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๖ ปาสาทิกสุตฺต 

[๑๖๔] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ, เวธญฺญา นาม สกฺยา, เตสํ 
อมฺพวเน ปาสาเท. 

  
นิคณฺฐนาฏปุตฺตกาลกิริยา 

เตน โข ปน สมเยน นิคณฺโฐ นาฏปุตฺโต ปาวายํ อธุนากาลกโต โหติ. ตสฺส กาลกิริยาย 
ภินฺนา นิคณฺฐา เทฺวธิกชาตา ภณฺฑนชาตา กลหชาตา วิวาทาปนฺนา อญฺญมญฺญํ มุขสตฺตีหิ        
วิตุทนฺตา วิหรนฺติ “น ตฺวํ อิมํ ธมฺมวินยํ อาชานาสิ, อหํ อิมํ ธมฺมวินยํ อาชานามิ; กึ ตฺวํ อิมํ ธมฺม
วินยํ อาชานิสฺสสิ ? มิจฺฉาปฏิปนฺโน ตฺวมสิ, อหมสฺมิ สมฺมาปฏิปนฺโน. สหิตํ เม, อสหิตนฺเต;         
ปุเรวจนียํ ปจฺฉา อวจ, ปจฺฉาวจนียํ ปุเร อวจ; อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺตํ, อาโรปิโต เต วาโท;         
นิคฺคหิโต ตฺวมสิ. จร วาทปฺปโมกฺขาย, นิพฺเพเฐหิ วา, สเจ ปโหสี’ติ. วโธเยว โข  มญฺเญ นิคณฺเฐสุ 1

นาฏปุตฺติเยสุ อนุวตฺตติ . เยปิ นิคณฺฐสฺส นาฏปุตฺตสฺส สาวกา คิหี โอทาตวสนา, เตปิ นิคณฺเฐสุ 2

นาฏปุตฺติเยสุ นิพฺพินฺนรูปา วิรตฺตรูปา ปฏิวานรูปา, ยถาตํ ทุรกฺขาเต ธมฺมวินเย ทุปฺปเวทิเต        
อนิยฺยานิเก อนุปสมสํวตฺตนิเก อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต ภินฺนถูเป อปฺปฏิสรเณ. 

[๑๖๕] อถ โข จุนฺโท สมณุทฺเทโส ปาวายํ วสฺสํวุตฺโถ , เยน สามคาโม, เยนายสฺมา 3

อานนฺโท, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ 
นิสินฺโน โข จุนฺโท สมณุทฺเทโส อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ เอตทโวจ “นิคณฺโฐ ภนฺเต นาฏปุตฺโต ปาวายํ 
อธุนา กาลกโต, ตสฺส กาลกิริยาย ภินฺนา นิคณฺฐา เทฺวธิกชาตา ฯเปฯ ภินฺนถูเป อปฺปฏิสรเณ”ติ. 
เอวํ วุตฺเต, อายสฺมา อานนฺโท จุนฺทํ สมณุทฺเทสํ เอตทโวจ “อตฺถิ โข อิทํ อาวุโส จุนฺท กถาปาภตํ    
ภควนฺตํ ทสฺสนาย. อายามาวุโส จุนฺท, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิสฺสาม; อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถํ 
ภควโต อาโรเจสฺสามา ”ติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส อายสฺมโต อานนฺทสฺส         4

ปจฺจสฺโสสิ. 
อถ โข อายสฺมา จ อานนฺโท จุนฺโท จ สมณุทฺเทโส, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมึสุ;                

อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท       
ภควนฺตํ เอตทโวจ “อยํ ภนฺเต จุนฺโท สมณุทฺเทโส เอวมาห ‘นิคณฺโฐ ภนฺเต นาฏปุตฺโต ปาวายํ     
อธุนา กาลกโต, ตสฺส กาลกิริยาย ภินฺนา นิคณฺฐา ฯเปฯ ภินฺนถูเป อปฺปฏิสรเณ”ติ. 
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อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิตธมฺมวินย 
[๑๖๖] “เอวเญฺหตํ จุนฺท โหติ ทุรกฺขาเต ธมฺมวินเย ทุปฺปเวทิเต อนิยฺยานิเก                  

อนุปสมสํวตฺตนิเก อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต. อิธ จุนฺท สตฺถา จ โหติ  อสมฺมาสมฺพุทฺโธ, ธมฺโม จ 
ทุรกฺขาโต ทุปฺปเวทิโต อนิยฺยานิโก อนุปสมสํวตฺตนิโก อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต, สาวโก จ ตสฺมึ 
ธมฺเม น ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน วิหรติ, น สามีจิปฏิปนฺโน, น อนุธมฺมจารี, โวกฺกมฺม จ ตมฺหา      
ธมฺมา วตฺตติ. โส เอวมสฺส วจนีโย ‘ตสฺส เต อาวุโส ลาภา, ตสฺส เต สุลทฺธํ; สตฺถา จ เต อสมฺมา
สมฺพุทฺโธ,  ธมฺโม จ ทุรกฺขาโต ทุปฺปเวทิโต อนิยฺยานิโก อนุปสมสํวตฺตนิโก อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺ       
ปเวทิโต, ตฺวญฺจ ตสฺมึ ธมฺเม น ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน วิหรสิ, น สามีจิปฏิปนฺโน, น อนุธมฺมจารี, 
โวกฺกมฺม จ ตมฺหา ธมฺมา วตฺตสี’ติ. อิติ โข จุนฺท สตฺถาปิ ตตฺถ คารโยฺห, ธมฺโมปิ ตตฺถ คารโยฺห, 
สาวโก จ ตตฺถ เอวํ ปาสํโส. โย โข จุนฺท เอวรูปํ สาวกํ เอวํ วเทยฺย ‘เอตายสฺมา ตถา ปฏิปชฺชตุ, 
ยถา เต สตฺถารา ธมฺโม เทสิโต ปญฺญตฺโต’ติ. โย จ สมาทเปติ, ยญฺจ สมาทเปติ, โย จ สมาทปิโต 
ตถตฺตาย ปฏิปชฺชติ; สพฺเพ เต พหุํ อปุญฺญํ ปสวนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? เอวเญฺหตํ จุนฺท โหติ ทุรกฺขา
เต ธมฺมวินเย ทุปฺปเวทิเต อนิยฺยานิเก อนุปสมสํวตฺตนิเก อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต. 

[๑๖๗] อิธ ปน จุนฺท สตฺถา จ โหติ อสมฺมาสมฺพุทฺโธ, ธมฺโม จ ทุรกฺขาโต ทุปฺปเวทิโต       
อนิยฺยานิโก อนุปสมสํวตฺตนิโก อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต, สาวโก จ ตสฺมึ ธมฺเม ธมฺมานุธมฺม    
ปฏิปนฺโน วิหรติ, สามีจิปฏิปนฺโน อนุธมฺมจารี, สมาทาย ตํ ธมฺมํ วตฺตติ. โส เอวมสฺส วจนีโย ‘ตสฺส 
เต อาวุโส อลาภา, ตสฺส เต ทุลฺลทฺธํ; สตฺถา จ เต อสมฺมาสมฺพุทฺโธ, ธมฺโม จ ทุรกฺขาโต               
ทุปฺปเวทิโต อนิยฺยานิโก อนุปสมสํวตฺตนิโก อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต, ตฺวญฺจ ตสฺมึ ธมฺเม         
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน วิหรสิ, สามีจิปฏิปนฺโน อนุธมฺมจารี, สมาทาย ตํ ธมฺมํ วตฺตสี’ติ. อิติ โข     
จุนฺท สตฺถาปิ ตตฺถ คารโยฺห, ธมฺโมปิ ตตฺถ คารโยฺห, สาวโกปิ ตตฺถ เอวํ คารโยฺห. โย โข จุนฺท     
เอวรูปํ สาวกํ เอวํ วเทยฺย ‘อทฺธายสฺมา ญายปฏิปนฺโน ญายํ อาราเธสฺสตี’ติ. โย จ ปสํสติ, ยญฺจ 
ปสํสติ, โย จ ปสํสิโต ภิยฺโยโส มตฺตาย วีริยํ อารภติ; สพฺเพ เต พหุํ อปุญฺญํ ปสวนฺติ. ตํ กิสฺส 
เหตุ ? เอวเญฺหตํ จุนฺท โหติ ทุรกฺขาเต ธมฺมวินเย ทุปฺปเวทิเต อนิยฺยานิเก อนุปสมสํวตฺตนิเก        
อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต. 

  
สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิตธมฺมวินย 

[๑๖๘] อิธ ปน จุนฺท สตฺถา จ โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมฺโม จ สฺวากฺขาโต สุปฺปเวทิโต      
นิยฺยานิโก อุปสมสํวตฺตนิโก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต, สาวโก จ ตสฺมึ ธมฺเม น ธมฺมานุธมฺม         
ปฏิปนฺโน วิหรติ, น สามีจิปฏิปนฺโน, น อนุธมฺมจารี, โวกฺกมฺม จ ตมฺหา ธมฺมา วตฺตติ. โส เอวมสฺส 
วจนีโย ‘ตสฺส เต อาวุโส อลาภา, ตสฺส เต ทุลฺลทฺธํ; สตฺถา จ เต สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ธมฺโม จ             
สฺวากฺขาโต สุปฺปเวทิโต นิยฺยานิโก อุปสมสํวตฺตนิโก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต, ตฺวญฺจ ตสฺมึ  ธมฺเม 
น ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน วิหรสิ, น สามีจิปฏิปนฺโน, น อนุธมฺมจารี, โวกฺกมฺม จ ตมฺหา ธมฺมา     
วตฺตสี’ติ. อิติ โข จุนฺท สตฺถาปิ ตตฺถ ปาสํโส, ธมฺโมปิ ตตฺถ ปาสํโส, สาวโก จ ตตฺถ เอวํ คารโยฺห. 
โย โข จุนฺท เอวรูปํ สาวกํ เอวํ วเทยฺย ‘เอตายสฺมา ตถา ปฏิปชฺชตุ, ยถา เต สตฺถารา ธมฺโม เทสิโต 
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ปญฺญตฺโต’ติ. โย จ สมาทเปติ, ยญฺจ สมาทเปติ, โย จ สมาทปิโต ตถตฺตาย ปฏิปชฺชติ; สพฺเพ เต 
พหุํ ปุญฺญํ ปสวนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? เอวเญฺหตํ จุนฺท โหติ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย สุปฺปเวทิเต         
นิยฺยานิเก อุปสมสํวตฺตนิเก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต. 

[๑๖๙] อิธ ปน จุนฺท สตฺถา จ โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ธมฺโม จ สฺวากฺขาโต สุปฺปเวทิโต     
นิยฺยานิโก อุปสมสํวตฺตนิโก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต, สาวโก จ ตสฺมึ ธมฺเม ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน 
วิหรติ สามีจิปฏิปนฺโน อนุธมฺมจารี, สมาทาย ตํ ธมฺมํ วตฺตติ. โส เอวมสฺส วจนีโย ‘ตสฺส เต อาวุโส 
ลาภา, ตสฺส เต สุลทฺธํ; สตฺถา จ เต สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ธมฺโม จ สฺวากฺขาโต สุปฺปเวทิโต นิยฺยานิโก 
อุปสมสํวตฺตนิโก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต, ตฺวญฺจ ตสฺมึ ธมฺเม ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน วิหรสิ      
สามีจิปฏิปนฺโน อนุธมฺมจารี, สมาทาย ตํ ธมฺมํ วตฺตสี’ติ. อิติ โข จุนฺท สตฺถาปิ ตตฺถ ปาสํโส,       
ธมฺโมปิ ตตฺถ ปาสํโส, สาวโกปิ ตตฺถ เอวํ ปาสํโส. โย โข จุนฺท เอวรูปํ สาวกํ เอวํ วเทยฺย      
‘อทฺธายสฺมา ญายปฏิปนฺโน ญายํ อาราเธสฺสตี’ติ. โย จ ปสํสติ, ยญฺจ ปสํสติ, โย จ ปสํสิโต       5

ภิยฺโยโส มตฺตาย วีริยํ อารภติ; สพฺเพ เต พหุํ ปุญฺญํ ปสวนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? เอวเญฺหตํ จุนฺท โหติ 
สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย สุปฺปเวทิเต นิยฺยานิเก อุปสมสํวตฺตนิเก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต. 

  
สาวกานุตปฺปสตฺถุ 

[๑๗๐] อิธ ปน จุนฺท สตฺถา จ โลเก อุทปาทิ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ธมฺโม จ สฺวากฺขาโต 
สุปฺปเวทิโต นิยฺยานิโก อุปสมสํวตฺตนิโก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต, อวิญฺญาปิตตฺถา จสฺส โหนฺติ 
สาวกา สทฺธมฺเม, น จ เตสํ เกวลํ ปริปูรํ พฺรหฺมจริยํ อาวิกตํ โหติ อุตฺตานีกตํ สพฺพสงฺคาหปทกตํ  6

สปฺปาฏิหีรกตํ, ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตํ; อถ เนสํ สตฺถุโน อนฺตรธานํ โหติ. เอวรูโป โข จุนฺท 
สตฺถา สาวกานํ กาลกโต อนุตปฺโป โหติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? สตฺถา หิ โน โลเก อุทปาทิ อรหํ              
สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ธมฺโม จ สฺวากฺขาโต สุปฺปเวทิโต นิยฺยานิโก อุปสมสํวตฺตนิโก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺป
เวทิโต, อวิญฺญาปิตตฺถา จมฺห สทฺธมฺเม, น จ โน เกวลํ ปริปูรํ พฺรหฺมจริยํ อาวิกตํ โหติ อุตฺตานีกตํ 
สพฺพสงฺคาหปทกตํ สปฺปาฏิหีรกตํ ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตํ; อถ โน สตฺถุโน อนฺตรธานํ        
โหตีติ. เอวรูโป โข จุนฺท สตฺถา สาวกานํ กาลกโต อนุตปฺโป โหติ. 

  
สาวกานนุตปฺปสตฺถุ 

[๑๗๑] อิธ ปน จุนฺท สตฺถา จ โลเก อุทปาทิ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ธมฺโม จ สฺวากฺขาโต 
สุปฺปเวทิโต นิยฺยานิโก อุปสมสํวตฺตนิโก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต, วิญฺญาปิตตฺถา จสฺส โหนฺติ 
สาวกา สทฺธมฺเม, เกวลญฺจ เตสํ ปริปูรํ พฺรหฺมจริยํ อาวิกตํ โหติ อุตฺตานีกตํ สพฺพสงฺคาหปทกตํ 
สปฺปาฏิหีรกตํ ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตํ; อถ เนสํ สตฺถุโน อนฺตรธานํ โหติ. เอวรูโป โข จุนฺท 
สตฺถา สาวกานํ กาลกโต อนนุตปฺโป โหติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? สตฺถา จ โน โลเก อุทปาทิ อรหํ  สมฺมา
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สมฺพุทฺโธ, ธมฺโม จ สฺวากฺขาโต สุปฺปเวทิโต นิยฺยานิโก อุปสมสํวตฺตนิโก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต, 
วิญฺญาปิตตฺถา จมฺห สทฺธมฺเม, เกวลญฺจ โน ปริปูรํ พฺรหฺมจริยํ อาวิกตํ โหติ อุตฺตานีกตํ            
สพฺพสงฺคาหปทกตํ สปฺปาฏิหีรกตํ ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตํ; อถ โน สตฺถุโน อนฺตรธานํ โหตี
ติ. เอวรูโป โข จุนฺท สตฺถา สาวกานํ กาลกโต อนนุตปฺโป โหติ. 

  
พฺรหฺมจริยอปริปูราทิกถา 

[๑๗๒] เอเตหิ เจปิ จุนฺท องฺเคหิ สมนฺนาคตํ พฺรหฺมจริยํ โหติ; โน จ โข สตฺถา โหติ เถโร 
รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต. เอวนฺตํ พฺรหฺมจริยํ อปริปูรํ โหติ เตนงฺเคน. 

ยโต จ โข จุนฺท เอเตหิ เจว องฺเคหิ สมนฺนาคตํ พฺรหฺมจริยํ โหติ สตฺถา จ โหติ เถโร 
รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต. เอวนฺตํ พฺรหฺมจริยํ ปริปูรํ โหติ เตนงฺเคน. 

[๑๗๓] เอเตหิ เจปิ จุนฺท องฺเคหิ สมนฺนาคตํ พฺรหฺมจริยํ โหติ, สตฺถา จ โหติ เถโร 
รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต; โน จ ขฺวสฺส เถรา ภิกฺขู สาวกา โหนฺติ วิยตฺตา       
วินีตา วิสารทา ปตฺตโยคกฺเขมา, อลํ สมกฺขาตุํ สทฺธมฺมสฺส, อลํ อุปฺปนฺนํ ปรปฺปวาทํ สหธมฺเมหิ      
สุนิคฺคหิตํ นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิ-หาริยํ ธมฺมํ เทเสตุํ. เอวนฺตํ พฺรหฺมจริยํ อปริปูรํ โหติ เตนงฺเคน. 

ยโต จ โข จุนฺท เอเตหิ เจว องฺเคหิ สมนฺนาคตํ พฺรหฺมจริยํ โหติ, สตฺถา จ โหติ เถโร 
รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต, เถรา จสฺส ภิกฺขู สาวกา โหนฺติ วิยตฺตา วินีตา 
วิสารทา ปตฺตโยคกฺเขมา, อลํ สมกฺขาตุํ สทฺธมฺมสฺส, อลํ อุปฺปนฺนํ ปรปฺปวาทํ สหธมฺเมหิ              
สุนิคฺคหิตํ นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริยํ ธมฺมํ เทเสตุํ. เอวนฺตํ พฺรหฺมจริยํ ปริปูรํ โหติ เตนงฺเคน. 

