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[๑๙๓]  เอวมฺเม  สุต ํ :  เอกํ  สมยํ  ภควา  ราชคเห  วิหรต ิ เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป.  อถ  โข  
วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก, เยน  ภควา, เตนุปสงฺกมิ;  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ  
กถํ  สารณียํ  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทิ;  เอกมนฺตํ  นิสินฺโน   โข  วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก  ภควนฺตํ  
เอตทโวจ  “ทีฆรตฺตาหํ  โภตา  โคตเมน   สหกถี,  สาธุ  เม  ภวํ  โคตโม  สํขิตฺเตน   กุสลากุสลํ  เทเสตู”ติ.  
สํขิตฺเตนป  โข  เต  อหํ  วจฺฉ  กุสลากุสล ํ เทเสยฺยํ,  วิตฺถาเรนป  โข  เต  อห ํ วจฺฉ  กุสลากุสล ํ เทเสยฺยํ.  
อปจ  เต  อหํ  วจฺฉ  สํขิตฺเตน   กุสลากุสล ํ  เทเสสฺสามิ,  ตํ  สุณาห ิ  สาธุกํ  มนสิกโรห ิ  ภาสิสฺสามีติ.  
“เอวํ  โภ”ติ  โข  วจฺฉโคตฺโต  ปริพฺพาชโก  ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ.  ภควา  เอตทโวจ :

[๑๙๔]  โลโภ  โข  วจฺฉ  อกุสลํ,  อโลโภ กุสลํ;  โทโส โข วจฺฉ  อกุสลํ,  อโทโส  กุสลํ,  โมโห  โข  
วจฺฉ  อกุสลํ,  อโมโห  กุสลํ.  อิติ  โข  วจฺฉ  อิเม  ตโย  ธมฺมา  อกุสลา,  ตโย  ธมฺมา  กุสลา.

ปาณาติปาโต  โข  วจฺฉ  อกุสลํ,  ปาณาติปาตา  เวรมณี  กุสลํ;  อทินฺนาทาน ํ โข  วจฺฉ  อกุสลํ,  
อทินฺนาทานา  เวรมณี  กุสลํ;  กาเมสุมิจฺฉาจาโร  โข  วจฺฉ  อกุสลํ,  กาเมสุมิจฺฉาจารา  เวรมณี  กุสลํ;  
มุสาวาโท  โข  วจฺฉ  อกุสลํ,  มุสาวาทา  เวรมณี  กุสลํ;  ปสุณา  วาจา  โข  วจฺฉ  อกุสลํ,  ปสุณาย  วา
จาย  เวรมณี  กุสลํ;  ผรุสา  วาจา  โข  วจฺฉ  อกุสลํ,  ผรุสาย  วาจาย  เวรมณี  กุสลํ;  สมฺผปฺปลาโป  โข  
วจฺฉ  อกุสลํ,  สมฺผปฺปลาปา  เวรมณี  กุสลํ;  อภิชฺฌา  โข  วจฺฉ  อกุสลํ,  อนภิชฺฌา  กุสลํ;  พฺยาปาโท  
โข  วจฺฉ  อกุสลํ,  อพฺยาปาโท  กุสลํ;  มิจฺฉาทิฺ ิโข  วจฺฉ  อกุสล ํ สมฺมาทิฺ ิ กุสลํ.  อิต ิโข วจฺฉ อิเม  
ทส  ธมฺมา  อกุสลา,  ทส  ธมฺมา  กุสลา.

ยโต  โข  วจฺฉ  ภิกฺขุโน  ตณฺหา  ปหีนา  โหต ิ อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวํกตา  อายตึ  
อนุปฺปาทธมฺมา.  โส  โหติ  ภิกฺขุ  อรห ํ  ขีณาสโว  วุสิตวา  กตกรณีโย  โอหิตภาโร  อนุปฺปตฺตสทตฺโถ  
ปริกฺขีณภวสฺโชโน  สมฺมทฺา  วิมุตฺโตติ.

[๑๙๕]  ติฺต ุ ภวํ  โคตโม.  อตฺถิ  ปน   เต  โภโต  โคตมสฺส  เอกภิกฺขุป  สาวโก,  โย  อาสวานํ  
ขยา2   อนาสวํ  เจโตวิมุตฺต ึ  ปฺาวิมุตฺต ึ  ทิฺเว  ธมฺเม  สยํ  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช      
วิหรตีต ิ?  น   โข  วจฺฉ  เอกํเยว  สต ํน  เทฺว  สตาน ิ น   ตีณิ  สตานิ  น   จตฺตาริ  สตานิ น  ปฺจ สตานิ,  
อถ  โข  ภิยฺโยว,  เย  ภิกฺขู  มม  สาวกา  อาสวานํ  ขยา  อนาสวํ  เจโตวิมุตฺต ึ  ปฺาวิมุตฺต ึ  ทิฺเว  
ธมฺเม  สยํ  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺตีติ.

ติฺตุ  ภวํ  โคตโม,  ติฺนฺต ุ  ภิกฺขู.  อตฺถิ  ปน   โภโต  โคตมสฺส  เอกภิกฺขุนีป  สาวิกา,  ยา     
อาสวานํ  ขยา  อนาสวํ  เจโตวิมุตฺต ึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฺเว  ธมฺเม  สยํ  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา           
อุปสมฺปชฺช  วิหรตีต ิ ?  น  โข  วจฺฉ  เอกํเยว  สต ํ น   เทฺว  สตาน ิ น   ตีณิ  สตาน ิ น   จตฺตาริ  สตาน ิ น  
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ปฺจ  สตานิ,  อถ  โข  ภิยฺโยว,  ยา  ภิกฺขุนิโย  มม  สาวิกา  อาสวาน ํ  ขยา  อนาสวํ  เจโตวิมุตฺตึ  
ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฺเว  ธมฺเม  สยํ  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺตีติ.

ติฺตุ ภวํ  โคตโม, ติฺนฺต ุภิกฺขู, ติฺนฺต ุภิกฺขุนิโย. อตฺถิ  ปน   โภโต  โคตมสฺส  เอกุปาสโกป  
สาวโก  คิห ี โอทาตวสโน   พฺรหฺมจารี, โย ปฺจนฺน ํ โอรมฺภาคิยานํ สฺโชนาน ํปริกฺขยา โอปปาติโก  
ตตฺถ  ปรินิพฺพายี  อนาวตฺติธมฺโม  ตสฺมา  โลกาต ิ ?  น   โข  วจฺฉ  เอกํเยว  สต ํ น   เทฺว  สตานิ  น   ตีณิ  
สตานิ  น   จตฺตาริ  สตาน ิ  น  ปฺจ  สตานิ,  อถ  โข  ภิยฺโยว,  เย  อุปาสกา  มม  สาวกา  คิหี            
โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน   ปฺจนฺน ํ  โอรมฺภาคิยาน ํ  สฺโชนานํ  ปริกฺขยา  โอปปาติกา  ตตฺถ      
ปรินิพฺพายิโน  อนาวตฺติธมฺมา  ตสฺมา  โลกาติ.

ติฺตุ  ภวํ  โคตโม,  ติฺนฺต ุ ภิกฺขู,  ติฺนฺต ุ ภิกฺขุนิโย,  ติฺนฺตุ  อุปาสกา  คิห ี โอทาตวสนา  
พฺรหฺมจาริโน.  อตฺถิ  ปน   โภโต  โคตมสฺส  เอกุปาสโกป  สาวโก  คิห ี โอทาตวสโน  กามโภคี สาสนกโร  
โอวาทปฏิกโร,  โย  ติณฺณวิจิกิจฺโฉ  วิคตกถํกโถ  เวสารชฺชปฺปตฺโต  อปรปฺปจฺจโย  สตฺถุสาสเน   วิหรตีติ.  
น   โข  วจฺฉ  เอกํเยว  สต ํ น   เทฺว  สตานิ  น   ตีณิ  สตาน ิ น   จตฺตาริ  สตานิ  น  ปฺจ  สตานิ,  อถ  โข  
ภิยฺโยว,  เย  อุปาสกา  มม  สาวกา  คิห ี  โอทาตวสนา  กามโภคิโน   สาสนกรา  โอวาทปฏิกรา          
ติณฺณวิจิกิจฺฉา  วิคตกถํกถา  เวสารชฺชปฺปตฺตา  อปรปฺปจฺจยา  สตฺถุสาสเน  วิหรนฺตีติ.

