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๘. สกฺกปญฺหสุตฺต 
[๓๔๔] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา มคเธสุ วิหรติ, ปาจีนโต ราชคหสฺส อมฺพสณฺโฑ  1

นาม พฺราหฺมณคาโม, ตสฺสุตฺตรโต เวทิยเก ปพฺพเต อินฺทสาลคุหายํ. เตน โข ปน สมเยน สกฺกสฺส 
เทวานมินฺทสฺส อุสฺสุกฺกํ อุทปาทิ ภควนฺตํ ทสฺสนาย. อถ โ ข สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส เอตทโหสิ 
“กหํ นุ โข ภควา เอตรหิ วิหรติ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ”ติ. อทฺทสา โข สกฺโก เทวานมินฺโท ภควนฺตํ 
มคเธสุ วิหรนฺตํ, ปาจีนโต ราชคหสฺส อมฺพสณฺโฑ นาม พฺราหฺมณคาโม, ตสฺสุตฺตรโต เวทิยเก 
ปพฺพเต อินฺทสาลคุหายํ; ทิสฺวาน เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ “อยํ มาริสา ภควา มคเธสุ วิหรติ, 
ปาจีนโต ราชคหสฺส อมฺพสณฺโฑ นาม พฺราหฺมณคาโม, ตสฺสุตฺตรโต เวทิยเก ปพฺพเต อินฺทสาล    
คุหายํ. ยทิ ปน มาริสา มยนฺตํ ภควนฺตํ ทสฺสนาย อุปสงฺกเมยฺยาม อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทฺธนฺ”ติ. 
“เอวํ ภทฺทนฺตวา”ติ โข เทวา ตาวตึสา สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปจฺจสฺโสสุํ. 

[๓๔๕] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ปญฺจสิขํ คนฺธพฺพปุตฺตํ  อามนฺเตสิ “อยํ ตาต ปญฺจสิข 2

ภควา มคเธสุ วิหรติ, ปาจีนโต ราชคหสฺส อมฺพสณฺโฑ นาม พฺราหฺมณคาโม, ตสฺสุตฺตรโต เวทิยเก 
ปพฺพเต อินฺทสาลคุหายํ. ยทิ ปน ตาต ปญฺจสิข มยํ ตํ ภควนฺตํ ทสฺสนาย อุปสงฺกเมยฺยาม อรหนฺตํ 
สมฺมาสมฺพุทฺธนฺ”ติ. “เอวํ ภทฺทนฺตวา”ติ โ ข ปญฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส      
ปฏิสฺสุตฺวา เพลุวปณฺฑุวีณํ อาทาย สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส อนุจริยํ อุปาคมิ. 

[๓๔๖] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท เทเวหิ ตาวตึเสหิ ปริวุโต ปญฺจสิเขน คนฺธพฺพปุตฺเตน 
ปุรกฺขโต, เสยฺยถาปิ นาม พลวา ปุริโส สมฺมิญฺชิตํ วา พาหํ ปสาเรยฺย, ปสาริตํ วา พาหํ             
สมฺมิญฺเชยฺย, เอวเมว เทเวสุ ตาวตึเสสุ อนฺตรหิโต, มคเธสุ ปาจีนโต ราชคหสฺส อมฺพสณฺโฑ นาม 
พฺราหฺมณคาโม, ตสฺสุตฺตรโต เวทิยเก ปพฺพเต ปจฺจุฏฺฐาสิ. เตน โข ปน สมเยน เวทิยโก ปพฺพโต 
อติริว โอภาสชาโต โหติ อมฺพสณฺโฑ จ พฺราหฺมณคาโม, ยถา ตํ เทวานํ เทวานุภาเวน. อปิสฺสุทํ 
ปริโต คาเมสุ มนุสฺสา เอวมาหํสุ “อาทิตฺตสฺสุ นามชฺช เวทิยโก ปพฺพโต, ฌายตสฺสุ  นามชฺช      3

เวทิยโก ปพฺพโต, ชลตสฺสุ  นามชฺช เวทิยโก; ปพฺพโต กึ สุ นามชฺช เวทิยโก ปพฺพโต อติริว โอภาส4

ชาโต อมฺพสณฺโฑ จ พฺราหฺมณคาโม”ติ สํวิคฺคา โลมหฏฺฐชาตา อเหสุํ. 
[๓๔๗] อถ โ ข สกฺโก เทวานมินฺโท ปญฺจสิขํ คนฺธพฺพปุตฺตํ อามนฺเตสิ “ทุรุปสงฺกมา โ ข 

ตาต ปญฺจสิข ตถาคตา มาทิเสน; ฌายี ฌานรตา, ตทนนฺตรํ  ปฏิสลฺลีนา. ยทิ ปน ตฺวํ ตาต    5

ปญฺจสิข ภควนฺตํ ปฐมํ ปสาเทยฺยาสิ, ตยา ตาต ปฐมํ ปสาทิตํ ปจฺฉา มยํ ตํ ภควนฺตํ ทสฺสนาย 
อุปสงฺกเมยฺยาม อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทฺธนฺ”ติ. “เอวํ ภทฺทนฺตวา”ติ โ ข ปญฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต 

 ฉ.ม. อมฺพสณฺฑา1

 ฉ.ม.สี. คนฺธพฺพเทวปุตฺตํ 2

 ฉ.ม. ฌายติสุ; สี.อิ. ฌายิตสฺสุ 3

 ฉ.ม. ชลติสุ; สี.อิ. ชลิตสฺสุ 4

 ฉ.ม. ตทนฺตรํ 5



�2

สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เวฬุวปณฺฑุวีณํ อาทาย, เยน อินฺทสาลคุหา, เตนุปสงฺกมิ;    
อุปสงฺกมิตฺวา “เอตฺตาวตา เม ภควา เนว  อติทูเร โข วสติ๕ นาจฺจาสนฺเน, สทฺทญฺจ เม โสสฺสตี”ติ 6

เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ. 
  

ปญฺจสิขคีตคาถา 
[๓๔๘] เอกมนฺตํ ฐิโต โ ข ปญฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต เวฬุวปณฺฑุวีณํ อสฺสาเวสิ, อิมา จ 

คาถาโย อภาสิ พุทฺธูปสญฺหิตา ธมฺมูปสญฺหิตา สํฆูปสญฺหิตา อรหนฺตูปสญฺหิตา กามูปสญฺหิตา :  
“วนฺเท เต ปิตรํ ภทฺเท   ติมฺพรุํ สุริยวจฺฉเส, 
เยน ชาตาสิ กลฺยาณี   อานนฺทชนนี มม. 
วาโตว เสทตํ กนฺโต   ปานียํว ปิปาสโต 
องฺคีรสิ ปิยา เมสิ              ธมฺโม อรหตํ อิว.  7

อาตุรสฺเสว เภสชฺชํ   โภชนํว ชิฆจฺฉโต 
ปรินิพฺพาปย ภทฺเท   ชลนฺตมิว วารินา. 
สีโตทกํ โปกฺขรณึ              ยุตฺตํ กิญฺชกฺขเรณุนา 
นาโค ฆมฺมาภิตตฺโตว   โอคาเห เต ถนูทรํ. 
อจฺจงฺกุโสว นาโค จ    ชิตํ เม ตุตฺตโตมรํ 8

การณํ นปฺปชานามิ   สมฺมตฺโต ลกฺขณูรุยา. 
ตยิ คธิตจิตฺโตสฺมิ    จิตฺตํ วิปริณามิตํ 9

ปฏิคฺคนฺตุํ น สกฺโกมิ   วงฺกฆโสฺตว อมฺพุโช. 
วามูรุ สช มํ ภทฺเท   สช มํ มนฺทโลจเน 
ปลิสฺสช มํ กลฺยาณิ,   เอตํ เม อภิปตฺถิตํ. 
อปฺปโก วต เม สนฺโต   กาโม เวลฺลิตเกสิยา 
อเนกภาโว สมุปฺปาทิ   อรหนฺเตว ทกฺขิณา. 
ยํ เม อตฺถิ กตํ ปุญฺญํ   อรหนฺเตสุ ตาทิสุ, 
ตํ เม สพฺพงฺคกลฺยาณิ   ตยา สทฺธึ วิปจฺจตํ. 
ยํ เม อตฺถิ กตํ ปุญฺญํ   อสฺมึ ปฐวิมณฺฑเล, 
ตํ เม สพฺพงฺคกลฺยาณิ   ตยา สทฺธึ วิปจฺจตํ. 
สกฺยปุตฺโตว ฌาเนน   เอโกทิ นิปโก สโต 
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อมตํ มุนิ ชิคึสาโน   ตมหํ สุริยวจฺฉเส. 
ยถาปิ มุนิ นนฺเทยฺย   ปตฺวา สมฺโพธิมุตฺตมํ, 
เอวํ นนฺเทยฺยํ กลฺยาณิ   มิสฺสีภาวํ คโต ตยา. 
สกฺโก เจ เม วรํ ทชฺชา   ตาวตึสานมิสฺสโร 
ตาหํ ภทฺเท วเรยฺยาเห   เอวํ กาโม ทโฬฺห มม. 
สาลํว น จิรํ ผุลฺลํ              ปิตรํ เต สุเมธเส 
วนฺทมาโน นมสฺสามิ,   ยสฺสา เสตาทิสี ปชา”ติ. 
[๓๔๙] เอวํ วุตฺเต, ภควา ปญฺจสิขํ คนฺธพฺพเทวปุตฺตํ เอตทโวจ “สํสนฺทติ โข เต ปญฺจสิข 

ตนฺติสฺสโร คีตสฺสเรน, คีตสฺสโร จ ตนฺติสฺสเรน; เนว ปน  เต ปญฺจสิข ตนฺติสฺสโร คีตสฺสรํ            10

อติวตฺตติ, น  คีตสฺสโร จ ตนฺติสฺสรํ. กทา สํยูฬฺหา ปน เต ปญฺจสิข อิมา คาถา พุทฺธูปสญฺหิตา 11

ธมฺมูปสญฺหิตา สํฆูปสญฺหิตา อรหนฺตูปสญฺหิตา กามูปสญฺหิตา”ติ. “เอกมิทํ  ภนฺเต สมยํ ภควา 12

อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร อชปาลนิโคฺรเธ ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ. เตน โข ปนาหํ ภนฺเต 
สมเยน ภทฺทา นาม สุริยวจฺฉสา ติมฺพรุโน คนฺธพฺพรญฺโญ ธีตา, ตมภิกงฺขามิ. สา โข ปน ภนฺเต 
ภคินี ปรกามินี โหติ, สิขณฺฑี นาม มาตลิสฺส สงฺคาหกสฺส ปุตฺโต, ตมภิกงฺขติ. ยโต โข อหํ ภนฺเต ตํ 
ภคินึ นาลตฺถํ เกนจิ ปริยาเยน, อถาหํ เวฬุวปณฺฑุวีณํ อาทาย, เยน ติมฺพรุโน คนฺธพฺพรญฺโญ       
นิเวสนํ, เตนุปสงฺกมึ; อุปสงฺกมิตฺวา เวฬุวปณฺฑุวีณํ อสฺสาเวสึ, อิมา จ คาถาโย อภาสึ              
พุทฺธูปสญฺหิตา ธมฺมูปสญฺหิตา สํฆูปสญฺหิตา อรหนฺตูปสญฺหิตา กามูปสญฺหิตา :  

‘วนฺเท เต ปิตรํ ภทฺเท   ติมฺพรุํ สุริยวจฺฉเส 
เยน ชาตาสิ กลฺยาณี   อานนฺทชนนี มม ฯเปฯ 
สาลํว น จิรํ ผุลฺลํ              ปิตรํ เต สุเมธเส 
วนฺทมาโน นมสฺสามิ   ยสฺสา เสตาทิสี ปชา’ติ. 
เอวํ วุตฺเต, ภนฺเต ภทฺทา สุริยวจฺฉสา มํ เอตทโวจ ‘น โ ข เม มาริส โ ส ภควา สมฺมุขา 

ทิฏฺโฐ; อปิจ สุโตเยว เม โส ภควา เทวานํ ตาวตึสานํ สุธมฺมายํ สภายํ อุปนจฺจนฺติยา. ยโต โข ตฺวํ 
มาริส ตํ ภควนฺตํ กิตฺเตสิ, โ หตุ โ น อชฺช สมาคโม’ติ. โ สเยว โ น ภนฺเต ตสฺสา ภคินิยา สทฺธึ          
สมาคโม อโหสิ, น จทานิ ตโต ปจฺฉา”ติ. 

  
สกฺกูปสงฺกม 

[๓๕๐] อถ โข สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส เอตทโหสิ “ปฏิสมฺโมทติ ปญฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต 
ภควตา, ภควา จ ปญฺจสิเขนา”ติ. อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ปญฺจสิขํ คนฺธพฺพปุตฺตํ อามนฺเตสิ 
“อภิวาเทหิ เม ตฺวํ ตาต ปญฺจสิข ภควนฺตํ ‘สกฺโก ภนฺเต เทวานมินฺโท สามจฺโจ สปริชโน ภควโต 
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ปาเท สิรสา วนฺทตี”ติ. “เอวํ ภทฺทนฺตวา”ติ โ ข ปญฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส 
ปฏิสฺสุตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทติ ‘สกฺโก ภนฺเต เทวานมินฺโท สามจฺโจ สปริชโน ภควโต ปาเท สิรสา 
วนฺทตี”ติ. “เอวํ สุขี โ หตุ ปญฺจสิข สกฺโก เทวานมินฺโท สามจฺโจ สปริชโน, สุขกามา หิ เทวา         
มนุสฺสา อสุรา นาคา คนฺธพฺพา เย จญฺเญ สนฺติ ปุถุกายา”ติ. 

[๓๕๑] เอวญฺจ ปน ตถาคตา เอวรูเป มเหสกฺเข ยกฺเข อภิวทนฺติ. อภิวทิโต สกฺโก          
เทวานมินฺโท ภควโต อินฺทสาลคุหํ ปวิสิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ. เทวาปิ     
ตาวตึสา อินฺทสาลคุหํ ปวิสิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐํสุ. ปญฺจสิโขปิ            
คนฺธพฺพปุตฺโต อินฺทสาลคุหํ ปวิสิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ. 