[๑๗๔] เอเตหิ เจปิ จุนฺท องฺเคหิ สมนฺนาคตํ พฺรหฺมจริยํ โหติ, สตฺถา จ โหติ เถโร 
รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต, เถรา จสฺส ภิกฺขู สาวกา โหนฺติ วิยตฺตา วินีตา 
วิสารทา ปตฺตโยคกฺเขมา, อลํ สมกฺขาตุํ สทฺธมฺมสฺส, อลํ อุปฺปนฺนํ ปรปฺปวาทํ สหธมฺเมน              7

สุนิคฺคหิตํ นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริยํ ธมฺมํ เทเสตุํ; โน จ ขฺวสฺส มชฺฌิมา ภิกฺขู สาวกา โหนฺติ ฯเปฯ 
มชฺฌิมา จสฺส ภิกฺขู สาวกา โหนฺติ; โน จ ขฺวสฺส นวา ภิกฺขู สาวกา โหนฺติ ฯเปฯ นวา จสฺส ภิกฺขู 
สาวกา โหนฺติ; โน จ ขฺวสฺส เถรา ภิกฺขุนิโย สาวิกา โหนฺติ ฯเปฯ เถรา จสฺส ภิกฺขุนิโย สาวิกา      
โหนฺติ; โน จ ขฺวสฺส มชฺฌิมา ภิกฺขุนิโย สาวิกา โหนฺติ ฯเปฯ มชฺฌิมา จสฺส ภิกฺขุนิโย สาวิกา โหนฺติ; 
โน จ ขฺวสฺส นวา ภิกฺขุนิโย สาวิกา โหนฺติ ฯเปฯ นวา จสฺส ภิกฺขุนิโย สาวิกา โหนฺติ; โน จ ขฺวสฺส     
อุปาสกา สาวกา โหนฺติ คิหี โอทาตวสนา พฺรหฺมจาริโน ฯเปฯ อุปาสกา จสฺส สาวกา โหนฺติ คิหี    
โอทาตวสนา พฺรหฺมจาริโน; โน จ ขฺวสฺส อุปาสกา สาวกา โหนฺติ คิหี โอทาตวสนา กามโภคิโน 
ฯเปฯ อุปาสกา จสฺส สาวกา โหนฺติ คิหี โอทาตวสนา กามโภคิโน; โน จ ขฺวสฺส อุปาสิกา สาวิกา 
โหนฺติ คิหินิโย โอทาตวสนา พฺรหฺมจารินิโย ฯเปฯ อุปาสิกา จสฺส สาวิกา โหนฺติ คิหินิโย โอทาต   
วสนา พฺรหฺมจารินิโย; โน จ ขฺวสฺส อุปาสิกา สาวิกา โหนฺติ คิหินิโย โอทาตวสนา กามโภคินิโย 
ฯเปฯ อุปาสิกา จสฺส สาวิกา โหนฺติ คิหินิโย โอทาตวสนา กามโภคินิโย; โน จ ขฺวสฺส พฺรหฺมจริยํ 
โหติ อิทฺธญฺเจว ผีตญฺจ วิตฺถาริกํ พาหุชญฺญํ ปุถุภูตํ ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตํ ฯเปฯ          
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พฺรหฺมจริยญฺจสฺส โหติ อิทฺธญฺจ ผีตญฺจ วิตฺถาริกํ พาหุชญฺญํ ปุถุภูตํ ยาว เทวมนุสฺเสหิ               
สุปฺปกาสิตํ; โน จ โข ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตํ เอวนฺตํ พฺรหฺมจริยํ อปริปูรํ โหติ เตนงฺเคน. 

ยโต จ โข จุนฺท เอเตหิ เจว องฺเคหิ สมนฺนาคตํ พฺรหฺมจริยํ โหติ, สตฺถา จ โหติ เถโร 
รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต, เถรา จสฺส ภิกฺขู สาวกา โหนฺติ วิยตฺตา วินีตา 
วิสารทา ปตฺตโยคกฺเขมา, อลํ สมกฺขาตุํ สทฺธมฺมสฺส, อลํ อุปฺปนฺนํ ปรปฺปวาทํ สหธมฺเมน              8

สุนิคฺคหิตํ นิคฺคเหตฺวา  
สปฺปาฏิหาริยํ ธมฺมํ เทเสตุํ. มชฺฌิมา จสฺส ภิกฺขู สาวกา โหนฺติ. นวา จสฺส ภิกฺขู สาวกา โหนฺติ. 
เถรา จสฺส ภิกฺขุนิโย สาวิกา โหนฺติ. มชฺฌิมา จสฺส ภิกฺขุนิโย สาวิกา โหนฺติ. นวา จสฺส ภิกฺขุนิโย 
สาวิกา โหนฺติ. อุปาสกา จสฺส สาวกา โหนฺติ คิหี โอทาตวสนา พฺรหฺมจาริโน. อุปาสกา จสฺส       
สาวกา โหนฺติ คิหี โอทาตวสนา กามโภคิโน. อุปาสิกา จสฺส สาวิกา โหนฺติ คิหินิโย โอทาตวสนา 
พฺรหฺมจารินิโย. อุปาสิกา จสฺส สาวิกา โหนฺติ คิหินิโย โอทาตวสนา กามโภคินิโย. พฺรหฺม
จริยญฺจสฺส โหติ อิทฺธญฺเจว ผีตญฺจ วิตฺถาริกํ พาหุชญฺญํ ปุถุภูตํ ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตํ, 
ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตญฺจ. เอวนฺตํ พฺรหฺมจริยํ ปริปูรํ โหติ เตนงฺเคน. 

[๑๗๕] อหํ โข ปน จุนฺท เอตรหิ สตฺถา โลเก อุปฺปนฺโน อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ธมฺโม จ     
สฺวากฺขาโต สุปฺปเวทิโต นิยฺยานิโก อุปสมสํวตฺตนิโก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต, วิญฺญาปิตตฺถา จ 
เม สาวกา สทฺธมฺเม, เกวลญฺจ เตสํ ปริปูรํ พฺรหฺมจริยํ อาวิกตํ อุตฺตานีกตํ สพฺพสงฺคาหปทกตํ       
สปฺปาฏิหีรกตํ ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตํ; อหํ โข ปน จุนฺท เอตรหิ สตฺถา เถโร รตฺตญฺญู        
จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต. 

สนฺติ โข ปน เม จุนฺท เอตรหิ เถรา ภิกฺขู สาวกา โหนฺติ วิยตฺตา วินีตา วิสารทา            
ปตฺตโยคกฺเขมา, อลํ สมกฺขาตุํ สทฺธมฺมสฺส, อลํ อุปฺปนฺนํ ปรปฺปวาทํ สหธมฺเมน สุนิคฺคหิตํ          
นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริยํ ธมฺมํ เทเสตุํ. สนฺติ โข ปน เม จุนฺท เอตรหิ มชฺฌิมา ภิกฺขู สาวกา. สนฺติ 
โข ปน เม จุนฺท เอตรหิ นวา ภิกฺขู สาวกา. สนฺติ โข ปน เม จุนฺท เอตรหิ เถรา ภิกฺขุนิโย สาวิกา. 
สนฺติ โข ปน เม จุนฺท เอตรหิ มชฺฌิมา ภิกฺขุนิโย สาวิกา. สนฺติ โข ปน เม จุนฺท เอตรหิ นวา         
ภิกฺขุนิโย สาวิกา. สนฺติ โข ปน เม จุนฺท เอตรหิ อุปาสกา สาวกา คิหี โอทาตวสนา พฺรหฺมจาริโน. 
สนฺติ โข ปน เม จุนฺท เอตรหิ อุปาสกา สาวกา คิหี โอทาตวสนา กามโภคิโน. สนฺติ โข ปน เม       
จุนฺท เอตรหิ อุปาสิกา สาวิกา คิหินิโย โอทาตวสนา พฺรหฺมจารินิโย. สนฺติ โข ปน เม จุนฺท เอตรหิ 
อุปาสิกา สาวิกา คิหินิโย โอทาตวสนา กามโภคินิโย. เอตรหิ โข ปน เม จุนฺท พฺรหฺมจริยํ 
อิทฺธญฺเจว ผีตญฺจ วิตฺถาริกํ พาหุชญฺญํ ปุถุภูตํ ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตํ. 

[๑๗๖] ยาวตา โข จุนฺท เอตรหิ สตฺถาโร โลเก อุปฺปนฺนา, นาหํ จุนฺท อญฺญํ เอกสตฺถารํปิ 
สมนุปสฺสามิ เอวํลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตํ, ยถริวาหํ. ยาวตา โข ปน จุนฺท เอตรหิ สํโฆ วา คโณ วา 
โลเก อุปฺปนฺโน, นาหํ จุนฺท อญฺญํ เอกํ สํฆํปิ สมนุปสฺสามิ เอวํลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตํ, ยถริวายํ      
จุนฺท ภิกฺขุสํโฆ. ยํ โข ตํ จุนฺท สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ‘สพฺพาการสมฺปนฺนํ สพฺพาการปริปูรํ          

 ฉ.ม. สหธมฺเมหิ8
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อนูนมนธิกํ สฺวากฺขาตํ เกวลํ ปริปูรํ พฺรหฺมจริยํ สุปฺปกาสิตนฺ’ติ. อิทเมว ตํ สมฺมา วทมาโน วเทยฺย 
‘สพฺพาการสมฺปนฺนํ สพฺพาการปริปูรํ ฯเปฯ สุปฺปกาสิตนฺ’ติ. 

อุทฺทโก  สุทํ จุนฺท รามปุตฺโต เอวํ วาจํ ภาสติ ‘ปสฺสํ น ปสฺสตี’ติ. กิญฺจ ปสฺสํ น ปสฺสตีติ. 9

ขุรสฺส สาธุนิสิตสฺส, ตลมสฺส ปสฺสติ, ธารญฺจ ขฺวสฺส น ปสฺสติ. อิทํ วุจฺจติ จุนฺท ‘ปสฺสํ น ปสฺสตี’ติ. 
ตํ  โข ปเนตํ จุนฺท อุทฺทเกน รามปุตฺเตน ภาสิตํ หีนํ คมฺมํ โปถุชฺชนิกํ อนริยํ อนตฺถสญฺหิตํ ขุรเมว 10

สนฺธาย. ยญฺเจตํ  จุนฺท สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ‘ปสฺสํ น ปสฺสตี’ติ. อิทเมว ตํ สมฺมา วทมาโน      11

วเทยฺย ‘ปสฺสํ น ปสฺสตี’ติ. กิญฺจ ปสฺสํ น ปสฺสตีติ. เอวํ สพฺพาการสมฺปนฺนํ สพฺพาการปริปูรํ           
อนูนมนธิกํ สฺวากฺขาตํ เกวลํ ปริปูรํ พฺรหฺมจริยํ สุปฺปกาสิตนฺติ, อิติ เหตํ ปสฺสติ. อิทเมตฺถ               
อปกฑฺเฒยฺย, เอวนฺตํ ปริสุทฺธตรํ อสฺสาติ, อิติ เหตํ น ปสฺสติ. อิทเมตฺถ อุปกฑฺเฒยฺย, เอวนฺตํ       
ปริปูรํ อสฺสาติ, อิติ เหตํ น ปสฺสติ. อิทํ วุจฺจติ ‘ปสฺสํ น ปสฺสตี’ติ. ยํ โข ตํ จุนฺท สมฺมา วทมาโน        
วเทยฺย ‘สพฺพาการสมฺปนฺนํ ฯเปฯ พฺรหฺมจริยํ สุปฺปกาสิตนฺ’ติ. อิทเมว ตํ สมฺมา วทมาโน วเทยฺย 
‘สพฺพาการสมฺปนฺนํ สพฺพาการปริปูรํ อนูนมนธิกํ สฺวากฺขาตํ เกวลํ ปริปูรํ พฺรหฺมจริยํ                   
สุปฺปกาสิตนฺ’ติ. 

  
สงฺคายิตพฺพธมฺม 

[๑๗๗] ตสฺมาติห จุนฺท เย โว มยา ธมฺมา อภิญฺญา เทสิตา, ตตฺถ สพฺเพเหว สงฺคมฺม 
สมาคมฺม อตฺเถน อตฺถํ พฺยญฺชเนน พฺยญฺชนํ สงฺคายิตพฺพํ น วิวทิตพฺพํ; ยถยิทํ พฺรหฺมจริยํ อทฺธนิยํ 
อสฺส จิรฏฺฐิติกํ, ตทสฺส พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย             
เทวมนุสฺสานํ. กตเม จ เต จุนฺท ธมฺมา มยา อภิญฺญา เทสิตา, ยตฺถ สพฺเพเหว สงฺคมฺม สมาคมฺม 
อตฺเถน อตฺถํ พฺยญฺชเนน พฺยญฺชนํ สงฺคายิตพฺพํ น วิวทิตพฺพํ; ยถยิทํ พฺรหฺมจริยํ อทฺธนิยํ อสฺส      
จิรฏฺฐิติกํ, ตทสฺส พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ ? 
เสยฺยถีทํ; จตฺตาโร สติปฏฺฐานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ปญฺจินฺทฺริยานิ ปญฺจ 
พลานิ สตฺต สมฺโพชฺฌงฺคา อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค. อิเม โข เต จุนฺท ธมฺมา มยา อภิญฺญา เทสิตา, 
ยตฺถ สพฺเพเหว สงฺคมฺม สมาคมฺม อตฺเถน อตฺถํ พฺยญฺชเนน พฺยญฺชนํ สงฺคายิตพฺพํ น วิวทิตพฺพํ, 
ยถยิทํ พฺรหฺมจริยํ อทฺธนิยํ อสฺส จิรฏฺฐิติกํ, ตทสฺส พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย       
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ. 

  

 ฉ.ม. อุทโก9

 ฉ.ม. ยํ10

 ฉ.ม.สี.อิ. ยญฺจ ตํ11
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สญฺญาเปตพฺพวิธิ 
[๑๗๘] เตสญฺจ โว จุนฺท สมคฺคานํ สมฺโมทมานานํ อวิวทมานานํ สิกฺขตํ  อญฺญตโร 12

สพฺรหฺมจารี สํเฆ ธมฺมํ ภาเสยฺย. ตตฺร เจ ตุมฺหากํ เอวมสฺส ‘อยํ โข อายสฺมา อตฺถญฺเจว มิจฺฉา 
คณฺหาติ, พฺยญฺชนานิ จ มิจฺฉา โรเปตี’ติ; ตสฺส เนว อภินนฺทิตพฺพํ นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพํ,                    
อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา โส เอวมสฺส วจนีโย ‘อิมสฺส นุ โข อาวุโส อตฺถสฺส อิมานิ วา       
พฺยญฺชนานิ เอตานิ วา พฺยญฺชนานิ กตมานิ โอปายิกตรานิ ? อิเมสญฺจ  พฺยญฺชนานํ อยํ วา      13

อตฺโถ เอโส วา อตฺโถ, กตโม โอปายิกตโร’ติ. โส เจ เอวํ วเทยฺย ‘อิมสฺส โข อาวุโส อตฺถสฺส             
อิมาเนว พฺยญฺชนานิ โอปายิกตรานิ, ยา  เจว เอตานิ; อิเมสญฺ จ พฺยญฺชนานํ อยเมว อตฺ โถ        14

โอปายิกตโร, ยา  เจว เอโส’ติ. โส เนว อุสฺสาเทตพฺโพ น อปสาเทตพฺโพ, อนุ สฺสาเทตฺวา           15

อนปสาเทตฺวา เสฺวว สาธุกํ สญฺญาเปตพฺโพ ตสฺส จ อตฺถสฺส เตสญฺจ พฺยญฺชนานํ นิสนฺติยา. 
[๑๗๙] อปโรปิ เจ จุนฺท สพฺรหฺมจารี สํเฆ ธมฺมํ ภาเสยฺย. ตตฺร เจ ตุมฺหากํ เอวมสฺส ‘อยํ 

โข อายสฺมา อตฺถํ หิ โข มิจฺฉา คณฺหาติ, พฺยญฺชนานิ สมฺมา โรเปตี’ติ; ตสฺส เนว อภินนฺทิตพฺพํ     
นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพํ, อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา โส เอวมสฺส วจนีโย ‘อิเมสํ นุ โข อาวุโส      
พฺยญฺชนานํ อยํ วา อตฺโถ เอโส วา อตฺโถ, กตโม โอปายิกตโร’ติ. โส เจ เอวํ วเทยฺย ‘อิเมสํ  โข 16

อาวุโส พฺยญฺชนานํ อยเมว อตฺโถ โอปายิกตโร, ยา เจว เอโส’ติ. โส เนว อุสฺสาเทตพฺโพ น          
อปสาเทตพฺโพ, อนุสฺสาเทตฺวา อนปสาเทตฺวา เสฺวว สาธุกํ สญฺญาเปตพฺโพ ตสฺเสว อตฺถสฺส         
นิสนฺติยา. 

[๑๘๐] อปโรปิ เจ จุนฺท สพฺรหฺมจารี สํเฆ ธมฺมํ ภาเสยฺย. ตตฺร เจ ตุมฺหากํ เอวมสฺส ‘อยํ 
โข อายสฺมา อตฺถํ หิ โข สมฺมา คณฺหาติ, พฺยญฺชนานิ มิจฺฉา โรเปตี’ติ. ตสฺส เนว อภินนฺทิตพฺพํ    
นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพํ, อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา โส เอวมสฺส วจนีโย ‘อิมสฺส นุ โข อาวุโส 
อตฺถสฺส อิมานิ วา พฺยญฺชนานิ เอตานิ วา พฺยญฺชนานิ, กตมานิ โอปายิกตรานี’ติ. โส เจ เอวํ        
วเทยฺย ‘อิมสฺส โข อาวุโส อตฺถสฺส อิมาเนว พฺยญฺชนานิ โอปยิกตรานิ; ยานิ เจว เอตานี’ติ. โส เนว 
อุสฺสาเทตพฺโพ น อปสาเทตพฺโพ, อนุสฺสาเทตฺวา อนปสาเทตฺวา เสฺวว สาธุกํ สญฺญาเปตพฺโพ 
เตสํเยว พฺยญฺชนานํ นิสนฺติยา. 