ติฺตุ  ภวํ  โคตโม,  ติฺนฺต ุ ภิกฺขู,  ติฺนฺต ุ ภิกฺขุนิโย,  ติฺนฺตุ  อุปาสกา  คิห ี โอทาตวสนา  
พฺรหฺมจาริโน,  ติฺนฺต ุ  อุปาสกา  คิห ี  โอทาตวสนา  กามโภคิโน.  อตฺถิ  ปน   โภโต  โคตมสฺส            
เอกุปาสิกาป  สาวิกา  คิหิน ี โอทาตวสนา  พฺรหฺมจารินี,  ยา  ปฺจนฺนํ  โอรมฺภาคิยานํ  สฺโชนานํ  
ปริกฺขยา  โอปปาติกา  ตตฺถ  ปรินิพฺพายิน ี อนาวตฺติธมฺมา  ตสฺมา  โลกาติ ?  น  โข วจฺฉ  เอกํเยว สตํ  
น   เทฺว  สตาน ิ น   ตีณิ  สตาน ิ น   จตฺตาริ  สตานิ  น  ปฺจ  สตานิ.  อถ  โข  ภิยฺโยว,  ยา  อุปาสิกา  
มม  สาวิกา  คิหินิโย  โอทาตวสนา  พฺรหฺมจารินิโย  ปฺจนฺน ํ โอรมฺภาคิยานํ  สฺโชนาน ํ ปริกฺขยา  
โอปปาติกา  ตตฺถ  ปรินิพฺพายินิโย  อนาวตฺติธมฺมา  ตสฺมา  โลกาติ.

ติฺตุ  ภวํ  โคตโม,  ติฺนฺต ุ ภิกฺขู,  ติฺนฺต ุ ภิกฺขุนิโย,  ติฺนฺตุ  อุปาสกา  คิห ี โอทาตวสนา  
พฺรหฺมจาริโน,  ติฺนฺต ุ  อุปาสกา  คิหี  โอทาตวสนา  กามโภคิโน,  ติฺนฺตุ  อุปาสิกา  คิหินิโย         
โอทาตวสนา  พฺรหฺมจารินิโย.  อตฺถิ  ปน   โภโต  โคตมสฺส  เอกุปาสิกาป  สาวิกา  คิหิน ี โอทาตวสนา  
กามโภคินี  สาสนกรา  โอวาทปฏิกรา,  ยา  ติณฺณวิจิกิจฺฉา  วิคตกถํกถา  เวสารชฺชปฺปตฺตา             
อปรปฺปจฺจยา  สตฺถุสาสเน   วิหรตีต ิ ?  น   โข  วจฺฉ  เอกํเยว  สต ํ น   เทฺว  สตานิ  น  ตีณิ  สตาน ิ น  
จตฺตาริ  สตาน ิ น   ปฺจ  สตานิ,  อถ  โข  ภิยฺโยว,  ยา  อุปาสิกา  มม  สาวิกา  คิหินิโย  โอทาตวสนา  
กามโภคินิโย  สาสนกรา  โอวาทปฏิกรา  ติณฺณวิจฺฉิกิจฺฉา  วิคตกถํกถา  เวสารชฺชปฺปตฺตา               
อปรปฺปจฺจยา  สตฺถุสาสเน  วิหรนฺตีติ.

[๑๙๖]  สเจ  หิ  โภ  โคตม  อิมํ  ธมฺมํ  ภวํเยว  โคตโม  อาราธโก  อภวิสฺส,  โน   จ  โข  ภิกฺขู    
อาราธกา  อภวิสฺสํสุ,  เอวมิท ํ พฺรหฺมจริยํ  อปริปูร ํ อภวิสฺส  เตนงฺเคน.  ยสฺมา  จ  โข  โภ  โคตม  อิมํ  
ธมฺมํ  ภวฺเจว  โคตโม  อาราธโก  ภิกฺขู  จ  อาราธกา,  เอวมิทํ  พฺรหฺมจริยํ  ปริปูรํ  เตนงฺเคน.
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สเจ ห ิโภ โคตม อิม ํ ธมฺม ํ ภวฺเจว  โคตโม  อาราธโก  อภวิสฺส,  ภิกฺขู จ อาราธกา อภวิสฺสํสุ,  
โน  จ  โข  ภิกฺขุนิโย  อาราธิกา  อภวิสฺสํสุ,  เอวมิท ํ พฺรหฺมจริยํ  อปริปูร ํ อภวิสฺส  เตนงฺเคน.  ยสฺมา  จ  
โข  โภ  โคตม  อิมํ  ธมฺมํ  ภวฺเจว  โคตโม  อาราธโก  ภิกฺข ู  จ  อาราธกา  ภิกฺขุนิโย  จ  อาราธิกา,  
เอวมิทํ  พฺรหฺมจริยํ  ปริปูรํ  เตนงฺเคน.

สเจ ห ิโภ โคตม อิม ํธมฺมํ ภวฺเจว  โคตโม  อาราธโก  อภวิสฺส,  ภิกฺขู จ  อาราธกา  อภวิสฺสํสุ,  
ภิกฺขุนิโย  จ  อาราธิกา  อภวิสฺสํสุ,  โน  จ  โข  อุปาสกา  คิหี  โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน   อาราธกา  
อภวิสฺสํสุ,  เอวมิท ํ  พฺรหฺมจริยํ  อปริปูร ํ  อภวิสฺส  เตนงฺเคน.  ยสฺมา  จ  โข  โภ  โคตม  อิม ํ  ธมฺมํ      
ภวฺเจว  โคตโม  อาราธโก  ภิกฺข ู  จ  อาราธกา  ภิกฺขุนิโย  จ  อาราธิกา  อุปาสกา  จ  คิหี                
โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน  อาราธกา,  เอวมิทํ  พฺรหฺมจริยํ  ปริปูรํ  เตนงฺเคน.

สเจ  ห ิ  โภ  โคตม  อิม ํ  ธมฺมํ  ภวฺเจว  โคตโม  อาราธโก  อภวิสฺส,  ภิกฺขู  จ  อาราธกา         
อภวิสฺสํสุ,  ภิกฺขุนิโย  จ  อาราธิกา  อภวิสฺสํสุ,  อุปาสกา  จ  คิห ี โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน  อาราธกา  
อภวิสฺสํสุ,  โน  จ โข อุปาสกา  คิห ี โอทาตวสนา  กามโภคิโน   อาราธกา  อภวิสฺสํสุ, เอวมิท ํพฺรหฺมจริยํ  
อปริปูรํ  อภวิสฺส  เตนงฺเคน.  ยสฺมา  จ  โข  โภ  โคตม  อิมํ  ธมฺม ํ ภวฺเจว  โคตโม  อาราธโก  ภิกฺข ูจ  
อาราธกา  ภิกฺขุนิโย จ  อาราธิกา อุปาสกา จ  คิหี  โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน   อาราธกา  อุปาสกา จ  
คิหี  โอทาตวสนา  กามโภคิโน  อาราธกา,  เอวมิทํ  พฺรหฺมจริยํ  ปริปูรํ  เตนงฺเคน.