เตน โข ปน สมเยน อินฺทสาลคุหา วิสมา สนฺตี สมา สมปาทิ, สมฺพาธา สนฺตี อุรุทฺธา  13

สมปาทิ, อนฺธกาโร คุหายํ อนฺตรธายิ, อาโลโก อุทปาทิ; ยถา ตํ เทวานํ เทวานุภาเวน. 
[๓๕๒] อถ โ ข ภควา สกฺกํ เทวานมินฺทํ เอตทโวจ “อจฺฉริยมิทํ อายสฺมโต โ กสิยสฺส,     

อพฺภุตมิทํ อายสฺมโต โ กสิยสฺส ตว พหุกิจฺจสฺส พหุกรณียสฺส, ยทิทํ อิธาคมนนฺ”ติ. “จิรปฏิกาหํ    
ภนฺเต ภควนฺตํ ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุกาโม; อปิจ เทวานํ ตาวตึสานํ เกหิจิ  กิจฺจกรณีเยหิ            14

พฺยาวโฏ; เอวาหํ นาสกฺขึ ภควนฺตํ ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุํ. เอกมิทํ ภนฺเต สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ       
วิหรติ สลฬาคารเก. อถ โขหํ ภนฺเต สาวตฺถึ อคมาสึ ภควนฺตํ ทสฺสนาย. เตน โข ปน ภนฺเต สมเยน 
ภควา อญฺญตเรน สมาธินา นิสินฺโน โ หติ; ภุชคี  นาม เวสฺสวณสฺส มหาราชสฺส ปริจาริกา         15

ภควนฺตํ ปจฺจุปฏฺฐิตา โ หติ, ปญฺชลิกา นมสฺสมานา ติฏฺฐติ. อถ โ ขหํ ภนฺเต ภูชคึ เอตทโวจํ         
‘อภิวาเทหิ เม ตฺวํ ภคินิ ภควนฺตํ ‘สกฺโก ภนฺเต เทวานมินฺโท สามจฺโจ สปริชโน ภควโต ปาเท สิรสา 
วนฺทตี’ติ. เอวํ วุตฺเต, ภนฺเต สา ภุชคี มํ เอตทโวจ ‘อกาโล โข มาริส ภควนฺตํ ทสฺสนาย, ปฏิสลฺลีโน 
ภควา’ติ. ‘เตนหิ ภคินิ, ยทา ภควา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐิโต โ หติ, อถ มม วจเนน ภควนฺตํ       
อภิวาเทหิ ‘สกฺโก ภนฺเต เทวานมินฺโท สามจฺโจ สปริชโน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตี’ติ; กจฺจิ เม 
สา ภนฺเต ภคินี ภควนฺตํ อภิวาเทสิ ? สรติ ภควา ตสฺสา ภคินิยา วจนนฺ”ติ. “อภิวาเทสิ มํ สา       
เทวานมินฺท ภคินี; สรามหํ ตสฺสา ภคินิยา วจนํ; อปิจาหํ อายสฺมโต จกฺกเนมิสทฺเทน  ตมฺหา 16

สมาธิมฺหา วุฏฺฐิโต”ติ. “เย เต ภนฺเต เทวา อเมฺหหิ ปฐมตรํ ตาวตึสกายํ อุปปนฺนา, เตสํ เม สมฺมุขา 
สุตํ สมฺมุขา ปฏิคฺคหิตํ ‘ยทา ตถาคตา โลเก อุปฺปชฺชนฺติ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา, ทิพฺพา กายา 
ปริปูเรนฺติ, หายนฺติ อสุรกายา’ติ. ตํ เม อิทํ ภนฺเต สกฺขิทิฏฺฐํ; ยโต ตถาคโต โลเก อุปฺปนฺโน อรหํ 
สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ทิพฺพา กายา ปริปูเรนฺติ, หายนฺติ อสุรกายา’ติ. 

  

 สี.อิ. อุรุนฺทา; ฉ.ม. อุรุทฺทา 13

 ฉ.ม. เกหิจิ เกหิจิ 14

 ฉ.ม. ภูชติ จ; สี.อิ. ภุญฺชตี จ 15

 ฉ.ม.สี. เนมิสนฺเทน 16
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โคปกวตฺถุ 
[๓๕๓] อิเธว ภนฺเต กปิลวตฺถุสฺมึ โ คปิกา นาม สกฺยธีตา อโหสิ พุทฺเธ ปสนฺนา ธมฺเม      

ปสนฺนา สํเฆ ปสนฺนา สีเลสุ ปริปูรการินี, สา อิตฺถีจิตฺตํ  วิราเชตฺวา ปุริสจิตฺตํ  ภาเวตฺวา        17 18

กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปนฺนา, เทวานํ ตาวตึสานํ สหพฺยตํ อมฺหากํ ปุตฺตตฺตํ 
อชฺฌุปคตา; ตตฺราปิ นํ เอวํ ชานนฺติ ‘โคปโก เทวปุตฺโต, โคปโก เทวปุตฺโต’ติ. อญฺเญปิ ภนฺเต ตโย 
ภิกฺขู ภควติ พฺรหฺมจริยํ จริตฺวา หีนํ คนฺธพฺพกายํ อุปปนฺนา, เต ปญฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปิตา    
สมงฺคีภูตา ปริจารยมานา อมฺหากํ อุปฏฺฐานํ อาคจฺฉนฺติ อมฺหากํ ปาริจริยํ. เต อมฺหากํ อุปฏฺฐานํ 
อาคเต อมฺหากํ ปาริจริยํ โ คปโก  เทวปุตฺโต ปฏิโจเทสิ ‘กุโตมุขา นาม ตุเมฺห มาริสา ตสฺส       19

ภควโต ธมฺมํ อสฺสุตฺถ  ? อหํ หิ นาม อิตฺถิกา สมานา พุทฺเธ ปสนฺนา ธมฺเม ปสนฺนา สํเฆ ปสนฺนา 20

สีเลสุ ปริปูรีการินี, อิตฺถีจิตฺตํ วิราเชตฺวา ปุริสจิตฺตํ ภาเวตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ 
โลกํ อุปปนฺนา, เทวานํ ตาวตึสานํ สหพฺยตํ สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปุตฺตตฺตํ อชฺฌุปคตา; อิธาปิ 
มํ เอวํ ชานนฺติ ‘โคปโก เทวปุตฺโต, โ คปโก เทวปุตฺโต’ติ; ตุเมฺห ปน มาริสา ภควติ พฺรหฺมจริยํ      
จริตฺวา หีนํ คนฺธพฺพกายํ อุปปนฺนา; ทุทฺทิฏฺฐรูปํ วต โภ อทฺทสาม, เย มยํ อทฺทสาม สหธมฺมิเก หีนํ 
คนฺธพฺพกายํ อุปปนฺเน’ติ. เตสํ ภนฺเต โคปเกน เทวปุตฺเตน ปฏิโจทิตานํ เทฺว เทวา ทิฏฺเฐ ว ธมฺเม 
สตึ ปฏิลภึสุ กายํ พฺรหฺมปุโรหิตํ. เอโก ปน เทโว กาเม อชฺฌาวสิ. 

[๓๕๔]  อุปาสิกา จกฺขุมโต อโหสึ 
นามํปิ มยฺหํ อหุ “โคปิกา”ติ 
พุทฺเธ จ ธมฺเม จ อภิปฺปสนฺนา 
สํฆญฺจุปฏฺฐาสึ ปสนฺนจิตฺตา. 
ตสฺเสว พุทฺธสฺส สุธมฺมตาย 
สกฺกสฺส ปุตฺโตมฺหิ มหานุภาโว 
มหาชุตีโก ติทิวูปปนฺโน 
ชานนฺติ มํ อิธาปิ “โคปโก”ติ. 
อถทฺทสํ ภิกฺขโว ทิฏฺฐปุพฺเพ 
คนฺธพฺพกายูปคเต วสีเน, 
อิเมหิ เต โคตมสาวกาเส, 
เย จ มยํ ปุพฺเพ มนุสฺสภูตา. 
อนฺเนน ปาเนน อุปฏฺฐหิมฺหา 

 ฉ.ม.สี. อิตฺถิตฺตํ 17

 ฉ.ม.สี. ปริสตฺตํ 18

 ฉ.ม. โคปโก นาม 19

 ก. อายูหิตฺถ 20
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ปาทูปสงฺคยฺห สเก นิเวสเน 
กุโตมุขา นาม อิเม ภวนฺโต 
พุทฺธสฺส ธมฺมํ น ปฏิคฺคเหสุ ํ ?  21

ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ หิ ธมฺโม 
สุเทสิโต จกฺขุมตานุพุทฺโธ, 
อหํปิ ตุเมฺห ว อุปาสมาโน  22

สุตฺวาน อริยาน สุภาสิตานิ. 
สกฺกสฺส ปุตฺโตมฺหิ มหานุภาโว 
มหาชุตีโก ติทิวูปปนฺโน 
ตุเมฺห ปน เสฏฺฐมุปาสมานา 
อนุตฺตเร  พฺรหฺมจริยํ จริตฺวา. 23

หีนกายํ อุปปนฺนา ภวนฺโต 
อนานุโลมา ภวตูปปตฺติ 
ทุทฺทิฏฺฐรูปํ วต อทฺทสาม 
สหธมฺมิเก หีนกายูปปนฺเน. 
คนฺธพฺพกายูปคตา ภวนฺโต 
เทวานมาคจฺฉถ ปาริจริยํ. 
อคาเร วสโต มยฺหํ  อิมํ ปสฺส วิเสสตํ. 
อิตฺถี หุตฺวา สฺวาชฺช ปุโมมฺหิ เทโว 
ทิพฺเพหิ กาเมหิ สมงฺคิภูโต; 
เต โจทิตา โคตมสาวเกน 
สํเวคมาปาทุ สเมจฺจ โคปกํ. 
หนฺท วิคายาม  วิยายมาม,   24 25

มา โน มยํ ปรเปสฺสา อหุมฺหา, 
เตสํ ทุเว วีริยมารภึสุ 
อนุสฺสรํ โคตมสาสนานิ. 
อิเธว จิตฺตานิ วิราชยิตฺวา 

 ฉ.ม.สี. ปฏิคฺคเหสุํ21

 ก. อุปาสมานา 22

 ฉ.ม. อนุตฺตรํ 23

 ฉ.ม. วิยายาม; อิ. วิตายาม 24

 ฉ.ม. พฺยายาม 25
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กาเมสุ อาทีนวมทฺทสํสุ 
เต กามสญฺโญชนพนฺธนานิ 
ปาปิมโต โยคานิ  ทุรจฺจยานิ. 26

นาโคว สนฺตานิ คุณานิ  เฉตฺวา 27

เทเว ตาวตึเส อติกฺกมึสุ 
สอินฺทา เทวา สปชาปติกา 
สพฺเพ สุธมฺมาย สภายุปวิฏฺฐา. 
เตสํ นิสินฺนาน อภิกฺกมึสุ  28

วีรา วิราคา วิรชํ กโรนฺตา; 
เต ทิสฺวา สํเวคมกาสิ วาสโว 
เทวาภิภู เทวคณสฺส มชฺเฌ. 
อิเมหิ เต หีนกายูปปนฺนา 
เทเว ตาวตึเส อติกฺกมนฺติ;  29

สํเวคชาตสฺส วโจ นิสมฺม 
โส โคปโก วาสวมชฺฌภาสิ: 
พุทฺโธ ชนินฺทตฺถิ มนุสฺสโลเก 
กามาภิภู สกฺยมุนีติ ญายติ, 
ตสฺเสว เต ปุตฺตา สติยา วิหีนา, 
โจทิตา มยา เต สติมชฺฌลตฺถํุ. 
ติณฺณํ เตสํ อาวสิเนตฺถ  เอโก 30

คนฺธพฺพกายูปคโต วสีโน, 
เทฺว จ สมฺโพธิปถานุสาริโน 
เทเวปิ หีเฬนฺติ สมาหิตตฺตา. 
เอตาทิสี ธมฺมปฺปกาสเนตฺถ, 
น ตตฺถ กึ กงฺขติ โกจิ สาวโก, 
นิติณฺณโอฆํ วิจิกิจฺฉฉินฺนํ 
พุทฺธํ นมสฺสาม ชินํ ชนินฺทํ. 

 ฉ.ม. ปาปิมโยคานิ 26

 ฉ.ม. สนฺนานิ กุณานิ; สี.อิ. สนฺทานคุณานิ 27

 ฉ.ม. อภิกฺกมึสุ 28

 ฉ.ม. อภิกฺกมนฺติ 29

 อิ. อวสีเนตฺถ 30
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ยํ เต ธมฺมํ อิธญฺญาย  วิเสสํ อชฺฌคมํสุ  เต 31

กายํ พฺรหฺมปุโรหิตํ             ทุเว เตสํ วิเสสคู. 
ตสฺส ธมฺมสฺส ปตฺติยา  อาคตมฺหาปิ มาริส 
กตาวกาสา ภควตา  ปญฺหํ ปุจฺเฉมุ มาริสา”ติ. 
[๓๕๕] อถ โ ข ภควโต เอตทโหสิ “ทีฆรตฺตํ วิสุทฺโธ โ ข อยํ สกฺโก  ยงฺกิญฺจิ มํ ปญฺหํ 32

ปุจฺฉิสฺสติ, สพฺพนฺตํ อตฺถสญฺหิตํเยว ปุจฺฉิสฺสติ, โ น อนตฺถสญฺหิตํ; ยญฺจสฺสาหํ ปุฏฺโฐ                    
พฺยากริสฺสามิ, ตํ ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตี”ติ. 

[๓๕๖] อถ โข ภควา สกฺกํ เทวานมินฺทํ คาถาย อชฺฌภาสิ :  
“ปุจฺฉ วาสว มํ ปญฺหํ    ยงฺกิญฺจิ มนสิจฺฉสิ, 
ตสฺส ตสฺเสว ปญฺหสฺส   อหํ อนฺตํ กโรมิ เต”ติ. 

ปฐมภาณวาโร นิฏฺฐิโต 
_______ 

"
[๓๕๗] กตาวกาโส สกฺโก เทวานมินฺโท ภควตา อิมํ ภควนฺตํ ปฐมํ ปญฺหํ อปุจฺฉิ 

“กึสญฺโญชนา นุ โข มาริส เทวา มนุสฺสา อสุรา นาคา คนฺธพฺพา, เย จญฺเญ สนฺติ ปุถุกายา, เต   
‘อเวรา อทณฺฑา อสปตฺตา อพฺยาปชฺชา วิหเรมุ อเวริโน’ติ, อิติ จ เนสํ โ หติ, อถ จ ปน สเวรา 
สทณฺฑา สสปตฺตา สพฺยาปชฺชา วิหรนฺติ สเวริโน”ติ. อิตฺถํ สกฺโก เทวานมินฺโท ภควนฺตํ ปญฺหํ       
Z อปุจฺฉิ. ตสฺส ภควา ปญฺหํ ปุฏฺโฐ พฺยากาสิ:  8

“อิสฺสามจฺฉริยสญฺโญชนา โ ข เทวานมินฺท เทวา มนุสฺสา อสุรา นาคา คนฺธพฺพา, เย 
จญฺเญ สนฺติ ปุถุกายา, เต ‘อเวรา อทณฺฑา อสปตฺตา อพฺยาปชฺฌา วิหเรมุ อเวริโน’ติ, อิติ จ เนสํ 
โหติ, อถ จ ปน อเวรา สทณฺฑา สสปตฺตา สพฺยาปชฺฌา วิหรนฺติ สเวริโน”ติ. อิตฺถํ ภควา สกฺกสฺส 
เทวานมินฺทสฺส ปญฺหํ ปุฏฺโฐ พฺยากาสิ. อตฺตมโน สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิ     
อนุโมทิ “เอวเมตํ ภควา, เอวเมตํ สุคต; ติณฺณา เมตฺถ กงฺขา, วิคตา กถํกถา ภควโต                 
ปญฺหาเวยฺยากรณํ สุตฺวา”ติ. 

[๓๕๘] อิติห สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ภควนฺตํ 
อุตฺตรึ  ปญฺหํ อปุจฺฉิ :  33

“อิสฺสามจฺฉริยํ ปน มาริส กึนิทานํ กึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวํ ? กิสฺมึ หิ  สติ อิสฺสามจฺฉริยํ 34

โหติ ? กิสฺมึ หิ อสติ อิสฺสามจฺฉริยํ น โ หตี”ติ “อิสฺสามจฺฉริยํ โ ข เทวานมินฺท ปิยาปฺปิยนิทานํ      

 ฉ.ม. อชฺฌคํสุ31

 ฉ.ม. ยกฺโข 32

 ฉ.ม. อุตฺตริ 33

 ฉ.ม. หิ สทฺโท นตฺถิ 34
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ปิยาปฺปิยสมุทยํ ปิยาปฺปิยชาติกํ ปิยาปฺปิยปภวํ; ปิยาปฺปิเย สติ อิสฺสามจฺฉริยํ โ หติ; ปิยาปฺปิเย    
อสติ อิสฺสามจฺฉริยํ น โหตี”ติ. 

“ปิยาปฺปิยํ โข ปน มาริส กึนิทานํ กึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวํ ? กิสฺมึ สติ ปิยาปฺปิยํ โหติ ? 
กิสฺมึ อสติ ปิยาปฺปิยํ น โ หตี”ติ. “ปิยาปฺปิยํ โ ข เทวานมินฺท ฉนฺทนิทานํ ฉนฺทสมุทยํ ฉนฺทชาติกํ 
ฉนฺทปภวํ; ฉนฺเท สติ ปิยาปฺปิยํ โหติ; ฉนฺเท อสติ ปิยาปฺปิยํ น โหตี”ติ. 

