
๑.  จูฬวจฺฉโคตฺตสุตฺต1

[๑๘๕]  เอวมฺเม  สุต ํ:  เอกํ  สมยํ  ภควา  เวสาลิยํ  วิหรต ิ มหาวเน   กูฏาคารสาลายํ.  เตน   โข  
ปน   สมเยน   วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก  เอกปุณฺฑรีเก  ปริพฺพาชการาเม  ปฏิวสติ.  อถ  โข  ภควา  
ปุพฺพณฺหสมยํ  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เวสาล ึ  ปณฺฑาย  ปาวิสิ.  อถ  โข  ภควโต  เอตทโหสิ  
“อติปฺปโค  โข  ตาว  เวสาลิยํ  ปณฺฑาย  จริตุ,  ยนฺนูนาหํ,  เยน   เอกปุณฺฑรีโก  ปริพฺพาชการาโม,  เยน  
วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก,  เตนุปสงฺกเมยฺยนฺ”ติ.  อถ  โข  ภควา,  เยน   เอกปุณฺฑรีโก  ปริพฺพาชการาโม,  
เยน   วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก,  เตนุปสงฺกมิ.  อทฺทสา  โข  วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก  ภควนฺตํ  ทูรโต2  
อาคจฺฉนฺตํ,  ทิสฺวาน   ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “เอต ุ โข  ภนฺเต  ภควา,  สฺวาคตํ3  ภนฺเต  ภควโต,  จิรสฺสํ  โข  
ภนฺเต  ภควา  อิม ํ ปริยายมกาสิ,  ยทิทํ  อิธาคมนาย,  นิสีทต ุ ภนฺเต  ภควา  อิทมาสนํ  ปฺตฺตนฺ”ติ.  
นิสีทิ  ภควา  ปฺตฺเต  อาสเน.  วจฺฉโคตฺโตป  โข  ปริพฺพาชโก  อฺตรํ  นีจํ  อาสน ํ  คเหตฺวา       
เอกมนฺตํ  นิสีทิ.  

เอกมนฺตํ  นิสินฺโน   โข  วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “สุตเมตํ  ภนฺเต,  สมโณ  
โคตโม  สพฺพฺู  สพฺพทสฺสาวี  อปริเสส ํ าณทสฺสนํ  ปฏิชานาติ, จรโต จ เม  ติฺโต จ  สุตฺตสฺส จ  
ชาครสฺส  จ  สตตํ  สมิต ํ  าณทสฺสนํ  ปจฺจุปฺิตนฺ”ติ.  เย  เต  ภนฺเต  เอวมาหํสุ  “สมโณ  โคตโม  
สพฺพฺู  สพฺพทสฺสาวี  อปริเสส ํ  าณทสฺสน ํ  ปฏิชานาติ,  จรโต  จ  เม  ติฺโต  จ  สุตฺตสฺส  จ  
ชาครสฺส  จ  สตต ํ สมิต ํ าณทสฺสน ํ ปจฺจุปฺิตนฺ”ติ.  กจฺจิ  เต  ภนฺเต  ภควโต  วุตฺตวาทิโน,  น  จ  
ภควนฺตํ  อภูเตน   อพฺภาจิกฺขนฺติ,  ธมฺมสฺส  จานุธมฺมํ  พฺยากโรนฺติ,  น จ โกจิ  สหธมฺมิโก วาทานุวาโท  
คารยฺห ําน ํอาคจฺฉตีติ ?  เย  เต  วจฺฉ  เอวมาหํสุ  “สมโณ   โคตโม  สพฺพฺู  สพฺพทสฺสาวี  อปริเสสํ  
าณทสฺสน ํ ปฏิชานาติ,  จรโต  จ  เม  ติฺโต  จ  สุตฺตสฺส  จ  ชาครสฺส  จ  สตตํ  สมิต ํ าณทสฺสนํ  
ปจฺจุปฺิตนฺ”ติ.  น  เม  เต  วุตฺตวาทิโน,  อพฺภาจิกฺขนฺติ  จ  ปน  มํ  อสตา  อภูเตนาติ.

[๑๘๖]  กถํ  พฺยากรมานา  ปน   มยํ  ภนฺเต  วุตฺตวาทิโน   เจว  ภควโต  อสฺสาม,  น   จ  ภควนฺตํ  
อภูเตน   อพฺภาจิกฺเขยฺยาม,  ธมฺมสฺส  จานุธมฺม ํ พฺยากเรยฺยาม,  น   จ  โกจ ิ สหธมฺมิโก  วาทานุวาโท  
คารยฺหํ  านํ  อาคจฺเฉยฺยาติ ?

“เตวิชฺโช  สมโณ   โคตโม”ต ิ โข  วจฺฉ  พฺยากรมาโน   วุตฺตวาที  เจว  เม  อสฺส,  น   จ  มํ  อภูเตน  
อพฺภาจิกฺเขยฺย,  ธมฺมสฺส  จานุธมฺม ํ พฺยากเรยฺย,  น   จ  โกจิ  สหธมฺมิโก  วาทานุวาโท  คารยฺหํ  านํ  
อาคจฺเฉยฺย. อหํ ห ิ วจฺฉ ยาวเทว  อากงฺขามิ,  อเนกวิหิตํ  ปุพฺเพนิวาส ํ อนุสฺสรามิ. เสยฺยถีทํ ? เอกมฺป  
ชาตึ  เทฺวป  ชาติโย  ฯเปฯ  อิติ  สาการํ  สอุทฺเทส ํ อเนกวิหิต ํ ปุพฺเพนิวาสํ  อนุสฺสรามิ.  อห ํ ห ิ  วจฺฉ  
ยาวเทว  อากงฺขามิ,  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสามิ  จวมาเน        
อุปปชฺชมาเน   หีเน   ปณีเต  สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต  ทุคฺคเต ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค  สตฺเต ปชานามิ.  
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อหํ  หิ  วจฺฉ  อาสวานํ  ขยา  อนาสวํ  เจโตวิมุตฺต ึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฺเว  ธมฺเม  สยํ  อภิฺา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรามิ.

“เตวิชฺโช  สมโณ   โคตโมต ิ โข  วจฺฉ  พฺยากรมาโน   วุตฺตวาท ี เจว  เม  อสฺส,  น   จ  มํ  อภูเตน  
อพฺภาจิกฺเขยฺย,  ธมฺมสฺส  จานุธมฺม ํ พฺยากเรยฺย,  น   จ  โกจิ  สหธมฺมิโก  วาทานุวาโท  คารยฺหํ  านํ  
อาคจฺเฉยฺยา”ติ.

เอวํ  วุตฺเต   วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก  ภควนฺต ํ เอตทโวจ  “อตฺถิ  น ุ  โข  โภ  โคตม  โกจ ิ  คิหี  
คิหิสฺโชน ํ  อปฺปหาย  กายสฺส  เภทา  ทุกฺขสฺสนฺตกโร”ติ.  นตฺถิ  โข  วจฺฉ  โกจ ิ คิห ี คิหิสฺโชนํ  
อปฺปหาย  กายสฺส  เภทา  ทุกฺขสฺสนฺตกโรติ.

อตฺถิ  ปน   โภ  โคตม  โกจ ิ คิหี  คิหิสฺโชน ํ อปฺปหาย  กายสฺส  เภทา  สคฺคูปโคติ ?  น  โข  
วจฺฉ  เอกํเยว  สตํ น   เทฺว  สตานิ  น   ตีณิ  สตาน ิ น   จตฺตาริ  สตาน ิ น   ปฺจ  สตานิ,  อถ โข ภิยฺโยว,  
เย  คิหี  คิหิสฺโชนํ  อปฺปหาย  กายสฺส  เภทา  สคฺคูปคา”ติ.

อตฺถิ  นุ  โข  โภ  โคตม  โกจ ิ อาชีวโก4  กายสฺส  เภทา  ทุกฺขสฺสนฺตกโรติ.  นตฺถิ  โข  วจฺฉ  โกจิ  
อาชีวโก  กายสฺส  เภทา  ทุกฺขสฺสนฺตกโรติ.