สเจ  ห ิ  โภ  โคตม  อิม ํ  ธมฺมํ  ภวฺเจว  โคตโม  อาราธโก  อภวิสฺส,  ภิกฺขู  จ  อาราธกา       
อภวิสฺสํสุ,  ภิกฺขุนิโย  จ  อาราธิกา  อภวิสฺสํสุ,  อุปาสกา  จ  คิห ี โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน  อาราธกา  
อภวิสฺสํสุ,  อุปาสกา  จ  คิห ี  โอทาตวสนา  กามโภคิโน   อาราธกา  อภวิสฺสํสุ,  โน   จ  โข  อุปาสิกา     
คิหินิโย  โอทาตวสนา  พฺรหฺมจารินิโย  อาราธิกา  อภวิสฺสํสุ,  เอวมิท ํ  พฺรหฺมจริยํ  อปริปูร ํ  อภวิสฺส      
เตนงฺเคน.  ยสฺมา  จ  โข  โภ  โคตม  อิม ํ  ธมฺม ํ  ภวฺเจว  โคตโม  อาราธโก  ภิกฺข ู  จ  อาราธกา,        
ภิกฺขุนิโย  จ  อาราธิกา,  อุปาสกา  จ  คิห ี  โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน   อาราธกา  อุปาสกา  จ  คิหี     
โอทาตวสนา  กามโภคิโน   อาราธกา  อุปาสิกา  จ  คิหินิโย  โอทาตวสนา  พฺรหฺมจารินิโย  อาราธิกา,  
เอวมิทํ  พฺรหฺมจริยํ  ปริปูรํ  เตนงฺเคน.

สเจ  ห ิ  โภ  โคตม  อิม ํ  ธมฺมํ  ภวฺเจว  โคตโม  อาราธโก  อภวิสฺส,  ภิกฺขู  จ  อาราธกา       
อภวิสฺสํสุ,  ภิกฺขุนิโย  จ  อาราธิกา  อภวิสฺสํสุ,  อุปาสกา  จ  คิห ี โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน  อาราธกา  
อภวิสฺสํสุ,  อุปาสกา  จ  คิห ี  โอทาตวสนา  กามโภคิโน   อาราธกา  อภวิสฺสํสุ,  อุปาสิกา  จ  คิหินิโย  
โอทาตวสนา  พฺรหฺมจารินิโย  อาราธิกา  อภวิสฺสํสุ,  โน   จ  โข  อุปาสิกา  คิหินิโย  โอทาตวสนา       
กามโภคินิโย  อาราธิกา  อภวิสฺสํสุ,  เอวมิท ํ พฺรหฺมจริยํ  อปริปูร ํ อภวิสฺส  เตนงฺเคน.  ยสฺมา  จ  โข  โภ  
โคตม  อิม ํ ธมฺม ํ ภวฺเจว  โคตโม  อาราธโก  ภิกฺข ู จ  อาราธกา  ภิกฺขุนิโย จ  อาราธิกา  อุปาสกา จ  
คิห ี  โอทาตวสนา  พฺรหฺมจาริโน  อาราธกา  อุปาสกา  จ  คิหี  โอทาตวสนา  กามโภคิโน  อาราธกา     
อุปาสิกา  จ  คิหินิโย  โอทาตวสนา  พฺรหฺมจารินิโย  อาราธิกา  อุปาสิกา  จ  คิหินิโย  โอทาตวสนา  
กามโภคินิโย  อาราธิกา,  เอวมิทํ  พฺรหฺมจริยํ  ปริปูรํ  เตนงฺเคน.
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[๑๙๗]  เสยฺยถาป  โภ  โคตม  คงฺคา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  สมุทฺทปพฺภารา  สมุทฺทํ  
อาหจฺจ  ติฺติ,  เอวเมวายํ  โภโต  โคตมสฺส  ปริสา  สคหฺปพฺพชิตา  นิพฺพานนินฺนา  นิพฺพานโปณา  
นิพฺพานปพฺภารา  นิพฺพาน ํ อาหจฺจ  ติฺติ.  อภิกฺกนฺตํ  โภ  โคตม,  อภิกฺกนฺต ํ โภ  โคตม.  เสยฺยถาป  
นิกฺกุชฺชิต ํ  วา  อุกฺกุชฺเชยฺย,  ปฏิจฺฉนฺนํ  วา  วิวเรยฺย,  มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค ํ อาจิกฺเขยฺย,  อนฺธกาเร  วา  
เตลปชฺโชต ํ ธาเรยฺย  “จกฺขุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตี”ติ;  เอวเมว  โภตา  โคตเมน   อเนกปริยาเยน   ธมฺโม  
ปกาสิโต,  เอสาหํ  ภวนฺตํ  โคตมํ  สรณํ  คจฺฉามิ  ธมฺมฺจ  ภิกฺขุสํฆฺจ,  ลเภยฺยาหํ  โภโต  โคตมสฺส  
สนฺติเก  ปพฺพชฺชํ,  ลเภยฺยํ  อุปสมฺปทนฺติ  โย  โข  วจฺฉ  อฺติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย อากงฺขติ  
ปพฺพชฺช ํ อากงฺขต ิ อุปสมฺปทํ,  โส  จตฺตาโร  มาเส  ปริวสติ,  จตุนฺน ํ มาสาน ํ อจฺจเยน   อารทฺธจิตฺตา  
ภิกฺขู  ปพฺพาเชนฺติ  อุปสมฺปาเทนฺต ิ ภิกฺขุภาวาย.  อปจ  เมตฺถ  ปุคฺคลเวมตฺตตา  วิทิตาติ.  สเจ  ภนฺเต  
อฺติตฺถิยปุพฺพา  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อากงฺขนฺตา  ปพฺพชฺชํ  อากงฺขนฺตา  อุปสมฺปทํ  จตฺตาโร  มาเส  
ปริวสนฺติ,  จตุนฺน ํ มาสาน ํ อจฺจเยน   อารทฺธจิตฺตา  ภิกฺขู  ปพฺพาเชนฺต ิ อุปสมฺปาเทนฺติ  ภิกฺขุภาวาย.  
อหํ  จตฺตาร ิ  วสฺสาน ิ  ปริวสิสฺสามิ.  จตุนฺนํ  วสฺสานํ  อจฺจเยน   อารทฺธจิตฺตา  ภิกฺข ู  ปพฺพาเชนฺตุ        
อุปสมฺปาเทนฺต ุ  ภิกฺขุภาวายาติ.  อลตฺถ  โข  วจฺฉโคตฺโต   ปริพฺพาชโก  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชฺชํ,  
อลตฺถ  อุปสมฺปทํ.

อจิรูปสมฺปนฺโน   โข  ปนายสฺมา  วจฺฉโคตฺโต  อทฺธมาสูปสมฺปนฺโน,  เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกมิ;  
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต ํ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทิ.  เอกมนฺต ํ  นิสินฺโน   โข  อายสฺมา  วจฺฉโคตฺโต    
ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “ยาวตกํ  ภนฺเต  เสเขน   าเณน   เสขาย  วิชฺชาย  ปตฺตพฺพํ,  อนุปฺปตฺตํ  ตํ  มยา,  
อุตฺตริ จ เม3  ภควา  ธมฺมํ  เทเสตู”ติ.  เตนห ิตฺวํ  วจฺฉ  เทฺว  ธมฺเม  อุตฺตริ ภาเวห ิสมถฺจ วิปสฺสนฺจ,  
อิเม โข  เต  วจฺฉ  เทฺว ธมฺมา อุตฺตริ  ภาวิตา  สมโถ จ  วิปสฺสนา จ  อเนกธาตุปฏิเวธาย  สํวตฺติสฺสนฺติ.