“ฉนฺโท โข ปน มาริส กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว ? กิสฺมึ สติ ฉนฺโท โหติ ? กิสฺมึ 
อสติ ฉนฺโท น โ หตี”ติ. “ฉนฺโท โ ข เทวานมินฺท วิตกฺกนิทาโน วิตกฺกสมุทโย วิตกฺกชาติโก               
วิตกฺกปภโว; วิตกฺเก สติ ฉนฺโท โหติ; วิตกฺเก อสติ ฉนฺโท น โหตี”ติ. 

“วิตกฺโก โข ปน มาริส กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว ? กิสฺมึ สติ วิตกฺโก โหติ ? 
กิสฺมึ อสติ วิตกฺโก น โหตี”ติ. “วิตกฺโก โข เทวานมินฺท ปปญฺจสญฺญาสงฺขานิทาโน ปปญฺจสญฺญา
สงฺขาสมุทโย ปปญฺจสญฺญาสงฺขาชาติโก ปปญฺจสญฺญาสงฺขาปภโว; ปปญฺจสญฺญาสงฺขาย สติ    
วิตกฺโก โหติ; ปปญฺจสญฺญาสงฺขาย อสติ วิตกฺโก น โหตี”ติ. 

“กถํปฏิปนฺโน ปน มาริส ภิกฺขุ ปปญฺจสญฺญาสงฺขานิโรธสารุปฺปคามินึ ปฏิปทํ ปฏิปนฺโน 
โหตี”ติ. 

  
เวทนากมฺมฏฺฐาน 

[๓๕๙] “โสมนสฺสํ จาหํ  เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปิ; โทมนสฺสํ 35

จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปิ; อุเปกฺขํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ 
เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปิ. 

[๓๖๐] ‘โสมนสฺสํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปี’ติ อิติ โ ข       
ปเนตํ วุตฺตํ, กิญฺเจตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ? ตตฺถ ยํ ชญฺญา โสมนสฺสํ ‘อิมํ โข เม โสมนสฺสํ เสวโต อกุสลา 
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ, กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตี’ติ, เอวรูปํ โ สมนสฺสํ น เสวิตพฺพํ. ตตฺถ ยํ ชญฺญา 
โสมนสฺสํ ‘อิมํ โ ข เม โ สมนสฺสํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตี’ติ,     
เอวรูปํ โ สมนสฺสํ เสวิตพฺพํ. ตตฺถ ยญฺเจ สวิตกฺกํ สวิจารํ, ยญฺเจ อวิตกฺกํ อวิจารํ; เย อวิตกฺเก         
อวิจาเร, เต  ปณีตตเร. ‘โสมนสฺสํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปี’ติ อิติ 36

ยนฺตํ วุตฺตํ, อิทเมตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ. 
[๓๖๑] ‘โทมนสฺสํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพมฺปี’ติ อิติ โ ข     

ปเนตํ วุตฺตํ, กิญฺเจตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ? ตตฺถ ยํ ชญฺญา โทมนสฺสํ ‘อิมํ โข เม โทมนสฺสํ เสวโต อกุสลา 
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ, กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตี’ติ, เอวรูปํ โ ทมนสฺสํ น เสวิตพฺพํ. ตตฺถ ยํ ชญฺญา    
โทมนสฺสํ ‘อิมํ โ ข เม โ ทมนสฺสํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตี’ติ,    
เอวรูปํ โ ทมนสฺสํ เสวิตพฺพํ. ตตฺถ ยญฺเจ สวิตกฺกํ สวิจารํ, ยญฺเจ อวิตกฺกํ อวิจารํ, เย อวิตกฺเก        

 ฉ.ม. ..ปาหํ; สีอิ. .. ปหํ 35

 สี.อิ.เส 36
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อวิจาเร, เต ปณีตตเร. ‘โทมนสฺสํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปี’ติ อิติ 
ยนฺตํ วุตฺตํ, อิทเมตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ. 

[๓๖๒] ‘อุเปกฺขํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปี’ติ อิติ โข ปเนตํ 
วุตฺตํ, กิญฺเจตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ ? ตตฺถ ยํ ชญฺญา อุเปกฺขํ ‘อิมํ โข เม อุเปกฺขํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา     
อภิวฑฺฒนฺติ, กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตี’ติ, เอวรูปา อุเปกฺขา น เสวิตพฺพา. ตตฺถ ยํ ชญฺญา อุเปกฺขํ 
‘อิมํ โ ข เม อุเปกฺขํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตี’ติ, เอวรูปา           
อุเปกฺขา เสวิตพฺพา. ตตฺถ ยญฺเจ สวิตกฺกํ สวิจารํ, ยญฺเจ อวิตกฺกํ อวิจารํ, เย อวิตกฺเก อวิจาเร, เต 
ปณีตตเร. ‘อุเปกฺขํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปี’ติ อิติ ยนฺตํ วุตฺตํ,     
อิทเมตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ. 

[๓๖๓] เอวํ ปฏิปนฺโน โ ข เทวานมินฺท ภิกฺขุ ปปญฺจสญฺญาสงฺขานิโรธสารุปฺปคามินึ    
ปฏิปทํ ปฏิปนฺโน โหตี”ติ. อิตฺถํ ภควา สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปญฺหํ ปุฏฺโฐ พฺยากาสิ. อตฺตมโน 
สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิ อนุโมทิ “เอวเมตํ ภควา, เอวเมตํ สุคต; ติณฺณา เมตฺถ 
กงฺขา, วิคตา กถํกถา, ภควโต ปญฺหาพฺยากรณํ สุตฺวา”ติ. 

  
ปาติโมกฺขสํวร 

[๓๖๔] อิติห สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ภควนฺตํ อุตฺตรึ 
ปญฺหํ อปุจฺฉิ :  

“กถํ ปฏิปนฺโน ปน มาริส ภิกฺขุ ปาติโมกฺขสํวราย ปฏิปนฺโน โหตี”ติ. “กายสมาจารํ จาหํ 
เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปิ; วจีสมาจารํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ 
เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปิ; ปริเยสนํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปิ. 

‘กายสมาจารํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปี’ติ อิติ โข ปเนตํ 
วุตฺตํ, กิญฺเจตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ ? ตตฺถ ยํ ชญฺญา กายสมาจารํ ‘อิมํ โข เม กายสมาจารํ เสวโต อกุสลา 
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ, กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตี’ติ, เอวรูโป กายสมาจาโร น เสวิตพฺโพ. ตตฺถ ยํ 
ชญฺญา กายสมาจารํ ‘อิมํ โ ข เม กายสมาจารํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, กุสลา ธมฺมา    
อภิวฑฺฒนฺตี’ติ, เอวรูโป กายสมาจาโร เสวิตพฺโพ. ‘กายสมาจารํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ 
เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปี’ติ อิติ ยนฺตํ วุตฺตํ, อิทเมตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ. 

‘วจีสมาจารํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปี’ติ อิติ โ ข ปเนตํ 
วุตฺตํ, กิญฺเจตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ ? ตตฺถ ยํ ชญฺญา วจีสมาจารํ ‘อิมํ โข เม วจีสมาจารํ เสวโต อกุสลา 
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ, กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตี’ติ, เอวรูโป วจีสมาจาโร น เสวิตพฺโพ. ตตฺถ ยํ 
ชญฺญา วจีสมาจารํ ‘อิมํ โ ข เม วจีสมาจารํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, กุสลา ธมฺมา      
อภิวฑฺฒนฺตี’ติ, เอวรูโป วจีสมาจาโร เสวิตพฺโพ. ‘วจีสมาจารํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ       
เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปี’ติ อิติ ยนฺตํ วุตฺตํ, อิทเมตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ. 

‘ปริเยสนํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปี’ติ อิติ โข ปเนตํ วุตฺตํ, 
กิญฺเจตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ ? ตตฺถ ยํ ชญฺญา ปริเยสนํ ‘อิมํ โ ข เม ปริเยสนํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา         
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อภิวฑฺฒนฺติ, กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตี’ติ, เอวรูปา ปริเยสนา น เสวิตพฺพา. ตตฺถ ยํ ชญฺญา         
ปริเยสนํ ‘อิมํ โ ข เม ปริเยสนํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตี’ติ,     
เอวรูปา ปริเยสนา เสวิตพฺพา. ‘ปริเยสนํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํ
ปี’ติ อิติ ยนฺตํ วุตฺตํ, อิทเมตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ. 

เอวํ ปฏิปนฺโน โ ข เทวานมินฺท ภิกฺขุ ปาติโมกฺขสํวราย ปฏิปนฺโน โ หตี”ติ. อิตฺถํ ภควา 
สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปญฺหํ ปุฏฺโฐ พฺยากาสิ. อตฺตมโน สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิตํ      
อภินนฺทิ อนุโมทิ “เอวเมตํ ภควา, เอวเมตํ สุคต; ติณฺณา เมตฺถ กงฺขา, วิคตา กถํกถา, ภควโต 
ปญฺหาเวยฺยากรณํ สุตฺวา”ติ. 

  
อินฺทฺริยสํวร 

[๓๖๕] อิติห สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ภควนฺตํ อุตฺตรึ 
ปญฺหํ อปุจฺฉิ :  

“กถํ ปฏิปนฺโน ปน มาริส ภิกฺขุ อินฺทฺริยสํวราย ปฏิปนฺโน โ หตี”ติ. “จกฺขุวิญฺเญยฺยํ รูปํ 
จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปิ; โสตวิญฺเญยฺยํ สทฺทํ จาหํ เทวานมินฺท    
ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปิ; ฆานวิญฺเญยฺยํ คนฺธํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ       
เสวิตพฺพํปิ อเสวิตพฺพํปิ; ชิวฺหาวิญฺเญยฺยํ รสํ จาหํ เทวานมินฺท ฯเปฯ กายวิญฺเญยฺยํ โ ผฏฺฐพฺพํ 
จาหํ เทวานมินฺท ฯเปฯ มโนวิญฺเญยฺยํ ธมฺมํ จาหํ เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพํปิ           
อเสวิตพฺพํปี”ติ. 

เอวํ วุตฺเต, สกฺโก เทวานมินฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ:  
“อิมสฺส โข อหํ ภนฺเต ภควตา สํขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอวํ วิตฺถาเรน อตฺถํ อาชานามิ; ยถารูปํ 

ภนฺเต จกฺขุวิญฺเญยฺยํ รูปํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ, กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ; เอวรูปํ 
จกฺขุวิญฺเญยฺยํ รูปํ น เสวิตพฺพํ. ยถารูปญฺจ โ ข ภนฺเต จกฺขุวิญฺเญยฺยํ รูปํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา     
ปริหายนฺติ, กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ; เอวรูปํ จกฺขุวิญฺเญยฺยํ รูปํ เสวิตพฺพํ. ยถารูปญฺจ โข ภนฺเต 
โสตวิญฺเญยฺยํ สทฺทํ เสวโต ฯเปฯ ฆานวิญฺเญยฺยํ คนฺธํ เสวโต ฯเปฯ ชิวฺหาวิญฺเญยฺยํ รสํ เสวโต 
ฯเปฯ กายวิญฺเญยฺยํ โ ผฏฺฐพฺพํ เสวโต ฯเปฯ มโนวิญฺเญยฺยํ ธมฺมํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา              
อภิวฑฺฒนฺติ, กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ; เอวรูโป มโนวิญฺเญยฺโย ธมฺโม น เสวิตพฺโพ. ยถารูปญฺจ 
โข ภนฺเต มโนวิญฺเญยฺยํ ธมฺมํ เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ;        
เอวรูโป มโนวิญฺเญยฺโย ธมฺโม เสวิตพฺโพ. อิมสฺส โข อหํ ภนฺเต ภควตา สํขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอวํ    
วิตฺถาเรน อตฺถํ อาชานโต ติณฺณา เมตฺถ กงฺขา, วิคตา กถํกถา ภควโต ปญฺหเวยฺยากรณํ           
สุตฺวา”ติ. 

[๓๖๖] อิติห สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ภควนฺตํ อุตฺตรึ 
ปญฺหํ อปุจฺฉิ :  
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“สพฺเพ ว นุ โ ข มาริส สมณพฺราหฺมณา เอกนฺตวาทา เอกนฺตสีลา เอกนฺตจฺฉนฺทา           
เอกนฺตอชฺโฌสานา”ติ. “น โ ข เทวานมินฺท สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา เอกนฺตวาทา เอกนฺตสีลา        
เอกนฺตจฺฉนฺทา เอกนฺตอชฺโฌสานา”ติ. 

“กสฺมา ปน มาริส น สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา เอกนฺตวาทา เอกนฺตสีลา เอกนฺตจฺฉนฺทา 
เอกนฺตอชฺโฌสานา”ติ. “อเนกธาตุ นานาธาตุ โ ข เทวานมินฺท โ ลโก; ตสฺมึ อเนกธาตุ นานาธาตุ
มฺหิ โลเก ยํ ยเทว สตฺตา ธาตุํ อภินิวิสนฺติ, ตํ ตเทว ถามสา ปรามาสา อภินิวิสฺส โวหรนฺติ ‘อิทเมว 
สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ; ตสฺมา น สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา เอกนฺตวาทา เอกนฺตสีลา เอกนฺตจฺฉนฺทา 
เอกนฺตอชฺโฌสานา”ติ. 

“สพฺเพว นุ โ ข มาริส สมณพฺราหฺมณา อจฺจนฺตนิฏฺฐา อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺต        
พฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสานา”ติ. “น โ ข เทวานมินฺท สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา อจฺจนฺตนิฏฺฐา       
อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสานา”ติ. “กสฺมา ปน มาริส น สพฺเพ          
สมณพฺราหฺมณา อจฺจนฺตนิฏฺฐา อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสานา”ติ. “เย 
โข เต เทวานมินฺท ภิกฺขู ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตา, เต อจฺจนฺตนิฏฺฐา อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺต       
พฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสานา; ตสฺมา น สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา อจฺจนฺตนิฏฺฐา อจฺจนฺตโยคกฺเขมี 
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสานา”ติ. 

อิตฺถํ ภควา สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปญฺหํ ปุฏฺโฐ พฺยากาสิ. อตฺตมโน สกฺโก                 
เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิ อนุโมทิ “เอวเมตํ ภควา, เอวเมตํ สุคต; ติณฺณา เมตฺถ       
กงฺขา, วิคตา กถํกถา ภควโต ปญฺหเวยฺยากรณํ สุตฺวา”ติ. 