อตฺถิ ปน  โภ โคตม โกจ ิ  อาชีวโก  กายสฺส  เภทา  สคฺคูปโคต ิ?  อิโต โข โส  วจฺฉ เอกนวุโต     
กปฺโป,5  ยมหํ  อนุสฺสรามิ,  นาภิชานาม ิ กฺจิ  อาชีวกํ  สคฺคูปคํ  อฺตฺร  เอเกน,  โสปาสิ  กมฺมวาที  
กิริยวาทีติ.  เอวํ  สนฺเต  โภ  โคตม  สฺุํ  อทุ  ติตฺถายตนํ  อนฺตมโส  สคฺคูปเคนปต ิ?  เอวํ  วจฺฉ  
สฺุํ  อทุ  ติตฺถายตนํ  อนฺตมโส  สคฺคูปเคนปติ.

อิทมโวจ  ภควา.  อตฺตมโน  วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก  ภควโต  ภาสิตํ  อภินนฺทีติ.
จูฬวจฺฉโคตฺตสุตฺตํ  นิฺิตํ  ปมํ.

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

๒.  อคฺคิวจฺฉโคตฺตสุตฺตํ6

[๑๘๗]  เอวมฺเม  สุตํ : เอกํ สมยํ ภควา  สาวตฺถิยํ  วิหรต ิ เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม.  
อถ  โข  วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก,  เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกมิ;  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทิ;  
สมฺโมทนียํ  กถํ  สารณียํ  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทิ.  เอกมนฺตํ  นิสินฺโน  โข  วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก  
ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “กินฺนุ  โข  โภ  โคตม  ‘สสฺสโต  โลโก,  อิทเมว  สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ’ต ิ เอวํทิฺ7ิ  ภวํ  
โคตโม”ติ ?  “น  โข  อหํ  วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘สสฺสโต  โลโก,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ.

“กึ  ปน   โภ  โคตม  ‘อสสฺสโต  โลโก,  อิทเมว  สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ’ต ิ เอวํทิฺิ  ภวํ  โคตโม”ต ิ?  
“น  โข  อหํ  วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘อสสฺสโต  โลโก,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ.
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“กินฺน ุ โข  โภ  โคตม  ‘อนฺตวา  โลโก,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ’ต ิ เอวํทิฺิ ภวํ โคตโม”ต ิ?  
“น  โข  อหํ  เอวํทิฺิ  ‘อนฺตวา  โลโก,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ. 

“กึ  ปน   โภ  โคตม  ‘อนนฺตวา  โลโก,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ’ติ  เอวํทิฺ ิ ภวํ  โคตโม”ต ิ?  
“น  โข  อหํ  วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘อนนฺตวา  โลโก,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ.

“กินฺน ุ โข  โภ  โคตม  ‘ตํ  ชีวํ  ตํ  สรีรํ,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ’ติ  เอวํทิฺ ิ ภวํ  โคตโม”ต ิ?  
“น  โข  อหํ  วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘ตํ  ชีวํ  ตํ  สรีรํ,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ.

“กึ ปน  โภ โคตม ‘อฺํ  ชีวํ  อฺํ  สรีรํ,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ’ต ิ  เอวํทิฺ ิภวํ            
โคตโม”ติ ?  “น  โข  อหํ  วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘อฺํ  ชีวํ  อฺํ  สรีรํ,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ.

“กินฺน ุ โข  โภ  โคตม  ‘โหต ิ ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  อิทเมว  สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ’ติ  เอวํทิฺิ  ภวํ  
โคตโม”ติ ?  “น  โข  อหํ,  วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ.

“กึ  ปน   โภ  โคตม  ‘น   โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ’ติ  เอวํทิฺิ  
ภวํ  โคตโม”ติ  ?  “น   โข  อห ํ  วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘น   โหต ิ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  อิทเมว  สจฺจํ             
โมฆมฺนฺ”ติ.

“กินฺน ุ โข  โภ  โคตม  ‘โหต ิ จ  น   จ  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  อิทเมว  สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ’ติ  
เอวํทิฺ ิ  ภวํ  โคตโม”ติ  ?  “น   โข  อห ํ วจฺฉ  เอวํทิฺ ิ  ‘โหติ  จ  น   จ  โหต ิ ตถาคโต  ปรมฺมรณา,    
อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ.

“กึ  ปน  โภ  โคตม  ‘เนว  โหต ิ น   น   โหต ิ ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  อิทเมว  สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ’ติ  
เอวํทิฺ ิ ภวํ  โคตโม”ต ิ ?  “น   โข  อหํ  วจฺฉ  เอวํทิฺ ิ ‘เนว  โหติ  น   น   โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  
อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ.

[๑๘๘]  “กินฺน ุโข โภ โคตม ‘สสฺสโต โลโก, อิทเมว สจฺจ ํโมฆมฺนฺ’ต ิ เอวํทิฺ ิภวํ โคตโม”ติ  
อิติ  ปฺุโ  สมาโน   “น   โข  อห ํ  วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘สสฺสโต  โลโก,  อิทเมว สจฺจ ํโมฆมฺนฺ”ติ  วเทสิ.  
“กึ ปน  โภ โคตม  ‘อสสฺสโต  โลโก,  อิทเมว  สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ’ติ  เอวํทิฺิ  ภวํ  โคตโม”ต ิ อิติ ปฺุโ  
สมาโน   “น   โข  อห ํ วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘อสสฺสโต  โลโก,  อิทเมว  สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ”ต ิ วเทสิ.  “กินฺนุ  โข  
โภ  โคตม  ‘อนฺตวา  โลโก,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ’ต ิ เอวํทิฺิ  ภวํ  โคตโม”ติ  อิติ  ปฺุโ  สมาโน  
“น   โข  อหํ  วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘อนฺตวา  โลโก,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ  วเทสิ.  “กึ  ปน   โภ  โคตม  
‘อนนฺตวา  โลโก,  อิทเมว  สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ’ต ิ เอวํทิฺ ิ ภวํ  โคตโม”ติ  อิติ  ปฺุโ  สมาโน   “น   โข  
อหํ  วจฺฉ  เอวํทิฺ ิ ‘อนนฺตวา  โลโก,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ  วเทสิ.  “กินฺน ุ โข  โภ  โคตม  ‘ตํ  
ชีวํ  ต ํ สรีรํ,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ’ต ิ เอวํทิฺ ิ ภวํ  โคตโม”ต ิ อิติ  ปฺุโ  สมาโน   “น   โข  อหํ  
วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘ต ํ ชีวํ  ตํ  สรีรํ,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ต ิ วเทสิ.  “กึ  ปน  โภ  โคตม  ‘อฺํ  ชีวํ  
อฺํ  สรีรํ,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ’ติ  เอวํทิฺิ  ภวํ  โคตโม”ติ  อิติ  ปฺุโ  สมาโน   “น   โข  อหํ  
วจฺฉ  เอวํทิฺ ิ ‘อฺํ  ชีวํ  อฺํ  สรีรํ,  อิทเมว  สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ”ต ิ วเทสิ.  “กินฺนุ  โข  โภ  โคตม  
‘โหต ิ ตถาคโต ปรมฺมรณา, อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ’ต ิ เอวํทิฺิ  ภวํ  โคตโม”ติ  อิติ  ปฺุโ  สมาโน  
“น  โข  อหํ  วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ  วเทสิ.
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“กึ  ปน   โภ  โคตม  ‘น   โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ’ติ  เอวํทิฺิ  
ภวํ  โคตโม”ติ  อิติ  ปฺุโ  สมาโน   “น   โข  อหํ  วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘น   โหต ิ ตถาคโต   ปรมฺมรณา,  อิทเมว  
สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ”ต ิ วเทสิ.  “กินฺนุ  โข  โภ  โคตม  ‘โหต ิ จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  อิทเมว  
สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ’ต ิ เอวํทิฺ ิ ภวํ  โคตโม”ต ิ อิติ  ปฺุโ  สมาโน   “น   โข  อหํ  วจฺฉ  เอวํทิฺิ  ‘โหติ  
ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺนฺ”ติ  วเทสิ.  “กึ  ปน  โภ  โคตม  ‘เนว  โหติ  น  น   โหติ  
ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  อิทเมว  สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ’ต ิ เอวํทิฺิ  ภวํ  โคตโม”ต ิ อิติ  ปฺุโ  สมาโน  “น  
โข  อหํ  วจฺฉ  เอวํทิฺ ิ ‘เนว  โหติ  น   น   โหต ิ ตถาคโต  ปรมฺมรณา,  อิทเมว  สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ”ติ    
วเทสิ.

กึ  ปน  โภ  โคตโม  อาทีนวํ  สมฺปสฺสมาโน  เอวํ  อิมานิ  สพฺพโส  ทิฺิคตานิ  อนุปคโตติ ?

