากตายแล้วทุคติเป็นอันหวังได้เพราะการลัก
ทรัพย์เป็นปัจจัย” การลักทรัพย์นั่นเองเป็นสังโยชน์ เป็นนิวรณ์ 

อนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใด จะพึงเกิดขึ้นเพราะการลักทรัพย์
เป็นปัจจัย เมื่อบุคคลเว้นขาดจากการลักทรัพย์แล้ว  อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้น
จะไม่มี คำที่เรากล่าวไว้ว่า  “บุคคลพึงละการ ลักทรัพย์ได้ เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์” นั่น เพราะอาศัย
เหตุนี้ เราจึงกล่าวไว้ 

[๓๕]  เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่า  “บุคคลพึงละการพูดเท็จได้ เพราะอาศัยการพูดจริง” 
เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น 

 ติเตียนได ้หมายถึงตนเองติเตียนตนเองได้ว่า “เราบวชในศาสนาของผู้ไม่ปลงชีวิตสัตว์แม้แต่มดดำ มดแดง ยังไม่อาจงดเว้น30

แม้เพียงปาณาติบาตได้ จะบวชไปทำไมกัน” ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนได้ว่า “เขาบวชในศาสนาเห็นปานนี้แล้ว ยังไม่อาจงดเว้น
แม้เพียงปาณาติบาตได้ เขาจะบวชไปทำไม” (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๓/๓๑)

 เป็นสังโยชน์ เป็นนิวรณ์ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสังโยชน์ ๑๐ ประการ หรือนิวรณ์ ๕ ประการ แต่หมายถึงธรรมเป็นเครื่องปิด31

กั้น ๘ ประการข้างต้น ตรัสไว้ด้วยอำนาจเทศนา (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๓/๓๑)

 อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้น มี อธิบายว่า คำว่า อาสวะ หมายถึงอวิชชาสวะซึ่งเกิดเพราะปาณาติบาต32

เป็นต้นเหตุ ความเร่าร้อน หมายถึงความเร่าร้อนเพราะกิเลส และความเร่าร้อนที่เป็นวิบาก ความคับแค้น หมายถึงทุกข์ 
เพราะกิเลส และทุกข์ที่เป็นวิบาก (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๓/๓๑)
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คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “เราเป็นผู้พูดเท็จเพราะเหตุแห่งสังโยชน์
เหล่าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสีย  

อนึ่ง เราเป็นผู้พูดเท็จ แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัย ผู้รู้ใคร่ครวญ
แล้วพึงติเตียนได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัย หลังจากตายแล้วทุคติเป็นอันหวังได้เพราะการพูดเท็จเป็น
ปัจจัย” การพูดเท็จนั่นเองเป็นสังโยชน์ เป็นนิวรณ์ 

อนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใด จะพึงเกิดขึ้นเพราะการพูดเท็จเป็น
ปัจจัย เมื่อบุคคลเว้นขาดจากการพูดเท็จแล้ว อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มี 
คำที่เรากล่าวไว้ว่า “บุคคลพึงละการ พูดเท็จได้ เพราะอาศัยการพูดจริง” นั่น เพราะอาศัยเหตุนี้ เราจึงกล่าว
ไว้ 

[๓๖] เรากล่ าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่า “บุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้ เพราะอาศัยการไม่พูด
ส่อเสียด” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น 

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “เราเป็นผู้พูดส่อเสียดเพราะเหตุแห่งสัง
โยชน์เหล่าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสีย  

อนึ่ง เราเป็นผู้พูดส่อเสียด แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัย ผู้รู้ใคร่
ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัย หลังจากตายแล้ว ทุคติเป็นอันหวังได้เพราะการพูด
ส่อเสียดเป็นปัจจัย” การพูดส่อเสียดนั่นเองเป็นสังโยชน์ เป็นนิวรณ์  

อนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใด จะพึงเกิดขึ้นเพราะการพูดส่อเสียด
เป็นปัจจัย เมื่อบุคคลเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดแล้ว อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้น
จะไม่มี คำที่เรากล่าวไว้ว่า “บุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้ เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียด” นั่น เพราะอาศัย
เหตุนี้ เราจึงกล่าวไว้ 

[๓๗] เรากล่ าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่า “บุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้ เพราะ
อาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดี” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น 