[๑๘๑] อปโรปิ เจ จุนฺท สพฺรหฺมจารี สํเฆ ธมฺมํ ภาเสยฺย. ตตฺร เจ ตุมฺหากํ เอวมสฺส ‘อยํ 
โข อายสฺมา อตฺถญฺเจว สมฺมา คณฺหาติ, พฺยญฺชนานิ จ สมฺมา โรเปตี’ติ. ตสฺส ‘สาธู’ติ ภาสิตํ      
อภินนฺทิตพฺพํ อนุโมทิตพฺพํ, ตสฺส ‘สาธู’ติ ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา โส เอวมสฺส วจนีโย 

 สิกฺขิตพฺพํ12

 อิ.ก. อิเมสํ วา, สี. อิเมสํ13

 อิ.ก. ยานิ; สี. ยํ14

 อิ.ก. โย; สี. ยํ15

 ฉ.ม. เตสํ16
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‘ลาภา โน อาวุโส, สุลทฺธํ โน อาวุโส; เย มยํ อายสฺมนฺตํ ตาทิสํ สพฺรหฺมจารึ ปสฺสาม เอวํ อตฺถุเปตํ 
พฺยญฺชนุเปตนฺติ. 

ปจฺจยานุญฺญาตการณํ 
[๑๘๒] น โว อหํ จุนฺท ทิฏฺฐธมฺมิกานํเยว อาสวานํ สํวราย ธมฺมํ เทเสมิ, น ปนาหํ จุนฺท 

สมฺปรายิกานํเยว อาสวานํ ปฏิฆาตาย ธมฺมํ เทเสมิ; ทิฏฺฐธมฺมิกานํ เจวาหํ จุนฺท อาสวานํ สํวราย 
ธมฺมํ เทเสมิ, สมฺปรายิกานํ จ อาสวานํ ปฏิฆาตาย. ตสฺมาติห จุนฺท ยํ โว มยา จีวรํ อนุญฺญาตํ, 
อลํ โว ตํ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย, อุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย, ฑํสมกสวาตาตปสิรึสป สมฺผสฺสานํ 17

ปฏิฆาตาย, ยาวเทว หิริโกปินปฏิจฺฉาทนตฺถํ; โย โว มยา ปิณฺฑปาโต อนุญฺญาโต, อลํ โว โส     
ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ฐิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย ‘อิติ ปุราณญฺจ เวทนํ 
ปฏิหงฺขามิ, นวญฺจ เวทนํ น อุปฺปาเทสฺสามิ, ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จา’ติ. 
ยํ โว มยา เสนาสนํ อนุญฺญาตํ, อลํ โว ตํ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย, อุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย,        
ฑํสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสานํ ปฏิฆาตาย, ยาวเทว อุตุปริสฺสยวิโนทนปฏิสลฺลานารามตฺถํ; 
โย โว มยา คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร อนุญฺญาโต, อลํ โว โส ยาวเทว อุปฺปนฺนานํ                 
เวยฺยาพาธิกานํ เวทนานํ ปฏิฆาตาย อพฺยาปชฺฌปรมตาย . 18

  
สุขลฺลิกานุโยโค 

[๑๘๓] ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยํุ ‘สุขลฺลิกา
นุโยคมนุยุตฺตา สมณา สกฺยปุตฺติยา วิหรนฺตี’ติ. เอวํวาทิโน  จุนฺท อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา 19

เอวมสฺสุ วจนียา ‘กตโม โส อาวุโส สุขลฺลิกานุโยโค ? สุขลฺลิกานุโยคาปิ หิ พหู อเนกวิหิตา        
นานปฺปการกา’ติ. 

จตฺตาโรเม จุนฺท สุขลฺลิกานุโยคา หีนา คมฺมา โปถุชฺชนิกา อนริยา อนตฺถสญฺหิตา น 
นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิญฺญาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สํวตฺตนฺติ. 
กตเม จตฺตาโร ? 

อิธ จุนฺท เอกจฺโจ พาโล ปาเณ วธิตฺวา วธิตฺวา อตฺตานํ สุเขติ ปีเณติ; อยํ ปฐโม             
สุขลฺลิกานุโยโค. 

ปุน จปรํ จุนฺท อิเธกจฺโจ อทินฺนํ อาทิยิตฺวา อาทิยิตฺวา อตฺตานํ สุเขติ ปีเณติ; อยํ ทุติโย 
สุขลฺลิกานุโยโค. 

ปุน จปรํ จุนฺท อิเธกจฺโจ มุสา ภณิตฺวา ภณิตฺวา อตฺตานํ สุเขติ ปีเณติ; อยํ ตติโย            
สุขลฺลิกานุโยโค. 

 ฉ.ม.สี. …สิรีสป…17

 ฉ.ม. อพฺยาปชฺชปรมตาย18

 ก. เอวํ วทมานา19
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ปุน จปรํ จุนฺท อิเธกจฺโจ ปญฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปิโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรติ; อยํ จตุตฺโถ 
สุขลฺลิกานุโยโค. 

อิเม โข จุนฺท จตฺตาโร สุขลฺลิกานุโยคา หีนา คมฺมา โปถุชฺชนิกา อนริยา อนตฺถสญฺหิตา 
น นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิญฺญาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย           
สํวตฺตนฺติ. 

ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺย “อิเม จตฺตาโร      
สุขลฺลิกานุโยเค อนุยุตฺตา สมณา สกฺยปุตฺติยา วิหรนฺตี’ติ. เต โว ‘มาเหวนฺ’ติสฺสุ วจนียา; น เต โว 
สมฺมา วทมานา วเทยฺยํุ, อพฺภาจิกฺเขยฺยํุ อสตา อภูเตน. 

[๑๘๔] จตฺตาโรเม จุนฺท สุขลฺลิกานุโยคา เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย 
อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตนฺติ. กตเม จตฺตาโร ? 

อิธ จุนฺท ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺกํ สวิจารํ วิเวกชํ ปีติสุขํ 
ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ; อยํ ปฐโม สุขลฺลิกานุโยโค. 

ปุน จปรํ จุนฺท ภิกฺขุ วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา ฯเปฯ ทุติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ; อยํ       
ทุติโย สุขลฺลิกานุโยโค. 

ปุน จปรํ จุนฺท ภิกฺขุ ปีติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ; อยํ ตติโย        
สุขลฺลิกานุโยโค. 

ปุน จปรํ จุนฺท ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช 
วิหรติ; อยํ จตุตฺโถ สุขลฺลิกานุโยโค. 

อิเม โข จุนฺท จตฺตาโร สุขลฺลิกานุโยคา เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย 
อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตนฺติ. 

ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยํุ ‘อิเม จตฺตาโร       
สุขลฺลิกานุโยเค อนุยุตฺตา สมณา สกฺยปุตฺติยา วิหรนฺตี’ติ. เต โว ‘เอวนฺ’ติสฺสุ วจนียา; สมฺมา เต โว 
วทมานา วเทยฺยํุ, น เต โว อพฺภาจิกฺเขยฺยํุ อสตา อภูเตน. 

  
สุขลฺลิกานุโยคานิสํส 

[๑๘๕] ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยํุ ‘อิเม 
ปนาวุโส จตฺตาโร สุขลฺลิกานุโยเค อนุยุตฺตานํ วิหรตํ กติ ผลานิ กตานิสํสา ปาฏิกงฺขา’ติ.            
เอวํวาทิโน จุนฺท อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ วจนียา ‘อิเม โข อาวุโส จตฺตาโร                
สุขลฺลิกานุโยเค อนุยุตฺตานํ วิหรตํ จตฺตาริ ผลานิ, จตฺตาโร อานิสํสา ปาฏิกงฺขา. กตเม จตฺตาโร ? 
อิธาวุโส ภิกฺขุ ติณฺณํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต                 
สมฺโพธิปรายโน; อิทํ ปฐมํ ผลํ, ปฐโม อานิสํโส. ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ ติณฺณํ สญฺโญชนานํ         
ปริกฺขยา ราคโทสโมหานํ ตนุตฺตา สกทาคามี โหติ, สกิเทว อิมํ โลกํ อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺตํ กโรติ; 
อิทํ ทุติยํ ผลํ, ทุติโย อานิสํโส. ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ       
ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ, ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา; อิทํ ตติยํ ผลํ, ตติโย    
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อานิสํโส. ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปญฺญาวิมุตฺตึ ทิฏฺเฐ ว ธมฺเม 
สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ; อิทํ จตุตฺถํ ผลํ, จตุตฺโถ อานิสํโส. อิเม โข อาวุโส      
จตฺตาโร สุขลฺลิกานุโยเค อนุยุตฺตานํ วิหรตํ อิมานิ จตฺตาริ ผลานิ, จตฺตาโร อานิสํสา                
ปาฏิกงฺขา’ติ. 

  
ขีณาสวอภพฺพฐานํ 

[๑๘๖] ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยํุ            
‘อฏฺฐิตธมฺมา สมณา สกฺยปุตฺติยา วิหรนฺตี’ติ. เอวํวาทิโน จุนฺท อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวมสฺ
สุ วจนียา ‘อตฺถิ โข อาวุโส เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สาวกานํ         
ธมฺมา เทสิตา ปญฺญตฺตา ยาวชีวํ อนติกฺกมนียา. เสยฺยถาปิ อาวุโส อินฺทขีโล วา อโยขีโล วา 
คมฺภีรเนโม สุนิขาโต อจโล  
อสมฺปเวธี, เอวเมว โข อาวุโส เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมา-สมฺพุทฺเธน สาวกานํ 
ธมฺมา เทสิตา ปญฺญตฺตา ยาวชีวํ อนติกฺกมนียา. โย โส อาวุโส ภิกฺขุ อรหํ ขีณาสโว วุสิตวา          
กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสญฺโญชโน สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต, อภพฺโพ โส 
นว ฐานานิ อชฺฌาจริตุํ; อภพฺโพ อาวุโส ขีณาสโว ภิกฺขุ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตุํ; อภพฺโพ 
ขีณาสโว ภิกฺขุ อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อาทิยิตุํ; อภพฺโพ ขีณาสโว ภิกฺขุ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวิตุํ;           
อภพฺโพ ขีณาสโว ภิกฺขุ สมฺปชานมุสา ภาสิตุํ; อภพฺโพ ขีณาสโว ภิกฺขุ สนฺนิธิการกํ กาเม             
ปริภุญฺชิตุํ. เสยฺยถาปิ ปุพฺเพ อาคาริกภูโต; อภพฺโพ ขีณาสโว ภิกฺขุ ฉนฺทาคตึ คนฺตุํ; อภพฺโพ 
ขีณาสโว ภิกฺขุ โทสาคตึ คนฺตุํ; อภพฺโพ ขีณาสโว ภิกฺขุ โมหาคตึ คนฺตุํ; อภพฺโพ ขีณาสโว ภิกฺขุ      
ภยาคตึ คนฺตุํ. โย โส อาวุโส ภิกฺขุ อรหํ ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ 
ปริกฺขีณภวสญฺโญชโน สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต, อภพฺโพ โข โส อิมานิ นว ฐานานิ อชฺฌาจริตุนฺ”ติ. 

  
ปญฺหาพฺยากรณํ 

[๑๘๗] ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยํุ ‘อตีตํ โข 
อทฺธานํ อารพฺภ สมโณ โคตโม อตีรกํ  ญาณทสฺสนํ ปญฺญเปติ, โน จ โข อนาคตํ  อทฺธานํ          20

อารพฺภ อตีรกํ๑ ญาณทสฺสนํ ปญฺญเปติ; ตยิทํ กึ สุ ตยิทํ กถํสู’ติ. เต จ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา 
อญฺญวิหิตเกน ญาณทสฺสเนน อญฺญวิหิตกํ ญาณทสฺสนํ ปญฺญเปตพฺพํ มญฺญนฺติ, ยถริว พาลา 
อพฺยตฺตา. อตีตํ โข จุนฺท อทฺธานํ อารพฺภ ตถาคตสฺส สตานุสาริญาณํ โหติ, โส ยาวตกํ อากงฺขติ, 
ตาวตกํ อนุสฺสรติ; อนาคตญฺจ โข อทฺธานํ อารพฺภ ตถาคตสฺส โพธิชํ ญาณํ อุปฺปชฺชติ ‘อยมนฺติมา 
ชาติ; นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว’ติ. อตีตญฺเจปิ โข จุนฺท โหติ อภูตํ อตจฺฉํ อนตฺถสญฺหิตํ, น ตํ ตถาคโต    
พฺยากโรติ. อตีตญฺเจปิ โข จุนฺท โหติ ภูตํ ตจฺฉํ อนตฺถสญฺหิตํ, ตํปิ ตถาคโต น พฺยากโรติ.             
อตีตญฺเจปิ โข จุนฺท โหติ ภูตํ ตจฺฉํ อตฺถสญฺหิตํ, ตตฺร กาลญฺญู ตถาคโต โหติ ตสฺส ปญฺหสฺส        
เวยฺยากรณาย. อนาคตญฺเจปิ จุนฺท โหติ อภูตํ อตจฺฉํ อนตฺถสญฺหิตํ, น ตํ ตถาคโต พฺยากโรติ 

 ฉ.ม. อติเรกํ20
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ฯเปฯ ตสฺส ปญฺหสฺส เวยฺยากรณาย. ปจฺจุปฺปนฺนํ เจปิ จุนฺท โหติ อภูตํ อตจฺฉํ อนตฺถสญฺหิตํ, น ตํ 
ตถาคโต พฺยากโรติ. ปจฺจุปฺปนฺนํ เจปิ จุนฺท โหติ ภูตํ ตจฺฉํ อนตฺถสญฺหิตํ, ตํปิ ตถาคโต น              
พฺยากโรติ. ปจฺจุปฺปนฺนํ เจปิ จุนฺท โหติ ภูตํ ตจฺฉํ อตฺถสญฺหิตํ, ตตฺร กาลญฺญู ตถาคโต โหติ ตสฺส 
ปญฺหสฺส เวยฺยากรณาย. 

[๑๘๘] อิติ โข จุนฺท อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ ตถาคโต กาลวาที สจฺจวาที  21

ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที; ตสฺมา ‘ตถาคโต’ติ วุจฺจติ. 
ยญฺจ โข จุนฺท สเทวกสฺส โลกสฺส สมารกสฺส สพฺรหฺมกสฺส สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย 

สเทวมนุสฺสาย ทิฏฺฐํ สุตํ มุตํ วิญฺญาตํ ปตฺตํ ปริเยสิตํ อนุวิจริตํ มนสา, สพฺพํ ตถาคเตน              
อภิสมฺพุทฺธํ; ตสฺมา ‘ตถาคโต’ติ วุจฺจติ. 

ยญฺจ จุนฺท รตฺตึ ตถาคโต อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌติ, ยญฺจ รตฺตึ อนุปาทิเส
สาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายติ, ยํ เอตสฺมึ อนฺตเร ภาสติ ลปติ นิทฺทิสติ, สพฺพนฺตํ ตเถว จ โหติ, 
โน อญฺญถา; ตสฺมา ‘ตถาคโต’ติ วุจฺจติ. 

ยถาวาที จุนฺท ตถาคโต ตถาการี, ยถาการี ตถาวาที; อิติ ยถาวาที ตถาการี, ยถาการี    
ตถาวาที; ตสฺมา ‘ตถาคโต’ติ วุจฺจติ. 

ยํ  สเทวเก โลเก จุนฺท สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย 22

ตถาคโต อภิภู อนภิภูโต อญฺญทตฺถุทโส วสวตฺตี; ตสฺมา ‘ตถาคโต’ติ วุจฺจติ. 
  

อพฺยากตฏฺฐานํ 
[๑๘๙] ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยํุ ‘กึ นุ โข 

อาวุโส โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ? อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. เอวํวาทิโน จุนฺท อญฺญติตฺถิยา 
ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ วจนียา ‘อพฺยากตํ โข อาวุโส ภควตา “โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา, อิทเมว 
สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. 

ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยํุ ‘กึ ปนาวุโส น โหติ 
ตถาคโต ปรมฺมรณา ? อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. เอวํวาทิโน จุนฺท อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา 
เอวมสฺสุ วจนียา ‘เอวํปิ โข อาวุโส ภควตา อพฺยากตํ ‘น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา, อิทเมว สจฺจํ, 
โมฆมญฺญนฺ’ติ. 

ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยํุ ‘กึ ปนาวุโส โหติ จ 
น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ? อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. เอวํวาทิโน จุนฺท อญฺญติตฺถิยา     
ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ วจนียา ‘อพฺยากตํ โข ปเนตํ อาวุโส ภควตา ‘โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต     
ปรมฺมรณา, อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. 

 ฉ.ม.สี.อิ. ‘สจฺจวาที’ติ อิทํ นตฺถิ21

 ฉ.ม.อิ. ยนฺติ สทฺโท น ทิสฺสติ22
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ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยํุ ‘กึ ปนาวุโส เนว 
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ? อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. เอวํวาทิโน จุนฺท         
อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ วจนียา ‘เอวํปิ โข อาวุโส ภควตา อพฺยากตํ ‘เนว โหติ น น 
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา, อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. 

ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยํุ ‘กสฺมา ปเนตํ 
อาวุโส สมเณน โคตเมน อพฺยากตนฺ’ติ. เอวํวาทิโน จุนฺท อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ       
วจนียา ‘น เหตํ อาวุโส อตฺถสญฺหิตํ น ธมฺมสญฺหิตํ น อาทิพฺรหฺมจริยกํ น นิพฺพิทาย น วิราคาย น 
นิโรธาย น อุปสมาย น อภิญฺญาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สํวตฺตติ; ตสฺมา ตํ ภควตา          
อพฺยากตนฺ’ติ. 

  
พฺยากตฏฺฐาน 

[๑๙๐] ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยํุ ‘กึ 
ปนาวุโส สมเณน โคตเมน พฺยากตนฺ’ติ. เอวํวาทิโน จุนฺท อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ      
วจนียา ‘อิทํ ทุกฺขนฺ’ติ โข อาวุโส ภควตา พฺยากตํ, ‘อยํ ทุกฺขสมุทโย’ติ โข อาวุโส ภควตา พฺยากตํ, 
‘อยํ ทุกฺขนิโรโธ’ติ โข อาวุโส ภควตา พฺยากตํ, ‘อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา’ติ โข อาวุโส ภควตา 
พฺยากตนฺ’ติ. 