[๑๘๙]  สสฺสโต  โลโกติ  โข  วจฺฉ  ทิฺิคตเมตํ  ทิฺิคหน ํ  ทิฺิกนฺตาโร8   ทิฺิวิสูกํ  ทิฺิ
วิปฺผนฺทิตํ  ทิฺิสฺโชน ํ สทุกฺขํ  สวิฆาตํ  สอุปายาส ํสปริฬาหํ  น   นิพฺพิทาย น   วิราคาย น  นิโรธาย  
น   อุปสมาย  น   อภิฺาย  น   สมฺโพธาย  น  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ.  อสสฺสโต  โลโกติ  โข  วจฺฉ  ฯเปฯ  
อนฺตวา  โลโกติ  โข  วจฺฉ  ฯเปฯ  อนนฺตวา  โลโกติ  โข  วจฺฉ  ฯเปฯ  ต ํ ชีวํ  ตํ  สรีรนฺต ิ โข  วจฺฉ  ฯเปฯ  
อฺํ  ชีวํ  อฺํ  สรีรนฺติ  โข  วจฺฉ  ฯเปฯ  โหต ิ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  โข  วจฺฉ  ฯเปฯ  น   โหติ       
ตถาคโต  ปรมฺมรณาติ  โข  วจฺฉ  ฯเปฯ  โหต ิจ น จ โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณาต ิ โข  วจฺฉ  ฯเปฯ เนว  
โหติ  น  น   โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา”ติ  โข  วจฺฉ  ทิฺิคตเมตํ  ทิฺิคหนํ  ทิฺิกนฺตาโร  ทิฺิวิสูกํ  
ทิฺิวิปฺผนฺทิต ํ ทิฺิสฺโชนํ  สทุกฺขํ  สวิฆาต ํ  สอุปายาสํ  สปริฬาหํ  น   นิพฺพิทาย  น   วิราคาย  น  
นิโรธาย น  อุปสมาย น   อภิฺาย  น   สมฺโพธาย  น   นิพฺพานาย  สํวตฺตติ.  อิม ํโข  อห ํ วจฺฉ อาทีนวํ  
สมฺปสฺสมาโน  เอวํ  อิมานิ  สพฺพโส  ทิฺิคตานิ  อนุปคโตติ.

อตฺถิ  ปน   โภโต  โคตมสฺส  กิฺจ ิ ทิฺิคตนฺติ ?  ทิฺิคตนฺต ิ โข  วจฺฉ  อปนีตเมต ํตถาคตสฺส.  
ทิฺเฺหต ํ วจฺฉ  ตถาคเตน   “อิติ  รูป,  อิต ิ รูปสฺส  สมุทโย,  อิต ิ รูปสฺส  อตฺถงฺคโม;  อิติ  เวทนา,  อิติ  
เวทนาย  สมุทโย,  อิติ  เวทนาย  อตฺถงฺคโม;  อิต ิ  สฺา,  อิต ิ  สฺาย  สมุทโย,  อิต ิ  สฺาย  
อตฺถงฺคโม;  อิต ิ  สงฺขารา,  อิต ิ สงฺขารานํ  สมุทโย,  อิต ิ  สงฺขารานํ  อตฺถงฺคโม;  อิต ิ วิฺาณํ,  อิติ  
วิฺาณสฺส สมุทโย, อิติ วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโม”ติ.  ตสฺมา ตถาคโต  สพฺพมฺิตาน ํ สพฺพมถิตานํ  
สพฺพอหํการมมํการมานานุสยาน ํ  ขยา  วิราคา  นิโรธา  จาคา  ปฏินิสฺสคฺคา  อนุปาทา  วิมุตฺโตติ       
วทามีติ.

[๑๙๐]  เอวํ  วิมุตฺตจิตฺโต  ปน  โภ  โคตม  ภิกฺข ุ กุหึ  อุปปชฺชตีติ  ?  อุปปชฺชตีต ิ โข  วจฺฉ  น  
อุเปติ. เตนหิ โภ โคตม น   อุปปชฺชตีต ิ?  น   อุปปชฺชตีติ  โข วจฺฉ น  อุเปติ. เตนหิ  โภ  โคตม อุปปชฺชติ  
จ  น   จ  อุปปชฺชตีต ิ?  อุปปชฺชต ิ  จ  น  จ  อุปปชฺชตีติ  โข  วจฺฉ  น   อุเปติ.  เตนห ิ  โภ  โคตม  เนว     
อุปปชฺชติ  น  น  อุปปชฺชตีติ ?  เนว  อุปปชฺชติ  น  น  อุปปชฺชตีติ  โข  วจฺฉ  น  อุเปติ.
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“เอวํ  วิมุตฺตจิตฺโต ปน  โภ โคตม  ภิกฺข ุ กุห ึ อุปปชฺชตี”ติ  อิต ิ ปฺุโ  สมาโน   “อุปปชฺชตีต ิ โข  
วจฺฉ  น   อุเปตี”ติ  วเทสิ.  “เตนหิ  โภ  โคตม  น   อุปปชฺชตี”ต ิ อิต ิ ปฺุโ  สมาโน   “น  อุปปชฺชตีต ิ โข  
วจฺฉ  น   อุเปตี”ต ิ  วเทสิ.  เตนห ิ  โภ  โคตม  อุปปชฺชติ  จ  น   จ  อุปปชฺชตี”ติ  อิต ิ  ปฺุโ  สมาโน      
“อุปปชฺชติ  จ  น   จ  อุปปชฺชตีติ  โข  วจฺฉ  น   อุเปตี”ติ  วเทสิ.  “เตนห ิ โภ  โคตม  เนว  อุปปชฺชต ิ น   น  
อุปปชฺชตี”ติ  อิติ  ปฺุโ  สมาโน   “เนว  อุปปชฺชติ  น   น  อุปปชฺชตีต ิ  โข  วจฺฉ  น  อุเปตี”ติ  วเทสิ.  
เอตฺถาห ํ  โภ  โคตม  อฺาณมาปาทึ,  เอตฺถ  สมฺโมหมาปาทึ.  ยาป  เม  เอสา  โภโต  โคตมสฺส        
ปุริเมน   กถาสลฺลาเปน   อหุ  ปสาทมตฺตา,  สาป  เม  เอตรหิ  อนฺตรหิตาติ.  อลฺหิ  เต  วจฺฉ  
อฺาณาย,  อลํ  สมฺโมหาย.  คมฺภีโร  หยํ9   วจฺฉ  ธมฺโม  ทุทฺทโส  ทุรนุโพโธ  สนฺโต  ปณีโต               
อตกฺกาวจโร  นิปุโณ  ปณฺฑิตเวทนีโย,  โส  ตยา  ทุชฺชาโน   อฺทิฺิเกน  อฺขนฺติเกน          
อฺรุจิเกน  อฺตฺรโยเคน  อฺตฺราจริยเกน.10

[๑๙๑]  เตนห ิ วจฺฉ  ตํเยเวตฺถ  ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ, ยถา เต  ขเมยฺย  ตถา  ตํ  พฺยากเรยฺยาสิ.  ตํ กึ  
มฺสิ  วจฺฉ  ?  สเจ  เต  ปุรโต  อคฺค ิ ชเลยฺย,  ชาเนยฺยาสิ  ตฺวํ  “อยํ  เม  ปุรโต  อคฺค ิ ชลตี”ติ ?  สเจ  
เม  โภ  โคตม  ปุรโต  อคฺคิ  ชเลยฺย,  ชาเนยฺยาหํ  “อยํ  เม  ปุรโต  อคฺคิ  ชลตี”ติ.

สเจ  ปน   ตํ  วจฺฉ  เอวํ  ปุจฺเฉยฺย  “โย  เต  อยํ  ปุรโต  อคฺค ิ ชลติ,  อยํ อคฺค ิกึ ปฏิจฺจ ชลตี”ติ,  
เอวํ  ปฺุโ  ตฺวํ  วจฺฉ  กินฺติ  พฺยากเรยฺยาสีต ิ ?  สเจ  มํ  โภ  โคตม  เอวํ  ปุจฺเฉยฺย  “โย  เต  อยํ  ปุรโต  
อคฺค ิ ชลติ,  อยํ  อคฺคิ  กึ  ปฏิจฺจ  ชลตี”ติ,  เอวํ  ปฺุโ  อหํ  โภ  โคตม  เอวํ  พฺยากเรยฺยํ  “โย  เม  อยํ  
ปุรโต  อคฺคิ  ชลติ,  อยํ  อคฺคิ  ติณกฺุปาทานํ  ปฏิจฺจ  ชลตี”ติ.