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า  “เราเป็นผู้มีความโลภคือความกำหนัด
ยินดีเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัด สังโยชน์เหล่านั้นเสีย  

อนึ่ง เราเป็นผู้มีความโลภคือความกำหนัดยินดี แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะความโลภคือ
ความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัย ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัย 
หลังจากตายแล้วทุคติเป็นอันหวังได้ เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัย” ความโลภคือความ
กำหนัดยินดีนั่นเองเป็นสังโยชน์ เป็นนิวรณ์ 

อนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใด จะพึงเกิดขึ้นเพราะความโลภคือ
ความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัย เมื่อบุคคลเว้นขาดจากความโลภคือความกำหนัดยินดี อาสวะและความเร่าร้อน
ที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีค ำที่เรากล่าวไว้ว่า “บุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้    
เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดี” นั่น เพราะอาศัยเหตุนี้ เราจึงกล่าวไว้ 

[๓๘]  เรากล่ าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่า “บุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้ เพราะ
อาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้าย” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น 

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “เราเป็นผู้มีการนินทาและการ
ประทุษร้ายเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสีย  

อนึ่ง เราเป็นผู้มีการนินทาและการประทุษร้าย แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการนินทา
และการประทุษร้ายเป็นปัจจัย ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัย 
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หลังจากตายแล้วทุคติเป็นอันหวังได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัย” การนินทาและการประ
ทุษร้ายนั่นเองเป็นสังโยชน์ เป็นนิวรณ์  

อนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใด จะพึงเกิดขึ้น เพราะการนินทาและ
การประทุษร้ายเป็นปัจจัย เมื่อบุคคลไม่มีการนินทาและการ ประทุษร้าย อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความ
คับแค้นเหล่านั้นจะไม่มี คำที่เรา กล่าวไว้ว่า “บุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้ เพราะอาศัยการ
ไม่นินทาและการไม่ประทุษร้าย” นั่น เพราะอาศัยเหตุนี้ เราจึงกล่าวไว้ 

[๓๙]  เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่า  “บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้ เพราะอาศัยความไม่
โกรธแค้น” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น 

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “เราเป็นผู้มีความ โกรธแค้น เพราะเหตุ
แห่งสังโยชน์เหล่าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน์ เหล่านั้นเสีย  

อนึ่ง เราเป็นผู้มีความโกรธแค้น แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัย 
ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัย หลังจากตายแล้วทุคติเป็นอันหวังได้ เพราะ 
ความโกรธแค้นเป็นปัจจัย” ความโกรธแค้นนั่นเองเป็นสังโยชน์ เป็นนิวรณ์  

อนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใด จะพึงเกิดขึ้นเพราะความโกรธแค้น
เป็นปัจจัย เมื่อบุคคลไม่มีความโกรธแค้น อาสวะและความเร่าร้อน ที่ทำความโกรธแค้นเหล่านั้นจะไม่มี คำที่
เรากล่าวไว้ว่า “บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้ เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น” นั่น เพราะอาศัยเหตุนี้ เราจึง
กล่าวไว้ 

[๔๐]  เรากล่ าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่า  “บุคคลพึงละความดูหมิ่นได้ เพราะอาศัยความไม่ดู
หมิ่น” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น 

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “เราเป็นผู้ดูหมิ่นเพราะเหตุแห่งสังโยชน์
เหล่าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสีย  

อนึ่ง เราเป็นผู้ดูหมิ่น แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัย ผู้รู้ใคร่ครวญ
แล้วพึงติเตียนได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัย หลังจากตายแล้วทุคติเป็นอันหวังได้เพราะความดูหมิ่นเป็น
ปัจจัย” ความดูหมิ่นนั่นเองเป็นสังโยชน์ เป็นนิวรณ์  

อนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใด จะพึงเกิดขึ้นเพราะความดูหมิ่นเป็น
ปัจจัย เมื่อบุคคลไม่ดูหมิ่น อาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มี คำที่เรากล่าวไว้ว่า 
“บุคคลพึงละความดูหมิ่นได้ เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่น” นั่น เพราะอาศัยเหตุนี้ เราจึงกล่าวไว้ 