[๓๖๗] อิติห สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ภควนฺตํ    
เอตทโวจ:  

“เอชา ภนฺเต โ รโค, เอชา คณฺโฑ, เอชา สลฺลํ, เอชา อิมํ ปุริสํ ปริกฑฺฒติ ตสฺส ตสฺเสว 
ภวสฺส อภินิพฺพตฺติยา;  ตสฺมา อยํ ปุริโส อุจฺจาวจมาปชฺชติ. เยสาหํ ภนฺเต ปญฺหานํ อิโต พหิทฺธา 37

อญฺเญสุ สมณพฺราหฺมเณสุ โอกาสกมฺมํปิ นาลตฺถํ, เต เม ภควตา พฺยากตา. ทีฆรตฺตานุสยิตญฺจ 
ปน  เม วิจิกิจฺฉากถํกถาสลฺลํ, ตญฺจ ภควตา อพฺพุฬฺหนฺ”ติ. 38

“อภิชานาสิ โ น ตฺวํ เทวานมินฺท อิเม ปเญฺห อญฺเญ สมณพฺราหฺมเณ ปุจฺฉิตา”ติ.         
“อภิชานามหํ ภนฺเต อิเม ปเญฺห อญฺเญ สมณพฺราหฺมเณ ปุจฺฉิตา”ติ. “ยถากถํ ปน เต เทวานมินฺท 
พฺยากรึสุ; สเจ เต อครุ, ภาสสฺสู”ติ. “น โ ข เม ภนฺเต ครุ, ยตฺถสฺส ภควา นิสินฺโน ภควนฺตรูโป 
จา”ติ. “เตนหิ เทวานมินฺท ภาสสฺสู”ติ. “เยสาหํ  ภนฺเต มญฺญามิ ‘สมณพฺราหฺมณา อารญฺญกา 39

ปนฺตเสนาสนา’ติ, ตฺยาหํ อุปสงฺกมิตฺวา อิเม ปเญฺห ปุจฺฉามิ; เต มยา ปุฏฺฐา น สมฺปายนฺติ,          
อสมฺปายนฺตา มมํเยว ปฏิปุจฺฉนฺติ ‘โกนาโม อายสฺมา’ติ; เตสาหํ ปุฏฺโฐ พฺยากโรมิ ‘อหํ โข มาริส 

 ก. อภินิปฺผตฺติยา 37

 ก. ทีฆรตฺตานุปสฺสตา, ยญฺจ ปน; สี.อิ. ทีฆรตฺตานุสยิโน, ยญฺจ ปน 38

 ฉ.ม. เยสฺวาหํ 39
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สกฺโก เทวานมินฺโท’ติ. เต มมํเยว อุตฺตรึ ปฏิปุจฺฉนฺติ ‘กึ ปนายสฺมา เทวานมินฺท  กมฺมํ กตฺวา อิมํ 40

ฐานํ ปตฺโต’ติ; เตสาหํ ยถาสุตํ ยถาปริยตฺตํ ธมฺมํ เทเสมิ. เต ตาวตเกเนว  อตฺตมนา  โ หนฺติ          
‘สกฺโก จ โ น เทวานมินฺโท ทิฏฺโฐ, ยญฺจ โ น อปุจฺฉิมฺหา, ตญฺจ โ น พฺยากาสี’ติ. เต อญฺญทตฺถํุ 
มมํเยว สาวกา สมฺปชฺชนฺติ, น จาหํ เตสํ; อหํ โ ข ปน ภนฺเต ภควโต  สาวโก  โ สตาปนฺโน                
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน”ติ  

  
โสมนสฺสปฏิลาภกถา 

[๓๖๘] “อภิชานาสิ โ น ตฺวํ เทวานมินฺท อิโต ปุพฺเพ เอวรูปํ  เวทปฏิลาภํ   โ สมนสฺส         
ปฏิลาภนฺ”ติ. “อภิชานามหํ ภนฺเต อิโต ปุพฺเพ เอวรูปํ เวทปฏิลาภํ   โสมนสฺสปฏิลาภนฺ”ติ.  “ยถา 
กถํ ปน ตฺวํ เทวานมินฺท อภิชานาสิ อิโต ปุพฺเพ เอวรูปํ เวทปฏิลาภํ โสมนสฺสปฏิลาภนฺ”ติ? 

“ภูตปุพฺพํ ภนฺเต เทวาสุรสงฺคาโม สมุปพฺยูโฬฺห อโหสิ. ตสฺมึ โข ปน ภนฺเต สงฺคาเม เทวา 
ชินึสุ, อสุรา ปราชยึสุ.  ตสฺส มยฺหํ ภนฺเต ตํ สงฺคามํ อภิวิชินิตฺวา วิชิตสงฺคามสฺส เอตทโหสิ       41

‘ยา เจวทานิ ทิพฺพา โอชา, ยา จ อสุรา โอชา; อุภยเมตฺถ  เทวา ปริภุญฺชิสฺสนฺตี’ติ; โส โข ปน เม 42

ภนฺเต เวทปฏิลาโภ โ สมนสฺสปฏิลาโภ สทณฺฑาวจโร สสตฺถาวจโร น นิพฺพิทาย น วิราคาย น      
นิโรธาย น อุปสมาย น อภิญฺญาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สํวตฺตติ. โย โข ปน เม อยํ ภนฺเต 
ภควโต ธมฺมํ สุตฺวา เวทปฏิลาโภ โ สมนสฺสปฏิลาโภ,  โ ส อทณฺฑาวจโร อสตฺถาวจโร เอกนฺต    
นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตตี”ติ. 

[๓๖๙] “กึ ปน ตฺวํ เทวานมินฺท อตฺถวสํ สมฺปสฺสมาโน เอวรูปํ เวทปฏิลาภํ  โ สมนสฺส    
ปฏิลาภํ ปเวเทสี”ติ. “ฉ โ ข อหํ ภนฺเต อตฺถวเส สมฺปสฺสมาโน เอวรูปํ เวทปฏิลาภํ  โ สมนสฺส       
ปฏิลาภํ ปเวเทมิ: 

‘อิเธว ติฏฺฐมานสฺส   เทวภูตสฺส เม สโต 
ปุเนวายุ  จ เม ลทฺโธ,   เอวํ ชานาหิ มาริสา’ติ 43

อิมํ โ ข อหํ ภนฺเต ปฐมํ อตฺถวสํ สมฺปสฺสมาโน เอวรูปํ เวทปฏิลาภํ  โ สมนสฺสปฏิลาภํ     
ปเวเทมิ. 

‘จุตาหํ ทิวิยา กายา   อายํุ หิตฺวา อมานุสํ 
อมูโฬฺห คพฺภเมสฺสามิ,   ยตฺถ เม รมตี มโน’ติ 
อิมํ โ ข อหํ ภนฺเต ทุติยํ อตฺถวสํ สมฺปสฺสมาโน เอวรูปํ เวทปฏิลาภํ  โ สมนสฺสปฏิลาภํ    

ปเวเทมิ. 

 สี.อิ. สมูปพฺพูโฬฺห40

 สี.อิ. ปราชึสุ41

 ฉ.ม.สี.อิ. อุภยเมตํ 42

 ฉ.ม. ปุนรายุ 43
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‘สฺวาหํ อมูฬฺหปญฺญสฺส   วิหรํ สาสเน รโต 
ญาเยน วิหริสฺสามิ   สมฺปชาโน ปฏิสฺสโต’ติ 
อิมํ โ ข อหํ ภนฺเต ตติยํ อตฺถวสํ สมฺปสฺสมาโน เอวรูปํ เวทปฏิลาภํ  โ สมนสฺสปฏิลาภํ    

ปเวเทมิ. 
‘ญาเยน เม จรโต จ   สมฺโพธิ เจ ภวิสฺสติ, 
อญฺญาตา วิหริสฺสามิ,   เสฺวว อนฺโต ภวิสฺสตี’ติ 
อิมํ โข อหํ ภนฺเต จตุตฺถํ อตฺถวสํ สมฺปสฺสมาโน เอวรูปํ เวทปฏิลาภํ  โสมนสฺสปฏิลาภํ 

ปเวเทมิ. 
‘จุตาหํ มานุสา กายา   อายํุ หิตฺวาน มานุสํ 
ปุน เทโว ภวิสฺสามิ   เทวโลกสฺมิมุตฺตโม’ติ 
อิมํ โข อหํ ภนฺเต ปญฺจมํ อตฺถวสํ สมฺปสฺสมาโน เอวรูปํ เวทปฏิลาภํ  โสมนสฺสปฏิลาภํ 

ปเวเทมิ. 
‘เต ปณีตตรา เทวา   อกนิฏฺฐา ยสสฺสิโน, 
อนฺติเม วตฺตมานมฺหิ,   โส นิวาโส ภวิสฺสตี’ติ 
อิมํ โ ข อหํ ภนฺเต ฉฏฺฐํ อตฺถวสํ สมฺปสฺสมาโน เอวรูปํ เวทปฏิลาภํ  โ สมนสฺสปฏิลาภํ     

ปเวเทมิ. 
อิเม โข อหํ ภนฺเต ฉ อตฺถวเส สมฺปสฺสมาโน  เอวรูปํ  เวทปฏิลาภํ   โสมนสฺสปฏิลาภํ       

ปเวเทมิ. 
[๓๗๐] อปริโยสิตสงฺกปฺโป  วิจิกิจฺโฉ กถํกถี 
วิจรึ ทีฆมทฺธานํ    อเนฺวสนฺโต ตถาคตํ. 
ยสฺสุ มญฺญามิ สมเณ   ปวิวิตฺตวิหาริโน, 
‘สมฺพุทฺธา’ อิติ มญฺญาโน  คจฺฉามิ เต อุปาสิตุํ. 
กถํ อาราธนา โหติ ?   กถํ โหติ วิราธนา ?  
อิติ ปุฏฺฐา น สมฺโภนฺติ               มคฺเค ปฏิปทาสุ จ. 44

ตฺยสฺสุ ยทา มํ ชานนฺติ   สกฺโก เทวานมาคโต 
ตฺยสฺสุ มเมว ปุจฺฉนฺติ   กึ กตฺวา ปาปุณี อิทํ ?  
เตสํ ยถาสุตํ ธมฺมํ              เทสยามิ ชเนสุต  . 45

เตน อตฺตมนา โหนฺติ   ‘ทิฏฺโฐ โน วาสโว’ติ จ. 
ยทา จ พุทฺธมทฺทกฺขึ   วิจิกิจฺฉาวิตารณํ, 
โสมฺหิ วีตภโย อชฺช,   สมฺพุทฺธํ ปยิรุปาสิยึ.  46

 ฉ.ม.สี. น สมฺปายนฺติ 44

 ก.อิ. ชเนสุตํ 45

 ฉ.ม.สี. ปยิรุปาสิย46
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ตณฺหาสลฺลสฺส หนฺตารํ   พุทฺธํ อปฺปฏิปุคฺคลํ 
อหํ วนฺเท มหาวีรํ               พุทฺธมาทิจฺจพนฺธุนํ. 
ยํ กโรมเส  พฺรหฺมุโน   สมํ เทเวหิ มาริส. 47

ตทชฺช ตุยฺหํ ทสฺสามิ   หนฺท สามํ กโรม เต. 
ตฺวเมว อสิ สมฺพุทฺโธ   ตุวํ สตฺถา อนุตฺตโร, 
สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ   นตฺถิ เต ปฏิปุคฺคโล”ติ. 
[๓๗๑] อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ปญฺจสิขํ คนฺธพฺพปุตฺตํ อามนฺเตสิ “พหูปกาโร โข เมสิ 

ตฺวํ ตาต ปญฺจสิข, ยํ ตฺวํ ภควนฺตํ ปฐมํ ปสาเทสิ; ตยา ตาต ปฐมํ ปสาทิตํ ปจฺฉา มยํ ตํ ภควนฺตํ 
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิมฺหา อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทฺธํ; เปตฺติเก วา ฐาเน ฐปยิสฺสามิ; คนฺธพฺพราชา      
ภวิสฺสสิ, ภทฺทญฺจ เต สูริยวจฺฉสํ ทมฺมิ; สา หิ เต อภิปตฺถิตา”ติ. 

อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ปาณินา ปฐวึ ปรามสิตฺวา ติกฺขตฺตุํ อุทานํ อุทาเนสิ:  
“นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสา”ติ. 
อิมสฺมิญฺจ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภญฺญมาเน สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺขุํ 

อุทปาทิ “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ, อญฺเญสญฺจ อสีติยา เทวตาสหสฺสานํ.    
อิติ เย สกฺเกน เทวานมินฺเทน อชฺฌิฏฺฐปญฺหา ปุฏฺฐา, เต ภควตา พฺยากตา. ตสฺมา อิมสฺส         
เวยฺยากรณสฺส “สกฺกปญฺหา” เตฺวว อธิวจนนฺติ. 

  
สกฺกปญฺหสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ อฏฺฐมํ 

___________ 
" """"""""""""""""""""

 ฉ.ม. กโรมสิ 47
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๘. สักกปัญหสูตร 
ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ 

[๓๔๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละที่ภูเขาเวทิยกะ ทางทิศเหนือ ของหมู่บ้านพราหมณ์

ชื่ออัมพสัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ 
เวลานั้น ท้าวสักกะจอมเทพทรงเกิดความขวนขวายเพ่ือจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ทรงมีความดำริดังนี้ว่า 

“บัดนี้ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ที่ไหนหนอ” ทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละ ที่ภูเขา เวทิยกะ ทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวัน
ออก แห่งกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ จึงรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงส์มาตรัสว่า “ท่านผู้ นิรทุกข์ทั้งหลาย พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละที่ภูเขาเวทิยกะ ทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์แคว้นมคธ ทางที่ดี ชาวเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์นั้น” 

พวกเทพชั้นดาวดึงส์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว 
[๓๔๕] ลำดับนั้น ท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกปัญจสิขะ คันธรรพบุตร มาตรัสว่า “พ่อปัญจสิขะ พระผู้มี48

พระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละที่ภูเขาเวทิยกะ ทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ทางที่ดี ชาวเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์นั้น” 

ปัญจสิขะ คันธรรพบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถือพิณสีเหลืองดังผลมะตูมตามเสด็จท้าวสักกะจอมเทพ
มา 

[๓๔๖] ต่อมา ท้าวสักกะจอมเทพ ผู้มีเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์แวดล้อม มีปัญจสิขะ คันธรรพบุตรนำเสด็จ ได้
ทรงหายตัวจาก(ภพ)ชั้นดาวดึงส์ไปปรากฏอยู่ที่ภูเขาเวทิยกะ ทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสัณฑ์ 
เหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้าฉะนั้น 

เวลานั้น ภูเขาเวทิยกะและหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสัณฑ์สว่างไสวย่ิงนัก ด้วยเทวานุภาพของเหล่าเทพ 
ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงรอบ ๆ  กล่าวกันอย่างนี้ว่า “วันนี้ภูเขาเวทิยกะถูกไฟเผาไหม้ลุกโชติช่วง ทำไมหนอ วันนี้ 
ภูเขาเวทิยกะและหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสัณฑ์จึงสว่างไสวย่ิงนักเล่า” พากันตกใจขนพองสยองเกล้า 

[๓๔๗] ลำดับนั้น ท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกปัญจสิขะ คันธรรพบุตรมาตรัสว่า “ปัญจสิขะ ตถาคตทรง
เข้าฌาน  ทรงพอพระทัยในฌาน ระหว่างที่พระองค์ประทับหลีกเร้นอยู่ คนเช่นเรายากที่จะเข้าไปเฝ้าได้ ทางที่ดี 49

พ่อควรทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยก่อน หลังจากนั้น พวกเราจึงควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าพระองค์นั้น” 

 ปัญจสิขะ คันธรรพบุตร เป็นเทพบุตรองค์หนึ่งในพวกคนธรรพ์ ซึ่งเป็นบริวารของท้าวธตรฐมหาราช และเป็นผู้รับใช้พระทศพล 48

สามารถเข้าเฝ้าทูลถามปัญหา ขอสดับพระธรรมเทศนาได้ทุกขณะที่ต้องการ ท้าวสักกะ จอมเทพจึงชวนท่านไปพร้อมกันเพ่ือจะได้
ทูลขอพระวโรกาสกับพระผู้มีพระภาค แล้วทูลถามปัญหาต่อไป (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๔๕/๓๑๔)

 เข้าฌาน หมายถึงการเพ่งพินิจด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ ใ นที่นี้มุ่งถึงฌาน ๒ คือ (๑) อารัมมณูปนิชฌาน (การเพ่งอารมณ์ 49

ได้แก่ สมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔) (๒) ลักขณูปนิชฌาน(การเพ่งลักษณะ ได้แก่ วิปัสสนา มรรค และผล) (ที.ม.อ. 
(บาลี) ๒/๓๔๗/๓๑๕)
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ปัญจสิขะ คันธรรพบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงถือพิณสีเหลืองดังผลมะตูมเข้าไปจนถึงถ้ำอินทสาละ
แล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่สมควร คะเนดูว่า “ระยะเท่านี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นักจากเรา และทรง
ได้ยินเสียงของเรา” 

เพลงขับกล่อมของปัญจสิขะ คันธรรพบุตร 
[๓๔๘] ปัญจสิขะ คันธรรพบุตรยืนอยู่ ณ ที่สมควร ได้บรรเลงพิณสีเหลือง ดังผลมะตูมและกล่าวคาถาอัน