สเจ  เต  วจฺฉ  ปุรโต  โส  อคฺค ิ นิพฺพาเยยฺย,  ชาเนยฺยาส ิตฺวํ “อยํ เม ปุรโต  อคฺค ินิพฺพุโต”ต ิ?  
สเจ  เม  โภ  โคตม  ปุรโต  โส  อคฺคิ  นิพฺพาเยยฺย,  ชาเนยฺยาหํ  “อยํ  เม  ปุรโต  อคฺคิ  นิพฺพุโต”ติ.

สเจ  ปน   ตํ  วจฺฉ  เอวํ  ปุจฺเฉยฺย  “โย  เต  อยํ  ปุรโต  อคฺค ิ นิพฺพุโต,  โส  อคฺคิ  อิโต  กตมํ  ทิสํ  
คโต  11ปุรตฺถิม ํวา  ปจฺฉิม ํวา  อุตฺตรํ วา”ติ,๒  เอวํ  ปฺุโ  ตฺวํ  วจฺฉ  กินฺต ิ  พฺยากเรยฺยาสี”ติ ?  น         
อุเปต ิ โภ  โคตม.  ยฺห ิ โส  โภ  โคตม  อคฺค ิ ติณกฺุปาทานํ  ปฏิจฺจ  ชลติ12  ตสฺส  จ  ปริยาทานา  
อฺสฺส  จ  อนุปหารา  อนาหาโร  นิพฺพุโตเตฺวว  สงฺขฺยํ  คจฺฉตี”ติ.

[๑๙๒]  เอวเมว  โข  วจฺฉ  เยน   รูเปน   ตถาคตํ  ปฺาปยมาโน   ปฺาเปยฺย,  ตํ  รูป  
ตถาคตสฺส  ปหีนํ  อุจฺฉินฺนมูลํ  ตาลาวตฺถุกต ํ อนภาวํกต ํ อายต ึ อนุปฺปาทธมฺมํ  รูปสงฺขาวิมุตฺโต13  โข  
วจฺฉ ตถาคโต คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาโฬฺห,  เสยฺยถาป  มหาสมุทฺโท. “อุปปชฺชตี”ต ิ  น  อุเปติ,  
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11  ฉ.,ม.  ปุรตฺถิมํ  วา  ทกฺขิณํ  วา  ปจฺฉิมํ  วา  อุตฺตรํ  วาติ  

12  ฉ. อชลิ  

13  ฉ.,ม.  รูปสงฺขยวิมุตฺโต, เอวมุปริป.  



“น   อุปปชฺชตี”ต ิ  น   อุเปติ,  “อุปปชฺชต ิ  จ  น  จ  อุปปชฺชตี”ติ  น   อุเปติ,  “เนว  อุปปชฺชติ  น   น        
อุปปชฺชตี”ติ  น  อุเปติ.

ยาย  เวทนาย  ตถาคตํ  ปฺาปยมาโน   ปฺาเปยฺย,  สา  เวทนา  ตถาคตสฺส  ปหีนา      
อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวํกตา  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา.  เวทนาสงฺขาวิมุตฺโต  โข  วจฺฉ       
ตถาคโต  คมฺภีโร  อปฺปเมยฺโย  ทุปฺปริโยคาโฬฺห,  เสยฺยถาป  มหาสมุทฺโท.  “อุปปชฺชตี”ติ  น  อุเปติ,  
“น   อุปปชฺชตี”ต ิ  น   อุเปติ,  “อุปปชฺชต ิ  จ  น  จ  อุปปชฺชตี”ติ  น   อุเปติ,  “เนว  อุปปชฺชติ  น   น         
อุปปชฺชตี”ติ  น  อุเปติ.

ยาย  สฺาย  ตถาคตํ  ปฺาปยมาโน   ปฺาเปยฺย,  สา  สฺา  ตถาคตสฺส  ปหีนา     
อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวํกตา  อายต ึ  อนุปฺปาทธมฺมา.  สฺาสงฺขาวิมุตฺโต  โข  วจฺฉ      
ตถาคโต  คมฺภีโร  อปฺปเมยฺโย  ทุปฺปริโยคาโฬฺห,  เสยฺยถาป  มหาสมุทฺโท.  “อุปปชฺชตี”ติ  น  อุเปติ,  
“น   อุปปชฺชตี”ติ น อุเปติ, “อุปปชฺชต ิจ น   จ  อุปปชฺชตี”ต ิน  อุเปติ, “เนว  อุปปชฺชต ิน  น  อุปปชฺชตี”ติ  
น  อุเปติ.

เยหิ  สงฺขาเรหิ  ตถาคต ํ  ปฺาปยมาโน   ปฺาเปยฺย,  เต  สงฺขารา  ตถาคตสฺส  ปหีนา     
อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวํกตา  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา.  สงฺขารสงฺขาวิมุตฺโต  โข  วจฺฉ       
ตถาคโต  คมฺภีโร  อปฺปเมยฺโย  ทุปฺปริโยคาโฬฺห,  เสยฺยถาป  มหาสมุทฺโท.  “อุปปชฺชตี”ติ  น  อุเปติ,  
“น   อุปปชฺชตี”ต ิ  น   อุเปติ,  “อุปปชฺชต ิ  จ  น  จ  อุปปชฺชตี”ติ  น   อุเปติ,  “เนว  อุปปชฺชติ  น   น         
อุปปชฺชตี”ติ  น  อุเปติ.

เยน   วิฺาเณน   ตถาคต ํ  ปฺาปยมาโน   ปฺาเปยฺย,  ต ํ วิฺาณํ  ตถาคตสฺส  ปหีนํ  
อุจฺฉินฺนมูลํ ตาลาวตฺถุกต ํ  อนภาวํกต ํ อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมํ. วิฺาณสงฺขาวิมุตฺโต โข วจฺฉ ตถาคโต  
คมฺภีโร  อปฺปเมยฺโย  ทุปฺปริโยคาโฬฺห, เสยฺยถาป  มหาสมุทฺโท. “อุปปชฺชตี”ติ น  อุเปติ, “น  อุปปชฺชตี”ติ  
น  อุเปติ,  “อุปปชฺชติ  จ  น  จ  อุปปชฺชตี”ติ น อุเปติ, “เนว  อุปปชฺชติ น น  อุปปชฺชตี”ติ น  อุเปตีติ.14

เอวํ  วุตฺเต  วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก  ภควนฺต ํ เอตทโวจ  “เสยฺยถาป  โภ  โคตม  คามสฺส  วา  
นิคมสฺส  วา  อวิทูเร  มหาสาลรุกฺโข.  ตสฺส  อนิจฺจตา  สาขาปลาสา ปลุชฺเชยฺยุ, ตจปปฏิกา ปลุชฺเชยฺยุ,  
เผคฺคุ  ปลุชฺเชยฺย;15  โส  อปเรน   สมเยน  อปคตสาขาปลาโส  อปคตตจปปฏิโก  อปคตเผคฺคุโก  สุทฺโธ  
อสฺส  สาเร  ปติฺิโต;  เอวเมว  โภโต  โคตมสฺส  ปาวจนํ  อปคตสาขาปลาส ํ  อปคตตจปปฏิกํ      
อปคตเผคฺคุกํ  สุทฺธํ  สาเร  ปติฺิตํ.  อภิกฺกนฺต ํโภ โคตม, อภิกฺกนฺตํ,  โภ โคตม, เสยฺยถาป โภ โคตม,  
นิกฺกุชฺชิต ํ  วา  อุกฺกุชฺเชยฺย,  ปฏิจฺฉนฺนํ  วา  วิวเรยฺย,  มูฬฺหสฺส  วา  มคฺคํ  อาจิกฺเขยฺย,  อนฺธกาเร วา  
เตลปชฺโชต ํ ธาเรยฺย  ‘จกฺขุมนฺโต  รูปาน ิ ทกฺขนฺตี’ติ;  เอวเมว  โภตา  โคตเมน   อเนกปริยาเยน   ธมฺโม  
ปกาสิโต,  เอสาห ํ ภวนฺตํ  โคตม ํ สรณํ  คจฺฉาม ิ ธมฺมฺจ  ภิกฺขุสํฆฺจ, อุปาสกํ ม ํภวํ  โคตโม ธาเรตุ  
อชฺชตคฺเค  ปาณุเปตํ  สรณํ  คตนฺ”ติ.

อคฺคิวจฺฉโคตฺตสุตฺตํ  นิฺิตํ  ทุติยํ.

