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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
๑. ปาฏิกสูตร (๒๔)
[๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่อนุปยนิคม ของชาวมัลละ ใน
แควนมัลละ ครั้งนั้นแลเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอนุปยนิคม ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา
ยังเชานักที่จะเขาไปบิณฑบาตยังอนุปยนิคม ถากระไร เราพึงไปหาปริพาชก ชื่อ
ภัคควโคตรที่อารามของเขา ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาปริพาชกชื่อ
ภัคควโคตรที่อารามของเขาแลว ฯ
ปริพาชกชื่อภัคควโคตรไดกราบทูลเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญ
พระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระเจาขา พระองคเสด็จมาดีแลว นานๆ พระองคจึง
จะมีโอกาสเสด็จมาที่นี้ ขอเชิญประทับนั่ง นี้อาสนะที่จัดไว พระผูมีพระภาคได
ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไวแลว ฝายปริพาชกชื่อภัคควโคตร ถือเอาอาสนะต่ําแหง
หนึ่งนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว จึงไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
วันกอนๆ พระโอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดเขามาหาขาพระองคถึงที่อยู แลว
บอกวา ดูกรภัคควะ บัดนี้ ขาพเจาบอกคืนพระผูมีพระภาคแลว ขาพเจาไมอยูอุทิศ
ตอพระผูมีพระภาค ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ คํานั้นเปนดังที่เขากลาวหรือ ฯ
ก็เปนดังที่โอรสเจาลิจฉวีชอื่ สุนักขัตตะกลาวนั้นแล ภัคควะ ในวันกอนๆ
เขาไดเขามาหาเราถึงที่อยู ถวายอภิวาทแลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอบอกคืนพระผูมีพระภาค ขาพระองคจักไมอยู
อุทิศตอพระผูมีพระภาค เมื่อเขากลาวอยางนีแ้ ลว เราจึงไดกลาววา ดูกรสุนกั ขัตตะ
เราไดกลาวกะเธออยางนีว้ า มาเถิด สุนักขัตตะ เธอจงอยูอุทิศตอเรา ดังนี้บาง
หรือ ฯ
หามิได พระเจาขา ฯ
หรือวา เธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
จักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค ฯ
หามิได พระเจาขา ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เราไมไดกลาวกะเธอวา มาเถิด สุนักขัตตะ
เธอจงอยูอุทิศตอเรา ดังนี้ อนึง่ เธอก็ไมไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคจักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค ดังนี้ ดูกรโมฆบุรษุ เมื่อเปนเชนนี้
เธอเมื่อบอกคืน จะชื่อวาบอกคืนใคร เธอจงเห็นวา ขอนี้เปนความผิดของเธอ

เทานั้น ฯ
[๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคมิไดทรงกระทําอิทธิปาฏิ*หาริยที่เปนธรรมยิง่ ยวดของมนุษยแกขาพระองคเลย ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เราไดกลาวกะเธออยางนีว้ า มาเถิดสุนักขัตตะ เธอจงอยู
อุทิศตอเรา เราจะกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยิง่ ยวดของมนุษยแกเธอ ดังนี้
บางหรือ ฯ
หามิได พระเจาขา ฯ
หรือวา เธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
จักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปน
ธรรมยิ่งยวดของมนุษยแกขาพระองค ฯ
หามิได พระเจาขา ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เรามิไดกลาวกะเธอวา มาเถิด สุนักขัตตะ
เธอจงอยูอุทิศตอเรา เราจักกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยิ่งยวดของมนุษยแกเธอ
ดังนี้ อนึ่ง เธอก็มิไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักอยูอ ุทิศ
ตอพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยิ่งยวด
ของมนุษยแกขาพระองค ดังนี้ ดูกรโมฆบุรษุ เมื่อเปนเชนนี้ เธอเมื่อบอกคืน
จะชื่อวาบอกคืนใคร ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือเมื่อ
เราไดกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยิ่งยวดของมนุษย หรือมิไดกระทําก็ดี ธรรม
ที่เราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ [หรือหาไม] ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระองคไดทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปน
ธรรมยิ่งยวดของมนุษย หรือมิไดทรงกระทําก็ดี ธรรมที่พระองคไดทรงแสดงไว
ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ พระเจาขาฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เมื่อเราไดกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม
ยิ่งยวดของมนุษย หรือมิไดกระทําก็ดี ธรรมที่เราไดแสดงไวยอมนําผูประพฤติให
สิ้นทุกขโดยชอบ เชนนี้ เธอจะปรารถนาการกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม
ยิ่งยวดของมนุษยไปทําไม ดูกรโมฆบุรุษ เธอจงเห็นวา ขอนี้เปนความผิดของเธอ
เทานั้น ฯ
[๓] ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคมิไดทรงบัญญัติสิ่งที่โลก
สมมติวาเลิศแกขาพระองคเลย ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เราไดกลาวกะเธออยางนีว้ า มาเถิดสุนักขัตตะ เธอจงอยู
อุทิศตอเรา เราจักบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศแกเธอ ดังนี้ บางหรือ ฯ
หามิได พระเจาขา ฯ
หรือวา เธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
จักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ

แกขาพระองค ฯ
หามิได พระเจาขา ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เรามิไดกลาวกะเธอวา มาเถิด สุนักขัตตะ
เธอจงอยูอุทิศตอเรา เราจักบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศแกเธอ ดังนี้ อนึ่ง เธอ
ก็มิไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักอยูอ ุทิศตอพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคจักทรงบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศแกขาพระองค ดังนี้ ดูกร*โมฆบุรุษ เมื่อเปนเชนนี้ เธอเมื่อบอกคืน จะชื่อวาบอกคืนใคร ดูกรสุนักขัตตะ
เธอจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน คือเมื่อเราไดบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ หรือ
มิไดบัญญัติก็ดี ธรรมที่เราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ
[หรือหาไม] ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระองคไดบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ หรือ
มิไดบัญญัติก็ดี ธรรมที่พระองคไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดย
ชอบ ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เมื่อเราไดบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศหรือ
มิไดบัญญัติก็ดี ธรรมที่เราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ เชนนี้
เธอจะปรารถนาการบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศไปทําไม ดูกรโมฆบุรุษ เธอจง
เห็นวา ขอนี้ เปนความผิดของเธอเทานั้น สุนักขัตตะ เธอไดสรรเสริญเราที่
วัชชีคาม โดยปริยายมิใชนอยวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว
ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ดังนี้ เธอได
สรรเสริญพระธรรมที่วัชชีคามโดยปริยายมิใชนอยวา พระธรรมอันพระผูมพี ระภาค
ตรัสดีแลว อันผูบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควร
นอมเขาไปในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ และเธอไดสรรเสริญพระสงฆ
ที่วัชชีคาม โดยปริยายมิใชนอยวา พระสงฆสาวกของพระผูม ีพระภาค เปนผู
ปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ คือคูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล
๘ นั่นคือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรรับของบูชา เปนผูควรรับ
ของตอนรับ เปนผูควรรับของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนบุญญเขตของ
ชาวโลกไมมีเขตอื่นยิ่งกวา ดังนี้ สุนักขัตตะ เราขอบอกเธอ เราขอเตือนเธอวา
จักมีผูกลาวติเตียนเธอวา โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไมสามารถประพฤติ
พรหมจรรยในพระสมณโคดม บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว ดังนี้
ดูกรภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีชอื่ สุนักขัตตะ ถึงแมถูกเรากลาวอยูอ ยางนี้ ก็ไดหนี
ไปจากธรรมวินัยนี้ เหมือนสัตวอบาย เหมือนสัตวนรก ฉะนั้น ฯ
[๔] ดูกรภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยูที่นิคมแหงชาวถูลูชื่ออุตตรกาในถูลู

ชนบทครั้งนั้นเปนเวลาเชา เรานุงแลวถือบาตรและจีวร มีโอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนัก
ขัตตะเปนปจฉาสมณะ เขาไปบิณฑบาตที่อุตตรกานิคม สมัยนั้น มีอเจลกคน
หนึ่งชื่อโกรักขัตติยะ ประพฤติอยางสุนัข เดินดวยขอศอกและเขา กินอาหารที่
กองบนพื้นดวยปาก ดูกรภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดเห็นแลวจึง
คิดวาเขาเปนสมณะอรหันตที่ดีผูหนึ่ง ครั้งนัน้ เราไดทราบความคิดในใจของโอรส
เจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะดวยใจแลว จึงกลาวกะเขาวา ดูกรโมฆบุรุษ แมคนเชนเธอ
ก็ยังจักปฏิญาณตนวาเปนศากยบุตรอยูหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระผูมีพระภาคจึงตรัสกะขาพระองคอยางนีว้ า
ดูกรโมฆบุรุษ แมคนเชนเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนวาเปนศากยบุตรอยูหรือ ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เธอไดเห็นโกรักขัตติยอเจลกคนนี้ ซึ่งประพฤติอยางสุนัข
เดินดวยขอศอกและเขา กินอาหารที่กองบนพื้นดวยปาก แลวเธอจึงไดคิดตอไป
วา เขาเปนสมณะอรหันตที่ดีผูหนึ่งมิใชหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อเปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคยังทรงหวง
พระอรหันตอยูหรือ ฯ
ดูกรโมฆบุรุษ เรามิไดหวงพระอรหันต แตวา เธอไดเกิดทิฐิลามกขึ้น
เธอจงละมันเสีย ทิฐิลามกนั้นอยาไดมีแกเธอ เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูลและ
เพื่อทุกขตลอดกาลนาน อนึ่ง เธอยอมเขาใจโกรักขัตติยอเจลกวา เปนสมณะ
อรหันตที่ดีผูหนึ่ง อีก ๗ วัน เขาจักตายดวยโรคอลสกะ ๑- ครั้นแลว จักบังเกิด
ในเหลาอสูรชื่อกาลกัญชิกา ๒- ซึ่งเลวกวาอสุรกายทั้งปวง และจักถูกเขานําไปทิ้ง
ที่ปาชาชื่อวีรณัตถัมภกะ และเมื่อเธอประสงคอยู พึงเขาไปถามโกรักขัตติยอเจลก*วา ดูกรโกรักขัตติยะผูมีอายุ ทานยอมทราบคติของตนหรือ ขอที่โกรักขัตติย*อเจลกพึงตอบเธอวา ดูกรสุนักขัตตะผูมีอายุ ขาพเจาทราบคติของตนอยู คือ
ขาพเจาไปเกิดในเหลาอสูรชื่อกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายทั้งปวง ดังนี้ เปน
ฐานะที่มีได ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดเขาไปหาโกรักขัตติยอเจลก
แลวจึงบอกวา ดูกรโกรักขัตติยะผูมีอายุ ทานถูกพระสมณโคดมทรงพยากรณวา
อีก ๗ วัน โกรักขัตติยอเจลกจักตายดวยโรคอลสกะ แลวจักบังเกิดในเหลาอสูร
ชื่อกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายทั้งปวง และจักถูกเขานําไปทิ้งที่ปาชาชื่อ
วีรณัตถัมภกะ ฉะนั้น ทานจงกินอาหารและดื่มน้ําแตพอสมควร จงใหคําพูดของ
พระสมณโคดมเปนผิด ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดนับวันตั้งแต
วันที่ ๑ ที่ ๒ ตลอดไปจนครบ ๗ วัน เพราะเขาไมเชื่อตอพระตถาคต ครั้งนั้น
โกรักขัตติยอเจลก ไดตายดวยโรคอลสกะในวันที่ ๗ แลวไดไปบังเกิดในเหลา
อสูรชื่อกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายทั้งปวง และถูกเขานําไปทิ้งไวที่ปาชาชื่อ
วีรณัตถัมภกะ โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดทราบขาววา โกรักขัตติยอเจลก
ไดตายดวยโรคอลสกะ ไดถูกเขานําไปทิ้งไวที่ปาชาชื่อวีรณัตถัมภกะ ครั้นแลว

จึงเขาไปหาศพโกรักขัตติยอเจลกที่ปาชาชื่อวีรณัตถัมภกะ แลวจึงเอามือตบซากศพ
เขาถึง ๓ ครั้ง แลวถามวา ดูกรโกรักขัตติยะ ทานทราบคติของตนหรือ ครั้งนั้น
ซากศพโกรักขัตติยอเจลกไดลกุ ขึ้นยืนพลางเอามือลูบหลังตนเองตอบวา ดูกรสุนัก*ขัตตะผูมีอายุ ขาพเจาทราบคติของตนอยู คือขาพเจาไปบังเกิดในเหลาอสูรชือ่ กาล
กัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายทั้งปวง ดังนี้ แลวลมลงนอนหงายอยู ณ ที่นั้นเอง
@๑. โรคนี้เกิดเพราะกินอาหารมากเกินไป ไฟธาตุไมยอย และเพราะธาตุที่ทรมานตนโดย
@คลานไปดวยศอกและเขา ๒. อสูรพวกนี้ มีตัวสูง ๓ คาวุต มีเนื้อและโลหิตนอย
@เชนใบไมแก มีตาติดบนศีรษะคลายตาปู มีปากเทารูเข็มบนศีรษะ ทั้งกินอาหาร
@ดวยปากเล็กๆ นั้น ฯ
ดูกรภัคควะ ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะไดเขามาหาเราถึงที่อยู ถวาย
อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เราไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา
สุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน วิบากนั้นไดมีแลว เหมือนดังที่
เราไดพยากรณโกรักขัตติยอเจลกไวแกเธอ มิใชโดยประการอื่น ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากนั้นไดมีแลว เหมือนดังที่พระผูมีพระภาค
ไดทรงพยากรณ โกรักขัตติยอเจลกไวแกขาพระองค มิใชโดยประการอื่น ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้ อิทธิ
ปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ชื่อวาเปนคุณอันเราไดแสดงไวแลว
หรือมิใช ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เปนอันทรงแสดงไวแลว แนนอน มิใชไมได
ทรงแสดงไว ฯ
ดูกรโมฆบุรุษ แมเมื่อเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแสดงอิทธิปาฏิ*หาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี
พระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย แกขาพระองค
ดังนี้ ดูกรโมฆบุรุษ เธอจงเห็นวา ขอนี้ เปนความผิดของเธอเทานั้น ดูกรภัคควะ
โอรสเจาลิจฉวีชื่อวาสุนักขัตตะ ถูกเรากลาวอยูอยางนี้ ไดหนีไปจากพระธรรมวินัย
นี้ เหมือนสัตวผูควรเกิดในอบาย เหมือนสัตวผูควรเกิดในนรก ฉะนั้น ฯ
[๕] ดูกรภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยูที่กูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขต
เมืองเวสาลี สมัยนั้น อเจลกคนหนึ่งชื่อกฬารมัชฌกะอาศัยอยูที่วัชชีคามเขตเมือง
เวสาลี เปนผูเลิศดวยลาภและยศ เขาไดยึดถือสมาทานขอวัตรทั้ง ๗ คือ:๑. เราพึงเปลือยกาย ไมนุงหมผาตลอดชีวติ ฯ
๒. เราพึงประพฤติพรหมจรรยไมเสพเมถุนธรรมตลอดชีวิต ฯ
๓. เราพึงเลีย้ งชีวิตดวยการดื่มสุราและกินเนื้อสัตว ไมกินขาวและขนม
ตลอดชีวิต ฯ
๔. เราพึงไมลวงเกินอุเทนเจดีย ซึ่งอยูทิศบูรพาแหงเมืองเวสาลี ฯ

๕. เราพึงไมลวงเกินโคตมเจดีย ซึ่งอยูทิศทักษิณแหงเมืองเวสาลี ฯ
๖. เราพึงไมลวงเกินสัตตัมพเจดีย ซึ่งอยูทที่ ิศประจิมแหงเมืองเวสาลี ฯ
๗. เราพึงไมลวงเกินพหุปตุ ตกเจดีย ซึ่งอยูทิศอุดรแหงเมืองเวสาลี ฯ
เพราะการสมาทานขอวัตรทั้ง ๗ นี้ เขาจึงเปนผูเลิศดวยลาภและยศอยูที่
วัชชีคาม ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะไดเขาไปหาอเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ
แลวถามปญหากะเขา เขาไมสามารถแกปญหาของโอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ
ใหถูกตองได จึงแสดงความโกรธ โทสะและความโทมนัสใหปรากฏ ครั้งนั้น
โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะไดคิดวา ตนไดรุกรานสมณะผูเปนพระอรหันตที่ดี
ขอนั้นอยาไดมีแกเราเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูลและเพื่อทุกขสิ้นกาลนาน ครั้ง
นั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะไดเขามาหาเราถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง เราไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา ดูกรโมฆบุรุษ แมคนเชนเธอก็
ยังจักปฏิญาณตนเปนศากยบุตรอยูหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระผูมีพระภาคจึงตรัสกะขาพระองคอยางนีว้ า
ดูกรโมฆบุรุษ แมคนเชนเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนเปนศากยบุตรอยูหรือ ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เธอไดเขาไปหาอเจลกชื่อกฬารมัชฌกะแลวถามปญหากะ
เขา เขาไมสามารถแกปญหาของเธอใหถูกตองได จึงไดแสดงความโกรธ โทสะ
และความโทมนัสใหปรากฏ เธอจึงไดคิดวา ตนไดรุกรานสมณะผูเปนพระอรหันต
ที่ดี ขอนั้นอยาไดมีแกเราเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูลและเพื่อทุกขสิ้นกาลนาน
ดังนี้ มิใชหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อเปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคก็ยังทรงหวง
พระอรหัต อยูห รือ ฯ
ดูกรโมฆบุรุษ เรามิไดหวงพระอรหัต แตวา เธอไดเกิดทิฐิลามก เธอจง
ละมันเสีย ทิฐิอันลามกนี้อยาไดเกิดแกเธอ เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูลและเพื่อ
ทุกขสิ้นกาลนาน อนึ่ง เธอยอมเขาใจอเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ วาเปนสมณะผูเปน
พระอรหันตที่ดีผูหนึ่ง ตอไปไมนาน เขาจักกลับนุงหมผา มีภรรยา กินขาวและ
ขนม ลวงเกินเจดียที่มีอยูในเมืองเวสาลีทั้งหมด กลายเปนคนเสื่อมยศ แลวตายไป
ดูกรภัคควะ ตอมาไมนาน อเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ ก็กลับนุงหมผา มีภรรยา
กินขาวและขนม ลวงเกินเจดียท ี่มีอยูในเมืองเวสาลีทั้งหมดกลายเปนคนเสื่อมยศ
แลวตายไป โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะไดทราบขาววา อเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ
กลับนุงหมผา มีภรรยา กินขาวและขนม ลวงเกินเจดียที่มีอยูใ นเมืองเวสาลีทั้ง
หมด กลายเปนคนเสื่อมยศ แลวตายไป จึงไดเขามาหาเราถวายอภิวาทแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เราจึงกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา สุนักขัตตะ เธอ
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน วิบากนั้น ไดมีแลวเหมือนดังที่เราไดพยากรณ
อเจลกชื่อกฬารมัชฌกะไวแกเธอ มิใชโดยประการอื่น ฯ

ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากนั้นไดมีแลว เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคได
ทรงพยากรณอเจลกชื่อกฬารมัชฌกะไวแกขาพระองค มิใชโดยประการอื่น ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้ อิทธิ
ปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ชื่อวาเปนคุณอันเราไดแสดงไวแลว
หรือมิใช ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เปนอันทรงแสดงแลวแนนอน มิใชไมทรง
แสดง ฯ
ดูกรโมฆบุรุษ แมเมื่อเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแสดงอิทธิปาฏิ*หาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี
พระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยแกขาพระองค
ดังนี้ ดูกรโมฆบุรุษ เธอจงเห็นวา ขอนี้เปนความผิดของเธอเทานั้น ดูกรภัคควะ
โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ถูกเรากลาวอยูอ ยางนี้ ไดหนีไปจากพระธรรมวินัยนี้
เหมือนสัตวผูควรเกิดในอบาย เหมือนสัตวผูควรเกิดในนรก ฉะนั้น ฯ
[๖] ดูกรภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยูที่กูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขต
เมืองเวสาลีนั้นเอง สมัยนั้น อเจลกชื่อปาฏิกบุตร อาศัยอยูที่วชั ชีคาม เขตเมือง
เวสาลี เปนผูเลิศดวยลาภและยศ เขากลาววาจาในบริษัทที่เมืองเวสาลีอยางนี้วา
แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูที่เปนญาณวาท ยอม
ควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยกับผูที่เปนญาณวาท พระ*สมณโคดมพึงเสด็จไปกึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น แมเรา
ทั้ง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดม
จักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา
๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถา
สมณโคดมจักทรงกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรง
กระทําเทาใดๆ เราก็จักกระทําใหมากกวานั้นเปนทวีคูณๆ โอรสเจาลิจฉวีชื่อ
สุนักขัตตะทราบขาวนั้น จึงเขามาหาเราถวายอภิวาทแลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวจึงกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรอาศัยอยูที่
วัชชีคาม เขตเมืองเวสาลี เปนผูเลิศดวยลาภและยศ เขากลาววาจาในบริษัทที่
เมืองเวสาลีอยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็เปนญาณวาท
ก็ผูที่เปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย
กับผูที่เปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จไปกึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง
ในที่พบกันนั้น แมเราทั้ง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของ
มนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของ
มนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงทํา ๒ อยาง
เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง

พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจักกระทําใหมากกวานั้นเปนทวีคูณๆ
เมื่อโอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ กลาวอยางนี้ เราไดกลาวกะเขาวา สุนักขัตตะ
อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถ
ที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืน
ทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรักษาพระวาจานั้น ขอ
พระสุคตจงทรงรักษาพระวาจานั้น ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ ก็ไฉนเธอจึงกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรักษาพระวาจานั้น ขอพระสุคตจงทรงรักษาพระวาจานั้น ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะพระผูมีพระภาคตรัสวาจาโดยแนนอนวา
อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถ
จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืน
ทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก
ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อเจลกชื่อปาฏิกบุตรอาจแปลงรูปมาพบเห็นพระผูมี
พระภาคก็ได ในคราวนั้น พระดํารัสของพระผูมีพระภาคก็พึงเปนมุสา ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ ตถาคตเคยกลาววาจาที่เปน ๒ ไวบางหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคทรงทราบอเจลกชื่อปาฏิกบุตร
โดยแจงชัดดวยพระหฤทัยวา เขาเมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไม
สามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้ า เราไมละวาจา จิต และ
สละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึง
แตกออกหรือเทวดามาทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาควา เขาเมื่อไมละวาจา จิต
และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นพระองคได แมถาเขาพึงคิดเห็น
อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณ
โคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เราทราบอเจลกชื่อปาฏิกบุตร โดยแจงชัดดวยใจของเรา
วา เขาไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น จึงไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได
แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้ า เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไป
พบเห็นสมณโคดมไดดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก แมเทวดาก็ไดบอกความ
นั้นแกเราวา เขาเมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถจะมา
พบเห็นพระองคได ถาแมเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืน
ทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก แม
เสนาบดีแหงเจาลิจฉวีชื่ออชิตะ ซึ่งไดตายไปแลวเมื่อเร็วๆ นี้ ไดเขาถึงพวก
เทวดาชั้นดาวดึงส ก็ไดเขามาบอกเราอยางนีว้ า อเจลกชื่อปาฏิกบุตรเปนคนไม
ละอาย ชอบกลาวมุสา ทั้งไดพยากรณขาพระองควา เสนาบดีแหงเจาลิจฉวี

ชื่ออชิตะ ในวัชชีคาม เขาถึงมหานรก แตขาพระองคมิไดเขาถึงมหานรก ไดเขา
ถึงพวกเทวดาชั้นดาวดึงส เขาไมละอาย ชอบกลาวมุสา เขาเมื่อไมละวาจา จิต
และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถจะมาพบเห็นพระองคได แมถาเขาพึงคิดเห็น
อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดม
ได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก แมเพราะเหตุนี้แล สุนักขัตตะ เราทราบ
อเจลกชื่อปาฏิกบุตรโดยแจงชัดดวยใจของเราวา เขาไมละวาจา จิต สละคืนทิฐิ
เชนนั้น ไมควรมาพบเห็นเรา แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้ า เราไมละวาจา จิต
และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ ศีรษะเขาจะพึง*แตกออก แมเทวดาก็บอกความนี้แกเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ อเจลกชื่อ
ปาฏิกบุตร ไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ไมควรมาพบเห็นพระผูมี
พระภาค ถาแมเขาพึงมีความคิดเห็นอยางนีว้ า เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิ
เชนนั้น พึงไปพบเห็นสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก ดูกร
สุนักขัตตะ เรานี้แล เที่ยวไปบิณฑบาตที่เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในเวลา
ปจฉาภัต แลวเขาไปยังอารามของอเจลกชือ่ ปาฏิกบุตร เพื่อพักผอนกลางวัน บัดนี้
ถาเธอปรารถนาก็จงไปบอกเขาเถิด ฯ
[๗] ดูกรภัคควะ ครั้งนั้นเปนเวลาเชา เรานุงแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตที่เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต แลวเขาไป
ยังอารามของอเจลกชื่อปาฏิกบุตร เพื่อพักผอนกลางวัน ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวี
ชื่อสุนักขัตตะ รีบเขาไปเมืองเวสาลีแลว เขาไปหาพวกเจาลิจฉวีที่มีชื่อเสียงบอกวา
ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาตที่เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาต
ในเวลาปจฉาภัต แลวเสด็จเขาไปยังอารามของอเจลกชือ่ ปาฏิกบุตร เพื่อทรงพักผอน
กลางวัน ขอพวกทานจงรีบออกไป จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม
ยอดเยี่ยมของมนุษย ของพวกสมณะที่ดี ฯ
ครั้งนั้น พวกเจาลิจฉวีผูมีชอื่ เสียงไดคิดกันวา ทานผูเจริญทราบขาววา
จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ของพวกสมณะที่ดี
ฉะนั้น เชิญพวกเราไปกัน และโอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ เขาไปหาพวก
พราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อ
เสียง แลวบอกวา ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาตที่เมืองเวสาลี
กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตแลวเสด็จเขาไปยังอารามของอเจลกชือ่ ปาฏิกบุตร
เพื่อทรงพักผอนกลางวัน ขอพวกทานจงรีบออกไป จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่
เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ของพวกสมณะที่ดี ครั้งนั้น พวกพราหมณมหาศาล
คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียต างๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียง ไดคิดกันวา
ทานผูเจริญ ทราบขาววา จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยม ของ
พวกสมณะที่ดี ฉะนั้น เชิญพวกเราไปกัน ฯ

ครั้งนั้น พวกเจาลิจฉวีผูมีชอื่ เสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งคั่ง
เหลาเดียรถียตา งๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียง ไดเขาไปยังอารามของอเจลก
ชื่อปาฏิกบุตร ดูกรภัคควะ บริษัทนั้นๆ มีหลายรอย หลายพันคน ฯ
อเจลกชื่อปาฏิกบุตรไดทราบขาววา บรรดาเจาลิจฉวีผูมชี ื่อเสียง และ
พราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมี
ชื่อเสียง ไดพากันออกมาแลว แมพระสมณโคดมก็ทรงนั่งพักผอนกลางวันที่อาราม
ของเรา ครั้นแลว จึงเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา ครั้งนั้น
อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อกลัว หวาดเสียว ขนพองสยองเกลา จึงเขาไปยังอาราม
ของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ บริษัทนั้นไดทราบขาววา อเจลกชื่อปาฏิกบุตรกลัว
หวาดเสียว ขนพองสยองเกลา เขาไปยังอารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ ฯ
ครั้งนั้น บริษัทนั้นไดเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา บุรุษผูเจริญ ทานจงไปหา
อเจลกชื่อปาฏิกบุตรที่อารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ แลวจงบอกกะเขาอยางนี้วา
ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป บรรดาเจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียง และพราหมณมหาศาล
คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียต างๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียง ไดพากัน
ออกมาแลว แมสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อารามของทาน อนึ่ง ทาน
ไดกลาววาจาในบริษัทที่เมืองเวสาลีอยางนีว้ า แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท
แมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูที่เปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม
ยอดเยี่ยมของมนุษยกับผูที่เปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง
แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น แมเราทั้ง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริย
ที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่
เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดม
จักทรงกระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา
๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราก็จัก
กระทําใหมากกวานั้นเปนทวีคูณๆ ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไปกึ่งหนทาง
พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนทั้งปวงทีเดียว ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อาราม
ของทาน ฯ
ดูกรภัคควะ บุรุษนั้นรับคําสั่งบริษัทนั้นแลว จึงเขาไปหาอเจลก
ชื่อปาฏิกบุตร ที่อารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ แลวบอกกะเขาอยางนี้วา
ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป พวกเจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียง และพราหมณมหาศาล
คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียต างๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียงไดพากันออก
มาแลว แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อารามของทาน อนึ่ง
ทานไดกลาววาจาในที่บริษัทที่เมืองเวสาลี อยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปน
ญาณวาท แมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูที่เปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย
ที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยกับผูที่เปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมา

กึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น แมเราทั้ง ๒ พึงกระทํา
อิทธิปาฏิหาริย ที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา
อิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง
ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดม
จักทรงกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ
เราจักกระทําใหมากกวานั้นเปนทวีคูณๆ ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไป
กึ่งหนทาง พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนทั้งปวงทีเดียว ประทับนั่งพักผอนกลางวัน
ที่อารามของทาน เมื่อบุรุษนั้นกลาวอยางนี้แลว อเจลกชื่อปาฏิกบุตรจึงกลาววา
เราจะไปๆ แลวซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได ฯ
ครั้งนั้น บุรุษนั้นไดกลาวกะเขาวา ทานปาฏิกบุตร ไฉนทานจึงเปนอยางนี้
ตะโพกของทานติดกับที่นั่ง หรือวาที่นั่งติดกับตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะ
ไปๆ แตกลับซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได ดูกรภัคควะ
อเจลกชื่อปาฏิกบุตร แมถูกวาอยูอยางนี้ ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวก็ซบ
ศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได เมื่อบุรุษนั้นไดทราบวา อเจลก
ชื่อปาฏิกบุตรนี้เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวก็ซบศีรษะอยูในที่นั้น
เอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได จึงกลับมาหาบริษัทนั้น แลวบอกวา ทานผูเจริญ
อเจลกชื่อปาฏิกบุตรนี้ เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวก็ซบศีรษะ
อยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได ฯ
ดูกรภัคควะ เมื่อบุรุษนั้นกลาวอยางนี้แลว เราจึงไดกลาวกะบริษัทนั้นวา
ทานทั้งหลาย อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น
ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้ า เราไมละวาจา จิต
และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึง
แตกออก ฯ
จบ ภาณวาร ที่หนึ่ง
----------[๘] ดูกรภัคควะ ครั้งนั้น มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีคนหนึ่ง ลุกขึ้นยืน
กลาวกะบริษัทนั้นวา ทานผูเจริญ ถาเชนนั้น ขอใหพวกทานจงรอคอยสักครูหนึ่ง
พอใหขาพเจาไป บางทีขาพเจาอาจนําเอาอเจลกชื่อปาฏิกบุตรมาสูบริษัทนี้ได ครั้งนั้น
มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีคนนั้น จึงเขาไปหาอเจลกชื่อปาฏิกบุตร ที่อารามของ
ปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ แลวจึงกลาววา ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป การกลับ
ไปของทานเปนการดี พวกเจาลิจฉวีผูมีชอื่ เสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดี
ผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียง ไดพากันออกมาแลว
แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อารามของทาน อนึ่ง ทานไดกลาว
วาจาในบริษัทที่เมืองเวสาลีอยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็

เปนญาณวาท ก็ผูที่เปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยม
ของมนุษยกับผูที่เปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง แมเราก็พึง
ไปกึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น แมเราทั้ง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม
ยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม
ยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรง
กระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๔ อยาง
เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจักกระทําให
มากกวานั้นเปนทวีคูณๆ ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไปกึ่งหนทาง พระสมณ*โคดมเสด็จมากอนคนทั้งปวงทีเดียว ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อารามของทาน
อนึ่ง พระสมณโคดมไดตรัสวาจาในบริษัทวา อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา
จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็น
อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดม
ได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป
ดวยการกลับไปนั่นแหละ พวกขาพเจาจักใหชัยชนะแกทาน จักใหความปราชัย
แกพระสมณโคดม ฯ
ดูกรภัคควะ เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีกลาวแลวอยางนี้ อเจลก
ชื่อปาฏิกบุตรจึงกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจ
ลุกขึ้นจากอาสนะได ครั้งนั้น มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีจึงกลาวกะเขาวา ทาน
ปาฏิกบุตร ทานเปนอยางไรไปเลา ตะโพกของทานติดกับที่นั่ง หรือวาที่นั่งติดกับ
ตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง
ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีนั้นไดทราบวา อเจลก
ชื่อปาฏิกบุตรนี้เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูใน
ที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได จึงมาหาบริษัทนั้นแลวบอกวา ดังนี้ ทาน
ผูเจริญ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรนี้เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับ
ซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได ฯ
ดูกรภัคควะ เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีนั้นกลาวอยางนี้แลว เราจึง
กลาวกะบริษัทนั้นวา ทานทั้งหลาย อเจลกชือ่ ปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และ
สละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา
เราไมละวาจา จิต และสละทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้
แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แมถาพวกเจาลิจฉวีพึงคิดเห็นอยางนีว้ า พวกเรา
จักเอาเชือกมัดอเจลกชื่อปาฏิกบุตร แลวจึงฉุดมาดวยคูโคมากคู เชือกเหลานั้น
หรืออเจลกชื่อปาฏิกบุตรพึงขาดออก ก็อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต
และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็น
อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณ-

*โคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก ฯ
[๙] ดูกรภัคควะ ครั้งนั้น ศิษยชางกลึงบาตรไม ชื่อชาลิยะลุกขึ้นยืน
กลาวกะบริษัทนั้นวา ทานผูเจริญ ถาเชนนั้น ขอใหพวกทานจงรอคอยสักครูหนึ่ง
พอใหขาพเจาไป บางทีขาพเจาอาจนําเอาอเจลกชื่อปาฏิกบุตรมาสูบริษัทนี้ได ครั้งนั้น
ศิษยชางกลึงบาตรไม ชื่อชาลิยะ จึงเขาไปหาอเจลกชื่อปาฏิกบุตร ที่อารามของ
ปริพาชก ชื่อติณฑุกขานุ แลวจึงกลาววา ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป การกลับ
ของทานเปนการดี พวกเจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดี
ผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียง ไดพากันออกมาแลว
แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อารามของทาน อนึ่ง ทานไดกลาว
วาจาในบริษัทที่เมืองเวสาลีอยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็
เปนญาณวาท ก็ผูที่เปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยม
ของมนุษยกับผูที่เปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง แมเราก็พึงไป
กึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น แมเราทั้ง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม
ยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรม
ยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรง
กระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๔ อยาง
เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจักกระทํา
ใหมากกวานั้นเปนทวีคูณๆ ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไปกึ่งหนทาง
พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนทั้งปวงทีเดียว ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่
อารามของทาน อนึ่ง พระสมณโคดมไดตรัสวาจาในบริษัทวา อเจลกชื่อปาฏิกบุตร
เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได
แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้ า เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น
ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แมถา
พวกเจาลิจฉวีจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา พวกเราจักเอาเชือกมัดอเจลกชื่อปาฏิกบุตร
แลวจึงฉุดมาดวยคูโคมากคู เชือกเหลานั้นหรืออเจลกชื่อปาฏิกบุตรพึงขาดออก
ก็อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถ
ที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละ*คืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึง
แตกออก ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป ดวยการกลับไปนั่นแหละ พวก
ขาพเจาจักใหชัยชนะแกทาน จักใหความปราชัยแกพระสมณโคดม ฯ
ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อชาลิยะกลาวแลวอยางนี้ อเจลก
ชื่อปาฏิกบุตรกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้น
จากอาสนะได ครั้งนั้น ศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อชาลิยะจึงกลาวกะเขาวา ทาน
ปาฏิกบุตร ทานเปนอยางไรไปเปลา ตะโพกของทานติดกับที่นั่ง หรือวาทีน่ ั่งติด

กับตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไม
อาจลุกขึ้นจากอาสนะได อเจลกชื่อปาฏิกบุตร แมถูกวาอยางนี้ ก็ยังกลาววา เรา
จะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในที่นั้นเองไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได เมื่อศิษย
ชางกลึงบาตรไมชื่อชาลียะไดทราบวา อเจลกชื่อปาฏิกบุตรนี้เปนผูแพแลว ก็ยัง
กลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกจากอาสนะได
จึงกลาวกะเขาตอไปวาดูกรทานปาฏิกบุตร เรื่องเคยมีมาแลว คือพญาสีหมิคราชไดคิดอยางนี้
วา ถากระไร เราพึงอาศัยปาทึบบางแหงซอนอยู แลวออกจากที่ซอนในเวลา
เย็น ดัดกาย เหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบ แลวบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง จึงเที่ยว
ไปหากิน เราตองฆาหมูเนื้อตัวล่ําสันกินเนื้อที่ออนนุมๆ แลวกลับมาซอนตัวอยู
ตามเคย ครั้งนั้น พญาสีหมิคราชนั้น จึงอาศัยปาทึบบางแหงซอนอยู ออกจาก
ที่ซอนในเวลาเย็น ดัดกาย เหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบ บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง
เที่ยวไปหากิน มันฆาหมูเนื้อตัวล่ําสัน กินเนื้อที่ออนนุมๆ แลวกลับมาซอนอยู
ตามเคย ทานปาฏิกบุตร มีสุนัขจิ้งจอกแกตัวหนึ่ง กินเนื้อที่เปนแดนของพญา*สีหมิคราชตัวนั้น แลวก็เจริญอวนทวนมีกําลัง ตอมา สุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้นจึง
เกิดความคิดวา เราคือใคร พญาสีหมิคราชคือใคร ถากระไร เราพึงอาศัยปาทึบ
บางแหงซอนอยู ออกจากที่ซอนในเวลาเย็น ดัดกาย เหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดย
รอบบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง เที่ยวไปหากิน เราตองฆาหมูเนื้อตัวล่ําสันกินเนื้อ
ออนนุมๆ แลวก็กลับมาซอนอยูตามเคย ครั้งนั้น สุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้นอาศัย
ปาทึบบางแหงซอนอยู ออกจากที่ซอนในเวลาเย็น ดัดกาย เหลียวดูทิศทั้ง ๔
โดยรอบ แลวคิดวา เราจักบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แตกลับบันลือเสียงสุนัข
จิ้งจอกอยางนากลัวนาเกลียด สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร และการบันลือของ
สีหะเปนอยางไร ดูกรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบพระสุคต
บริโภค ๑- อาหารที่เปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคตผู
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร
ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อชาลิยะ ไมสามารถที่จะให
อเจลกชื่อปาฏิกบุตรเคลื่อนจากอาสนะนั้นได แมดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงได
กลาวคาถาประพันธดังนี้วา
สุนัขจิ้งจอกเขาใจวา ตนเปนสีหะ
จึงไดถือตัววาเปนมิคราช
มันไดบันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเชนนั้น
สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร
การบันลือของสีหะเปนอยางไร ฯ

[๑๐] ดูกรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบ
พระสุคต บริโภคอาหารที่เปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคตผู
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตร
ไมชื่อชาลิยะไมสามารถที่จะใหอเจลกชื่อปาฏิกบุตรเคลื่อนจากอาสนะนั้นได แม
ดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงไดกลาวคาถาประพันธดังนี้วา
สุนัขจิ้งจอกจองดูเงาของตนซึ่งปรากฎในน้ํา
ที่บอไมเห็นตนตามความเปนจริง จึงถือตัววา
เปนสีหะ มันไดบันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเชน
นั้น เสียงสุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร
การบันลือของสีหะเปนอยางไร ฯ
[๑๑] ดูกรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบ
@๑. อธิบายวา บริโภคอาหารบิณฑบาตที่เขานํามาให แตเปนของที่เหลือจากถวาย
@พระสุคตแลว
พระสุคต บริโภคอาหารที่เปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคต
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตร
ไมชื่อชาลิยะไมสามารถที่จะใหอเจลกชื่อปาฏิกบุตรเคลื่อนจากอาสนะนั้นได แม
ดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงไดกลาวคาถาประพันธดังนี้วา
สุนัขจิ้งจอกกินกบ [ตามบอ] และหนูตามลาน
ขาว ซากศพที่ทิ้งตามปาชา จึงอวนพีอยูตาม
ปาใหญ ตามปาที่วางเปลา จึงไดถือตัววาเปน
มิคราช มันไดบันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเชนนั้น
สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร การบันลือ
ของสีหะเปนอยางไร ฯ
[๑๒] ดูกรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบ
พระสุคต บริโภคอาหารที่เปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคตผู
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร ฯ
ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อชาลิยะ ไมสามารถที่จะให
อเจลกชื่อปาฏิกบุตรเคลื่อนจากอาสนะนั้นได แมดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงกลับ
มาหาบริษัทนั้น แลวบอกวา ทานผูเจริญ อเจลกชื่อปาฏิกบุตรนี้เปนผูแพแลว ก็
ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจาก
อาสนะได ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อชาลิยะนั้นกลาวอยางนี้แลว เรา

จึงกลาวกะบริษัทนั้นวา ทานทั้งหลาย อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต
และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็น
อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้นก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดม
ได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แมถา พวกเจาลิจฉวีจะพึงคิดเห็นอยาง
นี้วา พวกเราจะเอาเชือกมัดอเจลกชื่อปาฏิกบุตรแลวจึงฉุดมาดวยคูโคมากคู เชือก
เหลานั้นหรืออเจลกชื่อปาฏิกบุตรพึงขาดออก ก็อเจลกชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละ
วาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขา
พึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็น
พระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาพึงแตกออก ฯ
ดูกรภัคควะ ลําดับนั้น เราจึงยังบริษัทนั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ให
อาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถา ทําใหพนจากเครื่องผูกใหญ ๑- รื้อถอน
สัตวประมาณ ๘๔,๐๐๐ ขึ้นจากหลมใหญจึงเขาเตโชธาตุกสิณเหาะขึ้นสูเวหาสสูง
ประมาณ ๗ ชั่วลําตาล นิรมิตไฟอื่นใหลุกโพลงมีควันกลบ สูงประมาณ ๗ ชั่ว
ลําตาล แลวจึงกลับมาปรากฎที่กูฏาคารศาลาปามหาวัน ดูกรภัคควะ ครั้งนั้น
โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดเขามาหาเราถึงที่อยู ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง เราจึงไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา สุนักขัตตะ เธอจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน วิบากนั้น ไดมีแลว เหมือนดังที่เราไดพยากรณ
อเจลกชื่อปาฏิกบุตรแกเธอ มิใชโดยประการอื่น ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากนั้น ไดมีแลว เหมือนดังที่พระผูมีพระภาค
ไดทรงพยากรณอเจลกชื่อปาฏิกบุตรแกขาพระองค มิใชโดยประการอื่น ฯ
ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้ อิทธิ
ปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ชื่อวาเปนคุณอันเราไดแสดงแลว หรือ
มิใช ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เปนอันทรงแสดงไวแลวแนนอน มิใชไมทรง
แสดง ฯ
ดูกรโมฆบุรุษ แมเมื่อเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแสดงอิทธิ
ปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี
พระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยแกขาพระองค
ดังนี้ เธอจงเห็นวา ขอนี้เปนความผิดของเธอเทานั้น ดูกรภัคควะ โอรสเจา
@๑. นิพพาน ฯ
ลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะถูกเรากลาวอยางนี้ ไดหนีไปจากพระธรรมวินัยนี้ เหมือน
สัตวผูควรเกิดในอบาย เหมือนสัตวผูควรเกิดในนรก ฉะนั้น ฯ
[๑๓] ดูกรภัคควะ อนึ่ง เรายอมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ทั้ง
รูชัดยิ่งกวานั้น และไมยึดมั่นความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมั่น จึงทราบความดับ

ไดเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ
ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณบางพวกบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วา
พระอิศวรทําให วาพระพรหมทําให ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถามเขาอยางนี้วา
ไดยินวา ทานทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วาพระอิศวรทําให วาพระ*พรหมทําให ตามลัทธิอาจารยจริงหรือ สมณพราหมณเหลานั้น ถูกเราถามอยางนี้
แลวยืนยันวาเปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวา
เลิศ วาพระอิศวรทําให วาพระพรหมทําให ตามลัทธิอาจารยมีแบบอยางไร
สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้ เมื่อตอบไมถูก จึงยอนถามเรา เราถูก
ถามแลวจึงพยากรณวา ทานทั้งหลาย มีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะกาลยืดยาว
ชานาน ที่โลกนี้จะพินาศ เมื่อโลกกําลังพินาศอยู โดยมากเหลาสัตวยอมเกิดใน
ชั้นอาภัสสรพรหม สัตวเหลานั้นไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออก
จากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนัน้ สิ้น
กาลยืดยาวชานาน ฯ
ดูกรทานทั้งหลาย มีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะกาลยืดยาวชานาน
ที่โลกนี้จะกลับเจริญ เมื่อโลกกําลังเจริญอยู วิมานของพรหมปรากฎวาวางเปลา
ครั้งนั้น สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชั้นอาภัสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญยอม
เขาถึงวิมานพรหมที่วางเปลา แมสัตวผูนั้นก็ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหารมี
รัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงามสถิตอยูใน
ภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวชานาน เพราะสัตวนั้นอยูแตผูเดียวเปนเวลานาน จึงเกิดความ
กระสันความดิ้นรนขึ้นวา โอหนอ แมสัตวเหลาอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้บาง ตอมา
สัตวเหลาอื่นก็จุติจากชั้นอาภัสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญ ยอมเขา
ถึงวิมานพรหมที่วาง เปนสหายของสัตวผูนั้น แมสัตวพวกนั้นก็ไดสําเร็จทางใจ
มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูใน
วิมานอันงาม สถิตอยูในภพนัน้ สิ้นกาลยืดยาวชานาน ฯ
ดูกรทานทั้งหลาย บรรดาสัตวจําพวกนั้น ผูใ ดเกิดกอน ผูนั้นยอมมีความ
คิดเห็นอยางนี้วา เราเปนพรหม เราเปนมหาพรหม เปนใหญไมมีใครขมได เห็น
ถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนอิศวร เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ
เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน สัตว
เหลานี้ เราเนรมิตขึ้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา เราไดมีความคิดอยางนี้กอนวา
โอหนอแมสัตวเหลาอื่นก็พงึ มาเปนอยางนี้บาง ความตั้งใจของเราเปนเชนนี้และ
สัตวเหลานี้ก็ไดมาเปนอยางนี้แลว แมพวกสัตวที่เกิดภายหลังก็มีความคิดเห็นอยาง
นี้วาทานผูเจริญนี้แลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็น
ถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนอิศวร เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ
เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน พวก

เราอันพระพรหมผูเจริญนี้นิรมิตแลว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาพวกเราไดเห็น
ทานพรหมผูนี้เกิดกอน สวนพวกเราเกิดภายหลัง ฯ
ดูกรทานทั้งหลาย บรรดาสัตวจําพวกนั้นสัตวใดเกิดกอน สัตวนั้นมีอายุ
ยืนกวา มีผิวพรรณงามกวา มีศักดิ์มากกวา สวนสัตวที่เกิดภายหลังมีอายุนอ ย
กวา มีผิวพรรณทรามกวา มีศักดิ์นอยกวา ดูกรทานทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมี
ไดแล ที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชั้นนั้นแลวมาเปน ๑- อยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนี้แลว
จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผา
กิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท
อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึก
ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได เขาจึงกลาวอยาง
นี้วา ทานผูใดแลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็น
@๑. เกิดเปนมนุษย
ถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ
เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน พระพรหมผูเจริญ
ใดที่นิรมิตพวกเรา พระพรหมผูเจริญนั้นเปนผูเที่ยงยั่งยืน คงทน มีอายุยืน มีอันไม
แปรผันเปนธรรมดา จักตั้งอยูเที่ยงเสมอไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเราที่พระพรหม
ผูเจริญนั้นนิรมิตแลวนั้น เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอายุนอย ยังตอง
จุติมาเปนอยางนี้ ก็พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วาพระอิศวรทําให
วาพระพรหมทําใหตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้หรือมิใช สมณพราหมณเหลานั้น
ตอบอยางนี้วา ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมาดังที่ทานโคดมไดกลาวมานี้แล ฯ
ดูกรภัคควะ เรายอมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น
และไมยึดมั่นความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมั่น จึงทราบความดับไดเฉพาะตน
ฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ
[๑๔] ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณบางพวกบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ
วามีมูลมาแตเทวดาเหลาขิฑฑาปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถามอยางนี้
วา ทราบวาทานทั้งหลายบัญญัติสิ่งโลกสมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลา
ขิฑฑาปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารยจริงหรือ สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยาง
นี้แลว ยืนยันวาเปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติ
วาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลาขิฑฑาปโทสิกะตามลัทธิอาจารย มีแบบอยางไร
สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ตอบไมถูก เมื่อตอบไมถูก จึงยอน
ถามเรา เราถูกถามแลว จึงพยากรณวาดูกรทานทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อวาขิฑฑาปโทสิกะมีอยู พวกนั้นพากัน
หมกมุนอยูแตในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา เมื่อพวก
นั้นพากันหมกมุนอยูแตในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา

สติก็ยอมหลงลืม เพราะสติหลงลืม จึงพากันจุติจากชั้นนั้น ดูกรทานทั้งหลาย ก็เปน
ฐานะที่จะมีไดแล ที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชั้นนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปน
อยางนี้แลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลวอาศัยความเพียร
เปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัย
ความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อตั้งมั่นแลว
ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได
เขาจึงกลาวอยางนี้วา ทาน พวกเทวดาผูมิใชเหลาขิฑฑาปโทสิกะ ยอมไมพากัน
หมกมุนอยูแตในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา สติ
ยอมไมหลงลืม เพราะสติไมหลงลืม พวกเหลานั้นจึงไมจุติจากชั้นนั้น เปนผูเที่ยง
ยั่งยืน คงทน มีอายุยืน มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา จักตั้งอยูเที่ยงเสมอไปเชนนั้น
ทีเดียว สวนพวกเราเหลาขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุนอยูแตในความรื่นรมย คือการ
สรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา สติยอมหลงลืม เพราะสติหลงลืม พวกเราจึง
พากันจุติจากชั้นนั้น เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอายุนอย ยังตองจุตมิ าเปน
อยางนี้ ก็พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลาขิฑฑาป*โทสิกะ ตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้หรือมิใช สมณพราหมณเหลานั้นตอบ
อยางนี้วา ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมาดังที่ทานโคดมไดกลาวมานี้แล ดูกร
ภัคควะ เรายอมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติวา เลิศ ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น และไมยึดมั่น
ความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมัน่ จึงทราบความดับเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคต
จึงไมถึงทุกข ฯ
[๑๕] ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณบางจําพวกบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติ
วาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถาม
เขาอยางนี้วา ทราบวาทานทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวา เลิศวามีมูลมาแตเทวดา
เหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารยจริงหรือ สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถาม
อยางนี้แลว ยืนยันวาเปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลก
สมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย มีแบบ
อยางไร สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ตอบไมถูก เมื่อตอบไมถูก
จึงยอนถามเรา เราถูกถามแลว จึงพยากรณวาดูกรทานทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อมโนปโทสิกะมีอยู พวกนั้นมักเพงโทษ
กันและกันเกินควร เมื่อมัวเพงโทษกันและกันเกินควร ยอมคิดมุงรายกันและกัน
เมื่อตางคิดมุงรายกันและกัน จึงลําบากกายลําบากใจ พากันจุติจากชั้นนั้น ดูกร
ทานทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล ที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุตจิ ากชั้นนั้นแลวมาเปน
อยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนี้แลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว
อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ

ที่เมื่อตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแต
นั้นไประลึกไมได เขาจึงกลาวอยางนีว้ า ทาน พวกเทวดาผูมิใชเหลามโนปโทสิกะ
ยอมไมมัวเพงโทษกันและกันเกินควร เมื่อไมมัวเพงโทษกันและกันเกินควร ก็
ไมคิดมุงรายกันและกัน เมื่อตางไมคิดมุงรายกันและกันแลว ก็ไมลําบากกาย
ไมลําบากใจ พวกนั้นจึงไมจุตจิ ากชั้นนั้น เปนผูเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอายุยืน
มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา จักตั้งอยูเที่ยงเสมอไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเรา
เหลามโนปโทสิกะมัวเพงโทษกันและกันเกินควร เมื่อมัวเพงโทษกันและกันเกิน
ควร ก็คิดมุงรายกันและกัน เมื่อตางคิดมุงรายกันและกัน จึงพากันลําบากกาย
ลําบากใจ พวกเราจึงพากันจุตจิ ากชั้นนั้น เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน
มีอายุนอย ยังตองจุติมาเปนอยางนี้ ก็พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วา
มีมูลมาแตเทวดาเหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้ หรือมิใช
สมณพราหมณเหลานั้นตอบอยางนี้วา ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมาดังที่
ทานโคดมไดกลาวมานี้แล ดูกรภัคควะ เรายอมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติวา เลิศ
ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น แตเราไมยึดมั่นความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมั่น จึงทราบ
ความดับเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ
[๑๖] ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวา
เลิศ ถือกันวาเกิดขึ้นลอยๆ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถามเขาอยางนี้วา
ทราบวา ทานทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ถือกันวาเกิดขึ้นลอยๆ ตาม
ลัทธิอาจารย จริงหรือ สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ยืนยันวา
เปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ถือกันวา
เกิดขึ้นลอยๆ ตามลัทธิอาจารย มีแบบอยางไร สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถาม
อยางนี้แลว ตอบไมถูก เมื่อตอบไมถูก จึงยอนถามเรา เราถูกถามแลว จึง
พยากรณวาดูกรทานทั้งหลาย มีเทวดาเหลาอสัญญีสัตว ก็แลเทวดาเหลานั้นยอมจุติ
จากชั้นนั้น เพราะความเกิดขึ้นแหงสัญญา ดูกรทานทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมี
ไดแล ที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชั้นนั้น แลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนีแ้ ลว
จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผา
กิเลส อาศัยความเพียรเปนที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อตั้งมั่นแลว ยอม
ตามระลึกถึงความเกิดขึ้นแหงสัญญานั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได เขาจึงกลาว
อยางนี้วา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะวา เมื่อ
กอนขาพเจาไมไดมีแลว [ไมไดมีสัญญา] เดี๋ยวนี้ขาพเจานั้นไมมี เพราะนอมไป
เพื่อความเปนผูสงบแลว ก็พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ถือกันวาเกิดขึ้น
ลอยๆ ตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้หรือ สมณพราหมณเหลานั้นตอบอยางนี้วา