[๑๙๘]  โส  ตฺวํ  วจฺฉ  ยาวเทว4   อากงฺขิสฺสสิ  “อเนกวิหิต ํ  อิทฺธิวิธํ  ปจฺจนุภเวยฺยํ.  เอโกป      
หุตฺวา  พหุธา  อสฺสํ,  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  อสฺสํ,  อาวิภาวํ  ติโรภาวํ  ติโรกุฑฺฑํ  ติโรปาการํ               
ติโรปพฺพตํ  อสชฺชมาโน   คจฺเฉยฺยํ,  เสยฺยถาป  อากาเส;  ปวิยํป  อุมฺมุชฺชนิมุชฺชํ  กเรยฺยํ,  เสยฺยถาป  
อุทเก;  อุทเกป  อภิชฺชมาเน   คจฺเฉยฺยํ,  เสยฺยถาป  ปวิยํ;  อากาเสป  ปลฺลงฺเกน   กเมยฺยํ,  เสยฺยถาป  
ปกฺขี  สกุโณ.  อิเมป  จนฺทิมสุริเย  เอวํมหิทฺธิเก  เอวํมหานุภาเว  ปาณินา  ปริมเสยฺยํ  ปริมชฺเชยฺยํ,  
ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน   วสํ  วตฺเตยฺยนฺ”ติ. ตตฺร  ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพตํ  ปาปุณิสฺสส ิ สติ สติอายตเน.  
(๑)  

โส  ตฺวํ  วจฺฉ  ยาวเทว  อากงฺขิสฺสสิ  “ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย  อติกฺกนฺตมานุสิกาย  
อุโภ  สทฺเท  สุเณยฺยํ  ทิพฺเพ  จ  มานุเส  จ  เย  ทูเร  สนฺติเก  จา”ติ.  ตตฺร  ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพตํ           
ปาปุณิสฺสสิ  สติ  สติอายตเน.  (๒)  
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โส  ตฺวํ  วจฺฉ  ยาวเทว  อากงฺขิสฺสสิ  “ปรสตฺตาน ํ ปรปุคฺคลานํ  เจตสา  เจโต ปริจฺจ ปชาเนยฺยํ:  
สราค ํ  วา  จิตฺต ํ  “สราค ํ  จิตฺตนฺ”ต ิ  ปชาเนยฺยํ,  วีตราคํ  วา  จิตฺตํ  “วีตราค ํ  จิตฺตนฺ”ต ิ  ปชาเนยฺยํ;        
สโทสํ  วา  จิตฺต ํ  “สโทสํ  จิตฺตนฺ”ติ  ปชาเนยฺยํ,  วีตโทส ํ  วา  จิตฺตํ  “วีตโทสํ  จิตฺตนฺ”ต ิ  ปชาเนยฺยํ;        
สโมห ํ  วา  จิตฺต ํ  “สโมห ํ  จิตฺตนฺ”ติ  ปชาเนยฺยํ,  วีตโมหํ  วา  จิตฺตํ  “วีตโมหํ  จิตฺตนฺ”ติ  ปชาเนยฺยํ;  
สํขิตฺต ํ  วา  จิตฺต ํ “สํขิตฺต ํ จิตฺตนฺ”ต ิ ปชาเนยฺยํ,  วิกฺขิตฺต ํ วา  จิตฺต ํ “วิกฺขิตฺต ํ  จิตฺตนฺ”ต ิ  ปชาเนยฺยํ;  
มหคฺคต ํวา จิตฺต ํ“มหคฺคตํ จิตฺตนฺ”ติ  ปชาเนยฺยํ, อมหคฺคตํ วา จิตฺต ํ “อมหคฺคต ํ จิตฺตนฺ”ต ิ ปชาเนยฺยํ;  
สอุตฺตรํ  วา  จิตฺตํ  “สอุตฺตร ํ จิตฺตนฺ”ต ิ ปชาเนยฺยํ,  อนุตฺตร ํ วา  จิตฺต ํ “อนุตฺตร ํ จิตฺตนฺ”ต ิ ปชาเนยฺยํ;  
สมาหิตํ วา จิตฺตํ  “สมาหิต ํ จิตฺตนฺ”ติ  ปชาเนยฺยํ, อสมาหิต ํวา จิตฺต ํ “อสมาหิตํ  จิตฺตนฺ”ต ิ ปชาเนยฺยํ;  
วิมุตฺต ํ วา  จิตฺตํ  “วิมุตฺต ํ จิตฺตนฺ”ติ  ปชาเนยฺยํ,  อวิมุตฺตํ  วา  จิตฺตํ  “อวิมุตฺต ํ จิตฺตนฺ”ต ิ ปชาเนยฺยนฺติ.  
ตตฺร  ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพตํ  ปาปุณิสฺสสิ  สติ  สติอายตเน.  (๓)  

โส  ตฺวํ  วจฺฉ  ยาวเทว  อากงฺขิสฺสสิ  “อเนกวิหิต ํ ปุพฺเพนิวาส ํ อนุสฺสเรยฺยํ.  เสยฺยถีท ํ? เอกมฺป  
ชาตึ  เทฺวป  ชาติโย  ติสฺโสป  ชาติโย  จตสฺโสป  ชาติโย  ปฺจป  ชาติโย  ทสป  ชาติโย  วีสมฺป  ชาติโย  
ตึสมฺป  ชาติโย  จตฺตาสมฺป ชาติโย ปฺาสมฺป ชาติโย ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป  
อเนเกป  สํวฺฏกปฺเป  อเนเกป  วิวฺฏกปฺเป  อเนเกป  สํวฺฏวิวฺฏกปฺเป  ‘อมุตฺราส ึ  เอวํนาโม  เอวํ
โคตฺโต  เอวํวณฺโณ   เอวมาหาโร  เอวํสุขทุกฺขปฺปฏิสํเวท ีเอวมายุปริยนฺโต, โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ,  
ตตฺราปาส ึ  เอวํนาโม  เอวํโคตฺโต  เอวํวณฺโณ  เอวมาหาโร  เอวํสุขทุกฺขปฺปฏิสํเวที  เอวมายุปริยนฺโต,  
โส  ตโต  จุโต  อิธูปปนฺโน’ติ.  อิต ิ  สาการํ  สอุทฺเทสํ  อเนกวิหิตํ  ปุพฺเพนิวาสํ  อนุสฺสเรยฺยนฺ”ติ.  ตตฺร     
ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพตํ  ปาปุณิสฺสสิ  สติ  สติอายตเน.  (๔)  

โส  ตฺวํ  วจฺฉ  ยาวเทว  อากงฺขิสฺสสิ  “ทิพฺเพน   จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต  
ปสฺเสยฺยํ  จวมาเน   อุปปชฺชมาเน   หีเน   ปณีเต  สุวณฺเณ  ทุพฺพณฺเณ   สุคเต  ทุคฺคเต,  ยถากมฺมูปเค  
สตฺเต  ปชาเนยฺยํ  ‘อิเม  วต  โภนฺโต  สตฺตา  กายทุจฺจริเตน   สมนฺนาคตา  วจีทุจฺจริเตน   สมนฺนาคตา  
มโนทุจฺจริเตน   สมนฺนาคตา อริยาน ํ อุปวาทกา  มิจฺฉาทิฺิกา มิจฺฉาทิฺิกมฺมสมาทานา, เต กายสฺส  
เภทา  ปรมฺมรณา  อปายํ  ทุคฺคต ึ วินิปาต ํ นิรยํ  อุปปนฺนา.  อิเม วา  ปน   โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน  
สมนฺนาคตา  วจีสุจริเตน   สมนฺนาคตา  มโนสุจริเตน  สมนฺนาคตา อริยานํ อนุปวาทกา สมฺมาทิฺิกา  
สมฺมาทิฺิกมฺมสมาทานา,  เต กายสฺส  เภทา ปรมฺมรณา สุคต ึสคฺค ํ  โลกํ  อุปปนฺนา’ติ.  อิต ิทิพฺเพน  
จกฺขุนา  วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺเสยฺยํ  จวมาเน   อุปปชฺชมาเน   หีเน  ปณีเต  สุวณฺเณ  
ทุพฺพณฺเณ   สุคเต  ทุคฺคเต,  ยถากมฺมูปเค  สตฺเต  ปชาเนยฺยนฺ”ติ,  ตตฺร  ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพตํ              
ปาปุณิสฺสสิ  สติ  สติอายตเน.  (๕)  