ฐานํ โข ปเนตํ จุนฺท วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยํุ ‘กสฺมา ปเนตํ 
อาวุโส สมเณน โคตเมน พฺยากตนฺ’ติ. เอวํวาทิโน จุนฺท อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ         
วจนียา ‘เอตญฺหิ อาวุโส อตฺถสญฺหิตํ เอตํ ธมฺมสญฺหิตํ เอตํ อาทิพฺรหฺมจริยกํ เอกนฺตนิพฺพิทาย      
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ; ตสฺมา ตํ ภควตา             
พฺยากตนฺ’ติ. 

  
ปุพฺพนฺตสหคตทิฏฺฐินิสฺสย 

[๑๙๑] เยปิ เต จุนฺท ปุพฺพนฺตสหคตา ทิฏฺฐินิสฺสยา, เตปิ โว มยา พฺยากตา, ยถา เต      
พฺยากาตพฺพา, ยถา จ เต น พฺยากาตพฺพา. กึ โว อหนฺเต น ตถา  พฺยากริสฺสามิ . เยปิ  เต จุนฺท 23

อปรนฺตสหคตา ทิฏฺฐินิสฺสยา, เตปิ โว มยา พฺยากตา, ยถา เต พฺยากาตพฺพา, ยถา จ เต น         
พฺยากาตพฺพา. กึ โว อหนฺเต น ตถา พฺยากริสฺสามิ. กตเม จ เต จุนฺท ปุพฺพนฺตสหคตา               
ทิฏฺฐินิสฺสยา, เย โว มยา พฺยากตา, ยถา เต พฺยากาตพฺพา, ยถา จ เต น พฺยากาตพฺพา ? สนฺติ โข 
จุนฺท เอเก สมณพฺราหฺมณา เอวํวาทิโน เอวํทิฏฺฐิโน ‘สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จ, อิทเมว สจฺจํ, 
โมฆมญฺญนฺ’ติ. สนฺติ ปน จุนฺท เอเก สมณพฺราหฺมณา เอวํวาทิโน เอวํทิฏฺฐิโน ‘อสสฺสโต อตฺตา จ 
โลโก จ ฯเปฯ สสฺสโต จ อสสฺสโต จ อตฺตา จ โลโก จ. เนวสสฺสโต นาสสฺสโต อตฺตา จ โลโก จ. 
สยํกโต อตฺตา จ โลโก จ. ปรํกโต อตฺตา จ โลโก จ. สยํกโต จ ปรํกโต จ อตฺตา จ โลโก จ.            
อสยํกาโร อปรํกาโร อธิจฺจสมุปฺปนฺโน อตฺตา จ โลโก จ; อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. ‘สสฺสตํ      

 ก. ตตฺถ23
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สุขทุกฺขํ. อสสฺสตํ สุขทุกฺขํ. สสฺสตญฺจ อสสฺสตญฺจ สุขทุกฺขํ. เนวสสฺสตํ นาสสฺสตํ สุขทุกฺขํ. สยํกตํ 
สุขทุกฺขํ. ปรํกตํ สุขทุกฺขํ. สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ สุขทุกฺขํ. อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ           
สุขทุกฺขํ; อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. 

[๑๙๒] ตตฺร จุนฺท เย เต สมณพฺราหฺมณา เอวํวาทิโน เอวํทิฏฺฐิโน ‘สสฺสโต อตฺตา จ โลโก 
จ, อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ; ตฺยาหํ อุปสงฺกมิตฺวา เอวํ วทามิ ‘อตฺถิ นุ โข อิทํ อาวุโส, วุจฺจติ 
“สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จา’ติ. ยญฺจ โข เต เอวมาหํสุ ‘อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. ตํ เตสํ         
นานุชานามิ. ตํ กิสฺส เหตุ ? อญฺญถาสญฺญิโนปิ เหตฺถ จุนฺท สนฺเตเก สตฺตา. อิมายปิ โข อหํ จุนฺท 
ปญฺญตฺติยา เนว อตฺตนา สมสมํ สมนุปสฺสามิ, กุโต ภิยฺโย; อถ โข อหเมว ตตฺถ ภิยฺโย, ยทิทํ 
อธิปญฺญตฺติ. 

[๑๙๓] ตตฺร จุนฺท เย เต สมณพฺราหฺมณา เอวํวาทิโน เอวํทิฏฺฐิโน ‘อสสฺสโต อตฺตา จ 
โลโก จ ฯเปฯ สสฺสโต จ อสสฺสโต จ อตฺตา จ โลโก จ. เนวสสฺสโต นาสสฺสโต อตฺตา จ โลโก จ. 
สยํกโต อตฺตา จ โลโก จ. ปรํกโต อตฺตา จ โลโก จ. สยํกโต จ ปรํกโต จ อตฺตา จ โลโก จ.           
อสยํกาโร อปรํกาโร อธิจฺจสมุปฺปนฺโน อตฺตา จ โลโก จ. สสฺสตํ สุขทุกฺขํ. อสสฺสตํ สุขทุกฺขํ. 
สสฺสตญฺจ อสสฺสตญฺจ สุขทุกฺขํ. เนวสสฺสตํ นาสสฺสตํ สุขทุกฺขํ. สยํกตํ สุขทุกฺขํ. ปรํกตํ สุขทุกฺขํ. 
สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ สุขทุกฺขํ. อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ สุขทุกฺขํ; อิทเมว สจฺจํ, 
โมฆมญฺญนฺ’ติ; ตฺยาหํ อุปสงฺกมิตฺวา เอวํ วทามิ ‘อตฺถิ นุ โข อิทํ อาวุโส, วุจฺจติ ‘อสยํการํ อปรํการํ 
อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ สุขทุกฺขน’ติ. ยญฺจ โข เต เอวมาหํสุ ‘อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. ตํ เตสํ           
นานุชานามิ. ตํ กิสฺส เหตุ ? อญฺญถาสญฺญิโนปิ เหตฺถ จุนฺท สนฺเตเก สตฺตา. อิมายปิ โข อหํ จุนฺท 
ปญฺญตฺติยา เนว อตฺตนา สมสมํ สมนุปสฺสามิ, กุโต ภิยฺโย; อถ โข อหเมว ตตฺถ ภิยฺโย, ยทิทํ 
อธิปญฺญตฺติ. อิเม โข เต จุนฺท ปุพฺพนฺตสหคตา ทิฏฺฐินิสฺสยา, เย โว มยา พฺยากตา ยถา เต พฺยา
กาตพฺพา, ยถา จ เต น พฺยากาตพฺพา. กึ โว  อหนฺเต ตถา พฺยากริสฺสามิ.  24

  
อปรนฺตสหคตทิฏฺฐินิสฺสย 

[๑๙๔] กตเม จ เต จุนฺท อปรนฺตสหคตา ทิฏฺฐินิสฺสยา, เย โว มยา พฺยากตา, ยถา เต     
พฺยากาตพฺพา, ยถา จ เต น พฺยากาตพฺพา. กึ โว อหํ เต น ตถา พฺยากริสฺสามิ. สนฺติ จุนฺท เอเก 
สมณพฺราหฺมณา เอวํวาทิโน เอวํทิฏฺฐิโน ‘รูปี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณา, อิทเมว สจฺจํ, 
โมฆมญฺญนฺ’ติ. สนฺติ ปน จุนฺท เอเก สมณพฺราหฺมณา เอวํวาทิโน เอวํทิฏฺฐิโน ‘อรูปี อตฺตา โหติ. 
รูปี จ อรูปี จ อตฺตา โหติ. เนวรูปีนารูปี อตฺตา โหติ. สญฺญี อตฺตา โหติ. อสญฺญี อตฺตา โหติ. 
เนวสญฺญีนาสญฺญี อตฺตา โหติ. อตฺตา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา, อิทเมว สจฺจํ, 
โมฆมญฺญนฺ’ติ. 

ตตฺร จุนฺท เย เต สมณพฺราหฺมณา เอวํวาทิโน เอวํทิฏฺฐิโน ‘รูปี อตฺตา โหติ อโรโค         
ปรมฺมรณา, อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ; ตฺยาหํ อุปสงฺกมิตฺวา เอวํ วทามิ ‘อตฺถิ นุ โข อิทํ อาวุโส, 
วุจฺจติ ‘รูปี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณา’ติ. ยญฺจ โข เต เอวมาหํสุ ‘อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. 

 ฉ.ม. พฺยากริสฺสามีติ24
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ตํ เตสํ นานุชานามิ. ตํ กิสฺส เหตุ ? อญฺญถาสญฺญิโนปิ เหตฺถ จุนฺท สนฺเตเก สตฺตา. อิมายปิ โข 
อหํ จุนฺท ปญฺญตฺติยา เนว อตฺตนา สมสมํ สมนุปสฺสามิ, กุโต ภิยฺโย; อถ โข อหเมว ตตฺถ ภิยฺโย, 
ยทิทํ อธิปญฺญตฺติ. 

[๑๙๕] ตตฺร จุนฺท เย เต สมณพฺราหฺมณา เอวํวาทิโน เอวํทิฏฺฐิโน ‘อรูปี อตฺตา โหติ. รูปี 
จ อรูปี จ อตฺตา โหติ. เนวรูปีนารูปี อตฺตา โหติ. สญฺญี อตฺตา โหติ. อสญฺญี อตฺตา โหติ. 
เนวสญฺญีนาสญฺญี อตฺตา โหติ. อตฺตา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา, อิทเมว สจฺจํ, 
โมฆมญฺญนฺ’ติ; ตฺยาหํ อุปสงฺกมิตฺวา เอวํ วทามิ ‘อตฺถิ นุ โข อิทํ อาวุโส, วุจฺจติ ‘อตฺตา อุจฺฉิชฺชติ 
วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา’ติ. ยญฺจ โข เต จุนฺท เอวมาหํสุ ‘อิทเมว สจฺจํ, โมฆมญฺญนฺ’ติ. ตํ เตสํ 
นานุชานามิ. ตํ กิสฺส เหตุ ? อญฺญถาสญฺญิโนปิ เหตฺถ จุนฺท สนฺเตเก สตฺตา. อิมายปิ โข อหํ จุนฺท 
ปญฺญตฺติยา เนว อตฺตนา สมสมํ สมนุปสฺสามิ, กุโต ภิยฺโย; อถ โข อหเมว ตตฺถ ภิยฺโย, ยทิทํ 
อธิปญฺญตฺติ. อิเม โข เต จุนฺท อปรนฺตสหคตา ทิฏฺฐินิสฺสยา, เย โว มยา พฺยากตา, ยถา เต           
พฺยากาตพฺพา, ยถา จ เต น พฺยากาตพฺพา’ติ. กึ โว อหํ เต น ตถา พฺยากริสฺสามิ. 

[๑๙๖] อิเมสญฺจ จุนฺท ปุพฺพนฺตสหคตานํ ทิฏฺฐินิสฺสยานํ อิเมสญฺจ อปรนฺตสหคตานํ 
ทิฏฺฐินิสฺสยานํ ปหานาย สมติกฺกมาย เอวํ มยา จตฺตาโร สติปฏฺฐานา เทสิตา ปญฺญตฺตา. กตเม 
จตฺตาโร ? อิธ จุนฺท ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก         
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี ฯเปฯ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี       
วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. อิเมสญฺจ จุนฺท ปุพฺพนฺต           
สหคตานํ ทิฏฺฐินิสฺสยานํ อิเมสญฺจ อปรนฺตสหคตานํ ทิฏฺฐินิสฺสยานํ ปหานาย สมติกฺกมาย เอวํ 
มยา อิเม จตฺตาโร สติปฏฺฐานา เทสิตา ปญฺญตฺตา”ติ. 

[๑๙๗] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุปวาโณ ภควโต ปิฏฺฐิโต ฐิโต โหติ ภควนฺตํ          
วีชยมาโน. อถ โข อายสฺมา อุปวาโณ ภควนฺตํ เอตทโวจ “อจฺฉริยํ ภนฺเต, อพฺภูตํ ภนฺเต; ปาสาทิโก 
วตายํ ภนฺเต ธมฺมปริยาโย, สุปาสาทิโก วตายํ ภนฺเต ธมฺมปริยาโย; โก นามายํ ภนฺเต               
ธมฺมปริยาโย”ติ. “ตสฺมาติห ตฺวํ อุปวาณ อิมํ ธมฺมปริยายํ ‘ปาสาทิโก’เตฺวว ธาเรหี”ติ. อิทมโวจ 
ภควา. อตฺตมโน อายสฺมา อุปวาโณ ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทีติ. 

  
ปาสาทิกสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ ฉฏฺฐํ. 
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๖. ปาสาทิกสูตร 
ว่าด้วยเหตุให้เกิดความเลื่อมใส 

[๑๖๔]  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ปราสาทในอัมพวันของพวกเจ้าศากยะนามว่าเวธัญญา 

แคว้นสักกะ 
นิครนถ์ นาฏบุตรถึงแก่กรรม 

สมัยนั้น นิครนถ์ นาฏบุตร ได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวา เพราะการถึงแก่กรรมของนิครนถ์ 
นาฏบุตรนั้น พวกนิครนถ์จึงแตกกัน เกิดแยกเป็น ๒ พวก ต่างบาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือ
ปากทิ่มแทงกันอยู่ว่า “ท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ แต่เรารู้ทั่วถึงธรรมวินัย ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้
อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด แต่ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก คำพูดของข้าพเจ้ามีประโยชน์ แต่คำพูดของท่านไม่มี
ประโยชน์ คำที่ควรพูดก่อน ท่านกลับพูดภายหลัง คำที่ควรพูดภายหลัง ท่านกลับพูดก่อน เรื่องที่ท่านเคยชิน
ได้ผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ถ้าท่านมีความสามารถ ก็จง
หาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิด” เห็นจะมีการฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปในพวกนิครนถ์ ผู้เป็น
สาวกของนิครนถ์ นาฏบุตร แม้พวกสาวกของนิครนถ์ นาฏบุตรที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาว ก็มีอาการเบื่อ
หน่าย คลายความรัก รู้สึกท้อถอยในพวกนิครนถ์ ผู้เป็นสาวกของนิครนถ์ นาฏบุตร ทั้งนี้เพราะธรรมวินัยที่
นิครนถ์ นาฏบุตรกล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพ่ือความสงบ
ระงับ เป็นธรรมวินัยที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้ว  เป็น25

ธรรมวินัยที่ไม่มีที่พ่ึงอาศัย  26

[๑๖๕] ครั้งนั้น พระจุนทะ สมณุทเทส  จำพรรษาอยู่ในกรุ งปาวาได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ซึ่ง27

อยู่ในสามคาม  กราบท่านพระอานนท์แล้วนั่ง ณ ที่สมควรแล้ว ได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า “ท่านผู้28

เจริญ นิครนถ์ นาฏบุตร ได้ถึง แก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวา เพราะการถึงแก่กรรมของนิครนถ์ นาฏบุตรนั้น 
พวก นิครนถ์จึงแตกกัน เกิดแยกกันเป็น ๒ พวก ฯลฯ เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนัก ถูกทำลายแล้ว เป็นธรรม
วินัยที่ไม่มีที่พ่ึงอาศัย” เมื่อพระจุนทะ สมณุทเทสกล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่า “คุณจุนทะ 
นี้เป็นข้ออ้าง ที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ มาเถิด คุณจุนทะ เราจักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่29

ประทับ แล้วกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาค” พระจุนทะ สมณุทเทสรับคำแล้ว 
ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ และพระจุนทะ สมณุทเทส ได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่

ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร  ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค

 ท่ีพำนักถูกทำลายแล้ว หมายความว่านิครนถ์ นาฏบุตรเป็นที่พำนักของเหล่าสาวก เมื่อเขาถึงแก่กรรมแล้ว เหล่าสาวกจึงหมด25

ที่พ่ึงพิง ธรรมของเขาก็เหมือนสูญสิ้นไปด้วย (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๖๔/๙๔) 

 ดูเทียบ ข้อ ๓๐๑ หน้า ๒๔๙ ในเล่มนี้26

 พระจุนทะ สมณุทเทส หมายถึงพระเถระผู้นี้เป็นน้องชายของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร และเป็นสัทธิ- วิหาริกของพระอานนท์ 27

คำนี้พวกภิกษุเรียกท่าน ในขณะเป็นสามเณร เมื่อท่านเป็นพระแล้วก็ยังเรียกชื่อนี้อยู่ (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๖๔/๙๕-๙๗)

 สามคาม หมายถึงชื่อหมู่บ้านที่มีข้าวฟ่างมากมาย (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๖๕/๙๖, ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๑๖๕/๑๐๙)28

 เป็นข้ออ้าง ในที่นี้หมายถึ งเป็นมูลเหตุแห่งการได้รับฟังธรรมกถาจากสำนักของพระผู้มีพระภาค (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๖๕/๙๗, 29

ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๑๖๕/๑๐๙)
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ดังนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระจุนทะ สมณุทเทสนี้บอกว่า “นิครนถ์ นาฏบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุง
ปาวา เพราะการถึงแก่กรรมของนิครนถ์ นาฏบุตรนั้น พวกนิครนถ์จึงแตกกัน ฯลฯ เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนัก
ถูกทำลายแล้ว เป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พ่ึงอาศัย” 

ธรรมวินัยท่ีบุคคลผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ 
[๑๖๖] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ข้อนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละ จุนทะ ในธรรมวินัย ที่ศาสดากล่าวไว้

ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไป เพ่ือความสงบระงับ เป็นธรรมวินัยที่ผู้มิใช่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ จุนทะ ในโลกนี้ มีศาสดาผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีธรรมที่ศาสดา
กล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ เป็นธรรมวินัยที่
ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ และสาวกก็ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ปฏิบัติ
ตามธรรมในธรรมนั้น ประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น  สาวกของศาสดานั้นจะพึงมีคนกล่าวถึงอย่างนี้ว่า 30