ทานโคดม พวกขาพเจาก็ไดทราบมาดังที่ทานโคดมไดกลาวมานี้แล ดูกรภัคควะ
เรายอมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น และไมยึดมั่นความรูชัด
นั้นดวย เมื่อไมยึดมั่น จึงทราบความดับเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ
[๑๗] ดูกรภัคควะ สมณพราหมณบางจําพวกกลาวตูเรา ผูก ลาวอยูอ ยางนี้
เห็นอยูอยางนี้ ดวยคําที่ไมมีจริง ดวยคําเปลา ดวยคํามุสา ดวยคําที่ไมเปนจริงวา
พระสมณโคดม และพวกภิกษุวิปริตไปแลว เพราะพระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา
สมัยใด พระโยคาวจรเขาสุภวิโมกขอยู สมัยนั้น ยอมทราบชัดซึ่งสิ่งทั้งปวงวา
ไมงาม ดูกรภัคควะ ก็เราไมไดกลาวอยางนี้เลยวา สมัยใด พระโยคาวจรยอมเขา
สุภวิโมกขอยู สมัยนั้น ยอมทราบชัดซึ่งสิ่งทั้งปวงวา ไมงาม แตเรายอมกลาว
อยางนี้วา สมัยใด พระโยคาวจรยอมเขาสุภวิโมกขอยู สมัยนั้น ยอมทราบชัด
แตสิ่งที่งามเทานั้น และผูที่ชื่อวาวิปริตไปแลว ก็คือผูที่กลาวรายพระผูมีพระภาค
และพวกภิกษุ เพราะตนวิปริตไปเองวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใส
ในพระผูมีพระภาคอยางนี้ พระผูมีพระภาคทรงสามารถแสดงธรรมใหขาพระองค
เขาถึงสุภวิโมกขอยู ฯ
ดูกรภัคควะ การที่ทานผูมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง
มีความชอบใจไปทางหนึ่ง ไมมีความเพียรเปนเครื่องประกอบ ไมมีลัทธิอาจารย
จะเขาถึงสุภวิโมกขอยู เปนของยากมาก ขอใหทานจงพยายามรักษาความเลื่อมใส
ในเราเทาที่ทานมีอยูใหดีก็พอ ฯ
ปริพาชกชื่อภัคควโคตร จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาการ
ที่ขาพระองคผูมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจ
ไปทางหนึ่ง ไมมีความเพียรเปนเครื่องประกอบ ไมมีลัทธิอาจารยเขาถึงสุภวิโมกข
อยู เปนของยากไซร ขาพระองคก็จักพยายามรักษาความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค
เทาที่ขาพระองคมีอยูใหดี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนี้แลว ปริพาชกชื่อภัคควโคตร ยินดี
ชื่นชม เพลิดเพลินพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล ฯ
จบ ปาฏิกสูตร ที่ ๑
-------------๒. อุทุมพริกสูตร (๒๕)
--------[๑๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราช*คฤห ก็สมัยนั้น นิโครธปริพาชก อาศัยอยูในปริพาชการามของพระนางอุทมุ พริกา
พรอมดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญ ประมาณ ๓,๐๐๐ ครั้งนั้น สันธานคฤหบดี
ออกจากพระนครราชคฤหในเวลาบายวันหนึง่ เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค สันธาน-

*คฤหบดีดําริวา เวลานี้ยังไมเปนเวลาอันสมควรเพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคกอน
พระผูมีพระภาคยังกําลังทรงหลีกเรนอยู แมภกิ ษุทั้งหลายผูอบรมใจ ก็ไมใชสมัย
ที่จะพบ ภิกษุทั้งหลายผูอบรมใจก็ยังหลีกเรนอยู ถากระไร เราควรจะเขาไปหา
นิโครธปริพาชกยังปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกา จึงเขาไป ณ ที่นั้น ฯ
[๑๙] สมัยนั้น นิโครธปริพาชกนั่งอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ กําลัง
สนทนาติรัจฉานกถาตางเรื่อง ดวยเสียงดัง่ ลั่นอึกทึก คือพูดเรื่องพระราชา เรือ่ งโจร
เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรือ่ งน้ํา เรื่องผา
เรื่องที่นอน เรือ่ งดอกไม เรื่องของหอม เรือ่ งญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน
เรื่องนิคม เรื่องชนบท เรื่องนคร เรื่องสตรี เรือ่ งบุรุษ เรื่องดื่มสุรา เรื่องตรอก
เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล
เรื่องความเจริญและความเสื่อม ดวยประการนั้นๆ พอนิโครธปริพาชกไดเห็น
สันธานคฤหบดีมาแตไกล จึงหามบริษัทของตนใหสงบวา ขอทานทั้งหลายเบาๆ
เสียงหนอย อยาสงเสียงอึงนัก สันธานคฤหบดีนี้ เปนสาวกของพระสมณโคดม
กําลังมา สาวกของพระสมณโคดมที่เปนคฤหัสถนุงผาขาวมีประมาณเทาใด อาศัยอยู
ในเมืองราชคฤห บรรดาสาวกเหลานั้น สันธานคฤหบดีนี้เปนสาวกคนหนึ่ง ทาน
เหลานั้นชอบเสียงเบาและกลาวสรรเสริญคุณของเสียงเบา บางทีสันธานคฤหบดี
นี้ทราบวา บริษัทมีเสียงเบาแลว พึงสําคัญที่จะเขามาก็ได เมื่อนิโครธปริพาชก
กลาวอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้นไดพากันนิ่งอยู ฯ
[๒๐] ครั้งนั้นแล สันธานคฤหบดีเขาไปหานิโครธปริพาชกถึงที่อยู ได
ปราศรัยกับนิโครธปริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกลาวกะนิโครธปริพาชกวา พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
ผูเจริญเหลานี้ มาพบมาประชุมพรอมกันแลวมีเสียงดังลั่นอึกทึก ขวนขวายติรัจฉาน
กถาตางเรื่องอยูโดยประการอืน่ แล คือขวนขวายเรือ่ งพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ
ดวยประการนั้นๆ สวนพระผูมีพระภาคนั้น พระองคทรงเสพราวไพรในปา
เสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเดิน
เขาออก สมควรแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย สมควรแกการหลีกเรนโดย
ประการอื่นแล เมื่อสันธานคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกไดกลาวกะ
สันธานคฤหบดีวา เอาเถิด คฤหบดี ทานพึงรูพระสมณโคดมจะทรงเจรจากับใคร
จะถึงการสนทนาดวยใคร จะถึงความเปนผูฉลาดดวยพระปญญา กวาใคร
พระปญญาของพระสมณโคดมฉิบหายเสียในเรือนอันสงัด พระสมณโคดมไมกลา
เสด็จเที่ยวไปในบริษัท ไมสามารถเพื่อจะทรงเจรจา พระองคทานทรงเสพที่อันสงัด
ณ ภายในอยางเดียว อุปมาเหมือนแมโคบอดเที่ยววนเวียน เสพที่อันสงัด ณ
ภายใน ฉะนั้น เอาเถิด คฤหบดี พระสมณโคดมพึงเสด็จมาสูบริษัทนี้ พวก
ขาพเจาพึงสนทนากะพระองคทานดวยปญหาขอเดียวเทานั้น เห็นจักพึงบีบรัด

พระองคทานเหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น ฯ
[๒๑] พระผูมีพระภาคไดทรงสดับการเจรจาของสันธานคฤหบดี กับ
นิโครธปริพาชกนี้ดวยพระทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏ แลวเสด็จเขาไปยังที่ใหเหยื่อแกนกยูง
ที่ฝงสระโบกขรณีสุมาคธา ครั้นแลว เสด็จจงกรมอยูในที่แจง ณ ที่ใหเหยื่อ
แกนกยูง ที่ฝงสระโบกขรณีสุมาคธา พอนิโครธปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาค
เสด็จจงกรมอยูใ นที่แจง ณ ที่ใหเหยื่อแกนกยูง ที่ฝงสระโบกขรณีสุมาคธา จึงหาม
บริษัทของตนใหสงบวา ขอทานทั้งหลายเบาๆ เสียงหนอย อยาสงเสียงอึงนัก
พระสมณโคดมนี้ เสด็จจงกรมอยูในที่แจง ณ ที่ใหเหยื่อแกนกยูง ที่ฝง
สระโบกขรณีสุมาคธา พระองคทานโปรดเสียงเบา และกลาวสรรเสริญคุณของ
เสียงเบา บางทีพระองคทานทรงทราบวา บริษัทนี้มีเสียงเบาแลว พึงสําคัญที่จะ
เสด็จเขามาก็ได ถาวาพระสมณโคดมจะพึงเสด็จมาสูบริษัทนี้ไซร เราจะพึงทูลถาม
ปญหากะพระองคทานวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของพระผูมีพระภาคสําหรับทรง
แนะนําพระสาวกนั้นชื่ออะไร ธรรมชื่ออะไร สําหรับรูแจงชัดอาทิพรหมจรรย
อันเปนที่อาศัยอยูแหงพระสาวกที่พระผูมีพระภาคทรงแนะนํา แลวถึงความยินดี
เมื่อนิโครธปริพาชกกลาวอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้นไดพากันนิ่งอยู ฯ
[๒๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหานิโครธปริพาชก ถึงที่อยูแลว
นิโครธปริพาชกจึงกราบทูลเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญพระผูมีพระภาคเสด็จ
มาเถิด พระเจาขา พระองคเสด็จมาดีแลว นานๆ พระองคจึงจะมีโอกาสเสด็จ
มาที่นี่ ขอเชิญประทับนั่ง นี้อาสนะที่จัดไว พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะ
ที่จัดไว ฝายนิโครธปริพาชกถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่ง นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลว ฯ
พระผูมีพระภาครับสั่งถามนิโครธปริพาชกวา ดูกรนิโครธะ บัดนี้ พวก
ทานนั่งสนทนากันดวยเรือ่ งอะไรหนอ และเรื่องอะไรเลาที่พวกทานสนทนาคางอยู
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พวกขาพระองคไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยูในที่แจง ณ ที่ให
เหยื่อแกนกยูง ที่ฝงสระโบกขรณีสุมาคธา จึงไดกลาวอยางนีว้ า ถาวาพระสมณโคดม
จะพึงเสด็จมาสูบริษัทนี้ไซร พวกเราจะพึงถามปญหานี้กะพระองคทานวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรมของพระผูมีพระภาคสําหรับทรงแนะนําพระสาวกนั้นชื่ออะไร
ธรรมชื่ออะไรสําหรับรูแจงชัด อาทิพรหมจรรยอันเปนที่อาศัยอยูแหงพระสาวก
ที่พระผูมีพระภาคทรงแนะนํา แลวถึงความยินดี ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องนี้แล
ที่พวกขาพระองคสนทนาคางอยู พอดีพระองคเสด็จมาถึง พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรนิโครธะ การที่ทานมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความ
ชอบใจไปทางหนึ่ง ไมมีความพยายาม ไมมีลัทธิอาจารย ยากที่จะรูธรรมที่เรา

แนะนําพระสาวก ยากที่จะรูธรรมสําหรับรูแจงชัด อาทิพรหมจรรยอันเปนที่อาศัย
อยูแหงพระสาวกที่เราแนะนํา แลวถึงความยินดี เชิญเถิดนิโครธะ ทานจงถาม
ปญหาในการหนายบาปอยางยิ่ง ในลัทธิอาจารยของตนกะเราวา ขาแตทานผูเจริญ
การหนายบาปดวยตบะที่บริบูรณ มีอยางไรหนอแล ที่ไมบริบูรณ มีอยางไร
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้นไดเปนผูมีเสียงดังลั่น
อึกทึกขึ้นวา อัศจรรยนัก ทานผูเจริญ ไมเคยมีมา ทานผูเจริญ พระสมณโคดม
มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก พระองคจักหยุดวาทะของพระองคไว จักปวารณาดวยวาทะ
ของผูอื่น ฯ
[๒๓] ครั้งนั้น นิโครธปริพาชกหามพวกปริพาชกเหลานั้นใหเบาเสียงแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคแล กลาวการ
หนายปาปดวยตบะ ติดการหนายบาปดวยตบะอยู การหนายบาปดวยตบะที่บริบูรณ
มีอยางไรหนอแล ที่ไมบริบูรณ มีอยางไร ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้เปนคนเปลือย
ไรมรรยาท เลียมือ เขาเชิญใหรับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรบั
ภิกษาที่เขานํามาไวกอน ไมรบั ภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาที่เขานิมนต เขาไม
รับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณี
ประตูนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมครกนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอม
สากนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คน
ที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูก
ดื่มนม ไมรับภิกษาที่เขานัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับ
ในที่แมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย
ภิกษา ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง
รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง
เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง
๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่มีระหวางเวนวันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วันบาง
เปนผูประกอบดวยความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมา มีระหวางเวนตั้งกึ่ง*เดือนเชนนี้บาง เขาเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูก
เดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางหรือสาหรายเปนภักษาบาง
มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษา
บาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเอง
เยียวยาอัตภาพ เขาทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง
ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบางหนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรอง
บาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทํา
ดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือประกอบความขวนขวายในการ

ถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืนคือหามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง คือประกอบ
ความเพียรในการกระโหยงบาง เปนผูนอนบนหนามคือสําเร็จการนอนบนหนามบาง
สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอน
ตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบา ง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่ง
บนอาสนะตามที่ลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือประกอบความขวนขวายในการ
บริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ํา
วันละ ๓ ครั้ง คือประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง ดูกรนิโครธะ ทาน
จะสําคัญความขอนั้นอยางไร ถาเมื่อเปนเชนนี้ การหนายบาปดวยตบะ เปนการ
หนายบริบูรณหรือไมบริบูรณ ฯ
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การ
หนายบาปดวยตบะ เปนการหนายบริบูรณหามิได ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ เรากลาวอุปกิเลสมากอยางในการ
หนายบาปดวยตบะ แมที่บริบูรณแลว อยางนีแ้ ล ฯ
[๒๔] นิโครธปริพาชกทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาค
ตรัสอุปกิเลสมากอยางในการหนายบาปดวยตบะที่บริบูรณแลวอยางนี้ อยางไรเลา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ยอมถือ
มั่นตบะ เขาเปนผูดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยตบะนั้น แมขอที่ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ
ดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยตบะนั้น นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ
เขายอมยกตนขมผูอื่นดวยตบะนั้น แมขอที่ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ ยกตนขมผูอื่นดวย
ตบะนั้น นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ
เขายอมเมา ยอมลืมสติ ยอมถึงความเมาดวยตบะนั้น แมขอที่ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ
เมา ลืมสติ ถึงความเมาดวยตบะนั้น นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ
เขาใหลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขาเปนผูดีใจ มีความ
ดําริบริบูรณดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น แมขอที่ผูมีตบะ ดีใจ มีความ
ดําริบริบูรณดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแก
บุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ
เขาใหลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขายอมยกตนขมผูอื่น
ดวยสักการะและความสรรเสริญนั้น แมขอที่ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ ยังลาภสักการะ
และความสรรเสริญใหเกิดขึ้นดวยตบะนั้น ยกตนขมผูอื่นดวยลาภสักการะและความ
สรรเสริญนั้นนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ

ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ
เขาใหลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขายอมเมา ยอมลืมสติ
ยอมถึงความเมาดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น แมขอที่ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ
ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เมา ลืมสติ ถึงความเมา
ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ
ยอมถึงสวน ๒ ในโภชนะทั้งหลายวา สิ่งนี้ควรแกเรา สิ่งนี้ไมควรแกเรา ก็สิ่งใดแล
ไมควรแกเขา เขามุงละสิ่งนั้นเสีย แตสวนสิ่งใดควรแกเขา เขากําหนัด ลืมสติ
ติดสิ่งนั้น ไมแลเห็นโทษ ไมมีปญญาคิดสลัดออก บริโภคอยู แมขอนี้แล ยอม
เปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ
ดวยคิดวา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชากษัตริย พราหมณ คฤหบดี เดียรถีย
จักสักการะเรา เพราะเหตุแหงความใครลาภสักการะและความสรรเสริญ แมขอ
นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมเปนผู
รุกรานสมณะหรือพราหมณอื่นแตที่ไหนๆ วา ก็ไฉน ผูนี้เลี้ยงชีพดวยวัตถุหลาย
อยาง กินวัตถุทุกๆ อยาง คือพืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล
พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนที่ครบหา ปลายฟนของผูนคี้ มประดุจสายฟา
คนทั้งหลายยอมจํากันไดดวยวาทะวาเปนสมณะ แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแก
บุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะเห็นสมณะหรือ
พราหมณอื่น ที่เขาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาอยูในสกุลทั้งหลาย เขาดําริอยางนี้วา
คนทั้งหลายยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา สมณะหรือพราหมณชื่อนี้แล
ผูเลี้ยงชีพดวยวัตถุหลายอยาง ในสกุลทั้งหลาย แตไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ
ไมบูชาเราผูมีตบะ เลี้ยงชีพดวยวัตถุเศราหมอง เขาเปนผูใหความริษยาและความตระ
หนี่เกิดขึ้นในสกุลทั้งหลาย ดังนี้ แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เปนผูนั่งในที่
เปนทางที่คนแลเห็น แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมเที่ยวแสดง
ตนไปในสกุลทั้งหลายวา กรรมแมนี้อยูในตบะของเรา กรรมแมนี้อยูในตบะของเรา
แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมเสพโทษอัน
ปกปดบางอยาง เขาถูกผูอื่นถามวา โทษนี้ควรแกทานหรือ กลาวโทษที่ไมควรวาควร
กลาวโทษที่ควรวาไมควร เขาเปนผูกลาวเท็จทั้งรูอยู ดังนี้ แมขอนี้แล ยอมเปน

อุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เมื่อพระตถาคต
หรือสาวกของพระตถาคตแสดงธรรมอยู ยอมไมผอนตามปริยายซึ่งควรจะผอนตาม
อันมีอยู แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะเปนผูมักโกรธ
มักผูกโกรธ แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะเปนผูมีความ
ลบหลู ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ โออวด มีมารยา กระดาง ถือตัวจัด เปนผูมี
ความปรารถนาลามก ไปสูอํานาจแหงความปรารถนาอันลามก เปนมิจฉาทิฐิ
ประกอบดวยทิฐิอันดิ่งถึงที่สุด เปนผูลูบคลําทิฐิเอง เปนผูถือมั่น สละคืนไดยาก
แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ
ดูกรนิโครธะ ทานจะพึงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การหนายบาปดวย
ตบะเหลานี้ เปนอุปกิเลสหรือไมเปนอุปกิเลส ฯ
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ การหนายบาปดวยตบะ
เหลานี้ เปนอุปกิเลสแนแท ไมเปนอุปกิเลสหามิได บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ พึงเปน
ผูประกอบดวยอุปกิเลสเหลานีม้ ีครบทุกอยาง ขอนี้แล เปนฐานะที่จะมีได จะปวย
กลาวไปไยถึงอุปกิเลสเพียงบางขอๆ ฯ
[๒๕] ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ ยอมถือมั่นตบะ เขาเปนผู
ไมดีใจ ไมมีความดําริบริบูรณ ดวยตบะนั้น ขอที่ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ ไมดีใจ
ไมมีความดําริบริบูรณ ดวยตบะนั้น อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ
เขายอมไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยตบะนั้น ... อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์
ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ
เขายอมไมเมา ไมลืมสติ ยอมไมถึงความเมา ดวยตบะนั้น ... อยางนี้ เขายอม
เปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ
เขาใหลาภสักการะและความสรรเสริญ เกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขาเปนผูไมดีใจ
ไมมีความดําริบริบูรณดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น ... อยางนี้ เขายอม
เปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ
เขาใหลาภสักการะและความสรรเสริญ เกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขายอมไมยกตน
ไมขมผูอื่น ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น ... อยางนี้ เขาเปนผูบริสุทธิ์
ในฐานะนั้น ฯ

ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ
ยอมไมถึงสวน ๒ ในโภชนะทั้งหลายวา สิ่งนีค้ วรแกเรา สิ่งนีไ้ มควรแกเรา
ก็สิ่งใดแลไมควรแกเขา เขาไมมุงละสิ่งนั้นเสีย สวนสิ่งใดควรแกเขา เขาไม
กําหนัด ไมลืมสติ ไมติดสิ่งนั้น แลเห็นโทษ มีปญญาคิดสลัดออก บริโภค
อยู อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสทุ ธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถือมั่นตบะ
แตเขาไมคิดวา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา กษัตริย พราหมณ คฤหบดี
เดียรถีย จักสักการะเรา เพราะเหตุแหงความใครลาภสักการะและความสรรเสริญ
อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผู
รุกรานสมณะหรือพราหมณอื่นวา ก็ไฉน ผูน ี้เลี้ยงชีพดวยวัตถุหลายอยาง กินวัตถุ
ทุกๆ อยาง คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด
พืชเกิดแตเมล็ดเปนที่ครบหา ปลายฟนของผูนี้คมประดุจสายฟา คนทั้งหลายยอม
จํากันไดดวยวาทะเปนสมณะ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เห็นสมณะ
หรือพราหมณอื่นที่เขาสักการะเคารพนับถือบูชาอยูในสกุลทั้งหลาย เขาไมดําริ
อยางนี้วา คนทั้งหลายยอมสักการะ เคารพนับถือ บูชาสมณะหรือพราหมณชื่อนี้แล
ผูเลี้ยงชีพดวยวัตถุหลายอยางในสกุลทั้งหลาย แตไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ
ไมบูชาเราผูมีตบะ เลี้ยงชีพดวยวัตถุเศราหมอง เขาไมใหความริษยาและความตระ
หนี่เกิดขึ้นในสกุลทั้งหลาย ดังนี้ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสทุ ธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เปนผูไมนั่ง
ในที่เปนทางที่คนแลเห็น อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมไมเที่ยว
แสดงตนไปในสกุลทั้งหลายวา กรรมแมนี้อยูในตบะ ของเรา กรรมแมนี้อยูในตบะ
ของเรา อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมไมเสพ
โทษอันปกปดบางอยาง เขาถูกผูอื่นถามวา โทษนี้ควรแกทานหรือ กลาวโทษที่
ไมควรวาไมควร กลาวโทษที่ควรวาควร เขาเปนผูไมกลาวเท็จทั้งรูอยู ดังนี้
อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เมื่อพระตถาคต
หรือสาวกของพระตถาคตแสดงธรรมอยู ยอมผอนตามปริยายซึ่งควรผอนตามอันมี
อยูอยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผูมักโกรธ
ไมมักผูกโกรธ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ

ดูกรนิโครธะ คําอื่นที่ควรกลาวยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผูมีความ
ลบหลู ไมตีเสมอ ไมริษยา ไมตระหนี่ ไมโออวด ไมมีมารยา ไมกระดาง
ไมถือตัวจัด ไมเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมไปสูอํานาจแหงความปรารถนา
อันลามก ไมเปนมิจฉาทิฐิ ไมประกอบดวยทิฐิอันดิ่งถึงที่สุด ไมเปนผูลูบคลําทิฐิเอง
ไมเปนผูถือมั่น สละคืนไดงาย อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ
ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้ การ
หนายบาปดวยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ ฯ
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การ
หนายบาปดวยตบะเหลานี้บริสุทธิ์แนแท ไมบริสุทธิ์หามิได เปนกิริยาที่ถึงยอดและ
ถึงแกน พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ การหนายบาปดวยตบะ ดวยเหตุ
เพียงเทานี้ เปนกิริยาที่ถึงยอดถึงแกน หามิได ที่แท เปนกิริยาที่ถึงเสก็ดเทานั้น ฯ
[๒๖] นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การหนาย
บาปดวยตบะ เปนกิริยาที่ถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทาไร ขอประทาน
พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงใหขาพระองคถึงยอดถึงแกนแหงการหนายบาป
ดวยตบะเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ เปนผู
สังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน
ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้
๑. ไมฆาสัตว ไมใชผูอื่นใหฆาสัตว เมื่อผูอ ื่นฆาสัตว ไมเปนผูดีใจ ฯ
๒. ไมถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให ไมใชใหผูอื่นถือเอาสิ่งของที่
เจาของเขาไมไดให เมื่อผูอื่นถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให ไมเปน
ผูดีใจ ฯ
๓. ไมพูดเท็จ ไมใชผูอื่นใหพูดเท็จ เมื่อผูอนื่ พูดเท็จ ไมเปนผูดีใจ ฯ
๔. ไมเสพกามคุณ ไมใชใหผูอื่นเสพกามคุณ เมื่อผูอื่นเสพกามคุณ
ไมเปนผูดีใจ ฯ
ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะเปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการอยางนี้
ดูกรนิโครธะ เพราะวาบุคคลผูมีตบะเปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ขอที่
จะกลาวตอไปนี้ จึงเปนลักษณะของเขา เพราะเปนผูมีตบะ เขารักษายิ่งซึ่งศีล
ไมเวียนมาเพื่อเพศอันเลว เขาเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา
ซอกเขา ถ้ําในภูเขา ปาชา ปาชัด ที่แจง ลอมฟาง ในปจฉาภัต เขากลับ
จากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวจําเพาะหนา เขาละความ
เพงเล็งในโลกเสียแลว มีใจปราศจากความเพงเล็ง ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก
ความเพงเล็งได ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมพยาบาท มีความกรุณา
หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ

พยาบาทได ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยู
ที่แสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได
ละอุทธัจจกุกกุจจะ เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตให
บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉา เปนผูขามวิจิกิจฉา ไมมีความสงสัย
ในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได เขาละนิวรณ ๕
เหลานี้ อันเปนอุปกิเลสแหงใจที่ทําใหปญญาถอยกําลัง มีใจประกอบดวยเมตตา
แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้ง
เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน
ดวยใจอันประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไม
มีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เขามีใจประกอบดวยกรุณา แผไปตลอดทิศหนึ่ง
อยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถานดวยใจอันประกอบ
ดวยกรุณา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ
เบียดเบียนอยู เขามีใจประกอบดวยมุทิตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง
ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยมุทิตา
อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคี วามเบียดเบียน
อยู เขามีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม
ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอด
โลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถานดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย
ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ
ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้ การ
หนายบาปดวยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ ฯ
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การ
หนายบาปดวยความเพียร บริสุทธิ์แนแท ไมบริสุทธิ์หามิได เปนกิริยาที่ถึงยอด
และถึงแกน พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ การหนายบาปดวยตบะ ดวย
เหตุเพียงเทานี้ เปนกิริยาที่ถึงยอดหรือถึงแกนหามิได ที่แท เปนกิริยาที่ถึงเปลือก
เทานั้น ฯ
[๒๗] นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การหนาย
บาปดวยตบะ เปนกิริยาที่ถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทาไร ขอประทาน
พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงใหขาพระองคถึงยอดถึงแกนแหงการหนายบาป
ดวยตบะเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ เปนผู
สังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน ฯลฯ ดูกรนิโครธะ เพราะ

วา บุคคลผูมีตบะ เปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ขอที่จะกลาวตอไปนี้
จึงเปนลักษณะของเขา เพราะเปนผูมีตบะ เขารักษายิ่งซึ่งศีล ไมเวียนมาเพื่อเพศ
อันเลว เขาเสพเสนาสนะอันสงัด ฯลฯ เขาละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนอุปกิเลส
แหงใจ ที่ทําใหปญญาถอยกําลัง มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่ง
อยู ฯลฯ เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง
สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง ฯลฯ สิบชาติบาง ยี่สิบ
ชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติ
บาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอัน
มากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ
มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพ
นั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยาง
นั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้น
แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ฯ
ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้ การ
หนายบาปดวยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ ฯ
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การ
หนายบาปดวยตบะ บริสุทธิ์แนแท ไมบริสุทธิ์หามิไดเปนกิริยาที่ถึงยอดและถึง
แกน พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะการหนายบาปดวยตบะ ดวยเหตุเพียง
เทานี้ เปนกิริยาที่ถึงยอดหรือถึงแกนหามิได ที่แท เปนกิริยาที่ถึงกะพี้เทานั้น ฯ
[๒๘] นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การหนาย
บาปดวยตบะ เปนกิริยาที่ถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทาไร ขอประทาน
พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงใหขาพระองคถึงยอดถึงแกนแหงการหนายบาป
ดวยตบะเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ เปนผู
สังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ฯลฯ เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เขาระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เขาเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม
วา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา
เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวย

กายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือ
การกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค ดังนี้ เขายอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรนิโครธะ
ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้ การหนายบาปดวยตบะ จะ
บริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ ฯ
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การ
หนายบาปดวยตบะ บริสุทธิ์แนแท ไมบริสุทธิ์ หามิได เปนกิริยาที่ถึงยอดและ
ถึงแกน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ การหนายบาปดวยตบะ เปนกิริยา
ที่ถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทานี้ ดูกรนิโครธะ ทานไดกลาวกะเราอยาง
นี้วา ธรรมของพระผูมีพระภาค สําหรับทรงแนะนําสาวกนั้นชื่ออะไร ธรรมชื่อ
อะไรสําหรับรูแ จงชัดอาทิพรหมจรรย อันเปนที่อาศัยอยูแหงพระสาวกที่พระผูมีพระ
ภาคทรงแนะนําแลว ถึงความยินดี ดูกรนิโครธะ ฐานะที่ยิ่งกวาและประณีตกวา ดังนี้
แล เปนธรรมสําหรับเราแนะนําสาวก เปนธรรมสําหรับรูแจงชัดอาทิพรหมจรรย
อันเปนที่อาศัยอยูแหงพระสาวกที่เราแนะนําแลว ถึงความยินดี เมื่อพระผูมพี ระ
ภาคตรัสอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้น ไดเปนผูมีเสียงดังลั่นอึกทึกวา พวก
เรากับอาจารยยังไมเห็นในคัมภีรมีคัมภีรอเจลกเปนตนนี้ พวกเรากับอาจารยยังไม
เห็นในบาลีมีบาลีอเจลกเปนตนนี้ พวกเรายังไมรูชัด การบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งไป
กวานี้ ฯ
[๒๙] ในกาลที่สันธานคฤหบดีไดทราบวา บัดนี้ พวกปริพาชกอัญญ*เดียรถยี เหลานี้ตั้งใจฟง เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรูถึงภาษิตของพระผูมีพระภาคโดย
แทแล จึงไดกลาวกะนิโครธปริพาชกวา ดูกรทานนิโครธะ ทานไดกลาวกะเรา
อยางนี้แลวา เอาเถิด คฤหบดี ทานพึงรู พระสมณโคดมจะทรงเจรจากับใคร
จะถึงการสนทนาดวยใคร จะถึงความเปนผูฉลาดดวยพระปญญากวาใคร พระ
ปญญาของพระสมณโคดมฉิบหายเสียในเรือนอันสงัด พระสมณโคดมไมกลาเสด็จ
เที่ยวไปในบริษัท ไมสามารถเพื่อจะทรงเจรจา พระองคทานทรงเสพที่อันสงัด ณ
ภายในอยางเดียว อุปมาเหมือนแมโคบอดเที่ยววนเวียน เสพที่อันสงัด ณ ภาย
ใน ฉะนั้น เอาเถิด คฤหบดี พระสมณโคดมพึงเสด็จมาสูบริษัทนี้ พวกขาพเจา
พึงสนทนากะพระองคทาน ดวยปญหาขอเดียวเทานั้น เห็นจะพึงบีบรัดพระองค
ทาน เหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น ดูกรทานนิโครธะ บัดนี้ พระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเสด็จถึงแลว ณ ที่นี้ ก็พวกทานจง
ทําพระองคทานไมใหกลาเสด็จเที่ยวไปในบริษัท จงทําใหเปนเหมือนแมโคบอด

เที่ยววนเวียน จงสนทนากะพระองคทานดวยปญหาขอเดียวเทานั้น เห็นจะบีบรัด
พระองคทาน เหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น เมื่อสันธานคฤหบดีกลาว
อยางนี้แลว นิโครธปริพาชกเปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมมี
ปฏิภาณ ฯ
[๓๐] ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคทรงทราบซึ่งนิโครธปริพาชกเปนผูนิ่ง
เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมมีปฏิภาณ จึงตรัสกะนิโครธปริพาชกวา
ดูกรนิโครธะ วาจานี้ทานกลาวจริงหรือ นิโครธปริพาชกทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ วาจานี้ ขาพระองคกลาวจริง ดวยความเปนคนเขลา คนหลง ไมฉลาด
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเคย
ไดยินปริพาชกผูเฒาผูแก เปนอาจารยและปาจารยกลาววากระไร พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ไดมีแลวในอดีตกาล พระผูมีพระภาคทั้งหลายเหลานั้น
ประชุมพรอมกันแลว มีเสียงดังลั่นอึกทึก ขวนขวายติรัจฉานกถาตางเรื่องอยู คือ
ขวนขวายเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญ และความเสื่อม ดวย
ประการนั้นๆ เหมือนทานกับอาจารยในบัดนี้ อยางนี้หรือ หรือวา พระผูมีพระ
ภาคทั้งหลายเหลานั้น ยอมทรงเสพราวไพรในปา เสนาสนะอันสงัด ซึ่งมีเสียง
นอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเดินเขาออก สมควรแกการทํากรรม
อันเรนลับแหงมนุษย สมควรแกการหลีกเรน เหมือนเราในบัดนี้ นิโครธปริพาชก
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเคยไดยินปริพาชกผูเฒาผูแก เปน
อาจารยและปาจารยกลาววา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายไดมีแลวใน
อดีตกาล พระผูมีพระภาคทั้งหลายนั้น ประชุมพรอมกันแลว มีเสียงดังลั่นอึกทึก
ขวนขวายติรัจฉานกถาตางเรื่องอยูอยางนี้ คือ ขวนขวายเรื่องพระราชา เรื่องโจร
ฯลฯ เรื่องความเจริญและความเสื่อม ดวยประการนั้นๆ เหมือนขาพระองคกับ
อาจารยในบัดนี้ อยางนี้ หามิได พระผูมีพระภาคทั้งหลายเหลานั้น ยอมทรงเสพ
ราวไพรในปา เสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจาก
ลมแตชนผูเดินเขาออก สมควรแกการทํากรรมอันเรนลับแหงมนุษย สมควรแก
การหลีกเรน เหมือนพระผูมพี ระภาคในบัดนี้ อยางนี้แล พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรนิโครธะ ทานแลเปนผูรู เปนผูแก ไมไดดําริวา พระผูมพี ระภาคนั้น เปน
พระพุทธะ ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อความตรัสรู พระผูมีพระภาคนั้น เปนผูฝกแลว
ยอมทรงแสดงธรรมเพือ่ ความฝก พระผูมีพระภาคนั้นเปนผูสงบระงับแลว ยอมทรง
แสดงธรรมเพือ่ ความสงบระงับ พระผูมีพระภาคนั้นเปนผูขามไดแลว ยอมทรง
แสดงธรรมเพือ่ ความขาม พระผูมีพระภาคนั้นเปนผูดับแลว ยอมทรงแสดงธรรม
เพื่อความดับ ฯ
[๓๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงํา ขาพระองคซึ่งเปน

คนเขลา คนหลง ไมฉลาด จึงไดกลาวกะพระผูมีพระภาคอยางนี้ ขอพระผูมีพระภาค
จงทรงรับทราบความผิดของขาพระองคนั้น โดยเปนความผิด เพื่อสํารวมตอไป
พระผูมีพระภาคตรัสวา จริง จริง นิโครธะ ความผิดไดครอบงําทาน ซึ่งเปน
คนเขลา คนหลง ไมฉลาด จึงไดกลาวกะเราอยางนี้ เราขอรับทราบความผิดของ
ทาน เพราะทานไดเห็นความผิดโดยเปนความผิดแลวสารภาพตามเปนจริง ก็การ
ที่บุคคลเห็นความผิดโดยเปนความผิดจริง แลวสารภาพตามเปนจริง รับสังวรตอ
ไปนี้ เปนความเจริญในพระวินัยของพระอริยเจาแล ดูกรนิโครธะ ก็เรากลาว
อยางนี้วา บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน
เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูตามคําสั่งสอน จักทําใหแจงซึ่งประโยชนอนั ยอด
เยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อัน
อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอด
เจ็ดป ดูกรนิโครธะ เจ็ดปจงยกไว บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง
จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูตามคําสั่งสอน จักทํา
ใหแจงซึ่งประโยชนอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทั้งหลายผูอ อกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดหกป ... หาป ... สี่ป ... สามป ... สองป ... ปหนึ่ง
ดูกรนิโครธะ ปหนึ่ง จงยกไว บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง
จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูอยางนั้นตามคําสั่งสอน
จักทําใหแจงซึ่งประโยชนอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดเจ็ดเดือน ดูกรนิโครธะ เจ็ดเดือนจงยกไว บุรุษผูร ู
ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม
เขาปฏิบัติอยูอยางนั้นตามคําสั่งสอน จักทําใหแจงซึ่งประโยชนอันยอดเยี่ยม ที่
กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนที่สุด
แหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดหกเดือน ...
หาเดือน ... สี่เดือน ... สามเดือน ... สองเดือน ... เดือนหนึ่ง ... กึ่งเดือน
ดูกรนิโครธะ กึ่งเดือนจงยกไว บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง
จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูตามคําสั่งสอน
จักทําใหแจงประโยชนอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผูอ อกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญา
อันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดเจ็ดวัน ดูกรนิโครธะ แตบางที
ทานจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้ เพราะใครไดอันเตวาสิก
ขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้ ผูใดเปนอาจารยของทานไดอยางนี้ ผูนั้นแหละจงเปน
อาจารยของทาน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทานจะพึงดําริอยางนีว้ า พระสมณโคดม

ปรารถนาจะใหเราเคลื่อนจากอุเทศ [เสื่อมจากการเลาเรียน] จึงตรัสอยางนี้
ขอนั้น ทานไมพึงเห็นอยางนัน้ อุเทศใดของทานไดอยางนี้ อุเทศนั้นแหละ
จงเปนอุเทศของทาน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทานจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดม
ปรารถนาจะใหเราเคลื่อนจากอาชีวะ จึงตรัสอยางนี้ ขอนัน้ ทานไมพึงเห็นอยางนั้น
ก็อาชีวะของทานนั้นแหละ จงเปนอาชีวะของทาน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทาน
จะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดมปรารถนาจะใหเรากับอาจารยตั้งอยูในอกุศลธรรม
ซึ่งเปนสวนอกุศล จึงตรัสอยางนี้ ขอนั้น ทานไมพึงเห็นอยางนั้น อกุศลธรรม
เหลานั้นแหละ จงเปนสวนอกุศลของทานกับอาจารย ดูกรนิโครธะ แตบางที
ทานจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดมปรารถนาจะใหเรากับอาจารยหางจากกุศล
ธรรม ซึ่งเปนสวนกุศล จึงตรัสอยางนี้ ขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนั้น กุศลธรรม
เหลานั้นแหละ จงเปนสวนกุศลของทานกับอาจารย ดูกรนิโครธะ ดวยประการ
ดังนี้แล เรากลาวอยางนี้ เพราะใครไดอันเตวาสิก หามิได เราปรารถนาจะให
ทานเคลื่อนจากอุเทศ จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ปรารถนาจะใหเคลื่อนจากอาชีวะ
จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ปรารถนาจะใหทานกับอาจารยตั้งอยูใ นอกุศลธรรม ซึ่ง
เปนสวนอกุศล จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ปรารถนาจะใหทานกับอาจารยหางจาก
กุศลธรรม ซึ่งเปนสวนกุศล จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ดูกรนิโครธะ ก็อกุศลธรรม
อันเปนเครื่องเศราหมอง มีปรกติทําภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนผล
เปนปจจัยแหงชาติชรามรณะตอไป ซึ่งทานยังละไมได มีอยู ที่เราจะแสดงธรรม
เพื่อละเสีย ธรรมเปนเครื่องเศราหมอง อันทานปฏิบัติแลวอยางไร จักละได
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความผองแผว จักเจริญยิ่ง ทานจักทําใหแจงซึ่งความบริบูรณ
แหงมรรคปญญาและความไพบูลยแหงผลปญญา ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้น
เปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมมีปฏิภาณ เหมือนถูกมารดลใจ
ฉะนั้น ฯ
[๓๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงดําริวา พวกโมฆบุรษุ เหลานี้
แมทั้งหมด ถูกมารดลใจแลว ในพวกเขาแมสักคนหนึ่ง ไมมีใครคิดอยางนี้วา
เอาเถิด พวกเราจะพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม เพื่อความรูทั่วถึงบาง
เจ็ดวันจักทําอะไร ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงบันลือสีหนาท ในปริพาชการาม
ของพระนางอุทุมพริกาแลว เหาะขึ้นสูเวหาส ปรากฏอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ สันธาน
คฤหบดีเขาไปสูพระนครราชคฤหในขณะนั้นเอง ดังนี้แล ฯ
จบ อุทุมพริกสูตร ที่ ๒
-------------๓. จักกวัตติสูตร (๒๖)
-----------------

[๓๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เมืองมาตุลาในแควนมคธ ณ ที่
นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสดังนีว้ า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง อยามี
สิ่งอื่นเปนที่พึ่ง จงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง
มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง เปนไฉน
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได ฯ
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ
๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได ฯ
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง
มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู อยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในโคจรซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในโคจร ซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดา
ของตน มารจักไมไดโอกาส มารจักไมไดอารมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญนี้
เจริญขึ้นอยางนี้ เพราะเหตุถือมั่นธรรมทั้งหลายอันเปนกุศล ฯ
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว มีพระราชาจักรพรรดิ์
พระนามวา ทัลหเนมิ ผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน
มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชํานะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ
ดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว
คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนที่ ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวน
กลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองค
ทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตราครอบครองแผนดิน มีสาคร
เปนขอบเขต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น โดยลวงไปหลายป หลายรอยป หลาย

พันป ทาวเธอตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานเห็นจักรแกว
อันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากทีใ่ นกาลใด พึงบอกแกเราในกาลนั้นทีเดียว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โดยลวงไปอีกหลายป หลายรอยป หลายพันป บุรุษนั้นไดเห็นจักรแกวอันเปน
ทิพยถอยเคลื่อนจากที่ จึงเขาไปเฝาทาวเธอถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ
พระพุทธเจาขา ขอพระองคพึงทรงทราบ จักรแกวอันเปนทิพยของพระองคถอย*เคลื่อนจากที่แลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอตรัสเรียกพระกุมารองคใหญมา
รับสั่งวา ดูกรพอกุมาร ไดยินวา จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคลือ่ นจากที่แลว
ก็พอไดสดับมาดังนี้วา จักรแกวอันเปนทิพยของพระเจาจักรพรรดิอ์ งคใด ถอย
เคลื่อนจากที่ พระเจาจักรพรรดิ์พระองคนั้น พึงทรงพระชนมอยูไดไมนานในบัดนี้
ก็กามทั้งหลายอันเปนของมนุษย พอไดบริโภคแลว บัดนี้เปนสมัยที่จะแสวงหากาม
ทั้งหลายอันเปนทิพยของพอ มาเถิดพอกุมาร พอจงปกครองแผนดิน อันมีสมุทร
เปนขอบเขตนี้ ฝายพอจักปลงผมและหนวด นุงหมผายอมน้าํ ฝาด ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอทรงสั่งสอนพระกุมารองคใหญ
ในราชสมบัติเรียบรอยแลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผายอม*น้ําฝาด เสด็จออกจากเรือน ทรงผนวชเปนบรรพชิตแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็เมื่อพระราชฤาษี ทรงผนวชได ๗ วัน จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว ฯ
[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น ราชบุรุษคนหนึ่งเขาไปเฝาพระราชา
ผูเปนกษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกแลว ถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ
พระพุทธเจาขา พระองคพึงทรงทราบเถิด จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น เมื่อจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว
ทาวเธอไดทรงเสียพระทัยและทรงเสวยแตความเสียพระทัย ทาวเธอเสด็จเขาไป
หาพระราชฤาษีถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา
พระองคพึงทรงทราบวาจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อทาวเธอกราบทูลอยางนี้แลว พระราชฤาษีจึงตรัสกะทาวเธอวา ดูกรพอ พอ
อยาเสียใจ และอยาเสวยแตความเสียใจไปเลย ในเมื่อจักรแกวอันเปนทิพย
อันตรธานไปแลว ดูกรพอ ดวยวาจักรแกวอันเปนทิพยหาใชสมบัติสืบมาจาก
บิดาของพอไม ดูกรพอ เชิญพอประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐเถิด ขอนี้
เปนฐานะที่จะมีไดแล เมื่อพอประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ จักรแกว
อันเปนทิพยซึ่งมีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทุกอยาง จักปรากฏมี
แกพอผูสระพระเศียร แลวรักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ใน
วันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ฯ

ร. พระพุทธเจาขา ก็จักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น เปนไฉน ฯ
ราช. ดูกรพอ ถาเชนนั้น พอจงอาศัยธรรมเทานั้น สักการะธรรม
ทําความเคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธงชัย
มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ จงจัดการรักษาปองกันและคุมครองอันเปนธรรม
ในชนภายใน ในหมูพล ในพวกกษัตริยผูเปนอนุยนต ในพวกพราหมณและ
คฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลาย ในพวกสมณพราหมณ ในเหลาเนื้อ
และนก ดูกรพอ การอธรรมอยาใหมีไดในแวนแควนของพอเลย ดูกรพอ อนึง่
บุคคลเหลาใดในแวนแควนของพอ ไมมีทรัพย พอพึงใหทรัพยแกบุคคลเหลานั้น
ดวย ดูกรพอ อนึ่ง สมณพราหมณเหลาใด ในแวนแควนของพอ งดเวนจาก
ความเมาและความประมาท ตั้งมั่นอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกตนแตผูเดียว สงบ
ตนแตผูเดียว ใหตนดับกิเลสอยูแตผูเดียว พึงเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้น
โดยกาลอันควร แลวไตถามสอบถามวา ทานขอรับ กุศลคืออะไร ทานขอรับ
อกุศลคืออะไร กรรมมีโทษคืออะไร กรรมไมมีโทษคืออะไร กรรมอะไรควรเสพ
กรรมอะไรไมควรเสพ กรรมอะไรอันขาพเจากระทําอยู พึงมีเพื่อไมเปนประโยชน
เพื่อทุกข สิ้นกาลนาน หรือวากรรมอะไรที่ขาพเจากระทําอยู พึงมีเพื่อประโยชน
เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน พอไดฟงคําของสมณพราหมณเหลานั้นแลว สิง่ ใด
เปนอกุศล พึงละเวนสิ่งนั้นเสีย สิ่งใดเปนกุศลพึงถือมั่นสิง่ นัน้ ประพฤติ ดูกรพอ
นี้แล คือจักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวเธอรับสนองพระดํารัสพระราชฤาษีแลว ทรง
ประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ เมื่อทาวเธอทรงประพฤติจักกวัตติวัตรอัน
ประเสริฐอยู จักรแกวอันเปนทิพยซึ่งมีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวย
อาการทุกอยาง ปรากฏมีแกทาวเธอผูสระพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู ณ
ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ทาวเธอทอดพระเนตรเห็นแลว
มีพระดําริวา ก็เราไดสดับมาวา จักรแกวอันเปนทิพย มีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม
บริบูรณดวยอาการทุกอยาง ปรากฎมีแกพระราชาผูเปนกษัตริยพระองคใด ผูได
มูรธาภิเษก สระพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน
ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา พระราชาพระองคนั้น เปนพระเจาจักรพรรดิ์ เราไดเปน
พระเจาจักพรรดิ์หรือหนอ ฯ
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอเสด็จลุกจากพระที่แลว
ทรงทําผาอุตตราสงคเฉวียงพระอังสาขางหนึ่ง จับพระเตาดวยพระหัตถซาย ทรง
ประคองจักรแกวดวยพระหัตถขวา แลวตรัสวา ขอจักรแกวอันประเสริฐ จงเปน
ไปเถิด ขอจักรแกวอันประเสริฐ จงชนะโลกทั้งปวงเถิด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขณะนั้น จักรแกวนั้นก็เปนไปทางทิศบูรพา พระเจา
จักรพรรดิ์พรอมดวยจตุรงคินีเสนา ก็เสด็จติดตามไป ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝายพระเจาแผนดินที่อยู ณ ทิศบูรพาพากันเสด็จ
เขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ์ ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเชิญเสด็จมาเถิด มหาราช*เจา พระองคเสด็จมาดีแลว ราชอาณาจักรเหลานี้ เปนของพระองคทั้งสิ้น ขอ
พระองคพระราชทานพระบรมราโชวาทเถิด มหาราชเจา ทาวเธอจึงตรัสอยางนี้วา
พวกทานไมพึงฆาสัตว
ไมพึงถือเอาของที่เจาของไมไดให
ไมพึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย
ไมพึงกลาวคําเท็จ
ไมพึงดื่มน้ําเมา
จงบริโภคตามเดิมเถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกพระเจาแผนดินที่อยู ณ ทิศบูรพาไดพากันตาม
เสด็จทาวเธอไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น จักรแกวนั้น ก็ลงไปสูสมุทร
ดานบูรพา แลวโผลขึ้นไปลงที่สมุทรดานทักษิณ แลวโผลขึ้นไปสูทิศปจฉิม
ทาวเธอพรอมดวยจตุรงคินีเสนาก็เสด็จติดตามไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักรแกว
ประดิษฐานอยู ณ ประเทศใด ทาวเธอก็เสด็จเขาไปพักอยู ณ ประเทศนั้น
พรอมดวยจตุรงคินีเสนา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝายพระเจาแผนดินที่อยู ณ ทิศปจฉิมก็พากันเสด็จ
เขาไปเฝาทาวเธอ ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเชิญเสด็จมาเถิด มหาราชเจา
พระองคเสด็จมาดีแลว มหาราชเจา อาณาจักรเหลานี้เปนของพระองคทั้งสิ้น
มหาราชเจา ขอพระองคพระราชทานพระบรมราโชวาทเถิด ทาวเธอจึงตรัสอยางนี้วา
พวกทานไมพึงฆาสัตว
ไมพึงเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให
ไมพึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย
ไมพึงกลาวคําเท็จ
ไมพึงดื่มน้ําเมา
จงบริโภคตามเดิมเถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกพระเจาแผนดินที่อยู ณ ทิศอุดร ไดพากันตาม
เสด็จทาวเธอไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น จักรแกวนั้นไดชนะวิเศษยิ่งซึ่ง
แผนดินมีสมุทรเปนขอบเขตไดแลว จึงกลับคืนสูราชธานีนั้น ไดหยุดอยูที่ประตู
พระราชวังของทาวเธอ ปรากฏเหมือนเครื่องประดับ ณ มุขสําหรับทําเรื่องราว
สวางไสวอยูทั่วภายในพระราชวังของทาวเธอ ฯ
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิ์องคที่ ๒ ก็ดี องคที่ ๓ ก็ดี
องคที่ ๔ ก็ดี องคที่ ๕ ก็ดี องคที่ ๖ ก็ดี องคที่ ๗ ก็ดี โดยกาลลวงไป
หลายป หลายรอยป หลายพันป ไดตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา ดูกรบุรุษ

ผูเจริญ ทานเห็นจักรแกวอันเปนทิพย ถอยเคลื่อนจากที่ในกาลใด พอพึงบอก
แกเราในกาลนั้นทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชดํารัสของ
ทาวเธอแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยลวงไปอีกหลายป หลายรอยป หลายพันป
บุรุษนั้นไดแลเห็นจักรแกวอันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากที่ จึงเขาไปเฝาทาวเธอถึงที่
ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา ขอพระองคพึงทรงทราบ
จักรแกวอันเปนทิพยของพระองคถอยเคลือ่ นจากที่แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับ
นั้น ทาวเธอตรัสเรียกพระกุมารองคใหญมารับสั่งวา ดูกรพอกุมาร ไดยินวา
จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคลื่อนจากทีแ่ ลว ก็พอไดสดับมาดังนี้วา จักร*แกวอันเปนทิพยของพระเจาจักรพรรดิ์พระองคใด ถอยเคลื่อนออกจากที่ พระ*เจาจักรพรรดิพ์ ระองคนั้นพึงทรงพระชนมอยูไดไมนาน ในบัดนี้ ก็กามทั้งหลาย
อันเปนของมนุษย พอไดบริโภคแลว บัดนี้เปนสมัยที่จะแสวงหากามทั้งหลาย
อันเปนทิพยของพอ มาเถิดพอกุมาร พอจงปกครองแผนดินอันมีสมุทรเปน
ขอบเขตนี้ ฝายพอจะปลงผมและหนวด นุงหมผายอมน้ําฝาด ออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอทรงสั่งสอนพระกุมารองค
ใหญในราชสมบัติเรียบรอยแลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผา
ยอมน้ําฝาด เสด็จออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิตแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็เมื่อพระราชฤาษี ทรงพระผนวชได ๗ วัน จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธาน
ไปแลว ฯ
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งเขาไปเฝาพระราชา
ผูกษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกแลวถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขอเดชะ
พระพุทธเจาขา พระองคพึงทรงทราบเถิด จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอเมื่อจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว
ไดทรงเสียพระทัย และไดทรงเสวยแตความเสียพระทัย แตไมไดเสด็จเขาไป
เฝาพระราชฤาษี ทูลถามจึงจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ นัยวาทาวเธอทรงปกครอง
ประชาราษฎร ตามพระมติของพระองคเอง เมื่อทาวเธอทรงปกครองประชาราษฎร
ตามพระมติของพระองคอยู ประชาราษฎรก็ไมเจริญตอไป เหมือนเกากอน เหมือน
เมื่อกษัตริยพระองคกอนๆ ซึ่งไดทรงประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น คณะอํามาตยขาราชบริพารโหราจารยและมหาอํามาตย
นายกองชาง นายกองมา เปนตน จนคนรักษาประตู และคนเลี้ยงชีพดวยปญญา
ไดประชุมกันกราบทูลทาวเธอวา พระพุทธเจาขา ไดยินวาเมื่อพระองคทรงปกครอง
ประชาราษฎรตามพระมติของพระองคเอง ประชาราษฎรไมเจริญเหมือนเกากอน
เหมือนเมื่อกษัตริยพระองคกอ นๆ ซึ่งไดทรงประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ
อยู พระพุทธเจาขา ในแวนแควนของพระองคมีอํามาตยขาราชบริพาร โหราจารย
และมหาอํามาตย นายกองชาง นายกองมา เปนตน จนคนรักษาประตู และคน