เก่ียวเนื่องด้วยพระพุทธ เก่ียวเนื่องด้วยพระธรรม เก่ียวเนื่องด้วยพระสงฆ์ เก่ียวเนื่องด้วยพระอรหันต์ และเก่ียว
เนื่องด้วยกามเหล่านี้ว่า 

“แม่ภัททาสุริยวัจฉสา  50

ฉันขอกราบท่านติมพรุบิดาของเธอ 
โดยเหตุที่เธอเกิดมางดงาม ทำให้ฉันปลื้มใจ   
เหมือนสายลมย่อมเป็นที่ปรารถนาของผู้มีเหงื่อ 
หรือเหมือนน้ำเป็นที่ปรารถนาของผู้กระหาย 

เธอผู้ไฉไลเป็นที่รักของฉัน 
ดุจธรรมเป็นที่รักของพระอรหันต์ 
เธอจงช่วยดับความเร่าร้อน  51

เหมือนช่วยวางยาคนไข้ผู้กระสับกระส่าย 
เหมือนให้อาหารแก่ผู้หิว 
หรือเหมือนใช้น้ำดับไฟที่กำลังลุกอยู่ 

ขอให้ฉันได้ซบลงจดถันและอุทรของเธอ 
เหมือนช้างที่ร้อนจัดในคราวร้อน 
หย่ังลงสู่สระโบกขรณีมีน้ำเย็น 
ระคนด้วยละอองเกสรดอกปทุม 

ฉันหลงใหลในช่วงขาที่งามสมส่วน 
จึงไม่รับรู้เหตุ 
เหมือนช้างถูกขอสับ และไม่รู้ว่า 
“เราชนะขอสับและหอกซัดได้แล้ว”  52

ฉันมีใจจดจ่อที่เธอ ไม่อาจกลับใจที่แปรผันไป 
เหมือนปลาที่กลืนเบ็ดเข้าไป 

นางผู้เจริญ เธอจงเอาขาซ้ายกระหวัดฉันไว้ 
เธอผู้มีดวงตาหยาดเย้ิมจงกระหวัดฉันไว้เถิด 
เธอผู้งดงามจงสวมกอดฉันไว้   
สิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันปรารถนาย่ิงนัก   

 สุริยวัจฉสา เป็นชื่อของเทพธิดา ผู้มีสิริโฉมงดงามทั่วสรรพางค์ มีรัศมีอ่อน ๆ  เปล่งออกจากร่างกายดุจแสงอ่อนของดวงอาทิตย์50

ยามทอแสง (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๔๘/๓๑๖)

 ความเร่าร้อน ในที่นี้หมายถึงความเร่าร้อนเพราะไฟคือราคะ (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๔๘/๓๑๖)51

 เราชนะได้แล้ว หมายถึงไม่อยู่ในอำนาจของแหลนและหอกซัด (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๔๘/๓๑๗)52
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ความใคร่ของฉันต่อเธอผู้มีผมงามสลวย   
ถึงมีน้อยก็เกิดผลมาก 
เหมือนทักษิณาที่ถวายแด่พระอรหันต์ 

นางผู้งดงามทั่วสรรพางค์ 
บุญที่ฉันได้ทำไว้ในพระอรหันต์ผู้คงที่นั้น 
จงอำนวยผลแก่ฉันพร้อมกับเธอ 

นางผู้งดงามทั่วสรรพางค์ 
บุญที่ฉันได้ทำไว้ในปฐพีมณฑลนี้ 
จงอำนวยผลแก่ฉันพร้อมกับเธอ 
แม่(ภัททา)สุริยวัจฉสา ฉันใฝ่ฝันหาเธอ 
เหมือนพระสมณศากยบุตรผู้ทรงเข้าฌานอยู่ผู้เดียว 
ผู้มีปัญญาครองตน มีสติ 
เป็นมุนี แสวงหาอมตธรรม 

แม่คุณคนงาม ถ้าฉันได้อยู่ร่วมกับเธอ ก็จะพึงชื่นชม 
เหมือนพระมุนีบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดพึงชื่นชมฉะนั้น 

หากท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งดาวดึงส์ 
จะประทานพรแก่ฉัน 
ฉันก็จะต้องเลือกเอาเธอเป็นแน่   
ความปรารถนาของฉันมั่นคงอยู่อย่างนี้ 

แม่คุณผู้เฉลียวฉลาด 
ฉันขอน้อมไหว้บิดาของเธอผู้มีธิดางามเช่นนี้ 
ดุจต้นสาละที่ผลิดอกใหม่ ๆ ฉะนั้น” 

[๓๔๙] เมื่อปัญจสิขะ คันธรรพบุตรกราบทูลอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสกับปัญจสิขะ คันธรรพบุตร
ดังนี้ว่า “ปัญจสิขะ เสียงสายพิณของท่านเทียบได้กับเสียงขับร้อง และเสียงขับร้องเทียบได้กับเสียงสายพิณ เสียง
สายพิณของท่านไม่เกินเสียงขับร้อง และเสียงขับร้องก็ไม่เกินเสียงสายพิณ คาถาอันเก่ียวเนื่องด้วยพระพุทธ เก่ียว
เนื่องด้วยพระธรรม เก่ียวเนื่องด้วยพระสงฆ์ เก่ียวเนื่องด้วยพระอรหันต์ และเก่ียวเนื่องด้วยกามเหล่านี้ ท่าน
ประพันธ์ไว้เมื่อไร” 

ปัญจสิขะ คันธรรพบุตรกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ประพันธ์คาถาเหล่านี้ไว้ เมื่อ
สมัยที่พระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ใต้ต้นอชปาลนิโครธ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลา สมัยนั้น ข้า
พระองค์หลงรัก ภัททาสุริยวัจฉสา ธิดาของท้าวติมพรุคันธรรพราช แต่นางรักผู้อื่นคือหลงรักสิขัณฑีบุตรของมาตลี
สังคาหกเทพบุตร เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้นางด้วยวิธีหนึ่งจึงถือเอาพิณสีเหลืองดังผลมะตูมเข้าไปยังนิเวศน์ของท้าว
ติมพรุคันธรรพราช แล้วบรรเลงพิณขึ้นกล่าวคาถาอันเก่ียวเนื่องด้วยพระพุทธ เก่ียวเนื่องด้วยพระธรรม เก่ียวเนื่อง
ด้วย พระสงฆ์ เก่ียวเนื่องด้วยพระอรหันต์ และเก่ียวเนื่องด้วยกามเหล่านี้ว่า 

“แม่ภัททาสุริยวัจฉสา 
ฉันขอกราบท่านติมพรุบิดาของเธอ 
โดยเหตุที่เธอเกิดมางดงาม ทำให้ฉันปลื้มใจ 

     ฯลฯ 
แม่คุณผู้เฉลียวฉลาด 



�19

ฉันขอน้อมไหว้บิดาของเธอผู้มีธิดางามเช่นนี้ 
ดุจต้นสาละที่ผลิดอกใหม่ ๆ ฉะนั้น” 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ นางภัททาสุริยวัจฉสา กล่าวตอบว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ ฉัน
ไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักตร์ เป็นแต่เคยได้ยินเมื่อเข้าไปฟ้อนในสุธัมมาเทวสภาของเหล่าเทพ
ชั้นดาวดึงส์เท่านั้น เนื่องจากท่านได้กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ ก็จงมาสมาคมกับพวกเรา ณ 
บัดนี้” ข้าพระองค์จึงได้ร่วมสมาคมกับนางและไม่ใช่ครั้งนี้เท่านั้น หลังจากนั้นมา ข้าพระองค์ก็ได้สมาคมกันอีก” 

ท้าวสักกะจอมเทพเข้าเฝ้า 
[๓๕๐] ลำดับนั้น ท้าวสักกะจอมเทพทรงมีความดำริดังนี้ว่า “ปัญจสิขะ คันธรรพบุตร ไ ด้ทูลปราศรัยกับ

พระผู้มีพระภาค และพระผู้มีพระภาคก็ทรงปราศรัยกับปัญจสิขะ” จึงรับสั่งเรียกปัญจสิขะ คันธรรพบุตรมาตรัสว่า 
“ปัญจสิขะ พ่อจงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคตามคำของเราว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท้าวสักกะจอมเทพพร้อม
ด้วยอำมาตย์ พร้อมด้วยบริษัท ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเศียร” 

ปัญจสิขะ คันธรรพบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค ตามรับสั่งว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ท้าวสักกะ จอมเทพพร้อมด้วยอำมาตย์ พร้อมด้วยบริษัท ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้
มีพระภาคด้วยพระเศียร” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ปัญจสิขะ ขอให้ท้าวสักกะ จอมเทพพร้อมด้วย อำมาตย์ พร้อมด้วยบริษัทจงมี
ความสุขเถิด เพราะว่ามีพวกเทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ และสัตว์เหล่าอื่นอีกจำนวนมากต่างก็ปรารถนา
ความสุข” 

[๓๕๑]  พระตถาคตทั้งหลายย่อมประทานพรแก่เทพผู้มีศักดิ์ใหญ่เช่นนี้อย่างนี้แล ท้าวสักกะ จอมเทพผู้
อันพระผู้มีพระภาคได้ประทานพรแล้ว เสด็จเข้าไปยังถ้ำอินทสาละของพระผู้มีพระภาค ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ ณ 
ที่สมควร แม้พวกเทพ ชั้นดาวดึงส์ก็เข้าไปยังถ้ำอินทสาละ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ ณ ที่ สมควร 
แม้ปัญจสิขะ คันธรรพบุตร ก็เข้าไปยังถ้ำอินทสาละ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ ณ ที่สมควร 

เวลานั้น ถ้ำอินทสาละซึ่งมีพ้ืนไม่สม่ำเสมอก็สม่ำเสมอ ที่คับแคบก็กลับ กว้างขวาง ความมืดในถ้ำหายไป 
เกิดความสว่างขึ้นเพราะเทวานุภาพของเหล่าเทพ 

[๓๕๒] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท้าวสักกะ จอมเทพดังนี้ว่า “นี้เป็นเหตุน่าอัศจรรย์จริง ไม่เคย
ปรากฏที่ท้าวโกสีย์ มีกิจมาก มีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมาก เสด็จมาถึงที่นี้ได้” 

ท้าวสักกะ จอมเทพกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ปรารถนาจะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคตั้ง
นานแล้ว แต่มัวสาละวนด้วยกิจหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงส์ จึงไม่สามารถมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ ครั้ง
หนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สลฬาคาร เขตกรุงสาวัตถี ข้าพระองค์ได้ไปยังกรุงสาวัตถีเพ่ือจะเฝ้า พระองค์ แต่
ขณะนั้นพระองค์ประทับเข้าสมาธิอยู่ มีนางปริจาริกาของท้าวเวสวัณมหาราชชื่อว่าภุชคีคอยอุปัฏฐาก นางยืน
ประนมมือถวายนมัสการอยู่ ขณะนั้น ข้าพระองค์กล่าวกับนางว่า “น้องหญิง เธอจงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค
ตามคำของเราว่า “ท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอำมาตย์พร้อมด้วยบริษัท ขอถวาย อภิวาทพระยุคลบาทของพระ
ผู้มีพระภาคด้วยพระเศียร” เมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ นางตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ เวลานี้ไม่ใช่
เวลาที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาค พระองค์ท่านทรงหลีกเร้นเพียงลำพัง” ข้าพระองค์จึงสั่งว่า “น้องหญิง ถ้าอย่างนั้น 
คราวที่พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิ เธอจงถวายอภิวาทพระองค์ตามคำของ เราว่า “ท้าวสักกะ จอมเทพ
พร้อมด้วยอำมาตย์พร้อมด้วยบริษัท ขอถวายอภิวาท พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเศียร” นางได้
ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค หรือไม่ พระองค์ทรงระลึกถึงคำของนางได้อยู่หรือ” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เธอไหว้เราแล้ว เราระลึกถึงคำของเธอได้ และเราออกจากสมาธิเพราะเสียงล้อรถ
ของพระองค์” 
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ท้าวสักกะจอมเทพกราบทูลว่า “ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะหน้าพวกเทพผู้เกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงส์
ก่อนกว่าพวกข้าพระองค์ว่า “คราวที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก หมู่เทพเจริญเต็มที่ 
หมู่อสูรเสื่อมถอยลง” ข้อนี้ข้าพระองค์ได้เห็นประจักษ์แล้วว่า เมื่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จอุบัติ
ขึ้นในโลก หมู่เทพเจริญเต็มที่ หมู่อสูรเสื่อมถอยลง” 

เรื่องโคปกเทพบุตร 
[๓๕๓] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใ นกรุงกบิลพัสดุ์นี้ ไ ด้มีศากยธิดานามว่าโคปิกา ผู้เลื่อมใสในพระพุทธ 

เลื่อมใสในพระธรรม เลื่อมใสในพระสงฆ์ ผู้รักษาศีล ให้บริบูรณ์ หน่ายความรู้สึกเป็นหญิง อบรมความรู้สึกเป็น53

ชาย  หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ได้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงส์ ได้เป็นบุตรของข้าพระองค์ ใน54

ที่นั้นพวกเทพรู้จักเธออย่างนี้ว่า “โคปกเทพบุตร” ภิกษุอื่นอีก ๓ รูปประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค ไปเกิด
ในหมู่คนธรรพ์ซึ่งเป็นชั้นต่ำ พวกคนธรรพ์นั้นเอิบอิ่ม พรั่งพร้อม ไ ด้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ ๕ มาสู่ที่บำรุง
บำเรอของข้า พระองค์ โ คปกเทพบุตรกล่าวเตือนพวกคนธรรพ์ผู้มายังที่บำรุงบำเรอของข้าพระองค์ว่า “ท่านผู้
นิรทุกข์ทั้งหลาย พวกท่านหันหน้าไปทางไหน  ทั้งที่ได้ฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้ว เราเป็น55

หญิงเลื่อมใสในพระพุทธ เลื่อมใสในพระธรรม เลื่อมใสในพระสงฆ์ รักษาศีลให้บริบูรณ์ หน่ายความรู้สึกเป็นหญิง 
อบรมความรู้สึกเป็นชาย หลังจากตายแล้วมาเกิดในสุคติโลกสวรรค์  ไ ด้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงส์ เป็นบุตร
ของท้าวสักกะจอมเทพ ใ นที่นี้พวกเทพรู้จักเราอย่างนี้ว่า “โคปกเทพบุตร” ส่วนพวกท่านประพฤติพรหมจรรย์ใน
พระผู้มีพระภาค มาเกิดในหมู่คนธรรพ์ซึ่งเป็นชั้นต่ำ พวกเราได้เห็นผู้ร่วมประพฤติธรรมที่มาเกิดในหมู่คนธรรพ์ซึ่ง
เป็นชั้นต่ำ นับว่าได้เห็นรูปที่ไม่น่าดูเลย” เมื่อพวกคนธรรพ์ ๓ ตน ถูกโคปกเทพบุตรตักเตือน มีเทพ  ๒ องค์ กลับ56

ได้สติในปัจจุบันทันทีแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นพรหมปุโรหิตา ส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยังคงอยู่ในกามภพ 
[๓๕๔]  โคปกเทพบุตรกล่าวว่า 

“เรามีนามว่า “โคปิกา” 
เป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุ 
เราเลื่อมใสอย่างย่ิงในพระพุทธ พระธรรม 
และมีจิตเลื่อมใสบำรุงพระสงฆ์ 

เพราะความดีของพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทีเดียว 
เราได้เป็นบุตรของท้าวสักกะ มีอานุภาพมาก 
มีความรุ่งเรืองมาก มาเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ 
แม้ในที่นี้พวกเทพรู้จักเราว่า “โคปกเทพบุตร” 

เราได้มาเห็นพวกภิกษุผู้เป็นสาวกของพระโคดม 
ผู้เกิดอยู่ในหมู่คนธรรพ์ 

 ศีล ในที่นี้หมายถึงศีล ๕ (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๕๓/๓๒๑)53