[๔๑] คหบดี ธรรม ๘ ประการที่เป็นไปเพื่อละ เพื่อตัดขาดโวหารในอริยวินัย เรากล่าวไว้โดย
ย่อ จำแนกไว้แล้วโดยพิสดาร แต่เพียงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้ง
ปวงในอริยวินัย” 

โปตลิยคหบดีทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อย่างไรเล่า จึงจะชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหาร
ทั้งสิ้น ได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัย ขอประทานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรม
แก่ข้าพระองค์ โดยวิธีที่จะตัดขาด โวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยด้วยเถิด พระพุทธ
เจ้าข้า” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “คหบดี ถ้าเช่นนั้น ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว” 
โปตลิยคหบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 
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โทษแห่งกาม ๗ ประการ 
[๔๒]  “คหบดี เปรียบเหมือนสุนัขที่กำลังหิวโซ ยืนอยู่ใกล้เขียงของคนฆ่าโค คนฆ่าโคหรือ

ลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญ โยนโครงกระดูกที่เชือดชำแหละเนื้อออกหมดแล้ว แต่มีเลือดติดอยู่บ้างไปให้มัน 
ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร สุนัขตัวนั้นเมื่อแทะโครงกระดูกที่เชือดชำแหละเนื้อออกหมดแล้ว แต่มี
เลือดติดอยู่บ้างนั้น จะบรรเทาความหิวได้บ้างไหม” 

“ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร” 
“เพราะโครงกระดูกที่เชือดชำแหละเนื้อออกหมดแล้วนั้น แม้จะมีเลือดติดอยู่บ้าง สุนัขนั้นก็

จะพึงมีความเหน็ดเหนื่อยและความหิวมากขึ้นอีก พระพุทธเจ้าข้า”  
“คหบดี อริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสกาม

ทั้งหลายว่า มีอุปมาด้วยโครงกระดูก มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่ง” ครั้น
เห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว จึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกัน ที่อิง
อาศัยอารมณ์ต่างกัน แล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียว  ที่อิงอาศัยอารมณ์เดียว ซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่ง33

ความถือมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง 
[๔๓] คหบดี เปรียบเหมือนนกแร้ง นกตะกรุม หรือนกเหยี่ยว คาบชิ้นเนื้อบินไป ฝูงนกแร้งก็ดี 

ฝูงนกตะกรุมก็ดี ฝูงนกเหยี่ยวก็ดี พากันโผเข้าไปรุมจิกทึ้ง ชิ้นเนื้อนั้น ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ถ้า
นกแร้ง นกตะกรุม หรือนกเหยี่ยวนั้น ไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นเสีย มันอาจถึงตาย หรือได้รับทุกข์ปางตาย 
เพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุใช่ไหม” 

“ใช่ พระพุทธเจ้าข้า” 
“คหบดี อริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสกาม

ทั้งหลายว่า มีอุปมาด้วยชิ้นเนื้อ มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่ง” ครั้นเห็น
โทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว จึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกัน ที่อิงอาศัย
อารมณ์ ต่างกัน แล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียว ที่อิงอาศัยอารมณ์เดียว ซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความถือ
มั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง 

[๔๔] คหบดี เปรียบเหมือนบุรุษถือคบหญ้าที่ไฟติดลุกโชนเดินทวนลมไป ท่านเข้าใจความ
ข้อนั้นว่าอย่างไร ถ้าบุรุษนั้นไม่รีบปล่อยคบหญ้า ที่มีไฟติดลุกโชนนั้นเสีย คบหญ้าที่มีไฟติดลุกโชนนั้นก็จะพึง
ไหม้มือ ไหม้แขน หรืออวัยวะน้อยใหญ่ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเขา เขาอาจถึงตาย หรือได้รับทุกข์ปางตาย 
เพราะคบเพลิงนั้นเป็นเหตุใช่ไหม” 

“ใช่ พระพุทธเจ้าข้า” 
“คหบดี อริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสกาม

ทั้งหลายว่า มีอุปมาด้วยคบเพลิง มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่ง” ครั้นเห็น
โทษของกามนี้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว ฯลฯ เจริญอุเบกขา... 