โส  ตฺวํ  วจฺฉ  ยาวเทว  อากงฺขิสฺสส ิ  “อาสวานํ  ขยา  อนาสวํ  เจโตวิมุตฺต ึ  ปฺาวิมุตฺตึ  
ทิฺเว  ธมฺเม  สยํ  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺ”ติ.  ตตฺร  ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพตํ          
ปาปุณิสฺสสิ  สติ  สติอายตเนติ.  (๖)  

[๑๙๙]  อถ โข  อายสฺมา วจฺฉโคตฺโต  ภควโต ภาสิต ํอภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  อฺุายาสนา  
ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณํ  กตฺวา  ปกฺกามิ.  อถ  โข  อายสฺมา  วจฺฉโคตฺโต  เอโก  วูปกฺโ      
อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  นจิรสฺเสว,  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา       

5



อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ,  ตทนุตฺตร ํ  พฺรหฺมจริยปริโยสานํ  ทิฺเว  ธมฺเม  สยํ  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา        
อุปสมฺปชฺช  วิหาสิ,  “ขีณา  ชาติ,  วุสิตํ  พฺรหฺมจริยํ,  กตํ  กรณียํ,  นาปรํ  อิตฺถตฺตายา”ติ  อพฺภฺาสิ.  
อฺตโร  โข  ปนายสฺมา  วจฺฉโคตฺโต  อรหตํ  อโหสิ.

[๒๐๐]  เตน  โข  ปน   สมเยน   สมฺพหุลา  ภิกฺข ู  ภควนฺตํ  ทสฺสนาย  คจฺฉนฺติ.  อทฺทสา  โข  
อายสฺมา  วจฺฉโคตฺโต  เต  ภิกฺข ู  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺเต;  ทิสฺวาน   เยน  เต  ภิกฺข ู  เตนุปสงฺกมิ;              
อุปสงฺกมิตฺวา  เต  ภิกฺขู  เอตทโวจ  “หนฺท  กห ํ ปน   ตุเมฺห  อายสฺมนฺโต  คจฺฉถา”ติ ?  ภควนฺตํ  โข  มยํ  
อาวุโส  ทสฺสนาย  คจฺฉามาติ.  เตนหายสฺมนฺโต  มม  วจเนน   ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺทถ,  เอวฺจ    
วเทถ  “วจฺฉโคตฺโต  ภนฺเต  ภิกฺข ุ ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺทติ,  เอวฺจ  วเทต ิ ‘ปริจิณฺโณ  เม  ภควา,  
ปริจิณฺโณ   เม  สุคโต”ติ.  “เอวมาวุโส”ต ิ โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  วจฺฉโคตฺตสฺส  ปจฺจสฺโสสุ.  อถ  โข  
เต  ภิกฺข ู  เยน   ภควา,  เตนุปสงฺกมึสุ;  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต ํ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต ํ  นิสีทึสุ.          
เอกมนฺตํ  นิสินฺนา  โข  เต  ภิกฺข ู  ภควนฺตํ  เอตทโวจุ  “อายสฺมา  ภนฺเต  วจฺฉโคตฺโต  ภควโต  ปาเท     
สิรสา  วนฺทติ,  เอวฺจ  วเทติ  ‘ปริจิณฺโณ   เม  ภควา,  ปริจิณฺโณ   เม  สุคโต”ติ.  ปุพฺเพว  เม  ภิกฺขเว  
วจฺฉโคตฺโต  ภิกฺข ุ เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  วิทิโต  “เตวิชฺโช  วจฺฉโคตฺโต  ภิกฺข ุ มหิทฺธิโก  มหานุภาโว”ติ.  
เทวตาป  เม  เอตมตฺถํ  อาโรเจสุ  “เตวิชฺโช  ภนฺเต  วจฺฉโคตฺโต  ภิกฺขุ  มหิทฺธิโก  มหานุภาโว”ติ.

อิทมโวจ  ภควา.  อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ภาสิตํ  อภินนฺทุนฺติ.
มหาวจฺฉโคตฺตสุตฺตํ  นิฺิตํ  ตติยํ.

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

๓. มหาวัจฉโคตตสูตร
วาดวยปริพาชกชื่อวัจฉโคตร สูตรใหญ

เรื่องกุศลธรรมและอกุศลธรรม
[๑๙๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ  พระเวฬุวัน  สถานที่ใหเหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห 

ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อวัจฉโคตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดสนทนาปราศรัยพอเปนที่
บันเทิงใจ  พอเปนที่ระลึกถึงกันแลวนั่ง ณ ที่สมควร  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 

“ขาพระองคเคยสนทนากับทานพระโคดมเปนเวลานานมาแลว ขอประทานวโรกาส ขอทาน
พระโคดมโปรดแสดงธรรมทั้งที่เปนกุศลและเปนอกุศลแกขาพระองคโดยยอเถิด”

พระผูมีพระภาคตรัสวา “วัจฉะ เราจะแสดงธรรมทั้งที่เปนกุศลและเปนอกุศลแกทานโดยยอ
ก็ได เราจะแสดงธรรมทั้งที่เปนกุศลและเปนอกุศลแกทานโดยพิสดารก็ได แตเราจักแสดงธรรมทั้งที่
เปนกุศลและเปนอกุศลแกทานโดยยอ  ทานจงฟง จงใสใจ ใหดี เราจักกลาว”

วัจฉโคตรปริพาชก ทูลรับสนองพระดำรัสแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสเรื่องนี้วา
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[๑๙๔]  “วัจฉะ โลภะเปนอกุศล อโลภะเปนกุศล โทสะเปนอกุศล อโทสะเปนกุศล โมหะเปน
อกุศล อโมหะเปนกุศล รวมความวา ธรรมที่เปนอกุศลมี ๓ ประการ ธรรมที่เปนกุศลมี ๓ ประการ

ปาณาติบาต(การฆาสัตว) เปนอกุศล ปาณาติปาตา เวรมณี(การงดเวนจากการ ฆาสัตว) เปน
กุศล 

อทินนาทาน(การลักทรัพย) เปนอกุศล อทินนาทานา เวรมณี(การงดเวนจากการลักทรัพย) 
เปนกุศล 

กาเมสุมิจฉาจาร(การประพฤติผิดในกาม) เปนอกุศล กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี (การงดเวน
จากการประพฤติผิดในกาม) เปนกุศล 

มุสาวาท(การพูดเท็จ) เปนอกุศล มุสาวาทา เวรมณี(การงดเวนจากการ พูดเท็จ) เปนกุศล 
ปสุณาวาจา(การพูดสอเสียด) เปนอกุศล ปสุณาย วาจาย เวรมณี(การงดเวนจากการพูดสอ

เสียด) เปนกุศล 
ผรุสวาจา(การพูดคำหยาบ) เปนอกุศล ผรุสาย วาจาย เวรมณี(การงดเวนจากการพูดคำ

หยาบ) เปนกุศล 
สัมผัปปลาปะ(การพูดเพอเจอ) เปนอกุศล สัมผัปปลาปา เวรมณี(การงดเวนจากการพูดเพอ

เจอ) เปนกุศล 
อภิชฌา(ความเพงเล็งอยากไดสิ่งของของผูอื่น) เปนอกุศล อนภิชฌา(ความไมเพงเล็งอยากได

สิ่งของของผูอื่น) เปนกุศล 
พยาบาท(ความคิดราย) เปนอกุศล อพยาบาท(ความไมคิดราย) เปนกุศล 
มิจฉาทิฏฐิ(ความเห็นผิด) เปนอกุศล สัมมาทิฏฐิ(ความเห็นชอบ) เปนกุศล
รวมความวา ธรรมที่เปนอกุศลมี ๑๐ ประการ ธรรมที่เปนกุศลมี ๑๐ ประการ
วัจฉะ เพราะภิกษุละตัณหาไดแลว ตัดรากถอนโคน เหมือนตนตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไป

แลวเหลือแตพ้ืนที ่ทำใหไมมี เกิดขึ้นตอไปไมได จึงเปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว ทำกิจ
ที่ควรทำ5เสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลุประโยชนตนโดยลำดับแลว  สิ้นภวสังโยชนแลว6  หลุด
พนแลวเพราะรูโดยชอบ”