 หน่ายความรู้สึกเป็นหญิง อบรมความรู้สึกเป็นชาย หมายถึงอาการที่ไม่ได้เกิดจากภาวะผิดปกติด้านความรู้สึก แต่เกิดจาก54

ความปรารถนาจะบำเพ็ญบารมีให้สูงขึ้น เนื่องจากเพศหญิงไม่อาจบรรลุปัจเจกโพธิ-ญาณและสัมมาสัมโพธิญาณได้ (ที.ม.อ. 
(บาลี) ๒/๓๕๓/๓๒๑)

 หันหน้าไปทางไหน มาจากบาลีว่า “กุโตมุขา” หมายถึงใจลอยหรือนอนหลับในขณะที่พระพุทธเจ้า แสดงธรรมเฉพาะหน้า 55

(ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๕๓/๓๒๒)

 เทพ ในที่นี้หมายถึงคนธรรพ์ (ที.ม.อ. (บาลี) ๓๕๓/๓๒๓) 56
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ซึ่งเราเคยเห็นมาแล้ว เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ 
ยังได้เคยปรนนิบัติเท้า  ในเรือนของตน 57

แล้วอุปัฏฐากด้วยข้าวและน้ำ 
ท่านเหล่านี้หันหน้าไปทางไหน  

จึงไม่ได้รับพระธรรมของพระพุทธเจ้า 
พระธรรมที่วิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน 

ที่พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงไว้ดีแล้ว 
แม้เราก็เข้าไปหาพวกท่านได้ฟังสุภาษิตของพระอริยเจ้า 
ได้เป็นบุตรของท้าวสักกะ มีอานุภาพมาก 
มีความรุ่งเรืองมาก มาเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ 

ส่วนพวกท่านเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
ประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าผู้ยอดเย่ียม 
แต่กลับมาเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำ 
การเกิดของพวกท่านไม่สมควร 
เราได้มาเห็นผู้ร่วมประพฤติธรรม 
มาเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำนับว่าได้เห็นรูปที่ไม่น่าดูเลย 

พวกท่านมาเกิดในหมู่คนธรรพ์ 
ยังต้องมาสู่ที่บำรุงบำเรอของพวกเทพ 
ขอให้ท่านจงดูความวิเศษอันนี้ของเราผู้อยู่ครองเรือนเถิด 
เราเป็นหญิง แต่วันนี้เป็นเทพบุตร 
ผู้พรั่งพร้อมด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์” 

คนธรรพ์พวกนั้นพร้อมกันมาพบโคปกเทพบุตร 
ถูกเทพบุตรผู้เป็นสาวกของพระโคดมตักเตือนแล้ว 
จึงเกิดความสังเวชว่า 
“เอาเถิด พวกเราจะเพียรพยายาม 
อย่าได้เป็นคนรับใช้ของผู้อื่นอีกเลย” 

บรรดาคนธรรพ์เหล่านั้น 
คนธรรพ์ ๒ ตนระลึกถึงคำสอนของพระโคดมได้ 
จึงได้เริ่มตั้งความเพียร หน่ายความคิดในภพนี้ 
เห็นโทษในกาม ตัดกามสังโยชน์ และกามพันธน์  58 59

อันเป็นโยคะที่ละได้ยากของมารผู้มีบาป 
ก้าวล่วงเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ 

 ปรนนิบัติเท้า หมายถึงการอุปัฏฐาก เช่น การล้างเท้า การนวดเท้า และการทาเท้า (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๕๔/๓๒๓)57

 กามสังโยชน์ หมายถึงกามราคะ ซึ่งมีชื่อต่าง ๆ เช่น ฉันทะ ราคะ ฉันทราคะ (ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๓๕๔/๓๑๔)58

 กามพันธน์ หมายถึงกามราคะ ซึ่งมีชื่อต่าง ๆ  เช่น โ ยคะ คันถะ (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๕๔/๓๒๔) และ ดูเทียบ ขุ.ม. (ไทย) 59

๒๙/๒/๔
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เพราะตัดกามคุณอันมีอยู่เสียได้ 
ประดุจช้างตัดบ่วงบาศได้ 

เทพทั้งหมดพร้อมทั้งพระอินทร์และพระปชาบดี 
เข้าไปนั่งประชุมกันในสุธัมมาเทวสภา 
ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้กล้า ปราศจากราคะ 
กำลังบำเพ็ญธรรมที่ปราศจากความกำหนัด  60

ได้ก้าวล่วงเทพพวกนั้นที่นั่งอยู่ 
ท้าววาสวะผู้เป็นใหญ่กว่าเทพ 

ทอดพระเนตรเทพเหล่านั้น 
ท่ามกลางหมู่เทพแล้วทรงสังเวชว่า 
“เทพเหล่านั้นมาเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำกว่า 
เวลานี้กลับก้าวล่วงพวกเทพชั้นดาวดึงส์ได้” 

โคปกเทพบุตรนั้นพิจารณาถ้อยคำของท้าวสักกะ 
ผู้ทรงเกิดความสังเวชแล้วกราบทูลท้าววาสวะว่า 
“มีพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมคนอยู่ในมนุษยโลก 
ทรงครอบงำกามเสียได้ พระนามว่าพระศากยมุนี 
เทพพวกนั้นเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
เป็นผู้เสื่อมจากสติ ถูกข้าพระองค์ตักเตือนแล้วจึงกลับได้สติ” 61

บรรดาท่านทั้ง ๓ เหล่านั้น 
ผู้หนึ่งคงเกิดในหมู่คนธรรพ์อยู่ในภพนี้     
อีก ๒ ท่านดำเนินตามทางสัมโพธิ  62

เพราะเป็นผู้มีจิตมั่นคง ย่อมเย้ยเทวโลก ได้ 63

การประกาศธรรมในศาสนานี้เป็นเช่นนี้ 
ไม่มีพระสาวกรูปไหนจะสงสัยอะไร 
ในการประกาศธรรมนั้นเลย 
พวกข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระชินพุทธเจ้า 
ผู้ทรงเป็นจอมคน ทรงข้ามโอฆะได้ 
ทรงตัดความสงสัยได้แล้ว 

บรรดาคนธรรพ์ ๓ ตนนั้น 
๒ ตนรู้ธรรมอันใดของพระองค์แล้ว 
ถึงความเป็นผู้วิเศษไปเกิดในหมู่พรหมชั้นพรหมปุโรหิตา 

 ธรรมท่ีปราศจากความกำหนัด ในที่นี้หมายถึงอนาคามิมรรค (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๕๔/๓๒๔)60

 สต ิในที่นี้ได้แก่ฌาน (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๕๔/๓๒๔)61

 ทางสัมโพธิ ในที่นี้หมายถึงอนาคามิมรรค (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๕๔/๓๒๔)62

 เย้ยเทวโลก หมายถึงคนธรรพ์ ๒ ตนพอได้อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแล้วก็ทำให้เป็นบาท เพ่ือให้บรรลุสัมโพธิ แล้วจักไม่63

เวียนกลับมาในภพภูมิที่ต่ำอีกต่อไป (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๕๔/๓๒๔) 
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บรรลุคุณวิเศษแล้ว 
ท่านผู้นิรทุกข์ ขอประทานวโรกาส 
ถึงพวกข้าพระองค์ก็มาเพ่ือบรรลุธรรมนั้น 
หากพระผู้มีพระภาคทรงประทานวโรกาส  
ก็จะขอทูลถามปัญหา” 

[๓๕๕] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่า “ท้าวสักกะทรงเป็นผู้บริสุทธ์ิมาช้านาน จะตรัสถาม
ปัญหากับเรา ก็จะตรัสถามทุกอย่างที่ประกอบด้วยประโยชน์ จะไม่ตรัสถามปัญหาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 
และท้าวเธอจะทรงเข้าใจที่เราตอบได้ฉับพลันเทียว” 

[๓๕๖] จากนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท้าวสักกะจอมเทพเป็นพระคาถาว่า 
“วาสวะ พระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใดไว้ในพระทัย 

ก็โปรดถามปัญหานั้นกับอาตมภาพเถิด 
อาตมภาพจะแก้ปัญหานั้นให้ถึงที่สุดแด่พระองค์” 

ภาณวารท่ี ๑ จบ 
[๓๕๗] เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทานพระวโรกาสแล้ว ท้าวสักกะจอมเทพ ได้ทูลถามปัญหาข้อที่ ๑ นี้

ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ พวกเทพ มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ และสัตว์เหล่าอื่นอีกจำนวนมากต่างก็มีความ
ปรารถนาอย่างนี้ว่า “ขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษ จงเป็นผู้ไม่มีศัตรู จงเป็นผู้ไม่ถูกเบียดเบียน 
จงเป็นผู้ไม่จองเวรกันอยู่เถิด” แต่เพราะมีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดเล่า พวกเขาจึงยังคงมีเวร ถูกลงโทษ มีศัตรู ถูก
เบียดเบียน ยังจองเวรกันอยู่” ท้าวเธอ ได้ทูลถามปัญหาอย่างนี้ 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ พวกเทพ มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ และสัตว์เหล่าอื่นอีกจำนวน
มาก ต่างมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “ขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษ จงเป็นผู้ไม่มีศัตรู จงเป็นผู้
ไม่ถูกเบียดเบียน จงเป็นผู้ไม่จองเวรกันอยู่เถิด” แต่เพราะมีอิสสา(ความริษยา) และมัจฉริยะ(ความตระหนี่) เป็น
เครื่องผูกมัด พวกเขาจึงยังคงมีเวร ถูกลงโทษ มีศัตรู ถูกเบียดเบียน จองเวรกันอยู่” 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพทูลถามอย่างนี้แล้ว ท้าวสักกะจอมเทพมีพระทัย
ยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระสุคต 
เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้ หมดความแคลงใจแล้วเพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหา
ของพระผู้มีพระภาค” 

[๓๕๘] ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล้ว ได้ทูลถามปัญหา
ให้ย่ิงขึ้นไปว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ อิสสาและมัจฉริยะ มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็น
กำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่อมี อะไร จึงมีอิสสาและมัจฉริยะ เมื่อไม่มีอะไร จึงไม่มีอิสสาและมัจฉริยะ” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ อิสสาและมัจฉริยะ มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นต้น
เหตุ มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นเหตุเกิด มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นกำเนิด มีอารมณ์
อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นแดนเกิด เมื่อมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก จึงมีอิสสาและมัจฉริยะ เมื่อไม่มี
อารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก จึงไม่มีอิสสาและมัจฉริยะ” 

ท้าวเธอทูลถามว่า “อารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็น
กำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่อมีอะไรจึงมีอารมณ์ อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก เมื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีอารมณ์อันเป็น
ที่รักและไม่เป็นที่รัก” 
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พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “อารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมีฉันทะ  เป็นต้นเหตุ มีฉันทะเป็นเหตุ64

เกิด มีฉันทะเป็นกำเนิด มีฉันทะเป็นแดนเกิด เมื่อมีฉันทะจึงมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก เมื่อไม่มีฉันทะจึง
ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก” 

ท้าวเธอทูลถามว่า “ฉันทะมีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด 
เมื่อมีอะไรจึงมีฉันทะ เมื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีฉันทะ” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ฉันทะมีวิตก เป็นต้นเหตุ มีวิตกเป็นเหตุเกิด มีวิตกเป็นกำเนิด มีวิตกเป็น65

แดนเกิด เมื่อมีวิตกจึงมีฉันทะ เมื่อไม่มีวิตกจึงไม่ มีฉันทะ” 
ท้าวเธอทูลถามว่า “วิตกมีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่อ

มีอะไรจึงมีวิตก เมื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีวิตก” 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “วิตกมีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา เป็นต้นเหตุ มีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา66

เป็นเหตุเกิด มีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาเป็นกำเนิด มีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาเป็นแดนเกิด เมื่อมีแง่ต่างแห่ง
ปปัญจสัญญาจึงมีวิตก เมื่อไม่มีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาจึงไม่มีวิตก” 

ท้าวเธอทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ภิกษุปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่า ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอัน
สมควรและดำเนินไปสู่ความดับแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา” 

เรื่องเวทนากัมมัฏฐาน 
[๓๕๙] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ เรากล่าวโสมนัสไว้ ๒ อย่าง คือ โ สมนัสที่ควรเสพและ

โสมนัสที่ไม่ควรเสพ กล่าวโทมนัสไว้ ๒ อย่าง คือ โ ทมนัสที่ควรเสพและโทมนัสที่ไม่ควรเสพ และกล่าวอุเบกขาไว้ 
๒ อย่าง คือ อุเบกขาที่ควรเสพและอุเบกขาที่ไม่ควรเสพ 

[๓๖๐] เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่า “จอมเทพ เรากล่าวโสมนัสไว้ ๒ อย่าง คือ โสมนัสที่ควรเสพและโสมนัสที่
ไม่ควรเสพ” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้ เช่นนั้น 

บรรดาโสมนัส ๒ อย่างนั้น โสมนัสใดบุคคลรู้ว่า “เมื่อเราเสพโสมนัสนี้แล อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น 
กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง” โสมนัสเช่นนี้เป็นโสมนัสที่ไม่ควรเสพ  67

 ฉันทะ แปลว่าความพอใจ แต่ในที่นี้หมายถึงความไม่รู้จักอิ่มคือตัณหา มี ๕ อย่างคือ (๑) ปริเยสนฉันทะ (ความไม่อิ่มในการ64

แสวงหา) (๒) ปฏิลาภฉันทะ (ความไม่อิ่มในการได้มา) (๓) ปริโภคฉันทะ (ความไม่อิ่มในการใช้สอย) (๔) สันนิธิฉันทะ (ความไม่
อิ่มในการกักตุน) (๕) วิสัชชนฉันทะ (ความไม่อิ่มในการจ่ายทรัพย์) (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๓๘/๓๓๕-๓๓๖)

 วิตก แปลว่าการตรึก การไตร่ตรอง  ใ นที่นี้หมายถึงการตรึกเพ่ือการตัดสิน ๒ อย่าง คือ (๑) ตัณหาวินิจฉัย (การตัดสินด้วย65

อำนาจตัณหา) (๒) ทิฏฐิวินิจฉัย (การตัดสินด้วยอำนาจทิฏฐิ) (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๕๘/๓๓๖)

 แง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา แยกอธิบายตามศัพท์ได้ดังนี้ แง่ต่าง แปลจากคำว่า สงฺขา คือส่วนต่าง ๆ  หมายถึงส่วนต่าง ๆ  แห่ง66

ปปัญจสัญญา ปปัญจะ หมายถึงปปัญจธรรม ซึ่งแปลว่า ธรรมเครื่องเนิ่นช้า ได้แก่ ตัณหาวิจริต ๑๐๘ มานะ ๙ และทิฏฐิ ๖๒ ซึ่ง
เป็นเหตุให้มีความประมาทมัวเมา มีความประมาท มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว ใ นความไม่มีโรค และในชีวิต ปปัญจสัญญา 
หมายถึงสัญญา(ความกำหนดหมาย) ที่ประกอบด้วยปปัญจธรรม คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ แต่ในที่นี้หมายเอาเพียงตัณหา
เท่านั้น 

ดังนั้น คำว่า “แง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา” จึงหมายถึงการคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่าง ๆ  ด้วยอำนาจตัณหา มานะ และทิฏฐิ
ของตน ๆ  จึงเกิดแง่ต่าง ๆ  หรือมุมมองที่แตกต่างกันทั้ง ๆ  ที่คิดเรื่องเดียวกัน (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๕๘/๓๓๖, ที.ม.ฏีกา (บาลี) 
๓๕๘/๓๒๑-๓๒๒)

 โสมนัสท่ีไม่ควรเสพ หมายถึงโสมนัสที่อาศัยกามคุณ เป็นไปทางทวาร ๖ (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๖๐/๓๔๐)67
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บรรดาโสมนัส ๒ อย่างนั้น โ สมนัสใดบุคคลรู้ว่า “เมื่อเราเสพโสมนัสนี้แล อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง 
กุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น” โสมนัสเช่นนี้เป็นโสมนัสที่ควรเสพ  68