[๔๕] คหบดี เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงมีความลึกกว่า ๑ ชั่วบุรุษ เต็มด้วยถ่านเพลิงที่ปราศ
จากเปลว ปราศจากควัน ลำดับนั้น บุรุษผู้หนึ่งเป็นคนรักชีวิต ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข์มาถึงเข้า มีชาย 
๒ คนเป็นคนแข็งแรงช่วยกัน จับแขนเขาข้างละคนฉุดเข้าไปยังหลุมถ่านเพลิง ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่า
อย่างไร คนผู้นั้นจะพึงน้อมกายเข้าไปอย่างนั้น ใช่ไหม” 

“ไม่ใช่ พระพุทธเจ้าข้า” 

 อุเบกขาที่มีอารมณ์เดียว หมายถึงอุเบกขาในฌานที่ ๔ (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๔๒/๓๓)33
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“ข้อนั้นเพราะเหตุไร” 
“เพราะบุรุษผู้นั้นรู้ว่า “ถ้าเราจักตกลงไปยังหลุมถ่านเพลิงนี้ อาจถึงตายหรือได้รับทุกข์ปาง

ตาย เพราะหลุมถ่านเพลิงนั้นเป็นเหตุ” พระพุทธเจ้าข้า” 
“คหบดี อริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสกาม

ทั้งหลายว่า มีอุปมาด้วยหลุมถ่านเพลิง มีทุกข์มาก มีความ คับแค้นมาก โทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่ง” 
ครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความ เป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว ฯลฯ เจริญอุเบกขา... 

[๔๖] คหบดี คนฝันเห็นสวน ป่า สถานที่ สระโบกขรณี ที่น่ารื่นรมย์ เขาตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็น
อะไรเลย แม้ฉันใด อริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลาย
ว่า มีอุปมาด้วยความฝัน มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่ง ฯลฯ เจริญ
อุเบกขา...  

[๔๗] คหบดี เปรียบเหมือนคนยืมทรัพย์สมบัติคือแก้วมณีและกุณฑลอย่างดี (ของบุคคลอื่น) 
นั่งยานพาหนะไป เขาสวมใส่ทรัพย์สมบัติที่ตนยืมมาไว้รอบตัว เดินไประหว่างร้านค้าในตลาด ประชาชนเห็น
เขาแล้วก็ซุบซิบกันอย่างนี้ว่า “คนนี้ รวยจริง พวกคนรวยเขาใช้สอยสมบัติกันอย่างนี้เอง” พวกเจ้าของพบเขา 
ณ ที่ใด ที่หนึ่งเข้า ก็จะพึงนำเอาของของตนคืนไปในที่นั้น ๆ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร. สมควรไหม
กับการที่คนผู้นั้นไม่แสดงอาการหวงแหนในทรัพย์สมบัติ” 

“สมควร พระพุทธเจ้าข้า” 
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร” 
“เพราะเจ้าของ(มีสิทธิ์) จะนำของของตนคืนไป พระพุทธเจ้าข้า” 
“คหบดี อริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสกาม

ทั้งหลายว่า มีอุปมาด้วยของขอยืม มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่ง” ฯลฯ 
เจริญอุเบกขา... 

[๔๘] คหบดี เปรียบเหมือนราวป่าใหญ่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคม ต้นไม้ในราวป่านั้นมีผล
ดกดาษดื่น แต่ยังไม่หล่นลงมาเลยสักผลเดียว ชายคนหนึ่งผู้ต้องการผลไม้ เที่ยวเสาะแสวงหาผลไม้ เขามาถึง
ราวป่านั้น เห็นต้นไม้ที่มีผลดก ดาษดื่นนั้น เขาคิดอย่างนี้ว่า “ต้นไม้นี้มีผลดกดาษดื่น แต่ไม่มีผลหล่นลงมาสัก 
ผลเดียว แต่เรารู้วิธีปีนขึ้นต้นไม้ ทางที่ดี เราควรปีนขึ้นต้นไม้นี้แล้วกินพออิ่ม  และใส่พกให้เต็ม”  เขาจึงปีน
ขึ้นต้นไม้นั้นแล้วกินพออิ่มและใส่พกให้เต็ม ต่อมา ชายคนที่ ๒ ต้องการผลไม้ถือขวานที่คมกริบเที่ยวเสาะ
แสวงหาผลไม้ เขามาถึงราวป่านั้น เห็นต้นไม้มีผลดกดาษดื่น เขาคิดอย่างนี้ว่า “ต้นไม้นี้มีผลดกดาษดื่น แต่ไม่
มีผลหล่น ลงมาสักผลเดียว และเราก็ไม่รู้วิธีปีนขึ้นต้นไม้ ทางที่ดี เราควรจะตัดต้นไม้นี้ที่โคนต้น แล้วกินพอ
อิ่มและใส่พกให้เต็ม” เขาจึงตัดต้นไม้นั้นที่โคนต้น ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรชายคนแรกโน้นที่ปีนขึ้น
ต้นไม้ก่อน ถ้าไม่รีบลงมา ต้นไม้ก็ล้มทับมือเท้า หรืออวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาหักได้ เขาอาจถึง
ตายหรือได้รับทุกข์ ปางตาย เพราะต้นไม้นั้นเป็นเหตุใช่ไหม” 