พุทธบริษัทผูทำใหแจงวิมุตติ
[๑๙๕] วัจฉโคตรปริพาชกทูลถามวา “ยกเวนทานพระโคดม ภิกษุแมรูปหนึ่งผูเปนสาวกของ

ทานพระโคดม ผูทำใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตต7ิ  อันไมมีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญา
อันย่ิงเองเขาถึงอยูในปจจุบัน มีอยูหรือ”
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7 ดูเชิงอรรถที่ ๑-๒ ขอ ๒๘ หนา ๓๒ ในเลมนี้



พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา “วัจฉะ ภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของเรา ผูทำใหแจงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตต ิ อันไมมีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันย่ิงเอง เขาถึงอยูในปจจุบัน  มิใชมี
เพียง ๑๐๐ รูป ๒๐๐ รูป ๓๐๐ รูป ๔๐๐ รูป ๕๐๐ รูป ความจริงแลวมีอยูจำนวนมากทีเดียว”

“ยกเวนทานพระโคดม ยกเวนภิกษ ุ ภิกษุณีแมรูปหนึ่งผูเปนสาวิกาของทานพระโคดม ผูทำให
แจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะดวยปญญาอันย่ิงเองเขาถึงอยูในปจจุบัน มีอยูหรือ”

“ภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของเรา ผูทำใหแจงเจโตวิมุตต ิ ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ 
เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันย่ิงเองเขาถึงอยูในปจจุบัน  มิใชมีเพียง ๑๐๐ รูป ๒๐๐ รูป ๓๐๐ รูป 
๔๐๐ รูป ๕๐๐ รูป ความจริงแลวมีอยูจำนวนมากทีเดียว”

“ยกเวนทานพระโคดม ยกเวนภิกษุทั้งหลาย ยกเวนภิกษุณีทั้งหลาย อุบาสกแมคนหนึ่งผูเปน
สาวกของทานพระโคดม ผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจารี  เปนโอปปาติกะ  เพราะ  
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการสิ้นไป จะปรินิพพานในภพนั้น ไมกลับมาจากโลกนั้นอีก มีอยูหรือ”

“อุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของเรา ผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจารี เปน
โอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการสิ้นไป จะปรินิพพานในภพนั้น ไมกลับมาจากโลก
นั้นอีก มิใชมีเพียง ๑๐๐ คน  ๒๐๐ คน  ๓๐๐ คน  ๔๐๐ คน  ๕๐๐ คน  ความจริงแลวมีอยูจำนวนมากที
เดียว”

“ยกเวนทานพระโคดม ยกเวนภิกษุทั้งหลาย ยกเวนภิกษุณีทั้งหลาย ยกเวน  อุบาสกทั้งหลายผู
เปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจารี อุบาสกแมคนหนึ่ง ผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว 
บริโภคกาม ทำตามคำสั่งสอน  ทำถูกตามโอวาท หมดความสงสัย ไมมีคำถามใด ๆ มีความแกลวกลา 
ไมตองเชื่อใครอีก ในหลักคำสอนของพระศาสดา มีอยูหรือ”

“อุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของเรา ผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว บริโภคกาม ทำตามคำสั่ง
สอน ทำถูกตามโอวาท หมดความสงสัย ไมมีคำถามใด ๆ มีความ แกลวกลา ไมตองเชื่อใครอีก ใน
หลักคำสอนของพระศาสดา มิใชมีเพียง ๑๐๐ คน  ๒๐๐ คน  ๓๐๐ คน  ๔๐๐ คน  ๕๐๐ คน  ความจริง
แลวมีอยูจำนวนมากทีเดียว”

“ยกเวนทานพระโคดม ยกเวนภิกษุทั้งหลาย ยกเวนภิกษุณีทั้งหลาย ยกเวนอุบาสกทั้งหลายผู
เปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจาร ี ยกเวนอุบาสกทั้งหลายผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว 
บริโภคกาม อุบาสิกาแมคนหนึ่งผูเปนสาวิกา ของทานพระโคดม ผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปน
เพ่ือนพรหมจาริณี เปน  โอปปาติกะ  เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการสิ้นไป จะปรินิพพานในภพ
นั้น  ไมกลับมาจากโลกนั้นอีก มีอยูหรือ”

“อุบาสิกาทั้งหลายผูเปนสาวิกาของเรา ผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจาริณี 
เปนโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการสิ้นไป จะปรินิพพานในภพนั้น ไมกลับมาจาก
โลกนั้นอีก มิใชมีเพียง ๑๐๐ คน  ๒๐๐ คน  ๓๐๐ คน ๔๐๐ คน  ๕๐๐ คน  ความจริงแลวมีอยูจำนวน
มากทีเดียว”

“ยกเวนทานพระโคดม ยกเวนภิกษุทั้งหลาย ยกเวนภิกษุณีทั้งหลาย ยกเวนอุบาสกทั้งหลายผู
เปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจาร ี ยกเวนอุบาสกทั้งหลายผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว 

8



บริโภคกาม ยกเวนพวกอุบาสิกาผูเปน  คฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจาริณี อุบาสิกาแมคน
หนึ่งผูเปนสาวิกา ของทานพระโคดมผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว บริโภคกาม ทำตามคำสั่งสอน ทำ
ถูกตามโอวาท หมดความสงสัย ไมมีคำถามใด ๆ มีความแกลวกลา ไมตองเชื่อใครอีก ในหลักคำสอน
ของพระศาสดาของตน มีอยูหรือ”

“วัจฉะ อุบาสิกาทั้งหลายผูเปนสาวิกาของเรา ผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว บริโภคกาม ทำ
ตามคำสั่งสอน  ทำถูกตามโอวาท หมดความสงสัย ไมมีคำถาม ใด ๆ มีความแกลวกลา ไมตองเชื่อ
ใครอีก ในหลักคำสอนของพระศาสดา มิใชมีเพียง ๑๐๐ คน  ๒๐๐ คน  ๓๐๐ คน ๔๐๐ คน  ๕๐๐ คน 
ความจริงแลวมีอยูจำนวนมากทีเดียว”

การบำเพ็ญธรรมใหบริบูรณ
[๑๙๖] วัจฉโคตรปริพาชกทูลถาม(ตอไป)วา “ขาแตทานพระโคดม  ถาทานพระโคดมเทานั้น

ไดทรงบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ แตพวกภิกษุจักไมไดบำเพ็ญใหบริบูรณ ดวยเหตุนั้น  พรหมจรรยนี้
อาจจะไมบริบูรณเชนนี ้แตเพราะทานพระโคดมทรงบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ และพวกภิกษุก็บำเพ็ญ
ใหบริบูรณดวยเหตุนั้น พรหมจรรย นี้จึงบริบูรณไดเชนนี้ 

ถาทานพระโคดมไดทรงบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ และพวกภิกษุไดบำเพ็ญใหบริบูรณ แตพวก
ภิกษุณีไมไดบำเพ็ญใหบริบูรณ ดวยเหตุนั้น  พรหมจรรยนี้อาจจะไมบริบูรณเชนนี ้ แตเพราะทานพระ
โคดมทรงบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ และพวกภิกษุก็ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ ทั้งพวกภิกษุณีก็บำเพ็ญให
บริบูรณ ดวยเหตุนั้น พรหมจรรยนี้จึงบริบูรณไดเชนนี้ 

ถาทานพระโคดมไดทรงบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบำเพ็ญใหบริบูรณ และทั้งพวก
ภิกษุณีก็ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ แตพวกอุบาสกผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจาร ี ไม
บำเพ็ญใหบริบูรณ ดวยเหตุนั้น พรหมจรรยนี้อาจจะไมบริบูรณ เชนนี้ แตเพราะทานพระโคดมได
บำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบำเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณีไดบำเพ็ญใหบริบูรณ และพวก
อุบาสกผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว เปนเพื่อนพรหมจารี ก็ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ ดวยเหตุนั้น 
พรหมจรรยนี้จึงบริบูรณได เชนนี้ 

ถาทานพระโคดมไดทรงบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบำเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณี
ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสกผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจาร ีไดบำเพ็ญให
บริบูรณ แตพวกอุบาสกผูเปนคฤหัสถ นุงขาว หมขาว บริโภคกาม ไมไดบำเพ็ญใหบริบูรณ ดวยเหตุ
นั้น  พรหมจรรยนี้อาจจะไมบริบูรณเชนนี ้ แตเพราะทานพระโคดมไดทรงบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ 
พวกภิกษ ุ ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณีไดบำเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกผูเปนคฤหัสถ นุงขาว
หมขาว เปนเพ่ือนพรหมจาร ี ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสกผูเปน  คฤหัสถนุงขาวหมขาว 
บริโภคกามก็ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ ดวยเหตุนั้น พรหมจรรยนี้จึงบริบูรณไดเชนนี้ 

ถาทานพระโคดมไดทรงบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบำเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณี
ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจาร ี ไดบำเพ็ญให
บริบูรณ และพวกอุบาสกผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว บริโภคกาม ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ แตพวก
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อุบาสิกาผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจาริณี ไมไดบำเพ็ญใหบริบูรณ ดวยเหตุนั้น 
พรหมจรรยนี้อาจจะไมบริบูรณเชนนี ้ แตเพราะทานพระโคดมไดทรงบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวก
ภิกษุไดบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุณีไดบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกอุบาสก ผูเปนคฤหัสถ 
นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจารี ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสก ผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว 
บริโภคกาม ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสิกา ผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว เปนเพื่อน
พรหมจาริณี ก็ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ ดวยเหตุนั้น พรหมจรรยนี้จึงบริบูรณไดเชนนี้ 

ถาทานพระโคดมไดทรงบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบำเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณี
ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจาร ี ไดบำเพ็ญให
บริบูรณ พวกอุบาสกผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว บริโภคกาม ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ และพวก
อุบาสิกาผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจาริณี ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ แตพวกอุบาสิกาผู
เปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว บริโภคกาม ไมไดบำเพ็ญใหบริบูรณ ดวยเหตุนั้น พรหมจรรยนี้อาจจะไม
บริบูรณ เชนนี้ 

แตเพราะทานพระโคดมไดทรงบำเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบำเพ็ญใหบริบูรณ พวก
ภิกษุณีไดบำเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว  เปนเพ่ือนพรหมจารี  ได
บำเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว บริโภคกาม ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ พวก
อุบาสิกาผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว เปนเพ่ือนพรหมจาริณี ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสิกา 
ผูเปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว บริโภคกาม ก็ไดบำเพ็ญใหบริบูรณ ดวยเหตุนั้น พรหมจรรยนี้จึงบริบูรณ
ไดเชนนี้

วัจฉโคตรปริพาชกขอบรรพชา
[๑๙๗] ขาแตทานพระโคดม แมน้ำคงคามีแตจะไหลหลั่งลนไปสูมหาสมุทร รวมกันอยูใน

มหาสมุทร แมฉันใด บริษัทของทานพระโคดมซึ่งมีทั้งคฤหัสถและบรรพชิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน  มีแตมุง
ไป กาวไป และดำเนินไปสูนิพพาน บรรลุนิพพานอยู ขาแตทานพระโคดม พระภาษิตของพระองค
ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ขาแตทานพระโคดม พระภาษิตของพระองคชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ทานพระโคดม
ทรงประกาศ ธรรมแจมแจงโดยประการตาง ๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปดของที่ปด 
บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา “คนมีตาดีจักเห็นรูปได” ขาพระองคนี้ขอ
ถึงทานพระโคดม พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทใน
สำนักของทานพระโคดมเถิด”

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา “วัจฉะ ผูเคยเปนอัญเดียรถียประสงคจะบรรพชาอุปสมบทใน
ธรรมวินัยนี้ จะตองอยูปริวาส8 ๔ เดือน  หลังจาก ๔ เดือนลวงไปแลว เมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจจึงจะให
บรรพชาอุปสมบทเปนภิกษุได อนึ่ง ในเรื่องนี้  เราคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย”

“ขาแตพระองคผูเจริญ หากผูเคยเปนอัญเดียรถียประสงคจะบรรพชาอุปสมบท ในพระธรรม
วินัยนี้ จะตองอยูปริวาส ๔ เดือน  หลังจาก ๔ เดือนลวงไปแลว เมื่อภิกษุทั้งหลายพอใจก็จะให
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บรรพชาอุปสมบทเปนภิกษ ุ ขาพระองคจักขออยูปริวาส ๔ ป หลังจาก ๔ ปลวงไปแลว เมื่อภิกษุทั้ง
หลายพอใจก็จงใหบรรพชาอุปสมบท เปนภิกษุเถิด”

วัจฉโคตรปริพาชกไดบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผูมีพระภาคแลว
สมถวิปสสนา

ทานพระวัจฉโคตรอุปสมบทแลวไมนาน  คืออุปสมบทไดก่ึงเดือน ก็ไดเขาไปเฝา พระผูมีพระ
ภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่สมควร ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 

“ขาแตพระองคผูเจริญ ผล ๓ เบื้องต่ำมีประมาณเทาใดซึ่งบุคคลจะพึงบรรลุดวย ญาณของ
พระเสขะ และดวยวิชชาของพระเสขะ9  ผลนั้นทั้งหมดขาพระองคบรรลุแลว ขอพระผูมีพระภาคทรง
แสดงธรรมที่ย่ิงขึ้นไปแกขาพระองคเถิด”

พระผูมีพระภาคตรัสวา “วัจฉะ ถาเชนนั้น  เธอจงเจริญธรรม ๒ ประการ คือ (๑) สมถะ (๒) 
วิปสสนา ใหย่ิงขึ้นไปเถิด ธรรม ๒ ประการ คือ (๑) สมถะ (๒) วิปสสนา นี้ซึ่งเธอเจริญใหย่ิงขึ้นไปแลว 
จักเปนไปเพ่ือรูแจงธรรมธาตุหลายประการ

อภิญญา ๖
[๑๙๘] วัจฉะ เธออาจจะหวังวา “เราควรบรรลุอิทธิวิธญาณแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คน

เดียวแสดงเปนหลายคนก็ได หลายคนแสดงเปนคนเดียวก็ได แสดงใหปรากฏ หรือใหหายไปก็ได 
ทะลุฝา กำแพง (และ)ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือน ไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นหรือดำลงในแผนดินเหมือน
ไปในน้ำก็ได เดินบนน้ำโดยที่น้ำ ไมแยกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศ
เหมือนนกบินไปก็ได ใชฝามือลูบคลำดวงจันทร ดวงอาทิตย อันมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากก็ได ใช
อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได”

เมื่อมีเหต1ุ0อยู เธอก็จักบรรลุความเปนผูสามารถในอิทธิวิธญาณแสดงฤทธ์ิไดหลายอยางนั้น
ไดแน (๑)

เธออาจจะหวังวา “เราควรไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ (๑) เสียงทิพย (๒) เสียง มนุษย ทั้งที่อยูไกล
และอยูใกลดวยหูทิพยอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย”