ในโสมนัส นั้น โสมนัสใดมีวิตก มีวิจาร  และโสมนัสใดไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร  บรรดาโสมนัส ๒ อย่างนั้น 69 70 71

โสมนัสที่ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร ประณีตกว่า” 
ข้อที่เรากล่าวว่า “จอมเทพ เรากล่าวโสมนัสไว้ ๒ อย่าง คือ โสมนัสที่ควรเสพ และโสมนัสที่ไม่ควรเสพ” เรา

กล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้ 
[๓๖๑] เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่า “จอมเทพ เรากล่าวโทมนัสไว้ ๒ อย่าง คือ โทมนัสที่ควรเสพและโทมนัสที่

ไม่ควรเสพ” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้ เช่นนั้น 
บรรดาโทมนัส ๒ อย่างนั้น โทมนัสใดบุคคลรู้ว่า “เมื่อเราเสพโทมนัสนี้แล อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น 

กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง” โทมนัสเช่นนี้เป็นโทมนัสที่ไม่ควรเสพ 
บรรดาโทมนัส ๒ อย่างนั้น โ ทมนัสใดบุคคลรู้ว่า “เมื่อเราเสพโทมนัสนี้แล อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง 

กุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น” โทมนัสเช่นนี้เป็นโทมนัสที่ควรเสพ 
ในโทมนัสนั้น โ ทมนัสใดมีวิตก มีวิจาร  และโทมนัสใดไม่มีวิตก ไ ม่มีวิจาร  บรรดาโทมนัส ๒ อย่างนั้น 72 73

โทมนัสที่ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร ประณีตกว่า 
ข้อที่เรากล่าวว่า “จอมเทพ เรากล่าวโทมนัสไว้ ๒ อย่าง คือ โทมนัสที่ควรเสพและโทมนัสที่ไม่ควรเสพ” เรา

กล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้ 
[๓๖๒] เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่า “จอมเทพ เรากล่าวอุเบกขาไว้ ๒ อย่าง คือ อุเบกขาที่ควรเสพและอุเบกขา

ที่ไม่ควรเสพ” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น 
บรรดาอุเบกขา ๒ อย่างนั้น อุเบกขาใดบุคคลรู้ว่า “เมื่อเราเสพอุเบกขานี้แล อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิง

ขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง” อุเบกขาเช่นนี้เป็นอุเบกขาที่ไม่ควรเสพ 
บรรดาอุเบกขา ๒ อย่างนั้น อุเบกขาใดบุคคลรู้ว่า “เมื่อเราเสพอุเบกขานี้แล อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง 

กุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น” อุเบกขาเช่นนี้เป็นอุเบกขาที่ควรเสพ 

 โ สมนัสท่ีควรเสพ หมายถึงโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจเนกขัมมะ วิปัสสนา อนุสสติ และปฐมฌานเป็นต้น (ที.ม.อ. (บาลี) 68

๒/๓๖๐/๓๔๐)

 โสมนัส ในที่นี้หมายถึงโสมนัสที่อาศัยเนกขัมมะ (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๖๐/๓๔๐)69

 โ สมนัสมีวิตกมีวิจาร ใ นที่นี้หมายถึงโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจเนกขัมมะ วิปัสสนา อนุสสติ และปฐมฌาน (ที.ม.อ. (บาลี) 70

๒/๓๖๐/๓๔๐)

 โสมนัสไม่มีวิตกไม่มีวิจาร ในที่นี้หมายถึงโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจทุติยฌานและตติยฌาน (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๖๐/๓๔๐)71

 โทมนัสมีวิตกมีวิจาร ในที่นี้หมายถึงโทมนัสที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจเนกขัมมะ วิปัสสนา อนุสสติ ปฐมฌานและทุติยฌาน (ที.ม.อ. 72

(บาลี) ๒/๓๖๑/๓๔๒)

 โทมนัสไม่มีวิตกไม่มีวิจาร ในที่นี้หมายถึงโทมนัสที่เกิดขึ้นโดยตรง (ที.ม.อ. (บาลี) ๓๖๑/๓๔๒)73



�26

ในอุเบกขานั้น อุเบกขาใดมีวิตก มีวิจาร  และอุเบกขาใดไม่มีวิตก ไ ม่มีวิจาร  บรรดาอุเบกขา ๒ อย่าง74 75

นั้น อุเบกขาที่ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร ประณีตกว่า” 
ข้อที่เรากล่าวไว้ว่า “จอมเทพ เรากล่าวอุเบกขาไว้ ๒ อย่าง คือ อุเบกขาที่ควรเสพและอุเบกขาที่ไม่ควร

เสพ” เรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้ 
[๓๖๓] จอมเทพ ภิกษุปฏิบัติอย่างนี้แล จึงจะชื่อว่าปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันสมควร และดำเนินไปสู่ความ

ดับแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา” 
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพทูลถามอย่างนี้แล้ว ท้าวสักกะจอมเทพมีพระทัย

ยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระสุคต 
เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้ หมดความแคลงใจแล้ว เพราะได้ฟังการ ตรัสตอบปัญหา
ของพระผู้มีพระภาค” 

ปาติโมกขสังวร  76

(สำรวมในปาติโมกข์) 
[๓๖๔] ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล้ว ได้ทูลถามปัญหา

ให้ย่ิงขึ้นไปว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ภิกษุปฏิบัติ อย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสำรวมในปาติโมกข์” 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ เรากล่าวกายสมาจาร(ความประพฤติทางกาย) ไ ว้ ๒ อย่าง คือ 

กายสมาจารที่ควรเสพและกายสมาจารที่ไม่ควรเสพ กล่าววจีสมาจาร(ความประพฤติทางวาจา)ไว้ ๒ อย่างคือ วจี
สมาจารที่ควรเสพ และวจีสมาจารที่ไม่ควรเสพ และกล่าวปริเยสนา(การแสวงหา)ไว้ ๒ อย่างคือ ปริเยสนาที่ควร
เสพและปริเยสนาที่ไม่ควรเสพ 

เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่า “จอมเทพ เรากล่าวกายสมาจารไว้ ๒ อย่างคือ กายสมาจารที่ควรเสพ และกาย
สมาจารที่ไม่ควรเสพ” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น 

บรรดากายสมาจาร ๒ อย่างนั้น กายสมาจารใดบุคคลรู้ว่า “เมื่อเราเสพ กายสมาจารนี้แล อกุศลธรรมทั้ง
หลายเจริญย่ิงขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง” กายสมาจารเช่นนี้เป็นกายสมาจารที่ไม่ควรเสพ 

บรรดากายสมาจาร ๒ อย่างนั้น กายสมาจารใดบุคคลรู้ว่า “เมื่อเราเสพ กายสมาจารนี้แล อกุศลธรรมทั้ง
หลายเสื่อมลง กุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น” กายสมาจารเช่นนี้เป็นกายสมาจารที่ควรเสพ 

ข้อที่เรากล่าวว่า “จอมเทพ เรากล่าวกายสมาจารไว้ ๒ อย่าง คือ กายสมาจารที่ควรเสพและกายสมาจาร
ที่ไม่ควรเสพ” เรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้ 

เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่า “จอมเทพ เรากล่าววจีสมาจารไว้ ๒ อย่าง คือ วจีสมาจารที่ควรเสพและวจี
สมาจารที่ไม่ควรเสพ” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น 

บรรดาวจีสมาจาร ๒ อย่างนั้น วจีสมาจารใดบุคคลรู้ว่า “เมื่อเราเสพ วจีสมาจารนี้แล อกุศลธรรมทั้งหลาย
เจริญย่ิงขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง” วจีสมาจารเช่นนี้เป็นวจีสมาจารที่ไม่ควรเสพ 

 อุเบกขามีวิตกมีวิจาร ในที่นี้หมายถึงอุเบกขาที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจเนกขัมมะ วิปัสสนา อนุสสติ และปฐมฌาน (ที.ม.อ. (บาลี) 74

๒/๓๖๒/๓๔๗)

 อุเบกขาไม่มีวิตกไม่มีวิจาร ใ นที่นี้หมายถึงอุเบกขาที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจทุติยฌานและตติยฌานเป็นต้น (ที.ม.อ. (บาลี) 75

๒/๓๖๒/๓๔๗)

 ดูเทียบ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๑๐-๑๑๑/๑๓๘-๑๔๑76
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บรรดาวจีสมาจาร ๒ อย่างนั้น วจีสมาจารใดบุคคลรู้ว่า “เมื่อเราเสพวจีสมาจารนี้แล อกุศลธรรมทั้งหลาย
เสื่อมลง กุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น” วจีสมาจารเช่นนี้เป็นวจีสมาจารที่ควรเสพ 

ข้อที่เรากล่าวว่า “จอมเทพ เรากล่าววจีสมาจารไว้ ๒ อย่าง คือ วจีสมาจาร ที่ควรเสพและวจีสมาจารที่ไม่
ควรเสพ” เรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้ 

เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่า “จอมเทพ เรากล่าวปริเยสนาไว้ ๒ อย่าง คือ ปริเยสนาที่ควรเสพและปริเยสนาที่ไม่
ควรเสพ” เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น 

บรรดาปริเยสนา ๒ อย่างนั้น ปริเยสนาใดบุคคลรู้ว่า “เมื่อเราเสพปริเยสนานี้แล อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญ
ย่ิงขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง” ปริเยสนานี้เป็นปริเยสนาที่ไม่ควรเสพ 

บรรดาปริเยสนา ๒ อย่างนั้น ปริเยสนาใดบุคคลรู้ว่า “เมื่อเราเสพปริเยสนานี้แล อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อม
ลง กุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น” ปริเยสนาเช่นนี้เป็นปริเยสนาที่ควรเสพ 

ข้อที่เรากล่าวว่า “จอมเทพ เรากล่าวปริเยสนาไว้ ๒ อย่าง คือ ปริเยสนาที่ควรเสพและปริเยสนาที่ไม่ควร
เสพ” เรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้ 

จอมเทพ ภิกษุปฏิบัติอย่างนี้แล จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพ่ือสำรวมในปาติโมกข์” 
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพทูลถามอย่างนี้แล้ว ท้าวสักกะจอมเทพมีพระทัย

ยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระสุคต 
เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น” ข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้ หมดความแคลงใจแล้ว เพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหา
ของพระผู้มีพระภาค” 

อินทริยสังวร  77

(สำรวมอินทรีย์) 
[๓๖๕] ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล้ว ได้ทูลถามปัญหา

ให้ย่ิงขึ้นไปว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ภิกษุปฏิบัติ อย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์” 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ เรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้ ๒ อย่าง คือ รูปที่ควรเสพ และรูป78

ที่ไม่ควรเสพ กล่าวเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูไว้ ๒ อย่าง คือ เสียงที่ควรเสพและเสียงที่ไม่ควรเสพ กล่าวกลิ่นที่พึงรู้แจ้ง
ทางจมูก ไ ว้ ๒ อย่างคือ กลิ่นที่ควรเสพและกลิ่นที่ไม่ควรเสพ กล่าวรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น ไ ว้ ๒ อย่างคือ รสที่ควร
เสพและรสที่ไม่ควรเสพ กล่าวโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย ไว้ ๒ อย่างคือ โผฏฐัพพะที่ควรเสพและโผฏฐัพพะที่ไม่
ควรเสพ กล่าวธรรมารมณ์ ที่พึงรู้แจ้งทางใจไว้ ๒ อย่างคือ ธรรมารมณ์ที่ควรเสพและธรรมารมณ์ที่ไม่ควรเสพ” 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ ท้าวสักกะจอมเทพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค ดังนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่า “เมื่อ
บุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นใด อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง รูปที่พึงรู้แจ้ง
ทางตาเช่นนี้เป็นรูปที่ไม่ควรเสพ เมื่อบุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทางตา เช่นใด อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง กุศลธรรม
ทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นนี้เป็นรูปที่ควรเสพ เมื่อบุคคลเสพเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเช่นใด ฯลฯ 
เมื่อบุคคลเสพกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นใด ฯลฯ เมื่อบุคคลเสพรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น เช่นใด ฯลฯ เมื่อบุคคลเสพ
โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายเช่นใด ฯลฯ เมื่อบุคคลเสพธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นใด” อกุศลธรรมทั้งหลาย

 ดูเทียบ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๑๙/๑๕๓-๑๕๕77

 คำว่า เสพ มีความหมายตามบริบท เช่น เสพรูป หมายถึงเห็นรูป เสพเสียง หมายถึงฟังเสียง เสพกลิ่น หมายถึงดมกลิ่น เสพรส 78

หมายถึงลิ้มรส เสพโผฏฐัพพะ หมายถึงถูกต้องโผฏฐัพพะ เสพธรรมารมณ์ หมายถึงนึกถึงธรรมารมณ์ (ที.ม.อ. (บาลี) 
๒/๓๖๕/๓๕๑-๓๕๓)
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เจริญย่ิงขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง ธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นนี้ เป็นธรรมารมณ์ที่ไม่ควรเสพ เมื่อบุคคล
เสพธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นใด อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง กุศลธรรมทั้งหลายเจริญย่ิงขึ้น ธรรมารมณ์ที่
พึงรู้แจ้งทางใจเช่นนี้ เป็นธรรมารมณ์ที่ควรเสพ” ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระ
ภาษิตที่ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้แล จึงไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้ หมดความแคลงใจ
แล้ว เพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหาของพระผู้มีพระภาค” 

[๓๖๖] ท้าวสักกะจอมเทพชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล้ว ไ ด้ทูลถามปัญหาให้
ย่ิงขึ้นไปว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ สมณพราหมณ์ทั้งหมด มีวาทะ(หลักการ)อย่างเดียวกัน มีศีล(ข้อปฏิบัติ)อย่าง
เดียวกัน มีฉันทะ(ลัทธิ)อย่างเดียวกัน มีอัชโฌสานะ (จุดหมาย)อย่างเดียวกัน หรือหนอ” 79

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ สมณพราหมณ์ทั้งหมด ไ ม่มีวาทะอย่างเดียวกัน ไ ม่มีศีลอย่าง
เดียวกัน ไม่มีฉันทะอย่างเดียวกัน ไม่มีอัชโฌสานะ อย่างเดียวกัน” 

ท้าวเธอทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ เพราะเหตุไร สมณพราหมณ์ทั้งหมด จึงไม่มีวาทะอย่าง
เดียวกัน ไม่มีศีลอย่างเดียวกัน ไม่มีฉันทะอย่างเดียวกัน ไม่มีอัชโฌสานะอย่างเดียวกัน” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ โลกมีธาตุหลากหลาย  มีธาตุต่างกัน ในโลกที่มีธาตุหลากหลายมี80

ธาตุต่างกันนั้น เหล่าสัตว์ยึดมั่นธาตุใด ๆ อยู่ ก็ย่อมยึดมั่นธาตุนั้น ๆ ด้วยเรี่ยวแรงและความยึดมั่นอยู่ว่า “นี้เท่านั้น
จริง อย่างอื่นไม่จริง” เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณ์ทั้งหมด จึงไม่มีวาทะอย่างเดียวกัน ไม่มีศีลอย่าง เดียวกัน ไม่มี
ฉันทะอย่างเดียวกัน ไม่มีอัชโฌสานะอย่างเดียวกัน” 

ท้าวเธอทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ สมณพราหมณ์ทั้งหมด มีความสำเร็จสูงสุด มีความเกษม81

จากโยคะสูงสุด  ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุด  มีที่สุดอันสูงสุด หรือหนอ” 82 83 84

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ สมณพราหมณ์ทั้งหมด ไ ม่มีความสำเร็จสูงสุด ไ ม่มีความเกษม
จากโยคะสูงสุด ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุด ไม่มีที่สุดอันสูงสุด” 