6

14 ฉ.,ม. อุเปติ

15  ฉ.,ม.  เผคฺคู  ปลุชฺเชยฺยุ



๑. จูฬวัจฉโคตตสูตร
วาดวยปริพาชกชื่อวัจฉโคตร สูตรเล็ก

[๑๘๕]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ  กูฏาคารศาลา ปามหาวัน  เขตกรุงเวสาลี สมัยนั้นแล 

ปริพาชกชื่อวัจฉโคตรอาศัยอยูในอารามของปริพาชกชื่อเอกบุณฑริก ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาค
ทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาล ี  ครั้งนั้น พระผูมีพระภาค
ไดมีพระดำริวา “ยังเชาเกินไปที่จะ เที่ยวบิณฑบาตในกรุงเวสาลี  ทางที่ด ี เราควรเขาไปหาวัจฉโคตร
ปริพาชก จนถึงอาราม ของปริพาชกชื่อเอกบุณฑริก”

ลำดับนั้น  พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาวัจฉโคตรปริพาชก ถึงอารามของปริพาชกชื่อเอก
บุณฑริก  วัจฉโคตรปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล ไดกราบทูลวา h

“ทานผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จเขามาเถิด  ขอตอนรับเสด็จ  นานๆ พระผูมีพระภาค
จะมีเวลาเสด็จมาถึงที่นี้  ขอเชิญพระผูมีพระภาคประทับนั่งเถิด อาสนะนี้ปูลาดไวแลว”

พระผูมีพระภาคไดประทับนั่งบนพุทธอาสนที่ปูลาดไวแลว แมวัจฉโคตรปริพาชก ก็เลือกนั่ง ณ 
ที่สมควร16ที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกวา แลวไดกราบทูลวา 

“ทานผูเจริญ ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้วา “พระสมณโคดมเปนสัพพัญู มีปกติเห็นธรรมทั้ง
ปวง ทรงปฏิญญาญาณทัสสนะ17  อยางเบ็ดเสร็จวา “เมื่อเรา เดินอยู หยุดอยู หลับอยู และตื่นอยู 
ญาณทัสสนะจะปรากฏตอเนื่องตลอดไป” ทานผูเจริญ ชนที่กลาวอยางนี้วา “พระสมณโคดมเปน
สัพพัญู มีปกติเห็นธรรมทั้งปวง ทรงปฏิญญาญาณทัสสนะอยางเบ็ดเสร็จวา “เมื่อเราเดินอยู หยุด
อยู หลับอยู และตื่นอยู ญาณทัสสนะจะปรากฏตอเนื่องตลอดไป”  เปนผูกลาวตามพระดำรัสที่พระผู
มีพระภาคตรัสแลว ไมชื่อวากลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคำอันไมจริง และชื่อวากลาวแกอยางสมเหตุ
สมผลละหรือ อนึ่ง ไมมีบางหรือที่คำกลาวเชนนั้นและคำที่กลาวตอ ๆ กันมา จะเปนเหตุใหถูกตำหนิ
ได พระพุทธเจาขา”

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา “วัจฉะ ชนที่กลาวอยางนี้วา “พระสมณโคดม เปนสัพพัญู” มี
ปกติเห็นธรรมทั้งปวง ทรงปฏิญญาญาณทัสสนะอยางเบ็ดเสร็จวา “เมื่อเราเดินอยู หยุดอยู หลับอยู 
และตื่นอยู ญาณทัสสนะจะปรากฏตอเนื่องตลอดไป” ยังกลาวไมตรงกับคำที่เรากลาวแลว และชื่อวา
กลาวตูเราดวยคำที่ไมเปนจริง ไมมีจริง”

วิชชา ๓
[๑๘๖] วัจฉโคตรปริพาชกทูลถามวา “ทานผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลาย จะอธิบายอยางไร จึง

จะชื่อวาพูดตรงตามที่พระผูมีพระภาคตรัสไว ไมชื่อวากลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคำเท็จและชื่อวา
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16 ดูเชิงอรรถที่ ๓ ขอ ๑ หนา ๑ ในเลมนี้

17  ญาณทัสสนะ  หมายถึงความรูและความเห็นตรงตามความเปนจริง อาจเรียก มรรคญาณ  ผลญาณ  สัพพัญุตญาณ  ปจจเวก
ขณญาณ หรือวิปสสนาญาณก็ได (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๓๔/๑๙๘)



กลาวแกอยางสมเหตุสมผลละหรือ อนึ่ง ไมมีบางหรือที่คำกลาวเชนนั้นและคำที่กลาวตอ ๆ กันมาจะ
เปนเหตุใหถูกตำหนิได”

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา “วัจฉะ บุคคลผูอธิบายวา “พระสมณโคดมเปน  ผูมีวิชชา18 ๓” ชื่อ
วาเปนผูพูดตรงตามที่เรากลาวไว ไมชื่อวากลาวตูเราดวยคำเท็จ ชื่อวากลาวแกอยางสมเหตุสมผล 
อนึ่ง ไมมีเลยที่คำกลาวเชนนั้นและคำที่กลาวตอ ๆ กันมาจะเปนเหตุใหถูกตำหนิได 

เมื่อไรก็ตามที่เราตองการจะรู เรายอมระลึกชาติกอนไดหลายชาติ คือ ๑ ชาติบาง ๒ ชาติบาง 
ฯลฯ19 เราระลึกชาติกอนไดหลายชาติ พรอมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอยางนี้ 

เราเพียงตองการจะรูเทานั้น  เราก็เห็นหมูสัตวที่กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งาม
และไมงาม เกิดดีและเกิดไมดี ดวยตาทิพยอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย ฯลฯ20  รูชัดถึงหมูสัตวผูเปนไปตาม
กรรม อยางนี้แล 

เราทำใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ21  อันไมมีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอัน
ย่ิงเองเขาถึงอยูในปจจุบัน

วัจฉะ บุคคลผูอธิบายวา “พระสมณโคดมเปนผูมีวิชชา ๓” ชื่อวาเปนผูพูดตรงตามที่เรากลาว
ไว ไมชื่อวากลาวตูเราดวยคำเท็จ และชื่อวากลาวแกอยางสมเหตุสมผล อนึ่ง ไมมีเลยที่คำกลาวเชน
นั้นและคำที่กลาวตอ ๆ กันมา จะเปนเหตุใหถูกตำหนิได”

ลัทธิเดียรถียวางจากคุณความดี
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วัจฉโคตรปริพาชกไดทูลถามพระผูมีพระภาควา “ขาแต

ทานพระโคดม  คฤหัสถบางคน  ผูยังละสังโยชนของคฤหัสถ22  ไมได  หลังจากตายแลวทำที่สุดแหง
ทุกขได  มีอยูหรือ” 

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา “วัจฉะ คฤหัสถที่ยังละสังโยชนของคฤหัสถไมได หลังจากตาย
แลวยอมทำที่สุดแหงทุกขได  ไมมีเลย” 

“คฤหัสถบางคนยังละสังโยชนของคฤหัสถไมได หลังจากตายแลวไปเกิดใน  สวรรคมีอยูหรือ 
ทานพระโคดม”

“คฤหัสถผูยังละสังโยชนของคฤหัสถไมได หลังจากตายแลว จะไปเกิดในสวรรคนั้น  มิใชมี
เพียง ๑๐๐ คน ๒๐๐ คน  ๓๐๐ คน  ๔๐๐ คน หรือ ๕๐๐ คนเทานั้น  ความจริงแลวมีอยูจำนวนมากที
เดียว”
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18 ดูเชิงอรรถที่ ๒ ขอ ๑๐ หนา ๑๐ ในเลมนี้

19 ดูเนื้อความเต็มขอ ๑๔ หนา ๑๗ ในเลมนี้

20 ดูเนื้อความเต็มขอ ๑๕ หนา ๑๗-๑๘ ในเลมนี้

21 ดูเชิงอรรถที่ ๑-๒ ขอ ๒๘ หนา ๓๒ ในเลมนี้

22 สังโยชนของคฤหัสถ ในที่นี้หมายถึงทรัพยสมบัต ิบุตร ภรรยา ขาทาส บริวาร และกามคุณ  ๕ ประการอันเปนเหตุผูกพันและรัก
ใคร (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๘๖/๑๔๔)