เลี้ยงชีพดวยปญญา อยูพรอมทีเดียว ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย คือขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายดวยและประชาราษฎร เหลาอื่นดวย จําทรงจักกวัตติวัตรอันประเสริฐไดอยู
ขอเชิญพระองคโปรดตรัสถามถึงจักกวัตติวตั รอันประเสริฐเถิด พวกขาพระพุทธ*เจาอันพระองคตรัสถามแลว จักกราบทูลแกจักกวัตติวัตรอันประเสริฐถวายพระองคฯ
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอโปรดใหประชุมอํามาตยราช*บริพารโหราจารยและมหาอํามาตย นายกองชาง นายกองมาเปนตน จนคนรักษา
ประตู และคนเลี้ยงชีพดวยปญญา แลวตรัสถามจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ เขา
เหลานั้นอันทาวเธอตรัสถามจักกวัตติวัตรอันประเสริฐแลว จึงกราบทูลแกถวาย
ทาวเธอ ทาวเธอไดฟงคําทูลแกของพวกเขาแลว จึงทรงจัดการรักษาปองกัน
และคุมครอง อันชอบธรรม แตไมไดพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย
เมื่อไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสนจึงไดถึงความแพร
หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย บุรษุ คนหนึ่งจึงขโมยทรัพยของคนอื่น
ไป เขาชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลว แสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา
พระพุทธเจาขา บุรุษคนนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
เขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ได
ยินวา เธอขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไปจริงหรือ ฯ
บุ. จริง พระพุทธเจาขา ฯ
ร. เพราะเหตุไร ฯ
บุ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทานทรัพยใหแกเขา
แลวรับสั่งวา พอบุรุษ เธอจงเลี้ยงชีพ จงเลี้ยงมารดาบิดา จงเลี้ยงบุตรภรรยา
จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้งทักษิณาที่มีผลในเบื้องบน อันเกื้อกูลแกสวรรค
มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลายดวยทรัพยนี้เถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมบุรุษอีกคนหนึ่งก็ไดขโมยทรัพยของคนอื่นไป เขา
ชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลวจึงแสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา
บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาพากันกราบทูล
อยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ไดยินวา เธอขโมย
เอาทรัพยของคนอื่นไป จริงหรือ ฯ
บุ. จริงพระพุทธเจาขา ฯ
ร. เพราะเหตุไร ฯ
บุ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทานทรัพยใหแกเขา
แลวรับสั่งวา พอบุรุษ เธอจงเลี้ยงชีพ จงเลี้ยงชีพมารดาบิดา จงเลี้ยงบุตรภรรยา

จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้งทักษิณาที่มีผล ในเบื้องบน อันเกื้อกูลแก
สวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลายดวยทรัพย
นี้เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยทั้งหลายไดฟงมาวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย
ไดยินวา คนขโมยทรัพยของคนพวกอื่นไป พระเจาแผนดินยังทรงพระราชทาน
ทรัพยใหอีก เขาไดยินมา จึงพากันคิดเห็นอยางนี้วา อยากระนั้นเลย แมเรา
ทั้งหลายก็ควรขโมยเอาทรัพยของคนอื่นบาง ฯ
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพยของ
คนอื่นไป เขาชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลว จึงแสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา
พระพุทธเจาขา บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
เขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ได
ยินวา เธอขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไปจริงหรือ ฯ
บุ. จริง พระพุทธเจาขา ฯ
ร. เพราะเหตุไร ฯ
บุ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงทรงพระดําริอยางนี้วา ถาเรา
จักใหทรัพยแกคนที่ขโมยเอาทรัพยของคนอืน่ เสมอไป อทินนาทานนี้จักเจริญทวี
ขึ้นดวยประการอยางนี้ อยากระนั้นเลย เราจะใหคุมตัวบุรุษผูนี้ใหแข็งแรง จะทํา
การตัดตนตอ ตัดศีรษะของบุรุษนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอ
ตรัสสั่งบังคับราชบุรุษทั้งหลายวา แนะ พนาย ถาเชนนั้น ทานจงเอาเชือก
เหนียวๆ มัดบุรุษนี้ใหมือไพลหลังใหแนน เอามีดโกนๆ ศีรษะใหโลน
แลวพาตระเวนตามถนน ตามตรอก ดวยบัณเฑาะวเสียงกราว ออกทางประตู
ดานทักษิณ จงคุมตัวใหแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะบุรุษนั้นเสีย นอก
พระนครทิศทักษิณ ราชบุรุษทั้งหลายรับพระราชดํารัสของเธอแลว จึงเอาเชือก
เหนียวมัดบุรุษนั้นใหมือไพลหลังใหแนน เอามีดโกนๆ ศีรษะใหโลน แลวพา
ตระเวนตามถนน ตามตรอก ดวยบัณเฑาะวเสียงกราว ออกทางประตูดานทักษิณ
คุมตัวใหแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะบุรุษนั้น นอกพระนคร
ทิศทักษิณแลว ฯ
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยทั้งหลายไดฟงมาวา ดูกรทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ไดยินวา พระเจาแผนดินใหคุมตัวบุคคลผูขโมยเอาทรัพยของคนอื่น
อยางแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะพวกเขาเสีย เพราะไดฟงมา พวกเขา
จึงมีความคิดเห็นอยางนีว้ า อยากระนั้นเลย แมพวกเราควรใหชางทําศัสตรา
อยางคม ครั้นแลวจะคุมตัวบุรุษที่เราจักขโมยเอาทรัพยใหแข็งแรง จักทําการตัด
ตนตอ ตัดศีรษะพวกมันเสีย พวกเขาจึงใหชางทําศัสตราอยางคม ครั้นแลว

จึงเริ่มทําการปลนบานบาง ปลนนิคมบาง ปลนพระนครบาง ปลนตามถนน
หนทางบาง คุมตัวบุคคลที่พวกเขาจักขโมยเอาทรัพยไวอยางแข็งแรง ทําการตัด
ตนตอ ตัดศีรษะบุคคลนั้นเสีย ฯ
[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหา*กษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร
หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย
เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึง
ความแพรหลาย ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อปาณาติบาตถึงความแพร
หลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมุสาวาทถึงความแพรหลาย แมอายุ
ของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจาก
อายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุ
ถอยลง เหลือ ๔๐,๐๐๐ ป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป
บุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป เขาชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลว จึงแสดง
แกพระราชาผูกษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา
บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาพากันกราบทูลอยาง
นี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษนั้นวา พอบุรุษ ไดยินวา เธอขโมยเอาทรัพยของ
คนอื่นไปจริงหรือ บุรุษนั้นไดกราบทูล คําเท็จทั้งรูอยูวา ไมจริงเลยพระพุทธเจาขา ฯ
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหา*กษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร
หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย
เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึง
ความแพรหลาย ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อปาณาติบาตถึงความแพร
หลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมุสาวาทถึงความแพรหลาย แมอายุ
ของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจาก
อายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป ก็มี
อายุ ๒๐,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป บุรุษคนหนึ่งขโมย
เอาทรัพยของคนอื่นไป บุรุษอีกคนหนึ่งจึงกราบทูลแกพระราชาผูกษัตริยซึ่งได
มูรธาภิเษกเปนการสอเสียดวา พระพุทธเจาขา บุรุษชื่อนี้ ขโมยเอาทรัพย
ของคนอื่นไป ฯ
[๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหา*กษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร
หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย ปสุณาวาจาก็ไดถึงความแพรหลาย
เมื่อปสุณาวาจาถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แม

วรรณก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง
บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป สัตวบางพวกมีวรรณะ
ดี สัตวบางพวกมีวรรณะไมดี ในสัตวทั้งสองพวกนั้น สัตวพวกที่มีวรรณะไมดี
ก็เพงเล็งสัตวพวกที่มีวรรณดี ถึงความประพฤติลวงในภรรยาของคนอื่น ฯ
[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหา*กษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร
หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย
เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อ
กาเมสุมิจฉาจารถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แม
วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง
บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๕,๐๐๐ ป ธรรม ๒ ประการคือ
ผรุสวาจาและสัมผัปปลาปะก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อธรรม ๒ ประการถึงความ
แพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวก
เขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ
๕,๐๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒,๕๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๒,๕๐๐ ป อภิชฌาและพยาบาท
ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพรหลาย แมอายุของ
สัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุ
บาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๒,๕๐๐ ป ก็มีอายุถอยลง
เหลือ ๑,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑,๐๐๐ ป มิจฉาทิฐิก็ไดถึงความ
แพรหลาย เมื่อมิจฉาทิฐิถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย
แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะ
บาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๑,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๕๐๐ ป ธรรม ๓ ประการคือ
อธรรมราคะ ๑- วิสมโลภ ๒- มิจฉาธรรม ๓- ก็ไดถึงแกความแพรหลาย เมื่อธรรม
๓ ประการถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสือ่ มถอย แมวรรณะก็
เสื่อมถอย เมือ่ พวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตร
ของมนุษยที่มีอายุ ๕๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒๕๐ ป บางพวกมีอายุ ๒๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๒๕๐ ป ธรรมเหลานี้คือ ความ
ไมปฏิบัติชอบในมารดา ความไมปฏิบัติชอบในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ
ความไมปฏิบัติชอบในพราหมณ ความไมออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล ก็ได

ถึงความแพรหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหากษัตริยไม
พระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงแกความแพรหลาย
เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย เมือ่
อทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึงความ
แพรหลาย ปาณาติบาตถึงความแพรหลาย เมื่อปาณาติบาตถึงความแพรหลาย
มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมุสาวาทถึงความแพรหลาย ปสุณาวาจาก็ได
ถึงความแพรหลาย เมื่อปสุณาวาจาถึงความแพรหลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึงความ
แพรหลาย เมื่อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพรหลาย ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจา
และสัมผัปปลาปะก็ไดถึงความแพรหลาย เมือ่ ธรรม ๒ ประการถึงความแพรหลาย
อภิชฌาและพยาบาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออภิชฌาและพยาบาทถึงความ
แพรหลาย มิจฉาทิฐิก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมิจฉาทิฐิถึงความแพรหลาย
ธรรม ๓ ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึงความแพรหลาย
@(๑) ความกําหนัดในฐานะอันไมชอบธรรม (๒) ความโลภไมเลือก (๓) ความ
@กําหนัดดวยอํานาจความพอใจผิดธรรมดา
เมื่อธรรม ๓ ประการถึงความแพรหลาย ธรรมเหลานี้ คือ ความไมปฏิบัติชอบใน
มารดา ความไมปฏิบัติชอบในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ ความไมปฏิบัติ
ชอบในพราหมณ ความไมออนนอมตอผูใหญในตระกูล ก็ไดถึงความแพรหลาย
เมื่อธรรมเหลานี้ถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แม
วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อสัตวเหลานั้นเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะ
บาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๒๕๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐๐ ป ฯ
[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักมีสมัยที่มนุษยเหลานี้มีบุตรอายุ ๑๐ ป ใน
เมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป เด็กหญิงมีอายุ ๕ ป จักสมควรมีสามีได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป รสเหลานี้คือเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง
น้ําออย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย มีอายุ
๑๐ ป หญากับแก ๑- จักเปนอาหารอยางดี ดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนขาวสุก
ขาวสาลีระคนกับเนื้อสัตว จักเปนอาหารอยางดี ในบัดนี้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป หญากับแกก็จักเปนอาหารอยางดี ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป กุศลกรรมบถ ๑๐ จักอันตรธานไปหมด
สิ้น อกุศลกรรมบถ ๑๐ จักรุงเรืองเหลือเกิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ
๑๐ ป แมแตชื่อวากุศลก็จักไมมี และคนทํากุศลจักมีแตไหน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป คนทั้งหลายจักไมปฏิบัติชอบในมารดา จักไมปฏิบัติ
ชอบในบิดา จักไมปฏิบัติชอบในสมณะ จักไมปฏิบัติชอบในพราหมณ จักไม
ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล เขาเหลานั้นก็จักไดรับการบูชา และ

ไดรับการสรรเสริญ เหมือนคนปฏิบัติชอบในมารดา ปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบัติ
ชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญใน
ตระกูล ในบัดนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป เขาจักไมมีจิตคิดเคารพ
ยําเกรงวา นี่แม นี่นา นี่พอ นี่อา นี่ปา นี่ภรรยาของอาจารย หรือวานี่ภรรยา
ของทานที่เคารพทั้งหลาย สัตวโลกจักถึงความสมสูปะปนกันหมด เปรียบเหมือน
แพะ ไก สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ
๑๐ ป สัตวเหลานั้นตางก็จักเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความ
คิดจะฆาอยางแรงกลาในกันและกัน มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับมารดาก็ดี บิดากับ
บุตรก็ดี บุตรกับบิดาก็ดี พี่ชายกับนองหญิงก็ดี นองหญิงกับพี่ชายก็ดี จักเกิดความ
อาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆากันอยางแรงกลา นายพราน
เนื้อเห็นเนื้อเขาเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆา
อยางแรงกลาฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป จักมีสัตถันตรกัป
สิ้น ๗ วัน มนุษยเหลานั้นจักกลับไดความสําคัญกันเองวาเปนเนื้อ ศัสตราทั้ง
หลายอันคมจักปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขาจะฆากันเองดวยศัสตราอันคม
นั้นโดยสําคัญวา นี้เนื้อ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น สัตวเหลานั้น บางพวกมี
ความคิดอยางนี้วา พวกเราอยาฆาใครๆ และใครๆ ก็อยาฆาเรา อยากระนั้น
เลย เราควรเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม ระหวางเกาะ หรือซอกเขา มีรากไม
และผลไมในปาเปนอาหารเลี้ยงชีวิตอยู เขาพากันเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม
ระหวางเกาะหรือซอกเขา มีรากไมและผลไม ในปาเปนอาหารเลี้ยงชีวิตอยูตลอด
๗ วัน เมื่อลวง ๗ วันไป เขาพากันออกจากปาหญาสุมทุมปาไม ระหวางเกาะ
ซอกเขา แลวตางสวมกอดกันและกัน จักขับรองดีใจอยางเหลือเกินในที่ประชุม
วา สัตวผูเจริญ เราพบเห็นกันแลว ทานยังมีชีวิตอยูหรือๆ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น สัตวเหลานั้น จักมีความคิดอยางนี้วา เรา
ถึงความสิ้นญาติอยางใหญเห็นปานนี้ เหตุเพราะสมาทานธรรมที่เปนอกุศล อยากระ
นั้นเลยเราควรทํากุศล ควรทํากุศลอะไร เราควรงดเวนปาณาติบาต ควรสมาทาน
กุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เขาจักงดเวนจากปาณาติบาต จักสมาทานกุศล
ธรรมนี้แลวประพฤติ เพราะเหตุที่สมาทานกุศลธรรม เขาจักเจริญดวยอายุบาง
จักเจริญดวยวรรณะบาง เมื่อเขาเจริญดวยอายุบาง เจริญดวยวรรณะบาง บุตร
ของมนุษยทั้งหลายที่มีอายุ ๑๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นสัตวเหลานั้นจักมีความคิดอยางนี้วา เรา
เจริญดวยอายุบาง เจริญดวยวรรณะบาง เพราะเหตุที่สมาทานกุศลธรรม อยา
กระนั้นเลย เราควรทํากุศลยิ่งๆ ขึ้นไป ควรทํากุศลอะไร เราควรงดเวนจาก

อทินนาทาน ควรงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ควรงดเวนจากปสุณาวาจา ควรงดเวน
จากผรุสวาจา ควรงดเวนจากสัมผัปปลาปะ ควรละอภิชฌา ควรละพยาบาท
ควรละมิจฉาทิฐิ ควรละธรรม ๓ ประการ คืออธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม
อยากระนั้นเลยเราควรปฏิบัติชอบในมารดา ควรปฏิบัติชอบในบิดา ควรปฏิบัติชอบ
ในสมณะ ควรปฏิบัติชอบในพราหมณ ควรประพฤติออนนอมตอทานผูใหญใน
ตระกูล ควรสมาทานกุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เขาเหลานั้นจักปฏิบัติชอบในมารดา
ปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบัติชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ ประพฤติ
ออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล จักสมาทานกุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เพราะ
เหตุที่สมาทานกุศลธรรมเหลานั้น เขาเหลานั้นจักเจริญดวยอายุบาง จักเจริญดวย
วรรณะบาง เมื่อเขาเหลานั้นเจริญดวยอายุบาง เจริญดวยวรรณะบาง บุตรของคน
ผูมีอายุ ๒๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๔๐ ป จักมีอายุ
เจริญขึ้นถึง ๘๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๘๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๑๖๐ ป บุตร
ของคนผูมีอายุ ๑๖๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๓๒๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๓๒๐ ป
จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๖๔๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๖๔๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง
๒,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๒,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔,๐๐๐ ป บุตร
ของคนผูมีอายุ ๔,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๘,๐๐๐ ป บุตรของคนมีอายุ
๘,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป
จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔๐,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญ
ขึ้นถึง ๘๐,๐๐๐ ป ฯ
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป เด็กหญิงมี
อายุ ๕๐๐ ป จึงจักสมควรมีสามีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ
๘๐,๐๐๐ ป จักเกิดมีอาพาธ ๓ อยาง คือ ความอยากกิน ๑ ความไมอยากกิน ๑
ความแก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ชมพูทวีปนี้จัก
มั่งคั่งและรุงเรือง มีบานนิคมและราชธานีพอชั่วไกบินตก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ชมพูทวีปนี้ประหนึ่งวาอเวจีนรก จักยัดเยียดไป
ดวยผูคนทั้งหลาย เปรียบเหมือนปาไมออ หรือปาสาลพฤกษฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป เมืองพาราณสีนี้ จัก
เปนราชธานีมีนามวา เกตุมดี เปนเมืองที่มั่งคั่งและรุงเรืองมีพลเมืองมาก มีผูคน
คับคั่ง และมีอาหารสมบูรณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป
ในชมพูทวีปนี้จักมีเมือง ๘๔,๐๐๐ เมือง มีเกตุมดีราชธานีเปนประมุข ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป จักมีพระเจาจักร*พรรดิ์ทรงพระนามวา พระเจาสังขะ ทรงอุบัติขึ้น ณ เกตุมดีราชธานี เปนผูทรง
ธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต
ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือจักรแกว ๑

ชางแกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑ นางแกว ๑ คฤหบดีแกว ๑ ปริณายกแกวเปน
ที่ ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย
สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรมมิตองใชอาชญา มิตอง
ใชศัสตรา ครอบครองแผนดินมีสาครเปนขอบเขต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป พระผูมีพระภาคทรง
พระนามวาเมตไตรย จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองคเปนอรหันต ตรัสรูเอง
โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปนสารถี
ฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิง่ กวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม เหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแลวในโลกในบัดนี้
เปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ไปดีแลว รูแจง
โลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระผูมพี ระภาคพระนามวา
เมตไตรยพระองคนั้น จักทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให
แจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณ*พราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม เหมือนตถาคตในบัดนี้ ทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตถาคตเองแลว สอนหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตามอยู พระผูม ีพระภาคพระนามวา
เมตไตรยพระองคนั้นจักทรงแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งาม
ในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิงเหมือนตถาคตในบัดนี้ แสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง พระผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรยพระองคนั้น จักทรงบริหาร
ภิกษุสงฆหลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆหลายรอย ในบัดนี้ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น พระเจาสังขะจักทรงใหยกขึ้นซึ่งปราสาทที่
พระเจามหาปนาทะทรงสรางไว แลวประทับอยู แลวจักทรงสละ จักทรงบําเพ็ญ
ทาน แกสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วณิพก และยาจกทั้งหลาย จัก
ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกจากเรือน ทรง
ผนวชเปนบรรพชิต ในสํานักของพระผูมีพระภาคพระนามวา เมตไตรยอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจา ทาวเธอทรงผนวชอยางนีแ้ ลว ทรงปลีกพระองคอยูแตผูเดียว
ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ไมชานักก็จักทรงทําใหแจงซึ่งประโยชน
อันยอดเยีย่ มที่กุลบุตรทั้งหลาย พากันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ
ตองการ อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเอง ใน
ทิฐธรรมเทียว เขาถึงอยู ฯ
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง

อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง จงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง มี
ธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู อยางไรเลา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่
พึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูอ ยางนี้แล ฯ
[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเทีย่ วไปในโคจร ซึ่งเปนวิสัย
อันสืบมาจากบิดาของตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในโคจร
ซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน จักเจริญทั้งดวยอายุ จักเจริญทั้งดวยวรรณะ
จักเจริญทั้งดวยสุข จักเจริญทั้งดวยโภคะ จักเจริญทั้งดวยพละ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องอายุของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทะสมาธิปธาน
สังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิรยิ ะสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท
ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธาน
สังขาร เธอนั้น เพราะเจริญอิทธิบาท ๔ เหลานี้ เพราะกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท
๔ เหลานี้ เมื่อปรารถนาก็พึงตั้งอยูไดถึงกัป ๑ หรือเกินกวากัป ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายในเรื่องอายุของภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องวรรณะของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายในเรื่องวรรณะ
ของภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องสุขของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ
ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข เกิดแกวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มี

ความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา มีสติ มี
สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะ
ทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุ
จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ
ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายใน
เรื่องสุขของภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องโภคะของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีจิตประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ ๑ อยู
ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง ดวยจิตประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณ
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุก
สถาน ดวยมีจติ ประกอบดวยกรุณา แผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓
ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยจิต
ประกอบดวยกรุณาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี
ความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยมีจิต
ประกอบดวยมุทิตา แผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือน
กัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยจิตประกอบดวยมุทิตา
อันไพบูลย ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคี วามเบียดเบียน แผ
ไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยมีจิตประกอบดวยอุเบกขา
แผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้ง
เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยจิตประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความ
เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายในเรื่องโภคะ
ของภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องพละของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในทิฐธรรมเทียว
เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายในเรื่องพละของภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นแมกําลังสักอยางหนึ่งอื่น อันขมได
แสนยาก เหมือนกําลังของมารนี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญนี้จะเจริญขึ้นได
อยางนี้ เพราะเหตุถือมั่นกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นยินดีชื่นชม
พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวดังนี้แล ฯ

จบ จักกวัตติสูตร ที่ ๓
-----------๔. อัคคัญญสูตร
[๕๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารบุพพาราม เปนปราสาท
ของนางวิสาขามิคารมารดา เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล วาเสฏฐ*สามเณรกับภารทวาชสามเณร เมื่อจํานงความเปนภิกษุอยู อยูอบรมในสํานักภิกษุ
ทั้งหลาย เย็นวันหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรน เสด็จลงจาก
ปราสาทแลว ทรงจงกรมอยู ณ ที่แจงในรมเงาปราสาท วาเสฏฐสามเณรไดเห็น
พระผูมีพระภาค เสด็จออกจากที่หลีกเรน เสด็จลงจากปราสาทกําลังเสด็จจงกรม
อยูในที่แจง ในรมเงาปราสาทในเวลาเย็น ครั้นแลวจึงเรียกภารทวาชสามเณรมา
พูดวา ดูกรภารทวาชะผูมีอายุ นี้พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนในเวลา
เย็น เสด็จลงจากปราสาททรงจงกรมอยู ณ ที่แจงในรมเงาปราสาท เรามาไปกัน
เถิด พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ บางทีเราจะไดฟงธรรมีกถา
เฉพาะพระพักตรของพระองคบางเปนแมนมั่น สวนภารทวาชสามเณรรับคําของ
วาเสฏฐสามเณรแลว ทันใดนั้น วาเสฏฐสามเณรกับภารทวาชสามเณร พากัน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลว
ชวนกันเดินตามเสด็จพระองคผูกําลังเสด็จจงกรมอยู ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกวาเสฏฐสามเณรมาแลวตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทั้งสอง
มีชาติเปนพราหมณ มีตระกูลเปนพราหมณ ออกบวชจากตระกูลพราหมณ ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณไมดาวาเธอทั้งสองบางดอกหรือ ฯ
สามเณรทั้งสองนั้นจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกพราหมณ
พากันดาวาขาพระองคทั้ง ๒ ดวยคําเหยียดหยามอยางสมใจ อยางเต็มที่ ไมมีลด*หยอนเลย พระผูมีพระภาคจึงตรัสถามตอไปวา ก็พวกพราหมณพากันดาวาเธอ
ทั้งสองดวยถอยคําอันเหยียดหยามอยางสมใจ อยางเต็มที่ ไมมีลดหยอนอยางไร
เลา สามเณรทั้งสองกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกพราหมณพากันวา
อยางนี้วา พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะที่ประเสริฐที่สุด วรรณะอื่นเลวทราม
พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะขาว พวกอื่นเปนวรรณะดํา พราหมณพวกเดียว
บริสุทธิ์ พวกอื่นนอกจากพราหมณหาบริสุทธิ์ไม พวกพราหมณเปนบุตรเกิดจาก
อุระ เกิดจากปากของพรหม มีกําเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น เปนทายาท
ของพรหม เจาทั้งสองคนมาละวรรณะที่ประเสริฐที่สุดเสียแลว ไปเขารีดวรรณะ
ที่เลวทราม คือ พวกสมณะที่มีศีรษะโลน เปนพวกคฤหบดี เปนพวกดํา เปน
พวกเกิดจากเทาของพรหม เจาทั้งสองคนมาละพวกที่ประเสริฐที่สุดใดเสีย ไป
เขารีดวรรณะเลวทราม คือพวกสมณะที่มีศีรษะโลน เปนพวกคฤหบดี เปนพวกดํา

เปนพวกเกิดจากเทาของพรหม ขอนั้นไมดี ไมสมควรเลย ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกพราหมณพากันดาวาขาพระองคทั้งสองดวยถอยคําที่เหยียดหยาม อยางสมใจ
อยางเต็มที่ ไมมีลดหยอนเลยอยางนี้แล พระองคจึงตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะและ
ภารทวาชะ พวกพราหมณระลึกถึงเรือ่ งเกาของพวกเขาไมได จึงพากันพูดอยางนี้
พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะที่ประเสริฐที่สุด วรรณะอื่นเลวทราม พราหมณ
พวกเดียวเปนวรรณะขาว พวกอื่นเปนวรรณะดํา พราหมณพวกเดียวบริสุทธิ์
พวกอื่นนอกจากพราหมณหาบริสุทธิ์ไม พวกพราหมณเปนบุตรเกิดจากอุระ เกิด
จากปากของพรหม มีกําเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น เปนทายาทของพรหม
ดังนี้ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ตามที่ปรากฎอยูแล คือ นางพราหมณี
ทั้งหลายของพวกพราหมณ มีระดูบาง มีครรภบาง คลอดอยูบ าง ใหลูกกินนม
อยูบาง อันที่จริง พวกพราหมณเหลานั้น ก็ลวนแตเกิดจากชองคลอดของนาง
พราหมณีทั้งนั้น พากันอวดอางอยางนีว้ า พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะที่ประเสริฐ
ที่สุด วรรณะอื่นเลวทราม พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะขาว พวกอื่นเปน
วรรณะดํา พราหมณพวกเดียวบริสุทธิ์ พวกอื่นนอกจากพราหมณหาบริสุทธิ์ไม
พวกพราหมณเปนบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มีกําเนิดมาจากพรหม
พรหมเนรมิตขึ้น เปนทายาทของพรหม เขาเหลานั้นกลาวตูพรหม และพูดเท็จ
ก็จะประสบแตบาปเปนอันมาก ฯ
[๕๒] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหลานี้ มีอยูสี่คือ กษัตริย
พราหมณ แพศย ศูทร ก็กษัตริยบางพระองคในโลกนี้ มีปรกติฆาสัตว มีปรกติ
ลักทรัพย มีปรกติประพฤติผิดในกามทั้งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดสอเสียด
พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ละโมภมาก คิดปองรายผูอื่น มีความเห็นผิด ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังที่กลาวมานี้แล ธรรมเหลาใดเปนอกุศล
นับวาเปนอกุศล เปนธรรมมีโทษ นับวาเปนธรรมมีโทษ เปนธรรมไมควรเสพ
นับวาเปนธรรมไมควรเสพ ไมควรเปนอริยธรรม นับวาไมควรเปนอริยธรรม
เปนธรรมดํา มีวิบากดํา วิญูชนติเตียน อกุศลธรรมเหลานัน้ มีปรากฏอยูแม
ในกษัตริยบางพระองคในโลกนี้ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมพราหมณบางคน
ในโลกนี้ ฯลฯ แมแพศยบางคนในโลกนี้ ฯลฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมศูทรบางคนในโลกนี้ มีปรกติฆาสัตว
มีปรกติลักทรัพย มีปรกติประพฤติผิดในกามทั้งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดสอเสียด
พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ละโมภมาก คิดปองรายผูอื่น มีความเห็นผิด ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังที่กลาวมานี้แล ธรรมเหลาใดเปนอกุศล
นับวาเปนอกุศล เปนธรรมมีโทษ นับวาเปนธรรมมีโทษ เปนธรรมไมควรเสพ
นับวาเปนธรรมไมควรเสพ ไมควรเปนอริยธรรม นับวาไมควรเปนอริยธรรม
เปนธรรมดํา มีวิบากดํา วิญูชนติเตียน ธรรมเหลานั้นมีปรากฎอยูแมในศูทร

บางคนในโลกนี้ ฯ
[๕๓] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ฝายกษัตริยบางพระองคในโลกนี้
เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เปนผูเวนขาดจากการลักทรัพย เปนผูเวนขาดจาก
การประพฤติผิดในกาม เปนผูเวนขาดจากการพูดเท็จ เปนผูเวนขาดจากการพูด
สอเสียด เปนผูเวนขาดจากการพูดคําหยาบ เปนผูเวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไม
ละโมภมาก ไมคิดปองรายผูอ ื่น มีความเห็นชอบ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ดวยประการดังที่กลาวมานี้แล ธรรมเหลาใดเปนกุศล นับวาเปนกุศล เปนธรรม
ไมมีโทษ นับวาเปนธรรมไมมีโทษ เปนธรรมที่ควรเสพ นับวาเปนธรรมที่
ควรเสพ ควรเปนอริยธรรม ควรนับวาเปนอริยธรรม เปนธรรมขาว มีวิบากขาว
วิญูชนสรรเสริญ ธรรมเหลานั้นมีปรากฏอยูแมในกษัตริยบางพระองคในโลกนี้
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมพราหมณบางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมแพศยบางคน
ในโลกนี้ ฯลฯ แมศูทรบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ ไม
ละโมภมาก ไมคิดปองรายผูอ ื่น มีความเห็นชอบ ดวยประการดังที่กลาวมานี้แล
ธรรมเหลาใดที่เปนกุศล นับวาเปนกุศล เปนธรรมไมมโี ทษ นับวาเปนธรรมไมมี
โทษ เปนธรรมที่ควรเสพ นับวาเปนธรรมที่ควรเสพ ควรเปนอริยธรรม นับวา
ควรเปนอริยธรรม เปนธรรมขาว มีวิบากขาว วิญูชนสรรเสริญ ธรรมเหลานั้น
มีปรากฏอยูแมในศูทรบางคนในโลกนี้ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็เมื่อวรรณะ
ทั้งสี่เหลานี้แล รวมเปนบุคคลสองจําพวก คือพวกที่ตั้งอยูในธรรมดํา วิญูชน
ติเตียนจําพวกหนึ่ง พวกที่ตั้งอยูในธรรมขาว วิญูชนสรรเสริญจําพวกหนึง่
เชนนี้ ไฉนพวกพราหมณจึงพากันอวดอางอยูอ ยางนี้วา พราหมณพวกเดียวเปน
วรรณะที่ประเสริฐที่สุด วรรณะอื่นเลวทราม พวกพราหมณเปนวรรณะขาว พวก
อื่นเปนวรรณะดํา พราหมณพวกเดียวบริสุทธิ์ พวกอื่นนอกจากพราหมณหา
บริสุทธิ์ไม พราหมณพวกเดียวเปนบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มี
กําเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น เปนทายาทของพรหม ดังนี้เลา ทานผูรู
ทั้งหลายยอมไมรับรองถอยคําของพวกเขา ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรวาเสฏฐะและ
ภารทวาชะ เพราะวา บรรดาวรรณะทั้งสี่เหลานั้น ผูใดเปนภิกษุสิ้นกิเลสและ
อาสวะแลว อยูจ บพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ไดวางภาระเสีย
แลว ลุถึงประโยชนของตนแลว สิ้นเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแลว หลุดพนไปแลว
เพราะรูโดยชอบ ผูนั้นปรากฏวาเปนผูเลิศกวาคนทั้งหลายโดยชอบธรรมแท มิได
ปรากฎโดยไมชอบธรรมเลย ดวยวาธรรมเปนของประเสริฐที่สุดในหมูชน ทั้งใน
เวลาที่เห็นอยู ทั้งในเวลาภายหนา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยบรรยาย
นี้แล เธอทั้งสองพึงทราบเถิดวา ธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐที่สุดในหมูชน
ทั้งในเวลาที่เห็นอยู ทั้งในเวลาภายหนา ฯ
[๕๔] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระเจาปสเสนทิโกศล ทรงทราบ

แนชัดวา พระสมณโคดมผูยอดเยี่ยมไดทรงผนวชจากศากยตระกูล ดังนี้ ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็พวกศากยตระกูลยังตองเปนผูโดยเสด็จพระเจาปสเสน*ทิโกศลอยูทุกๆ ขณะและพวกเจาศากยะตองทําการนอบนอม กราบไหว ตอนรับ
อัญชลีกรรม สามีจิกรรมในพระเจาปสเสนทิโกศลอยู ดูกรวาเสฏฐะและ
ภารทวาชะ ดวยประการดังที่กลาวมานี้แล พวกเจาศากยะยังตองกระทําการ
นอบนอม กราบไหว ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมอันใดอยูในพระเจา
ปสเสนทิโกศล แตงถึงกระนั้น กิริยาที่นอบนอม กราบไหว ตอนรับ อัญชลี
กรรม และสามีจิกรรมอันนั้น พระเจาปสเสนทิโกศลก็ยังทรงกระทําอยูในตถาคต
ดวยทรงถือวา พระสมณโคดมเปนผูมีพระชาติสูง เรามีชาติต่ํากวา พระสมณ*โคดมเปนผูมีพระกําลัง เรามีกําลังนอยกวา พระสมณโคดมเปนผูมีคุณนาเลื่อมใส
เรามีคุณนาเลื่อมใสนอยกวา พระสมณโคดมเปนผูสูงศักดิ์ เราเปนผูต่ําศักดิ์กวา
ดังนี้ แตที่แท พระเจาปสเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
นอบนอมพระธรรมนั้นเทียว พระเจาปสเสนทิโกศลทรงกระทําการนอบนอม กราบ
ไหว ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ในตถาคตอยูดวยอาการอยางนี้ ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยปริยายนี้แล เธอทั้งสองพึงทราบเถิดวา ธรรม
เทานั้นเปนของประเสริฐที่สุดในหมูชน ทั้งในเวลาที่เห็นอยู ทั้งในเวลาภายหนา ฯ
[๕๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสตอไปวา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
เธอทั้งสองคนมีชาติก็ตางกัน มีชื่อก็เพี้ยนกัน มีโคตรก็แผกกัน มีตระกูลก็ผิดกัน
พากันทิ้งเหยาเรือนเสีย มาบวชเปนบรรพชิต เมื่อจะมีผูถามวา ทานทั้งสองนี้เปน
พวกไหน เธอทั้งสองพึงตอบเขาวา ขาพเจาทั้งสองเปนพวกพระสมณศากยบุตร
ดังนี้เถิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ผูใดแล มีศรัทธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแลวแต
รากแกวคืออริยมรรค ประดิษฐานมั่นคง อันสมณพราหมณ เทวดา มาร พรหม
หรือผูใดผูหนึง่ ในโลก ไมพรากไปได ควรเรียกผูนั้นวา เปนบุตรเกิดแตพระอุระ
เกิดแตพระโอฐของพระผูมีพระภาค เปนผูเกิดแตพระธรรม เปนผูที่พระธรรม
เนรมิตขึ้น เปนผูรับมรดกพระธรรม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคําวา ธรรมกาย
ก็ดี วาพรหมกาย ก็ดี วาธรรมภูต ก็ดี วาพรหมภูต ก็ดี เปนชื่อของตถาคต ฯ
[๕๖] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยลวง
ระยะกาลยืดยาวชานานที่โลกนี้จะพินาศ เมื่อโลกกําลังพินาศอยู โดยมากเหลา
สัตวยอมเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม สัตวเหลานั้นไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร
มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิต
อยูในภพนั้นสิน้ กาลยืดยาวชานาน ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้ง
บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชานาน ที่โลกนี้จะกลับเจริญ เมื่อโลกกําลังเจริญ
อยูโดยมาก เหลาสัตวพากันจฺติจากชั้นอาภัสสรพรหมลงมาเปนอยางนี้ และสัตวนั้น
ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดใน

อากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวชานาน ก็แหละ
สมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้แลเปนน้ําทั้งนั้น มืดมนแลไมเห็นอะไร ดวงจันทรและ
ดวงอาทิตยก็ยงั ไมปรากฎ ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายก็ยังไมปรากฎ กลางวันกลาง
คืนก็ยังไมปรากฎ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ยังไมปรากฎ ฤดูและปก็ยังไมปรากฎ
เพศชายและเพศหญิงก็ยังไมปรากฎ สัตวทั้งหลาย ถึงซึ่งอันนับเพียงวาสัตวเทา
นั้น ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นตอมา โดยลวงระยะกาลยืดยาวชานาน เกิด
งวนดินลอยอยูบ นน้ําทั่วไป ไดปรากฎแกสัตวเหลานั้นเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยว
ใหงวด แลวตั้งไวใหเย็นจับเปนฝาอยูขางบน ฉะนั้นงวนดินนั้นถึงพรอมดวยสี
กลิ่น รส มีสีคลายเนยใส หรือเนยขนอยางดี ฉะนั้น มีรสอรอยดุจรวงผึ้ง
เล็กอันหาโทษมิได ฉะนั้น ฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอมามีสัตวผูหนึ่งเปนคนโลนพูดวา ทาน
ผูเจริญทั้งหลาย นี่จักเปนอะไร แลวเอานิว้ ชอนงวนดินขึ้นลองลิ้มดู เมื่อเขาเอา
นิ้วชอนงวนดินขึ้นลองลิ้มดูอยู งวนดินไดซาบซานไปแลว เขาจึงเกิดความอยาก
ขึ้น ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมสัตวพวกอื่นก็พากันกระทําตามอยางสัตวนั้น
เอานิ้วชอนงวนดินขึ้นลองลิม้ ดู เมื่อสัตวเหลานั้นพากันเอานิ้วชอนงวนดินขึ้นลอง
ลิ้มดูอยู งวนดินไดซาบซานไปแลว สัตวเหลานั้นจึงเกิดความอยากขึ้น ตอมาสัตว
เหลานั้นพยายามเพื่อจะปนงวนดินใหเปนคําๆ ดวยมือแลวบริโภค ดูกรเสฏฐะ
และภารทวาชะ ในคราวที่พวกสัตวพยายามเพื่อจะปนงวนดินใหเปนคําๆ ดวยมือ
แลวบริโภคอยูน ั้น เมื่อรัศมีกายของสัตวเหลานั้นก็หายไปแลว ดวงจันทรและดวง
อาทิตยก็ปรากฏ เมื่อดวงจันทรและดวงอาทิตยปรากฏแลว ดวงดาวนักษัตรทั้งหลาย
ก็ปรากฏ เมื่อดวงดาวนักษัตรปรากฏแลว กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ เมื่อ
กลางคืนและกลางวันปรากฏแลว เดือนหนึง่ และกึ่งเดือนก็ปรากฏ เมื่อเดือนหนึ่ง
และกึ่งเดือนปรากฏอยู ฤดูและปก็ปรากฏ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวย
เหตุเพียงเทานี้แล โลกนี้จึงกลับเจริญขึ้นมาอีก ฯ
[๕๗] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นตอมาสัตวเหลานั้นพากันบริ*โภคงวนดิน รับประทานงวนดิน มีงวนดินเปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลชานาน
ดวยเหตุที่สัตวเหลานั้นมัวเพลินบริโภคงวนดินอยู รับประทานงวนดิน มีงวนดิน
เปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลชานาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลาขึ้นทุกที ทั้ง
ผิวพรรณก็ปรากฏวาแตกตางกันไป สัตวบางพวกมีผิวพรรณงาม สัตวบางพวกมี
ผิวพรรณไมงาม ในสัตวทั้งสองพวกนั้น สัตวพวกที่มีผิวพรรณงามนั้นพากันดูหมิ่น
สัตวพวกที่มีผิวพรรณไมงามวา พวกเรามีผวิ พรรณดีกวาพวกทาน พวกทานมีผิว
พรรณเลวกวาพวกเรา ดังนี้ เมื่อสัตวทั้งสองพวกนั้นเกิดมีการไวตัวดูหมิ่นกันขึ้น
เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเปนปจจัย งวนดินก็หายไป เมื่องวนดินหายไป
แลว สัตวเหลานั้นจึงพากันจับกลุม ครั้นแลว ตางก็บนถึงกันวา รสดีจริง รส

ดีจริง ดังนี้ ถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกัน คนเปนอันมากไดของที่มีรสดีอยางใดอยาง
หนึ่ง มักพูดกันอยางนี้วา รสอรอยแทๆ รสอรอยแทๆ ดังนี้ พวกพราหมณ
ระลึกไดถึงอักขระ ๑- ที่รูกันวาเปนของดี เปนของโบราณนั้นเทานั้น แตไมรูชัดถึง
เนื้อความแหงอักขระนั้นเลย ฯ
[๕๘] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นตอมา เมื่องวนดินของสัตว
เหลานั้นหายไปแลว ก็เกิดมีกระบิดินขึ้น กระบิดินนั้นปรากฏลักษณะคลายเห็ด
@๑. หมายถึงเรื่องราว
กระบิดินนั้นถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส มีสีเหมือนเนยใส หรือเนยขนอยางดีฉะนั้น
ไดมีรสอรอยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิไดฉะนั้น ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ครั้งนั้น สัตวเหลานั้นพยายามจะบริโภคกระบิดิน สัตวเหลานั้นบริโภคกระบิดินอยู
รับประทานกระบิดิน มีกระบิดินเปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลนาน ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ โดยประการที่สัตวเหลานั้นบริโภคกระบิดินอยู รับประทานกระบิดิน
มีกระบิดินเปนอาหาร ดํารงอยูไ ดสิ้นกาลชานาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลา
ขึ้นทุกที ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏวาแตกตางกันไป สัตวบางพวกมีผิวพรรณงาม สัตว
บางพวกมีผิวพรรณไมงาม ในสัตวทั้งสองจําพวกนั้น สัตวพวกที่มีผิวพรรณงาม
พากันดูหมิ่นสัตวพวกที่มีผิวพรรณไมงามวา พวกเรามีผวิ พรรณดีกวาพวกทาน พวก
ทานมีผิวพรรณเลวกวาพวกเรา ดังนี้ เมื่อสัตวทั้งสองพวกนัน้ เกิดมีการไวตัวดู
หมิ่นกันขึ้น เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเปนปจจัย กระบิดินก็หายไป เมื่อกระบิ
ดินหายไปแลว ก็เกิดมีเครือดินขึ้น เครือดินนั้นปรากฏคลายผลมะพราวทีเดียว
เครือดินนั้น ถึงพรอมดวยสี รส กลิ่น มีสีคลายเนยใส หรือเนยขนอยางดี
ฉะนั้น ไดมีรสอรอยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิไดฉะนั้น ฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตวเหลานั้นพยายามจะบริโภค
เครือดิน สัตวเหลานั้นบริโภคเครือดินอยู รับประทานเครือดิน มีเครือดินเปน
อาหาร ดํารงมาไดสิ้นกาลชานาน โดยประการที่สัตวเหลานั้นบริโภคเครือดินอยู
รับประทานเครือดิน มีเครือดินนั้นเปนอาหาร ดํารงมาไดสนิ้ กาลชานาน
สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลาขึ้นทุกที ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏวาแตกตางกันไป
สัตวบางพวกมีผิวพรรณงาม สัตวบางพวกมีผวิ พรรณไมงาม ในสัตวทั้งสองพวกนั้น
สัตวพวกที่มีผิวพรรณงาม พากันดูหมิ่นพวกที่มีผิวพรรณไมงามวา พวกเรามี
ผิวพรรณดีกวาพวกทาน พวกทานมีผิวพรรณเลวกวาพวกเรา ดังนี้ เมื่อสัตวทั้งสอง
พวกนั้นเกิดมีการไวตัวดูหมิ่นกัน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเปนปจจัย เครือดิน
ก็หายไป เมื่อเครือดินหายไปแลว สัตวเหลานั้นก็พากันจับกลุม ครั้นแลวตางก็
บนถึงกันวา เครือดินไดเคยมีแกพวกเราหนอ เดี๋ยวนี้เครือดินของพวกเราได
สูญหายเสียแลวหนอ ดังนี้ ถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกัน คนเปนอันมาก พอถูกความ
ระทมทุกขอยางใดอยางหนึ่งมากระทบ ก็มักบนกันอยางนี้วา สิ่งของของเราทั้งหลาย

ไดเคยมีแลวหนอ แตเดี๋ยวนี้ สิ่งของของเราทั้งหลายไดมาสูญหายเสียแลวหนอ
ดังนี้ พวกพราหมณระลึกไดถึงอักขระที่รูกันวาเปนของดีเปนของโบราณนั้นเทานั้น
แตไมรูชัดถึงเนื้อความแหงอักขระนั้นเลย ฯ
[๕๙] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นตอมา เมื่อเครือดินของสัตว
เหลานั้นหายไปแลว ก็เกิดมีขาวสาลีขึ้นเองในที่ที่ไมตองไถ เปนขาวไมมีรํา ไมมี
แกลบ ขาวสะอาด กลิ่นหอม มีเมล็ดเปนขาวสาร ตอนเย็นสัตวเหลานั้นนําเอา
ขาวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็น ตอนเชาขาวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกก็
งอกขึ้นแทนที่ ตอนเชาเขาพากันไปนําเอาขาวสาลีใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเชา
ตอนเย็นขาวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกแลวก็งอกขึ้นแทนที่ ไมปรากฏวาบกพรอง
ไปเลย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น พวกสัตวบริโภคขาวสาลีที่เกิด
ขึ้นเองในที่ที่ไมตองไถ พากันรับประทานขาวสาลีนั้น มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร
ดํารงมาไดสิ้นกาลชานาน ก็โดยประการที่สัตวเหลานั้นบริโภคขาวสาลีอนั เกิดขึ้น
เองอยู รับประทานขาวสาลีนั้น มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร ดํารงมาไดสิ้นการชา
นาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลาขึ้นทุกที ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏวาแตกตาง
กันออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏ นัยวา สตรีก็
เพงดูบุรุษอยูเสมอ และบุรุษก็เพงดูสตรีอยูเสมอ เมื่อคนทั้งสองเพศ ตางเพงดู
กันอยูเสมอ ก็เกิดความกําหนัดขึ้น เกิดความเรารอนขึ้นในกาย เพราะความเรา
รอนเปนปจจัย เขาทั้งสองจึงเสพเมถุนธรรมกัน ฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมัยนั้นแล สัตวพวกใดเห็นพวก
อื่นเสพเมถุนธรรมกันอยู ยอมโปรยฝุนใสบาง โปรยเถาใสบาง โยนมูลโคใส
บาง พรอมกับพูดวา คนชาติชั่ว จงฉิบหาย คนชาติชั่ว จงฉิบหาย ดังนี้ แลว
พูดตอไปวา ก็ทําไมขึ้นชื่อวาสัตว จึงทําแกสัตวเชนนี้เลา ขอที่วามานั้น จึงได
เปนธรรมเนียมมาจนถึงทุกวันนี้ ในชนบทบางแหง คนทั้งหลาย โปรยฝุนใส
บาง โปรยเถาใสบาง โยนมูลโคใสบาง ในเมื่อเขาจะนําสัตวที่ประพฤติชั่วราย
ไปสูตะแลงแกง พวกพราหมณมาระลึกถึงอักขระที่รูกันวาเปนของดี อันเปนของ
โบราณนั้นเทานั้น แตพวกเขาไมรูชัดถึงเนื้อความแหงอักขระนั้นเลย ฯ
[๖๐] ดูกรวาเสฏฐะและภารวาชะ ก็สมัยนั้นการโปรยฝุนใสกันเปนตน
นั้นแล สมมติกันวาไมเปนธรรม มาในบัดนี้ สมมติกันวาเปนธรรมขึ้น ก็สมัยนั้น
สัตวพวกใด เสพเมถุนกัน สัตวพวกนั้นเขาบานหรือนิคมไมได สิ้นสองเดือน
บาง สามเดือนบาง ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมื่อใดแล สัตวทั้งหลายพา
กันเสพอสัทธรรมนั่นอยูเสมอ เมื่อนั้น จึงพยายามสรางเรือนกันขึ้น เพื่อเปนที่
กําบังอสัทธรรมนั้น ครั้งนั้น สัตวผูหนึ่ง เกิดความเกียจครานขึ้น จึงไดมีความ
เห็นอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ เราชางลําบากเสียนี่กระไร ที่ตองไปเก็บขาวสาลี
มา ทั้งในเวลาเย็นสําหรับอาหารเย็น ทั้งในเวลาเชาสําหรับอาหารเชา อยากระ

นั้นเลย เราควรไปเก็บเอาขาวสาลีมาไวเพื่อบริโภคทั้งเย็นทั้งเชาเสียคราวเดียวเถิด
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอแตนั้นมา สัตวผูนั้นก็ไปเก็บเอาขาวสาลีมาไว
เพื่อบริโภคทั้งเย็นทั้งเชาเสียคราวเดียวกัน ฉะนี้แล ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ครั้งนั้น สัตวผูหนึ่งเขาไปหาสัตวผูนั้นแลวชวนวา ดูกรสัตวผเู จริญ มาเถิด เรา
จักไปเก็บขาวสาลีกัน สัตวผูนั้นตอบวา ดูกรสัตวผูเจริญ ฉันไปเก็บเอาขาวสาลี
มาไวเพื่อบริโภคพอทั้งเย็นทั้งเชาเสียคราวเดียวแลว ตอมา สัตวผูนั้นถือตามแบบ
อยางของสัตวผูนั้น จึงไปเก็บเอาขาวสาลีมาไวคราวเดียวเพื่อสองวัน แลวพูดวา
ไดยินวา แมอยางนี้ก็ดีเหมือนกันทานผูเจริญ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอ
มาสัตวอีกผูหนึ่ง เขาไปหาสัตวผูนั้น แลวชวนวา ดูกรสัตวผูเจริญ มาเถิด เรา
จักไปเก็บขาวสาลีกัน สัตวผูนั้นตอบวา ดูกรสัตวผูเจริญ ฉันไปเก็บเอาขาวสาลี
มาไวเพื่อบริโภคพอทั้งเย็นทั้งเชาเสียคราวเดียวแลว ฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวผูนั้นถือตามแบบอยางของ
สัตวนั้น จึงไปเก็บเอาขาวสาลีมาไวคราวเดียว เพื่อสี่วัน แลวพูดวา แมอยางนี้
ก็ดีเหมือนกัน ทานผูเจริญ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอมาสัตวอีกผูหนึง่
เขาไปหาสัตวผูนั้น แลวชวนวา ดูกรสัตวผูเจริญ มาเถิด เราจักไปเก็บขาวสาลี
กัน สัตวผูนั้นตอบวา ดูกรสัตวผูเจริญ ขาพเจาไดไปเก็บขาวสาลีมาไวคราวเดียว
เพื่อสี่วันแลว ครั้งนั้นแล สัตวผูนั้น ถือตามแบบอยางของสัตวนั้น จึงไปเก็บ
ขาวสาลีมาไวคราวเดียว เพื่อแปดวัน แลวพูดวา แมอยางนีก้ ็ดีเหมือนกันทานผู
เจริญ เมื่อใด สัตวทั้งหลายเหลานั้นพยายามเก็บขาวสาลีสะสมไวเพื่อบริโภคกัน
ขึ้น เมื่อนั้นแล ขาวสาลีนั้นจึงกลายเปนขาวมีรําหอเมล็ดบาง มีแกลบหุมเมล็ด
บาง ตนที่ถูกเกี่ยวแลวก็ไมกลับงอกแทน ปรากฏวาขาดเปนตอนๆ (ตั้งแตนั้น
มา) จึงไดมีขาวสาลีเปนกลุมๆ ฯ
[๖๑] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในครั้งนั้น สัตวเหลานั้นพากันมา
จับกลุม ครั้นแลวตางก็มาปรับทุกขกันวา ดูกรทานผูเจริญ เดี๋ยวนี้ เกิดมีธรรม
ทั้งหลายอันเลวทรามปรากฏขึ้นในสัตวทั้งหลายแลว ดวยวา เมื่อกอนพวกเราได
เปนผูสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปได
ในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในวิมานนั้นสิ้นกาลยืดยาวชานาน บาง
ครั้งบางคราวโดยระยะยืดยาวชานาน เกิดงวนดินลอยขึ้นบนน้ํา ทั่วไปแกเราทุกคน
งวนดินนั้นถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส พวกเราทุกคนพยายามปนงวนดินกระทําใหเปน
คําๆ ดวยมือทั้งสองเพือ่ จะบริโภค เมื่อพวกเราทุกคน พยายามปนงวนดินกระ
ทําใหเปนคําๆ ดวยมือทั้งสองเพื่อจะบริโภคอยู รัศมีกายก็หายไป เมื่อรัศมีกาย
หายไปแลว ดวงจันทรดวงอาทิตยก็ปรากฏขึ้น เมื่อดวงจันทรดวงอาทิตยปรากฏขึ้น
แลว ดาวนักษัตรทั้งหลายก็ปรากฏขึ้น เมื่อดวงดาวนักษัตรทั้งหลายปรากฏขึ้นแลว
กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏขึ้น เมื่อกลางคืนและกลางวันปรากฎขึ้นแลว เดือน

หนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏขึ้น เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนปรากฏขึ้นแลว ฤดูและ
ปก็ปรากฏ พวกเราทุกคนบริโภคงวนดินอยู รับประทานงวนดิน มีงวนดินเปน
อาหารดํารงชีพอยูไดสิ้นกาลชานาน เพราะมีธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศลชั่วชาปรากฏ
ขึ้นแกพวกเรา งวนดินจึงหายไป เมื่องวนดินหายไปแลว จึงมีกระบิดินปรากฏขึ้น
ระบิดินนั้นถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส พวกเราทุกคนบริโภคระบิดิน เมื่อพวกเรา
ทุกคนบริโภคระบิดินนั้นอยู รับประทานระบิดิน มีระบิดินเปนอาหาร ดํารงอยู
ไดสิ้นกาลชานาน เพราะมีธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศลชั่วชาปรากฏขึ้นแกพวกเรา
ระบิดินจึงหายไป เมื่อระบิดินหายไปแลว จึงมีเครือดินปรากฏขึ้น เครือดินนั้น
ถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส พวกเราทุกคนพยายามบริโภคเครือดิน เมื่อพวกเรา
ทุกคนบริโภคเครือดินนั้นอยู รับประทานเครือดิน มีเครือดินเปนอาหาร ดํารงอยู
ไดสิ้นกาลชานาน เพราะมีธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศลชั่วชาปรากฏขึ้นแกพวกเรา
เครือดินจึงหายไป เมื่อเครือดินหายไปแลว จึงมีขาวสาลีปรากฏขึ้นเองในที่ไม
ตองไถ เปนขาวที่ไมมีรํา ไมมีแกลบ ขาวสะอาด กลิ่นหอม มีเมล็ดเปนขาว
สาร ตอนเย็นพวกเราทุกคนไปนําเอาขาวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็น
ตอนเชาขาวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกก็งอกขึ้นแทนที่ ตอนเชาพวกเราทุกคนไปนํา
เอาขาวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเชา ตอนเย็น ขาวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ด
สุกก็งอกขึ้นแทนที่ ไมปรากฏวาบกพรองไปเลย เมื่อพวกเราทุกคนบริโภคขาวสาลี
ซึ่งเกิดขึ้นเองในที่ไมตองไถอยู รับประทานขาวสาลีนั้น มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร
ดํารงอยูไดสิ้นกาลชานาน เพราะมีธรรมทั้งหลายที่เปนอกุศลชั่วชาปรากฏขึ้นแก
พวกเรา ขาวสาลีนั้นจึงกลายเปนขาวมีรําหุมเมล็ดบาง มีแกลบหอเมล็ดไวบา ง
แมตนที่เกี่ยวแลวก็ไมงอกขึ้นแทนที่ ปรากฏวาขาดเปนตอนๆ จึงไดมีขาวสาลี
เปนกลุมๆ อยากระนั้นเลย พวกเราควรมาแบงขาวสาลีและปกปนเขตแดนกัน
เสียเถิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นแลว สัตวทั้งหลายจึงแบงขาวสาลี
ปกปนเขตแดนกัน ฯ
[๖๒] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวผูหนึง่ เปนคน
โลภ สงวนสวนของตนไว ไปเก็บเอาสวนอื่นที่เขาไมไดใหมาบริโภค สัตว
ทั้งหลายจึงชวยกันจับสัตวผูนนั้ ครั้นแลว ไดตักเตือนอยางนีว้ า แนะสัตว
ผูเจริญ ก็ทานกระทํากรรมชั่วชานัก ที่สงวนสวนของตนไว ไปเก็บเอาสวนอื่นที่
เขาไมไดใหมาบริโภค ทานอยาไดกระทํากรรมชั่วชาเห็นปานนี้อีกเลย ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวผูนั้นแล รับคําของสัตวเหลานัน้ แลว แมครั้ง
ที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓ สัตวนั้นสงวนสวนของตนไว ไปเก็บเอาสวนอื่นที่เขาไมได
ใหมาบริโภค สัตวเหลานั้นจึงชวยกันจับสัตวผูนั้น ครั้นแลว ไดตักเตือนวา
แนะ สัตวผูเจริญ ทานทํากรรมอันชั่วชานัก ที่สงวนสวนของตนไว ไปเอาสวน
ที่เขาไมไดใหมาบริโภค ทานอยาไดกระทํากรรมอันชั่วชาเห็นปานนี้อีกเลย สัตว

พวกหนึ่งประหารดวยฝามือ พวกหนึ่งประหารดวยกอนดินบาง พวกหนึ่งประหาร
ดวยทอนไม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุเชนนั้นเปนตนมา
การถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหจึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกลาวเท็จ
จึงปรากฏ การถือทอนไมจึงปรากฏ ครั้งนั้นแล พวกสัตวที่เปนผูใหญจึงประชุม
กัน ครั้นแลว ตางก็ปรับทุกขกันวา พอเอย ก็การถือเอาสิ่งของที่เจาของไมได
ใหจักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทอนไมจกั
ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหลาใด บาปธรรมเหลานั้นเกิดปรากฏแลวในสัตว
ทั้งหลาย อยากระนั้นเลย พวกเราจักสมมติสัตวผูหนึ่งใหเปนผูวากลาวผูที่ควร
วากลาวไดโดยชอบ ใหเปนผูติเตียนผูที่ควรติเตียนไดโดยชอบ ใหเปนผูขับไล
ผูที่ควรขับไลไดโดยชอบ สวนพวกเราจักแบงสวนขาวสาลีใหแกผูนั้น ดังนี้
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นแลว สัตวเหลานั้น พากันเขาไปหาสัตวที่
สวยงามกวา นาดูนาชมกวา นาเลื่อมใสกวา และนาเกรงขามมากกวาสัตวทุกคน
แลว จึงแจงเรือ่ งนี้วา ขาแตสัตวผูเจริญ มาเถิดพอ ขอพอจงวากลาวผูที่ควรวา
กลาวไดโดยชอบ จงติเตียนผูที่ควรติเตียนไดโดยชอบ จงขับไลผูที่ควรขับไลได
โดยชอบเถิด สวนพวกขาพเจาจักแบงสวนขาวสาลีใหแกพอ ดูกรวาเสฏฐะและ
ภารทวาชะ สัตวผูนั้นแลรับคําของสัตวเหลานัน้ แลว จึงวากลาวผูที่ควรวากลาวได
โดยชอบ ติเตียนผูที่ควรติเตียนไดโดยชอบ ขับไลผูที่ควรขับไลไดโดยชอบ
สวนสัตวเหลานั้นก็แบงสวนขาวสาลีใหแกสัตวที่เปนหัวหนานั้น ฯ
[๖๓] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผูที่เปนหัวหนาอัน
มหาชนสมมติ ดังนี้แล อักขระวา มหาชนสมมติ จึงอุบัติขึ้นเปนอันดับแรก
เพราะเหตุผูที่เปนหัวหนา เปนใหญยิ่งแหงเขตทั้งหลาย ดังนี้แล อักขระวา
กษัตริย กษัตริย จึงอุบัติขึ้นเปนอันดับที่สอง เพราะเหตุที่ผูเปนหัวหนายังชน
เหลาอื่นใหสุขใจไดโดยธรรม ดังนี้แล อักขระวา ราชา ราชา จึงอุบัติขึ้นเปน
อันดับที่สาม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังนีแ้ ล การบังเกิดขึ้น
แหงพวกกษัตริยนั้น มีขึ้นได เพราะอักขระที่รูกันวาเปนของดี เปนของโบราณ
อยางนี้แล เรื่องของสัตวเหลานั้น จะตางกันหรือเหมือนกัน จะไมตางกันหรือ
ไมเหมือนกัน ก็ดวยธรรมเทานั้น ไมใชนอกไปจากธรรม ดูกรวาเสฏฐะและ
ภารทวาชะ ความจริง ธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลา
ที่เห็นอยู ทั้งในเวลาภายหนา ฯ
[๖๔] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวบางจําพวกไดมี
ความคิดขึ้นอยางนี้วา พอเอย การถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหจักปรากฏ การ
ติเตียนจักปรากฏ การกลาวเท็จจักปรากฏ การถือทอนไมจักปรากฏ การขับไล
จักปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหลาใด บาปธรรมเหลานั้นเกิดปรากฏแลวในสัตว
ทั้งหลาย อยากระนั้นเลย พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมที่ชั่วชากันเถิด สัตว

เหลานั้นพากันลอยอกุศลธรรมที่ชั่วชาแลว ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะ
เหตุที่สัตวเหลานั้นพากันลอยอกุศลธรรมที่ชวั่ ชาอยู ดังนี้แล อักขระวา พวก
พราหมณๆ จึงอุบัติขึ้นเปนอันดับแรก พราหมณเหลานั้นพากันสรางกระทอมซึ่ง
มุงและบังดวยใบไมในราวปา เพงอยูในกระทอมซึ่งมุงและบังดวยใบไม พวกเขา
ไมมีการหุงตม และไมมีการตําขาว เวลาเย็น เวลาเชา ก็พากันเที่ยวแสวงหา
อาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื่อบริโภคในเวลาเย็นเวลาเชา เขาเหลานั้น
ครั้นไดอาหารแลว จึงพากันกลับไปเพงอยูในกระทอมซึ่งมุงและบังดวยใบไมใน
ราวปาอีก คนทั้งหลายเห็นพฤติการณของพวกพราหมณนนั้ แลวพากันพูดอยางนี้วา
พอเอย สัตวพวกนี้แลพากันมาสรางกระทอมซึ่งมุงและบังดวยใบไมในราวปา
แลวเพงอยูในกระทอมซึ่งมุงและบังดวยใบไม ไมมีการหุงตม ไมมีการตําขาว
เวลาเย็นเวลาเชา ก็พากันเที่ยวแสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื่อ
บริโภคในเวลาเย็นเวลาเชา เขาเหลานั้นครั้นไดอาหารแลวจึงพากันกลับไปเพงอยู
ในกระทอมซึ่งมุงและบังดวยใบไมในราวปาอีก ฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุนั้นแล อักขระวา พวกเจริญ
ฌาน พวกเจริญฌาน ดังนี้ จึงอุบัติขึ้นเปนอันดับที่สอง บรรดาสัตวเหลานั้นแล
สัตวบางพวกเมื่อไมอาจสําเร็จฌานได ที่กระทอมซึ่งมุงและบังดวยใบไมในราวปา
จึงเที่ยวไปยังคามและนิคมที่ใกลเคียงแลวก็จดั ทําพระคัมภีรมาอยู คนทั้งหลายเห็น
พฤติการณของพวกพราหมณนี้นั้นแลว จึงพูดอยางนี้วา พอเอย ก็สัตวเหลานี้
ไมอาจสําเร็จฌานไดที่กระทอมซึ่งมุงและบังดวยใบไมในราวปา เที่ยวไปยังบาน
และนิคมที่ใกลเคียง จัดทําพระคัมภีรไปอยู ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บัดนี้
พวกชนเหลานี้ไมเพงอยู บัดนี้ พวกชนเหลานีไ้ มเพงอยู ดังนีแ้ ล อักขระวา
อชฺฌายิกา ๑- อชฺฌายิกา จึงอุบัติขึ้นเปนอันดับที่สาม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ก็สมัยนั้น การทรงจํา การสอน การบอกมนต ถูกสมมติวาเลว มาในบัดนี้
สมมติวาประเสริฐ ดวยประการดังกลาวมานีแ้ ล การอุบัติขึ้นแหงพวกพราหมณ
นั้นมีขึ้นได เพราะอักขระที่รูกันวาเปนของดีเปนของโบราณอยางนี้แล เรือ่ งของ
สัตวเหลานั้นจะตางกันหรือเหมือนกันจะไมตางกันหรือไมเหมือนกัน ก็ดวยธรรม
เทานั้น ไมใชนอกไปจากธรรม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริง ธรรม
เทานั้นเปนของประเสริฐสุดในประชุมชน ทั้งในเวลาที่เห็นอยู ทั้งในเวลา
ภายหนา ฯ
[๖๕] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตวเหลานั้นแล สัตวบาง
จําพวกยึดมั่นเมถุนธรรม แลวประกอบการงานเปนแผนกๆ เพราะเหตุที่สัตว
เหลานั้นยึดมั่นเมถุนธรรม แลวประกอบการงานเปนแผนกๆ นั้นแล อักขระวา
เวสฺสา เวสฺสา ดังนี้ จึงอุบัติขึ้น ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการ
ดังที่กลาวมานี้ การอุบัติขึ้นแหงพวกแพศยนั้นมีขึ้นได เพราะอักขระที่รูกันวาเปน

ของดี เปนของโบราณ อยางนี้แล เรื่องของสัตวเหลานั้นจะตางกันหรือเหมือนกัน
จะไมตางกันหรือไมเหมือนกัน ก็ดวยธรรมเทานั้น ไมใชนอกไปจากธรรม ฯลฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังที่กลาวมานี้แล การอุบัติขึ้นแหงพวก
ศูทรนั้นมีขึ้นได เพราะอักขระที่รูกันวาเปนของดี เปนของโบราณ อยางนี้แล
เรื่องของสัตวเหลานั้นจะตางกันหรือเหมือนกัน จะไมตางกันหรือไมเหมือนกัน
ก็ดวยธรรมเทานั้น ไมใชนอกไปจากธรรม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความ
จริง ธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู ทั้งใน
เวลาภายหนา ฯ
[๖๖] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยอยู ที่กษัตริยบาง พราหมณ
บาง แพศยบาง ศูทรบาง ตําหนิธรรมของตน จึงไดออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ดวยประสงควา เราจักเปนสมณะ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวก
สมณะจะเกิดมีขึ้นได จากวรรณะทั้งสี่ นี้แล เรื่องของสัตวเหลานั้นจะตางกัน
หรือเหมือนกัน จะไมตางกันหรือไมเหมือนกัน ก็ดวยธรรมเทานั้น ไมใชนอก
ไปจากธรรม ความจริงธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐที่สุดในประชุมชน ทั้งใน
เวลาที่เห็นอยู ทั้งในเวลาภายหนา ฯ
[๖๗] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศย
ก็ดี ... ศูทรก็ดี ... สมณะก็ดี ... ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เปนมิจฉาทิฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ
เปนเหตุเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ทั้งสิ้น ฯ
[๖๘] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศย
ก็ดี ... ศูทรก็ดี ... สมณะก็ดี ... ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เปนสัมมาทิฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ
เปนเหตุ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๖๙] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศย
ก็ดี ... ศูทรก็ดี ... สมณะก็ดี ... มีปรกติกระทํากรรมทั้งสอง [คือสุจริตและทุจริต] ดวย
กาย มีปรกติกระทํากรรมทั้งสองดวยวาจา มีปรกติกระทํากรรมทั้งสองดวยใจ มี
ความเห็นปนกัน ยึดถือการกระทําดวยอํานาจความเห็นปนกัน เพราะยึดถือการ
กระทําดวยอํานาจความเห็นปนกันเปนเหตุ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอม
เสวยสุขบาง ทุกขบาง ฯ
[๗๐] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศย
ก็ดี ... ศูทรก็ดี ... สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศัยการเจริญโพธิปกขิยธรรม
ทั้ง ๗ แลว ยอมปรินิพพานในปจจุบันนี้ทีเดียว ฯ
[๗๑] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็บรรดาวรรณะทั้งสี่นี้ วรรณะใด

เปนภิกษุ สิ้นอาสวะแลว มีพรหมจรรยอยูจบแลว มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
วางภาระเสียไดแลว ลุถึงประโยชนของตนแลว หมดเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแลว
หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ วรรณะนั้นปรากฏวา เปนผูเลิศกวาคนทั้งหลาย
โดยธรรมแทจริง มิใชนอกไปจากธรรมเลย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความ
จริงธรรมเทานั้นเปนของประเสริฐที่สุดในประชุมชน ทั้งในเวลาเห็นอยู ทั้งใน
เวลาภายหนา ฯ
[๗๒] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมสนังกุมารพรหมก็ไดภาษิต
คาถาไววา
กษัตริยเปนประเสริฐที่สุด ในหมูชนผูรังเกียจ
ดวยโคตร ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เปนประเสริฐที่สุดในหมูเทวดาและมนุษย ฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็คาถานี้สนังกุมารพรหมขับถูกไมผิด ภาษิต
ไวถูก ไมผิด ประกอบดวยประโยชน มิใชไมประกอบดวยประโยชน เราเห็น
ดวย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ถึงเราก็กลาวอยางนีว้ า
กษัตริยเปนประเสริฐที่สุดในหมูชนผูรังเกียจ
ดวยโคตร ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เปนประเสริฐที่สุดในหมูเทวดาและมนุษย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนแลว วาเสฏฐะและภารทวาชะยินดี
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล ฯ
จบ อัคคัญญสูตร ที่ ๔
-----------๕. สัมปสาทนียสูตร (๒๘)
---------[๗๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของปาวาริกเศรษฐี
เขตเมืองนาลันทา ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค
อยางนี้วา ทั้งอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมมีสมณะหรือพราหมณอื่นที่จะมี
ความรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร เธอกลาวอาสภิวาจานี้ประเสริฐแท
เธอบันลือสีหนาทซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ทั้งอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมมีสมณะ
หรือพราหมณอื่นที่จะมีความรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ ฯ

[๗๔] ดูกรสารีบุตร เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูซึ่งพระผูม ีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมด ซึ่งไดมีแลวในอดีต วาพระผูมีพระภาคเหลานั้น
ไดมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวมิ ุตติ
อยางนี้ ไดละหรือ ฯ
สา. ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรสารีบุตร ก็เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูซ ึ่งพระผูมีพระภาคอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมด ซึ่งจักมีในอนาคตวา พระผูมีพระภาคเหลานั้น จักมีศีล
อยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวิมุตติอยางนี้
ไดละหรือ ฯ
ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรสารีบุตร ก็เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูเ ราผูเปนพระอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาอยู ณ บัดนี้วา พระผูมีพระภาคมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระปญญา
อยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวิมุตติอยางนี้ ไดละหรือ ฯ
ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรสารีบุตร ก็เธอไมมีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาที่มี
ในอดีต อนาคต และปจจุบันเหลานั้น เหตุไฉน เธอจึงหาญกลาวอาสภิวาจาอัน
ประเสริฐนี้ บันลือสีหนาทซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนีว้ า ทั้งอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมมี
สมณะหรือพราหมณอื่น ที่จะมีความรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคในทางพระสัม*โพธิญาณ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงวาขาพระองคจะไมมีเจโตปริยญาณในพระอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาที่มีในอดีต อนาคต และปจจุบันก็จริง แตขาพระองคก็ทราบ
อาการที่เปนแนวของธรรมได เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชา มีปอม
แนนหนา มีกําแพงและเชิงเทินมั่นคง มีประตูๆ เดียว คนยามเฝาประตูที่เมือง
นั้นเปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา คอยหามคนที่ตนไมรูจัก ยอมใหแตคนที่
รูจักเขาไป เขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกําแพงรอบๆ เมืองนั้น ไมเห็นที่ตอหรือชอง
กําแพง โดยที่สุดแมพอแมวลอดออกมาได จึงคิดวา สัตวที่มีรางใหญจะเขามาสู
เมืองนี้หรือจะออกไป สัตวทั้งหมดสิ้น จะตองเขาออกทางประตูนี้เทานั้น ฉันใด
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคก็ทราบอาการที่เปนแนวของธรรมได ฉันนั้น
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาที่ไดมีแลวในอดีตทั้งสิ้น ลวนทรงละนิวรณ
๕ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทอนกําลังปญญา ลวนมีพระมนัสตั้งมั่นแลวใน
สติปฏฐาน ๔ เจริญสัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัม*โพธิญาณ แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งจักมีในอนาคตทั้งสิ้น
ก็จักตองทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทอนกําลังปญญา จักมี

พระมนัสตั้งมั่นแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญสัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงจะได
ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ถึงแมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ณ บัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทอนกําลังปญญา มี
พระมนัสตั้งมั่นแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญสัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงได
ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ขาพระองคเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
เพื่อฟงธรรม พระองคทรงแสดงธรรมอยางยอดเยี่ยม ประณีตยิ่งนัก ทั้งฝายดํา
ฝายขาว พรอมดวยอุปมาแกขาพระองค พระองคทรงแสดงธรรมอยางยอดเยี่ยม
ประณีตยิ่งนัก ทั้งฝายดําฝายขาว พรอมดวยอุปมาดวยประการใดๆ ขาพระองคก็รู
ยิ่งในธรรมนั้นดวยประการนัน้ ๆ ไดถึงความสําเร็จธรรมบางสวนในธรรมทั้งหลาย
แลว จึงเลื่อมใสในพระองควา พระผูมีพระภาคเปนผูตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆเปนผูปฏิบัติชอบแลว ฯ
[๗๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมที่เยี่ยม
คือพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งไดแกกุศลธรรม
เหลานี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕
โพชฌงค ๗ อริยมรรค ประกอบดวยองค ๘ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน นี้ก็เปนขอธรรมที่เยี่ยมในกุศลธรรมทั้งหลาย พระผูมพี ระภาค
ยอมทรงรูย ิ่งธรรมขอนั้นไดหมดสิ้น เมื่อทรงรูยิ่งธรรมขอนัน้ ไดหมดสิ้น ก็ไมมีธรรม
ขออื่นที่จะทรงรูยิ่งขึ้นไป ซึ่งสมณะหรือพราหมณอื่นรูยิ่งแลวจะมีความรูยิ่งไปกวา
พระองค ในฝายกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ
[๗๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมที่เยี่ยม
คือพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายบัญญัติอายตนะ อันไดแกอายตนะภายใน
และอายตนะภายนอก อยางละ ๖ เหลานี้ คือ จักษุกับรูป โสตกับเสียง ฆานะ
กับกลิ่น ชิวหากับรส กายกับโผฏฐัพพะ มนะกับธรรมารมณ นี้ก็เปนขอธรรมที่เยี่ยม
ในฝายบัญญัติอายตนะ พระผูมีพระภาคยอมทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดสิน้ เมื่อ
ทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดสิ้น ก็ไมมีธรรมขออื่นที่จะทรงรูยิ่งขึ้นไป ซึ่งสมณะ
หรือพราหมณอื่นรูยงิ่ แลวจะมีความรูยิ่งไปกวาพระองค ในฝายบัญญัติอายตนะ ฯ
[๗๗] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง เปนขอธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในการกาวลงสูครรภ การกาวลงสูครรภ ๔ เหลานี้
คือสัตวบางชนิดในโลกนี้ ไมรูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา ไมรูสึกตัวอยูใน
ครรภมารดา ไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภขอที่ ๑ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง สัตวบางชนิดในโลกนี้ รูสกึ ตัวกาวลงสูครรภมารดาอยาง*เดียว แตไมรสู ึกตัวอยูในครรภมารดา ไมรสู ึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการ

กาวลงสูครรภขอที่ ๒ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง สัตวบางชนิดในโลกนี้ รูสกึ ตัวกาวลงสูครรภมารดา รูสึก
ตัวอยูในครรภมารดา แตไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภ
ขอที่ ๓ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง สัตวบางชนิดในโลกนี้ รูสกึ ตัวกาวลงสูครรภมารดา
รูสึกตัวอยูในครรภมารดา รูสกึ ตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภ
ขอที่ ๔ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ก็เปนขอธรรมที่เยี่ยม ในการกาวลงสูครรภ ฯ
[๗๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในวิธีแหงการดักใจคน วิธีแหงการดักใจคน ๔
อยางเหลานี้ คือคนบางคนในโลกนี้ ดักใจไดดวยนิมิตวา ใจของทานอยางนี้ ใจของทาน
เปนอยางนี้ จิตของทานเปนดังนี้ เขาดักใจไดมากอยางทีเดียววา เรือ่ งนั้นตองเปน
เหมือนอยางนัน้ แนนอน เปนอยางอื่นไปไมได นี้วิธีแหงการดักใจคนขอที่ ๑ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง บางคนในโลกนี้ มิไดดักใจไดดวยนิมิต ตอไดฟงเสียง
ของมนุษย หรืออมนุษย หรือเทวดาทั้งหลายแลว จึงดักใจไดวา ใจของทาน
อยางนี้ ใจของทานเปนอยางนี้ จิตของทานเปนดังนี้ เขาดักใจไดมากอยางทีเดียว
วา เรื่องนั้นตองเปนเหมือนอยางนั้นแนนอน เปนอยางอื่นไปไมได นี้วิธีแหงการ
ดักใจคนขอที่ ๒ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง คนบางคนในโลกนี้ มิไดดกั ใจไดดวยนิมติ ทั้งมิไดฟงเสียง
ของมนุษยหรืออมนุษยหรือเทวดาทั้งหลายดักใจไดเลย ตอไดฟงเสียงละเมอของผูว ิตก
วิจาร จึงดักใจไดวา ใจของทานอยางนี้ ใจของทานเปนอยางนี้ จิตของทานเปน
ดังนี้ เขาดักใจไดมากอยางทีเดียววา เรือ่ งนั้นตองเปนเหมือนอยางนั้นแนนอน
เปนอยางอื่นไปไมได นี้วิธีแหงการดักใจคนขอที่ ๓ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง คนบางคนในโลกนี้ มิไดดกั ใจไดดวยนิมติ มิไดฟงเสียง
ของมนุษยหรืออมนุษยหรือเทวดาทั้งหลาย ดักใจไดเลย ทั้งมิไดฟงเสียงละเมอของ
ผูวิตกวิจารดักใจไดเลย แตยอมกําหนดรูใจของผูไดสมาธิซงึ่ ยังมีวิตกวิจารดวยใจ
ไดวา มโนสังขารของทานผูนี้ตั้งอยูดวยประการใด เขาจะตองตรึกถึงวิตกชื่อนี้
ในลําดับจิตขณะนี้ ดวยประการนั้น เขาดักใจไดมากอยางทีเดียววา เรือ่ งนัน้ ตอง
เปนเหมือนอยางนั้นแนนอน เปนอยางอื่นไปไมได นี้วิธีแหงการดักใจคนขอที่ ๔ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ก็เปนขอธรรมที่เยี่ยม ในวิธีแหงการดักใจคน ฯ
[๗๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในทัศนสมาบัติ ทัศนสมาบัติ ๔ อยางเหลานี้ คือสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครือ่ งเผากิเลส

อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท
อาศัยมนสิการโดยชอบแลว ไดบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมพิจารณา
กายนี้แหละ แตพื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุม โดยรอบ เต็มไปดวย
ของไมสะอาดมีประการตางๆ วามีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย
อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง เลือด เหงือ่ มันขน น้ําตา มัน*เหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร นี้ทัศนสมาบัติ ขอที่ ๑ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียร
เครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ
ไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแลวไดบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว
ยอมพิจารณากายนี้แหละ แตพื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดย
รอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา มีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน
เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต
ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง เลือด
เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอพิจารณาเห็น
กระดูก กาวลวงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรษุ เสีย นี้ทัศนสมาบัติขอที่ ๒ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียร
เครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ
ไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแลวไดบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว
ยอมพิจารณากายนี้แหละ แตพื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดยรอบ
เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา มีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟน
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ
ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง เลือด เหงื่อ มันขน
น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอพิจารณาเห็นกระดูก กาวลวง
ผิวหนังเนือ้ และเลือดของบุรุษเสีย และยอมรูก ระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแลว
โดยสวนสอง คือทั้งที่ตั้งอยูในโลกนี้ ทั้งที่ตั้งอยูในปรโลกได นี้ทัศนสมาบัติ
ขอที่ ๓ ฯ
ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียร
เครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ
ไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวไดบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว
ยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ แตพื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดย
รอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา มีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ
ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต
ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง เลือด

เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอยอมพิจารณา
เห็นกระดูก กาวลวง ผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย และยอมรูกระแสวิญญาณ
ของบุรุษ ซึ่งขาดแลวโดยสวนสอง คือทั้งที่ไมตั้งอยูในโลกนี้ ทั้งที่ไมตั้งอยูใน
ปรโลก นี้ทัศนสมาบัติขอที่ ๔ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในทัศนสมาบัติ ฯ
[๘๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายบุคคลบัญญัติ บุคคล ๗ พวกเหลานี้ คือ
อุภโตภาควิมุตติ ๑ ปญญาวิมุตติ ๑ กายสักขิ ๑ ทิฏฐิปตตะ ๑ สัทธาวิมุตติ ๑
ธรรมานุสารี ๑ สัทธานุสารี ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยม ในฝาย
บุคคลบัญญัติ ฯ
[๘๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมที่เยี่ยม
คือพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายธรรม เปนที่ตั้งมั่น โพชฌงค ๗ เหลานี้
คือ สติสัมโพชฌงค ๑ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ๑ วิริยสัมโพชฌงค ๑ ปติ
สัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในฝายธรรมที่ตั้งมัน่ ฯ
[๘๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายปฏิปทา ปฏิปทา ๔ เหลานี้ คือ๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติลําบาก ทั้งรูไดชา ฯ
๒. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว ฯ
๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติไดสะดวก แตรูไดชา ฯ
๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติไดสะดวก ทั้งรูไดเร็ว ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ในปฏิปทา ๔ นั้น ปฏิปทาที่ปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชา
นี้ นับวาเปนปฏิปทาที่ทราม เพราะประการทั้งสอง คือ เพราะปฏิบัติลําบากและ
เพราะรูไดชา อนึ่ง ปฏิปทาที่ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็วนี้ นับวาเปนปฏิปทาที่ทราม
เพราะปฏิบัติลําบาก ปฏิปทาที่ปฏิบัติไดสะดวกแตรูไดชานี้ นับวาเปนปฏิปทาที่ทราม
เพราะรูไดชา สวนปฏิปทาที่ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็วนี้ นับวาเปนปฏิปทาประณีต
เพราะประการทั้งสอง คือ เพราะปฏิบัติสะดวกและเพราะรูไดเร็ว ขาแตพระองค
ผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในฝายปฏิปทา ฯ
[๘๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายภัสสสมาจาร (มรรยาทเกี่ยวดวยคําพูด) คน
บางคนในโลกนี้ ไมกลาววาจาเกี่ยวดวยมุสาวาท ไมกลาววาจาสอเสียด อันทํา
ความแตกราวกัน ไมกลาววาจาอันเกิดแตความแขงดีกัน ไมมุงความชนะ กลาว
แตวาจา ซึ่งไตรตรองดวยปญญา อันควรฝงไวในใจ ตามกาลอันควร ขาแตพระองค
ผูเจริญ นี้เปนขอธรรมที่เยี่ยมในฝายภัสสสมาจาร ฯ

[๘๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมที่เยี่ยม
คือพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายศีลสมาจารของบุรษุ คนบางคนในโลกนี้
เปนคนมีสัจจะ มีศรัทธา ไมเปนคนพูดหลอกลวง ไมพูดเลียบเคียง ไมพูด
หวานลอม ไมพูดและเล็ม ไมแสวงหาลาภดวยลาภ เปนผูคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย รูจักประมาณในโภชนะ ทําความสม่ําเสมอ ประกอบชาคริยานุโยค ไม
เกียจคราน ปรารภความเพียร เพงฌาน มีสติ พูดดี และมีปฏิภาณ มีคติ มี
ปญญาทรงจํา มีความรู ไมติดอยูในกาม มีสติ มีปญญารักษาตน เที่ยวไป ขาแต*พระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในฝายศีลสมาจารของบุรุษ ฯ
[๘๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายอนุสาสนวิธี อนุสาสนวิธี ๔ อยางเหลานี้ คือ
๑. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ
พระองควา บุคคลนี้ เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเปนพระโสดาบัน มีอันไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูในเบื้องหนา เพราะสังโยชน ๓
สิ้นไป ฯ
๒. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่นดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ
พระองควา บุคคลนี้ เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเปนพระสกทาคามี จักมาสูโลก
นี้อีกคราวเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดแหงทุกข เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และ
เพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง ฯ
๓. พระผูมพี ระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ
พระองควา บุคคลนี้ เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเปนพระอนาคามีผูเปนอุปปาติกะ
ปรินิพพานในภพที่เกิดนั้น ไมตองกลับมาจากโลกนั้น เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕
สิ้นไป ฯ
๔. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ
พระองควา บุคคลนี้ เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักไดบรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป จักทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในฝายอนุสาสนวิธี ฯ
[๘๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายวิมุตติญาณของบุคคลอื่น คือ
๑. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ
พระองควา บุคคลนี้จักเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
มีอันจะตรัสรูในเบื้องหนา เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป ฯ
๒. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ
พระองควา บุคคลนี้จักเปนพระสกทาคามี จักมาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั้น แลว

จักทําที่สุดแหงทุกข เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และเพราะราคะโทสะและโมหะ
เบาบาง ฯ
๓. พระผูมพี ระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ
พระองควา บุคคลนี้จักเปนพระอานาคามีผูอุปปาติกะปรินิพพานในภพที่เกิดนั้น ไม
ตองกลับมาจากโลกนั้น เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป ฯ
๔. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบ
เฉพาะพระองควา บุคคลนี้จักไดบรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป จักทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยม ในฝายวิมุตติญาณของบุคคลอื่น ฯ
[๘๗] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายสัสสตวาทะ สัสสตวาทะ ๓ เหลานี้ คือ
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครือ่ งเผากิเลส
อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย
มนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกถึง
ขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือตามระลึกชาติได หนึ่งชาติบาง
สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง
สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง
แสนชาติบาง หลายรอยชาติบาง หลายพันชาติบาง หลายแสนชาติบางวาในภพ
โนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว
ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิว*พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธ
ที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการฉะนี้ เขากลาวอยางนีว้ า ขาพเจารูกาลที่เปนอดีตไดวา โลกพินาศแลว
หรือเจริญขึ้นแลว อนึ่ง ขาพเจารูกาลที่เปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจัก
เจริญขึ้น อัตตาและโลกเที่ยงคงที่ ตั้งอยูมั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยูม ั่นดุจเสาระเนียด
สวนเหลาสัตวนั้นยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่
เที่ยงเสมอ คงมีอยูแท นี้เปนสัสสตวาทะขอที่ ๑ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลก
นี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ
เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่
เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ
คือตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดสังวัฏกัปวิวัฏกัปหนึ่งบาง สองบาง

สามบาง สี่บาง หาบาง สิบบางวาในภพโนน เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึง
ขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ
ดวยประการฉะนี้ เขากลาวอยางนี้วา ขาพเจารูกาลที่เปนอดีตไดวา โลกพินาศแลว
หรือเจริญขึ้นแลว อนึ่ง ขาพเจารูกาลที่เปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจัก
เจริญขึ้น อัตตาและโลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยูมั่นดุจภูเขา ตั้งอยูมนั่ ดุจเสาระเนียด สวน
เหลาสัตวนั้นยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่เที่ยงเสมอ
คงมีอยูแท นี้เปนสัสสตวาทะขอที่ ๒ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ยังอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ
อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้ง
มั่นแลวยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนหลายประการ คือตามระลึก
ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดสิบสังวัฏกัปวิวัฏกัปบาง ยี่สิบบาง สามสิบบาง
สี่สิบบางวา ในภพโนนเราไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้นเสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติ
จากภพนั้นแลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาล
กอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เขา
กลาวอยางนีว้ า ขาพเจารูกาลที่เปนอดีตไดวา โลกพินาศแลว หรือเจริญขึ้นแลว
อนึ่ง ขาพเจารูกาลที่เปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจักเจริญขึ้น อัตตาและ
โลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยูมั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตว
นั้น ยอมแลนไป ยอมเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่เที่ยงเสมอ คงมี
อยูแท นี้เปนสัสสตวาทะขอที่ ๓ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยม ในฝายสัสสตวาทะ ฯ
[๘๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายบุพเพนิวาสานุสติญาณ ขาแตพระองคผูเจริญ
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครือ่ งเผากิเลส อาศัยความ
เพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการ
โดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัย
อยูในกาลกอนไดหลายประการ คือตามระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติ
บาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติ
บาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง หลายสังวัฏกัป
บาง หลายวิวัฏกัปบาง หลายสังวัฎวิวัฏกัปบางวา ในภพโนน เราไดมีชื่ออยาง
นั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข

อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพ
โนน แมในภพนั้น เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มี
อาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้น
จุติจากภพนั้นแลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูใน
กาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวทั้งหลายที่มีชาติอันไมอาจนับไดดวยวิธีคํานวณ
หรือวิธีนับ ก็ยังมีอยู แมภพซึ่งเปนที่ๆ เขาเคยอาศัยอยู คือรูปภพ อรูปภพ
สัญญีภพ อสัญญีภพ เนวสัญญีนาสัญญีภพ [ที่ไมอาจนับได] ก็ยังมี ยอมตามระลึก
ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทัง้ อุเทศ
ดวยประการฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยม ในฝายบุพเพ*นิวาสานุสติญาณ ฯ
[๘๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย ขาแต
พระองคผูเจริญ สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครือ่ งเผา
กิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท
อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว เขายอมเห็นหมู
สัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสทุ ธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตว ผูเปน
ไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน
พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้
ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมา*ทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เขายอมเห็นหมูส ัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกตาย ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ขา
แตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในฝายรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย ฯ
[๙๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่เยี่ยม คือ
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายอิทธิวิธี อิทธิวิธี ๒ อยางเหลานี้ คือ
๑. ฤทธิ์ที่ประกอบดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ ไมเรียกวาเปนของ
พระอริยะ มีอยู ฯ
๒. ฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ เรียกวาเปนของพระอริยะ
มีอยู ฯ
๑. ขาแตพระองคผูเจริญ ฤทธิ์ที่ประกอบดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ

ที่ไมเรียกวาเปนของพระอริยะนั้น เปนไฉน คือสมณะหรือพราหมณบางคนใน
โลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมัน่ อาศัยความ
ประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโต*สมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว เขาไดบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลาย
คนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฎก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา
กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดิน
เหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ
เหมือนนกก็ไป ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์ มีอานุภาพมากดวยฝามือก็
ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ฤทธิ์ที่ประกอบ
ดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ ไมเรียกวาเปนของพระอริยะ ฯ
๒. สวนฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ ที่เรียกวาเปนของพระอริยะ
นั้นเปนไฉน คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ถาหวังอยูวาเราพึงมีสัญญาในสิ่งปฏิกูล
วาไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในสิ่งปฏิกูลนั้นวาไมปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา
เราพึงมีสัญญาในสิ่งไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในสิ่งไม
ปฏิกูลนั้นวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม
ปฏิกูล วาไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไมปฏิกูลนั้น วาไม
ปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีสัญญาในสิ่งทั้งปฏิกูลและไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูล
อยู ก็ยอมเปนผูม ีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไมปฏิกูลนั้นวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ถา
หวังอยูว า เราพึงละวางสิ่งที่เปนปฏิกูลและไมเปนปฏิกูลทั้ง ๒ นั้นเสีย แลววาง
เฉยมีสติสัมปชัญญะ ก็ยอมเปนผูวางเฉยในสิง่ นั้นที่เปนปฏิกูลและไมเปนปฏิกูล
นั้นเสีย มีสติสัมปชัญญะอยู นี้ฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ ที่เรียกวา
เปนของพระอริยะ ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนขอธรรมที่เยี่ยมในฝายอิทธิวิธี
พระผูมีพระภาคยอมทรงรูขอธรรมนั้นไดทั้งสิ้น เมื่อทรงรูขอ ธรรมนั้นไดทั้งสิ้น ก็
ไมมีขอธรรมอืน่ ที่จะตองทรงรูยิ่งขึ้นไปกวานั้น ซึ่งไมมีสมณะหรือพราหมณอื่นที่รูยิ่ง
แลว จะมีความรูยิ่งขึ้นไปกวาพระองคในฝายอิทธิวิธี ฯ
[๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ สิ่งใดอันกุลบุตรผูมีศรัทธาปรารภความเพียร
มีความเพียรมั่น จะพึงถึงดวยเรี่ยวแรงของบุรษุ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความ
บากบั่นของบุรุษ ดวยความเอาธุระของบุรุษ สิ่งนั้นอันพระผูม ีพระภาคไดบรรลุ
เต็มที่แลว อนึ่ง พระผูมีพระภาคไมทรงประกอบความพัวพันดวยความสุขในกาม
ซึ่งเปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ
ดวยประโยชน และไมทรงประกอบการทําตนใหลําบากเปนทุกข ไมใชของพระ*อริยะ ไมประกอบดวยประโยชน อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงไดฌาน ๔ อันลวง
กามาวจรจิตเสีย ใหอยูสบายในปจจุบัน ไดตามประสงค ไดไมยาก ไมลําบาก
ถาเขาถามขาพระองคอยางนีว้ า ดูกรทานสารีบุตร สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นที่

ไดมีในอดีต ทานที่มีความรูเยี่ยมยิ่งกวาพระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เมื่อ
เขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวาไมมี ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลา
อื่นที่จักมีในอนาคต ทานที่มีความรูเยี่ยมยิ่งกวาพระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณจัก
มีไหม เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา ไมมี ถาเขาถามวา สมณะ
หรือพราหมณเหลาอื่นที่มีอยูในปจจุบัน ทานที่มีความรูเสมอเทากับพระผูมีพระภาค
ในสัมโพธิญาณมีอยูไหม เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระองคก็พึงตอบวาไมมี ถาเขา
ถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นที่ไดมีในอดีต ทานที่มีความรูเสมอเทากับ
พระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา
มีอยู ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นที่จักมีในอนาคต ทานที่มีความรู
เสมอเทากับพระผูมีพระภาค ในสัมโพธิญาณจักมีไหม เมื่อเขาถามอยางนี้ ขา
พระองคพึงตอบวา มีอยู ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นที่มีอยูใน
ปจจุบัน ทานที่มีความรูเสมอเทากับพระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เมื่อเขา
ถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา ไมมี ก็ถาเขาถามขาพระองควา เหตุไรทานจึงตอบ
รับเปนบางอยาง ปฏิเสธเปนบางอยาง เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบเขาวา
นี่แนทาน ขอนี้ ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะพระพักตร ไดรับเรียนมาเฉพาะพระพักตร
พระผูมีพระภาควา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในอดีต เปนผูมีความรู
เสมอเทากับเราในสัมโพธิญาณ ขอนี้ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะพระพักตร ไดรับ
เรียนมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย
ในอนาคต จักเปนผูมีความรูเสมอเทากับเราในสัมโพธิญาณ ขอนี้ขาพเจาไดสดับมา
เฉพาะพระพักตร ไดรับเรียนมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาควา ขอที่พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค จะเกิดพรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น
ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส นั่นเปนฐานะที่จะมีไมได ฯ
[๙๒] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคถูกเขาถามอยางนี้ ตอบ
อยางนี้ จะนับวาเปนผูกลาวตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไวแลวแล ไม
ชื่อวากลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริงแลหรือ ชื่อวาแกไปตามธรรมสมควรแก
ธรรมแลหรือ ทั้งการโตตอบอันมีเหตุอยางไรๆ มิไดมาถึงสถานะอันควรติเตียน
แลหรือ ฯ
ถูกแลวสารีบุตร เมื่อเธอถูกเขาถามอยางนี้ แกอยางนี้นับวาเปนผูกลาว
ตามพุทธพจนที่เรากลาวแลวทีเดียว ไมชื่อวากลาวตูเราดวยคําไมจริง ชื่อวาแก
ไปตามธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการโตตอบอันมีเหตุอยางไรๆ ก็มิไดมาถึงสถานะ
อันควรติเตียน ฯ
[๙๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความมักนอย ความสันโดษ
ความขัดเกลา มีอยูแกพระตถาคตผูทรงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ แตไมทรง

แสดงพระองคใหปรากฎ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดเห็น
ธรรมแมสักขอหนึ่งจากธรรมของพระองคนใี้ นตนแลว พวกเขาจะตองยกธงเที่ยว
ประกาศ ดวยเหตุเพียงเทานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมี
มา ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลามีอยูแกพระตถาคตผูทรงมีฤทธิ์
มีอานุภาพมากอยางนี้ แตไมทรงแสดงพระองคใหปรากฏ ฯ
ดูกรอุทายี เธอจงดูความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลาของ
ตถาคต ผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ แตไมแสดงตนใหปรากฏ เพราะเหตุนั้น
ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดเห็นธรรมแมสักขอหนึ่งจากธรรมของเรานี้ในตน
แลว พวกเขาจะตองยกธงเที่ยวประกาศ ดวยเหตุเพียงเทานั้น ดูกรอุทายี เธอ
จงดูความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลาของตถาคต ผูมีฤทธิ์มีอานุภาพ
มากอยางนี้ แตไมแสดงตนใหปรากฏ ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค ตรัสกะทานพระสารีบุตรวา เพราะเหตุนั้นแล
สารีบุตร เธอพึงกลาวธรรมปริยายนี้เนืองๆ แกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้ง
หลายในธรรมวินัยนี้ ดูกรสารีบุตรความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตซึ่งจัก
ยังมีอยูบางแกโมฆบุรุษทั้งหลาย พวกเขาจักละเสียได เพราะไดฟงธรรมปริยายนี้ ฯ
ทานพระสารีบุตร ไดประกาศความเลื่อมใสของตนนี้ เฉพาะพระพักตร
พระผูมีพระภาค ดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น คําไวยากรณนี้ จึงมีชื่อวา
"สัมปสาทนียะ" ดังนี้แล ฯ
จบ สัมปสาทนียสูตร ที่ ๕
---------๖. ปาสาทิกสูตร (๒๙)
[๙๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทในสวนอัมพวันของพวก
ศากยะ มีนามวา เวธัญญา ในสักกชนบท ก็สมัยนั้นแล นิครณฐนาฏบุตร
ทํากาละแลวที่เมืองปาวาไมนานนัก เพราะกาลกิริยาของนิครณฐนาฏบุตรนั้น พวก
นิครณฐแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก เกิดบาดหมางกัน เกิดทะเลาะวิวาทกัน
ขึ้น เสียดแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยูวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจา
รูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ทานจักรูทั่วธรรมวินัยนีไ้ ดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจา
ปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควร
จะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน
ขอที่ทานเคยช่ําชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจา
ขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ คงมีแต
ความตายเทานั้น จะเปนไปในพวกสาวกของนิครณฐนาฏบุตร พวกสาวกของ
นิครณฐนาฏบุตรแมเหลาใด ที่เปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาว พวกสาวกแมเหลานั้น

มีอาการเบื่อหนาย คลายความรัก รูสึกทอถอย ในพวกสาวกของนิครณฐนาฏบุตร
โดยเหตุที่ธรรมวินัยอันนิครณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรม
ที่จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมที่ทาน
ผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว เปนธรรมวินัยมีที่พํานักอันทําลายเสียแลว เปน
ธรรมวินยั ไมมที ี่พึ่งพาอาศัย ฯ
[๙๕] ครั้งนั้น สามเณรจุนทะอยูจําพรรษาในเมืองปาวา ไดเขาไปหา
ทานพระอานนทซึ่งอยูในสามคาม ครั้นกราบไหวทานพระอานนทแลว ไดนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ
นิครณฐนาฏบุตร ทํากาละแลวที่เมืองปาวาไมนานนัก เพราะกาลกิริยาของนิครณฐ*นาฏบุตรนั้น พวกนิครณฐแตกกันแลว เกิดแยกกันเปนสองพวก ฯลฯ โดยเหตุ
ที่ธรรมวินัยอันนิครณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยที่
จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ ไมใชธรรมวินัยที่
ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว เปนธรรมวินัยมีที่พํานักอันทําลายเสียแลว
เปนธรรมวินัยไมมีที่พึ่งพาอาศัย ฯ
เมื่อสามเณรจุนทะกลาวแลวอยางนี้ ทานพระอานนทไดกลาวกะสามเณร
จุนทะวา อาวุโส จุนทะ มีมูลเหตุแหงถอยคํานี้ เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจาละ
อาวุโส จุนทะ มาเถิด เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณ ที่ประทับ ครั้นแลว
พึงทูลบอกเรื่องนี้ แดพระผูมีพระภาค สามเณรจุนทะรับคําของทานพระอานนท
แลว
ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทและสามเณรจุนทะ ไดเขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ สามเณรจุนทะนี้ ไดบอกอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ นิครณฐนาฏ*บุตรทํากาละแลวที่เมืองปาวาไมนานนัก เพราะกาลกิริยาของนิครณฐนาฏบุตรนั้น
พวกนิครณฐนาฏบุตรแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก ฯลฯ โดยเหตุที่ธรรมวินัย
อันนิครณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยที่จะนําผูปฏิบัติ
ใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ ไมใชธรรมวินัยที่ทานผูเปน
สัมมาสัมพุทธะประกาศไว เปนธรรมวินัยมีที่พํานักอันทําลายเสียแลว เปนธรรม
วินัยไมมีที่พึ่งพาอาศัย ดังนี้ ฯ
[๙๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนทะ ขอนี้ยอมมีไดอยางนั้น ใน
ธรรมวินยั ที่ศาสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยที่จะนําผู
ปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ ไมใชธรรมวินยั
ที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว อยางนี้แล ดูกรจุนทะ ศาสดาในโลกนี้
ไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมก็เปนธรรมอันศาสดานั้นกลาวไวไมดี ประกาศ

ไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อ
ความสงบระงับ ไมใชธรรมที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตสาวกไม
เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตาม
ธรรม และยอมประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น สาวกนั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาว
อยางนี้วา ดูกรอาวุโส เปนลาภของทานนั้นละ ทานนั้นไดดีแลว ศาสดาของทาน
ไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเลาก็เปนธรรมที่ศาสดานั้นกลาวไวไมดี ประกาศ
ไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความ
สงบระงับ มิใชธรรมที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตทานไมเปนผู
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตามธรรมและ
ยอมประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น ดวยเหตุดังนี้แล จุนทะ แมศาสดาก็เปนผูควร
ติเตียนในธรรมนั้น แมธรรมก็ควรติเตียนในธรรมนั้น สวนสาวกควรสรรเสริญใน
ธรรมนั้นอยางนี้ ดูกรจุนทะ ผูใดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทาน
จงมาปฏิบัติตามธรรมที่ศาสดาของทานแสดงแลว บัญญัติไวแลวเถิด ผูที่ชกั ชวน
ผูที่ถูกชักชวนแลวยอมปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น คนทั้งหมดนั้นจะประสบสิ่งที่
ไมใชบุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา ขอนี้ยอมมีใน
ธรรมวินยั ที่ศาสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยที่จะนําผูปฏิบัติ
ใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมวินัยที่ทานผูเปน
สัมมาสัมพุทธะ ประกาศไว อยางนี้แล ฯ
[๙๗] ดูกรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกนี้ไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และ
ธรรมเลาก็เปนธรรมอันศาสดานั้นกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะ
นําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมที่ทาน
ผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว และสาวกก็เปนผูปฏิบัติสมควรแกธรรม เปนผู
ปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรมนั้นประพฤติ สาวก
นั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ไมเปนลาภของทานนั้น ทาน
นั้นไดไมดีแลว ดวยวา ศาสดาของทานไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเลาก็
เปนธรรมที่ศาสดานั้นกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติ
ใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมที่ทานผูเปนสัมมา*สัมพุทธะประกาศไว ทั้งตัวทานก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนผูปฏิบัติ
ชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรมนั้นประพฤติ ดวยเหตุดังนี้แล
จุนทะ แมศาสดาก็เปนผูควรติเตียนในธรรมนัน้ แมธรรมก็ควรติเตียนในธรรมนั้น
แมสาวกก็เปนผูควรติเตียนในธรรมนั้น อยางนี้ ดูกรจุนทะ ผูใดแลพึงกลาวกะ
สาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทานเปนผูปฏิบัติเพื่อธรรมอันควรรู จักยังธรรมอันควร
รูใหสําเร็จไดโดยแท ผูที่สรรเสริญ ผูที่ไดรับสรรเสริญ ผูที่ไดรับสรรเสริญแลว
ปรารภความเพียรโดยประมาณยิ่ง คนทั้งหมดนั้น จะประสบสิ่งที่ไมใชบุญเปนอัน

มาก ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวาขอนี้ยอมมีในธรรมวินัยที่ศาสดา
กลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกข
ได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมวินัยที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะ
ประกาศไว อยางนี้แล ฯ
[๙๘] ดูกรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกนี้เปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรม
เลาก็เปนธรรมอันศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่จะนําผู
ปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมที่ทานผูเปน
สัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตสาวกไมเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมเปน
ผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตามธรรม ยอมประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น
สาวกนั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส ไมเปนลาภของทานนั้น
ทานนั้นไดไมดีแลว ดวยวาศาสดาของทานเปนพระสัมมาสัมพุทธะ และธรรม
เลาก็เปนธรรมอันพระศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่จะ
นําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมที่ทานผู
เปนพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตวาตัวทานไมเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตามธรรม และยอมประพฤติหลีก
เลี่ยงจากธรรมนั้น ดวยเหตุดังนี้แล จุนทะ แมศาสดาก็ควรสรรเสริญในธรรมนั้น
แมธรรมก็ควรสรรเสริญในธรรมนั้น แตวาสาวกควรติเตียนในธรรมนั้นอยางนี้
ดูกรจุนทะ ผูใดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทานจงมาปฏิบัติตาม
ธรรมที่พระศาสดาของทานแสดงแลว บัญญัติแลวเถิด ผูที่ชักชวน ผูที่ถูกชักชวน
ผูที่ถูกชักชวนแลวยอมปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น คนทั้งหมดนั้น จะประสบ
บุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวาขอนี้ยอมมีในธรรมวินัย
ที่ศาสดากลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไป
จากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมที่ทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะ
ประกาศไวอยางนี้แล ฯ
[๙๙] ดูกรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกนี้เปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรม
เลาก็เปนธรรมอันศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่จะนําผู
ปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมอันทานผูเปน
สัมมาสัมพุทธะประกาศไว ทั้งสาวกก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนผู
ปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรมนั้นประพฤติ สาวก
นั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส เปนลาภอยางยิ่งของทานนั้น
ทานนั้นไดดีแลว ดวยวาพระศาสดาของทานก็เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระธรรมเลาก็เปนธรรมอันพระศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปน
ธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรม
ที่ทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไว ทั้งตัวทานก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควร

แกธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรมนั้น
ประพฤติ ดวยเหตุดังนี้แล จุนทะ แมศาสดาก็ควรไดรับสรรเสริญในธรรมนัน้
แมธรรมก็ควรไดรับสรรเสริญในธรรมนั้น แมสาวกเลาก็ควรไดรับสรรเสริญใน
ธรรมนั้นอยางนี้ ดูกรจุนทะ ผูใดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทาน
เปนผูปฏิบัติเพื่อธรรมอันควรรู จักยังธรรมอันควรรูใหสําเร็จไดโดยแท ผูที่สรร
เสริญ ผูที่ไดรับสรรเสริญ ผูที่ไดรับสรรเสริญแลวยอมปรารภความเพียรโดย
ประมาณยิ่ง คนทั้งหมดนั้นจะประสบบุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ
เพราะวาขอนี้ยอมมีในธรรมวินัยที่ศาสดากลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปน
ธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรม
ที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว อยางนี้แล ฯ
[๑๐๐] ดูกรจุนทะ ศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นแลว
ในโลกนี้ และธรรมอันพระศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่
นําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมที่ทานผู
เปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตวาสาวกทั้งหลายของศาสดานั้น เปนผูไมรูแจง
อรรถในพระสัทธรรมและพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิง เปนปาพจนอันศาสดาของ
สาวกเหลานั้นทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว
ทําใหมีปาฏิหาริยพอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดวยดีแกสาวกเหลานั้น ครั้น
ตอมา ความอันตรธานยอมมีแกศาสดาของสาวกเหลานั้น ดูกรจุนทะ ศาสดาเห็น
ปานนี้แล เปนผูทํากาละแลว ยอมเปนเหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกทั้งหลาย
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะไดเกิดแลว
ในโลก และธรรมเลาก็เปนธรรมอันศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว
เปนธรรมที่นําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรม
ที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตวาเราทั้งหลายไมไดเปนผูรูแจงอรรถใน
พระสัทธรรม และพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิง ไมไดเปนปาพจนอันเราทั้งหลาย
ทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมีปาฏิหาริย
พอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดวยดี ครั้นตอมา ความอันตรธานยอมมีแก
ศาสดาของเราทั้งหลาย ดูกรจุนทะ ศาสดาเห็นปานนี้แล ทํากาละแลวยอมเปนเหตุ
เดือดรอนในภายหลังแกสาวกทั้งหลาย ฯ
[๑๐๑] ดูกรจุนทะ อนึ่ง พระศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
เกิดขึ้นแลวในโลกนี้ และธรรมเลาก็เปนธรรมอันพระศาสดานั้นกลาวไวดแี ลว
เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปน
ธรรมที่ทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไว และสาวกทั้งหลายของศาสดานั้น
เปนผูรูแจงอรรถในสัทธรรม และพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิง เปนปาพจนอัน
ศาสดานั้นทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว ทํา

ใหมีปาฏิหาริย พอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดวยดี แกสาวกเหลานั้น
ครั้นตอมา ความอันตรธานยอมมีแกศาสดาของสาวกเหลานั้น ดูกรจุนทะ ศาสดา
เห็นปานนี้แล ทํากาละแลว ยอมไมเปนเหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกทั้งหลาย
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาแมศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็เกิดขึ้น
แลวในโลก และธรรมเลาก็เปนธรรมอันพระศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไว
ดีแลว เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ
เปนธรรมอันทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว และเราทั้งหลายก็ไดเปนผูรูแจง
อรรถในสัทธรรม ทั้งพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิง ก็เปนปาพจนอันเราทั้งหลาย
ทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมี
ปาฏิหาริย พอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดวยดี ครั้นตอมา ความอันตรธาน
ยอมมีแกศาสดา ดูกรจุนทะ ศาสดาเห็นปานนี้แล ทํากาละแลว ยอมไมเปน
เหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกทั้งหลาย ฯ
[๑๐๒] ดูกรจุนทะ แมถาพรหมจรรย ประกอบดวยองคเหลานี้ คือ
ศาสดาไมไดเปนเถระ ไมเปนผูรูราตรีนาน ไมเปนผูบวชนาน ไมเปนผูลวงกาล
ผานวัยมาโดยลําดับแลวอยางนี้ พรหมจรรยนั้นยอมไมบริบูรณดวยองคนั้น ดูกร
จุนทะ เมื่อใดแล แมถาพรหมจรรยประกอบดวยองคเหลานี้ คือศาสดาเปนเถระ
เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ อยางนี้
พรหมจรรยนนั้ บริบูรณดวยองคนั้น เมื่อนั้น ฯ
[๑๐๓] ดูกรจุนทะ แมถาพรหมจรรย ประกอบดวยองคเหลานี้ คือศาสดา
เปนเถระ เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ
แตวาภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้นไมเปนเถระ ไมเปนผูเชี่ยวชาญ ไม
เปนผูไดรับแนะนํา ไมเปนผูแกลวกลา และไมบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ
ไมสามารถเพื่อจะกลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ ไมสามารถเพื่อแสดงธรรมใหมี
ปาฏิหาริยขมขี่ปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวไดดวยดี โดยชอบธรรม พรหมจรรยนั้น
ยอมไมบริบูรณดวยองคนั้น อยางนี้ ดูกรจุนทะ ในกาลใดแล แมถาพรหมจรรย
ประกอบดวยองคเหลานี้ คือศาสดาเปนเถระ เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน
เปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับแลว และภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดา
นั้น ก็เปนเถระ เปนผูเชี่ยวชาญ เปนผูไดรับแนะนําแลว เปนผูแกลวกลา และ
เปนผูบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะแลว สามารถเพื่อจะกลาวพระสัทธรรมได
โดยชอบ สามารถเพื่อแสดงธรรมใหมีปาฏิหาริยขมขี่ปรับปวาทที่เกิดขึ้นแลวดวยดี
โดยชอบธรรม อยางนี้ พรหมจรรยนั้นยอมบริบูรณดวยองคนั้น ฯ
[๑๐๔] ดูกรจุนทะ แมถาพรหมจรรยประกอบดวยองคเหลานี้คือ ศาสดา
เปนเถระ เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ
และภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้นก็เปนเถระ เปนผูเชี่ยวชาญ เปนผูได

รับแนะนําแลว เปนผูแกลวกลา เปนผูบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะแลว
สามารถเพื่อจะกลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ สามารถเพื่อแสดงธรรมใหมี*ปาฏิหาริยขมขี่ปรัปปวาทอันบังเกิดขึ้นแลวดวยดี โดยชอบธรรม แตภิกษุทั้งหลาย
ที่เปนสาวกของศาสดานั้นที่เปนผูปานกลางไมมี หรือภิกษุทั้งหลายที่เปนสาวกผู
ปานกลางมีอยู แตภิกษุทั้งหลายที่เปนสาวกของศาสดานั้นที่เปนผูใหมไมมี ภิกษุณี
ทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นเปนผูใหมมีอยู แตภิกษุณีทั้งหลายที่เปนสาวิกา
ของศาสดานั้นที่เปนเถรีไมมี หรือภิกษุณีทั้งหลายที่เปนสาวิกาของศาสดานั้นที่เปน
เถรีมีอยู แตภิกษุณีทั้งหลายที่เปนสาวิกาของศาสดานั้นที่เปนผูปานกลางไมมี หรือ
ภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นที่เปนผูปานกลางมีอยู แตภิกษุณีทั้งหลาย
ผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นที่เปนผูใหมไมมี หรือภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของ
ศาสดานั้นที่เปนผูใหมมีอยู แตอุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้น ที่เปน
คฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยไมมี หรืออุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวก
ของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยมีอยู แตอุบาสก
ทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภคกามไมมี
หรืออุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภค
กามมีอยู แตอุบาสิกาทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาว
หมขาวประพฤติพรหมจรรยไมมี หรืออุบาสิกาทั้งหลายที่เปนสาวิกาของศาสดานั้น
ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยมีอยู แตอุบาสิกาทั้งหลายผูเปน
สาวิกาของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภคกามมีอยู แตพรหมจรรย
ของศาสดานั้น มิไดเปนพรหมจรรยสําเร็จผลแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมาก
รูได เปนปกแผนพอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดวยดี หรือพรหมจรรย
ของศาสดานั้น เปนพรหมจรรยสําเร็จผลแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมากรูได
เปนปกแผนพอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดวยดี แตพรหมจรรยนนั้ ไมเปน
พรหมจรรยถึงความเลิศดวยลาภ เลิศดวยยศอยางนี้ พรหมจรรยนั้นยอมไม
บริบูรณดวยองคนั้น ดูกรจุนทะ เมื่อใดแล พรหมจรรยประกอบดวยองคเหลานี้
คือศาสดาเปนเถระ เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมา
โดยลําดับ ภิกษุทั้งหลาย ผูเปนสาวกของศาสดานั้นก็เปนเถระเชี่ยวชาญ ไดรับ
แนะนําแลว แกลวกลา บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะแลว สามารถเพือ่ จะ
กลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ สามารถเพื่อแสดงธรรมใหมีปาฏิหาริยขมขี่ปรัป*ปวาทที่เกิดขึ้นแลวเสียไดดวยดี โดยชอบธรรม ภิกษุทั้งหลายที่เปนสาวกของ
ศาสดานั้น ที่เปนผูปานกลางก็มีอยู ภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้น ที่
เปนผูใหมก็มีอยู ภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นที่เปนเถรีก็มีอยู ภิกษุณี
ทั้งหลายผูเปนสาวิกาที่เปนผูปานกลางก็มีอยู ภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดา
นั้นที่เปนผูใหมก็มีอยู อุบาสกทั้งหลายที่เปนสาวกของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถ

นุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู อุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้น
ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภคกามก็มีอยู อุบาสิกาทั้งหลายที่เปนสาวิกาของ
ศาสดานั้นที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู อุบาสิกาทั้งหลาย
ผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภคกามก็มีอยู และ
พรหมจรรยของศาสดานั้นก็เปนปาพจนสําเร็จแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมาก
รูได เปนปกแผนพอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดวยดี และถึงความ
เลิศดวยลาภ เลิศดวยยศแลวอยางนี้ พรหมจรรยนั้นยอมบริบูรณดวยองคนั้น
เมื่อนั้น ฯ
[๑๐๕] ดูกรจุนทะ ก็บัดนี้ เราแลเปนศาสดาผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
เกิดขึ้นแลวในโลก ธรรมเลาก็เปนธรรมอันเรากลาวดีแลว ประกาศดีแลว เปน
ธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรม
อันเราผูเปนสัมมาสัมพุทธะ ประกาศไวแลว สาวกทั้งหลายของเราเลา ก็เปนผู
รูแจงอรรถในสัทธรรม และพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิงเลา ก็เปนพรหมจรรย
อันเราทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมี
ปาฏิหาริยพอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไดดวยดีแกเหลาสาวกแลว ดูกรจุนทะ
ก็บัดนี้ เราแลเปนศาสดาผูเถระ ผูรูราตรีนาน ผูบวชนาน ผูลวงกาลผานวัยมา
โดยลําดับ ฯ
[๑๐๖] ดูกรจุนทะ ก็บัดนี้ ภิกษุสาวกของเราเปนเถระ เปนผูเชี่ยวชาญ
ไดรับแนะนําแลว เปนผูแกลวกลา บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะแลว
สามารถเพื่อจะกลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ สามารถเพื่อจะแสดงธรรมใหมี
ปาฏิหาริยขมขี่ปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวเสียไดดวยดี โดยชอบธรรมมีอยู ดูกรจุนทะ
บัดนี้ ภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผูเปนเถระก็มีอยู ผูปานกลางก็มีอยู ผูใหมกม็ ีอยู
ดูกรจุนทะ บัดนี้ ภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผูเปนเถรีก็มอี ยู ผูปานกลางก็มีอยู
ผูใหมก็มีอยู ดูกรจุนทะ อุบาสกสาวกทั้งหลายของเราผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว
ประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู บริโภคกามก็มีอยู ดูกรจุนทะ บัดนี้ อุบาสิกา
สาวิกาทั้งหลายของเราผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยกม็ ีอยู บริ*โภคกามก็มีอยู ดูกรจุนทะ อนึ่ง ในบัดนี้ พรหมจรรยของเราก็สําเร็จผลแพรหลาย
กวางขวาง ชนเปนอันมากรูได เปนปกแผนพอที่เทพดามนุษยทั้งหลายประกาศไว
ดวยดีแลว ฯ
[๑๐๗] ดูกรจุนทะ เทาที่ศาสดาทั้งหลายเกิดขึ้นแลวในโลก ในบัดนี้
เราไมพิจารณาเห็นศาสดาอื่นสักผูหนึ่งผูถงึ ความเลิศดวยลาภ เลิศดวยยศเหมือน
เรา ดูกรจุนทะ อนึ่ง เทาที่สงฆหรือคณะเกิดขึ้นแลวในโลกในบัดนี้ เราไม
พิจารณาเห็นสงฆหรือคณะสักหมูหนึ่งหรือคณะหนึ่ง ซึ่งถึงความเลิศดวยลาภ เลิศ
ดวยยศเหมือนภิกษุสงฆเลย ดูกรจุนทะ บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบพึงกลาว

พรหมจรรยนนั้ ใดวา เปนพรหมจรรยสมบูรณดวยอาการทั้งปวง บริบูรณดวยอาการ
ทั้งปวง ไมหยอนไมยิ่ง อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณสิ้นเชิง ประกาศไว
ดีแลว ดังนี้ บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบ พึงกลาวพรหมจรรยนั้นนี้แหละวา เปน
พรหมจรรยสมบูรณดวยอาการทั้งปวง บริบูรณดวยอาการทั้งปวง ไมหยอนไมยิ่ง
อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณสิ้นเชิง ประกาศไวดีแลว ดังนี้ ฯ
ดูกรจุนทะ ไดยินวา อุทกดาบสรามบุตรกลาววาจาอยางนี้วา บุคคลเห็น
อยู ชื่อวายอมไมเห็น บุคคลเห็นอยูซึ่งอะไร จึงชื่อวายอมไมเห็น บุคคลเห็นพื้น
แหงมีดโกนอันลับดีแลว แตจะไมเห็นคมแหงมีดโกนนั้น ดูกรจุนทะ ขอนี้อัน
อุทกดาบสรามบุตรกลาววา บุคคลเห็นอยู ชื่อวายอมไมเห็น ดูกรจุนทะ ก็คํานี้
นั้นแล อันอุทกดาบสรามบุตรกลาวแลว เปนคําเลว เปนของชาวบาน เปนของ
ปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน เพราะหมายเอามีดโกน
เทานั้น ดูกรจุนทะ บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบพึงกลาวคํานั้นใดแลวา บุคคลเห็น
อยู ชื่อวายอมไมเห็นดังนี้ บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบพึงกลาวคํานั้นนี้เทียววา
บุคคลเห็นอยู ชื่อวายอมไมเห็นดังนี้ บุคคลเห็นอยูซึ่งอะไร จึงชื่อวายอมไมเห็น
บุคคลเห็นอยูอยางนี้วา พรหมจรรยอันสมบูรณดวยอาการทั้งปวง บริบูรณดวย
อาการทั้งปวง ไมหยอนไมยงิ่ อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณสิ้นเชิง เปน
พรหมจรรยอนั ทานผูเปนศาสดาประกาศไวดีแลว ดังนี้ ดวยเหตุดังนี้แล ในคํานั้น
บุคคลพึงนําคํานี้วา บุคคลยอมไมเห็นนั้น ออกเสีย บุคคลเห็นอยูซึ่งพรหมจรรย
นั้นอยางนี้วา พรหมจรรยที่บริสุทธิ์กวา พึงมี ดังนี้ ดวยเหตุดงั นี้แล บุคคลพึง
นําคํานี้วา บุคคลยอมไมเห็นนั้นเขาไวในคํานั่น บุคคลเห็นอยูซึ่งพรหมจรรยนั้น
อยางนี้วา พรหมจรรยที่บริสุทธิ์กวาพึงมี ดังนี้ ดวยเหตุดังนี้แล บุคคลชื่อวา
ยอมไมเห็นพรหมจรรยนั่น นีแ้ หละเรียกวา บุคคลเห็นอยู ชื่อวายอมไมเห็น
ดูกรจุนทะ บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบ พึงกลาวพรหมจรรยอันสมบูรณดวยอาการ
ทั้งปวง บริบูรณดวยอาการทั้งปวง ไมหยอนไมยิ่ง อันศาสดากลาวไวดีแลว
บริบูรณสิ้นเชิง เปนพรหมจรรยอันศาสดาประกาศดีแลวดังนี้ บุคคลเมื่อกลาวโดย
ชอบพึงกลาวพรหมจรรยนั่นนีว้ า พรหมจรรยอันสมบูรณดวยอาการทั้งปวง บริบูรณ
ดวยอาการทั้งปวง ไมหยอนไมยิ่ง อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณสิ้นเชิง
เปนพรหมจรรยอันศาสดาประกาศดีแลว ดังนี้ ฯ
[๑๐๘] เพราะเหตุดังนี้นั่นแหละ จุนทะ ธรรมทั้งหลายเหลานั้นใด อัน
เราแสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง บริษัททั้งหมดเทียว พึงพรอมเพรียงกันประชุม
รวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะดวยพยัญชนะ ในธรรมเหลานัน้
โดยวิธีที่พรหมจรรยนี้จะพึงเปนไปตลอดกาลยืดยาว ตั้งมั่นอยูสิ้นกาลนาน
พรหมจรรยนนั้ จะพึงเปนไปเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปน
อันมาก เพื่อความอนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความ

สุขแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกรจุนทะ ก็ธรรมทั้งหลายเหลานั้น อันเรา
แสดงแลวดวยความรูยิ่งเปนไฉน ที่บริษัททั้งหมดเทียว พึงพรอมเพรียงกันประชุม
รวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะดวยพยัญชนะ โดยวิธีที่พรหมจรรย
นี้จะพึงตั้งอยูตลอดกาลยืดยาวตั้งมั่นอยูสิ้นกาลนาน พรหมจรรยนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
แกชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย
คืออะไรบาง คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ดูกรจุนทะ ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล อันเราแสดง
แลวดวยความรูยิ่ง ซึ่งเปนธรรมที่บริษัททั้งหมดเทียว พึงพรอมเพรียงกันประชุม
รวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะดวยพยัญชนะ โดยวิธีที่พรหมจรรย
นี้จะพึงตั้งอยูตลอดกาลยืดยาว ตั้งมั่นอยูสิ้นกาลนาน พรหมจรรยนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหแก
ชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความสุขแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๑๐๙] ดูกรจุนทะ ก็บริษัทเหลานั้นแล พึงพรอมเพรียงกัน ชื่นบานกัน
ไมวิวาทกัน ศึกษาเถิด สพรหมจารีสงฆผูใดผูหนึ่งพึงกลาวธรรม หากวาในภาษิต
ของสพรหมจารีนั้น คําอยางนี้พึงมีแกเธอทั้งหลายวา อาวุโส ทานผูมีอายุนี้แล
ถือเอาอรรถนัน่ แหละผิด และยกขึ้นซึ่งพยัญชนะทั้งหลายผิด ดังนี้ เธอทั้งหลาย
ไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานตอสพรหมจารีนั้น ครั้นแลวสพรหมจารีนั้นอันพวกเธอ
พึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส พยัญชนะเหลานี้หรือพยัญชนะเหลานั้นของอรรถนี้
เหลาไหนจะสมควรกวากัน อรรถนี้หรืออรรถนั่นของพยัญชนะเหลานี้ อยางไหน
จะสมควรกวากัน หากวาสพรหมจารีนั้นพึงกลาวอยางนีว้ า อาวุโส พยัญชนะ
เหลานี้แหละของอรรถนี้สมควรกวา และอรรถนี้แหละของพยัญชนะเหลานี้สมควร
กวา สพรหมจารีนั้นอันพวกเธอไมพึงยินดี ไมพึงรุกราน ครัน้ แลวสพรหมจารี
นั้นแหละ อันพวกเธอพึงใหรดู วยดี เพื่อไตรตรองอรรถนั้นและพยัญชนะเหลา
นั้น ฯ
[๑๑๐] ดูกรจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอื่นอีก พึงกลาวธรรม หาก
วาในภาษิตของสพรหมจารีนนั้ คําอยางนี้พึงมีแกเธอทั้งหลายวา ทานผูมีอายุนี้แล
ถือเอาอรรถเทานั้นผิด ยกขึ้นซึ่งพยัญชนะทั้งหลายชอบ ดังนี้ เธอทั้งหลายไมพึง
ยินดี ไมพึงคัดคานตอสพรหมจารีนั้น ครั้นแลวสพรหมจารีนนั้ อันพวกเธอพึงกลาว
อยางนี้วา อาวุโส อรรถนี้หรืออรรถนั่นของพยัญชนะเหลานี้อยางไหนจะสมควร
กวากัน หากวาสพรหมจารีนั้นพึงกลาวอยางนีว้ า อาวุโส อรรถนี้แหละของ
พยัญชนะเหลานี้สมควรกวา สพรหมจารีนั้น อันพวกเธอไมพึงยกยอง ไมพึง
รุกราน ครั้นแลวสพรหมจารีนั้นแหละ อันพวกเธอพึงใหรูดว ยดี เพื่อไตรตรอง
อรรถนั้น ฯ

[๑๑๑] ดูกรจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอื่นอีก พึงกลาวธรรม หากวา
ในภาษิตของสพรหมจารีนั้น คําอยางนี้พึงมีแกเธอทั้งหลายวา ทานผูมีอายุนี้แล
ถือเอาอรรถเทานั้นชอบ ยกขึ้นซึ่งพยัญชนะทั้งหลายผิด ดังนี้ พวกเธอทั้งหลาย
ไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานตอสพรหมจารีนั้น สพรหมจารีนั้นอันพวกเธอพึงกลาว
อยางนี้วา อาวุโส พยัญชนะเหลานี้เทียว หรือวาพยัญชนะเหลานั้นของอรรถนี้
เหลาไหนจะสมควรกวากัน หากวาสพรหมจารีนั้นพึงกลาวอยางนี้วา พยัญชนะ
เหลานี้แหละ ของอรรถนี้แล สมควรกวา สพรหมจารีนั้นอันพวกเธอไมพึงยก
ยอง ไมพึงรุกราน ครั้นแลวสพรหมจารีนั้นแหละ อันพวกเธอพึงใหรูดว ยดี
เพื่อไตรตรองพยัญชนะเหลานั้นนั่นเทียว ฯ
[๑๑๒] ดูกรจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอื่นอีก พึงกลาวธรรม หากวา
ในภาษิตของสพรหมจารีนั้น คําอยางนี้พึงมีแกเธอทั้งหลายวา ทานผูมีอายุนี้แล
ถือเอาอรรถนัน่ แหละชอบ ยกขึ้นซึ่งพยัญชนะทั้งหลายก็ชอบ ดังนี้ เธอทั้งหลาย
พึงชื่นชม พึงอนุโมทนาภาษิตของสพรหมจารีนั้นวา ดีแลว สพรหมจารีนั้น
อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้ า อาวุโส เปนลาภของเราทั้งหลาย อาวุโส พวกเรา
ไดดีแลวที่จักระลึกถึงทานผูมีอายุ ผูเปนสพรหมจารีเชนทาน ผูเขาถึงอรรถ ผูเขา
ถึงพยัญชนะอยางนี้ ดังนี้ ฯ
[๑๑๓] ดูกรจุนทะ เราไมแสดงธรรมเพือ่ เปนเครื่องปดกั้นอาสวะ
ทั้งหลายที่เปนไปในปจจุบันแกพวกเธออยางเดียวเทานั้น ดูกรจุนทะ อนึ่ง เราไมได
แสดงธรรมเพือ่ เปนเครื่องกําจัดอาสวะทั้งหลาย ที่เปนไปในสัมปรายภพอยางเดียว
เทานั้น ดูกรจุนทะ แตเราแสดงธรรมเพือ่ เปนเครื่องปดกั้นอาสวะทั้งหลายที่เปน
ไปในปจจุบันดวย เพื่อเปนเครื่องกําจัดอาสวะทั้งหลายที่เปนไปในสัมปรายภพดวย
ดูกรจุนทะ เพราะฉะนั้นแล จีวรใดอันเราอนุญาตแลวแกพวกเธอ จีวรนั้นควร
แกพวกเธอ เพียงเพื่อเปนเครื่องบําบัดหนาว บําบัดรอน บําบัดสัมผัสแหงเหลือบ
ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพื่อเปนเครื่องปกปดอวัยวะอันยังความ
ละอายใหกําเริบ บิณฑบาตใดอันเราอนุญาตแลวแกพวกเธอ บิณฑบาตนั้นควร
แกพวกเธอ เพียงเพื่อความตั้งอยูไดแหงกายนี้ เพื่อยังกายนีใ้ หเปนไปได เพื่อ
จะใหความลําบากสงบ เพื่อจะอนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา เราจักบรรเทา
เวทนาแก จักไมยังเวทนาใหมใหเกิดขึ้น ดวยประการดังนี้ และความเปนไป
แหงชีวิต ความเปนผูไมมีโทษและความอยูสําราญ จักมีแกเรา เสนาสนะใด
อันเราอนุญาตแลวแกพวกเธอ เสนาสนะนั้นควรแกพวกเธอ เพียงเพื่อเปนเครื่อง
บําบัดหนาว บําบัดรอน บําบัดสัมผัสเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน
เพียงเพื่อเปนเครื่องบรรเทาอันตรายอันเกิดแตฤดู เพื่อความยินดีในการหลีกออก
เรนอยู คิลานปจจัยเภสัชบริขารใดอันเราอนุญาตแลวแกพวกเธอ คิลานปจจัย
เภสัชบริขารนั้น ควรแกพวกเธอ เพียงเพื่อเปนเครื่องกําจัดเวทนาทั้งหลายอันเกิด

แตอาพาธตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นแลว เพื่อความเปนผูไมมีความลําบากเปนอยางยิ่ง
ดังนี้ ฯ
[๑๑๔] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชก
อัญญเดียรถียพงึ กลาวอยางนี้วา พวกสมณศากยบุตรเปนผูขวนขวายในการประกอบ
ตนใหติดเนื่องในความสุขอยู ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผกู ลาว
อยูอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส การประกอบตนใหติดเนื่อง
ในความสุขนั้นเปนไฉน เพราะวา แมการประกอบตนใหติดเนื่องในความสุขมี
มากหลายอยางตางๆ ประการกัน ดูกรจุนทะ การประกอบตนใหติดเนื่องในความ
สุข ๔ อยางเหลานี้ เปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน มิใชของ
พระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลาย
กําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรูเพื่อ
พระนิพพาน ๔ อยางเปนไฉน ดูกรจุนทะ คนพาลบางคนในโลกนี้ ฆาสัตวแลว
ยังตนใหถึงความสุข ใหเอิบอิ่มอยู ขอนี้ เปนการประกอบตนใหติดเนื่องใน
ความสุขขอที่ ๑ ดูกรจุนทะ ขออื่นยังมีอีก คนพาลบางคนในโลกนี้ถอื เอาสิ่งของ
ที่เจาของไมไดใหแลว ยังตนใหถึงความสุข ใหเอิบอิ่มอยู ขอนี้ เปนการประกอบ
ตนใหติดเนื่องในความสุขขอที่ ๒ ดูกรจุนทะขออื่นยังมีอีก คนพาลบางคนในโลก
นี้ กลาวเท็จแลว ยังตนใหถึงความสุขใหเอิบอิ่มอยู ขอนี้เปนการประกอบตนให
ติดเนื่องในความสุขขอที่ ๓ ดูกรจุนทะ ขออื่นยังมีอีก คนพาลบางคนในโลกนี้
เปนผูเพรียบพรอมพรัง่ พรอมบําเรออยูดว ยกามคุณทั้ง ๕ ขอนี้ เปนการประกอบตน
ใหติดเนื่องในความสุขขอที่ ๔ ดูกรจุนทะ การประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข ๔
ประการเหลานี้ เปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน มิใชของพระอริยะ
ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระ*นิพพาน ฯ
[๑๑๕] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญ*เดียรถียพึงกลาวอยางนีว้ า พวกสมณศากยบุตรเปนผูขวนขวายในการประกอบตน
ใหติดเนื่องในความสุข ๔ อยางเหลานี้อยู ดังนี้ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น
อันพวกเธอพึงกลาววาพวกทานอยากลาวอยางนี้เลย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
เหลานั้น เมื่อจะกลาวโดยชอบพึงกลาวกะพวกเธอหามิได พวกปริพาชกอัญญ*เดียรถียเหลานั้นพึงกลาวตูพวกเธอดวยสิ่งทีไ่ มมีไมเปนจริงก็หามิได ดูกรจุนทะ
การประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข ๔ ประการเหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อความ
หนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพานโดยสวนเดียว ๔ ประการเปนไฉน ดูกรจุนทะ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก

มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ขอนี้ เปนการประกอบตนใหติดเนื่อง
ในความสุขขอที่ ๑ ดูกรจุนทะ ขออื่นยังมีอีก ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใส
แหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบ ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร
มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข
ขอที่ ๒ ดูกรจุนทะ ขออื่นยังมีอีก ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูได
ฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขอยู ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดเนื่อง
ในความสุข ขอที่ ๓ ดูกรจุนทะ ก็ขออื่นยังมีอกี ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขา
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดเนื่องในความสุขขอที่ ๔
ดูกรจุนทะ การประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข ๔ ประการเหลานี้แล ยอมเปน
ไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพานโดยสวนเดียว ดูกรจุนทะ ก็ฐานะ
นี้แลยอมมีได คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย พึงกลาวอยางนี้วา พวกสมณ
ศากยบุตรเปนผูขวนขวาย ในการประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข ๔ ประการ
เหลานี้แล ดังนี้ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้
พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น เมื่อจะกลาวกะพวกเธอ พึงกลาวไดโดยชอบ
พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น พึงกลาวตูพวกเธอดวยสิง่ ไมมีจริงไมเปนจริง
หามิได ฯ
[๑๑๖] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชก
อัญญเดียรถียพงึ กลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ก็เมื่อพวกทานประกอบตนใหติดเนื่อง
ในความสุข ๔ ประการเหลานี้อยู ผลกี่ประการ อานิสงสกี่ประการ อันทาน
ทั้งหลายพึงหวังได ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผมู ีวาทะอยางนี้ อันพวก
เธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส เมื่อพวกเราประกอบตนใหติดเนื่องในความ
สุข ๔ ประการเหลานี้แลอยู ผล ๔ ประการ อานิสงส ๔ ประการ อันพวกเราพึง
หวังได ๔ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนีจ้ ะเปนพระโสดาบัน
มีอันไมตองตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงมีอันจะตรัสรูในภายหนาเพราะสังโยชน
สามสิ้นไป ขอนี้เปนผลประการที่ ๑ เปนอานิสงสประการที่ ๑ ดูกรอาวุโส ขออื่น
ยังมีอีก ภิกษุจะเปนพระสกทาคามี มาสูโลกนี้คราวเดียวเทานั้น แลวจะทําที่สุด
แหงทุกข เพราะสังโยชนสามสิ้นไป และเพราะความที่ ราคะ โทสะ โมหะ
เบาบางขอนี้เปนผลประการที่ ๒ เปนอานิสงสประการที่ ๒ ดูกรอาวุโส ขออื่น
ยังมีอีก ภิกษุจะเปนอุปปาติกะ [เปนพระอนาคามี] ผูจะปรินิพพานในภพนั้น
เปนผูไมตองกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ทั้ง ๕ สิ้นไป
ขอนี้เปนผลประการที่ ๓ เปนอานิสงสประการที่ ๓ ดูกรอาวุโส ขออื่นยังมีอกี

ภิกษุทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้เปนผลประการที่ ๔
เปนอานิสงสประการที่ ๔ ดูกรอาวุโส เมื่อพวกเราเปนผูประกอบตนใหติดเนื่องใน
ความสุข ๔ ประการเหลานี้แลอยู ผล ๔ ประการ อานิสงส ๔ ประการเหลานี้
อันพวกเราพึงหวังได ดังนี้ ฯ
[๑๑๗] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชก
อัญญเดียรถียพงึ กลาวอยางนี้วา พวกสมณศากยบุตรเปนผูมีธรรมไมตั้งมั่นแลวอยู
ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผมู ีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาว
อยางนี้วา มีอยูแ ลอาวุโส ธรรมทั้งหลายอันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น ผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ทรงบัญญัติแลว แกสาวกทั้งหลาย
เปนธรรมอันพวกสาวกไมควรกาวลวงตลอดชีวิต ดูกรอาวุโส เสาเขื่อนหรือ
เสาเหล็กมีรากอันลึก อันบุคคลปกไวดีแลวเปนของไมหวั่นไหว ไมสะเทื้อน
แมฉันใด ดูกรอาวุโส ธรรมทัง้ หลายอันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น ผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ทรงบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย
เปนธรรมอันพวกสาวกไมควรกาวลวงตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรอาวุโส
ภิกษุนั้นใด เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว มีประโยชนของตนอันถึงที่แลวโดยลําดับ มีสังโยชน
ในภพหมดสิ้นแลว เปนผูพนพิเศษแลวเพราะรูชอบ ภิกษุนั้นเปนผู
ไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการ ดูกรอาวุโส ภิกษุผูเปนขีณาสพเปนผู
ไมควรเพื่อจงใจปลงสัตวจากชีวิต เปนผูไมควรเพื่อถือเอาสิง่ ของที่เจาของมิไดให
ซึ่งนับวาเปนสวนขโมย เปนผูไมควรเพื่ออันเสพเมถุนธรรม เปนผูไมควรเพื่ออัน
กลาวคําเท็จทั้งรู เปนผูไมควรเพื่ออันบริโภคกามที่ทําความสั่งสม เหมือนอยางที่ตน
เปนผูครองเรือนในกาลกอน เปนผูไมควรเพื่ออันถึงฉันทาคติ เปนผูไมควรเพื่อ
อันถึงโทสาคติ เปนผูไมควรเพื่ออันถึงโมหาคติ เปนผูไมควรเพื่ออันถึงภยาคติ
ดูกรอาวุโส ภิกษุนั้นใด เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว มีกจิ
ที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว มีประโยชนของตนอันถึงแลวโดยลําดับ
มีสังโยชนในภพหมดสิ้นแลว เปนผูพนพิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นเปนผู
อันไมควรแทเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการเหลานี้ ฯ
[๑๑๘] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญ*เดียรถียพึงกลาวอยางนีว้ า พระสมณโคดมปรารถกาลนานที่เปนอดีต บัญญัติญาณ*ทัสนะอันไมมีฝง แตหาไดปรารภกาลนานที่เปนอนาคต บัญญัติญาณทัสนะที่ไม
มีฝงไม การที่ทรงบัญญัติเชนนั้น เปนเพราะเหตุไร การที่ทรงบัญญัติเชนนั้น
เปนอยางไรเลา พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นยอมสําคัญสิ่งที่พึงบัญญัติอันไม
ใชญาณทัสนะ ซึ่งเปนอยางอื่น ดวยญาณทัสนะซึ่งเปนอยางอืน่ เหมือนคนพาล

ทั้งหลายผูไมเชี่ยวชาญฉะนั้น ดูกรจุนทะ สตานุสาริญาณปรารภกาลนานที่เปน
อดีตแล ยอมมีแกตถาคต ตถาคตนั้นยอมระลึกไดตลอดกาลมีประมาณเทาที่ตน
จํานงและญาณอันเกิดแตความตรัสรู ยอมเกิดขึ้นแกตถาคต เพราะปรารภกาลนาน
ที่เปนอนาคตวา ชาตินี้เปนชาติมีในที่สุด บัดนี้ภพใหมยอมไมมี ดังนี้ ฯ
[๑๑๙] ดูกรจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนอดีต ไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบ
ดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณสิ่งนั้น ดูกรจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนอดีต
เปนของจริง เปนของแท แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณ
แมสิ่งนั้น ดูกรจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนอดีต เปนของจริง เปนของแท
ประกอบดวยประโยชน ตถาคตยอมเปนผูรูกาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณปญหานั้น
ดูกรจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนอนาคตไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน
ตถาคตก็ไมพยากรณสิ่งนั้น ดูกรจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนอนาคต เปนของจริง
เปนของแท แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณแมสิ่งนั้น ดูกรจุนทะ
แมหากวาสิ่งที่เปนอนาคต เปนของจริง เปนของแท ประกอบดวยประโยชน
ตถาคตยอมเปนผูรูกาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณปญหานั้น ดูกรจุนทะ แมหากวา
สิ่งที่เปนปจจุบัน ไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตยอมไม
พยากรณสิ่งนั้น ดูกรจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนปจจุบัน เปนของจริง เปนของแท
แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณแมสิ่งนั้น ดูกรจุนทะ แมหากวา
สิ่งที่เปนปจจุบัน เปนของจริง เปนของแท ประกอบดวยประโยชน ตถาคตยอม
เปนผูรูกาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณปญหานั้น ดวยเหตุดังนี้แล จุนทะ ตถาคต
เปนกาลวาที เปนสัจจวาที เปนภูตวาที เปนอัตถวาที เปนธรรมวาที เปนวินัยวาที
ในธรรมทั้งหลายทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เพราะฉะนั้น ชาวโลก
จึงเรียกวาตถาคโต ดวยประการดังนี้แล ฯ
[๑๒๐] ดูกรจุนทะ ก็สิ่งใดแล อันโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก อันหมูสัตวพรอมสมณพราหมณ เทพดามนุษย เห็นแลว ฟงแลว
ทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ สิ่งนั้น
ตถาคตไดตรัสรูยิ่งแลวโดยชอบ เพราะฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคโต ดูกรจุนทะ
ตถาคตยอมตรัสรูอนุตรสัมโพธิญาณ ในราตรีใดก็ดี ยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุในราตรีใดก็ดี ตถาคตยอมกลาว ยอมรองเรียก ยอมแสดงซึ่งสิง่ ใด
ในระหวางนี้ สิ่งนั้นทั้งหมดยอมเปนอยางนัน้ ทีเดียว ยอมไมเปนโดยประการอื่น
เพราะฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคโต ดูกรจุนทะ ตถาคตเปนผูกลาว
อยางใดทําอยางนั้น เปนผูทําอยางใดกลาวอยางนั้น ดวยเหตุดังนี้ ตถาคตชื่อวา
เปนผูกลาวอยางใดทําอยางนั้น หรือเปนผูทําอยางใดกลาวอยางนั้น เพราะฉะนั้น
ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคโต ตถาคตเปนผูเปนใหญยิ่ง ไมมีผูเปนใหญยิ่งกวา
เปนผูเห็นถองแท เปนผูกุมอํานาจในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก

ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา มนุษย เพราะเหตุนั้น ชาวโลกจึงเรียก
วาตถาคโต ดังนี้ ฯ
[๑๒๑] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญ*เดียรถียพึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมมี สิ่งนี้แหละ
จริง สิ่งอื่นเปลา หรือหนอแล ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผมู ี
วาทะอยางนี้แล อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคมิได
ทรงพยากรณไววา เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมมี สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา
ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาว
อยางนี้วา ดูกรอาวุโส ก็เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมไมมี สิ่งนี้แหละจริง
สิ่งอื่นเปลาหรือ ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้
อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส แมขอนี้ พระผูมีพระภาคก็มิไดทรง
พยากรณไววา เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมไมมี สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา
ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาว
อยางนี้วา ดูกรอาวุโส ก็เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมมีดว ย ยอมไมมีดวย
สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลาหรือ ดังนี้ ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
ผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส แมขอนี้พระผูมีพระภาค
ก็มิไดทรงพยากรณไววา เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมมีดวย ยอมไมมีดวย สิ่งนี้
แหละจริง สิ่งอืน่ เปลา ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชก
อัญญเดียรถียพงึ กลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ก็เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอม
มีหามิได ยอมไมมีก็หาไม สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลาหรือ ดังนี้ ดูกรจุนทะ
พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผมู ีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส
แมขอนี้พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงพยากรณไววา เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอม
มีก็หามิได ยอมไมมีก็หาไม สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ ฯ
[๑๒๒] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชก
อัญญเดียรถียพงึ กลาวอยางนี้นา ดูกรอาวุโส ก็เพราะเหตุไร ขอนี้พระสมณโคดม
จึงไมไดทรงพยากรณไวเลา ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียมวี าทะอยางนี้
อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส เพราะวาขอนี้ไมประกอบดวยอรรถ
ไมประกอบดวยธรรม ไมเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อความหนาย
เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่ ความ
ตรัสรู เพื่อพระนิพพาน ฉะนั้น ขอนั้นพระผูมีพระภาคจึงมิไดทรงพยากรณไว
ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาว
พระสมณโคดมทรงพยากรณไวอยางไรเลา ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
อยางนี้วา ดูกรอาวุโสผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทุกข ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ

ไววา นี้ทุกขสมุทัย ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทุกขนิโรธ
ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังนี้แล ฯ
ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ก็เพราะเหตุไร ขอนี้พระสมณโคดมจึงไดทรง
พยากรณไวเลา ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมวี าทะอยางนี้ อันพวกเธอ
พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส เพราะวาขอนี้เปนสิ่งที่ประกอบดวยอรรถ ประกอบ
ดวยธรรม ขอนี้เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ยอมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อ
ความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่ ความ
ตรัสรู เพื่อพระนิพพานโดยสวนเดียว ฉะนั้นขอนั้น พระผูมีพระภาคจึงไดทรง
พยากรณไวดังนี้ ฯ
[๑๒๓] ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยแมเหลาใด อันประกอบดวยสวนเบื้องตน
ทิฐินิสัยแมเหลานั้นแล เราไดพยากรณไวแลว ทิฐินิสัยเหลานั้น เราพึงพยากรณ
ดวยประการใด และเราไมพึงพยากรณดวยประการใด ไฉนเราจักพยากรณทิฐิ
นิสัยเหลานั้นกะพวกอัญญเดียรถียเหลานั้นในขอนั้นเลา ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยแม
เหลาใด อันประกอบดวยสวนเบื้องปลาย ทิฐินิสัยแมเหลานั้น เราไดพยากรณ
แลวกะพวกเธอ ทิฐินิสัยเหลานั้น เราพึงพยากรณดวยประการใด และเราไมพึง
พยากรณดวยประการใด ไฉนเราจักไมพยากรณทิฐินิสัยเหลานั้นกะพวกเธอ ใน
ขอนั้นเลา ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยทั้งหลายอันประกอบดวยสวนเบื้องตน ที่เราได
พยากรณกะพวกเธอ โดยประการที่เราพึงพยากรณ และโดยประการที่เราไมพึง
พยากรณเปนไฉน ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณบางพวก ผูมีวาทะอยางนี้ ผูมี
ทิฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกเที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดูกรจุนทะ อนึ่ง
สมณพราหมณบางพวก ผูมีวาทะอยางนี้ ผูมีทิฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกไมเที่ยง
สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ... อัตตาและโลกเที่ยงดวยไมเที่ยงดวย ... ... อัตตา
และโลก สัตวทําไดเอง ... ... อัตตาและโลกผูอื่นทําให ... ... อัตตาและโลก สัตว
ทําไดเองดวย ผูอื่นทําใหดวย ... ... อัตตาและโลก สัตวมิไดทําเอง และผูอื่นมิ
ไดทํา เกิดขึ้นลอยๆ ... ... สุขและทุกขเที่ยง ... ... สุขและทุกขไมเที่ยง ... ... สุข
และทุกขเที่ยงดวยไมเที่ยงดวย ... ... สุขและทุกขเที่ยงก็หามิได ไมเที่ยงก็หามิได ...
... สุขและทุกข สัตวทําไดเอง ... ... สุขและทุกข ผูอื่นทําให ... ... สุขและทุกข
สัตวทําไดเองดวย ผูอื่นทําใหดวย สุขและทุกขสัตวมิไดทําเองดวย ผูอ ื่นมิไดทํา
ใหดวย เกิดขึ้นลอยๆ สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ ฯ
[๑๒๔] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด
ผูมีวาทะอยางนี้ ผูมีทิฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกเที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่น
เปลา ดังนี้ เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว กลาวอยางนี้วา ดูกร
อาวุโส มีอยูหรือหนอแล คํานี้อันทานทั้งหลายกลาววา อัตตาและโลกเที่ยง

ดังนี้ และสมณพราหมณเหลานั้นไดกลาวคําใดอยางนี้วา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่น
เปลา ดังนี้ เรายอมไมคลอยตามคํานั้นของสมณพราหมณเหลานั้น ขอนั้นเพราะ
เหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวจําพวกหนึง่ แม
เปนผูมีสัญญาเปนอยางอื่นมีอยู ดูกรจุนทะ ดวยบัญญัติแมนี้แล เราไมพิจารณา
เห็นผูสม่ําเสมอตนเลย ผูยิ่งกวาจักมีแตที่ไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งในบัญญัติที่เปน
อธิบัญญัตินี้โดยแทแล ฯ
[๑๒๕] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด
เปนผูมีวาทะอยางนี้ เปนผูมีทิฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกไมเที่ยง สิ่งนี้แหละจริง
สิ่งอื่นเปลา ... ... อัตตาและโลกเที่ยงดวย ไมเที่ยงดวย ... ... อัตตาและโลกเที่ยงก็
หามิไดไมเที่ยงก็หามิได ... ... อัตตาและโลก อันสัตวทําไดเอง ... ... อัตตาและโลก
ผูอื่นทําให ... ... อัตตาและโลกสัตวทําไดเองดวยผูอื่นทําใหดว ย ... ... อัตตาและโลก
สัตวมิไดทําเอง และผูอื่นมิไดทําใหเกิดขึ้นลอยๆ ... ... สุขและทุกขเที่ยง ... ... สุข
และทุกขไมเที่ยง ... ... สุขและทุกขเที่ยงดวยไมเที่ยงดวย ... ... สุขและทุกขเที่ยงก็
หามิได ไมเที่ยงก็หามิได ... ... สุขและทุกข สัตวทําไดเอง ... ... สุขและทุกขผูอื่น
ทําให ... ... สุขและทุกขสัตวทําไดเองดวย ใหผูอื่นทําใหดวย ... ... สุขและทุกข
สัตวมิไดทําเองดวย ผูอ ื่นมิไดทําใหดวย เกิดขึ้นลอยๆ สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอืน่
เปลา เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว กลาวอยางนีว้ า มีอยูหรือหนอแล
คํานี้อันทานทั้งหลายกลาววา สุขและทุกข สัตวมิไดทําเองดวย ผูอื่นมิไดทําให
ดวย เกิดขึ้นลอยๆ และสมณพราหมณเหลานั้นไดกลาวคําใดแลอยางนี้วา สิง่ นี้
แหละจริง สิ่งอืน่ เปลา ดังนี้ เรายอมไมคลอยตามคํานั้น ของสมณพราหมณ
เหลานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวาในสมณพราหมณเหลานั้น
สัตวจําพวกหนึ่ง แมเปนผูมีสัญญาเปนอยางอื่นมีอยู ดูกรจุนทะ ดวยบัญญัติ
แมนี้แล เราไมพิจารณาเห็นผูสม่ําเสมอตนเลย ผูยิ่งกวาจักมีแตที่ไหน เราผูเดียว
เปนผูยิ่งในบัญญัติที่เปนอธิบัญญัติโดยแทแล ฯ
ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบื้องตนเหลานี้แล ที่เราได
พยากรณกะพวกเธอ โดยประการที่เราพึงพยากรณ และโดยประการที่เราไมพึง
พยากรณ ไฉนเราจักพยากรณทิฐินิสัยเหลานั้นกะพวกเธอ ในขอนั้นเลา ฯ
[๑๒๖] ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยทั้งหลายอันประกอบดวยสวนเบื้องปลาย
ที่เราไดพยากรณกะพวกเธอ โดยประการที่เราพยากรณแลว และโดยประการที่
เราไมพึงพยากรณ เปนไฉน ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ผูมีวาทะ
อยางนี้ ผูมีทิฐิอยางนี้วา เบื้องหนาแตมรณะ อัตตามีรูป หาโรคมิได สิ่งนี้
แหละจริง สิ่งอืน่ เปลา ดังนี้ ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ผูมีวาทะ
อยางนี้ ผูมีทิฐิอยางนี้วา เบื้องหนาแตมรณะ อัตตาไมมีรูป ... ... อัตตามีรูปดวย
ไมมีรูปดวย ... ... อัตตามีรูปก็หามิได ไมมีรูปก็หามิได ... ... อัตตามีสัญญา ...