ท้าวเธอทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ เพราะเหตุไร สมณพราหมณ์ทั้งหมด จึงไม่มีความสำเร็จสูงสุด 
ไม่มีความเกษมจากโยคะสูงสุด ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุด ไม่มีที่สุดอันสูงสุด” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ ภิกษุทั้งหลายผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาเท่านั้นจึงจะมีความ
สำเร็จสูงสุด มีความเกษมจากโยคะสูงสุด ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุด มีที่สุดอันสูงสุด เพราะเหตุนั้น สมณ
พราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีความสำเร็จสูงสุด ไ ม่มีความเกษมจากโยคะสูงสุด ไ ม่ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุด ไ ม่มี
ที่สุดอันสูงสุด” 

 อัชโฌสานะ ใ นที่นี้หมายถึงมีที่สุดอย่างเดียวกัน(เอกปริโยสานา) มีข้อตกลงร่วมกัน(สมานนิฏฐานา) (ที.ม.อ. (บาลี) 79

๒/๓๖๖/๓๕๓, ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๓๖๖/๓๔๑)

 มีธาตุหลากหลาย ได้แก่ มีอัชฌาสัย คือนิสัยใจคอความนิยมต่างกัน เช่น เมื่อคนหนึ่งอยากเดิน อีก คนหนึ่งอยากยืน เมื่อคน80

หนึ่งอยากยืน อีกคนหนึ่งอยากนอน (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๖๖/๓๕๓)

 มีความสำเร็จสูงสุด ในที่นี้หมายถึงพ้นความพินาศคือกิเลส (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๖๖/๓๕๓)81

 ความเกษมจากโยคะสูงสุด ในที่นี้หมายถึงพระนิพพาน (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๖๖/๓๕๓)82

 ประพฤติพรหมจรรย์ถึงท่ีสุด ในที่นี้หมายถึงอริยมรรค (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๖๖/๓๕๓) 83

 ท่ีสุดอันสูงสุด ในที่นี้หมายถึงพระนิพพาน (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๖๖/๓๕๓)84
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เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพทูลถามอย่างนี้แล้ว ท้าวสักกะจอมเทพมีพระทัย
ยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระสุคต 
เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้ หมดความแคลงใจแล้ว เพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหา
ของพระผู้มีพระภาค” 

[๓๖๗] ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล้ว ได้กราบทูลพระผู้
มีพระภาคดังนี้ว่า “ความหว่ันไหวเป็นโรค ความหว่ันไหวเป็นหัวฝี ความหว่ันไหวเป็นลูกศร ความหว่ันไหวฉุดคร่า
บุรุษนี้ไปเพ่ือบังเกิดใน ภพนั้น ๆ ฉะนั้น บุรุษนี้จึงถึงฐานะสูงบ้างต่ำบ้าง  85

ปัญหาที่ข้าพระองค์ไม่ได้แม้โอกาสจะถามในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอก พระธรรมวินัยนี้ พระผู้มีพระ
ภาคได้ตรัสตอบแก่ข้าพระองค์แล้ว และได้ทรงถอน ลูกศรคือความสงสัยและความเคลือบแคลงที่นอนเนื่องมา
นานของข้าพระองค์ด้วย” 

พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “จอมเทพ พระองค์ทรงจำได้หรือไม่ว่าปัญหา ข้อนี้ได้ตรัสถามสมณพราหมณ์
เหล่าอื่นมาบ้างแล้ว” 

ท้าวเธอทูลตอบว่า “ข้าพระองค์ยังจำได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “ท่านเหล่านั้นตอบว่าอย่างไร หากไม่หนักพระทัย เชิญพระองค์ตรัสเถิด” 
ท้าวเธอทูลตอบว่า “ณ สถานที่ที่มีพระผู้มีพระภาค หรือผู้เปรียบดังพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ หม่อมฉัน

ไม่หนักใจเลย พระพุทธเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้น เชิญพระองค์ตรัสเถิด จอมเทพ” 
ท้าวเธอทูลตอบว่า “ข้าพระองค์เข้าไปหาสมณพราหมณ์ ที่เข้าใจว่า “เป็นผู้ อยู่ป่า อยู่ในเสนาสนะอันสงัด” 

แล้วถามปัญหาเหล่านี้ ท่านเหล่านั้น เมื่อถูกถาม ก็ตอบไม่ได้กลับย้อนถามข้าพระองค์ว่า “ท่านชื่ออะไร” เมื่อถูก
ย้อนถาม ข้าพระองค์ จึงตอบว่า “เราชื่อท้าวสักกะจอมเทพ” ท่านเหล่านั้นก็ยังถามต่อไปอีกว่า “ท่านทำกรรมอะไร
จึงถึงฐานะอันนี้เล่า” ข้าพระองค์จึงแสดงธรรม ตามที่ได้ฟังที่ได้เรียนมา ท่านเหล่านั้นมีใจยินดีด้วยเหตุเพียงเท่านี้86

ว่า “พวกเราได้เห็นท้าวสักกะจอมเทพ และท้าวเธอได้ตรัสตอบปัญหาที่พวกเราถาม” ท่านเหล่านั้นยอมเป็นสาวก
ของข้าพระองค์ ส่วนข้าพระองค์ไม่ยอมเป็นสาวกของท่านเหล่านั้น แต่(บัดนี้)ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระผู้มีพระ
ภาค เป็นพระโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า ” 87

เรื่องการได้โสมนัส 
[๓๖๘] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “จอมเทพ พระองค์ยังทรงจำการได้ความยินดี การได้โสมนัสเช่นนี้

ก่อนแต่นี้ได้หรือไม่” 
ท้าวเธอทูลตอบว่า “ข้าพระองค์ยังจำการได้ความยินดี การได้โสมนัสเช่นนี้ก่อนแต่นี้ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 

 ฐานะสูงบ้างต่ำบ้าง ใ นที่นี้หมายถึงภพภูมิต่าง ๆ  เช่น พรหมโลกสูงกว่าเทวโลก เทวโลกสูงกว่ามนุษยโลก และมนุษยโลกสูง85

กว่าอบายภูมิ (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๖๗/๓๕๔)

 ธรรม ในที่นี้หมายถึงวัตตบท ได้แก่ ข้อที่ถือปฏิบัติประจำที่ทำให้มฆมาณพได้เป็นท้าวสักกะจอมเทพ มี ๗ อย่าง คือ (๑) มาตา86

เปติภโร (เลี้ยงมารดาบิดา) (๒) กุเลเชฏฺฐาปจายี (เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล) (๓) สณฺหวาโจ (พูดคำสุภาพอ่อนหวาน) (๔) อปิสุณวา
โจ หรือ เปสุเณยฺยปฺปหายี (ไม่พูดส่อเสียด พูดสมานสามัคคี) (๕) ทานสํวิภาครโต หรือ มจฺเฉรวินโย (ยินดีในการแจกทาน 
ปราศจากความตระหนี่) (๖) สจฺจวาโจ (มีวาจาสัตย์) (๗) อโกธโน หรือ โ กธาภิภู (ไม่โกรธ ระงับความโกรธได้) (ที.ม.อ. (บาลี) 
๒/๓๖๗/๓๕๔)

 ดูคำอธิบายใน สกฺกวตฺถุ ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉฏฺโฐ ภาโค สุขวคฺควณฺณนา87
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พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “พระองค์ยังทรงจำการได้ความยินดี การได้โสมนัส เช่นนี้ก่อนแต่นี้ได้ว่า
อย่างไร” 

ท้าวเธอกราบทูลว่า”ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เรื่องเคยมีมาแล้ว เมื่อครั้งเกิดสงครามระหว่างเทพกับอสูรถึง
ขั้นรบประชิด ใ นสงครามนั้นพวกเทพชนะ พวกอสูรพ่ายแพ้ เมื่อข้าพระองค์ชนะสงครามจึงมีความคิดว่า “บัดนี้
พวกเทพในเทวโลกจะบริโภคโอชา (รส) ๒ ประการ คือ ทิพยโอชาและอสูรโอชา” การได้ความยินดี การได้โสมนัส
ของข้าพระองค์นั้นเป็นทางมาแห่งทัณฑาวุธ เป็นทางมาแห่งศัสตราวุธ ไ ม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย ไ ม่เป็นไป
เพ่ือคลายกำหนัด ไ ม่เป็นไปเพ่ือดับ ไ ม่เป็นไปเพ่ือสงบระงับ ไ ม่เป็นไปเพ่ือรู้ย่ิง ไ ม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ ไ ม่เป็นไปเพ่ือ
นิพพาน ส่วนการได้ความยินดี การได้โสมนัสของข้าพระองค์ เพราะได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้น ไม่เป็นทาง
มาแห่งทัณฑาวุธ ไม่เป็นทางมาแห่งศัสตราวุธ เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ 
เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน” 

[๓๖๙] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “จอมเทพ พระองค์ทรงพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ อะไร จึงทรง88

ประกาศการได้ความยินดี การได้โสมนัสเช่นนี้” 
ท้าวเธอกราบทูลว่า “ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ ๖ ประการ จึงได้ประกาศการได้ความยินดี 

การได้โสมนัสเช่นนี้ 
ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่ ๑ นี้แลว่า 

“เมื่อข้าพระองค์เกิดเป็นเทพดำรงอยู่ในที่นี้  89

ข้าพระองค์กลับได้อายุเพ่ิมขึ้นอีก 
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ 
ขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิด” 

จึงประกาศการได้ความยินดี การได้โสมนัสเช่นนี้ 
ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่ ๒ นี้แลว่า 

“เมื่อข้าพระองค์จุติจากกายทิพย์ 
ละอายุของอมนุษย์ เป็นผู้ไม่หลง 
จะเข้าสู่ครรภ์ในตระกูลที่ข้าพระองค์มีใจยินดี” 

จึงประกาศการได้ความยินดี การได้โสมนัสเช่นนี้ 
ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่ ๓ นี้แลว่า 

“เมื่อข้าพระองค์นั้นยินดีในศาสนา 
ของพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาไม่ลุ่มหลง 
ข้าพระองค์มีสัมปชัญญะ 
มีสติอยู่โดยชอบธรรม ” 90

จึงประกาศการได้ความยินดี การได้โสมนัสเช่นนี้ 
ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่ ๔ นี้แลว่า 

 อำนาจประโยชน์ หมายถึงเหตุ (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๒๐๑/๗๔)88

 ในท่ีน้ี หมายถึงในถ้ำอินทสาละ (ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๓๖๙/๓๔๔)89

 โดยชอบธรรม หมายถึงโดยสมควรแก่ความเป็นพระอริยสาวก (ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๓๖๙/๓๔๔)90
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“เมื่อข้าพระองค์ประพฤติโดยชอบธรรมก็จักมีสัมโพธิ  91

ข้าพระองค์จะรู้ทั่วถึง อยู่ 92

นั่นแหละจะเป็นที่สุดของข้าพระองค์ ” 93

จึงประกาศการได้ความยินดี การได้โสมนัสเช่นนี้ 
ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่ ๕ นี้แลว่า 

“เมื่อข้าพระองค์จุติจากกายมนุษย์ 
ละอายุของมนุษย์แล้ว จักเกิดเป็นเทพอีก 
ข้าพระองค์จะเป็นผู้สูงสุดในเทวโลก” 

จึงประกาศการได้ความยินดี การได้โสมนัสเช่นนี้ 
ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ประการที่ ๖ นี้แลว่า 

“เทพเหล่านั้นชั้นอกนิฏฐภพ 
เป็นผู้ประณีตกว่า เป็นผู้มียศ 
ในภพสุดท้ายที่ดำเนินไปอยู่ 
อกนิฏฐภพนั้นจะเป็นที่อยู่ของข้าพระองค์” 

จึงประกาศการได้ความยินดี การได้โสมนัสเช่นนี้ 
ข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์ ๖ ประการนี้แล  จึงประกาศการได้ความยินดี  การได้โสมนัส

เช่นนี้ 
[๓๗๐]    ข้าพระองค์มีความดำริยังไม่ถึงที่สุด 

มีความสงสัยเคลือบแคลง 
เที่ยวแสวงหาพระตถาคตอยู่สิ้นกาลนาน 

ข้าพระองค์เข้าไปหาสมณะ 
ที่เข้าใจว่าเป็นผู้อยู่เงียบสงบ 
สำคัญว่า “เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” 
ท่านเหล่านั้นเมื่อถูกถามว่า 
ความสำเร็จเป็นอย่างไร 
ความไม่สำเร็จเป็นอย่างไร 
ก็ไม่สามารถตอบในเรื่องมรรคและปฏิปทาได้ 

เมื่อท่านเหล่านั้นรู้ว่า 
ข้าพระองค์เป็นท้าวสักกะมาจากเทวโลก 
ก็พากันถามข้าพระองค์ว่า 
“ท่านทำกรรมอะไรจึงถึงฐานะนี้เล่า” 

ข้าพระองค์จึงแสดงธรรมแก่ท่านเหล่านั้น 
ตามที่ได้ฟังมาในหมู่ชน 

 สัมโพธิ ในที่นี้หมายถึงสกทาคามิมรรค (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๖๙/๓๕๕)91

 จะรู้ท่ัวถึง หมายถึงปรารถนาจะบรรลุคุณวิเศษที่ยังไม่บรรลุ (ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๓๖๙/๓๔๔)92

 น่ันแหละจะเป็นท่ีสุดของข้าพระองค์ หมายถึงไม่มีการเกิดในมนุษยโลกอีกต่อไป (ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๓๖๙/๓๔๔)93
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ท่านเหล่านั้นมีใจยินดีด้วยเหตุเพียงเท่านั้นว่า 
พวกเราได้เห็นท้าววาสวะแล้ว 

เมื่อข้าพระองค์นั้นได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ผู้ข้ามความสงสัยแล้ว 
ข้าพระองค์นั้นหมดความหวาดกลัว 
ในวันนี้ ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว 

ข้าพระองค์ขอถวายอภิวาทพระพุทธเจ้า 
ผู้ทรงกำจัดลูกศรคือตัณหาได้ 
ไม่มีบุคคลเปรียบเทียบได้ ทรงเป็นพระมหาวีระ 
ทรงเป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นเผ่าพันธ์ุแห่งพระอาทิตย์ 

ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ข้าพระองค์กับพวกเทพ 
กระทำความนอบน้อมอันใดแก่พระพรหม 
ตั้งแต่วันนี้ไป ข้าพระองค์ 
จักถวายความนอบน้อมอันนั้นแด่พระองค์ 
ขอพระวโรกาสทำการนอบน้อมแด่พระองค์ 

พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ตรัสรู้ 
ทรงเป็นพระศาสดาที่ยอดเย่ียม 
ไม่มีบุคคลใดทั้งในโลกและเทวโลก 
มาเปรียบเทียบกับพระองค์ได้” 

[๓๗๑] ลำดับนั้น ท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกปัญจสิขะ คันธรรพบุตร มาตรัสว่า “พ่อปัญจสิขะ เธอมี
คุณมากแก่เรา ที่ทำให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยก่อน เธอทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยก่อนแล้ว ภายหลัง 
พวกเราจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะตั้งเธอไว้ในตำแหน่งของบิดา เธอจะเป็น
เจ้าแห่งคนธรรพ์ เราจะยกนางภัททาสุริยวัจฉสาให้เธอ เพราะว่านางเป็นผู้ที่เธอปรารถนาอย่างย่ิง” 

ท้าวสักกะจอมเทพได้ธรรมจักษุ 
ลำดับนั้น ท้าวสักกะจอมเทพทรงใช้พระหัตถ์ตบปฐพี ทรงเปล่งอุทาน ๓ ครั้งว่า 

“ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น” 

อนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล้ว ธรรมจักษุอันปราศจาก ธุลีคือกิเลสปราศจาก
มลทิน เกิดขึ้นแก่ท้าวสักกะจอมเทพและแก่เทวดาอื่นอีก ๘๐,๐๐๐ องค์ว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพอัญเชิญมา
ทูลถามแล้ว ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น เวยยากรณภาษิตนี้จึงมีชื่อว่า “สักกปัญหา” 

สักกปัญหสูตรท่ี ๘ จบ 
____________________________