“ใช่ พระพุทธเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “คหบดี อริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า 

“พระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่า มีอุปมาด้วยผลไม้ มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามเหล่านั้น
มีอยู่มากยิ่ง” ครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว จึงเว้นอุเบกขาที่มี
อารมณ์ต่างกัน ที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกันแล้ว เจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียว ที่อิงอาศัยอารมณ์เดียว ซึ่งเป็น
ที่ดับไม่เหลือแห่งความถือมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง 
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วิชชา ๓ 
[๔๙]  คหบดี อริยสาวกนี้นั้นแล อาศัยจตุตถฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะ อุเบกขาอันยอด

เยี่ยมนี้ ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ฯลฯ  เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ 34

พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 
อริยสาวกนี้นั้นแล อาศัยจตุตถฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันยอดเยี่ยมนี้ เห็นหมู่สัตว์ผู้

กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและ เกิดไม่ดี ฯลฯ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตาม
กรรมอย่างนี้แล 

อริยสาวกนี้นั้นแล อาศัยจตุตถฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันยอดเยี่ยมนี้ ทำให้แจ้ง 
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ใน
ปัจจุบัน  

คหบดี เพียงเท่านี้แล ชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการ ทั้งปวงใน
อริยวินัย 

โปตลิยคหบดีประกาศตนเป็นอุบาสก 
[๕๐] คหบดี ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ท่านพิจารณาเห็นการตัดขาด โวหารเห็นปานนี้

ในตน เหมือนการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวง ในอริยวินัย กระนั้นหรือ” 
โปตลิยคหบดีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์พิจารณาเห็นเช่นนั้น กระไรได้ 

ซ้ำข้าพระองค์ยังกลับเป็นผู้ไกลจากการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วน โดยประการทั้งปวงในอริยวินัยเสีย
อีก เพราะเมื่อก่อนข้าพระองค์เข้าใจผิดพวกอัญเดียรถีย์ ปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่า “เป็นผู้รู้ทั่วถึง” ได้คบหา
พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่า “คบหาบุคคลผู้รู้ทั่วถึง” ได้ยกย่องพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่ว
ถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึง แต่กลับเข้าใจภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่า “เป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึง” ได้คบหา ภิกษุทั้ง
หลายผู้รู้ทั่วถึงว่า “คบหาบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึง” ได้ตั้งภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึง 
แต่บัดนี้ ข้าพระองค์รู้จักพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกผู้ไม่รู้ ทั่วถึงว่า “เป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึง” คบหาพวกอัญเดียรถีย์
ปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่า “คบหาบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึง” ตั้งพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะ       
แห่งบุคคลผู้ ไม่รู้ทั่วถึง แต่รู้จักภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่า “เป็นผู้รู้ทั่วถึง” คบหาภิกษุทั้งหลายผู้รู้ ทั่วถึงว่า 
“คบหาบุคคลผู้รู้ทั่วถึง” ตั้งภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึง พระผู้มีพระภาคทรง
ทำความรักสมณะให้เกิดในหมู่สมณะ ทรงทำความเลื่อมใส สมณะให้เกิดในหมู่สมณะ ทรงทำความเคารพ
สมณะให้เกิดในหมู่สมณะ แก่ข้าพระองค์ แล้วหนอ  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่าง ๆ 
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ด้วยตั้ง
ใจว่า “คนมี ตาดีจักเห็นรูปได้” ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งพระธรรมและ พระสงฆ์เป็น
สรณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต” 
ดังนี้แล 

โปตลิยสูตรที่ ๔ จบ 
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