... อัตตาไมมีสัญญา ... ... อัตตามีสัญญาดวยไมมีสัญญาดวย ... ... อัตตามีสัญญาก็หา
มิได ไมมีสัญญาก็หามิได ... ... อัตตายอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี สิ่งนี้
แหละจริง สิ่งอืน่ เปลา ดังนี้ ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานั้น สมณ*พราหมณเหลาใด เปนผูมีวาทะอยางนี้ เปนผูมีทิฐิอยางนี้วา เบื้องหนาแตมรณะ
อัตตามีรูป หาโรคมิได สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เราเขาไปหา
สมณพราหมณเหลานั้นแลว กลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส มีอยูห รือหนอแล
คํานี้อันทานทั้งหลายกลาววา เบื้องหนาแตมรณะ อัตตามีรูป หาโรคมิได และ
สมณพราหมณเหลานั้นกลาวคําใดแล อยางนี้วา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา
ดังนี้ เรายอมไมคลอยตามคํานั้น ของสมณพราหมณเหลานั้น ขอนั้นเพราะ
เหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวพวกหนึง่ แมเปน
ผูมีสัญญาเปนอยางอื่นมีอยู ดูกรจุนทะ ดวยบัญญัติแมนี้แล เราไมพิจารณาเห็น
ผูสม่ําเสมอตนเลย ผูยิ่งกวาจักมีแตที่ไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งในบัญญัติที่เปน
อธิบัญญัตินี้โดยแทแล ฯ
[๑๒๗] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด
เปนผูมีวาทะอยางนี้ เปนผูมีทิฐิอยางนี้วา เบื้องหนาแตมรณะ อัตตาไมมีรูป ...
อัตตามีรูปดวย ไมมีรูปดวย ... อัตตามีรูปก็หามิได ไมมีรูปก็หามิได ... อัตตามี
สัญญา ... อัตตามีสัญญาดวย ไมมีสัญญาดวย ... อัตตามีสัญญาก็หามิได ไมมี
สัญญาก็หามิได ... เบื้องหนาแตมรณะ อัตตายอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี
สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลวกลาว
อยางนี้วา ดูกรอาวุโส มีอยูหรือหนอแล คํานี้อันทานทั้งหลายกลาววา
เบื้องหนาแตมรณะ ตนยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี และสมณพราหมณ
เหลานั้นกลาวคําใดแลอยางนี้วา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เราไมคลอย
ตามคํานั้นของสมณพราหมณเหลานั้น ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ
เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวพวกหนึ่งแมเปนผูมีสัญญาเปนอยางอื่น
มีอยู ดูกรจุนทะ ดวยบัญญัติแมนี้แล เราไมพิจารณาเห็นผูสม่ําเสมอตนเลย
ผูยิ่งกวาจักมีแตที่ไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งในบัญญัติที่เปนอธิบัญญัตินี้ โดยแทแล
ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบื้องปลายเหลานี้แล ที่เราไดพยากรณ
กะพวกเธอ โดยประการที่เราพึงพยากรณ และโดยประการที่เราไมพึงพยากรณ
เพราะฉะนั้น ไฉนเราจักพยากรณทิฐินิสัยเหลานั้นกะพวกเธอในขอนั้นเลา ฯ
[๑๒๘] ดูกรจุนทะ สติปฏฐาน ๔ ประการ อันเราแสดงแลว บัญญัติ
แลวอยางนี้ เพือ่ ละ เพื่อกาวลวงซึ่งทิฐินิสัย อันประกอบดวยสวนเบื้องตน
เหลานี้ดวย ซึ่งทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบื้องปลาย เหลานี้ดวย ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกรจุนทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย

ได ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได
ดูกรจุนทะ สติปฏฐาน ๔ ประการเหลานี้ อันเราแสดงแลว บัญญัติแลวอยางนี้
เพื่อละ เพื่อกาวลวงซึ่งทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบื้องตนเหลานี้ดวย ซึง่
ทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบื้องปลายเหลานี้ดวย ดังนี้แล ฯ
[๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระอุปทานะผูมีอายุ ยืนถวายอยูงานพัด
พระผูมีพระภาค ณ เบื้องพระปฤษฎางค ครั้งนั้นแล พระอุปทานะผูมีอายุ ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา นาอัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมีแลว พระเจาขา
ธรรมปริยายนี้ นาเลื่อมใสนัก พระเจาขา ธรรมปริยายนี้ นาเลื่อมใสดีนัก
พระเจาขา ธรรมปริยายนี้มีนามวากระไร พระเจาขา พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
ดูกรอุปทานะ เพราะฉะนั้นแล เธอจงทรงจําธรรมปริยายนี้ไวเถิดวา "ปาสาทิกะ"
ดังนี้เทียว ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว พระอุปทานะผูมีอายุ ยินดี
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ดังนี้แล ฯ
จบ ปาสาทิกสูตร ที่ ๖
---------๗. ลักขณสูตร (๓๐)
[๑๓๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระมหาบุรุษผู
สมบูรณดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการเหลานี้ ยอมมีคติเปนสองเทานั้น
ไมเปนอยางอืน่ คือ ถาครองเรือน จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปน
พระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะ
แลว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชาง
แกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกวเปนที่ ๗
พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย
สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม โดยเสมอ มิตองใช
ศัสตรา มิตองใชอาชญา มิไดมีเสนียด ครอบครองแผนดิน มีสาครเปน
ขอบเขต มิไดมีเสาเขื่อน มิไดมีนิมิต ไมมีเสี้ยนหนาม สําเร็จ แพรหลาย

มีความเกษม สําราญ ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา คือ กิเลสอันเปดแลวในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการนั้น เปนไฉน ซึ่งพระมหาบุรุษประกอบแลวยอม
มีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจา*จักรพรรดิ ฯลฯ อนึ่ง ถาพระมหาบุรุษนั้น เสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะ
ไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พระมหาบุรุษในโลกนี้
๑. มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี ภิกษุทั้งหลาย การที่พระมหาบุรุษ
มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี นี้เปนมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษ ฯ
๒. ณ พื้นภายใตฝาพระบาท ๒ ของพระมหาบุรุษ มีจักรเกิดขึ้น มีซี่กํา
ขางละพัน มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง ภิกษุทั้งหลาย แมการที่พื้น
ภายใตฝาพระบาททั้ง ๒ ของพระมหาบุรุษ มีจักรเกิดขึ้น มีซี่กําขางละพัน มีกง
มีดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง นี้ก็มหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษ ฯ
๓. มีสนพระบาทยาว ฯ
๔. มีพระองคุลียาว ฯ
๕. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม ฯ
๖. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย ฯ
๗. มีพระบาทเหมือนสังขคว่ํา ฯ
๘. มีพระชงฆรีเรียวดุจแขงเนื้อทราย ฯ
๙. เสด็จสถิตยืนอยูมิไดนอมลง เอาฝาพระหัตถทั้งสองลูบคลําไดถึง
พระชาณุทั้งสอง ฯ
๑๐. มีพระคุยหะเรนอยูในฝก ฯ
๑๑. มีพระฉวีวรรณดุจวรรณะแหงทองคํา คือ มีพระตจะ ประดุจหุม
ดวยทอง ฯ
๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจึงมิติดอยูใน
พระกายได ฯ
๑๓. มีพระโลมชาติเสนหนึ่งๆ เกิดในขุมละเสนๆ ฯ
๑๔. มีพระโลมชาติมีปลายขึ้นชอยขึ้นขางบน มีสีเขียว มีสีเหมือนดอก
อัญชัญ ขดเปนกุณฑลทักษิณาวัฏ ฯ
๑๕. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม ฯ
๑๖. มีพระมังสะเต็มในที่ ๗ สถาน ฯ
๑๗. มีกึ่งพระกายทอนบนเหมือนกึ่งกายทอนหนาของสีหะ ฯ
๑๘. มีระหวางพระอังสะเต็ม ฯ
๑๙. มีปริมณฑลดุจไมนิโครธ วาของพระองคเทากับพระกายของพระองค

พระกายของพระองคก็เทากับวาของพระองค ฯ
๒๐. มีลําพระศอกลมเทากัน ฯ
๒๑. มีปลายเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดี ฯ
๒๒. มีพระหนุดุจคางราชสีห ฯ
๒๓. มีพระทนต ๔๐ ซี่ ฯ
๒๔. มีพระทนตเรียบเสมอกัน ฯ
๒๕. มีพระทนตไมหาง ฯ
๒๖. มีพระทาฐะขาวงาม ฯ
๒๗. มีพระชิวหาใหญ ฯ
๒๘. มีพระสุรเสียงดุจเสียงแหงพรหม ตรัสมีสําเนียงดังนกกรวิก ฯ
๒๙. มีพระเนตรดําสนิท [ดําคม] ฯ
๓๐. มีดวงพระเนตรดุจตาแหงโค ฯ
๓๑. มีพระอุณณาโลมบังเกิด ณ ระหวางพระขนง มีสีขาวออน ควร
เปรียบดวยนุน ฯ
๓๒. มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมการที่พระมหาบุรุษ มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบ
พระพักตรนี้ ก็เปนมหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาปุรสิ ลักษณะ ๓๒ ประการเหลานี้แล ที่มหาบุรุษ
ประกอบแลว ยอมเปนเหตุใหมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครอง
เรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ อนึ่งถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรง
ผนวชเปนบรรพชิต จะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอัน
เปดแลวในโลก ภิกษุทั้งหลาย พวกฤาษีแมเปนภายนอก ยอมทรงจํามหาปุริส*ลักษณะของพระมหาบุรุษ ๓๒ เหลานี้ได แตฤาษีทั้งหลายนั้น ยอมไมทราบวา
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก สัตวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนี้
อันตนทําสั่งสมพอกพูนไพบูลย สัตวที่บําเพ็ญกุศลกรรมนั้น ยอมครอบงําเทวดา
ทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุข
ทิพย ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย
และโผฏฐัพพทิพย ครั้นจุติจากโลกสวรรคนนั้ แลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอม
ไดเฉพาะ ซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ ฯ
[๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน เปนผูมีสมาทานมั่นในกุศลธรรม มีสมาทานไมถอยหลังในกายสุจริต
ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต ในการบําเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษา
อุโบสถ ในการปฏิบัติดีในมารดา ในการปฏิบัติดีในบิดา ในการปฏิบัติดีในสมณะ
ในการปฏิบัติดีในพรหม ในความเปนผูเคารพตอผูใหญในสกุลและในธรรมเปน

อธิกุศลอื่นๆ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
เพราะกรรมนัน้ อันตนทําสั่งสม พอกพูนไพบูลย ตถาคตยอมครอบงําเทวดา
ทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุข
ทิพย ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย
และโผฏฐัพพทิพย ครั้นจุติจากโลกสวรรคนนั้ แลว มาถึงความเปนอยางนี้ ยอม
ไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ ฯ
[๑๓๒] พระมหาบุรุษนั้น มีพระบาทตั้งอยูเฉพาะเปนอันดี คือทรง
เหยียบพระบาทเสมอกันบนพื้น ทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกัน ทรงจดภาคพื้นดวย
ฝาพระบาททุกสวนเสมอกัน พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครอง
เรือนจะเปนพระเจาจักรพรรดิ์ดํารงอยูในธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนอิสระ
ในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชํานะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง
สมบูรณดวยรตนะ ๗ ประการ คือ จักรรัตน หัสดีรัตน อัสวรัตน มณีรัตน
อิตถีรัตน คฤบดีรัตน ปริณายกรัตนเปนที่ ๗ และมีพระราชโอรสมากกวาพัน
ลวนเปนผูแกลวกลา มีพระรูปสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาแหงปรปกษ
เสียได และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะโดยธรรมมิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตรา
ปกครองแผนดินนี้มีสาครเปนขอบเขต มิไดมีเสาเขื่อน มิไดมีนิมิต ไมมีเสี้ยน
หนาม มั่งคั่งแพรหลาย มีความเกษมสําราญ มิไดมีเสนียด เมื่อเปนพระราชาจะ
ไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดผลขอนี้ คือ ไมมีใครๆ ที่เปนมนุษย ซึ่งเปน
ขาศึกศัตรูจะพึงขมได อนึ่ง ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพ*ชิต จะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก
เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ ไมมี
เหลาขาศึกศัตรูภายในหรือภายนอก คือ ราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณพราหมณ
เทวดา มาร พรหม ใครๆ ในโลกจะพึงขมได พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความ
นี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา ฯ
[๑๓๓] พระมหาบุรุษยินดีในวจีสัจ ในธรรม [กุศลกรรมบถ] ความ
ฝกตน ความสํารวม ความเปนผูสะอาด ศีลที่เปนอาลัย
อุโบสถกรรม ความไมเบียดเบียนเหลาสัตว และกรรมอันไม
สาหัส สมาทานแลวมั่นคง ทรงประพฤติมาแลวอยางรอบคอบ
เพราะกรรมนั้น พระมหาบุรุษจึงหลีกไปสูไตรทิพย เสวย
ความสุขและสมบัติเปนที่เพลิดเพลินยินดี จุติจากไตรทิพยแลว
เวียนมาในโลกนี้ เหยียบปฐพีดวยฝาพระบาทอันเรียบ พวก
พราหมณผูทํานายพระลักษณะมาประชุมกันแลวทํานายวา พระ*ราชกุมารนี้มีฝาพระบาทประดิษฐานเรียบ เปนคฤหัสถหรือ
บรรพชิต ก็ไมมีใครขมได พระลักษณะนั้นยอมเปนนิมิตสอง

เนื้อความนั้น พระราชกุมารนี้ เมื่ออยูค รองฆราวาส ไมมีใคร
สามารถขมได มีแตครอบงําพวกปรปกษเหลาศัตรูมิอาจย่ํายีได
ใครๆ ที่เปนมนุษยในโลกนี้หาขมไดไม เพราะผลแหงกุศล
กรรมนั้น ถาพระราชกุมารเชนนั้น เขาถึงบรรพชา ทรงยินดี
ยิ่งดวยความพอใจในเนกขัมมะ จะมีพระปรีชาเห็นแจมแจง
เปนอัครบุคคล ไมถึงความเปนผูอันใครๆ ขมได ยอมเปนผู
สูงสุดกวานรชน อันนี้แลเปนธรรมดาของพระกุมารนั้น ฯ
[๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน ไดเปนผูนําความสุขมาใหแกชนเปนอันมาก บรรเทาภัยคือความ
หวาดกลัวและความหวาดเสียว จัดความรักษาปกครองปองกันโดยธรรม และ
บําเพ็ญทานพรอมดวยวัตถุอันเปนบริวาร เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้นอันตนทําสั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯ
ตถาคตยอมครอบงําเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรคโดยสถาน ๑๐ คือ
อายุทิพย วรรณทิพย ความสุขทิพย ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย
เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย และโผฏฐัพพทิพย ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้น
แลว มาถึงความเปนอยางนี้ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ ในฝาพระ
บาททั้ง ๒ มีจักรเกิดเปนอันมาก มีซี่กําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการ
ทั้งปวง มีระหวางอันกุศลกรรมแบงเปนอันดี พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น
ถาอยูครองเรือน จะเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร
เมื่อเปนพระราชาจะไดผลขอนี้ คือ มีบริวารมาก คือ มีบริวารเปนพราหมณ เปน
คฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปน
กองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปน
ราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิต จะเปนพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระ
พุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ มีบริวารมาก คือ มี
บริวารเปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย
เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระ
โบราณกเถระทั้งหลาย จึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา
[๑๓๕] พระมหาบุรุษเคยเปนมนุษยในชาติกอนๆ ผูนําความสุขมา
ใหแกชนมาก บรรเทาภัยคือ ความหวาดกลัวและความ
หวาดเสียว ขวนขวายในความคุมครองรักษาปองกัน เพราะ
กรรมนั้น พระมหาบุรุษจึงหลีกไปสูไตรทิพย เสวยความสุข
และสมบัติเปนที่เพลิดเพลินยินดี ครั้นจุติจากไตรทิพยแลว
เวียนมาในโลกนี้ ยอมไดลายจักรทั้งหลาย มีซี่กําพันหนึ่ง มี

กง มีดุม โดยรอบ ในฝาพระบาททั้ง ๒ พวกพราหมณผู
ทํานายลักษณะมาประชุมกันแลวเห็นพระราชกุมารมีลักษณะอัน
เกิดดวยบุญเปนรอยๆ แลวทํานายวา พระราชกุมารนี้จักมี
บริวาร ย่ํายีเสียซึ่งศัตรู เพราะจักรทั้งหลายมีกงโดยรอบอยาง
นั้น ถาพระราชกุมารเชนนั้นไมเขาถึงบรรพชา จะยังจักรให
เปนไป และปกครองแผนดิน มีกษัตริยที่มียศมากเปนอนุยนต
ติดตามหอมลอมพระองค ถาและพระราชกุมารเชนนั้นเขาถึง
บรรพชา เปนผูยินดียิ่งดวยความพอใจในเนกขัมมะ จะมีพระ
ปรีชาเห็นแจมแจง พวกเทวดา มนุษย อสูร ทาวสักกะ
ยักษ คนธรรพ นาค วิหค และสัตว ๔ เทา ที่มียศมากจะ
หอมลอมพระองคผูไมมีใครยิ่งกวา อันเทวดาและมนุษยบูชา
แลว ฯ
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน ละปาณาติบาตแลว เวนขาดจากปาณาติบาตแลว วางทัณฑะ วาง
ศาตราแลว มีความละอาย มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู
ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น
อันตนทําสั่งสมพอกพูนไพบูลย ตถาคตยอมครอบงําเทวดาทั้งหลายอื่นในโลก
สวรรค โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุขทิพย ยศทิพย
ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย และโผฏฐัพพ*ทิพย ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่ง
มหาปุริสลักษณะ ๓ ประการ คือ สนพระบาทยาว ๑ มีนิ้วพระหัตถและนิ้วพระบาท
ยาว ๑ มีพระกายตรงดังวากายแหงพรหม ๑ พระมหาบุรุษนั้นสมบูรณดวยลักษณะ
ทั้งหลายนั้น ถาอยูครองเรือน จะเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชา
จะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาไดผลขอนี้ คือ มีพระชนมายุยืนดํารงอยูนาน ทรง
อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไมมีใครๆ ที่เปนมนุษยซึ่งเปนขาศึกศัตรูสามารถปลง
พระชนมชีพในระหวางได ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิต
จะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อ
เปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ มีพระชนมายุ
ยืนดํารงอยูนาน ทรงอภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไมมีขาศึกศัตรูจะเปนสมณะ
พราหมณ เทวดา พรหม มาร ใครๆ ในโลก สามารถปลงพระชนมชีพใน
ระหวางได พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลาย จึง
กลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๓๗] พระมหาบุรุษทรงทราบวาการฆาอันเปนเหตุใหสัตวตายวาเปน
ภัยแกตน ไดเปนผูเวนขาดแลว เบื้องหนาแตมรณะ ไดไป

แลวสูสวรรค เพราะกรรมที่ทรงประพฤติดีแลวนั้น เสวยวิบาก
อันเปนผลแหงกรรมที่ทรงทําดีแลวจุติ [จากสวรรค] แลวเวียน
มาในโลกนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งลักษณะ ๓ ในโลกนี้ คือ มี
สนพระบาทยาวงาม ๑ พระกายเกิดดีตรงสวยงาม ประหนึ่งวา
กายพรหม มีพระพาหางาม มีความเปนหนุม ทรวดทรงสวย
เปนสุชาต ๑ มีนิ้วพระหัตถและนิ้วพระบาทยาวออนดังปุยฝาย ๑
พระชนกเปนตนทรงบํารุงพระราชกุมาร เพื่อใหมีพระชนมายุ
เปนไปนาน เพราะพระองคทรงสมบูรณดวยปุริสลักษณะ ๓
ประการ ถาพระราชกุมารเปนคฤหัสถ ก็จะใหพระชนมชีพ
เปนไปนาน ถาทรงผนวชก็จะใหพระชนมชีพเปนไปนานกวานั้น
เพื่อใหวสีและอิทธิเจริญไป พระลักษณะนั้นเปนนิมิต เพื่อ
ความเปนผูมีชนมายุยืนดวยประการดังนี้ ฯ
[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน เปนผูใหของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมีรสอรอย
และใหน้ําที่ควรซดควรดื่ม ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เพราะกรรมนัน้ อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ
ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริส
ลักษณะนี้ คือมีมังสะอูมในที่ ๗ สถาน คือที่หลังพระหัตถทงั้ ๒ ก็มีมังสะอูม
ที่หลังพระบาททั้ง ๒ ก็มีมังสะอูม ที่บนพระอังสาทั้ง ๒ ก็มีมังสะอูม ที่ลําพระศอ
ก็มีมังสะอูม พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือน จะเปน
พระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับ
ผลขอนี้ คือ ยอมเปนผูไดของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมี
รสอรอย และไดน้ําที่ควรซดควรดื่ม ถาพระมหาบุรุษนั้น ออกจากเรือนทรงผนวช
เปนบรรพชิต จะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว
ในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้
คือ ทรงไดของที่ควรเคี้ยว และของที่ควรบริโภคอันประณีต และมีรสอรอย
และทรงไดน้ําที่ควรซดควรดืม่ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณก
เถระทั้งหลาย จึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา
[๑๓๙] พระมหาบุรุษอุดม เปนผูใหของที่ควรเคี้ยว และของที่ควร
บริโภค และน้ําที่ควรซดควรดื่ม มีรสอันเลิศ เพราะกรรมที่
ทรงประพฤติดีแลวนั้น พระมหาบุรุษนั้น จึงบันเทิงใจอยูนาน
ในสวนนันทวัน มาในโลกนี้ ยอมไดมงั สะอูมเจ็ดแหง และ
ไดพื้นพระหัตถและพระบาทออนนุม บัณฑิตผูฉลาดในนิมิต
แหงลักษณะ กลาวไวเพื่อความเปนผูไดของควรเคี้ยวและ

โภชนะอันมีรส ลักษณะนั้น ใชวาจะสองอรรถ แมแก
พระมหาบุรุษผูเปนคฤหัสถเทานั้น ถึงพระมหาบุรุษทรงผนวช ก็
ไดขัชชโภชนาทิวัตถุนนั้ เหมือนกัน พระองคเปนผูไดของควร
เคี้ยวและโภชนะมีรสอันอุดม บัณฑิตทั้งหลายกลาวแลววา
พระองคเปนผูตัดกิเลสเปนเครื่องผูกของคฤหัสถทั้งปวงเสีย ฯ
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน เปนผูสงเคราะหประชาชนดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ การให การกลาว
คําเปนที่รัก การประพฤติใหเปนประโยชน และความเปนผูมีตนเสมอ ตถาคต
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อัน
ตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลวมาสูความ
เปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ทั้ง ๒ นี้ คือ พระหัตถและ
พระบาทมีพื้นออนนุม ๑ และมีพระหัตถและพระบาทมีลายดังวารางขาย ๑ พระ
มหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะทั้ง ๒ นั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักร*พรรดิ์ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ
มีบริวารชนอันพระองคทรงสงเคราะหแลวเปนอยางดี บริวารชนที่พระองคทรง
สงเคราะหเปนอยางดีนั้น เปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาว
ชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปนนายประตู เปน
อํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษนั้น
ออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มี
หลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระ
พุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริวารชนอันพระองคทรงสงเคราะหแลวเปนอยาง
ดี บริวารชนที่พระองคทรงสงเคราะหเปนอยางดีนั้น เปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปน
อุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคน
ธรรพ พระผูมพี ระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถา
ประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๔๑] พระมหาบุรุษ ทําแลว ประพฤติแลว ซึ่งการให ๑ ซึ่ง
ความเปนผูประพฤติใหเปนประโยชน ๑ ซึ่งความเปนผูกลาว
คําเปนที่รัก ๑ ซึ่งความเปนผูมีพระฉันทะเสมอกัน ๑ ให
เปนความสงเคราะหอยางดีแกชนเปนอันมาก ยอมไปสูสวรรค
ดวยคุณอันตนมิไดดูหมิ่น จุติ [จากสวรรค] แลวเวียนมาใน
โลกนี้ เปนพระกุมารยังหนุมแนนงดงาม ยอมไดเฉพาะซึ่ง
ความเปนผูมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุมดวย ซึ่งความ
เปนผูมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายเปนรางขายงามยิ่ง และ
มีสวนสวยนาชมดวย พระองคมาสูแผนดินนี้ มีบริวารชนอัน

พระองคพึงตรวจตราและสงเคราะหดี ตรัสถอยคําเปนที่นารัก
แสวงหาผลประโยชนเกื้อกูลและความสุขให ทรงประพฤติ
ความดีมากหลายที่พระองคโปรดยิ่ง ถาพระองคทรงละความ
บริโภคกามารมณทั้งปวงเปนพระชินะตรัสธรรมกถาแกประชุม
ชน ประชุมชนก็จะสนองคําของพระองค เลื่อมใสยิ่งนัก ครั้ง
ฟงธรรมแลว ยอมจะพากันประพฤติธรรมสมควรแกธรรม ฯ
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน เปนผูกลาววาจาประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม แนะนําประ
ชาชนเปนอันมาก เปนผูนําประโยชนและความสุขมาใหแกสัตวทั้งหลาย เปน
ผูบูชาธรรมเปนปรกติ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ จุติจาก
โลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ
๒ ประการนี้ คือมีพระบาทดุจสังขคว่ํา ๑ มีพระโลมชาติลวนมีปลายชอนขึ้น
ขางบนทุกๆ เสน ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะทั้ง ๒ นั้น ถาอยู
ครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปน
พระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูเลิศประเสริฐ เปนประธานสูงสุด ดีกวา
หมูชนที่บริโภคกาม ถาพระมหาบุรุษออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปน
พระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูเลิศ
ประเสริฐ เปนประธานสูงสุด ดีกวาสรรพสัตว พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้
ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๔๓] พระมหาบุรุษ พิจารณากอน จึงกลาวคําอันประกอบดวยอรรถ
และธรรม แสดงแลวกะประชาชนเปนอันมาก เปนผูนํา
ประโยชนและความสุขมาใหแกสัตวทั้งหลาย เปนผูไมตระหนี่
ไดเสียสละบูชาธรรมแลว พระองคยอ มไปสูสุคติ บันเทิงอยู
ในสุคตินั้น เพราะกรรมอันพระองคประพฤติดีแลว มาในโลก
นี้ ยอมไดลักษณะ ๒ ประการ เพื่อความเปนผูมีความสุขอัน
อุดม พระมหาบุรุษนั่นนั้น มีพระโลมชาติมีปลายชอนขึ้นขางบน
และมีพระบาทดํารงอยูแลวเปนอันดี อันพระมังสะและโลหิต
ปดบัง อันหนังหุมหอแลว และมีพระเพลาเบื้องบนงาม พระ*มหาบุรุษเชนนั้น ถาอยูครองเรือนจะถึงความเปนผูเลิศกวาพวก
ที่บริโภคกาม ไมมีใครๆ ยิ่งกวาพระองคทรงครอบงําชมพูทวีป
เสียสิ้น อนึ่ง หากพระองคทรงผนวช ก็จะทรงพระวิริยะอยาง
ประเสริฐ ถึงความเปนผูเลิศกวาสรรพสัตว ไมมีใครๆ ยิ่งกวา

พระองคได ทรงครอบงําโลกทั้งปวงอยู ฯ
[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน เปนผูตั้งใจสอนศีลปะ วิชชา จรณะ [ขอที่ควรประพฤติ] หรือ
กรรม [ปญญาเปนเครื่องรูวาสัตวมีกรรมเปนของตน] ดวยมนสิการวา ทําไฉน
ชนทั้งหลายนี้พึงรูเร็ว พึงสําเร็จเร็ว ไมพึงลําบากนาน ตถาคตยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม
พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้
ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีพระชงฆเรียวดังแขงแหงเนื้อทราย พระ*มหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ์ ฯลฯ
เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ จะทรงได
เฉพาะซึ่งหัตถาทิวาหนะ อันคูควรแกพระราชา ซึ่งเปนองคแหงเสนาของพระราชา
และเครื่องราชูปโภคอันสมควรแกพระราชาโดยพลัน ฯลฯ ถาพระมหาบุรุษนั้น
ออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มี
หลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปน
พระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือจะทรงไดเฉพาะซึ่งจีวราทิปจจัยอันสมควรแก
สมณะ และจตุบริษัทอันเปนองคของสมณะ และทรงไดบริขารเปนสมณูปโภค
อันสมควรแกสมณะโดยพลัน พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณก*เถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา
[๑๔๕] พระมหาบุรุษปรารถนาอยูว า ทําไฉน พวกศึกษาเหลานี้จะรู
แจมแจงเร็วในศิลปะ ในวิชชา ในจรณะ และในกรรม และ
ดวนบอกศิลปะที่ไมเปนไปเพื่อจะเบียดเบียนแกใครๆ ดวย
ความตั้งใจวา ผูศึกษาจะไมลําบากนาน ครั้นทํากุศลกรรมมี
ความสุขเปนผลนั้นแลว ยอมไดพระชงฆทั้งคูเปนที่ชอบใจ มี
ทรวดทรงดี กลมกลอม เปนสุชาต เรียวไปโดยลําดับ มี
โลมชาติมีปลายชอยขึ้นขางบน มีหนังอันละเอียดหุม หอแลว
บัณฑิตทั้งหลายชมพระมหาบุรุษนั้นวา พระองคมีพระชงฆดังวา
แขงแหงเนื้อทราย และชมพระลักษณะ คือโลมชาติเสนหนึ่งๆ
อันประกอบดวยสมบัติที่ใครๆ ปรารถนา รวมเขาไวในที่นี้
พระมหาบุรุษเมื่อยังไมทรงผนวช ก็ไดลักษณะนั้น ในที่นี้
เร็วพลัน ถาพระมหาบุรุษเชนนั้นเขาถึงบรรพชา ทรงยินดียิ่ง
แลวดวยความพอพระทัยในเนกขัมมะ มีพระปรีชาเห็นแจมแจง
ทรงพระวิริยะยอดเยีย่ ม จะทรงไดพระลักษณะเปนอนุโลมแก
พระลักษณะที่สมควรเร็วพลัน ฯ
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน

กําเนิดกอน เปนผูเขาหาสมณะหรือพราหมณแลวซักถามวา ขาแตทานผูเจริญ
กรรมสวนกุศลเปนอยางไร กรรมสวนอกุศลเปนอยางไร กรรมสวนที่มีโทษเปน
อยางไร กรรมสวนที่ไมมีโทษเปนอยางไร กรรมที่ควรเสพเปนอยางไร กรรมที่
ไมควรเสพเปนอยางไร กรรมอะไรขาพเจาทําอยูพึงเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน
เพื่อทุกขตลอดกาลนาน อนึ่ง กรรมอะไรขาพเจาทําอยูพึงเปนไปเพื่อเปนประโยชน
เพื่อสุขตลอดกาลนาน ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติ
จากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้
คือ มีพระฉวีสุขุมละเอียด เพราะพระฉวีสุขุมและละเอียด ธุลีละอองมิติด
พระกายได พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปน
พระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับ
ผลขอนี้ คือ มีปญญามาก ไมมีบรรดากามโภคีชนผูใดผูหนึ่งมีปญญาเสมอ หรือ
มีปญญาประเสริฐกวาพระองค ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต
จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อ
เปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระปรีชา
มาก มีพระปรีชากวางขวาง มีพระปรีชาราเริง มีพระปรีชาวองไว มีพระปรีชา
เฉียบแหลม มีพระปรีชาทําลายกิเลส ไมมีบรรดาสรรพสัตวผูใดผูหนึ่งมีปญญา
เสมอ หรือมีปญ
 ญาประเสริฐกวาพระองค พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา
[๑๔๗] พระมหาบุรุษ เคยเปนมนุษยในชาติกอนๆ ประสงคจะรูทั่วถึง
เขาหาบรรพชิต สอบถามตั้งใจฟงดวยดี มุงความเจริญอยูภายใน
ไตรตรองกถาอันประกอบดวยอรรถ มาอุบัติเปนมนุษย มี
พระฉวีละเอียด เพราะกรรมอันดําเนินไปเพื่อความไดเฉพาะซึ่ง
ปญญา บัณฑิตผูฉลาดในลักษณะและนิมิตทํานายวา พระ*ราชกุมารเชนนี้จะทรงหยั่งทราบอรรถอันสุขุมแลวเห็นอยู ถาไม
เขาถึงบรรพชาก็จะยังจักรใหเปนไป ปกครองแผนดิน ใน
การสั่งสอนสิ่งที่เปนประโยชนและในการกําหนด ไมมีใคร
ประเสริฐหรือเสมอเทาพระองค ถาพระราชกุมารเชนนั้น เขาถึง
บรรพชายินดียิ่งดวยความพอพระทัยในเนกขัมมะ จะมีพระ*ปรีชาเห็นแจมแจง ทรงไดพระปรีชาอันพิเศษ อันยอดเยี่ยม
บรรลุพระโพธิญาณ ทรงพระปรีชาอันประเสริฐกวางขวางดัง
แผนดิน ฯ
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน เปนผูไมมีความโกรธ ไมมีความแคนใจ แมถูกคนหมูมากวาเอาก็

ไมขัดใจ ไมโกรธ ไมปองราย ไมจองผลาญ ไมทําความโกรธความเคืองและ
ความเสียใจใหปรากฎ และเปนผูใหเครื่องลาดมีเนื้อละเอียดออน และใหผา
สําหรับนุงหม คือ ผาโขมพัสตรมีเนื้อละเอียด ผาฝายมีเนื้อละเอียด ผาไหมมี
เนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ
ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริส*ลักษณะนี้ คือ มีวรรณะดังทองคํา มีผิวหนังคลายทองคํา พระมหาบุรุษสมบูรณ
ดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปน
พระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ จะไดเครื่องลาดมี
เนื้อละเอียดออน ทั้งไดผาสําหรับนุงหม คือ ผาโขมพัสตรมีเนื้อละเอียด ผาฝาย
มีเนื้อละเอียด ผาไหมมีเนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด ถาพระมหาบุรุษนั้น
ออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มี
หลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปน
พระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ ทรงไดเครื่องลาดมีเนื้อละเอียดออน ทรงไดผา
สําหรับนุงหม คือ ผาโขมพัสตรมีเนื้อละเอียด ผาฝายมีเนื้อละเอียด ผาไหมมี
เนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระ*โบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา
[๑๔๙] พระมหาบุรุษอธิษฐานความเปนผูไมโกรธไว และไดใหทานคือ
ผาเปนอันมาก ลวนแตมีเนื้อละเอียดและมีสีดี เปนผูดํารงอยู
ในภพกอนๆ ทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผนดิน ครั้นทรง
ทํากุศลกรรมนั้นแลว จุติจากมนุษยโลกเขาถึงเทวโลก เสวย
วิบาก อันเปนผลกรรมที่ทําไวดี มีพระฉวีเปรียบดวยทอง ดุจ
พระอินทรผูประเสริฐกวาสุรเทวดา ยอมลบลนอยูในเทวโลก
ถาเสด็จครองเรือนยังไมประสงคที่จะทรงผนวช ก็จะทรง
ปกครองแผนดินใหญ ทรงไดเฉพาะซึ่งสัตตรตนะ และความ
เปนผูมีพระฉวีสะอาดละเอียดงามลบลนประชุมชนในโลกนี้ ถา
เขาถึงบรรพชา ก็จะทรงไดซึ่งผาสําหรับทรงครอง เปนผาเครื่อง
นุงหมอยางดี และเสวยผลกรรมที่เปนประโยชนดีที่ทรงทําไว
ในภพกอน ความหมดสิ้นแหงผลกรรมที่พระองคทําแลว หา
มีไม ฯ
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน เปนผูนําพวกญาติมิตรสหายผูมีใจดีที่สูญหายพลัดพรากไปนานใหกลับ
มาพบกัน นํามารดากับบุตรใหพบกัน นําบุตรกับมารดาใหพบกัน นําบิดากับบุตร
ใหพบกัน นําบุตรกับบิดาใหพบกัน นําบิดากับพี่นองใหพบกัน นําพี่ชายกับ

นองสาวใหพบกัน นํานองสาวกับพี่ชายใหพบกัน ครั้นทําเขาใหพรอมเพรียงกัน
แลว ก็ชื่นชม ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
เพราะกรรมนัน้ อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค
แลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือมีพระคุยหะ
เรนอยูในฝก พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปน
พระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับ
ผลขอนี้ คือ มีพระโอรสมาก พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ
มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได ถาพระมหาบุรุษนั้นออก
จากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา
คือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจา
จะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระโอรสมาก พระโอรสของพระองคมีจํานวนหลายพัน
ลวนเปนผูแกลวกลา มีความเพียรเปนองคสมบัติ กําจัดปรเสนาเสียได พระผูมี*พระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ใน
พระลักษณะนั้นวา
[๑๕๑] พระมหาบุรุษเปนมนุษยในชาติกอนๆ ไดทรงนําพวกญาติมิตร
สหายที่สูญหายพลัดพรากไปนานใหกลับมาพบกัน ครั้นทําให
เขาพรอมเพรียงกันแลว ก็ชื่นชม เพราะกุศลกรรมนั้น พระองค
จึงหลีกไปสูไตรทิพย เสวยความสุขและสมบัติเปนที่เพลิด*เพลินยินดี จุติจากเทวโลกแลวเวียนมาเกิดในโลกนี้ ยอมได
องคาพยพที่ปดบังดวยผาตั้งอยูในฝก พระมหาบุรุษเชนนั้นมี
พระโอรสมาก พระโอรสของพระองคมากกวาพัน เปนผู
กลาหาญ เปนวีรบุรุษ สามารถใหศัตรูพายไป ใหปติเกิดและ
ทูลปยพจนแกพระมหาบุรุษที่ยังทรงเปนคฤหัสถ เมื่อพระ*มหาบุรุษทรงผนวชบําเพ็ญพรต มีพระโอรสมากกวานั้น ลวนแต
ดําเนินตามพระพุทธพจน พระลักษณะนั้น ยอมเปนนิมิตสอง
ความนั้นสําหรับพระมหาบุรุษที่เปนคฤหัสถหรือบรรพชิต ฯ
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห ยอมรูจักชนที่เสมอกัน รูจกั เอง
รูจักบุรุษ รูจักบุรุษพิเศษ หยั่งทราบวาบุคคลนี้ควรแกสักการะนี้ บุคคลนี้ควรแก
สักการะนี้ ดังนี้ แลวทํากิจเปนประโยชนอันพิเศษในบุคคลนั้นๆ ในกาลกอนๆ
ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรม
นั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว
มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการนี้ คือ มี
พระกายเปนปริมณฑลดังวานิโครธพฤกษ ๑ เมื่อทรงยืนอยูไมตองทรงนอมพระกาย

ลง ยอมลูบคลําพระชาณุทั้ง ๒ ดวยฝายพระหัตถทั้ง ๒ ได ๑ พระมหาบุรุษ
สมบูรณดวยลักษณะทั้ง ๒ นั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ
เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูมั่งคั่ง
มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณนาปลื้มใจมาก
มีทรัพยและขาวเปลือกมาก มีคลังเต็มบริบูรณ ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือน
ผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลส
อันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะได
รับผลขอนี้ คือ เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก ทรัพยของพระองคนั้น
คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปญญา เปนทรัพยอยางหนึ่งๆ
พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธ
นี้ ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๕๓] พระมหาบุรุษ เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห พิจารณา
แลว สอดสองแลว คิดแลวหยั่งทราบวา บุคคลนี้ควรแก
สักการะนี้ ดังนี้แลว ทํากิจพิเศษของบุรุษในบุคคลนั้นๆ ใน
กาลกอน ก็แหละพระมหาบุรุษทรงยืนตรงไมตองนอมพระกาย
ลง ก็ถูกตองพระชาณุทั้ง ๒ ดวยพระกรทั้ง ๒ ได และมี
พระกายเปนปริมณฑลดังวา ตนนิโครธที่งอกงามบนแผนดิน
ดวยผลกรรมที่ประพฤติมาดีแลว ยังเปนสวนเหลือ มนุษย
ทั้งหลาย ที่มีปญญาอันละเอียด รูจักลักษณะเปนนิมิตมากอยาง
ทํานายวา พระราชโอรสนี้เปนพระดรุณกุมาร ยังทรงพระเยาว
ยอมไดเฉพาะซึ่งลักษณะอันคูควรแกคฤหัสถมากอยาง กาม
โภคะอันสมควรแกคฤหัสถเปนอันมาก ยอมมีแกพระราชกุมาร
ผูเปนใหญในแผนดิน ในฆราวาสวิสัยนี้ ถาพระราชกุมารนี้
ทรงละกามโภคะทั้งปวง จะทรงไดอนุตตรธรรมอันเปนทรัพยอยาง
ประเสริฐสูงสุด ฯ
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน เปนผูหวังประโยชน หวังความเกื้อกูล หวังความผาสุก หวังความ
เกษมจากโยคะ แกชนเปนอันมาก ดวยมนสิการวา ทําไฉน ชนเหลานี้พึงเจริญ
ดวยศรัทธา เจริญดวยศีล เจริญดวยสุตะ เจริญดวยพุทธิ เจริญดวยจาคะ
เจริญดวยธรรม เจริญดวยปญญา เจริญดวยทรัพยและขาวเปลือก เจริญดวยนา
และสวน เจริญดวยสัตวสองเทาและสัตวสี่เทา เจริญดวยบุตรและภรรยา เจริญ
ดวยทาสและกรรมกร เจริญดวยญาติ เจริญดวยมิตร เจริญดวยพวกพอง ดังนี้
ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรม
นั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสู

ความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๓ ประการนี้ คือ มีสวนพระกาย
ขางหนาดังวากึ่งกายขางหนาแหงราชสีห ๑ มีระหวางพระปฤษฎางคเต็มดี ๑ มี
ลําพระศอกลมเสมอกัน ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๓ ประการนั้น ถา
อยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อ
เปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีความไมเสื่อมเปนธรรมดา คือ ไมเสื่อมจาก
ทรัพยและขาวเปลือก ไมเสื่อมจากนาและสวน ไมเสื่อมจากสัตวสองเทาและ
สัตวสี่เทา ไมเสื่อมจากบุตรและภรรยา ไมเสือ่ มจากทาสและกรรมกร ไมเสื่อม
จากญาติ ไมเสื่อมจากมิตร ไมเสื่อมจากพวกพอง ไมเสื่อมจากสรรพสมบัติ ถา
พระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร
เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีความไมเสื่อมเปนธรรมดา คือ ไม
เสื่อมจากศรัทธา ไมเสื่อมจากศีล ไมเสื่อมจากสุตะ ไมเสื่อมจากจาคะ ไม
เสื่อมจากปญญา ไมเสื่อมจากสมบัติทั้งปวง พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๕๕] พระมหาบุรุษยอมปรารถนาความเจริญกับดวยประชาชนเหลาอื่น
วา ทําไฉน พหุชนพึงไมเสื่อมจากศรัทธา ศีล สุตะ พุทธิ
จาคะ ธรรม คุณอันใหประโยชนสําเร็จมาก ทรัพย ขาวเปลือก
นา สวน บุตร ภรรยา สัตวสองเทาและสัตวสี่เทา ญาติ
มิตร พวกพอง และพละ วรรณะ สุข ทั้ง ๒ ประการ ดังนี้
ทั้งหวังความมั่งมีและความสําเร็จ พระมหาบุรุษนั้นมีสวนพระ
กายขางหนาดํารงอยูเปนอันดี ดังวากึ่งกายขางหนาแหงราชสีห
และมีพระศอกลมเสมอกัน ทั้งมีระหวางพระปฤษฎางคเต็มดี
ลักษณะทั้ง ๓ นี้เปนบุพพนิมิต ไมเสื่อมปรากฏอยู เพราะ
กรรมที่พระมหาบุรุษประพฤติดีแลว ทําแลวในกาลกอน พระ
มหาบุรุษแมดํารงอยูในคิหิวิสัย ยอมทรงเจริญดวยขาวเปลือก
ทรัพย บุตร ภรรยา สัตวสองเทาและสัตวสี่เทา ถาทรงตัด
กังวลเสีย ทรงผนวช ยอมทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันประ
เสริฐ มีความไมเสื่อมเปนธรรมดา ฯ
[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน เปนผูไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลายดวยฝามือ กอนดิน ทอนไม หรือ
ศัสตรา ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะ
กรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว
มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีเสนประสาท
สําหรับนํารสอาหารอันเลิศ กลาวคือ พระมหาบุรุษนั้นมีเสนประสาท มีปลายใน

เบื้องบนประชุมอยูที่ลําพระศอ สําหรับนํารสอาหารแผซานไปสม่ําเสมอทั่วพระ
กาย พระองคสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระ
โรคาพาธนอย มีความลําบากนอย สมบูรณดวยพระเตโชธาตุอันยังอาหารใหยอยดี
ไมเย็นนัก ไมรอนนัก ถาออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะ
ไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระโรคาพาธนอย มีความ
ลําบากนอย สมบูรณดวยพระเตโชธาตุอันยังอาหารใหยอยดี ไมเย็นนัก ไมรอน
นัก อันควรแกพระปธานเปนปานกลาง พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระ
โบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๕๗] พระมหาบุรุษไมเบียดเบียน ไมย่ํายีสัตวดวยฝามือ ดวยทอนไม
ดวยกอนดิน ดวยศัสตรา ดวยอันใหตายเองและอันบังคับใหฆา
ดวยอันจําจอง หรือดวยอันใหหวาดกลัว เพราะกรรมนั้น นั่น
แหละ พระมหาบุรุษไปจากมนุษยโลกจึงบันเทิงใจในสุคติทั้ง
หลาย และเพราะทํากรรมมีผลเปนสุขจึงไดสุขมาก และมีเสน
ประสาทสําหรับนํารสอาหาร เพราะฉะนั้น พวกพราหมณผูฉลาด
มีปญญาอันเห็นแจมแจงจึงทํานายวา พระราชกุมารนี้จักมีความ
สุขมาก ลักษณะนั้นยอมสองอรรถนั้น สําหรับพระราชกุมารผู
ยังดํารงอยูในคิหิวิสัยหรือผูทรงผนวช ฯ
[๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน ไมถลึงตาดู ไมคอนตาดู ไมชําเลืองตาดู [พหุชน ดวยอํานาจความ
โกรธ] เปนผูตรง มีใจตรงเปนปรกติแลดูตรงๆ และแลดูพหุชนดวยปยจักษุ
ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรม
นั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสู
ความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ มี
พระเนตรสีดําสนิท ๑ มีดวงพระเนตรดังวาตาแหงโค ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ
ดวยลักษณะ ๒ ประการนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ
เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูอันชน
เปนอันมากเห็นแลวรัก เปนที่รักใครพอใจแหงพราหมณและคฤหบดี แหงชาว
นิคม และชาวชนบท แหงโหราจารยและมหาอํามาตย แหงกองทหาร แหงนาย
ประตู แหงอํามาตย แหงบริษัท แหงพวกเจา แหงเศรษฐี แหงพระราชกุมาร
ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร
เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูที่ชนเปนอันมากเห็นแลวรัก เปนที่

รักใครพอใจแหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย อสูร นาค
และคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึง
กลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๕๙] พระมหาบุรุษ ไมถลึงตาดู ไมคอนตาดู ไมชําเลืองดู [พหุชน
ดวยอํานาจความโกรธ] เปนผูตรง มีใจตรงเปนปรกติ แลดู
พหุชนดวยปยจักษุ พระองคเสวยวิบากอันเปนผล บันเทิงอยู
ในสุคติทั้งหลาย มาในโลกนี้ มีดวงพระเนตรดังวาตาแหงโค
และมีพระนัยนาคือพระเนตรมีสีดําสนิท มีการเห็นแจมใส พวก
มนุษยผูประกอบในลักษณศาสตร มีความละเอียด ผูฉ ลาดใน
ลักษณะเปนนิมิตมีบทมาก ฉลาดในการตรวจเห็นนัยนตามีสีดํา
สนิทและดวงตาเปนดังตาแหงโค จะชมเชยพระราชกุมารนั้น
วา พระองคเปนที่เห็นนารัก พระมหาบุรุษดํารงอยูในคิหิวิสัย
เปนที่เห็น ที่นารัก เปนที่รักของชนมาก ก็ถาพระองคทรงละ
คิหิวิสัยเปนพระสมณะ ยอมเปนที่รักของพหุชน และยังชน
เปนอันมากใหสรางโศก ฯ
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน เปนหัวหนาของพหุชนในธรรมทั้งหลายฝายกุศล เปนประธานของ
พหุชนดวยกายสุจริต ดวยวจีสจุ ริต ดวยมโนสุจริต ในการบําเพ็ญทาน ในการ
สมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในความปฏิบัติดีในมารดา ในความปฏิบัติดีใน
บิดา ในความปฏิบัติดีในสมณะ ในความปฏิบัติดีในพราหมณ ในความเคารพ
ตอเชฏฐชนในสกุล และในธรรมเปนอธิกุศลอื่นๆ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอก
พูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมได
เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือมีพระเศียรไดปริมณฑลดุจดังวาประดับดวยอุณหีส
พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนที่
คลอยตามของมหาชน ที่เปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาว
ชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปนนายประตู เปน
อํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษนั้น
ออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลัง
คาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธ
เจาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนที่คลอยตามแหงมหาชน ที่เปนภิกษุ เปนภิกษุณี
เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปน
คนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาว

คาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา
[๑๖๑] พระมหาบุรุษ เปนหัวหนาในธรรมทั้งหลายที่เปนสุจริต ยินดี
ยิ่งแลวในธรรมจริยา เปนที่คลอยตามของพหุชน เสวยผลแหง
บุญในสวรรคทั้งหลาย ครั้นเสวยผลแหงสุจริตแลว มาในโลก
นี้ ไดถึงความเปนผูมีพระเศียรดุจดังวาประดับดวยอุณหีส พวก
ผูรูที่ทรงจําลักษณะเปนนิมิตอันปรากฏอยูทํานายวา พระราช
กุมารนี้ จักเปนหัวหนาแหงพหุชน หมูชนที่ชวยเหลือของพระ
องคในหมูมนุษยในโลกนี้ จักมีมาก แมในเบื้องตน [คราวที่
พระองคทรงพระเยาว] ครั้งนั้น พวกพราหมณก็พยากรณแก
พระองควา พระราชกุมารนี้ ถาเปนกษัตริยจะเปนใหญใน
แผนดิน จะไดความชวยเหลือในชนมากโดยแท ถาพระองค
จะทรงผนวช จะปราชญเปรื่อง มีความชํานาญวิเศษในธรรม
ทั้งหลาย และชนเปนอันมาก จะเปนผูยินดียิ่งในคุณคือความ
สั่งสอนของพระองค และจะคลอยตาม ฯ
[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย
มีถอยคําเปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอก
พูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมได
เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ มีโลมชาติขุมละเสนๆ ๑ และ
มีอุณาโลมในระหวางคิ้วมีสีขาวออนเหมือนปุยฝาย ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวย
ลักษณะ ๒ ประการนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อ
เปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนที่ประพฤติ
ตามของมหาชนที่เปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปน
โหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปน
บริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือน
ผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอัน
เปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับ
ผลขอนี้ คือ เปนที่ประพฤติตามของมหาชนที่เปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก
เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระ
ผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้
ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๖๓] ในชาติกอนๆ พระมหาบุรุษมีปฏิญญาเปนสัจจะ มีพระวาจาไม
เปนสอง เวนคําเหลวไหล ไมพูดใหเคลื่อนคลาดตอใครๆ

ตรัสโดยคําจริง คําแท คําคงที่ มีพระอุณาโลมสีขาวสะอาด
ออนดีดังปุยฝาย เกิดดีในระหวางพระโขนงและในขุมพระโลมา
ทั่วไป ไมมีโลมชาติเกิดเปนสองเสน มีพระสรีระอันโลมชาติ
เสนหนึ่งๆ ขึ้นสะพรั่ง พวกผูรูลักษณะ ฉลาดในลักษณะเปน
นิมิตที่ปรากฏ เปนจํานวนมากมาประชุมกัน แลวทํานาย
พระมหาบุรุษวา พระอุณาโลมตั้งอยูดี โดยนิมิตบงวาพหุชน
ยอมประพฤติตาม พระมหาบุรุษแมดํารงอยูในคิหิวิสัย มหาชน
ก็ประพฤติตาม เพราะกรรมที่ทรงทําดีมากในชาติกอน หมูชน
ยอมประพฤติตามพระมหาบุรุษผูตัดกังวลทรงผนวชเปนพระพุทธ
เจาผูประเสริฐ ฯ
[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน
กําเนิดกอน ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอก
ขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้
เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอม
เพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน
เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน ตถาคต
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอัน
ตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความ
เปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ มีพระทนต
๔๐ ซี่ ๑ มีพระทนตไมหาง ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๒ ประการนั้น
ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร
เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริษัทไมแตกกัน บริษัทของพระองค
ที่ไมแตกกัน เปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท
เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย
เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาออกจากเรือนผนวช เปน
บรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปด
แลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอ
นี้ คือ มีบริษัทไมแตก บริษัทของพระองคที่ไมแตกกัน เปนภิกษุ เปนภิกษุณี
เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปน
คนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาว
คาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๖๕] พระมหาบุรุษ ไมไดกลาวแลวซึ่งวาจาอันสอเสียด อันทําความ
แตกแกพวกที่ดีกัน อันทําความวิวาทเปนเหตุใหความแตกกัน
มากไป อันทํากิจอันไมควรเปนเหตุใหความทะเลาะกันมากไป

อันยังความแตกกันใหเกิดแกพวกที่ดีกัน ไดกลาวแลวซึ่งวาจาดี
อันทําความไมวิวาทกันใหเจริญไป อันยังความติดตอกันใหเกิด
แกพวกที่แตกกัน บรรเทาความทะเลาะของชน มีความสามัคคี
กับหมูชน ยินดีเบิกบานอยูกับประชุมชนทั้งหลาย ยอมเสวย
วิบากอันเปนผลเบิกบานอยูในสุคติทั้งหลาย มาในโลกนี้ ยอม
มีพระทนตไมหางเรียบดี และมีพระทนต ๔๐ ซี่เกิดอยูใน
พระโอษฐตั้งอยูเปนอยางดี ถาพระองคเปนกษัตริยเปนใหญใน
แผนดิน จะมีบริษัทไมแตกกัน หากพระองคเปนสมณะ จะ
ปราศจากกิเลส ปราศจากมลทิน บริษัทของพระองคจะดําเนิน
ตาม ไมมีความหวั่นไหว ฯ
[๑๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิด
กอน ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวน
ใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ตถาคตยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม
พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนนั้ แลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมได
เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ มีพระชิวหาใหญ ๑ มีพระ
สุรเสียงดังวาเสียงพรหม เมือ่ ตรัสมีกระแสเหมือนเสียงนกการะเวก ๑ พระมหา
บุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๒ ประการนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระ
วาจาอันพหุชนพึงเชื่อถือ พหุชนที่เชื่อถือคําของพระองค เปนพราหมณ เปนคฤหบดี
เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร
เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษ
นั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มี
หลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปน
พระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระวาจาอันพหุชนเชื่อถือ พหุชนที่เชื่อถือพระ
วาจาของพระองค เปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา
เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๖๗] พระมหาบุรุษ ไมไดกลาวแลวซึ่งวาจาหยาบอันทําความดา ความ
บาดหมาง ความลําบากใจ ทําความเจ็บใจ เปนเครื่องย่ําเหยียบ
แกพหุชน เปนคําชั่วราย ไดกลาวแลวซึ่งวาจาออนหวาน
ไพเราะ อันมีประโยชนดี กลาววาจาเปนที่รักแหงใจ อันไปสู
หทัย อันสะดวกแกโสต เสวยผลแหงวาจาที่ประพฤติดีและ
เสวยผลบุญในสวรรคทั้งหลาย ครั้นเสวยผลแหงกรรมที่ประพฤติ

ดีแลว มาในโลกนี้ ไดถึงแลวซึ่งความเปนผูมีเสียงดังวาเสียง
แหงพรหม และมีพระชิวหาไพบูลยกวางมีคําที่ตรัสอันพหุชน
เชื่อถือ ผลนี้ยอมสําเร็จแกพระองค แมเปนคฤหัสถตรัสอยู
ฉันใด ถาพระองคทรงผนวช เมื่อตรัสคําที่ตรัสดีมากแกพหุชน
คํานั้นพหุชนก็เชื่อถือ ฉันนั้นโดยแท ฯ
[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิด
กอน ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูด
อิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบ
ประโยชนโดยกาลอันควร ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เพราะกรรมนัน้ อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจาก
สวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มี
พระหนุดังวาคางราชสีห พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะ
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาไดรับ
ผลขอนี้ คือ ไมมีใครๆ ที่เปนมนุษยเปนขาศึกศัตรูกําจัดได ถาออกจากเรือนผนวช
เปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว
ในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้
คือไมมีขาศึกศัตรูภายในภายนอก คือ ราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณะ พราหมณ
เทวดา มาร พรหม ใครๆ ในโลกกําจัดได พระผูมีพระภาคตรัสคํานี้ไว
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา
[๑๖๙] พระมหาบุรุษ ไมกลาวคําเพอเจอ ไมกลาวคําปราศจากหลักฐาน
มีคลองพระวาจาไมเหลวไหล ทรงบรรเทาเสียซึ่งคําที่ไมเปน
ประโยชน ตรัสแตคําที่เปนประโยชนและคําที่เปนสุขแกพหุชน
ครั้นทํากรรมนั้นแลวจุติแลวจากมนุษยโลก เขาถึงแลวซึ่งเทวโลก
เสวยวิบากอันเปนผลแหงกรรมที่ทําดีแลว จุติแลวเวียนมาใน
โลกนี้ ไดแลวซึ่งความเปนผูมีพระหนุดังวาคางราชสีหที่
ประเสริฐกวาสัตวสี่เทา เปนพระราชาที่เปนใหญกวามนุษย
แสนยากที่ใครจะกําจัดพระองคได พระองคเปนผูใหญยิ่งของ
มวลมนุษย มีอานุภาพมากเปนผูเสมอดวยเทวดาผูประเสริฐ
ในชั้นไตรทิพยและเปนเหมือนพระอินทรผูประเสริฐกวาเทวดา
เปนผูมั่นคง อันคนธรรพ อสูร ทาวสักกะและยักษผูกลาไม
กําจัดไดโดยงายเลย พระมหาบุรุษเชนนั้น ยอมเปนใหญทุก
ทิศในโลกนี้โดยแท ฯ
[๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิด
กอน ละมิจฉาอาชีวะแลว สําเร็จความเปนอยูด วยสัมมาอาชีวะ เวนขาดจากการ