“อาชีวกบางคนหลังจากตายแลว จะทำที่สุดแหงทุกข23ได มีอยูหรือ ทานพระโคดม” 
“อาชีวกบางคน หลังจากตายแลวจะทำที่สุดแหงทุกขได ไมมีเลย” 
“อาชีวกบางคนหลังจากตายแลว จะไปเกิดในสวรรค มีอยูหรือ ทานพระโคดม”
“จากภัทรกัปนี้ไป ๙๑ กัปที่เราระลึกได เราไมรูจักอาชีวกคนอื่นผูไปเกิดในสวรรค นอกจาก

อาชีวกเพียงคนเดียวผูเปนกรรมวาที24 เปนกิริยวาท2ี5” 
“ทานพระโคดม เมื่อเปนอยางนี ้ ลัทธิเดียรถียก็เปนลัทธิที่วางเปลาจากคุณความด ี โดยที่สุด

แมแตคุณความดีที่จะใหไปเกิดในสวรรค”
“อยางนั้น วัจฉะ เมื่อเปนอยางนี้ ลัทธิเดียรถียนั้นเปนลัทธิที่วางเปลาจากคุณความด ี โดยที่สุด

แมแตคุณความดีที่จะใหไปเกิดในสวรรค”
พระผูมีพระภาคไดตรัสภาษิตนี้แลว วัจฉโคตรปริพาชกมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิต ของพระผูมี

พระภาค ดังนี้แล
จูฬวัจฉโคตตสูตรท่ี ๑ จบ
__________________

๒. อัคคิวัจฉโคตตสูตร
วาดวยทรงแสดงเรื่องไฟแกปริพาชกชื่อวัจฉโคตร

ทิฏฐิ ๑๐ ประการ
[๑๘๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ  พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุง

สาวัตถี ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อวัจฉโคตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดสนทนาปราศรัยพอ
เปนที่บันเทิงใจ พอเปนที่ระลึกถึงกัน  แลวจึงนั่ง ณ  ที่สมควร ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา “ขาแตทาน
พระโคดม ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “โลกเที่ยง นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” หรือ”

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา “วัจฉะ เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “โลกเที่ยง นี้เทานั้นจริง อยางอื่น
ไมจริง” 

“ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “โลกไมเที่ยง นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” หรือ”
“เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “โลกไมเที่ยง นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง”
“ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “โลกมีที่สุด นี้เทานั้นจริง อยางอื่น ไมจริง” หรือ”
“เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “โลกมีที่สุด นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง”
“ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “โลกไมมีที่สุด นี้เทานั้นจริง อยางอื่น ไมจริง” หรือ”
“เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “โลกไมมีที่สุด นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง”
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23 ท่ีสุดแหงทุกข ในที่นี้หมายถึงพระอรหัตตผล (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๘๖/๑๔๔)

24 กรรมวาที หมายถึงลัทธิที่ถือวา สรรพสัตวมีกรรมเปนของตน ผูทำกรรมดียอมไดรับผลดี ผูทำกรรมชั่วยอมไดรับผลชั่ว

25 กิริยวาที หมายถึงลัทธิที่ถือวา การกระทำทุกอยางมีผล เมื่อเหตุดีผลก็ตองดี เมื่อเหตุชั่วผลก็ตองชั่ว ยอมรับผลกรรม



“ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “ชีวะ26กับสรีระเปนอยางเดียวกัน  นี้เทานั้นจริง อยางอื่น
ไมจริง” หรือ”

“เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “ชีวะกับสรีระเปนอยางเดียวกัน นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง”
“ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “ชีวะกับสรีระเปนคนละอยางกัน นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไม

จริง” หรือ”
“เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “ชีวะกับสรีระเปนคนละอยางกัน นี้เทานั้นจริง อยางอื่น ไมจริง
“ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “หลังจากตายแลวตถาคต27เกิดอีก นี้เทานั้น  จริง อยาง

อื่นไมจริง” หรือ”
“เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีก นี้เทานั้นจริง อยางอื่น ไมจริง”
“ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “หลังจากตายแลวตถาคตไมเกิดอีก นี้เทานั้นจริง อยาง

อื่นไมจริง” หรือ”
“เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “หลังจากตายแลวตถาคตไมเกิดอีก นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง”
“ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีกและไมเกิดอีก28  นี้

เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” หรือ”
“เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีกและไมเกิดอีก นี้เทานั้นจริง อยาง

อื่นไมจริง”
“ขาแตทานพระโคดม ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “หลังจากตายแลวตถาคตจะวาเกิด

อีกก็มิใช จะวาไมเกิดอีกก็มิใช29 นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” หรือ”
“วัจฉะ เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “หลังจากตายแลวตถาคตจะวาเกิดอีกก็มิใช จะวาไมเกิดอีกก็

มิใช นี้เทานั้นจริง” อยางอื่นไมจริง”

[๑๘๘] วัจฉโคตรปริพาชกทูลถามวา “เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ขาแตทานพระโคดม 
ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “โลกเที่ยง นี้เทานั้นจริง อยางอื่น  ไมจริง” หรือ” พระองคก็ตรัส
ตอบวา “วัจฉะ เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “โลกเที่ยง นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง”

เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “โลกไมเที่ยง นี้เทานั้นจริง 
อยางอื่นไมจริง” หรือ” พระองคก็ตรัสตอบวา “เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “โลกไมเที่ยง นี้เทานั้นจริง 
อยางอื่นไมจริง”
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26 ชีวะ ในที่นี้หมายถึงวิญญาณอมตะ หรืออาตมัน (Soul) (อภิ.ปฺจ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๒๙)

27 ดูเชิงอรรถที่ ๒ ขอ ๑๒๒ หนา ๑๓๓ ในเลมนี้

28  คำวา เกิดอีกและไมเกิดอีก นี ้ หมายถึงลัทธิชื่อเอกัจจสัสสตวาทะ เห็นวา อัตตาและโลกเที่ยงเปน  บางอยาง (ม.ม.อ. (บาลี) 
๒/๑๘๗/๑๔๕) และดูเทียบ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๘-๕๐/๑๗-๒๒

29  คำวา จะวาเกิดอีกก็มิใช จะวาไมเกิดอีกก็มิใช นี้ หมายถึงลัทธิชื่ออมราวิกเขปวาทะ ความเห็นหลบเลี่ยงไมแนนอน (ม.ม.อ. 
(บาลี) ๒/๑๘๗/๑๔๕) และดูเทียบ ที.สี. (ไทย) ๙/๖๑-๖๖/๒๖-๒๙



เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “โลกมีที่สุดนี้เทานั้นจริง 
อยางอื่นไมจริง” หรือ” พระองคก็ตรัสตอบวา “เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “โลกมีที่สุด นี้เทานั้นจริง อยาง
อื่นไมจริง”

เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “โลกไมมี ที่สุด นี้เทานั้น
จริง อยางอื่นไมจริง” หรือ” พระองคก็ตรัสตอบวา “เราไมมีทิฏฐ ิอยางนั้นวา “โลกไมมีที่สุด นี้เทานั้น
จริง อยางอื่นไมจริง”

เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “ชีวะกับสรีระเปนอยาง
เดียวกัน  นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” หรือ” พระองคก็ตรัสตอบวา “เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “ชีวะกับ
สรีระเปนอยางเดียวกัน นี้เทานั้นจริง อยางอื่น ไมจริง”

เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “ชีวะกับสรีระเปนคนละ
อยางกัน นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” หรือ” พระองคก็ตรัสตอบวา “เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “ชีวะกับ
สรีระเปนคนละอยางกัน นี้เทานั้นจริง อยางอื่น ไมจริง”

เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “หลังจากตายแลวตถาคต
เกิดอีก นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” หรือ” พระองคก็ตรัสตอบวา “เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “หลังจาก
ตายแลวตถาคตเกิดอีก นี้เทานั้นจริง อยางอื่น ไมจริง”

เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “หลังจากตายแลวตถาคต
ไมเกิดอีก นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” หรือ” พระองคก็ตรัสตอบวา “เราไมมีทิฏฐิอยางนั้นวา “หลัง
จากตายแลวตถาคตไมเกิดอีก นี้เทานั้นจริง อยางอื่น ไมจริง”

เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “หลังจากตายแลวตถาคต
เกิดอีกและไมเกิดอีก นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” หรือ” พระองคก็ตรัสตอบวา “เราไมมีทิฏฐิอยาง
นั้นวา “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีกและไมเกิดอีกนี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง”

เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ขาแตทานพระโคดม ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิอยางนี้วา “หลัง
จากตายแลวตถาคตจะวาเกิดอีกก็มิใช จะวาไมเกิดอีกก็มิใช นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” หรือ” 
พระองคก็ตรัสตอบวา “วัจฉะ เราไมมีทิฏฐิ อยางนั้นวา “หลังจากตายแลวตถาคตจะวาเกิดอีกก็มิใช 
จะวาไมเกิดอีกก็มิใช นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” ทานพระโคดมทรงเห็นโทษอะไรหรือ จึงไมทรง
ยอมรับทิฏฐิเหลานี้ โดยประการทั้งปวง เชนนี้”

[๑๘๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา “วัจฉะ ทิฏฐิวา “โลกเที่ยง” นั้น  เปนรกชัฏคือทิฏฐ ิ เปน
กันดารคือทิฏฐ ิ เปนเสี้ยนหนามคือทิฏฐ ิ เปนความดิ้นรนคือทิฏฐ ิเปนสังโยชนคือทิฏฐ ิกอใหเกิดความ
ทุกข30  ความลำบาก ความคับแคน  และความ เรารอน ไมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย เพ่ือคลาย
กำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรูย่ิง เพ่ือตรัสรู และเพ่ือนิพพาน  ทิฏฐิวา “โลกไมเที่ยง” ฯลฯ “โลก
มีที่สุด” ฯลฯ “โลกไมมีที่สุด” ฯลฯ “ชีวะกับสรีระเปนอยางเดียวกัน” ฯลฯ “ชีวะกับสรีระเปนคนละอยาง
กัน” ฯลฯ “หลังจากตายแลวตถาคตเกิดอีก” ฯลฯ “หลังจากตายแลวตถาคต ไมเกิดอีก” ฯลฯ “หลัง
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30 ความทุกข ในที่นี้หมายถึงทุกขที่เกิดจากกิเลส และทุกขที่เกิดจากผลของกรรมชั่ว (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๘๙/๑๔๖)



จากตายแลวตถาคตเกิดอีกและไมเกิดอีก” ฯลฯ ทิฏฐิวา “หลังจากตายแลวตถาคตจะวาเกิดอีกก็มิใช 
จะวาไมเกิดอีกก็มิใช” นั้น  เปนรกชัฏ คือทิฏฐ ิ เปนกันดารคือทิฏฐิ เปนเสี้ยนหนามคือทิฏฐ ิ เปนความ
ดิ้นรนคือทิฏฐ ิ เปนสังโยชนคือทิฏฐิ กอใหเกิดความทุกข ความลำบาก ความคับแคน และความ 
เรารอน  ไมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรูย่ิง เพ่ือตรัสรู 
และเพ่ือนิพพาน 

วัจฉะ เราเห็นโทษนี้จึงไมยอมรับทิฏฐิเหลานั้นโดยประการทั้งปวง อยางนี้”
“ทานพระโคดมทรงมีทิฏฐิบางอยางหรือไม”
“วัจฉะ คำวา “ทิฏฐิ” นั้น  ตถาคตกำจัดไดแลว ตถาคตเห็นแลววา “รูปเปน  ดังนี้ ความเกิดแหง

รูปเปนดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี ้ เวทนาเปนดังนี ้ ความเกิดแหงเวทนาเปนดังนี้ ความดับแหง
เวทนาเปนดังนี้ สัญญาเปนดังนี้ ความเกิดแหงสัญญาเปนดังนี ้ความดับแหงสัญญาเปนดังนี ้สังขาร
เปนดังนี ้ความเกิดแหงสังขารเปนดังนี ้ความดับแหงสังขารเปนดังนี้ วิญญาณเปนดังนี ้ความเกิดแหง
วิญญาณ เปนดังนี้ ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้” เพราะฉะนั้น  เราจึงกลาววา “ตถาคตหลุดพน
แลวดวยความไมถือมั่น  เพราะความสิ้นไป เพราะความคลายไป เพราะ ความดับ เพราะความสละ 
เพราะความสละคืน เพราะความไมถือมั่น  อหังการ มมังการ และมานานุสัย31ทั้งปวง ที่เขาใจแลว 
ย่ำยีไดแลวทั้งหมด”

ปญหาเรื่องความหลุดพน
[๑๙๐] วัจฉโคตรปริพาชกทูลถามวา “ขาแตทานพระโคดม ภิกษุผูมีจิต หลุดพนแลวอยางนี้ 

จะเกิด ณ ที่ไหน”
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา “วัจฉะ คำวา “เกิด” นำมาใชไมได”
“ถาเชนนั้น ภิกษุนั้นจะไมเกิดหรือ ทานพระโคดม”
“คำวา “ไมเกิด” นำมาใชไมได”
“ถาเชนนั้น ภิกษุนั้นเกิดและไมเกิดหรือ ทานพระโคดม”
“คำวา “เกิดและไมเกิด” นำมาใชไมได”
“ถาเชนนั้น ภิกษุนั้นจะวาเกิดอีกก็มิใช จะวาไมเกิดอีกก็มิใชหรือ ทานพระโคดม”
“คำวา “จะวาเกิดอีกก็มิใช จะวาไมเกิดอีกก็มิใช” นำมาใชไมได”
“เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ขาแตทานพระโคดม ภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลว อยางนี ้จะเกิด 

ณ ที่ไหน” พระองคก็ตรัสตอบวา “คำวา “เกิด” นำมาใชไมได”
เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ถาเชนนั้น ภิกษุนั้นจะไมเกิดหรือ ทานพระโคดม” พระองคก็

ตรัสตอบวา “คำวา “ไมเกิด” นำมาใชไมได”
เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ถาเชนนั้น  ภิกษุนั้นเกิดและไมเกิดหรือ ทานพระโคดม” 

พระองคก็ตรัสตอบวา “คำวา “เกิดและไมเกิด” นำมาใชไมได”
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31  อหังการ มมังการ และมานานุสัย อธิบายดังนี ้อหังการ หมายถึงทิฏฐิ มมังการ หมายถึงตัณหา มานานุสัย หมายถึงมานะ 
(ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๘๙/๑๔๖)



เมื่อขาพระองคทูลถามดังนี้วา “ถาเชนนั้น  ภิกษุนั้นจะวาเกิดอีกก็มิใช จะวา ไมเกิดอีกก็มิใช
หรือ ทานพระโคดม” พระองคก็ตรัสตอบวา “คำวา “จะวาเกิดอีก ก็มิใช จะวาไมเกิดอีกก็มิใช” นำมา
ใชไมได”

ขาแตทานพระโคดม ในขอนี ้ ขาพระองคไมรูแลว ในขอนี ้ ขาพระองคหลง ไปแลว ความ
เลื่อมใสซึ่งมีอยูบางจากการสนทนาปราศรัยกับทานพระโคดมในตอนแรก บัดนี้ไดหมดสิ้นไปแลว”

“วัจฉะ ควรแลวที่ทานจะไมรู ควรแลวที่ทานจะหลง เพราะวาธรรมนี3้2ลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตาม
ไดยาก สงบ ประณีต ไมใชธรรมที่จะหย่ังถึงไดดวยความตรึก ละเอียด เฉพาะบัณฑิตจึงจะรูได ธรรม
นั้นผูมีความเห็นเปนอยางอื่น  มีความพอใจเปนอยางอื่น  มีความชอบใจเปนอยางอื่น  มีความเพียรใน
ทางอื่น อยูในสำนักของอาจารยอื่นรูไดยาก

[๑๙๑] วัจฉะ เอาเถิด เราจะยอนถามทานในขอนี้ ทานเห็นควรอยางไร ก็พึงตอบอยางนั้น 
ทานเขาใจความขอนั้นวาอยางไร ถาไฟลุกโพลงอยูตอหนาทาน  ทานรูไดไหมวา “ไฟนี้กำลังลุกโพลง
ตอหนาเรา”

“ขาแตทานพระโคดม ถาไฟลุกโพลงตอหนาขาพระองค ขาพระองคก็รูไดวา “ไฟนี้ลุกโพลงอยู
ตอหนาขาพระองค”

“ถาใคร ๆ จะพึงถามทานอยางนี้วา “ไฟที่ลุกโพลงอยูตอหนาทานนี้ อาศัยอะไร จึงลุกโพลง” 
ทานถูกถามอยางนี้แลว จะพึงตอบอยางไร”

“ถาใคร ๆ ถามขาพระองคอยางนี้วา “ไฟที่ลุกโพลงอยูตอหนาทานนี้ อาศัยอะไร จึงลุกโพลง” 
ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว ก็จะตอบอยางนี้วา “ไฟที่ลุกโพลงอยู ตอหนาขาพระองคนี้ อาศัยเชื้อ
คือหญาและไมจึงลุกโพลง ทานพระโคดม”