เมื่อมีเหตุอยู เธอจักบรรลุความเปนผูสามารถในทิพพโสตธาตุไดแน (๒)
เธออาจจะหวังวา “เราพึงกำหนดรูจิตของสัตว และบุคคลอื่นไดดวยจิตของตน คือ
จิตมีราคะก็รูวา “จิตมีราคะ” หรือจิตปราศจากราคะก็รูวา “จิตปราศจากราคะ” 
จิตมีโทสะก็รูวา “จิตมีโทสะ” หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวา “จิตปราศจากโทสะ” 
จิตมีโมหะก็รูวา “จิตมีโมหะ” หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวา “จิตปราศจากโมหะ” 
จิตหดหูก็รูวา “จิตหดหู” หรือจิตฟุงซานก็รูวา “จิตฟุงซาน”
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9  วิชชาของพระเสขะ  ในที่นี้หมายถึงสามัญญผล ๓ เบื้องต่ำ (คือ โสดาปตติผล สกทาคามิผล และ อนาคามิผล)  อีกนัยหนึ่ง 
หมายถึงมรรคปญญาอันถึงลักษณะของพระเสขะ (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๙๗/๑๔๘, ม.ม.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๙๗/๑๑๓)

10 เหต ุในที่นี้หมายถึงอภิญญา ฌานที่มีอภิญญาเปนฐาน พระอรหัต หรือการเห็นแจงพระอรหัต (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๙๘/๑๔๙)



จิตเปนมหัคคตะ11(จิตถึงความเปนใหญ)ก็รูวา “จิตเปนมหัคคตะ” หรือจิตไมเปนมหัคคตะก็รู
วา “จิตไมเปนมหัคคตะ”

จิตมีจิตอื่นย่ิงกวาก็รูวา “จิตมีจิตอื่นย่ิงกวา” หรือจิตไมมีจิตอื่นย่ิงกวาก็รูวา “จิตไมมีจิตอื่นย่ิง
กวา”

จิตเปนสมาธิก็รูวา “จิตเปนสมาธิ” หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา “จิตไมเปนสมาธิ” 
จิตหลุดพนก็รูวา “จิตหลุดพน” หรือจิตไมหลุดพนก็รูวา “จิตไมหลุดพน” 
เมื่อมีเหตุอยู เธอก็จักบรรลุความเปนผูสามารถในเจโตปริยญาณนั้นไดแน (๓)
เธออาจจะหวังวา “เราควรระลึกชาติกอนไดหลายชาต ิคือ ๑ ชาติบาง ๒ ชาติบาง ๓ ชาติบาง 

๔ ชาติบาง ๕ ชาติบาง ๑๐ ชาติบาง ๒๐ ชาติบาง ๓๐ ชาติบาง ๔๐ ชาติบาง ๕๐ ชาติบาง ๑๐๐ ชาติ
บาง ๑,๐๐๐ ชาติบาง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอัน
มากบาง ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป12เปนอันมากบางวา “ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น  มีตระกูล มี
วรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข และมีอายุอยางนั้น  ๆ จุติจากภพนั้น  ก็ไปเกิดในภพโนน   แมในภพนั้น
เราก็มีชื่ออยางนั้น  มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกขและ มีอายุอยางนั้น ๆ จุติจากภพนั้นจึง
มาเกิดในภพนี้” เราระลึกชาติกอนไดหลายชาติ พรอมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอยางนี้”

เมื่อมีเหตุอยู เธอจักบรรลุความเปนผูสามารถในปุพเพนิวาสานุสสติญาณนั้น ไดแน (๔)
เธออาจจะหวังวา “เราควรเห็นหมูสัตวผูกำลังจุต ิ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม

งาม เกิดดีและเกิดไมดี ดวยตาทิพยอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย รูชัดถึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา “หมู
สัตวที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กลาวรายพระอริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู
อื่นใหทำกรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแลวจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต  นรก13 
แตหมูสัตวที ่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ไมกลาวรายพระอริยะ มีความเห็นชอบ และ
ชักชวนผูอื่นใหทำกรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลวจะไปบังเกิด ในสุคติโลกสวรรค” 
เราเห็นหมูสัตวผูกำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและ ไมงาม เกิดดีและเกิดไมดีดวยตา
ทิพยอันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย รูชัดถึงหมูสัตวผูเปนไป ตามกรรมอยางนี้แล”

เมื่อมีเหตุอยู เธอจักบรรลุความเปนผูสามารถในจุตูปปาตญาณนั้นไดแน (๕)
วัจฉะ เธออาจจะหวังวา  “เราควรทำใหแจงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันไมมีอาสวะเพราะ

อาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันย่ิงเองเขาถึงอยูในปจจุบัน”
เมื่อมีเหตุอยู เธอจักบรรลุความเปนผูสามารถในอาสวักขยญาณนั้นไดแน” (๖)
[๑๙๙] ครั้งนั้น ทานพระวัจฉโคตรชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ 

ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค กระทำประทักษิณแลวหลีกออกไปอยูคนเดียว ไมประมาท มีความ
เพียร อุทิศกายและใจอยู ไมนานนัก ไดทำใหแจงประโยชนยอดเย่ียมอันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ที่
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11 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ขอ ๒๐ หนา ๒๑ ในเลมนี้

12 ดูเชิงอรรถที่ ๒ ขอ ๑๔ หนา ๑๗ ในเลมนี้

13 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ขอ ๑๕ หนา ๑๘ ในเลมนี้



เหลากุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยูใน
ปจจุบัน  ไดรูชัดวา “ชาติสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแลว ไมมีกิจอื่นเพ่ือความ
เปนอยางนี้อีกตอไป14”

ทานพระวัจฉโคตรไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย
[๒๐๐] สมัยนั้น  ภิกษุจำนวนมากพากันไปเขาเฝาพระผูมีพระภาค ทานพระวัจฉโคตรไดเห็น

ภิกษุเหลานั้นกำลังเดินมาแตไกล จึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้นจนถึง ที่อยู แลวถามวา “ทานผูมีอายุทั้ง
หลาย พวกทานกำลังจะไปไหนกัน”

ภิกษุเหลานั้นตอบวา “ทานผูมีอายุ พวกเราจะไปเฝาพระผูมีพระภาค”
ทานพระวัจฉโคตรกลาววา “ทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาเชนนั้น ขอพวกทานจงถวายอภิวาทพระ

ยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และจงกราบทูลอยางนี้ ตามคำของกระผมวา “ขาแต
พระองคผูเจริญ ภิกษุชื่อวัจฉโคตรขอถวายอภิวาท พระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา 
และขอกราบทูลอยางนี้วา “ขาพระองคไดปรนนิบัต1ิ5พระผูมีพระภาคแลว ขาพระองคไดปรนนิบัติ
พระสุคตแลว”

ภิกษุเหลานั้นรับคำแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ  ที่
สมควร ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา “ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระวัจฉโคตร ขอถวายอภิวาท
พระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และขอใหกราบทูลอยางนี้วา “ขาพระองคได
ปรนนิบัติพระผูมีพระภาคแลว ขาพระองคไดปรนนิบัติ พระสุคตแลว พระพุทธเจาขา”

พระผูมีพระภาคตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย เรากำหนดรูจิตของภิกษุชื่อวัจฉโคตรดวยจิตของเรา
กอนแลววา “ภิกษุชื่อวัจฉโคตรเปนผูมีวิชชา ๓ มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก” แมเทวดาทั้งหลายก็บอก
เนื้อความนี้แกเราแลววา “ขาแตพระองค ผูเจริญ ภิกษุชื่อวัจฉโคตรเปนผูมีวิชชา ๓ มีฤทธ์ิมาก มี
อานุภาพมาก”

พระผูมีพระภาคไดตรัสภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจยินดีตางชื่นชมพระภาษิต ของพระผูมี
พระภาค ดังนี้แล

มหาวัจฉโคตตสูตรท่ี ๓ จบ

____________________
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14 ดูเชิงอรรถที่ ๕ ขอ ๑๖ หนา ๑๘ ในเลมนี้

15  ขาพระองคไดปรนนิบัต ิ ในที่นี้หมายถึงพระเถระพยากรณอรหัตตผลโดยสังเขป เพราะผูเปนพระขีณาสพชื่อวาไดปรนนิบัติ
พระผูมีพระภาคแลว (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๐๐/๑๔๙)