“ท่านทั้งหลาย เป็นลาภของท่าน ท่านได้ดีแล้ว ศาสดาของท่านผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และธรรมก็เป็น
อันศาสดากล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ เป็น
ธรรมที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ แต่ท่านก็ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่
ปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้น ประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น” ด้วยเหตุนี้ จุนทะ แม้ศาสดาในธรรมวินัยนั้น
จะพึงถูกติเตียน ธรรมในธรรมวินัยนั้นจะพึงถูกติเตียน แต่สาวกในธรรมวินัยนั้นควรได้รับการสรรเสริญ จุน
ทะ ผู้ที่กล่าวกับสาวกเช่นนั้นอย่างนี้ว่า “ท่านจงปฏิบัติตามธรรมที่ศาสดาของท่านแสดงไว้ บัญญัติไว้เถิด” ผู้
ชักชวน  ผู้ที่เขาชักชวนและผู้ที่ถูกชักชวนแล้ว ปฏิบัติตามนั้น ทั้งหมดย่อมประสพสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอัน31 32

มาก ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะข้อนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละ จุนทะ ในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดี ประกาศ
ไว้ไม่ดี ไม่เป็นเครื่องนำออกไปจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ เป็นธรรมวินัยที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าประกาศไว้  

[๑๖๗] อนึ่ง จุนทะ ในโลกนี้มีศาสดาที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีธรรม ที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดี 
ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ เป็นธรรมที่ผู้มิใช่พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าประกาศไว้ และสาวกก็เป็น ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมในธรรม
นั้น ยึดถือประพฤติธรรมนั้น สาวกของศาสดานั้นจะพึงมีคนกล่าวถึงอย่างนี้ว่า “ท่านทั้งหลาย ไม่เป็นลาภ
ของท่าน ท่านได้ไม่ดีแล้ว ศาสดาของท่านเป็นผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมก็เป็นอันศาสดากล่าวไว้ไม่
ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ เป็นธรรมที่ผู้มิใช่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ ท่านก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้น 
ยึดถือประพฤติธรรมนั้น” ด้วยเหตุนี้แล จุนทะ ศาสดาในธรรมวินัยนั้นจะพึงถูกติเตียน ธรรมในธรรมวินัยนั้น
ก็พึงถูกติเตียน และสาวกในธรรมวินัยนั้นก็ควรถูกติเตียน จุนทะ ผู้ที่กล่าวกับสาวกเช่นนั้นอย่างนี้ว่า “ท่าน
ปฏิบัติถูกต้องแล้ว จักทำสิ่งที่ถูกต้องให้สำเร็จได้อย่างแน่นอน” ผู้สรรเสริญ ผู้ที่เขาสรรเสริญ และผู้ที่ได้รับ
การสรรเสริญ แล้วปรารภความเพียร ให้ย่ิงขึ้นไป ทั้งหมดย่อมประสพสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมาก ข้อนั้น เพราะ33

 ประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมน้ัน ในที่นี้หมายถึงไม่บำเพ็ญธรรมต่อไป ทำให้มีช่องว่าง (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๖๖/๙๘)30

 ผู้ชักชวน ในที่นี้หมายถึงอาจารย์ (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๖๖/๙๘)31

 ผู้ท่ีเขาชักชวนและผู้ท่ีถูกชักชวนแล้ว ในที่นี้หมายถึงอันเตวาสิก (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๖๖/๙๘)32

 ปรารภความเพียร ในที่นี้หมายถึงบำเพ็ญเพียรที่ทำให้เกิดทุกข์แก่ตน (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๖๗/๙๘)33
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เหตุไร เพราะข้อนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละ จุนทะ ในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็น
เครื่องนำออกจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ  เป็นธรรมวินัยที่ผู้มิใพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศ
ไว้ 

ธรรมวินัยท่ีบุคคลผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ 
[๑๖๘] จุนทะ อนึ่ง ในโลกนี้ มีศาสดาผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีธรรมที่ศาสดากล่าวไว้ดี 

ประกาศไว้ดี เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้  เป็นไปเพ่ือความสงบ ระงับ เป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัม34

พุทธเจ้าประกาศไว้ แต่สาวกไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ปฏิบัติตามธรรมใน
ธรรมนั้น ประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น สาวกของศาสดานั้นจะพึงมีคนกล่าวถึงอย่างนี้ว่า “ท่านทั้งหลาย 
ไม่ใช่ ลาภของท่าน ท่านได้ไม่ดีแล้ว ศาสดาของท่านเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า และธรรมก็เป็นอันศาสดานั้น
กล่าวไว้ดี ประกาศไว้ดี เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ เป็นธรรมที่ผู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ แต่ท่านไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ปฏิบัติตามธรรมใน
ธรรมนั้น ประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น” ด้วยเหตุนี้แหละ จุนทะ แม้ศาสดาในธรรมวินัยนั้นก็จะพึงได้รับ 
การสรรเสริญ ธรรมในธรรมวินัยนั้นจะพึงได้รับการสรรเสริญ แต่สาวกในธรรมวินัยนั้น ควรถูกติเตียน จุนทะ 
ผู้ที่กล่าวกับสาวกเช่นนั้นอย่างนี้ว่า “ท่านจงปฏิบัติธรรมที่ศาสดาของท่านแสดงไว้ บัญญัติไว้เถิด” ผู้ชักชวน 
ผู้ที่เขาชักชวน และผู้ที่ถูก ชักชวนแล้ว ปฏิบัติตามนั้น ทั้งหมดจะประสพบุญเป็นอันมาก ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะข้อนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละ จุนทะ ในธรรมวินัยที่พระศาสดากล่าวไว้ดี ประกาศ ไว้ดี เป็นเครื่องนำออก
จากทุกข์ได้ เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ เป็นธรรมวินัยที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ 

[๑๖๙] จุนทะ อนึ่ง ในโลกนี้ มีศาสดาผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีธรรมที่ศาสดานั้นกล่าวไว้ดี 
ประกาศไว้ดี เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ เป็นไปเพ่ือความสงบ ระงับ เป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าประกาศไว้ และสาวกก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้น 
ยึดถือปฏิบัติธรรมนั้น สาวกของศาสดานั้นจะพึงมีคนผู้กล่าวถึงอย่างนี้ว่า “ท่านทั้งหลาย เป็นลาภของท่าน 
ท่านได้ดีแล้ว ศาสดาของท่านเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมก็เป็นอันพระศาสดากล่าวไว้ดี ประกาศไว้ดี เป็น
เครื่องนำออกจากทุกข์ได้ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ 
และท่านก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้น ยึดถือประพฤติธรรมนั้น” 
ด้วย เหตุนี้แหละ จุนทะ ศาสดาในธรรมวินัยนั้นจะพึงได้รับการสรรเสริญ ธรรมในธรรมวินัยนั้นจะพึงได้รับ
การสรรเสริญ และสาวกในธรรมวินัยนั้นก็ควรได้รับการสรรเสริญ จุนทะ ผู้ที่กล่าวกับสาวกเช่นนั้นอย่างนี้ว่า 
“ท่านปฏิบัติถูกต้องแล้ว จักทำสิ่งที่ถูกต้องให้สำเร็จได้อย่างแน่นอน” ผู้สรรเสริญ ผู้ที่เขาสรรเสริญและผู้ที่ได้
รับการสรรเสริญแล้วปรารภความเพียรให้ย่ิงขึ้นไป ทั้งหมดจะประสพบุญเป็นอันมาก ข้อนั้น เพราะเหตุไร 
เพราะข้อนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละ จุนทะ ในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ดี ประกาศไว้ดี เป็นเครื่องนำออกจาก
ทุกข์ได้ เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ เป็นธรรมวินัย ที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ 

ศาสดาผู้ให้สาวกเดือดร้อนในภายหลัง 
[๑๗๐] จุนทะ อนึ่ง ศาสดาผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้ว ในโลกนี้ และธรรมอัน

ศาสดากล่าวไว้ดี ประกาศไว้ดี เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ เป็นธรรมที่ผู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ แต่ศาสดายังไม่ทรงทำให้สาวกทั้งหลายของพระองค์เข้าใจอรรถใน
สัทธรรม ทั้งไม่ทำพรหมจรรย์ ที่บริบูรณ์ครบถ้วนให้แจ่มแจ้ง ให้เข้าใจง่าย ให้มีบทที่รวบรวมไว้พร้อมแล้ว 

 เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ ในที่นี้หมายถึงนำให้บรรลุมรรคและผล (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๖๘/๙๘)34
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ให้มีผลอย่างปาฏิหาริย์ แก่สาวกเหล่านั้น จนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  ต่อมา 35 36

ศาสดาของสาวกเหล่านั้นปรินิพพานไป ศาสดาเห็นปานนี้แล ปรินิพพานแล้ว ทำให้สาวกทั้งหลายเดือดร้อน
ในภายหลัง ข้อนั้นเพราะเหตุไร (สาวกเหล่านั้นคิดว่า) “เพราะศาสดาผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้น
แล้วในโลก และธรรมก็เป็นอันศาสดากล่าวไว้ดี ประกาศไว้ดี เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ เป็นไปเพ่ือ
ความสงบ ระงับ เป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ แต่ศาสดายังไม่ทรงทำให้เราทั้งหลาย
เข้าใจอรรถในพระสัทธรรม ทั้งไม่ทำพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์ครบถ้วน ให้แจ่มแจ้ง ให้เข้าใจง่าย ให้มีบทที่
รวบรวมไว้พร้อมแล้ว ให้มีผลอย่างปาฏิหาริย์แก่พวกเรา จนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
ต่อมา ศาสดาของเราทั้งหลายปรินิพพานไป” จุนทะ ศาสดาเห็นปานนี้แลปรินิพพานแล้ว ทำให้สาวกทั้ง
หลายเดือดร้อนในภายหลัง 

ศาสดาผู้ไม่ทำให้สาวกเดือดร้อนในภายหลัง 
[๑๗๑] จุนทะ อนึ่ง ศาสดาผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ ธรรมก็เป็นอัน

ศาสดากล่าวไว้ดี ประกาศไว้ดี เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ เป็นธรรมที่ผู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ และพระศาสดาทรงทำให้สาวกทั้งหลายของพระองค์เข้าใจอรรถใน
สัทธรรม ทั้งทำ พรหมจรรย์ที่บริบูรณ์ครบถ้วนให้แจ่มแจ้ง ให้เข้าใจง่าย ให้มีบทที่รวบรวมไว้ พร้อมแล้ว ให้มี
ผลอย่างปาฏิหาริย์แก่สาวกเหล่านั้น จนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อมา ศาสดาของ
สาวกเหล่านั้น ปรินิพพานไป ศาสดาเห็นปานนี้แลปรินิพพานแล้ว ย่อมไม่ทำให้สาวกเดือดร้อนในภายหลัง 
ข้อนั้นเพราะ เหตุไร (สาวกเหล่านั้นคิดว่า) “เพราะศาสดาผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลก 
และธรรมก็เป็นอันศาสดากล่าวไว้ดี ประกาศไว้ดี เป็นเครื่องนำออกจาก ทุกข์ได้ เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ 
เป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ และพระศาสดาทรงทำให้เราทั้งหลายให้เข้าใจอรรถใน
พระสัทธรรม ทั้งทรงทำพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์ครบถ้วน ให้แจ่มแจ้ง ให้เข้าใจง่าย ให้มีบทรวบรวมไว้พร้อม
แล้ว ให้มีผลอย่างปาฏิหาริย์แก่พวกเรา จนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ต่อมาศาสดา
ปรินิพพานไป” จุนทะ ศาสดาเห็นปานนี้แล ปรินิพพานแล้ว ย่อมไม่ทำ ให้สาวกทั้งหลายเดือดร้อนในภาย
หลัง 

เรื่องพรหมจรรย์ท่ีไม่บริบูรณ์ เป็นต้น 
[๑๗๒]   ๑. จุนทะ แม้หากว่าพรหมจรรย์ ประกอบด้วยองค์เหล่านี้ คือ 
ศาสดาเป็นผู้ไม่มั่นคง ไม่เป็นผู้มีประสบการณ์มาก ไม่เป็นผู้บวชมานาน ไม่เป็นผู้มีชีวิตอยู่หลาย

รัชสมัย ไม่เป็นผู้ล่วงกาลผ่านวัยมามาก พรหมจรรย์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น อย่างนี้ 
เมื่อใด พรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้ คือ ศาสดาเป็นผู้มั่นคง  มีประสบการณ์มาก บวชมา37

นาน มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัย ล่วงกาลผ่านวัยมามาก เมื่อนั้น พรหมจรรย์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้น อย่างนี้  
[๑๗๓]   ๒. จุนทะ แม้หากว่าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้ คือ 

 ทำให้มีผลอย่างปาฏิหาริย์ ในที่นี้หมายถึงนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๗๐/๙๙)35

 คำว่า “ประกาศได้ดีท่ัวถึงเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย” นี ้ แปลจากบาลีว่า “ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตํ” ตามนัย ที.ปา.อ. 36

(บาลี) ๓/๑๗๐/๙๙, ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๑๗๐/๑๑๒ แต่ตามนัย ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๖๘/๑๕๙, ขุ.อุ. (บาลี) ๕๑/๓๕๐ แปลว่า “กระทั่ง
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้ว”

 ผู้ม่ันคง หมายถึงผู้ประกอบด้วยธรรมมีศีลขันธ์เป็นต้นที่ทำให้มีความมั่นคง (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๗๒/๙๙, ที .ปา.ฏีกา (บาลี) 37

๑๗๒/๑๑๒)
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ศาสดาเป็นผู้มั่นคง มีประสบการณ์มาก  บวชมานาน มีชีวิตอยู ่หลายรัชสมัย ล่วงกาลผ่านวัยมา38

มาก แต่ภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของศาสดานั้น เป็นผู้ไม่เฉียบแหลม ไม่ได้รับการแนะนำ ไม่แกล้วกล้า ไม่
บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  ไม่อาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบ ไม่อาจแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบ39

ปรัปวาท  ที่เกิดขึ ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ พรหมจรรย์ นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น อย่างนี้เมื่อใด 40

พรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้ คือ ศาสดาเป็นผู้ มั่นคง มีประสบการณ์มาก บวชมานาน มีชีวิตอยู่
หลายรัชสมัย ล่วงกาลผ่านวัยมามาก และภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของศาสดานั้น เป็นผู้เฉียบแหลม ได้รับการ
แนะนำ แกล้วกล้า บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ อาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบ อาจแสดงธรรมมี
ปาฏิหาริย์ ปราบปรัปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ เมื่อนั้น พรหมจรรย์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์
นั้น อย่างนี้ 

[๑๗๔]   ๓. จุนทะ แม้หากว่าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้ คือ 
ศาสดาเป็นผู้มั่นคง มีประสบการณ์มาก บวชมานาน มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัย ล่วงกาลผ่านวัยมา

มาก และภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของศาสดานั้น เป็นผู้เฉียบแหลม ได้รับการแนะนำ แกล้วกล้า บรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะ อาจกล่าวสัทธรรมได้โดยชอบ อาจแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ ปราบปรัปวาทที่เกิดขึ้นให้
เรียบร้อย โดยชอบธรรมได้ แต่ภิกษุสาวกผู้เป็นมัชฌิมะของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม ... พรหมจรรย์
นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น อย่างนี้ 

๔. ... ภิกษุสาวกผู้เป็นมัชฌิมะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลม ... แต่ภิกษุสาวกผู้เป็น
นวกะของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม ... 

๕. ... ภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลม ... แต่ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเถรีของ
ศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม ... 

๖. ... ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเถรีของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลม ... แต่ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมา
ของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม ... 

๗. ... ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลม ... แต่ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็น    
นวกาของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม ... 

๘. ... ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลม ... แต่อุบาสกสาวกของศาสดา
นั้นเป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ไม่เฉียบแหลม ... 

๙. ... อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบ
แหลม ... แต่อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มข่าว บริโภคกาม เป็นผู้ไม่เฉียบแหลม ... 

๑๐. ... อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว บริโภคกามเป็นผู้เฉียบ
แหลม ... แต่อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ไม่เฉียบ
แหลม ... 

 มีประสบการณ์มาก ในที่นี้หมายถึงบวชมานานประสบพบเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ มามาก (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๕๑/๑๓๐)38

 ธรรมอันเกษมจากโยคะ ในที่นี้หมายถึงอรหัตตผล (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๗๓/๙๙)39

 ปรั ปวาท ในที่นี้หมายถึงวาทะ หรือลัทธิต่าง ๆ ของเจ้าลัทธิอื่นนอกพระพุทธศาสนา (ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๓๗๔/๓๗๕, ขุ.ม.อ. 40

(บาลี) ๓๑/๒๓๗)
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๑๑. ... อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์
เป็นผู้เฉียบแหลม ... แต่อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว บริโภคกาม เป็นผู้ไม่
เฉียบแหลม ... 