“ถาไฟนั้นจะพึงดับไปตอหนาทาน ทานรูไดไหมวา “ไฟนี้ดับไปตอหนาทานแลว”
“ถาไฟนั้นจะพึงดับไปตอหนาขาพระองค ขาพระองคก็รูไดวา “ไฟนี้ดับไปตอหนา ขาพระองค

แลว ทานพระโคดม”
“วัจฉะ ถาใคร ๆ จะพึงถามทานวา “ไฟที่ดับไปแลวตอหนาทานนั้น  ดับจากทิศนี้แลวไปยังทิศ

ไหน คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต หรือ ทิศเหนือ” ทานถูกถามอยางนี้แลวจะพึงตอบอยางไร”
“ขาแตทานพระโคดม ไมควรถามเชนนั้น  เพราะไฟอาศัยเชื้อคือหญาและไมจึงลุกโพลง แต

เพราะเชื้อนั้นถูกไฟเผามอดไหมและเพราะไมมีของอื่นเปนเชื้อ ไฟนั้นจึงนับไดวาไมมีเชื้อ ดับสนิท
แลว”
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32  ธรรมน้ี ในที่นี้หมายถึงธรรมคือปจจยาการ ๑๒ ประการ (คือ (๑)  อวิชชา ความไมรูในอริยสัจ (๒)  สังขาร สภาพที่ปรุงแตง (๓) 
วิญญาณ  ความรูแจงอารมณ (๔) นามรูป เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ + รูป (๕) สฬายตนะ อายตนะภายใน  ๖ (๖) 
ผัสสะ ความกระทบ (สัมผัส ๖) (๗) เวทนา ความเสวยอารมณ (๘) ตัณหา ความทะยานอยาก (ตัณหา ๖) (๙)  อุปาทาน  ความยึด
มั่น  (อุปาทาน) i (๑๐)  ภพ ภาวะที่ดำรงชีวิต (๑๑) ชาติ ความเกิด (๑๒)  ชรา มรณะ ความแกและความตาย)  (ม.ม.อ. (บาลี)  
๒/๑๙๐/๑๔๖)



[๑๙๒] “วัจฉะ อยางนั้นเหมือนกัน  บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคต33  พึงบัญญัติดวยรูปใด รูปนั้น
ตถาคต34ละไดแลว ตัดรากถอนโคน  เหมือนตนตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแลวเหลือแตพ้ืนที่ ทำให
ไมมี เกิดขึ้นตอไปไมได ตถาคตพนแลวจากการเรียกวารูป มีคุณอันลึกล้ำ อันใคร ๆ ประมาณไมได 
หย่ังถึงไดยาก เปรียบเหมือนมหาสมุทร คำวา “เกิด” นำมาใชไมได คำวา “ไมเกิด” นำมาใชไมได คำ
วา “เกิด และไมเกิด” นำมาใชไมได คำวา “จะวาเกิดอีกก็มิใช จะวาไมเกิดอีกก็มิใช” ก็นำมา ใชไมได 

บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคต พึงบัญญัติดวยเวทนาใด เวทนานั้น ตถาคตละไดแลว ตัดรากถอน
โคน  เหมือนตนตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแลวเหลือแตพ้ืนที่ ทำใหไมมี เกิดขึ้นตอไปไมได ตถาคต
พนแลวจากการเรียกวาเวทนา มีคุณอันลึกล้ำ อันใคร ๆ ประมาณไมได หย่ังถึงไดยาก เปรียบเหมือน
มหาสมุทร คำวา “เกิด” นำมาใชไมได คำวา “ไมเกิด” นำมาใชไมได คำวา “เกิดและไมเกิด” นำมาใช 
ไมได คำวา “จะวาเกิดอีกก็มิใช จะวาไมเกิดอีกก็มิใช” ก็นำมาใชไมได 

บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคต พึงบัญญัติดวยสัญญาใด  สัญญานั้นตถาคตละไดแลว  ตัดราก
ถอนโคน  เหมือนตนตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแลวเหลือแตพื้นที่ ทำใหไมมี เกิดขึ้นตอไปไมได 
ตถาคตพนแลวจากการเรียกวาสัญญา มีคุณอันลึกล้ำ  อันใคร ๆ ประมาณไมได  หย่ังถึงไดยาก 
เปรียบเหมือนมหาสมุทร คำวา “เกิด” นำมาใชไมได คำวา “ไมเกิด” นำมาใชไมได คำวา “เกิดและไม
เกิด” นำมาใช ไมได คำวา “จะวาเกิดอีกก็มิใช จะวาไมเกิดอีกก็มิใช” ก็นำมาใชไมได

บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคต พึงบัญญัติดวยสังขารใด สังขารนั้นตถาคตละไดแลว ตัดรากถอน
โคน  เหมือนตนตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแลวเหลือแตพ้ืนที่ ทำใหไมมี เกิดขึ้นตอไปไมได ตถาคต
พนแลวจากการเรียกวาสังขาร มีคุณอันลึกล้ำ อันใคร ๆ ประมาณไมได หย่ังถึงไดยาก เปรียบเหมือน
มหาสมุทร คำวา “เกิด” นำมาใชไมได คำวา “ไมเกิด” นำมาใชไมได คำวา “เกิดและไมเกิด” นำมาใช
ไมได คำวา “จะวาเกิดอีกก็มิใช จะวาไมเกิดอีกก็มิใช” ก็นำมาใชไมได

บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคต พึงบัญญัติดวยวิญญาณใด วิญญาณนั้นตถาคตละไดแลว ตัดราก
ถอนโคน  เหมือนตนตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแลวเหลือแตพื้นที่ ทำใหไมมี เกิดขึ้นตอไปไมได 
ตถาคตพนแลวจากการเรียกวาวิญญาณ  มีคุณอันลึกล้ำ อันใคร ๆ ประมาณไมได หย่ังถึงไดยาก 
เปรียบเหมือนมหาสมุทร คำวา “เกิด” นำมาใชไมได คำวา “ไมเกิด” นำมาใชไมได คำวา “เกิดและไม
เกิด” นำมาใชไมได คำวา “จะวาเกิดอีกก็มิใช จะวาไมเกิดอีกก็มิใช” ก็นำมาใชไมได”

วัจฉโคตรปริพาชกถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วัจฉโคตรปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
“ขาแตทานพระโคดม ตนสาละใหญ ในที่ใกลบานหรือนิคม ก่ิง ใบ เปลือก สะเก็ด และกระพ้ี 

ของตนสาละใหญนั้น  จะหลุด รวง กระเทาะไป เพราะเปนของไมเที่ยง สมัยตอมา ตนสาละใหญนั้น  ก็
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33 ดูเชิงอรรถที่ ๒ ขอ ๑๒๒ หนา ๑๓๓ ในเลมนี้

34 คำวา ตถาคต ในที่นี้เปนคำที่พระพุทธเจาตรัสหมายถึงพระองคเอง แทนคำวา “เรา” (อุตตมบุรุษ) (ที.สี.อ. (บาลี) ๗/๒๘/๙๓)



ไรก่ิง ใบ เปลือก สะเก็ด และกระพ้ี คงอยู แตแกนลวน ๆ แมฉันใด ปาพจน35ของทานพระโคดมก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน ปราศจาก ก่ิง ใบ เปลือก สะเก็ด และกระพ้ี คงอยูแตคำอันเปนแกน 36ลวน ๆ 

ขาแตทานพระโคดม พระภาษิตของพระองคชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ขาแตทานพระโคดม พระ
ภาษิตของพระองคชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรม แจมแจงโดยประการตาง ๆ 
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวย
ตั้งใจวา “คนมีตาดีจักเห็นรูปได” ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม พรอมทั้งพระธรรม และพระสงฆ
เปนสรณะ ขอทานพระโคดมจงทรงจำขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ ตั้งแตวันนี้เปนตนไปจน
ตลอดชีวิต” ดังนี้แล

อัคคิวัจฉโคตตสูตรท่ี ๒ จบ

__________________
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35 ปาพจน หมายถึงคำเปนประธานคือพระธรรมวินัย ไดแก พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรม-ปฎก รวมเปนธรรม
ขันธได ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๑๖/๑๙๘-๑๙๙, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๔๐)

36 คงอยูแตคำอันเปนแกน ในที่นี้หมายถึงคงอยูแตแกนคือโลกุตตรธรรม (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๙๒/๑๔๗)