๑๒. ... อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว บริโภคกาม เป็นผู้เฉียบ
แหลม ... แต่พรหมจรรย์ของศาสดานั้นมิได้ บริบูรณ์ กว้างขวาง แพร่หลาย รู้จักกันโดยมาก มั่นคงดี จน41

ประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
๑๓. ... พรหมจรรย์ ของศาสดานั้น บริบูรณ์  กว้างขวาง  แพร่หลาย  รู้จักกั นโดย42 43 44 45

มาก มั่นคงดี จนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่พรหมจรรย์นั้น ไม่บรรลุถึงความเลิศด้วย46

ลาภและความเลิศด้วยยศ พรหมจรรย์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น อย่างนี้ จุนทะ เมื่อใดพรหมจรรย์
ประกอบด้วยองค์เหล่านี้ คือ ศาสดาเป็นผู้มั่นคง มีประสบการณ์มาก บวชมานาน มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัย 
ล่วงกาลผ่านวัยมามาก และภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของศาสดานั้น เป็นผู้เฉียบแหลม ได้รับการแนะนำ แกล้ว
กล้า บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ อาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบ อาจแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัป
วาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดย ชอบธรรมได้ ภิกษุสาวกผู้เป็นมัชฌิมะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลม ... 
ภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลม ...  ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเถรีของศาสดานั้นเป็น
ผู้เฉียบแหลม ... ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลม ... ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกา
ของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลม ... อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว ประพฤติ
พรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบแหลม ... อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็น คฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว บริโภคกามเป็นผู้
เฉียบแหลม ... อุบาสิกา สาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มข่าว ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบ
แหลม ... อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว บริโภคกามเป็นผู้เฉียบแหลม ... 
พรหมจรรย์ของศาสดานั้นบริบูรณ์ กว้างขวาง แพร่หลาย รู้จักกันโดยมาก มั่นคงดี จนประกาศได้ดีทั่วถึง
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และพรหมจรรย์ของศาสดานั้น บรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศ 
เมื่อนั้นพรหมจรรย์นั้น ย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้  

[๑๗๕] จุนทะ ก็บัดนี้ เราเป็นศาสดาผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลก ธรรม
อันเรากล่าวไว้ดี ประกาศไว้ดี เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ เป็นธรรมที่เราผู้เป็น
สัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ เราทำให้สาวกทั้งหลายเข้าใจอรรถในสัทธรรม ทั้งทำพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์ครบ
ถ้วนให้แจ่มแจ้ง ให้เข้าใจง่าย ให้มีบทที่รวบรวมไว้พร้อมแล้ว ให้มีผลอย่างปาฏิหาริย์แก่สาวกเหล่านั้น จน

 คำว่า มิได้ แปลจากคำว่า “โน” ซึ่งอยู่ต้นประโยคดังบาลีว่า “โน เจ ขฺวสฺส พฺรหฺมจริยํ โหติ อิทฺธญฺเจว ผีตญฺจ วิตฺถาริกํ พาหุชญฺญํ 41

ปุถุภูตํ ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตํ” ในที่นี้ใช้ปฏิเสธทั้งประโยค (ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๗๔/๑๐๗)

 พรหมจรรย ์ ในที่นี้หมายถึงศาสนพรหมจรรย์คือคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นที่รวมลงในไตรสิกขา (ที.ม.อ. (บาลี) 42

๒/๑๖๘/๑๕๙)

 บริบูรณ์ ในที่นี้หมายถึงเจริญโดยชอบด้วยอำนาจความสุขในฌานอันภิกษุเหล่านี้บรรลุแล้ว (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๖๘/๑๕๙)43

 กว้ างขวาง ในที่นี้หมายถึงเจริญสูงขึ้นจนถึงที่สุดแห่งความเจริญทางศาสนามีความถึงพร้อมด้วยอภิญญาเป็นต้น (ที.ม.ฏีกา 44

(บาลี) ๑๖๘/๑๘๗)

 แพร่หลาย ในที่นี้หมายถึงกระจายออกไปดำรงอยู่ทั่วทุกทิศ (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๖๘/๑๕๙)45

 รู้จักกันโดยมาก ในที่นี้หมายถึงได้รับประโยชน์เก้ือกูลจากการบรรลุธรรมกันโดยทั่วไป (ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๑๖๘/๑๘๗)46
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ประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ก็บัดนี้เราเป็นศาสดา เป็นผู้มั่นคง มีประสบการณ์มาก บวช
มานาน มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัย ล่วงกาลผ่านวัยมามาก 

จุนทะ บัดนี้ มีภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของเรา เป็นผู้เฉียบแหลม ได้รับการแนะนำ แกล้วกล้า บรรลุ
ธรรมอันเกษมจากโยคะ อาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบ อาจแสดงธรรมให้มีปาฏิหาริย์ ปราบปรับวาทที่
เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ บัดนี้ มีภิกษุสาวกผู้เป็นมัชฌิมะของเรา เป็นผู้เฉียบแหลม ... บัดนี้ มี
ภิกษุสาวก ผู้เป็นนวกะของเรา เป็นผู้เฉียบแหลม ... บัดนี้ มีภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเถรีของเรา เป็นผู้เฉียบ
แหลม ... บัดนี้ มีภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของเรา เป็นผู้เฉียบแหลม ... บัดนี้ มีภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกา
ของเรา เป็นผู้เฉียบแหลม ... บัดนี้ มีอุบาสกสาวก ผู้เป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว ประพฤติ พรหมจรรย์ของ47

เรา เป็นผู้เฉียบแหลม ... บัดนี้ มีอุบาสกสาวก  ผู้เป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว บริโภคกามของเราเป็นผู้เฉียบ48

แหลม ... บัดนี้ มีอุบาสิกาสาวิกา  ผู้เป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์ของเราเป็นผู้เฉียบ49

แหลม ...บัดนี้ มีอุบาสิกาสาวิกา  ผู้เป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาว บริโภคกามของเราเป็นผู้เฉียบแหลม จุนทะ 50

บัดนี้ พรหมจรรย์ของเราบริบูรณ์ กว้างขวาง แพร่หลาย รู้จักกันโดยมาก มั่นคงดี จนประกาศได้ดีทั่วถึง
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

[๑๗๖] จุนทะ เท่าที่มีศาสดาเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้ เรายังไม่เห็นศาสดาอื่นแม้ผู้เดียวที่บรรลุ
ถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศเหมือนเราเลย อนึ่ง เท่าที่มีสงฆ์หรือคณะเกิดขึ้นแล้วในโลกใน
บัดนี้ เรายังไม่เห็นสงฆ์ หรือ คณะอื่นแม้ หมู่เดียว ที่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศ 
เหมือนภิกษุสงฆ์เลย บุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงพรหมจรรย์นั้นใดว่า “พรหมจรรย์ สมบูรณ์ด้วย
อาการทุกอย่าง บริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง ไม่หย่อน ไม่ย่ิง ศาสดากล่าวไว้ดี บริบูรณ์ครบถ้วน ศาสดา
ประกาศไว้ดีแล้ว” บุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงพรหมจรรย์นี้นั่นแลว่า “พรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วย
อาการทุกอย่าง บริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง ไม่หย่อน ไม่ย่ิง ศาสดากล่าวไว้ดี บริบูรณ์ครบถ้วน ศาสดา 
ประกาศไว้ดีแล้ว” 

จุนทะ ทราบว่า อุทกดาบส รามบุตร กล่าวข้อความอย่างนี้ว่า “บุคคลเห็นอยู่ ชื่อว่าไม่เห็น” ถาม
ว่า “บุคคลเห็นอะไรอยู่ ชื่อว่าไม่เห็น ” ตอบว่า “บุคคลเห็นใบของมีดโกนที่ลับดีแล้ ว แต่ไม่เห็นคมของ51

มีดโกนนั้น” จุนทะ อุทกดาบส รามบุตรจึง กล่าวข้อความนี้ว่า “บุคคลเห็นอยู่ ชื่อว่าไม่เห็น” ข้อความที่อุทก

 อุบาสกสาวก เช่น จิตตคหบดี หัตถกอาฬวกะ (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๗๕/๑๐๐)47

 อุบาสกสาวก เช่น จุลลอนาถบิณฑิกะ และมหาอนาถบิณฑิกะ (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๗๕/๑๐๐)48

 อุบาสิกาสาวิกา เช่น นันทมารดา (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๗๕/๑๐๐)49

 อุบาสิกาสาวิกา เช่น นางขุชชุตตรา (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๗๕/๑๐๐)50

 คำว่า “บุคคลเห็นอะไรอยู่ ชื่อว่าไม่เห็น” เป็นปัญหาที่อุทกดาบส รามบุตรถามมหาชน เมื่อมหาชนตอบ ไม่ได้ ท่านจึงตอบเอง51

ว่า คนเห็นมีดโกนชื่อว่าไม่เห็นเพราะเห็นแต่ใบมีดโกนเท่านั้น แต่ไม่เห็นความคมของมีดโกน (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๗๖/๑๐๐)
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ดาบส รามบุตร กล่าวนั้น เป็นธรรมอันทราม เป็นของชาวบ้าน  เป็นของปุถุชน ไม่เป็นของพระอริยะ ไม่52

ประกอบด้วยประโยชน์  เพราะหมายเอาเฉพาะมีดโกนเท่านั้น 53

จุนทะ ถ้าบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนั้นใดว่า “บุคคลเห็นอยู่ ชื่อว่าไม่เห็น” บุคคล
เมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนี้นั้นนั่นแลว่า “บุคคลเห็นอยู่ ชื่อว่าไม่เห็น” ถามว่า “บุคคลเห็นอะไรอยู่ 
ชื่อว่าไม่เห็น” ตอบว่า “พรหมจรรย์ สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง บริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง ไม่หย่อน ไม่
ย่ิง ศาสดากล่าวไว้ดี บริบูรณ์ครบถ้วน ศาสดาประกาศไว้ดีแล้ว” ด้วยเหตุดังนี้แล บุคคลจึง ชื่อว่าเห็น
พรหมจรรย์นั้น ในพรหมจรรย์นี้ ถ้าบุคคลถอนสิ่งนี้ออกไปด้วยคิดว่า “พรหมจรรย์นั้น จะพึงบริสุทธ์ิกว่า ด้วย
วิธีการนี้” ด้วยเหตุดังนี้แล บุคคลจึงชื่อว่า ไม่เห็นพรหมจรรย์นั้น ในพรหมจรรย์นี้ ถ้าบุคคลเพ่ิมสิ่งนี้เข้าไป 
ด้วยคิดว่า “พรหมจรรย์นั้น จะพึงบริบูรณ์ขึ้นด้วยวิธีการนี้” ด้วยเหตุดังนี้แล บุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็น
พรหมจรรย์นั้น นี้เรียกว่า “บุคคลเห็นอยู่ ชื่อว่าไม่เห็น” จุนทะ บุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนั้นใด
ว่า “พรหมจรรย์ สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง ฯลฯ ศาสดาประกาศไว้ดีแล้ว” บุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึง
กล่าวถึงคำนี้นั่นแลว่า “พรหมจรรย์ สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง บริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง ไม่หย่อน ไม่
ย่ิง ศาสดากล่าวไว้ดี บริบูรณ์ครบถ้วน ศาสดาประกาศไว้ดีแล้ว” 

ธรรมท่ีควรสังคายนา 
[๑๗๗] จุนทะ เพราะเหตุนั้น ธรรมทั้งหลายที่เราแสดงไว้แล้วเพ่ือความรู้ย่ิง บริษัททั้งหมดนั้น

แหละ พึงพร้อมเพรียงกันประชุม สอบทานอรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะในธรรมนั้น แล้วพึง
สังคายนากัน ไม่พึงวิวาทกัน เพ่ือให้พรหมจรรย์นี้ ตั้งอยู่ได้นาน ดำรงอยู่ได้นาน ข้อนั้นพึงเป็นไปเพ่ือเก้ือกูล
แก่คนหมู่มาก เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแก่เทวดา 
และมนุษย์ทั้งหลาย  

ธรรมทั้งหลายเราแสดงไว้เพื่อความรู้ยิ่ง บริษัททั้งหมดนั่นแหละพึง พร้อมเพรียงกัน 
ประชุมสอบทานอรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะแล้ว พึงสังคายนากัน ไม่พึงวิวาทกัน เพื่อให้
พรหมจรรย์น้ีตั้งอยู่ได้นาน ดำรงอยู่ได้นาน ข้อน้ันพึงเป็นไปเพื่อเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่
คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเก้ือกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย 
คืออะไร 

คือ  
๑. สติปัฏฐาน ๔   ๒. สัมมัปปธาน ๔  
๓. อิทธิบาท ๔   ๔. อินทรีย์ ๕  
๕. พละ ๕    ๖. โพชฌงค์ ๗  
๗. อริยมรรคมีองค์ ๘  
จุนทะ ธรรมทั้งหลายนี้แล เราแสดงไว้แล้วเพ่ือความรู้ย่ิง บริษัททั้งหมด นั่นแหละพึงพร้อมเพรียง

กันประชุม สอบทานอรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะ พึงสังคายนากัน ไม่พึงวิวาทกัน เพื่อให้
พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นาน ดำรงอยู่ได้นาน ข้อนั้นพึงเป็นไปเพ่ือเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก 
เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

 เป็นของชาวบ้าน ในที่นี้หมายถึงเป็นข้อประพฤติปฏิบัติของคนโง่ (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๖๐/๑๐๐)52

 ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ในที่นี้หมายถึงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๓ อย่าง คือ (๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ในโลกนี้) (๒) 53

สัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์ในโลกหน้า) (๓) ปรมัตถะ (ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพาน) (ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๑๖๐/๑๐๐-๑๐๑)
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วิธีอธิบายให้เข้าใจ 
[๑๗๘] จุนทะ บรรดาเธอเหล่านั้นซึ่งพร้อมเพรียงกัน ชื่นชมกัน ไม่วิวาทกัน ศึกษาอยู่ เพ่ือน

พรหมจารีรูปหนึ่งพึงกล่าวธรรมในสงฆ์ ในการกล่าวธรรมนั้น หากเธอทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า 
“ท่านผู้นี้แล รับอรรถนั้นแหละมาผิด และยกพยัญชนะมาผิด” เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม ยังไม่พึงคัดค้าน
เพ่ือนพรหมจารีนั้น ครั้นไม่ชื่นชม ไม่คัดค้านแล้ว พึงกล่าวกับเพ่ือนพรหมจารีรูปนั้นอย่างนี้ว่า “ท่านผู้มีอายุ 
ระหว่างพยัญชนะเหล่านี้กับพยัญชนะเหล่านั้น พยัญชนะเหล่าไหนสมควรแก่อรรถนี้มากกว่า ระหว่างอรรถ
นี้กับอรรถนั้น อรรถไหนสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่า” ถ้าเพ่ือนพรหมจารีรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า “ท่าน
ผู้มีอายุ พยัญชนะเหล่านี้ ที่ผมพูดแล้วเท่านั้น สมควรแก่อรรถนี้มากกว่า อรรถนี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้น สมควร
แก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่า” เธอทั้งหลายไม่พึงชมเชย ไม่พึงต่อว่าเพ่ือนพรหมจารีรูปนั้น ครั้นไม่ชมเชย ไม่
ต่อว่าแล้ว พึงอธิบายให้เพื่อนพรหมจารีรูปนั้นเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อใคร่ครวญอรรถนั้นและพยัญชนะ
เหล่านั้น 

[๑๗๙] จุนทะ ถ้าเพ่ือนพรหมจารีแม้รูปอื่นพึงกล่าวธรรมในสงฆ์ ในการกล่าวธรรมนั้น หากเธอทั้ง
หลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า “ท่านผู้นี้แล รับอรรถมาผิด แต่ยกพยัญชนะมาถูก” เธอทั้งหลายไม่พึงชื่นชม 
ไม่พึงคัดค้านเพ่ือนพรหมจารีรูปนั้น ครั้นไม่ชื่นชม ไม่คัดค้านแล้ว พึงกล่าวกับเพ่ือนพรหมจารีรูปนั้นอย่างนี้
ว่า “ท่านผู้มีอายุ ระหว่างอรรถนี้กับอรรถนั้น อรรถไหนสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่า” ถ้า เพ่ือน
พรหมจารีรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า “อรรถนี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้น สมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่า” เธอทั้ง
หลายไม่พึงชมเชย ไม่พึงต่อว่าเพ่ือนพรหมจารี รูปนั้น ครั้นไม่ชมเชย ไม่ต่อว่าแล้ว พึงอธิบายให้เพ่ือน
พรหมจารีรูปนั้นเข้าใจอย่าง ถูกต้อง เพ่ือใคร่ครวญอรรถนั้น 

[๑๘๐] จุนทะ ถ้าเพ่ือนพรหมจารีแม้รูปอื่น พึงกล่าวธรรมในสงฆ์ ในการกล่าวธรรมนั้น หากเธอทั้ง
หลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า “ท่านผู้นี้แล รับอรรถมาดี แต่ยกพยัญชนะมาผิด” เธอทั้งหลายไม่พึงชื่นชม 
ไม่พึงคัดค้านเพ่ือนพรหมจารีรูปนั้น ครั้นไม่ชื่นชม ไม่คัดค้านแล้ว พึงกล่าวกับเพ่ือนพรหมจารีรูปนั้นอย่างนี้
ว่า “ท่านผู้มีอายุ ระหว่างพยัญชนะเหล่านี้กับพยัญชนะเหล่านั้น พยัญชนะเหล่าไหนสมควรแก่ อรรถนี้
มากกว่า” ถ้าเพ่ือนพรหมจารีรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า “พยัญชนะเหล่านี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้น สมควรแก่อรรถนี้
มากกว่า” เธอทั้งหลายไม่พึงชมเชย ไม่พึงต่อว่าเพ่ือนพรหมจารีรูปนั้น ครั้นไม่ชมเชย ไม่ต่อว่าแล้ว พึง
อธิบายให้เพ่ือนพรหมจารี รูปนั้นเข้าใจอย่างถูกต้อง เพ่ือใคร่ครวญพยัญชนะเหล่านั้น 

[๑๘๑] จุนทะ ถ้าเพ่ือนพรหมจารีแม้รูปอื่นพึงกล่าวธรรมในสงฆ์ ในการกล่าวธรรมนั้น หากเธอทั้ง
หลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า “ท่านผู้นี้แล รับอรรถ มาถูก และยกพยัญชนะมาถูก” เธอทั้งหลายพึงชื่นชม 
พึงอนุโมทนาภาษิตของเพ่ือนพรหมจารีรูปนั้นว่า “ดีแล้ว” ครั้นชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของเพ่ือนพรหมจารี
รูปนั้นว่า “ดีแล้ว” พึงกล่าวกับเพ่ือนพรหมจารีรูปนั้นอย่างนี้ว่า “ท่านผู้มีอายุ เป็นลาภของพวกเรา พวกเรา
ได้ดีแล้ว ที่พวกเราพบเพ่ือนพรหมจารีเช่นท่าน ผู้มีอายุ ผู้เข้าถึงอรรถ ผู้เข้าถึงพยัญชนะอย่างนี้” 

เหตุแห่งการอนุญาตปัจจัย 
[๑๘๒] จุนทะ เราแสดงธรรมเพ่ือปิดก้ันอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันเท่านั้นก็หามิได้ 

และแสดงธรรมเพ่ือกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตเท่านั้นก็หามิได้ แต่เราแสดงธรรมเพ่ือปิด
กั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันและเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต เพราะ
ฉะนั้น เราอนุญาตจีวรแก่เธอทั้งหลาย ก็เพียงเพ่ือป้องกันความหนาว ป้องกันความร้อน ป้องกันสัมผัสแห่ง
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย และเพียงเพ่ือปกปิดอวัยวะ ที่น่าละอาย เราอนุญาต
บิณฑบาตแก่เธอทั้งหลาย ก็เพียงเพ่ือความดำรงอยู่ได้แห่ง กายนี้ เพ่ือให้กายนี้เป็นไปได้ เพ่ือกำจัดความ
เบียดเบียน เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดว่า “เราจักกำจัดเวทนาเก่า และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น 
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ความดำเนินไปแห่งกาย ความไม่มีโทษและความอยู่ผาสุกจักมีแก่เรา ด้วยประการฉะนี้” เราอนุญาต
เสนาสนะ แก่เธอทั้งหลาย ก็เพียงเพ่ือป้องกันความหนาว ป้องกันความร้อน ป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง 
ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย เพ่ือบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดู และเพ่ือยินดีในการหลีกเร้น เรา
อนุญาตคิลานปัจจัยเภสัชชบริขารแก่เธอทั้งหลาย ก็เพียงเพ่ือบรรเทาเวทนาอันเนื่องมาจากอาพาธต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นแล้ว เพ่ือความไม่ลำบากเป็นอย่างย่ิง 

สุขัลลิกานุโยค 
[๑๘๓] จุนทะ เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก พึงกล่าวอย่างนี้ว่า “พวกสมณะ ศากยบุตรยึด

ถือสุขัลลิกานุโยค อยู่” เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญเดียรถีย์ปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนี้ว่า “ท่านผู้54

มีอายุทั้งหลาย สุขัลลิกานุโยค เป็นอย่างไร เพราะสุขัลลิกานุโยค มีมากมายหลายอย่างต่าง ๆ กัน” 
จุนทะ สุขัลลิกานุโยค ๔ ประการนี้ เป็นธรรมต่ำทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน มิใช่ของ

พระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพ่ือความ เบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพ่ือคลายกำหนัด ไม่เป็นไป
เพ่ือดับ ไม่เป็นไปเพ่ือสงบระงับ ไม่เป็นไปเพ่ือรู้ย่ิง ไม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน 

สุขัลลิกานุโยค ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑.  คนพาลบางคนในโลกนี้ ฆ่าสัตว์ ครั้นฆ่าแล้ว บำรุงตนเองให้เป็นสุข ให้มีความเอิบอิ่ม  นี้เป็น55

สุขัลลิกานุโยคประการที่ ๑ 
๒.  คนพาลบางคนในโลกนี้ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ครั้นถือเอาแล้วบำรุงตนเองให้

เป็นสุข ให้มีความเอิบอิ่ม นี้เป็นสุขัลลิกานุโยค ประการที่ ๒ 
๓.  คนพาลบางคนในโลกนี้ พูดเท็จ ครั้นพูดเท็จแล้ว บำรุงตนเองให้เป็นสุข ให้มีความเอิบอิ่ม นี้

เป็นสุขัลลิกานุโยคประการที่ ๓ 
๔.  คนพาลบางคนในโลกนี้ เอิบอิ่ม พรั่งพร้อม ได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ ๕ ประการ นี้เป็น

สุขัลลิกานุโยคประการที่ ๔ 
จุนทะ สุขัลลิกานุโยค ๔ ประการนี้ เป็นธรรมต่ำทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน มิใช่ของ

พระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพ่ือความ เบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพ่ือคลายกำหนัด ไม่เป็นไป
เพ่ือดับ ไม่เป็นไปเพ่ือสงบระงับ ไม่เป็นไปเพ่ือรู้ย่ิง ไม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน 

จุนทะ เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก พึงกล่าวอย่างนี้ว่า “พวกสมณะ ศากยบุตร ยึดถือสุขั
ลลิกานุโยค ๔ ประการนี้อยู่” เธอทั้งหลายพึงกล่าวกับอัญเดียรถีย์ ปริพาชกเหล่านั้นว่า “พวกท่านอย่ากล่าว
อย่างนี้เลย” อัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น เมื่อกล่าวถึงเธอทั้งหลาย ก็ไม่กล่าวให้ถูกต้อง กลับกล่าวตู่ด้วย
คำที่ไม่มีจริง ไม่เป็นจริง 

[๑๘๔] จุนทะ สุขัลลิกานุโยค ๔ ประการนี้ เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลาย
กำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือ นิพพาน 

สุขัลลิกานุโยค ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุ ปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร 

ปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ นี้เป็น สุขัลลิกานุโยคประการที่ ๑ 
๒.  เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ อยู่ นี้เป็น สุขัลลิกานุโยคประการที่ ๒ 

 สุขัลลิกานุโยค ในที่นี้หมายถึงการหมกมุ่นในการเสพสุข (เป็นคตินิยมอย่างหนึ่งในปรัชญาอินเดีย เรียกว่า จารวาก เทียบได้กับ54

คติสุขารมณ์ (hedonism) ของปรัชญาตะวันตก) (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๓/๑๐๒)

 ให้มีความเอิบอ่ิม ในที่นี้หมายถึงให้มีร่างกายอ้วนท้วน (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๓/๑๐๒)55
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๓.  เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข ด้วยนามกาย บรรลุตติย
ฌาน ฯลฯ อยู่ นี้เป็นสุขัลลิกานุโยคประการที่ ๓ 

๔.  เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว ภิกษุ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ 
อยู่ นี้เป็นสุขัลลิกานุโยคประการที่ ๔ 

สุขัลลิกานุโยค ๔ ประการนี้ เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลาย กำหนัด เพ่ือดับ 
เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 

จุนทะ เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก พึงกล่าวอย่างนี้ว่า “พวก สมณะ ศากยบุตร ยึดถือสุขั
ลลิกานุโยค ๔ ประการนี้อยู่” เธอทั้งหลายพึงกล่าวกับ อัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นว่า “ท่านทั้งหลายพึง
กล่าวอย่างนี้” อัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น เมื่อกล่าวถึงเธอทั้งหลายก็กล่าวได้ถูกต้อง มิใช่กล่าวตู่เธอทั้ง
หลาย ด้วยคำที่ไม่มีจริง ไม่เป็นจริง 

ว่าด้วยอานิสงส์ของสุขัลลิกานุโยค 
[๑๘๕] จุนทะ เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก พึงกล่าวอย่างนี้ว่า “ก็ท่านทั้งหลายยึดถือ     

สุขัลลิกานุโยค ๔ ประการนี้อยู่ พึงหวังผลได้เท่าไหร่ พึงหวังอานิสงส์ได้เท่าไหร่” เธอทั้งหลายควรกล่าว
อย่างนี้กับอัญเดียรถีย์ปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่า “พวกเรายึดถือสุขัลลิกานุโยค ๔ ประการนี้อยู่ พึงหวัง
ได้ผล ๔ ประการ พึงหวังได้อานิสงส์ ๔ ประการ  

ผล ๔ ประการ อานิสงส์ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ ประการ สิ้นไป ไม่มีทางตกต่ำ มีความ

แน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า นี้เป็นผลประการที่ ๑ อานิสงส์ประการที่ ๑ 
๒. ภิกษุเป็นพระสกทาคามี เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป และเพราะ ราคะ โทสะ โมหะ 

เบาบาง มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียว ก็จะทำที่สุด แห่งทุกข์ได้ นี้เป็นผลประการที่ ๒ อานิสงส์ประการที่ ๒ 
๓. ภิกษุเป็นโอปปาติกะ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ประการสิ้นไป ปรินิพพาน ในโลกนั้น ไม่หวน

กลับมาจากโลกนั้นอีก นี้เป็นผลประการที่ ๓ อานิสงส์ ประการที่ ๓ 
๔. ภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะ สิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิง

เองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน นี้เป็นผลประการที่ ๔ อานิสงส์ประการที่ ๔ 
ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พวกเรายึดถือสุขัลลิกานุโยค ๔ ประการนี้อยู่ พึงหวัง ได้ผล ๔ ประการ พึง

หวังได้อานิสงส์ ๔ ประการนี้แล” 

ฐานะท่ีไม่อาจเป็นไปได้สำหรับพระขีณาสพ 
[๑๘๖] จุนทะ เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “พวกสมณะ ศากยบุตร มี

หลักการไม่แน่นอนอยู่” เธอทั้งหลายควรกล่าวอย่างนี้กับ อัญเดียรถีย์ปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่า “ท่านผู้
มีอายุทั้งหลาย หลักการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้  ทรงเห็น  เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 56 57

ทรงแสดงไว้ บัญญัติไว้แก่เหล่าสาวก เป็นหลักการที่เหล่าสาวกต้องไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิตมีอยู่  
ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เสาเขื่อน หรือเสาเหล็ก มีรากลึก ปักไว้ดีแล้ว ไม่หว่ันไหว ไม่สั่นสะเทือน แม้

ฉันใด หลักการที่พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรู้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงแสดง

 ทรงรู้ ในที่นี้หมายถึงทรงรู้ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๖/๑๐๒)56

 ทรงเห็น ในที่นี้หมายถึงทรงเห็นด้วยจักษุ ๕ คือ (๑) มังสจักขุ (ตาเนื้อ) (๒) ทิพพจักขุ (ตาทิพย์) (๓) ปัญญาจักขุ  (ตาปัญญา) 57

(๔) พุทธจักขุ (ตาพระพุทธเจ้า) (๕) สมันตจักขุ (ตาเห็นรอบ) (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๖/๑๐๒)



 26

ไว้ บัญญัติไว้แก่เหล่าสาวก เป็นหลักการที่เหล่าสาวกต้องไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุ
ใดเป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว  บรรลุ58

ประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้น ไม่อาจประพฤติละเมิด
ฐานะ ๙ ประการ คือ 

๑.  ภิกษุขีณาสพไม่อาจจงใจปลงชีวิตสัตว์ 
๒. ภิกษุขีณาสพไม่อาจถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมย 
๓. ภิกษุขีณาสพไม่อาจเสพเมถุนธรรม 
๔.  ภิกษุขีณาสพไม่อาจพูดเท็จทั้งที่รู้ 
๕. ภิกษุขีณาสพไม่อาจสะสมบริโภคกาม เหมือนเมื่อเป็นคฤหัสถ์ 59

๖. ภิกษุขีณาสพไม่อาจลำเอียงเพราะชอบ 
๗. ภิกษุขีณาสพไม่อาจลำเอียงเพราะชัง 
๘. ภิกษุขีณาสพไม่อาจลำเอียงเพราะหลง 
๙. ภิกษุขีณาสพไม่อาจลำเอียงเพราะกลัว 
ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จ แล้ว ปลงภาระได้แล้ว 

บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้นไม่อาจประพฤติ
ละเมิดฐานะ ๙ ประการนี้แล  60

ปัญหาพยากรณ์ 
[๑๘๗] จุนทะ เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก พึงกล่าวอย่างนี้ว่า “พระสมณโคดม ปรารภ

อดีตกาลยาวนานแล้วบัญญัติญาณทัสสนะอันไม่มีขอบเขตไว้ แต่หาได้ปรารภอนาคตกาลยาวนานแล้ว
บัญญัติญาณทัสสนะอันไม่มีขอบเขตไว้ไม่ ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้น กล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุไร” อัญเดียรถีย์
ปริพาชกเหล่านั้นเข้าใจญาณทัสสนะที่มีความหมายอย่างหนึ่งว่า ทรงบัญญัติรวมเข้ากับญาณทัสสนะ ที่มี
ความหมายอีกอย่างหนึ่งเหมือนคนโง่ ไม่เฉียบแหลมฉะนั้น ตถาคตมีสตานุสาริญาณ  ปรารภอดีตกาล61

ยาวนานได้ คือ ตถาคตระลึกได้ตลอดขอบเขตเท่าท่ีประสงค์ และตถาคตมี ญาณ ที่เกิดจากการตรัสรู้ 62

ปรารภอนาคตกาลยาวนานได้ว่า “ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก” แม้ถ้าเรื่องอดีต เป็นเรื่องไม่
จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตไม่พยากรณ์เรื่องอดีตนั้น ถ้าแม้เรื่องอดีต เป็นเรื่องจริง แท้ แต่
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอดีตนั้น ถ้าแม้เรื่องอดีต เป็นเรื่องจริง แท้ ทั้งประกอบ
ด้วยประโยชน์ ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักกาลที่จะพยากรณ์ปัญหานั้น ถ้าแม้เรื่องอนาคต เป็นเรื่องไม่จริง ไม่
แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอนาคตนั้น ถ้าแม้เรื่องอนาคต เป็นเรื่องจริง แท้ แต่

 ดูเชิงอรรถที่ ๓ ข้อ ๑๑๖ หน้า ๘๗ ในเล่มนี้58

 กาม ในที่นี้หมายถึงทั้งวัตถุกามและกิเลสกาม (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๖/๑๐๒)59

 ดูเทียบ องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๗/๔๕๔60

 สตานุสาริญาณ ในที่นี้หมายถึงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ความหย่ังรู้เป็นเหตุให้ระลึกชาติได้) (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๗/๑๐๓)61

 

 ญาณ หมายถึ งมรรคญาณ ๔ คือ (๑) โสตาปั ตติมรรค (๒) สกทาคามิมรรค (๓) อนาคามิมรรค (๔) อรหัตตมรรค (ที.ปา.อ. 62

(บาลี) ๓/๑๘๗/๑๐๓)
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ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่อง อนาคตนั้น ถ้าแม้เรื่องอนาคต เป็นเรื่องจริง แท้ ทั้ง
ประกอบด้วยประโยชน์ ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักกาลที่จะพยากรณ์ปัญหานั้น ถ้าแม้เรื่องปัจจุบัน เป็นเรื่องไม่
จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้น ถ้าแม้เรื่อง ปัจจุบัน เป็นเรื่อง
จริง แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้น ถ้าแม้เรื่องปัจจุบัน เป็นเรื่องจริง 
แท้ ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ ในเรื่องนั้น ตถาคตก็รู้จักกาลที่จะพยากรณ์ปัญหานั้น 

[๑๘๘] จุนทะ ด้วยเหตุนี้ เพราะตถาคตเป็นกาลวาที  ภูตวาที  อัตถวาที  ธัมมวาที  วินย63 64 65 66

วาที  ในธรรมทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฉะนั้น ชาวโลก จึงเรียกว่า “ตถาคต” 67

เพราะตถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็น  เสียงที่ได้ฟัง  อารมณ์ที่ได้ทราบ  ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้ง  ที่ชาว68 69 70 71

โลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้ง สมณพรามณ์ เทวดาและมนุษย์ บรรลุ 
แสวงหา ตรองตามด้วยใจทั้งหมด ฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกว่า “ตถาคต” 

เพราะตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด ปรินิพพานด้วย อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ในราตรีใด ในระหว่างนี้ ย่อมภาษิต กล่าว แสดงคำใด คำนั้นทั้งหมดเป็นจริงอย่างนั้นแล ไม่เป็นอย่างอื่น 
ฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกว่า “ตถาคต” 

เพราะตถาคตกล่าวอย่างใดก็ทำอย่างนั้น ทำอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้น ตถาคต กล่าวอย่างใดก็ทำ
อย่างนั้น ทำอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้น ด้วยประการฉะนี้ ฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกว่า “ตถาคต” 

เพราะตถาคตเป็นผู้ย่ิงใหญ่ ไม่มีใครข่มเหงได้ เห็นถ่องแท้ เผยแผ่อำนาจไปในโลก พร้อมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียก
ว่า “ตถาคต” 

 กาลวาที หมายถึงตรัสในเวลาเหมาะสม (ขุ.จู.อ. (บาลี) ๘๓/๖๔)63

 ภูตวาที หมายถึงตรัสสภาวะที่เป็นจริง (ขุ.จู.อ. (บาลี) ๘๓/๖๔)64

 อัตถวาที หมายถึงตรัสปรมัตถนิพพาน (ขุ.จู.อ. (บาลี) ๘๓/๖๔)65

 ธัมมวาที หมายถึงตรัสถึงมรรคธรรมและผลธรรม (ขุ.จู.อ. (บาลี) ๘๓/๖๔)66

 วินยวาที หมายถึงตรัสถึงวินัยที่มีการสำรวมเป็นต้น (ขุ.จู.อ. (บาลี) ๘๓/๖๔)67

 รูปท่ีได้เห็น หมายถึงรูปายตนะ (อายตนะคือรูป) (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๘/๑๐๔, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๓๐๑)68

 เสียงท่ีได้ฟัง หมายถึงสัททายตนะ (อายตนะคือเสียง) (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๘/๑๐๔, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๓๐๑)69

 อารมณ์ท่ีได้ทราบ หมายถึงคันธายตนะ (อายตนะคือกลิ่น) รสายตนะ (อายตนะคือรส) โผฏฐั พพายตนะ (อายตนะคือ70

โผฏฐัพพะ) เพราะเป็นสภาวะที่บุคคลถึงแล้วจึงกำหนดได้ (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๘/๑๐๔, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๓๐๑)

 ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้ง หมายถึงธรรมารมณ์มีสุขและทุกข์เป็นต้น (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๘/๑๐๔, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) 71

๒/๒๓/๓๐๑)
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เรื่องท่ีไม่ทรงพยากรณ์ 
[๑๘๙] จุนทะ เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “หลังจากตายแล้ว 

ตถาคต เกิดอีก นี้เท่านั้นจริง อย่างอื ่นไม่จริง กระนั้นหรือ” เธอทั้งหลาย พึงกล่าวอย่างนี้กับอัญเดียรถีย์ปริ72

พาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่า “พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่า “หลังจากตายแล้ว ตถาคต
เกิดอีก นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “หลังจากตายแล้ว ตถาคตไม่เกิดอีก นี้
เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง กระนั้นหรือ” เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญเดียรถีย์ปริพาชกผู้มีวาทะอย่าง
นั้นว่า “พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่า “หลังจากตายแล้ว ตถาคตไม่เกิดอีก นี้เท่านั้นจริง 
อย่างอื่นไม่จริง” 

เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “หลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีกและไม่
เกิดอีก นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง กระนั้นหรือ” เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญเดียรถีย์ปริพาชกผู้มี
วาทะอย่างนั้นว่า “พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่า “หลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีกและ
ไม่เกิดอีก นี้ เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “หลังจากตายแล้ว ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็
มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง กระนั้นหรือ” เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญ
เดียรถีย์ปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่า “พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่า “หลังจากตายแล้ว 
ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “เพราะเหตุไร พระสมณโคดมจึงไม่ทรง
พยากรณ์เรื่องนั้น” เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญเดียรถีย์ ปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่า “เพราะเรื่อง
นั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์  ไม่ประกอบด้วยธรรม  ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์  ไม่เป็นไปเพ่ือ73 74 75

ความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพ่ือคลายกำหนัด ไม่เป็นไปเพ่ือดับ ไม่เป็นไปเพ่ือสงบระงับ ไม่เป็นไปเพ่ือรู้ย่ิง ไม่
เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงมิได้ทรง พยากรณ์เรื่องนั้นไว้ 

เรื่องท่ีทรงพยากรณ์ 
[๑๙๐] จุนทะ เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก พึงกล่าวอย่างนี้ว่า “ก็พระสมณโคดมทรง

พยากรณ์เรื่องอะไรเล่า” เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญเดียรถีย์ ปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่า “พระผู้มี
พระภาคทรงพยากรณ์ว่า “นี้ทุกข์” พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า “นี้ทุกขสมุทัย” พระผู้มีพระภาคทรง
พยากรณ์ว่า “นี้ทุกขนิโรธ” พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า “นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” 

เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “เพราะเหตุไร พระสมณโคดมจึงทรง
พยากรณ์เรื่องนั้นไว้” เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับพวกอัญเดียรถีย์ ปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่า “เพราะ

 ตถาคต เป็นคำที่ลัทธิอื่น ๆ ใช้ กันมาก่อนพุทธกาล หมายถึงอัตตา (อาตมัน) ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้า อรรถกถาอธิบายว่า 72

สัตตะ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๖๕/๑๐๘, ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๙/๑๐๕)

 ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ในที่นี้หมายถึงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๒ อย่าง คือ (๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ในโลกนี้) (๒) 73

สัมปรายิกัตถะ(ประโยชน์ในโลกหน้า) (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๙/๑๐๕)

 ไม่ประกอบด้วยธรรม ในที่นี้หมายถึงไม่ประกอบด้วยโลกุตตรธรรม ๙ (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๘๙/๑๐๕)74

 ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของพรหมจรรย ์ ในที่นี้หมายถึงไม่ใช่เบื้องต้นแห่งศาสนพรหมจรรย์ทั้งสิ้นที่รวบรวมไตร-สิกขา (ที.ปา.อ. 75

(บาลี) ๓/๑๘๙/๑๐๕) 



 29

เรื่องนั้นประกอบด้วยประโยชน์ ประกอบด้วยธรรม เป็นจุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อความเบื่อ
หน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน ฉะนั้น พระผู้มีพระภาค จึง
ทรงพยากรณ์เรื่องนั้นไว้” 

ทิฏฐินิสัยท่ีสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีต 
[๑๙๑] จุนทะ เราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีต แก่เธอทั้งหลาย ทั้งที่ควร76

พยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ ในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่าที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลาย เราได้
พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคต แก่เธอทั้งหลาย ทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ 
ในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่า ที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลาย 

เราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีตแก่เธอทั้งหลาย ทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควร
พยากรณ์ คืออะไร 

คือ  
๑. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาและโลก เที่ยง นี้เท่านั้น77

จริง อย่างอื่นไม่จริง” 
๒. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตา และโลกไม่เที่ยง นี้เท่านั้น

จริง อย่างอื่นไม่จริง” 
๓. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตา และโลกทั้งเที่ยงและไม่

เที่ยง นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 
๔. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตา และโลกจะว่าเที่ยงก็มิใช่ 

จะว่าไม่เที่ยงก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่น ไม่จริง” 
๕. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตา และโลกมีตนเองเป็น

ตัวการ  นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 78

๖. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตา และโลกมีผู้อื่นเป็นตัวการ 
นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

 ทิฏฐินิสัยท่ีสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีต ในที่นี้หมายถึงปุพพันตกัปปิกทิฏฐิ ๑๘ ดูเทียบ ที.สี. (ไทย) ๙/๒๘-๗๓/๑๒-๓๑76

 อัตตาและโลก แยกอธิบายได้ดังนี้ คำว่า อัตตา และ โลก มีความหมาย ๕ นัย คือ 77

นัยที่ ๑ ทั้ง อัตตา และโลก หมายถึงขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
นัยที่ ๒ อัตตา หมายถึงอหังการวัตถุ หรือเหตุให้เกิดมานะว่าเป็นเรา โลก หมายถึงมมังการวัตถุ คือเหตุ ให้เกิดตัณหาว่า

เป็นของเรา 
นัยที่ ๓ อัตตา หมายถึงตนเอง โลก หมายถึงผู้อื่น 
นัยที่ ๔ อัตตา หมายถึงขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง ในอุปาทานขันธ์ ๕ โลก หมายถึงสิ่งอื่นนอกจากขันธ์ ๕ 
นัยที่ ๕ อัตตา หมายถึงขันธสันดานที่มีวิญญาณ โลก หมายถึงขันธสันดานที่ไม่มีวิญญาณ 

คำว่า “อัตตาและโลกเท่ียง” ในที่นี้ทรงมุ่งแสดงสัสสตวาทะ ๔ ประการ ส่วนคำว่า “อัตตาและโลก ไม่เท่ียง” ทรงมุ่งแสดงอุจเฉท
วาทะ ๗ ประการ (ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๕๕/๓๖๙)

 เป็นตั วการ แปลจากบาลีว่า “สยํกโต” ในที่นี้หมายถึงลั ทธิสยังการ (ลัทธิสยังการ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลัทธิอัตตการ) หมายถึง78

ลัทธิที่เชื่อว่า ตนเป็นตัวการ คือ เป็นผู้สร้างอัตตาและโลกขึ้นเอง (ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๕๖/๓๗๑) หมายถึงพวกอธิจจสมุปปันนวาทะ คือ
ลัทธิที่เชื่อว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นได้เอง มิได้อาศัย เหตุอะไร เป็นลัทธิปฏิเสธทั้งลัทธิสยังการ และลัทธิปรังการ (ผู้อื่นเป็นตัวการ) 
พวกอธิจจสมุปปันน- วาทะนี้ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อเหตุกวาทะ (ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๕๕-๕๖/๓๗๐-๓๗๒) และดูเทียบ สํ.นิ. (ไทย) 
๑๖/๑๗/๒๗-๒๘, สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๗/๔๐ ประกอบ
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๗. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตา และโลกมีทั้งตนเองเป็น
ตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

๘. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตา และโลกเกิดขึ้นได้เอง จะ
ว่าตนเองเป็นตัวการก็มิใช่ จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

๙. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “สุขและทุกข์เที่ยง นี้เท่านั้นจริง 
อย่างอื่นไม่จริง” 

๑๐. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “สุขและทุกข์ไม่เที่ยง นี้
เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

๑๑. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “สุขและทุกข์ทั้งเที่ยง
และไม่เที่ยง นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

๑๒. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “สุขและทุกข์จะว่าเที่ยงก็
มิใช่ จะว่าไม่เที่ยงก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

๑๓. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “สุขและทุกข์มีตนเอง
เป็นตัวการ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

๑๔. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “สุขและทุกข์มีผู้อื่นเป็น
ตัวการ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

๑๕. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “สุขและทุกข์มีทั้งตนเอง
เป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

๑๖. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “สุขและทุกข์เกิดขึ้นเอง 
จะว่าตนเองเป็นตัวการก็มิใช่ จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” 

[๑๙๒] ๑. จุนทะ บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิ
อย่างนี้ว่า “อัตตาและโลกเที่ยง นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่า
วอย่างนี้ว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านกล่าวคำว่า “อัตตาและโลกเที่ยง” ใช่ไหม และสมณพราหมณ์เหล่า
นั้นได้กล่าวคำใด อย่างนี้ว่า “นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” เราไม่ยอมรับคำนั้น ของสมณพราหมณ์เหล่านั้น 
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะสัตว์แต่ละพวก ๆ มีความเข้าใจในเรื่องนี้แตกต่างกัน เราไม่เห็นผู้ที่เสมอกับเราใน
เรื่องบัญญัติ แม้นี้ ผู้ที่เหนือกว่าเราจะมีแต่ที่ไหน ความจริง เราเท่ านั้นเป็นผู้เหนือกว่าใครในบัญญัติ คือ 79

อธิบัญญัติ 
[๑๙๓] ๒.  บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะ อย่างนี้ มีทิฏฐิอย่าง

นี้ว่า “อัตตาและโลกไม่เที่ยง นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง ฯลฯ 
๓. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะ อย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 

“อัตตาและโลกทั้งเที่ยงและไม่เที่ยง นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 
๔. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะ อย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 

“อัตตาและโลกจะว่าเที่ยงก็มิใช่ จะว่าไม่เที่ยงก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

 บัญญัต ิมี  ๒ อย่าง คื อ (๑) บัญญัติ (๒) อธิบัญญัติ  บัญญัติ หมายถึงทิฏฐิบัญญัติ อธิบัญญัติ  หมายถึง ขั นธบัญญัติ ธาตุ79

บัญญัติ อายตนบัญญัติ อินทริยบัญญัติ สัจจบัญญัติ และปุคคลบัญญัติ ในที่นี้หมายเอาทั้งบัญญัติและอธิบัญญัติ (ที.ปา.อ. 
(บาลี) ๓/๑๙๒/๑๐๖)
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๕. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะ อย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 
“อัตตาและโลกมีตนเองเป็นตัวการ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๖. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 
“อัตตาและโลกมีผู้อื่นเป็นตัวการ นี้เท่านั้น จริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๗. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 
“อัตตาและโลกมีทั้งตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๘. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 
“อัตตาและโลกเกิดขึ้นได้เอง จะว่าตนเองเป็นตัวการก็มิใช่ จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริง อย่าง
อื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๙. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “สุข
และทุกข์เที่ยง นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๑๐. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่าง
นี้ว่า “สุขและทุกข์ไม่เที่ยง นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๑๑. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่าง
นี้ว่า “สุขและทุกข์ทั้งเที่ยงและไม่เที่ยง นี้เท่านั้น จริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๑๒. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่าง
นี้ว่า “สุขและทุกข์จะว่าเที่ยงก็มิใช่ จะว่าไม่เที่ยงก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๑๓. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่าง
นี้ว่า “สุขและทุกข์มีตนเองเป็นตัวการ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๑๔. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่าง
นี้ว่า “สุขและทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๑๕. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่าง
นี้ว่า “สุขและทุกข์มีทั้งตนเองเป็นตัวการและ ผู้อื่นเป็นตัวการ นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๑๖. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่าง
นี้ว่า “สุขและทุกข์เกิดขึ้นได้เอง จะว่าตนเองเป็นตัวการก็มิใช่ จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริง อย่าง
อื่น ไม่จริง” เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านกล่าวคำว่า 
“สุขและทุกข์เกิดขึ้นได้เอง จะว่าตนเองเป็นตัวการก็มิใช่ จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่” ใช่ไหม และสมณ
พราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำใดอย่างนี้ว่า “นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” เราไม่ยอมรับคำนั้นของสมณ
พราหมณ์เหล่านั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะสัตว์แต่ละพวก ๆ มีความเข้าใจในเรื่องนี้ แตกต่างกัน เราไม่
เห็นผู้ที่เสมอกับเราในเรื่องบัญญัติแม้นี้ ผู้ที่เหนือกว่าเราจะมีแต่ที่ไหน ความจริง เราเท่านั้นเป็นผู้เหนือกว่า
ใครในบัญญัติ คือ อธิบัญญัติ 

จุนทะ เราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีตเหล่านี้แลแก่เธอทั้งหลาย ทั้งที่ควร
พยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ ในเรื่องนั้น ยังมีอะไรอีกเล่าที่เรา ไม่พยากรณ์แก่เธอทั้งหลาย 

ทิฏฐินิสัยท่ีสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคต 
[๑๙๔] เราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยท่ีสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคต แก่เธอท้ังหลาย ท้ังท่ีควร80

พยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ คืออะไร ในเรื่องนั้น ยังมีอะไร อีกเล่า ที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลาย 

 ทิฏฐินิสัยท่ีสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคต ในที่นี้หมายถึงอปรันตกัปปิกทิฏฐิ ๔๔ ดูเทียบ ที.สี. (ไทย) ๙/๗๔-๑๐๔/๓๑-๔๐80
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คือ 
๑. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตา ที่มีรูป ย่ังยืน หลังจาก81

ตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 
๒. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตา ที่ไม่มีรูป ย่ังยืน หลังจาก

ตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 
๓. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูป 

ย่ังยืน หลังจากตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่น ไม่จริง” ฯลฯ 
๔. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาจะว่ามีรูปก็มิใช่ จะว่าไม่มี

รูปก็มิใช่ ย่ังยืน หลังจากตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 
๕. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาที่มีสัญญา ย่ังยืน หลังจาก

ตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 
๖. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาที่ไม่มีสัญญา ย่ังยืน หลัง

จากตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่น ไม่จริง” ฯลฯ 
๗. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาจะว่ามีสัญญาก็มิใช่ จะว่า

ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ย่ังยืน หลังจากตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 
๘. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาย่อมขาดสูญ พินาศ ไม่

เกิดอีก หลังจากตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 
๑. จุนทะ  บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่าง

นี้ว่า “อัตตาที่มีรูป ย่ังยืน หลังจากตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่า
นั้นแล้วถามว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่าน กล่าวคำว่า “อัตตาที่มีรูป ย่ังยืน หลังจากตายแล้ว” ใช่ไหม และ 
สมณพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำใดอย่างนี้ว่า “นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” เราไม่ยอมรับคำนั้นของ
สมณพราหมณ์เหล่านั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะสัตว์แต่ละพวก ๆ มีความเข้าใจในเรื่องนี้แตกต่างกัน เรา
ไม่เห็นผู้ที่เสมอกับเราในเรื่องบัญญัติ แม้นี้ ผู้ที่เหนือกว่าเราจะมีแต่ที่ไหน ความจริงเราเท่านั้นเป็นผู้เหนือ
กว่าใครในบัญญัติ คือ อธิบัญญัติ 

[๑๙๕] ๒. จุนทะ บรรดาสมณพรหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิ
อย่างนี้ว่า “อัตตาที่ไม่มีรูป ย่ังยืน หลังจากตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๓. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูป 
ย่ังยืน หลังจากตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๔. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาจะว่ามีรูปก็มิใช่ จะว่าไม่มี
รูปก็มิใช่ ย่ังยืน หลังจากตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๕. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาที่มีสัญญา ย่ังยืน หลังจาก
ตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ  

๖. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาที่ไม่มีสัญญา ย่ังยืน หลัง
จากตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

 ย่ังยืน แปลจากคำว่ า อโรค อรรถกถาอธิ บายว่า นิจฺจ แปลว่า เที่ยง ย่ังยื น คงที่ เพราะไม่แตกดับไป (ที.สี.อ. (บาลี) 81

๑/๗๖-๗๗/๑๐๙, ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๗๖-๗๗/๒๐๘)
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๗. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาจะว่ามีสัญญาก็มิใช่ จะว่า
ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ย่ังยืน หลังจากตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” ฯลฯ 

๘. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “อัตตาย่อมขาดสูญ พินาศ ไม่
เกิดอีก หลังจากตายแล้ว นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวอย่าง
นี้ว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านกล่าวคำว่า “อัตตาย่อมขาดสูญ พินาศ ไม่เกิดอีก หลังจากตายแล้ว” ใช่
ไหม และสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำใดอย่างนี้ว่า “นี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง” เราไม่ยอมรับคำ
นั้นของสมณพราหมณ์เหล่านั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะสัตว์แต่ละพวก ๆ มีความเข้าใจในเรื่องนี้แตกต่าง
กัน เราไม่เห็นผู้ที่เสมอกับเราในเรื่อง บัญญัติแม้นี้ ผู้ที่เหนือกว่าเราจะมีแต่ที่ไหน ความจริง เราเท่านั้น เป็นผู้
เหนือกว่าใครในบัญญัติ คือ อธิบัญญัติ 

จุนทะ เราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคตเหล่านี้แล แก่เธอทั้งหลาย ทั้งที่ควร
พยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ ในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่า ที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลาย 

[๑๙๖] จุนทะ เราแสดง บัญญัติสติปัฏฐาน ๔ ประการไว้ อย่างนี้ ก็เพ่ือละ เพ่ือก้าวล่วงทิฏฐินิสัย
อันสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีตเหล่านี้ และทิฏฐินิสัยอันสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคตเหล่านี้  

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑.  พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด อภิชฌาและโทมนัสใน

โลกได้ 
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ ... 
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ... 
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกได้  
เราแสดง บัญญัติสติปัฏฐาน ๔ ประการไว้ อย่างนี้ ก็เพ่ือละ เพ่ือก้าวล่วง ทิฏฐินิสัยอันสหรคตด้วย

ขันธ์ส่วนอดีตเหล่านี้ และทิฏฐินิสัยอันสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคตเหล่านี้ 
[๑๙๗] ในเวลานั้น ท่านพระอุปวาณะ ยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปฤษฎางค์ ของพระผู้มีพระ

ภาค ท่านพระอุปวาณะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “น่าอัศจรรย์ จริง ไม่เคยปรากฏ พระพุทธเจ้าข้า 
ธรรมบรรยายนี้น่าเลื่อมใสนัก ธรรมบรรยายนี้น่าเลื่อมใสย่ิงนัก พระพุทธเจ้าข้า ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร 
พระพุทธเจ้าข้า” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อุปวาณะ เธอจงจำธรรมบรรยายนี้ไว้เถิดว่า  “ชื่อ ปาสาทิกะ”  ด้วยเหตุ
ดังว่ามานี้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว ท่านพระอุปวาณะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มี
พระภาคแล้วแล 

ปาสาทิกสูตรท่ี ๖ จบ  82
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