โกงดวยตาชั่ง การโกงดวยของปลอมและการโกงดวยเครือ่ งตวงวัด และการโกง
ดวยการรับสินบน การหลอกลวงและตลบตะแลง เวนขาดจากการตัด การฆา
การจองจํา การตีชิง การปลนและกรรโชก ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทํา สั่งสม พอกพูน
ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลวมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่ง
มหาปุริสลักษณะ ๒ เหลานี้ คือ มีพระทนตเสมอกัน ๑ และมีพระทาฐะสีขาว
งาม ๑ พระมหาบุรุษนั้นสมบูรณดวยลักษณะทั้ง ๒ นั้น ถาอยูครองเรือนจะได
เปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะได
รับผลขอนี้ คือ มีบริวารสะอาด บริวารของพระองคที่สะอาดนั้นเปนพราหมณ
และคฤหบดี เปนชาวนิคม และชาวชนบท เปนโหราจารยและมหาอํามาตย
เปนกองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี
เปนราชกุมาร ก็ถาพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปน
พระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริวารสะอาด
บริวารของพระองคที่สะอาดนั้น เปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปน
อุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมี
พระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้
ในพระลักษณะเหลานั้นวา
[๑๗๑] พระมหาบุรุษนั้น ละมิจฉาอาชีวะเสีย ยังความประพฤติใหเกิด
แลวดวยสัมมาอาชีวะอันสะอาด อันเปนไปโดยธรรม ละกรรม
อันไมเปนประโยชน ประพฤติแตกรรมที่เปนประโยชนและ
เปนสุขแกพหุชน ทํากรรมมีผลดีที่หมูสัตบุรุษผูมีปญญาอัน
ละเอียด ผูฉลาดสรรเสริญแลว เสวยสุขอยูในสวรรคเปนผู
พรั่งพรอมดวยสมบัติ เปนที่ยินดีเพลิดเพลินอภิรมยอยู เสมอ
ดวยทาวสักกะผูประเสริฐในชั้นไตรทิพย จุติจากสวรรคแลว
ไดภพเปนที่อยูแหงมนุษย ยังซ้ําไดเฉพาะซึ่งพระทนตที่เกิดใน
พระโอษฐสําหรับตรัสเรียบเสมอ และพระทาฐะสีขาวดีหมดจด
สะอาด เพราะวิบากอันเปนผลแหงกรรมที่ทําดี พวกมนุษยผู
ทํานายลักษณะที่มีปญญาอันละเอียดที่มหาชนยกยองเปนจํานวน
มากมาประชุมกันแลว พยากรณวา พระราชกุมารนี้จะมีหมูชนที่
สะอาดเปนบริวาร มีพระทนตที่เกิดสองหนเสมอ และมีพระ
ทาฐะมีสีขาวสะอาดงาม ชนเปนอันมากที่สะอาดเปนบริวารของ
พระมหาบุรุษผูเปนพระราชาปกครองแผนดินใหญนี้ ไมกดขี่
เบียดเบียนชาวชนบท ชนทั้งหลายตางประพฤติกิจเปนประโยชน

และเปนสุขแกชนมาก ถาพระองคทรงผนวชจะเปนสมณะ
ปราศจากบาปธรรม มีกิเลสเปนดังธุลีระงับไป มีหลังคาคือ
กิเลสอันเปดแลว ปราศจากความกระวนกระวาย และความ
ลําบาก จะทรงเห็นโลกนี้และโลกอื่น และบรมธรรม
โดยแท คฤหัสถเปนจํานวนมาก และพวกบรรพชิตที่ยังไม
สะอาด จะทําตามพระโอวาทของพระองค ผูกําจัดบาปธรรมที่
บัณฑิตติเตียนเสียแลว พระองคจะเปนผูอันบริวารที่สะอาด
ผูกําจัดกิเลสเปนมลทินเปนดังวาตออันใหโทษ หอมลอมแลว ฯ
พระมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุทั้งหลายนัน้ ชื่นชมยินดี
พระภาษิตของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล ฯ
จบ ลักขณสูตร ที่ ๗
---------๘. สิงคาลกสูตร (๑๓)
[๑๗๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้น สิงคาลกคฤหบดีบุตร
ลุกขึ้นแตเชา ออกจากกรุงราชคฤห มีผาชุม มีผมเปยก ประคองอัญชลี นอบ
นอมทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหนา ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซาย
ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบน ฯ
[๑๗๓] ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว
ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห ไดทอดพระเนตรเห็น
สิงคาลกคฤหบดีบุตร ซึ่งลุกขึ้นแตเชา ออกจากกรุงราชคฤห มีผาชุม มีผมเปยก
ประคองอัญชลี นอบนอมทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหนา ทิศเบื้องขวา ทิศ
เบื้องหลัง ทิศเบื้องซาย ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบนอยู แลวไดตรัสถามวา
ดูกรคฤหบดีบุตร ทานลุกขึ้นแตเชา ออกจากกรุงราชคฤห มีผาชุม มีผมเปยก
ประคองอัญชลีนอบนอมทิศทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหนา ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้อง
หลัง ทิศเบื้องซาย ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบนอยู เพราะเหตุอะไรหนอ ฯ
สิงคาลกคฤหบดีบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คุณพอของขาพระ*พุทธเจาเมื่อใกลจะตายไดสั่งไวอยางนีว้ า ดูกรพอ เจาพึงนอบนอมทิศทั้งหลาย
ขาพระพุทธเจาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาคําของคุณพอ จึงลุกขึ้นแตเชา
ออกจากกรุงราชคฤห มีผาชุม มีผมเปยก ประคองอัญชลี นอบนอมทิศ
ทั้งหลาย คือ ทิศเบื้องหนา ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซาย ทิศ
เบื้องลาง ทิศเบื้องบนอยู ฯ
ภ. ดูกรคฤหบดีบุตร ในวินัยของพระอริยเจา เขาไมนอบนอมทิศ ๖ กัน

อยางนี้ ฯ
สิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในวินัยของพระอริยเจาทานนอบนอมทิศ ๖
กันอยางไร ขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขา พระองค
ตามที่ในวินัยของพระอริยเจาทานนอบนอมทิศ ๖ กันนั้นเถิด ฯ
[๑๗๔] ดูกรคฤหบดีบุตร ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงตั้งใจใหดี เรา
จักกลาว ฯ
สิงคาลกคฤหบดีบุตร ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดีบุตร อริยสาวกละกรรมกิเลสทั้ง ๔ ไดแลว ไม
ทําบาปกรรมโดยฐานะ ๔ และไมเสพทางเสื่อมแหงโภคะ ๖ อริยสาวกนั้นเปนผู
ปราศจากกรรมอันลามก ๑๔ อยางนี้แลว ยอมเปนผูปกปดทิศ ๖ ยอมปฏิบัติเพื่อ
ชํานะโลกทั้งสอง และเปนอันอริยสาวกนั้นปรารภแลว ทั้งโลกนี้และโลกหนา
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก อริยสาวกนั้นยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
กรรมกิเลส ๔ เปนไฉน ที่อริยสาวกละไดแลว ดูกรคฤหบดีบุตร กรรม
กิเลส คือ ปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาท ๑ กรรม
กิเลส ๔ เหลานี้ ที่อริยสาวกนัน้ ละไดแลว ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๗๕] ปาณาติบาต อทินนาทาน มุสาวาท และการคบหาภรรยาผูอ ื่น
เรากลาววาเปนกรรมกิเลส บัณฑิตไมสรรเสริญ ฯ
[๑๗๖] อริยสาวกไมกระทําบาปกรรมโดยฐานะ ๔ เปนไฉน ปุถุชนถึง
ฉันทาคติ ยอมทํากรรมอันลามก ถึงโทสาคติ ยอมทํากรรมอันลามก ถึงโมหา*คติ ยอมทํากรรมอันลามก ถึงภยาคติ ยอมทํากรรมอันลามก ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร สวนอริยสาวกยอมไมถงึ ฉันทาคติ ยอมไมถึงโทสาคติ
ยอมไมถึงโมหาคติ ยอมไมถึงภยาคติ ทานยอมไมทํากรรมอันลามกโดยฐานะ ๔
เหลานี้ พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๗๗] ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว
ความหลง ยศของผูนั้นยอมเสื่อม ดังดวงจันทรในขางแรม
ผูใดไมประพฤติลวงธรรมเพราะความรัก ความชัง ความกลัว
ความหลง ยศยอมเจริญแกผูนั้น ดุจดวงจันทรในขางขึ้น ฯ
[๑๗๘] อริยสาวกยอมไมเสพทางเสื่อมแหงโภคะ ๖ เปนไฉน ดูกร
คฤหบดีบุตร การประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท เปนทางเสื่อมแหงโภคะประการ ๑ การประกอบเนืองๆ ซึ่งการ
เที่ยวไปในตรอกตางๆ ในกลางคืน เปนทางเสื่อมแหงโภคะประการ ๑ การเที่ยว

ดูมหรสพเปนทางเสื่อมแหงโภคะประการ ๑ การประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอัน
เปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนทางเสื่อมแหงโภคะประการ ๑ การประกอบ
เนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเปนมิตร เปนทางเสื่อมแหงโภคะประการ ๑ การประกอบ
เนืองๆ ซึ่งความเกียจคราน เปนทางเสื่อมแหงโภคะประการ ๑ ฯ
[๑๗๙] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ําเมา
คือ สุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๖ ประการนี้ คือ ความเสื่อมทรัพย
อันผูดื่มพึงเห็นเอง ๑ กอการทะเลาะวิวาท ๑ เปนบอเกิดแหงโรค ๑ เปนเหตุ
เสียชื่อเสียง ๑ เปนเหตุไมรูจักละอาย ๑ มีบทที่ ๖ คือ เปนเหตุทอนกําลัง
ปญญา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ําเมา
คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเหลานี้แล ฯ
[๑๘๐] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปใน
ตรอกตางๆ ในกลางคืน ๖ ประการเหลานี้ คือ ผูนั้นชื่อวาไมคุมครอง ไมรักษา
ตัว ๑ ไมคุมครอง ไมรักษาบุตรภรรยา ๑ ไมคุมครอง ไมรักษาทรัพยสมบัติ ๑
เปนที่ระแวงของคนอื่น ๑ คําพูดอันไมเปนจริงในที่นั้นๆ ยอมปรากฏในผูนั้น ๑
อันเหตุแหงทุกขเปนอันมากแวดลอม ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการ
ประกอบเนืองๆ ซึ่งการเที่ยวไปในตรอกตางๆ ในเวลากลางคืนเหลานี้แล ฯ
[๑๘๑] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการเที่ยวดูมหรสพ ๖ ประการเหลานี้คือ
รําที่ไหนไปที่นั่น ๑ ขับรองที่ไหนไปที่นั่น ๑ ประโคมที่ไหนไปที่นั่น ๑ เสภาที่ไหน
ไปที่นั่น ๑ เพลงที่ไหนไปที่นั่น ๑ เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร
โทษ ๖ ประการในการเที่ยวดูมหรสพเหลานีแ้ ล ฯ
[๑๘๒] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอัน
เปนที่ตั้งแหงความประมาท ๖ ประการเหลานี้ คือ ผูชนะยอมกอเวร ๑ ผูแพยอม
เสียดายทรัพยที่เสียไป ๑ ความเสื่อมทรัพยในปจจุบัน ๑ ถอยคําของคนเลนการ
พนัน ซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟงไมขึ้น ๑ ถูกมิตรอมาตยหมิ่นประมาท ๑ ไมมีใคร
ประสงคจะแตงงานดวย เพราะเห็นวา ชายนักเลงเลนการพนันไมสามารถจะเลี้ยง
ภรรยา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอัน
เปนที่ตั้งแหงความประมาทเหลานี้แล ฯ
[๑๘๓] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่ว
เปนมิตร ๖ ประการเหลานี้ คือ นําใหเปนนักเลงการพนัน ๑ นําใหเปนนักเลงเจาชู
๑ นําใหเปนนักเลงเหลา ๑ นําใหเปนคนลวงผูอื่นดวยของปลอม ๑ นําใหเปนคน
โกงเขาซึ่งหนา ๑ นําใหเปนคนหัวไม ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการ
ประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเปนมิตรเหลานี้แล ฯ
[๑๘๔] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งความเกียจคราน
๖ ประการเหลานี้ คือ มักใหอางวาหนาวนัก แลวไมทําการงาน ๑ มักใหอางวารอน

นัก แลวไมทําการงาน ๑ มักใหอางวาเวลาเย็นแลว แลวไมทําการงาน ๑ มักให
อางวายังเชาอยู แลวไมทําการงาน ๑ มักใหอางวาหิวนัก แลวไมทําการงาน ๑
มักใหอางวาระหายนัก แลวไมทําการงาน ๑ เมื่อเขามากไปดวยการอางเลศ ผลัด
เพี้ยนการงานอยูอยางนี้ โภคะที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็ถึงความสิ้น
ไป ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งความเกียจคราน
เหลานี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๘๕] เพื่อนในโรงสุราก็มี เพื่อนกลาวแตปากวาเพื่อนๆ ก็มี
สวนผูใดเปนสหายในเมื่อความตองการเกิดขึ้นแลว ผูนั้นจัดวา
เปนเพื่อนแท เหตุ ๖ ประการ คือ การนอนสาย ๑ การเสพ
ภรรยาผูอ ื่น ๑ ความประสงคผูกเวร ๑ ความเปนผูทําแตสิ่งหา
ประโยชนมิได ๑ มิตรชั่ว ๑ ความเปนผูตระหนี่เหนียวแนนนัก
๑ เหลานี้ ยอมกําจัดบุรุษเสียจากประโยชนสุขที่จะพึงไดพึงถึง
คนมีมิตรชั่ว มีเพื่อนชั่ว มีมรรยาทและการเที่ยวชั่ว ยอม
เสื่อมจากโลกทั้งสอง คือ จากโลกนี้และจากโลกหนา เหตุ ๖
ประการ คือ การพนันและหญิง ๑ สุรา ๑ ฟอนรําขับรอง ๑
นอนหลับในกลางวันบําเรอตนในสมัยมิใชการ ๑ มิตรชั่ว ๑
ความตระหนี่เหนียวแนนนัก ๑ เหลานี้ ยอมกําจัดบุรุษเสียจาก
ประโยชนสุข ที่จะพึงไดพึงถึง ชนเหลาใดเลนการพนัน ดื่ม
สุรา เสพหญิงภรรยาที่รักเสมอดวยชีวิตของผูอื่น คบแตคน
ต่ําชา และไมคบหาคนที่มีความเจริญ ยอมเสื่อมเพียงดัง
ดวงจันทรในขางแรม ผูใดดื่มสุรา ไมมีทรัพย หาการงานทํา
เลี้ยงชีวิตมิได เปนคนขี้เมา ปราศจากสิ่งเปนประโยชน เขา
จักจมลงสูห นี้เหมือนกอนหินจมน้ํา ฉะนั้น จักทําความอากูล
แกตนทันที คนมักมีการนอนหลับในกลางวัน เกลียดชังการ
ลุกขึ้นในกลางคืน เปนนักเลงขี้เมาเปนนิจ ไมอาจครอบครอง
เหยาเรือนใหดีได ประโยชนทั้งหลายยอมลวงเลยชายหนุม ที่
ละทิ้งการงาน ดวยอางเลศวา หนาวนัก รอนนัก เวลานี้เย็น
เสียแลว ดังนี้เปนตน สวนผูใดไมสําคัญความหนาวและความ
รอนยิ่งไปกวาหญา ทํากิจของบุรุษอยู ผูนนั้ ยอมไมเสื่อมจาก
ความสุขเลย ฯ
[๑๘๖] ดูกรคฤหบดีบุตร คน ๔ จําพวกเหลานี้ คือ คนนําสิ่งของๆ
เพื่อนไปถายเดียว [คนปอกลอก] ๑ คนดีแตพูด ๑ คนหัวประจบ ๑ คนชักชวนใน

ทางฉิบหาย ๑ ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตร ฯ
[๑๘๗] ดูกรคฤหบดีบุตร คนปอกลอก ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปน
แตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ เปนคนคิดเอาแตไดฝายเดียว ๑ เสียใหนอยคิด
เอาใหไดมาก ๑ ไมรับทํากิจของเพื่อนในคราวมีภัย ๑ คบเพื่อนเพราะเห็นแก
ประโยชนของตัว ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร คนปอกลอก ทานพึงทราบวาไมใชมิตร
เปนแตคนเทียมมิตร โดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
[๑๘๘] ดูกรคฤหบดีบุตร คนดีแตพูด ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปน
แตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ เก็บเอาของลวงแลวมาปราศรัย ๑ อางเอาของที่ยัง
ไมมาถึงมาปราศรัย ๑ สงเคราะหดวยสิ่งหาประโยชนมิได ๑ เมื่อกิจเกิดขึ้นแสดง
ความขัดของ [ออกปากพึ่งมิได] ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร คนดีแตพูด ทานพึงทราบวา
ไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
[๑๘๙] ดูกรคฤหบดีบุตร คนหัวประจบ ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปน
แตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ ตามใจเพื่อนใหทําความชั่ว [จะทําชั่วก็คลอย
ตาม] ๑ ตามใจเพื่อนใหทําความดี [จะทําดีก็คลอยตาม] ๑ ตอหนาสรรเสริญ ๑
ลับหลังนินทา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร คนหัวประจบ ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปนแต
คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
[๑๙๐] ดูกรคฤหบดีบุตร คนชักชวนในทางฉิบหาย ทานพึงทราบวาไมใช
มิตร เปนแตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ ชักชวนใหดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ชักชวนใหเที่ยวตามตรอกตางๆ ในเวลากลางคืน
๑ ชักชวนใหเที่ยวดูการมหรสพ ๑ ชักชวนใหเลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร คนชักชวนในทางฉิบหาย ทานพึงทราบวาไมใชมิตร
เปนแตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๙๑] บัณฑิตรูแจงมิตร ๔ จําพวกเหลานี้ คือ มิตรปอกลอก ๑
มิตรดีแตพูด ๑ มิตรหัวประจบ ๑ มิตรชักชวนในทางฉิบหาย ๑
วาไมใชมิตรแท ดังนี้แลว พึงเวนเสียใหหา งไกล เหมือนคน
เดินทางเวนทางที่มีภัย ฉะนั้น ฯ
[๑๙๒] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตร ๔ จําพวกเหลานี้ คือ มิตรมีอุปการะ ๑
มิตรรวมสุขรวมทุกข ๑ มิตรแนะประโยชน ๑ มิตรมีความรักใคร ๑ ทานพึงทราบวา
เปนมิตรมีใจดี [เปนมิตรแท] ฯ
[๑๙๓] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีอุปการะ ทานพึงทราบวาเปนมิตรแท
โดยสถาน ๔ คือ รักษาเพื่อนผูป ระมาทแลว ๑ รักษาทรัพยสมบัติของเพื่อนผู
ประมาทแลว ๑ เมื่อมีภัยเปนที่พึ่งพํานักได ๑ เมื่อกิจที่จําตองทําเกิดขึ้นเพิ่มทรัพยให

สองเทา [เมื่อมีธุระชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก] ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตร
มีอุปการะ ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
[๑๙๔] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรรวมสุขรวมทุกข ทานพึงทราบวาเปนมิตร
แทโดยสถาน ๔ คือ บอกความลับ [ของตน] แกเพื่อน ๑ ปดความลับของเพื่อน ๑
ไมละทิ้งในเหตุอันตราย ๑ แมชีวิตก็อาจสละเพื่อประโยชนแกเพื่อนได ๑ ดูกร
คฤหบดีบุตร มิตรรวมสุขรวมทุกข ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔
เหลานี้แล ฯ
[๑๙๕] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรแนะประโยชน ทานพึงทราบวาเปนมิตร
แทโดยสถาน ๔ คือ หามจากความชั่ว ๑ ใหตั้งอยูในความดี ๑ ใหไดฟงสิ่งที่ยัง
ไมเคยฟง ๑ บอกทางสวรรคให ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรแนะประโยชน ทานพึง
ทราบวาเปนมิตรแท โดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
[๑๙๖] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร ทานพึงทราบวาเปนมิตรแท
โดยสถาน ๔ คือ ไมยินดีดวยความเสื่อมของเพื่อน ๑ ยินดีดวยความเจริญของ
เพื่อน ๑ หามคนที่กลาวโทษเพื่อน ๑ สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน ๑ ดูกรคฤหบดี
บุตร มิตรมีความรักใคร ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๙๗] บัณฑิตรูแจงมิตร ๔ จําพวกเหลานี้ คือ มิตรมีอุปการะ ๑
มิตรรวมสุขรวมทุกข ๑ มิตรแนะประโยชน ๑ มิตรมีความรัก
ใคร ๑ วาเปนมิตรแท ฉะนี้แลว พึงเขาไปนั่งใกลโดยเคารพ
เหมือนมารดากับบุตร ฉะนั้น บัณฑิตผูสมบูรณดวยศีล ยอม
รุงเรืองสองสวางเพียงดังไฟ เมื่อบุคคลออมโภคสมบัติอยู
เหมือนแมลงผึ้งผนวกรัง โภคสมบัติยอมถึงความสั่งสมดุจ
จอมปลวกอันตัวปลวกกอขึ้น ฉะนั้น คฤหัสถในตระกูลผู
สามารถ ครั้นสะสมโภคสมบัติไดอยางนี้แลว พึงแบงโภค
สมบัติออกเปนสี่สวน เขายอมสมานมิตรไวได พึงใชสอย
โภคสมบัติดวยสวนหนึ่ง พึงประกอบการงานดวยสองสวน
พึงเก็บสวนที่สี่ไวดวย หมายวาจักมีไวในยามอันตราย ดังนี้ ฯ
[๑๙๘] ดูกรคฤหบดีบุตร ก็อริยสาวกเปนผูปกปดทิศทั้ง ๖ อยางไร ทาน
พึงทราบทิศ ๖ เหลานี้ คือ พึงทราบมารดาบิดาวาเปนทิศเบื้องหนา อาจารยเปน
ทิศเบื้องขวา บุตรและภรรยาเปนทิศเบื้องหลัง มิตรและอํามาตยเปนทิศเบื้องซาย
ทาสและกรรมกรเปนทิศเบื้องต่ํา สมณพราหมณเปนทิศเบื้องบน ฯ
[๑๙๙] ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผูเปนทิศเบื้องหนา อันบุตรพึงบํารุง
ดวยสถาน ๕ คือ ดวยตั้งใจไววาทานเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงทานตอบ ๑ จักรับทํา

กิจของทาน ๑ จักดํารงวงศสกุล ๑ จักปฏิบัติตนใหเปนผูสมควรรับทรัพยมรดก ๑
ก็หรือเมือ่ ทานละไปแลว ทํากาลกิริยาแลว จักตามเพิ่มใหซึ่งทักษิณา ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผูเปนทิศเบื้องหนาอันบุตรบํารุงดวยสถาน ๕
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๕ คือ หามจากความชั่ว ๑ ใหตั้งอยู
ในความดี ๑ ใหศึกษาศิลปวิทยา ๑ หาภรรยาที่สมควรให ๑ มอบทรัพยให
ในสมัย ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผูเปนทิศเบื้องหนาอันบุตรบํารุงดวยสถาน ๕
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบื้องหนานั้น ชื่อวา
อันบุตรปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการฉะนี้ ฯ
[๒๐๐] ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบื้องขวาอันศิษยพึงบํารุงดวย
สถาน ๕ คือ ดวยลุกขึ้นยืนรับ ๑ ดวยเขาไปยืนคอยรับใช ๑ ดวยการเชื่อฟง ๑
ดวยการปรนนิบัติ ๑ ดวยการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบื้องขวา อันศิษยบํารุงดวยสถาน ๕
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหศิษยดวยสถาน ๕ คือ แนะนําดี ๑ ใหเรียนดี ๑ บอก
ศิษยดวยดีในศิลปวิทยาทั้งหมด ๑ ยกยองใหปรากฏในเพื่อนฝูง ๑ ทําความปองกัน
ในทิศทั้งหลาย ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบื้องขวาอันศิษยบํารุงดวยสถาน ๕ เหลา
นี้แลว ยอมอนุเคราะหศิษยดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบื้องขวานั้น ชื่อวาอันศิษย
ปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการฉะนี้ ฯ
[๒๐๑] ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบํารุงดวย
สถาน ๕ คือ ดวยยกยองวาเปนภรรยา ๑ ดวยไมดูหมิ่น ๑ ดวยไมประพฤตินอกใจ
๑ ดวยมอบความเปนใหญให ๑ ดวยใหเครื่องแตงตัว ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผูเ ปนทิศเบื้องหลังอันสามีบํารุงดวยสถาน ๕
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหสามีดวยสถาน ๕ คือ จัดการงานดี ๑ สงเคราะหคน
ขางเคียงของผัวดี ๑ ไมประพฤตินอกใจผัว ๑ รักษาทรัพยที่ผัวหามาได ๑ ขยัน
ไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลังอันสามีบํารุงดวยสถาน ๕
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหสามีดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบื้องหลังนั้น ชื่อวา
อันสามีปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการฉะนี้ ฯ
[๒๐๒] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบื้องซายอันกุลบุตรพึงบํารุงดวย
สถาน ๕ คือ ดวยการใหปน ๑ ดวยเจรจาถอยคําเปนที่รัก ๑ ดวยประพฤติ
ประโยชน ๑ ดวยความเปนผูมีตนเสมอ ๑ ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจากความ
จริง ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบื้องซายอันกุลบุตรบํารุงดวยสถาน ๕

เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๕ คือ รักษามิตรผูประมาทแลว ๑
รักษาทรัพยของมิตรผูประมาทแลว ๑ เมื่อมิตรมีภัยเอาเปนที่พึ่งพํานักได ๑ ไมละทิ้ง
ในยามวิบัติ ๑ นับถือตลอดถึงวงศของมิตร ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบื้องซายอันกุลบุตรบํารุงดวยสถาน ๕
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบื้องซายนั้น ชื่อวา
อันกุลบุตรปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการฉะนี้ ฯ
[๒๐๓] ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบื้องต่ําอันนายพึงบํารุง
ดวยสถาน ๕ คือ ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง ๑ ดวยใหอาหารและ
รางวัล ๑ ดวยรักษาในคราวเจ็บไข ๑ ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดใหกิน ๑
ดวยปลอยในสมัย ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบื้องต่ําอันนายบํารุงดวยสถาน ๕
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕ คือ ลุกขึ้นทําการงานกอนนาย ๑
เลิกการงานทีหลังนาย ๑ ถือเอาแตของที่นายให ๑ ทําการงานใหดีขึ้น ๑
นําคุณของนายไปสรรเสริญ ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบื้องต่ําอันนายบํารุงดวยสถาน ๕
เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบื้องต่ํานั้น ชื่อวา
อันนายปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัย ดวยประการฉะนั้น ฯ
[๒๐๔] ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบื้องบน อันกุลบุตร
พึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ ดวยกายกรรมประกอบดวยเมตตา ๑ ดวยวจีกรรมประกอบ
ดวยเมตตา ๑ ดวยมโนกรรมประกอบดวยเมตตา ๑ ดวยความเปนผูไมปดประตู ๑
ดวยใหอามิสทานเนืองๆ ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบื้องบน อันกุลบุตรบํารุงดวย
สถาน ๕ เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๖ คือ หามไมใหทํา
ความชั่ว ๑ ใหตั้งอยูในความดี ๑ อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม ๑ ใหไดฟงสิ่งที่
ยังไมเคยฟง ๑ ทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหแจมแจง ๑ บอกทางสวรรคให ๑ ฯ
ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบื้องบน อันกุลบุตรบํารุงดวย
สถาน ๕ เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๖ เหลานี้ ทิศเบื้องบน
นั้น ชื่อวาอันกุลบุตรปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัย ดวยประการฉะนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปอีกวา
[๒๐๕] มารดาบิดาเปนทิศเบื้องหนา อาจารยเปนทิศเบื้องขวา บุตรภรรยา
เปนทิศเบื้องหลัง มิตรอํามาตยเปนทิศเบื้องซาย ทาสกรรมกร
เปนทิศเบื้องต่ํา สมณพราหมณเปนทิศเบื้องบน คฤหัสถในสกุล
ผูสามารถควรนอบนอมทิศเหลานี้ บัณฑิตผูถึงพรอมดวยศีล

เปนคนละเอียดและมีไหวพริบ มีความประพฤติเจียมตน
ไมดื้อกระดาง ผูเชนนั้นยอมไดยศ คนหมั่นไมเกียจคราน
ยอมไมหวั่นไหว ในอันตรายทั้งหลาย คนมีความประพฤติ
ไมขาดสาย มีปญญา ผูเชนนั้นยอมไดยศ คนผูสงเคราะห
แสวงหามิตรที่ดี รูเทาถอยคําที่เขากลาว ปราศจากตระหนี่
เปนผูแนะนําแสดงเหตุผลตางๆ เนืองๆ ผูเชนนั้น ยอม
ไดยศ การให ๑ เจรจาไพเราะ ๑ การประพฤติใหเปน
ประโยชน ๑ ความเปนผูมีตนเสมอในธรรมทั้งหลาย ในคนนั้นๆ
ตามควร ๑ ธรรมเครือ่ งยึดเหนี่ยวน้ําใจในโลกเหลานีแ้ ล เปน
เหมือนสลักรถอันแลนไปอยู ถาธรรมเครื่องยึดเหนีย่ วเหลานี้
ไมพึงมีไซร มารดาและบิดาไมพึงไดความนับถือหรือความบูชา
เพราะเหตุแหงบุตร เพราะบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรม
เครื่องยึดเหนี่ยวเหลานี้โดยชอบ ฉะนั้น บัณฑิตเหลานั้นจึงถึง
ความเปนใหญ และเปนผูอันหมูชนสรรเสริญทั่วหนา ดังนี้ ฯ
[๒๐๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสฉะนี้แลว สิงคาลกคฤหบดีบุตรไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทาง
แกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ฉันใด
พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปน
สรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัย
เปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล ฯ
จบ สิงคาลกสูตร ที่ ๘
------------๙. อาฏานาฏิยสูตร (๓๒)
------------[๒๐๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนคร
ราชคฤห ครั้งนั้น ทาวมหาราชทั้ง ๔ ตั้งการรักษาไวทั้ง ๔ ทิศ ตั้งพลขันธไวทั้ง ๔
ทิศ ตั้งผูตรวจตราไวทั้ง ๔ ทิศ ดวยเสนายักษกองใหญ ดวยเสนาคนธรรพกองใหญ
ดวยเสนากุมภัณฑกองใหญ และดวยเสนานาคกองใหญ เมื่อราตรีลวงปฐมยาม
ไปแลว เปลงรัศมีงามยิ่ง ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ

ฝายยักษเหลานั้น บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีไปทางที่
พระผูมีพระภาคประทับ แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อและ
โคตร แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดนั่งนิ่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๐๘] ทาวเวสวัณมหาราช ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ยักษชั้นสูงบางพวกมิไดเลื่อม
ใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษชั้นสูงบางพวกที่เลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี
ยักษชั้นกลางบางพวกมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษชั้นกลางบางพวก
ที่เลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษชั้นต่ําบางพวกมิไดเลื่อมใสตอพระผูม ีพระภาค
ก็มี ยักษชั้นต่ําบางพวกที่เลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ขาแตพระองคผูเจริญ
โดยมากยักษมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเลย ขอนั้นเหตุไร เพราะพระผูมี
พระภาคทรงแสดงธรรมเพือ่ งดเวนจากปาณาติบาต ทรงแสดงธรรมเพือ่ งดเวนจาก
อทินนาทาน ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพื่อ
งดเวนจากมุสาวาท ทรงแสดงธรรมเพือ่ งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท แตโดยมากพวกยักษมิไดงดเวนจากปาณาติบาต
มิไดงดเวนจากอทินนาทาน มิไดงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร มิไดงดเวนจากมุสาวาท
มิไดงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท
ขอที่พระองคใหงดเวนนั้น จึงไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของยักษเหลานัน้ ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็พระสาวกของพระผูมีพระภาค บางพวกยอมเสพราวไพรในปา
เสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเดิน
เขาออก ควรแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย ควรแกการหลีกเรน ยักษชั้นสูง
บางพวกมักอยูใ นปานั้น พวกใดมิไดเลื่อมใสในปาพจนของพระผูมีพระภาคนี้
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเรียนการรักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะเพื่อใหยักษพวกนั้น
เลื่อมใส คุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญของอุบาสก
อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณีทั้งหลายเถิด พระพุทธเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ ลําดับนั้น ทาวเวสวัณมหาราช
ทรงทราบการทรงรับของพระผูมีพระภาค แลวไดทรงภาษิตอาฏานาฏิยรักขานี้
ในเวลานั้นวา
[๒๐๙] ขอนอบนอมแดพระวิปสสีพุทธเจา ผูมีพระจักษุ มีพระสิริ
ขอนอบนอมแดพระสิขีพุทธเจา ผูทรงอนุเคราะหแกสัตว
ทั่วหนา ขอนอบนอมแดพระเวสสภูพทุ ธเจา ผูทรงชําระกิเลส
มีความเพียร ขอนอบนอมแดพระกกุสันธพุทธเจา ผูทรงย่ํายี
มารและเสนามาร ขอนอบนอมแดพระโกนาคมนพุทธเจา ผูมี

บาปอันลอยแลว อยูจบพรหมจรรย ขอนอบนอมแดพระกัสสป
พุทธเจา ผูพนพิเศษแลวในธรรมทั้งปวง ขอนอบนอมแดพระ
อังคีรสพุทธเจา ผูศากยบุตร ผูมีพระสิริ พระพุทธเจาพระองค
ใดไดทรงแสดงธรรมนี้ อันเปนเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวง อนึ่ง
พระพุทธเจาเหลาใด ผูดับแลวในโลก ทรงเห็นแจงแลว
ตามเปนจริง พระพุทธเจาเหลานั้น เปนผูไมสอเสียด เปนผู
ยิ่งใหญ ปราศจากความครั่นคราม เทวดาและมนุษยทั้งหลาย
นอบนอมพระพุทธเจาพระองคใด ผูโคตมโคตร ทรงเกื้อกูล
แกทวยเทพและมนุษย ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผู
ยิ่งใหญ ปราศจากความครั่นคราม พระสุริยาทิตย มีมณฑลใหญ
อุทัยขึ้นแตทิศใดแล เมื่อพระอาทิตยอทุ ัยขึ้น ราตรีก็หายไป
ครั้นพระอาทิตยอุทัยขึ้น ยอมเรียกกันวากลางวัน แมนานน้ําในที่
พระอาทิตยอุทัยนั้นเปนสมุทรลึก มีน้ําแผเต็มไป ชนทั้งหลาย
ยอมรูจักนานน้ํานั้นในที่นั้นอยางนี้วา สมุทรมีน้ําแผเต็มไป ฯ
[๒๑๐] แตที่นี้ไป ทิศที่ชนเรียกกันวา ปุรมิ ทิศ ที่ทาวมหาราชผูทรงยศ
เปนเจาเปนใหญของพวกคนธรรพ ทรงนามวาทาวธตรฏฐ อัน
พวกคนธรรพแวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา
ขับรอง ทรงอภิบาลอยู ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอ
มีมากองค มีพระนามเดียวกัน ทั้งเกาสิบเอ็ดองค มีพระนามวา
อินทะ ทรงพระกําลังมาก ทั้งทาวธตรฏฐและโอรสเหลานั้นเห็น
พระพุทธเจาผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย
พากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูยิ่งใหญ ปราศจาก
ความครั่นคราม แตที่ไกลวา ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแด
พระองค พระอุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแดพระองค
ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวยพระญาณอันฉลาด แมพวก
อมนุษยก็ถวายบังคมพระองค ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดสดับมา
อยางนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ถามเขาวา พวกทานถวายบังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากัน
ตอบวา ถวายบังคมพระชินโคดม ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ขอถวายบังคมพระพุทธเจา ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
ชนทั้งหลายผูกลาวสอเสียด ผูกัดเนื้อขางหลัง ทําปาณาติบาต
ลามก เปนโจร เปนคนตลบตะแลง ตายแลว ชนทั้งหลาย
พากันกลาววา จงนําออกไปโดยทิศใด ฯ
[๒๑๑] แตนี้ไป ทิศที่ชนเรียกกันวา ทักขิณทิศที่ทาวมหาราชผูทรงยศ

เปนเจาเปนใหญของพวกกุมภัณฑ ทรงนามวา ทาววิรฬุ หะ
อันพวกกุมภัณฑแวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา
ขับรอง ทรงอภิบาลอยู ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาว
เธอมีมากองค มีพระนามเดียวกัน ทั้งเกาสิบเอ็ดองค
มีพระนามวา อินทะ ทรงพระกําลังมาก ทั้งทาววิรุฬหะและ
โอรสเหลานั้นไดเห็นพระพุทธเจาผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุ
แหงพระอาทิตย พากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูยิ่งใหญ
ปราศจากความครั่นครามแตที่ไกลวา พระบุรุษอาชาไนย ขาพระ
พุทธเจาขอนอบนอมแดพระองค พระบุรุษอุดม ขาพระพุทธเจา
ขอนอบนอมแดพระองค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวย
พระญาณอันฉลาด แมพวกอมนุษยก็ถวายบังคมพระองค ขาพระ
พุทธเจาทั้งหลาย ไดสดับมาอยางนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาว
เชนนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายถามเขาวา พวกทานถวายบังคม
พระชินโคดมหรือ เขาพากันตอบวา ถวายบังคมพระชินโคดม
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ขอถวายบังคมพระพุทธโคดม ผูถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ พระสุริยาทิตยมีมณฑลใหญ อัสดง
คตในทิศใด และเมื่อพระอาทิตยอัสดงคต กลางวันก็ดับไป
ครั้นพระอาทิตยอัสดงคตแลว ยอมเรียกกันวากลางคืน แมนาน
น้ําในที่พระอาทิตยอัสดงคตแลว เปนสมุทรลึก มีน้ําแผเต็มไป
ชนทั้งหลายยอมรูจักนานน้ํานั้น ในที่นั้นอยางนี้วาสมุทรมีน้ํา
แผเต็มไป ฯ
[๒๑๒] แตที่นี้ไป ทิศที่มหาชนเรียกกันวา ปจฉิมทิศที่ทาวมหาราชผู
ทรงยศ เปนเจาเปนใหญของพวกนาค ทรงนามวาทาววิรูปกษ
อันพวกนาคแวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา
ขับรอง ทรงอภิบาลอยู ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอมี
มากองค มีพระนามเดียวกัน ทั้งเกาสิบเอ็ดองค มีพระนามวาอินทะ
ทรงพระกําลังมาก ทั้งทาววิรูปกษและโอรสเหลานั้น ไดเห็น
พระพุทธเจา ผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย
พากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูยิ่งใหญ ปราศจากความ
ครั่นคราม แตที่ไกลเทียววา พระบุรุษอาชาไนย ขาพระพุทธเจา
ขอนอบนอมแดพระองค พระอุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอ
นอบนอมแดพระองค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชน ดวยพระ
ญาณอันฉลาด แมพวกอมนุษยก็ถวายบังคมพระองค ขาพระ
พุทธเจาทั้งหลาย ไดสดับมาอยางนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาว

เชนนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายถามเขาวา พวกทานถวายบังคม
พระชินโคดมหรือ เขาพากันตอบวา ถวายบังคมพระชินโคดม
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ขอถวายบังคมพระพุทธโคดม ผูถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ อุตตรกุรุทวีปเปนรมณียสถาน มี
ภูเขาหลวงชื่อสิเนรุแลดูงดงาม ตั้งอยูท ิศใด พวกมนุษยซึ่งเกิด
ในอุตตรกุรุทวีปนั้น ไมยึดถือสิ่งใดวาเปนของตน ไมหวงแหน
กัน มนุษยเหลานั้น ไมตองหวานพืช และไมตองนําไถออกไถ
หมูมนุษยบริโภคขาวสาลี อันผลิตผลในที่ไมตองไถ ไมมีรํา
ไมมีแกลบ บริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม เปนเมล็ดขาวสาร หุง
[ขาวนั้น] ในเตาอันปราศจากควัน แลวบริโภคโภชนะแตที่นั้น
ทําแมโคใหมีกีบเดียว ๑- แลวเที่ยวไปสูทิศนอย ทิศใหญ
ทําปศุสัตวใหมีกีบเดียว แลวเที่ยวไปสูทิศนอยทิศใหญ ทํา
หญิงใหเปนพาหนะ ๒- แลวเที่ยวไปสูทิศนอยทิศใหญ ทําชาย
ใหเปนพาหนะ แลวเที่ยวไปสูทิศนอยทิศใหญ ทํากุมารีใหเปน
พาหนะ แลวเที่ยวไปสูทิศนอยทิศใหญ ทํากุมารใหเปนพาหนะ
แลวเที่ยวไปสูทิศนอยทิศใหญ บรรดานางบําเรอของพระราชา
นั้น ก็ขึ้นยานเหลานั้น ตามหอมลอมไปทุกทิศดวย ยานชาง
@๑. สัตวกีบเดียว คือมา คือใชโค ใชปศุสัตวตางๆ แทนมา
@๒. เห็นจะใชขี่คน หรือใชคนหาม
ยานมา ยานทิพย ปราสาท และวอ ก็ปรากฏแกทาวมหาราช
ผูทรงยศ ฯ
และทาวมหาราชนั้น ไดทรงนิรมิตนครไวในอากาศ คือ อาฏานาฏานคร
กุสินาฏานคร ปรกุสินาฏานคร นาฏปริยานคร ปรกุสิตนาฏานคร ทางทิศอุดร
มีกปวันตนคร และอีกนครหนึ่งชื่อชโนฆะ อีกนครหนึ่งชื่อนวนวติยะ อีกนคร
หนึ่งชื่ออัมพรอัมพรวติยะ มีราชธานีนามวาอาฬกมันทา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
ก็ราชธานีของทาวกุเวรมหาราช ชื่อวิสาณา ฉะนั้น มหาชนจึงเรียกทาวกุเวรมหาราช
วาทาวเวสวัณ
ยักษชื่อตโตลา ชื่อตัตตลา ชื่อตโตตลา ชื่อโอชสี ชื่อเตชสี
ชื่อตโตชสี ชื่อสุระ ชื่อราชา ชื่ออริฏฐะ ชื่อเนมิ ยอมปรากฏ
มีหนาที่คนละแผนก ในวิสาณาราชธานีนั้น มีหวงน้ํา ชื่อธรณี
เปนแดนที่เกิดเมฆ เกิดฝนตก ในวิสาณาราชธานีนั้นมีสภา
ชื่อภคลวดี เปนที่ประชุมของพวกยักษ ณ ที่นั้น มีตนไมเปน
อันมาก มีผลเปนนิจ ดารดาษดวยหมูน กตางๆ มีนกยูง
นกกะเรียน นกดุเหวา อันมีเสียงหวานประสานเสียง มีนกรอง

วา ชีวะชีวะ และบางเหลามีเสียงปลุกใจ มีไกปา มีปู และ
นกโปกขรสาตกะ อยูในสระประทุม ในที่นั้นมีเสียงนกสุกะ
และนกสาลิกา และหมูนกทัณฑมานวกะ [มีหนาเหมือนมนุษย]
สระนฬินีของทาวกุเวรนั้น งดงามอยูตลอดเวลาทุกเมื่อ ฯ
[๒๑๓] แตทิศนี้ไป ทิศที่ชนเรียกกันวาอุตตรทิศ ที่ทาวมหาราชผูทรงยศ
เปนเจาเปนใหญของยักษทั้งหลาย ทรงนามวาทาวกุเวร อันยักษ
ทั้งหลายแวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา ขับรอง
ทรงอภิบาลอยู ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอมีมากองค
มีพระนามเดียวกัน ทั้งเกาสิบเอ็ดพระองค มีพระนามวาอินทะ
ทรงพระกําลังมาก ทั้งทาวกุเวรและโอรสเหลานั้นไดเห็น
พระพุทธเจา ผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย
พากันถวายบังคมพระพุทธเจาซึ่งเปนผูยิ่งใหญ ปราศจากความ
ครั่นครามแตที่ไกลวา พระบุรุษอาชาไนย ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแดพระองค พระอุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแด
พระองค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวยพระญาณอันฉลาด
แมพวกอมนุษย ก็ถวายบังคมพระองค ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ไดสดับมาอยางนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายถามเขาวา พวกทานถวายบังคมพระชินโคดมหรือเขา
พากันตอบวาถวายบังคมพระชินโคดม ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ขอถวายบังคมพระพุทธโคดมผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ฯ
[๒๑๔] ขาแตพระองคผูนิรทุกข การรักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะนี้นั้นแล ยอม
เปนไปเพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญของภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก และอุบาสิกา ฉะนี้แล ฯ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูใดผูหนึ่ง
จักเรียนการรักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะนี้ใหแมนยํา ใหบริบูรณแลว ถาอมนุษยเปน
ยักษก็ตาม ยักษิณีก็ตาม บุตรยักษก็ตาม ธิดายักษก็ตาม ยักษมหาอํามาตยก็ตาม
ยักษบริษัทก็ตาม ยักษผูรับใชก็ตาม เปนคนธรรพก็ตาม นางคนธรรพก็ตาม บุตร
คนธรรพก็ตาม ธิดาคนธรรพก็ตาม คนธรรพมหาอํามาตยก็ตาม คนธรรพบริษัทก็ตาม
คนธรรพผูรับใชก็ตาม เปนกุมภัณฑก็ตาม นางกุมภัณฑก็ตาม บุตรกุมภัณฑก็ตาม
ธิดากุมภัณฑก็ตาม กุมภัณฑมหาอํามาตยก็ตาม กุมภัณฑบริษัทก็ตาม กุมภัณฑ
ผูรับใชก็ตาม เปนนาคก็ตาม นางนาคก็ตาม บุตรนาคก็ตาม ธิดานาคก็ตาม นาค
มหาอํามาตยก็ตาม นาคบริษัทก็ตาม นาคผูรับใชก็ตาม ซึ่งมีจิตประทุษราย
พึงเดินตาม ยืนใกล นั่งใกล นอนใกล ภิกษุก็ดี ภิกษุณีก็ดี อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดี
ซึ่งกําลังเดิน ยืน นั่ง นอนอยู ขาแตพระองคผูนิรทุกข อมนุษยนี้ไมพึงไดสักการะ

หรือเคารพ ในบาน หรือในนิคม ไมพึงไดเหยาเรือนหรือที่อยู ในราชธานีซึ่งมี
นามวาอาฬกมันทา ไมพึงไดเขาสูที่ประชุมของพวกยักษ อนึ่ง พวกอมนุษยทั้งหลาย
จะไมพึงทําอาวาหะวิวาหะกับมัน พึงบริภาษมัน ดวยคําบริภาษอยางเหยียดหยามเต็มที่
พึงคว่ําบาตรเปลาบนศีรษะมัน หรือพึงทุบศีรษะของมันใหแตกออก ๗ เสี่ยง
ขาแตพระองคผูนิรทุกข มีอยูบาง ที่พวกอมนุษยที่ดุราย หยาบชา กลาแข็ง มัน
ยอมไมเชื่อถือถอยคําของทาวมหาราช ไมเชื่อถือถอยคําของราชบุรุษผูใหญแหง
ทาวมหาราช ไมเชื่อถือถอยคําของราชบุรุษที่เปนชั้นรองๆ แหงทาวมหาราช
พวกมันนั้นเรียกไดวาเปนขาศึกของทาวมหาราช เปรียบเหมือนพวกโจรในแวน
แควนของพระเจามคธ พวกมันหาไดเชื่อถือถอยคําของพระเจามคธไม หาเชื่อถือ
ถอยคําของราชบุรุษผูใหญแหงพระเจามคธไม หาเชื่อถือถอยคําของพวกราชบุรุษ
ที่เปนชั้นรองๆ ของพระเจามคธไม มหาโจรเหลานั้นๆ เรียกไดวาเปนขาศึกของ
พระเจามคธฉะนั้น ขาแตพระองคผูนิรทุกข อมนุษยผูใดผูหนึ่งเปนยักษก็ตาม
ยักษิณีก็ตาม บุตรยักษก็ตาม ธิดายักษก็ตาม ยักษมหาอํามาตยก็ตาม ยักษบริษัท
ก็ตาม ยักษผูรับใชก็ตาม เปนคนธรรพก็ตาม นางคนธรรพกต็ าม บุตรคนธรรพ
ก็ตาม ธิดาคนธรรพก็ตาม คนธรรพมหาอํามาตยก็ตาม คนธรรพบริษัทก็ตาม
คนธรรพผูรับใชก็ตาม เปนกุมภัณฑก็ตาม นางกุมภัณฑก็ตาม บุตรกุมภัณฑก็ตาม
ธิดากุมภัณฑก็ตาม กุมภัณฑมหาอํามาตยก็ตาม กุมภัณฑบริษัทก็ตาม กุมภัณฑ
ผูรับใชก็ตาม เปนนาคก็ตาม นางนาคก็ตาม บุตรนาคก็ตาม ธิดานาคก็ตาม
นาคมหาอํามาตยก็ตาม นาคบริษัทก็ตาม นาคผูรับใชก็ตาม มีจิตประทุษราย
พึงเดินตาม ยืนใกล นั่งใกล นอนใกล ภิกษุก็ดี ภิกษุณีก็ดี อุบาสกก็ดี
อุบาสิกาก็ดี ซึ่งกําลังเดิน ยืน นั่ง นอนอยู อันภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรือ
อุบาสิกานั้นพึงยกโทษ พึงคร่ําครวญ พึงรองแกยักษ มหายักษ เสนาบดี มหา
เสนาบดีวา ยักษตนนี้ยอมจับ ยักษตนนี้ยอมสิง ยักษตนนี้ยอมเบียดเบียน ยักษ
ตนนี้ยอมบีบคั้น ยักษตนนี้ยอมทําใหลําบาก ยักษตนนี้ยอมทําใหยาก ยักษตนนี้
ยอมไมปลอย ดังนี้ ฯ
[๒๑๕] พวกยักษ มหายักษ เสนาบดี มหาเสนาบดี เปนไฉน
คือ อินทะ ๑ โสมะ ๑ วรุณะ ๑ ภารทวาชะ ๑ ปชาบดี ๑
จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ กินนุ ๑ ฆัณฑุ ๑ นิฆัณฑุ ๑
ปนาทะ ๑ โอปมัญญะ ๑ เทวสูตะ ๑ มาตลิ ๑ จิตตเสนะ ๑
คันธัพพะ ๑ นโฬราชา ๑ ชโนสภะ ๑ สาตาคิระ ๑ เหมวตะ ๑
ปุณณากะ ๑ กรติยะ ๑ คุละ ๑ สิวกะ ๑ มุจจลินทะ ๑
เวสสามิตตะ ๑ ยุคันธระ ๑ โคปาละ ๑ สุปปเคธะ ๑ หิริ ๑
เนตติ ๑ มันทิยะ ๑ ปญจาลจันทะ ๑ อาลวกะ ๑ ปชุณณะ ๑
สุมุขะ ๑ ทธิมุขะ ๑ มณิ ๑ มานิจระ ๑ ทีฆะ ๑ กับเสริสกะ ๑ ฯ

[๒๑๖] อันภิกษุเปนตนนั้น พึงยกโทษ พึงคร่ําครวญ พึงรองแกยักษ
มหายักษ เสนาบดี มหาเสนาบดี เหลานี้วา ยักษตนนี้ยอมจับ ยักษตนนี้ยอมสิง
ยักษตนนี้ยอมเบียดเบียน ยักษตนนี้ยอมบีบคั้น ยักษตนนี้ยอมทําใหลําบาก ยักษ
ตนนี้ยอมทําใหยาก ยักษตนนี้ยอมไมปลอย ดังนี้ ฯ
[๒๑๗] ขาแตพระองคผูนิรทุกข การรักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะนี้นั้นแล
ยอมเปนไปเพื่อความคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญ
แหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย ฉะนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข และบัดนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนผูมีกิจ
มาก มีกรณียมาก ขอทูลลาไป ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจงทรงทราบกาล
อันควร ณ บัดนี้เถิด ฯ
[๒๑๘] ลําดับนั้นแล ทาวมหาราชทั้ง ๔ เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ทรงกระทําประทักษิณ แลวอันตรธานไปในที่นั้น
แล ฝายยักษเหลานั้นก็พากันลุกขึ้นจากอาสนะ บางพวกถวายบังคมพระผูมี
พระภาค กระทําประทักษิณ แลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง บางพวกไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวอันตรธานไปใน
ที่นั้นเอง บางพวกประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับแลวอันตรธานไป
ในที่นั้นเอง บางพวกประกาศนามและโคตร แลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง บางพวก
นิ่งอยู แลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
[๒๑๙] ครั้งนั้นแล พอลวงราตรีนั้นไปแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในราตรีนี้ทาวมหาราชทั้ง ๔
ตั้งการรักษาไวทั้ง ๔ ทิศ ตั้งพลขันธไวทั้ง ๔ ทิศ ตั้งผูตรวจตราไวทั้ง ๔ ทิศ
ดวยเสนายักษกองใหญ ดวยเสนาคนธรรพกองใหญ ดวยเสนากุมภัณฑกองใหญ
และดวยเสนานาคกองใหญ เมื่อราตรีลว งปฐมยามไปแลว ไดเปลงรัศมีงามยิ่ง
ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงที่อยู ไหวเราแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนยักษเหลานั้น บางพวกไหวเราแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกับเรา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีมาทางที่เราอยู แลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศนามและโคตร แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง บางพวกนิ่งเฉย แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวเวสวัณมหาราชประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ยักษชั้นสูงบางพวกมิไดเลื่อมใสตอ
พระผูมีพระภาคก็มี ยักษชั้นสูงบางพวกที่เลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษชั้น

กลางบางพวกมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษชั้นกลางบางพวกที่เลื่อมใส
ตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษชั้นต่ําบางพวกมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษ
ชั้นต่ําบางพวกที่เลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี พระพุทธเจาขา แตโดยมากยักษ
ทั้งหลายมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระผูมี
พระภาคทรงแสดงธรรมเพือ่ งดเวนจากปาณาติบาต ทรงแสดงธรรมเพือ่ งดเวนจาก
อทินนาทาน ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพื่อ
งดเวนจากมุสาวาท ทรงแสดงธรรมเพือ่ งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท แตโดยมากพวกยักษมิไดงดเวนจากปาณาติบาต
มิไดงดเวนจากอทินนาทาน มิไดงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร มิไดงดเวนจากมุสาวาท
มิไดงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ขอที่
พระองคใหงดเวนนั้น จึงไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของยักษเหลานั้น ฯ
พระพุทธเจาขา ก็พระสาวกของพระผูมีพระภาคบางพวก ยอมเสพราวไพร
ในปา เสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผู
เดินเขาออก ควรแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย ควรแกการหลีกเรน ยักษ
ชั้นสูงบางพวกมักอยูในปานั้น พวกใดมิไดเลื่อมใสในปาพจนของพระผูมีพระภาค
นี้ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเรียนการรักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะ เพื่อใหยักษ
พวกนั้นเลื่อมใส เพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญ
แหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลายเถิด พระพุทธเจาขา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดรบั อาราธนาโดยดุษณีภาพแลว ลําดับนั้น
ทาวเวสวัณทราบวา เรารับแลว ไดกลาวอาฏานาฏิยะรักษานี้ ในเวลานั้น
[ความวา] ฯ
[๒๒๐] ขอนอบนอมแดพระวิปสสีพุทธเจา ผูมีพระจักษุ มีพระสิริ
ขอนอบนอมแดพระสิขีพุทธเจา ผูทรงอนุเคราะหแกสัตว
ทั่วหนา ฯ ล ฯ [บัณฑิตพึงใหพิสดาร เหมือนกับที่มีมาแลว
ในกอน] ฯ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข การรักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะนี้แล ยอมเปนไป
เพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่อความอยูสําราญแหงภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย ฉะนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข และบัดนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนผูมีกิจ
มาก มีกรณียมาก ขอทูลลาไป เราไดกลาววา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจง
ทรงทราบกาลอันควร ณ บัดนี้เถิด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวมหาราชทั้ง ๔ เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ
ไหวเรา ทําประทักษิณ แลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฝายยักษเหลานั้นก็พากัน
ลุกขึ้นจากอาสนะ บางพวกไหวเรา ทําประทักษิณ แลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง

บางพวกปราศรัยกับเรา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว อันตรธาน
ไปในที่นั้นเอง บางพวกประนมอัญชลีมาทางที่เราอยู แลวอันตรธานไปในที่นั้น
เอง บางพวกประกาศนามและโคตร แลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง บางพวกนิ่งอยู
แลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเลาเรียนการรักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะ
จงทรงไวซึ่งการรักษาอันชื่อวาอาฏานาฏิยะ การรักษาอันชือ่ วาอาฏานาฏิยะ ประกอบ
ดวยประโยชน ยอมเปนไปเพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยู
สําราญแหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจน นี้แลว ภิกษุเหลานั้นยินดีชื่นชม
พระภาษิตของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล ฯ
จบ อาฏานาฏิยสูตร ที่ ๙
--------------๑๐. สังคีติสูตร (๓๓)
-----------[๒๒๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จเที่ยวจาริกไปในแควนมัลละ พรอมดวย
พระภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ไดเสด็จถึงนครของพวกมัลลกษัตริยอัน
มีนามวา ปาวา ไดยินวา สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวง
ของนายจุนทกัมมารบุตร เขตนครปาวา ฯ
[๒๒๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ทองพระโรงหลังใหม อันมีนามวา อุพภตกะ
ของพวกเจามัลละแหงนครปาวา สรางสําเร็จแลวไมนาน ยังไมทันที่สมณพราหมณ
หรือใครๆ ที่เปนมนุษยจะไดอยูอาศัย พวกเจามัลละแหงนครปาวาไดสดับขาววา
พระผูมีพระภาคไดเสด็จเที่ยวจาริกไปในแควนมัลละ พรอมดวยพระภิกษุสงฆหมู
ใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครปาวาโดยลําดับ กําลังประทับอยู ณ สวน
มะมวงของนายจุนทกัมมารบุตร เขตนครปาวา ฯ
ครั้งนั้นแล พวกเจามัลละแหงนครปาวา ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ทองพระโรงหลังใหม อันมีนามวาอุพภตกะ ของ
พวกเจามัลละแหงนครปาวา สรางสําเร็จแลวไมนาน ยังไมทันที่สมณพราหมณ
หรือใครๆ ที่เปนมนุษยจะไดอยูอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค
จงเสด็จประทับ ณ ทองพระโรงนั้นกอนเถิด พระผูมีพระภาคเสด็จประทับกอนแลว
ภายหลังพวกเจามัลละแหงนครปาวาจึงจักใชสอย การเสด็จประทับกอนของพระผูมี
พระภาคนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพวกเจามัลละ

แหงนครปาวาสิ้นกาลนาน พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพแลว ฯ
ครั้นพวกเจามัลละแหงนครปาวา ไดทราบการทรงรับของพระผูมีพระภาค
แลว จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณแลว พากันไปยัง
ทองพระโรง ครั้นแลวจึงปูลาดทองพระโรงใหพรอมสรรพ แตงตั้งอาสนะ ใหตั้ง
หมอน้ํา ตามประทีปน้ํามัน แลวพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาค ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทองพระโรงพวกขาพระองคปูลาดพรอมสรรพแลว
อาสนะก็แตงตั้งไวแลว หมอน้าํ ก็ใหตั้งไวแลว ประทีปน้ํามันก็ตามไวแลว
พระเจาขา พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้ ฯ
[๒๒๓] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรง
ถือบาตรจีวรเสด็จไปยังทองพระโรง พรอมดวยภิกษุสงฆ ทรงลางพระบาทแลว
เสด็จเขาไปยังทองพระโรง ประทับนั่งพิงเสากลาง ผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา
แมพระภิกษุสงฆก็ลางเทาแลวพากันเขาไปยังทองพระโรง นั่งพิงฝาดานหลัง ผิน
หนาไปทางทิศบูรพา แวดลอมพระผูมีพระภาค แมพวกเจามัลละแหงนครปาวา
ก็พากันลางเทาแลวเขาไปยังทองพระโรง นั่งพิงฝาดานบูรพา ผินหนาไปทางทิศ
ปจฉิมแวดลอมพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังพวกเจามัลละแหงนครปาวาใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก แลว
ทรงสงไปดวยพระดํารัสวา ดูกรวาเสฏฐะทั้งหลาย ราตรีลว งมากแลว บัดนี้พวก
ทานจงสําคัญเวลาอันสมควรเถิด พวกเจามัลละแหงนครปาวาไดพรอมกันรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา แลวพากันลุกขึ้นจากอาสนะ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ
[๒๒๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อพวกเจามัลละแหงนครปาวา
หลีกไปแลวไมนาน ไดทรงเหลียวดูหมูภิกษุผูนิ่งอยูแลวไดรับสั่งกะทานพระสารี*บุตรวา ดูกรสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนะและมิทธะ สารีบุตรจงแสดงธรรมีกถา
แกภิกษุทั้งหลาย เราเมื่อยหลัง ฉะนั้น เราพึงพักผอน ทานพระสารีบุตรได
รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคดวยคําวา อยางนั้น พระเจาขา ดังนี้ ลําดับนั้น
แล พระผูมีพระภาครับสั่งใหปูผาสังฆาฏิเปนสี่ชั้น แลวทรงสําเร็จสีหไสยา
โดยพระปรัศวเบื้องขวา ทรงเหลื่อมพระบาทดวยพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ
ทรงกระทําความหมายในอันที่จะเสด็จลุกขึ้นไวในพระทัย ฯ
[๒๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล นิครนถนาฏบุตรทํากาละแลวที่นครปาวาไม
นานนัก เพราะกาลกิริยาของนิครนถนาฏบุตรนั้น พวกนิครนถจึงแตกกัน เกิด
แยกกันเปนสองพวก เกิดบาดหมางกัน เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น เสียดแทง
กันและกันดวยหอกคือปากอยูวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทาน

จักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของ
ขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาวกอน ทาน
กลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานช่ําชอง
มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว
ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ ดังนี้ เห็นจะมีแตความ
ตายอยางเดียวเทานั้นจะเปนไปในพวกนิครนถ ผูเปนสาวกของนาฏบุตร ถึงพวก
สาวกของนิครนถนาฏบุตรที่เปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาวก็มีอาการเบื่อหนาย คลาย
ความรัก รูสึกทอถอยในพวกนิครนถผูเปนสาวกของนาฏบุตร ทั้งนี้เพราะธรรมวินัย
อันนิครนถนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติให
ออกจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมที่ทานผูเปนพระสัมมา*สัมพุทธเจาประกาศไว เปนธรรมวินัยมีที่พํานักอันทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัย
ไมมีที่พึ่งอาศัย ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเลากะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
นิครนถนาฏบุตรทํากาละแลวที่พระนครปาวาไมนานนัก เพราะกาลกิริยาของนิครนถ
นาฏบุตรนั้น พวกนิครนถจึงแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก เกิดบาดหมางกัน
เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น เสียดแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยูวา ทานไมรูทั่ว
ถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด
ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่
ควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาว
กอน ขอที่ทานเคยช่ําชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว
ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้น จงแกไขเสีย ถาสามารถ
ดังนี้ เห็นจะมีแตความตายอยางเดียวเทานั้นจะเปนไปในพวกนิครนถ ผูเปนสาวก
ของนาฏบุตร ถึงพวกสาวกของนิครนถนาฏบุตรที่เปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาว ก็มี
อาการเบื่อหนาย คลายความรัก รูสึกทอถอยในพวกนิครนถ ผูเปนสาวกของ
นาฏบุตร ทั้งนี้ เพราะธรรมวินยั อันนิครนถนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี
ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใช
ธรรมที่ทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว เปนธรรมวินัยมีที่พํานักอันทําลาย
เสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีที่พึงอาศัย ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขอนี้ยอมเปนเชนดังกลาวมาสําหรับในธรรมวินัยที่
กลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได
ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมที่ทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว
ผูมีอายุทั้งหลาย สวนธรรมนี้แล อันพระผูมีพระภาคของเราทั้งหลาย ตรัสไวดี
แลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได เปนไปเพื่อ
ความสงบระงับ เปนธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไวแลว พวกเราทั้งหมด

ดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้จะ
พึงยั่งยืนตั้งอยูน าน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชน
มาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ผูมีอายุทั้งหลาย ก็ธรรมอะไรเลาที่พระผูมีพระภาค
ตรัสไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได เปน
ไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไวแลว พวก
เราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การทีพ่ รหม*จรรยนี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุข
แกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความ
สุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๒๒๖] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมหนึง่ ที่พระผูมีพระภาค ผูทรงรูเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวก
เราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่
พรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยูน าน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อ
ความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมหนึ่งเปนไฉน สัตวทั้งหมดตั้งอยู
ไดเพราะอาหาร สัตวทั้งหมดตั้งอยูไดเพราะสังขาร ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ธรรม
หนึ่งนี้แล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึง
กลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยูนาน นั้นพึงเปน
ไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๒๒๗] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม ๒ ที่พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล
พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่
พรหมจรรยนพี้ ึงยั่งยืนตั้งอยูน าน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อ
ความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๒ เปนไฉน นามและรูป ๑
อวิชชาและภวตัณหา ๑ ภวทิฐิและวิภวทิฐิ ๑ ความไมละอายและความไมเกรง
กลัว ๑ ความละอายและความเกรงกลัว ๑ ความเปนผูวายากและความเปนผูมี
มิตรชั่ว ๑ ความเปนผูวางายและความเปนผูมีมิตรดี ๑ ความเปนผูฉลาดในอาบัติ
และความเปนผูฉลาดในการออกจากอาบัติ ๑ ความเปนผูฉลาดในสมาบัติและ
ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ ๑ ความเปนผูฉลาดในธาตุและความเปน
ผูฉลาดในมนสิการ ๑ ความเปนผูฉลาดในอายตนะและความเปนผูฉลาดใน

ปฏิจจสมุปบาท ๑ ความเปนผูฉลาดในฐานะ [คือเหตุที่เปนได] และความเปนผูฉลาด
ในอัฏฐานะ [คือเหตุที่เปนไปไมได] ๑ การกลาววาจาออนหวานและการตอนรับ ๑
ความไมเบียดเบียนและความสะอาด ๑ ความเปนผูมีสติหลงลืมและความเปนผูไม
มีสัมปชัญญะ ๑ สติและสัมปชัญญะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย และความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ความเปนผูคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลาย และความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ กําลังที่เกิดแตการ
พิจารณาและกําลังที่เกิดแตการอบรม ๑ กําลังคือสติและกําลังคือสมาธิ ๑ สมถะ
และวิปสสนา ๑ นิมิตที่เกิดเพราะสมถะและนิมิตที่เกิดเพราะความเพียร ๑ ความ
เพียรและความไมฟุงซาน ๑ ความวิบัติแหงศีล และความวิบัติแหงทิฐิ ๑ ความ
ถึงพรอมแหงศีล และความถึงพรอมแหงทิฐิ ๑ ความหมดจดแหงศีลและความหมด
จดแหงทิฐิ ๑ ความหมดจดแหงทิฐิและความเพียรของผูมีทิฐิ ๑ ความสลดใจและ
ความเพียรโดยแยบคายของผูสลดใจแลวในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสลดใจ ๑
ความเปนผูไมสันโดษในธรรมอันเปนกุศลและความเปนผูไมทอถอยในการตั้งความ
เพียร ๑ วิชชาและวิมุตติ ๑ ญาณในความสิ้นไปและญาณในความไมเกิด ๑ ดูกรผูมี
อายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๒ๆ เหลานี้แล อันพระผูมพี ระภาคผูทรงรูทรง
เห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราทั้ง
หมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนัน้ การที่พรหมจรรยนี้
จะพึงยั่งยืนตั้งอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชน
มาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบ หมวด ๒
-----------หมวด ๓
[๒๒๘] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ ที่พระผูมีพระภาค
ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลว
มีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น
การที่พรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก
เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ เปนไฉน
อกุศลมูล ๓ อยาง
๑. อกุศลมูล คือ โลภะ
๒. อกุศลมูล คือ โทสะ
๓. อกุศลมูล คือ โมหะ
กุศลมูล ๓ อยาง

๑. กุศลมูล คือ อโลภะ
๒. กุศลมูล คือ อโทสะ
๓. กุศลมูล คือ อโมหะ
ทุจริต ๓ อยาง
๑. กายทุจริต [ความประพฤติชั่วทางกาย]
๒. วจีทุจริต
[ความประพฤติชั่วทางวาจา]
๓. มโนทุจริต [ความประพฤติชั่วทางใจ]
สุจริต ๓ อยาง
๑. กายสุจริต [ความประพฤติชอบทางกาย]
๒. วจีสุจริต
[ความประพฤติชอบทางวาจา]
๓. มโนสุจริต [ความประพฤติชอบทางใจ]
อกุศลวิตก ๓ อยาง
๑. กามวิตก
[ความตริในทางกาม]
๒. พยาปาทวิตก [ความตริในทางพยาบาท]
๓. วิหิงสาวิตก [ความตริในทางเบียดเบียน]
กุศลวิตก ๓ อยาง
๑. เนกขัมมวิตก [ความตริในทางออกจากกาม]
๒. อัพยาปาทวิตก [ความตริในทางไมพยาบาท]
๓. อวิหงิ สาวิตก [ความตริในทางไมเบียดเบียน]
อกุศลสังกัปปะ ๓ อยาง
๑. กามสังกัปปะ [ความดําริในทางกาม]
๒. พยาปาทสังกัปปะ [ความดําริในทางพยาบาท]
๓. วิหิงสาสังกัปปะ [ความดําริในทางเบียดเบียน]
กุศลสังกัปปะ ๓ อยาง
๑. เนกขัมมสังกัปปะ [ความดําริในทางออกจากกาม]
๒. อัพยาปาทสังกัปปะ [ความดําริในทางไมพยาบาท]
๓. อวิหงิ สาสังกัปปะ [ความดําริในทางไมเบียดเบียน]
อกุศลสัญญา ๓ อยาง
๑. กามสัญญา [ความจําไดในทางกาม]
๒. พยาปาทสัญญา [ความจําไดในทางพยาบาท]
๓. วิหิงสาสัญญา [ความจําไดในทางเบียดเบียน]
กุศลสัญญา ๓ อยาง
๑. เนกขัมมสัญญา [ความจําไดในทางออกจากกาม]
๒. อัพยาปาทสัญญา [ความจําไดในทางไมพยาบาท]

๓. อวิหงิ สาสัญญา [ความจําไดในทางไมเบียดเบียน]
อกุศลธาตุ ๓ อยาง
๑. กามธาตุ
[ธาตุคือกาม]
๒. พยาปาทธาตุ [ธาตุคือความพยาบาท]
๓. วิหิงสาธาตุ [ธาตุคือความเบียดเบียน]
กุศลธาตุ ๓ อยาง
๑. เนกขัมมธาตุ [ธาตุคือความออกจากกาม]
๒. อัพยาปาทธาตุ [ธาตุคือความไมพยาบาท]
๓. อวิหงิ สาธาตุ [ธาตุคือความไมเบียดเบียน]
ธาตุอีก ๓ อยาง
๑. กามธาตุ
[ธาตุคือกาม]
๒. รูปธาตุ
[ธาตุคือรูป]
๓. อรูปธาตุ
[ธาตุคือสิ่งที่ไมมีรูป]
ธาตุอีก ๓ อยาง
๑. รูปธาตุ
[ธาตุคือรูป]
๒. อรูปธาตุ
[ธาตุคือสิ่งที่ไมมีรูป]
๓. นิโรธธาตุ [ธาตุคือความดับทุกข]
ธาตุอีก ๓ อยาง
๑. หีนธาตุ
[ธาตุอยางเลว]
๒. มัชฌิมธาตุ [ธาตุอยางกลาง]
๓. ปณีตธาตุ
[ธาตุอยางประณีต]
ตัณหา ๓ อยาง
๑. กามตัณหา [ตัณหาในกาม]
๒. ภวตัณหา
[ตัณหาในภพ]
๓. วิภวตัณหา [ตัณหาในปราศจากภพ]
ตัณหาอีก ๓ อยาง
๑. กามตัณหา [ตัณหาในกาม]
๒. รูปตัณหา
[ตัณหาในรูป]
๓. อรูปตัณหา [ตัณหาในสิ่งที่ไมมีรูป]
ตัณหาอีก ๓ อยาง
๑. รูปตัณหา
[ตัณหาในรูป]
๒. อรูปตัณหา [ตัณหาในสิ่งที่ไมมีรูป]
๓. นิโรธตัณหา [ตัณหาในความดับสูญ] [อุจเฉททิฏฐิ]
สัญโญชน ๓ อยาง

๑. สักกายทิฏฐิ [ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน]
๒. วิจิกิจฉา
[ความลังเลสงสัย]
๓. สีลัพพตปรามาส [ความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ดวยอํานาจศีลพรต]
อาสวะ ๓ อยาง
๑. กามาสวะ [อาสวะเปนเหตุอยากได]
๒. ภวาสวะ
[อาสวะเปนเหตุอยากเปน]
๓. อวิชชาสวะ [อาสวะคือความเขลา]
ภพ ๓ อยาง
๑. กามภพ
[ภพที่เปนกามาวจร]
๒. รูปภพ
[ภพที่เปนรูปาวจร]
๓. อรูปภพ
[ภพที่เปนอรูปาวจร]
เอสนา ๓ อยาง
๑. กาเมสนา [การแสวงหากาม]
๒. ภเวสนา
[การแสวงหาภพ]
๓. พรหมจริเยสนา [การแสวงหาพรหมจรรย]
วิธา การวางทา ๓ อยาง
๑. เสยโยหมสฺมีติวิธา [ถือวาตัวเราประเสริฐกวาเขา]
๒. สทิโสหมสฺมีติวิธา [ถือวาตัวเราเสมอกับเขา]
๓. หีโนหมสฺมีติวิธา [ถือวาตัวเราเลวกวาเขา]
อัทธา ๓ อยาง
๑. อดีตอัทธา [ระยะกาลที่เปนสวนอดีต]
๒. อนาคตอัทธา [ระยะกาลที่เปนสวนอนาคต]
๓. ปจจุบันนอัทธา [ระยะกาลที่เปนปจจุบัน]
อันตะ ๓ อยาง
๑. สักกายอันตะ [สวนที่ถือวาเปนกายตน]
๒. สักกายสมุทยอันตะ [สวนที่ถือวาเปนเหตุกอใหเกิดกายตน]
๓. สักกายนิโรธอันตะ [สวนที่ถือวาเปนเครื่องดับกายตน]
เวทนา ๓ อยาง
๑. สุขเวทนา [ความเสวยอารมณที่เปนสุข]
๒. ทุกขเวทนา [ความเสวยอารมณที่เปนทุกข]
๓. อทุกขมสุขเวทนา [ความเสวยอารมณที่ไมใชทุกขไมใชสุข]
ทุกขตา ๓ อยาง
๑. ทุกขทุกขตา [ความเปนทุกขเพราะทุกข]
๒. สังขารทุกขตา [ความเปนทุกขเพราะสังขาร]

๓. วิปริฌามทุกขตา [ความเปนทุกขเพราะความแปรปรวน]
ราสี ๓ อยาง
๑. มิจฉัตตนิยตราสี [กองคือความผิดที่แนนอน]
๒. สัมมัตตนิยตราสี [กองคือความถูกที่แนนอน]
๓. อนิยตราสี [กองคือความไมแนนอน]
กังขา ๓ อยาง
๑. ปรารภกาลที่ลวงไปแลวนานๆ แลวสงสัย เคลือบแคลง ไมเชื่อ
ลงไปได ไมเลื่อมใส
๒. ปรารภกาลที่ยังไมมาถึงนานๆ แลว สงสัย เคลือบแคลง ไมเชื่อ
ลงไปได ไมเลื่อมใส
๓. ปรารภกาลปจจุบันทุกวันนี้แลว สงสัย เคลือบแคลง ไมเชื่อลง
ไปได ไมเลื่อมใส
ขอที่ไมตองรักษาของพระตถาคต ๓ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคต
มิไดมีความประพฤติชั่วทางกายที่พระองคจะตองรักษาไวโดยตั้งพระทัยวา คนอื่นๆ
อยาไดรูถึงความประพฤติชั่วทางกายของเรานี้ ดังนี้
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย พระตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคต
มิไดมีความประพฤติชั่วทางวาจาที่พระองคจะตองรักษาไวโดยตั้งพระทัยวา คน
อื่นๆ อยาไดรถู ึงความประพฤติชั่วทางวาจาของเรานี้ ดังนี้
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย พระตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคต
มิไดมีความประพฤติชั่วทางใจที่พระองคจะตองรักษาไวโดยตั้งพระทัยวา คนอื่นๆ
อยาไดรูถึงความประพฤติชั่วทางใจของเรานี้ ดังนี้
กิญจนะ ๓ อยาง
๑. ราคกิญจนะ
[เครื่องกังวลคือราคะ]
๒. โทสกิญจนะ
[เครื่องกังวลคือโทสะ]
๓. โมหกิญจนะ
[เครื่องกังวลคือโมหะ]
อัคคี ๓ อยาง
๑. ราคัคคิ
[ไฟคือราคะ]
๒. โทสัคคิ
[ไฟคือโทสะ]
๓. โมหัคคิ
[ไฟคือโมหะ]
อัคคีอีก ๓ อยาง
๑. อาหุเนยยัคคิ
[ไฟคืออาหุเนยยบุคคล]
๒. ทักขิเณยยัคคิ
[ไฟคือทักขิเณยยบุคคล]
๓. คหปตัคคิ
[ไฟคือคฤหบดี]

รูปสังคหะ ๓ อยาง
๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป [รูปที่เปนไปกับดวยการเห็น ทั้งเปนไป
กับดวยการกระทบ]
๒. อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป [รูปที่ไมมีการเห็น แตเปนไปกับดวย
การกระทบ]
๓. อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป [รูปที่ไมเห็น ที่ไมกระทบ]
สังขาร ๓ อยาง
๑. ปุญญาภิสังขาร [อภิสังขารคือบุญ]
๒. อปุญญาภิสังขาร [อภิสังขารคือบาป]
๓. อเนญชาภิสังขาร [อภิสังขารคืออเนญชา]
บุคคล ๓ อยาง
๑. เสกขบุคคล
[บุคคลผูยังตองศึกษา]
๒. อเสกขบุคคล
[บุคคลผูไมตองศึกษา]
๓. เนวเสกขนาเสกขบุคคล [บุคคลผูยังตองศึกษาก็ไมใช ผูไมตอง
ศึกษาก็ไมใช]
เถระ ๓ อยาง
๑. ชาติเถระ
[พระเถระโดยชาติ]
๒. ธรรมเถระ
[พระเถระโดยธรรม]
๓. สมมติเถระ
[พระเถระโดยสมมติ]
ปุญญกิริยาวัตถุ ๓ อยาง
๑. ทานมัย
[บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน]
๒. สีลมัย
[บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล]
๓. ภาวนามัย
[บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา]
เหตุสําหรับโจทน ๓ อยาง
๑. ทิฏเ€น
[ดวยไดเห็น]
๒. สุเตน
[ดวยไดยินไดฟง]
๓. ปริสงฺกาย
[ดวยความรังเกียจ]
กามอุปบัติ ๓ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สัตวประเภทที่มีกามปรากฏมีอยู สัตวเหลานั้น
เมื่อกามปรากฏแลว ยอมยังอํานาจใหเปนไปในกามทั้งหลายเชนมนุษย เทพดา
บางจําพวก และวินิบาตบางจําพวก ฉะนั้น นี้เปนกามอุปบัติขอที่หนึ่ง
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย สัตวประเภทที่นิรมิตกามไดมีอยู สัตวเหลานั้น
นิรมิตแลวๆ ยอมยังอํานาจใหเปนไปในกามทั้งหลาย เชนเทพดาเหลานิมมานรตี
ฉะนั้น นี้เปนกามอุปบัติขอที่สอง

๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย สัตวประเภทที่ผูอื่นนิรมิตกามใหมีอยู สัตว
เหลานั้น ยอมยังอํานาจใหเปนไปในกามที่ผูอื่นนิรมิตใหแลว เชนเทพดาเหลา
ปรนิมมิตวสวตี ฉะนั้น นี้เปนกามอุปบัติขอที่สาม
สุขอุปบัติ ๓ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกที่ยังความสุขใหเกิดขึ้นๆ แลวยอม
อยูเปนสุขมีอยู เชน พวกเทพเหลาพรหมกายิกา ฉะนั้น นี้เปนสุขอุปบัติขอ
ที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย สัตวพวกที่อิ่มเอิบบริบูรณถูกตองดวยความสุข
มีอยู สัตวเหลานั้น บางครั้งบางคราว เปลงอุทานวา สุขหนอๆ ดังนี้ เชน พวก
เทพเหลาอาภัสสรา ฉะนั้น นี้เปนสุขอุปบัติขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย สัตวพวกที่อิ่มเอิบบริบูรณถูกตองดวยความสุข
มีอยู สัตวเหลานั้นสันโดษ เสวยความสุขทางจิตอันประณีตเทานั้น เชน พวก
เทพเหลาสุภกิณหา ฉะนั้น นี้เปนสุขอุปบัติ ขอที่สาม ฯ
ปญญา ๓ อยาง
๑. เสกขปญญา
[ปญญาที่เปนของพระเสขะ]
๒. อเสกขปญญา
[ปญญาที่เปนของพระอเสขะ]
๓. เนวเสกขานาเสกขปญญา [ปญญาที่เปนของพระเสขะก็ไมใช
ของพระอเสขะก็ไมใช] ฯ
ปญญาอีก ๓ อยาง
๑. จินตามยปญญา
[ปญญาสําเร็จดวยการคิด]
๒. สุตามยปญญา
[ปญญาสําเร็จดวยการฟง]
๓. ภาวนามยปญญา [ปญญาสําเร็จดวยการอบรม] ฯ
อาวุธ ๓ อยาง
๑. สุตาวุธ
[อาวุธคือการฟง]
๒. ปวิเวกาวุธ
[อาวุธคือความสงัด]
๓. ปญญาวุธ
[อาวุธคือปญญา] ฯ
อินทรีย ๓ อยาง
๑. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย [อินทรียที่เกิดแกผูปฏิบัติดวยคิดวาเรา
จักรูธรรมที่เรายังไมรู]
๒. อัญญินทรีย
[อินทรียคือความตรัสรู]
๓. อัญญาตาวินทรีย [อินทรียคือความรูทั่วถึง] ฯ
จักษุ ๓ อยาง
๑. มังสจักขุ
[ตาเนื้อ ตาปรกติ]
๒. ทิพพจักขุ
[จักษุทิพย]

๓. ปญญาจักขุ
[จักษุคือปญญา] ฯ
สิกขา ๓ อยาง
๑. อธิศีลสิกขา
[สิกขาคือศีลยิ่ง]
๒. อธิจิตตสิกขา
[สิกขาคือจิตยิ่ง]
๓. อธิปญญาสิกขา
[สิกขาคือปญญายิ่ง] ฯ
ภาวนา ๓ อยาง
๑. กายภาวนา
[การอบรมกาย]
๒. จิตตภาวนา
[การอบรมจิต]
๓. ปญญาภาวนา
[การอบรมปญญา] ฯ
อนุตตริยะ ๓ อยาง
๑. ทัสสนานุตตริยะ [ความเห็นอยางยอดเยี่ยม]
๒. ปฏิปทานุตตริยะ [ความปฏิบัติอยางยอดเยี่ยม]
๓. วิมุตตานุตตริยะ [ความพนอยางยอดเยี่ยม] ฯ
สมาธิ ๓ อยาง
๑. สวิตักกวิจารสมาธิ [สมาธิที่ยังมีวิตกวิจาร]
๒. อวิตักกวิจารมัตตสมาธิ [สมาธิที่ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร]
๓. อวิตกั กวิจารสมาธิ [สมาธิที่ไมมีวิตกวิจาร] ฯ
สมาธิอีก ๓ อยาง
๑. สุญญตสมาธิ
[สมาธิที่วางเปลา]
๒. อนิมิตตสมาธิ
[สมาธิที่หานิมิตมิได]
๓. อัปปณิหิตสมาธิ [สมาธิที่หาที่ตั้งมิได] ฯ
โสเจยยะ ๓ อยาง
๑. กายโสเจยยะ [ความสะอาดทางกาย]
๒. วจีโสเจยยะ
[ความสะอาดทางวาจา]
๓. มโนโสเจยยะ [ความสะอาดทางใจ]
โมเนยยะ ๓ อยาง
๑. กายโมเนยยะ [ธรรมที่ทําใหเปนมุนีทางกาย]
๒. วจีโมเนยยะ
[ธรรมที่ทําใหเปนมุนีทางวาจา]
๓. มโนโมเนยยะ [ธรรมที่ทําใหเปนมุนีทางใจ] ฯ
โกสัลละ ๓ อยาง
๑. อายโกสัลละ [ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเจริญ]
๒. อปายโกสัลละ [ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเสื่อม]
๓. อุปายโกสัลละ [ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเจริญและความ
เสื่อม]

มทะ ความเมา ๓ อยาง
๑. อาโรคยมทะ
[ความเมาในความไมมีโรค]
๒. โยพพนมทะ
[ความเมาในความเปนหนุมสาว]
๓. ชาติมทะ
[ความเมาในชาติ] ฯ
อธิปเตยยะ ๓ อยาง
๑. อัตตาธิปเตยยะ [ความมีตนเปนใหญ]
๒. โลกาธิปเตยยะ [ความมีโลกเปนใหญ]
๓. ธัมมาธิปเตยยะ [ความมีธรรมเปนใหญ] ฯ
กถาวัตถุ ๓ อยาง
๑. ปรารภกาลสวนอดีตกลาวถอยคําวา กาลที่ลวงไปแลวไดมีแลวอยางนี้
๒. ปรารภกาลสวนอนาคตกลาวถอยคําวา กาลที่ยังไมมาถึงจักมีอยางนี้
๓. ปรารภกาลสวนที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาในบัดนี้ กลาวถอยคําวา กาล
สวนที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาบัดนี้เปนอยูอยางนี้ ฯ
วิชชา ๓ อยาง
๑. บุพเพนิวาสานุสสติญาณวิชชา [วิชชาคือความรูจักระลึกชาติใน
กอนได]
๒. จุตูปปาตญาณวิชชา [วิชชาคือความรูจักกําหนดจุติ
และอุปบัติของสัตวทั้งหลาย]
๓. อาสวักขยญาณวิชชา [วิชชาคือความรูจักทําอาสวะใหสิ้นไป] ฯ
วิหารธรรม ๓ อยาง
๑. ทิพยวิหาร [ธรรมเปนเครื่องอยูของเทพดา]
๒. พรหมวิหาร [ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม]
๓. อริยวิหาร [ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะ] ฯ
ปาฏิหาริยะ ๓ อยาง
๑. อิทธิปาฏิหาริยะ
[ฤทธิ์เปนอัศจรรย]
๒. อาเทสนาปาฏิหาริยะ [ดักใจเปนอัศจรรย]
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ [คําสอนเปนอัศจรรย] ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ เหลานี้แล อันพระผูมี*พระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดย
ชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมควรแกงแยงกันในธรรมนั้น
การที่พรหมจรรยนี้พึงยัง่ ยืนตัง้ อยูนาน นั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อ
ความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความ
สุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบหมวด ๓

-----------หมวด ๔
[๒๒๙] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๔ๆ ที่พระผูมีพระภาค
ผูทรงรูทรงเห็น เปนอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลว
มีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่
พรหมจรรยนพี้ ึงยั่งยืนตั้งอยูน านนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความ
สุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
สติปฏฐาน ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายใน
กายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา และโทมนัสใน
โลกเสียได ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียได ฯ
[๒๓๐]
สัมมัปปธาน ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความไมเกิดขึ้นแหงธรรมที่
เปนบาปอกุศลที่ยังไมเกิด
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อละธรรมที่เปนบาปอกุศลที่
เกิดขึ้นแลว
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความบังเกิดขึ้นแหงธรรมที่
เปนกุศลที่ยังไมเกิด
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความตั้งมั่นไมเลือนลาง
จําเริญยิ่ง ไพบูลย เจริญ บริบูรณ แหงธรรมที่เปนกุศลที่บังเกิดขึ้นแลว ฯ

[๒๓๑]
อิทธิบาท ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร ฯ
[๒๓๒]
ฌาน ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มี*ความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมี
วิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ
มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระ*อริยทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไม
มีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ได
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ฯ
[๒๓๓] สมาธิภาวนา ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมมีอยู ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะมีอยู ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะมีอยู ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายมีอยู ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอยางไหนที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุใน
พระธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก
มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้

บรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตก
วิจารสงบ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยสรรเสริญวา เปนผูมีอุเบกขา ที่สติอยู
เปนสุข ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปน
เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้ อันภิกษุอบรมแลว
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อความไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ เปนไฉน ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุใน
พระธรรมวินยั นี้ มนสิการอาโลกสัญญา ตั้งสัญญาวาเปนเวลากลางวันไว กลางวัน
อยางใด กลางคืนอยางนั้น กลางคืนอยางใด กลางวันอยางนั้น มีใจเปดเผยไม
มีอะไรหุมหออบรมจิตใหมีแสงสวาง ดวยประการฉะนี้ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิ
ภาวนานี้ อันภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความไดเฉพาะซึ่ง
ญาณทัสสนะ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ เปนไฉน ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย เวทนาทั้งหลายอัน
ภิกษุในพระธรรมวินัยนีร้ ูแจงแลว ยอมบังเกิดขึ้น ยอมตั้งอยู ยอมถึงความดับ
สัญญาทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนีร้ แู จงแลว ยอมบังเกิดขึ้น ยอมตั้งอยู
ยอมถึงความดับ วิตกทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รูแจงแลว ยอมบังเกิดขึ้น
ยอมตั้งอยู ยอมถึงความดับ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้อันภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เปนไฉน ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธหาวา ดังนี้รูป ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป
ดังนี้ความดับแหงรูป ดังนี้เวทนา ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงเวทนา ดังนี้ความดับแหง
เวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงสัญญา ดังนี้ความดับแหงสัญญา
ดังนี้สังขาร ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงสังขาร ดังนี้ความดับแหงสังขาร ดังนี้วิญญาณ
ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ดังนี้ความดับแหงวิญญาณ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
สมาธิภาวนานี้ อันภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย ฯ
[๒๓๔]
อัปปมัญญา ๔ อยาง

๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวย
เมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตาม
นัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา
ในที่ทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวทั้งปวง ดวยใจประกอบดวยเมตตาอัน
ไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยกรุณา
แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้ง
เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุก
สถาน โดยความเปนตนในสัตวทั้งปวง ดวยใจอันประกอบดวยกรุณาอันไพบูลย
ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยมุทิตา
แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้
ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุก
สถาน โดยความเปนตนในสัตวทั้งปวง ดวยใจอันประกอบดวยมุทิตาอันไพบูลย
ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวย
อุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตาม
นัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่
ทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวทั้งปวง ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอัน
ไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ
[๒๓๕]
อรูป ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึ่งรูป
สัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซึ่ง
นานัตตสัญญา จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุด
มิได ดังนี้อยู ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึง่
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการ
วา วิญญาณหาที่สิ้นสุดมิได ดังนี้อยู ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึง่
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการ
วานอยหนึ่งไมมี ดังนี้อยู ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึง่
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู ฯ
[๒๓๖]
อปสเสนะ ๔ อยาง

๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวเสพของ
อยางหนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวอดกลั้น
ของอยางหนึ่ง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวเวนของ
อยางหนึ่ง ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวบรรเทา
ของอยางหนึ่ง ฯ
[๒๓๗]
อริยวงศ ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูสันโดษดวย
จีวรตามมีตามได และมีปรกติกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได
และยอมไมถึงการแสวงหาที่ไมควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหงจีวร และไมได
จีวรก็ไมเดือดรอน และไดจีวรแลวก็ไมเกี่ยวเกาะ ไมหมกมุน ไมติดแนน มี
ปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคอยู กับทั้งไมยกตน ไมขมผู
อื่น ดวยความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจ
คราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในสันโดษดวยจีวรนั้น ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย
ภิกษุนี้แล เรียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศของเกาอันยอดเยี่ยม ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเปนผูสันโดษดวย
บิณฑบาตตามมีตามได และมีปรกติกลาวสรรเสริญ ความสันโดษดวยบิณฑบาต
ตามมีตามได และยอมไมถึงการแสวงหาที่ไมควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหง
บิณฑบาต และไมไดบิณฑบาตก็ไมเดือดรอน และไดบิณฑบาตแลวก็ไมเกี่ยว
เกาะ ไมหมกมุน ไมติดแนน มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก
บริโภคอยู กับทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่นดวยความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมี
ตามไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นใน
สันโดษดวยบิณฑบาตนั้น ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้แล เรียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศ
ของเกาอันยอดเยี่ยม ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเปนผูสันโดษดวย
เสนาสนะตามมีตามได และมีปรกติกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะ
ตามมีตามได และยอมไมถึงการแสวงหาที่ไมควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหง
เสนาสนะ และไมไดเสนาสนะก็ไมเดือดรอน และไดเสนาสนะแลวก็ไมเกี่ยว
เกาะ ไมหมกมุน ไมติดแนน มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก
บริโภคอยู กับทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่นดวยความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตาม
ไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นในสันโดษ
ดวยเสนาสนะนั้น ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้แล เรียกวา ผูตั้งอยูในอริยวงศของ

เกาอันยอดเยี่ยม ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเปนผูมีปหานะเปนที่
มายินดี ยินดีแลวในปหานะ ยอมเปนผูมีภาวนาเปนที่มายินดี ยินดีแลวในภาวนา
กับทั้งไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความเปนผูมีปหานะเปนที่มายินดี เพราะความ
ยินดีในปหานะ เพราะความเปนผูมีภาวนาเปนที่มายินดี เพราะความยินดีใน
ภาวนานั้น ก็ภกิ ษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นใน
ปหานะและภาวนานั้น ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้แล เรียกวา ผูต ั้งอยูในอริยวงศ
ของเกาอันยอดเยี่ยม ฯ
[๒๓๘]
ปธาน ๔ อยาง
๑. สังวรปธาน [เพียรระวัง]
๒. ปหานปธาน [เพียรละ]
๓. ภาวนาปธาน [เพียรเจริญ]
๔. อนุรักขนาปธาน [เพียรรักษา]
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็สังวรปธาน เปนไฉน ดูกรผูมีอายุทงั้ หลาย
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุให
อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย
ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย
ฟงเสียงดวยโสตแลว ไมถอื นิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติ
เพื่อสํารวมโสตินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก
คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาโสตินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวม
ในโสตินทรีย ฯ
ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติ
เพื่อสํารวมฆานินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก
คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาฆานินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวม
ในฆานินทรีย ฯ
ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ไมถอื นิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติ
เพื่อสํารวมชิวหินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก
คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาชิวหินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมใน
ชิวหินทรีย ฯ
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ไมถือนิมติ ไมถืออนุพยัญชนะ เธอ
ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมกายินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรม*อันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษากายินทรีย ชื่อวาถึง
ความสํารวมในกายินทรีย ฯ

รูแจงธรรมดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอม
ปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอัน
ลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความ
สํารวมในมนินทรีย ผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวา สังวรปธาน ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็ปหานปธาน เปนไฉน ดูกรผูมีอายุทงั้ หลาย
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมไมรับไวซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ยอมละเสีย
บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ยอมไมรับไวซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ยอมไมรับไว
ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแลว ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นไป ใหถึงความ
ไมมี ยอมไมรบั ไวซึ่งธรรมที่เปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลวๆ ยอมละเสีย
บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวาปหาน*ปธาน ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภาวนาปธาน เปนไฉน ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัย
ความคลายกําหนัด อาศัยความดับ นอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกําหนัด อาศัยความดับ
อันนอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงคอันอาศัยความสงัด อาศัย
ความคลายกําหนัด อาศัยความดับ อันนอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญปติ*สัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกําหนัด อาศัยความดับ อัน
นอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัย
ความคลายกําหนัด อาศัยความดับ อันนอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญปติ*สมาธิสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกําหนัด อาศัยความดับ
อันนอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด
อาศัยความคลายกําหนัด อาศัยความดับ อันนอมไปเพื่อความสละลง ผูมีอายุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวา ภาวนาปธาน ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อนุรกั ขนาปธาน เปนไฉน ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมตามรักษาสมาธินิมิตอันเจริญที่บังเกิดขึ้นแลว คือ
อัฏฐิกสัญญา ปุฬุวกสัญญา วินีลกสัญญา วิจฉิททกสัญญา อุทธุมาตกสัญญา
ผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวา อนุรักขนาปธาน ฯ
[๒๓๙]
ญาณ ๔ อยาง
๑. ธัมมญาณ
[ความรูในธรรม]
๒. อันวยญาณ [ความรูในการคลอยตาม]
๓. ปริจเฉทญาณ [ความรูในการกําหนด]
๔. สัมมติญาณ [ความรูในสมมติ]

ญาณ ๔ อยาง
๑. ทุกขญาณ
[ความรูในทุกข]
๒. ทุกขสมุทยญาณ [ความรูในทุกขสมุทัย]
๓. ทุกขนิโรธญาณ [ความรูในทุกขนิโรธ]
๔. ทุกขนิโรธคามินี- [ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา]
ปฏิปทาญาณ
[๒๔๐]
องคของการบรรลุโสดา ๔ อยาง
๑. สัปปุริสสังเสวะ [การคบสัตบุรุษ]
๒. สัทธัมมัสสวนะ [การฟงพระสัทธรรม]
๓. โยนิโสมนสิการ [การกระทําไวในใจโดยแยบคาย]
๔. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ [การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม]
[๒๔๑]
องคแหงพระโสดาบัน ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ
พระผูมีพระภาคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนนายสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมี
ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคตรัสดีแลว อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียก*ใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระ
ผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ คือ
คูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นคือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรรับของ
บูชา เปนผูควรรับของตอนรับ เปนผูควรรับของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปน
บุญเขตของชาวโลก ไมมีเขตอื่นยิ่งกวา ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ประกอบดวย
ศีล ที่พระอริยเจาใครแลว อันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อัน
วิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิ ไมลูบคลําแลว เปนไปเพื่อสมาธิ ฯ
[๒๔๒]
สามัญญผล ๔ อยาง
๑. โสดาปตติผล
๒. สกทาคามิผล

๓. อนาคามิผล
๔. อรหัตตผล
[๒๔๓]
ธาตุ ๔ อยาง
๑. ปฐวีธาตุ
[ธาตุดิน]
๒. อาโปธาตุ
[ธาตุน้ํา]
๓. เตโชธาตุ
[ธาตุไฟ]
๔. วาโยธาตุ
[ธาตุลม]
[๒๔๔]
อาหาร ๔ อยาง
๑. กวฬิงการาหาร [อาหารคือคําขาวหยาบหรือละเอียด]
๒. ผัสสาหาร
[อาหารคือผัสสะ]
๓. มโนสัญเจตนาหาร [อาหารคือมโนสัญเจตนา]
๔. วิญญาณาหาร
[อาหารคือวิญญาณ]
[๒๔๕]
วิญญาณฐิติ ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงซึ่งรูปเมื่อตั้งอยู ยอมตั้งอยู
วิญญาณนั้นมีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนที่พํานัก เขาไปเสพซึ่งความยินดี ยอมถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงซึ่งเวทนา เมื่อตั้งอยู ยอม
ตั้งอยู วิญญาณนั้นมีเวทนาเปนอารมณ มีเวทนาเปนที่พํานัก เขาไปเสพซึ่งความ
ยินดี ยอมถึงความเจริญ งอกงามไพบูลย ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงซึ่งสัญญา เมื่อตั้งอยู ยอม
ตั้งอยู วิญญาณนั้นมีสัญญาเปนอารมณ มีสัญญาเปนที่พํานัก เขาไปเสพซึ่งความ
ยินดี ยอมถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงซึ่งสังขาร เมื่อตั้งอยู ยอม
ตั้งอยู วิญญาณนั้นมีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่พํานัก เขาไปเสพซึ่งความ
ยินดี ยอมถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ฯ
[๒๔๖]
การถึงอคติ ๔ อยาง
๑. ถึงความลําเอียงเพราะความรักใครกัน
๒. ถึงความลําเอียงเพราะความขัดเคืองกัน
๓. ถึงความลําเอียงเพราะความหลง
๔. ถึงความลําเอียงเพราะความกลัว
[๒๔๗]
ความเกิดขึ้นแหงตัณหา ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดแกภกิ ษุ ยอมเกิดเพราะเหตุ
แหงจีวร
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุ

แหงบิณฑบาต
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุ
แหงเสนาสนะ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุ
แหงความมียิ่งๆ ขึ้นไป ฯ
[๒๔๘]
ปฏิปทา ๔ อยาง
๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา [ปฏิบัติลําบาก ทั้งรูไดชา]
๒. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา [ปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว]
๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา [ปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา]
๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา [ปฏิบัติสะดวก ทั้งรูไดเร็ว]
[๒๔๙]
ปฏิปทาอีก ๔ อยาง
๑. อักขมา ปฏิปทา
[ปฏิบัติไมอดทน]
๒. ขมา ปฏิปทา
[ปฏิบัติอดทน]
๓. ทมา ปฏิปทา
[ปฏิบัติฝก]
๔. สมา ปฏิปทา
[ปฏิบัติระงับ]
[๒๕๐] ธรรมบท ๔ อยาง
๑. บทธรรมคือความไมเพงเล็ง
๒. บทธรรมคือความไมพยาบาท
๓. บทธรรมคือความระลึกชอบ
๔. บทธรรมคือความตั้งใจไวชอบ
[๒๕๑] ธรรมสมาทาน ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ใหทุกขในปจจุบันและมีทุกข
เปนวิบากตอไปมีอยู
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ใหทุกขในปจจุบันแตมีสุข
เปนวิบากตอไปมีอยู
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ใหสุขในปจจุบัน แตมีทุกข
เปนวิบากตอไปมีอยู
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ใหสุขในปจจุบัน และมีสุข
เปนวิบากตอไปมีอยู ฯ
[๒๕๒] ธรรมขันธ ๔ อยาง
๑. ศีลขันธ
[หมวดศีล]
๒. สมาธิขันธ
[หมวดสมาธิ]
๓. ปญญาขันธ
[หมวดปญญา]
๔. วิมุตติขันธ
[หมวดวิมุติ]

[๒๕๓] พละ ๔ อยาง
๑. วิริยะพละ
[กําลังคือความเพียร]
๒. สติพละ
[กําลังคือสติ]
๓. สมาธิพละ
[กําลังคือสมาธิ]
๔. ปญญาพละ
[กําลังคือปญญา]
[๒๕๔] อธิฏฐาน ๔ อยาง
๑. ปญญาธิฏฐาน
[อธิษฐานคือปญญา]
๒. สัจจาธิฏฐาน
[อธิษฐานคือสัจจะ]
๓. จาคะธิฏฐาน
[อธิษฐานคือจาคะ]
๔. อุปสมาธิฏฐาน
[อธิษฐานคืออุปสมะ]
[๒๕๕] ปญหาพยากรณ ๔ อยาง
๑. เอกังสพยากรณียปญหา ปญหาที่จะตองแกโดยสวนเดียว
๒. ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ปญหาที่จะตองยอนถามแลวจึงแก
๓. วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาที่จะตองจําแนกแลวจึงแก
๔. ฐปนียปญหา ปญหาที่ควรงดเสีย ฯ
[๒๕๖] กรรม ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย กรรมเปนฝายดํา มีวิบากเปนฝายดํามีอยู
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย กรรมเปนฝายขาว มีวิบากเปนฝายขาวมีอยู
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย กรรมที่เปนทั้งฝายดําและฝายขาว มีวิบากทั้ง
ฝายดําฝายขาวมีอยู
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย กรรมที่ไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอม
เปนไปเพื่อความสิ้นกรรมมีอยู ฯ
[๒๕๗]
สัจฉิกรณียธรรม ๔ อยาง
๑. พึงทําใหแจงซึ่งขันธที่ตนเคยอยูอาศัยในกาลกอนดวยสติ
๒. พึงทําใหแจงซึ่งจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลายดวยจักษุ
๓. พึงทําใหแจงซึ่งวิโมกขแปดดวยกาย
๔. พึงทําใหแจงซึ่งความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายดวยปญญา
[๒๕๘]
โอฆะ ๔ อยาง
๑. กาโมฆะ
[โอฆะคือกาม]
๒. ภโวฆะ
[โอฆะคือภพ]
๓. ทิฏโฐฆะ
[โอฆะคือทิฐิ]
๔. อวิชโชฆะ
[โอฆะคืออวิชชา]
[๒๕๙]
โยคะ ๔ อยาง
๑. กามโยคะ
[โยคะคือกาม]

๒. ภวโยคะ
[โยคะคือภพ]
๓. ทิฏฐิโยคะ
[โยคะคือทิฐิ]
๔. อวิชชาโยคะ
[โยคะคืออวิชชา]
[๒๖๐]
วิสังโยคะ ๔ อยาง
๑. กามโยควิสังโยคะ
[ความพรากจากโยคะคือกาม]
๒. ภวโยควิสังโยคะ
[ความพรากจากโยคะคือภพ]
๓. ทิฏฐิโยควิสังโยคะ
[ความพรากจากโยคะคือทิฐิ]
๔. อวิชชาโยคะวิสังโยคะ [ความพรากจากโยคะคืออวิชชา]
[๒๖๑]
คันถะ ๔ อยาง
๑. อภิชฌากายคันถะ
[เครื่องรัดกายคืออภิชฌา]
๒. พยาปาทกายคันถะ
[เครื่องรัดกายคือพยาบาท]
๓. สีลัพพตปรามาสกายคันถะ [เครื่องรัดกายคือสีลัพพตปรามาส]
๔. อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ [เครื่องรัดกายคือความแนวาสิ่งนี้
เปนจริง] ฯ
[๒๖๒]
อุปาทาน ๔ อยาง
๑. กามุปาทาน
[ถือมั่นกาม]
๒. ทิฏุปาทาน
[ถือมั่นทิฐิ]
๓. สีลัพพตุปาทาน
[ถือมั่นศีลและพรต]
๔. อัตตวาทุปาทาน
[ถือมั่นวาทะวาตน]
[๒๖๓]
โยนิ ๔ อยาง
๑. อัณฑชโยนิ
[กําเนิดของสัตวที่เกิดในไข]
๒. ชลาพุชโยนิ
[กําเนิดของสัตวที่เกิดในครรภ]
๓. สังเสทชโยนิ
[กําเนิดของสัตวที่เกิดในเถาไคล]
๔. โอปปาติกโยนิ
[กําเนิดของสัตวที่เกิดผุดขึ้น] ฯ
[๒๖๔]
การกาวลงสูครรก ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูไมรูสึกตัวกาว
ลงสูครรภมารดา เปนผูไมรูสึกตัว อยูในครรภมารดา เปนผูไมรูสึกตัว คลอด
จากครรภมารดา นี้การกาวลงสูครรภขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผู
รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา แตเปนผูไมรูสึกตัวอยูในครรภมารดา เปนผูไมรู
สึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้การกาวลงสูครรภมารดาขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผู
รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา เปนผูรูสึกตัวอยูใ นครรภมารดา แตเปนผูไมรูสึกตัว
คลอดจากครรภมารดา นี้การกาวลงสูครรภขอที่สาม ฯ

๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผู
รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา เปนผูรูสึกตัวอยูใ นครรภมารดา เปนผูรูสึกตัวคลอด
จากครรภมารดา นี้การกาวลงสูครรภขอที่สี่ ฯ
[๒๖๕]
การไดอัตภาพ ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย การไดอัตภาพที่ตรงกับความจงใจของตน
อยางเดียว ไมตรงกับความจงใจของผูอื่นมีอยู ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย การไดอัตภาพที่ตรงกับความจงใจของผูอื่น
เทานั้น ไมตรงกับความจงใจของตนมีอยู ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย การไดอัตภาพที่ตรงกับความจงใจของตนดวย
ตรงกับความจงใจของผูอื่นดวยมีอยู ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย การไดอัตภาพที่ไมตรงกับความจงใจของตน
ทั้งไมตรงกับความจงใจของผูอ ื่นมีอยู ฯ
[๒๖๖]
ทักขิณาวิสุทธิ ๔ อยาง
๑. ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกมีอยู ฯ
๒. ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายกมีอยู ฯ
๓. ทักขิณาไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหกมีอยู ฯ
๔. ทักขิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหกมีอยู ฯ
[๒๖๗]
สังคหวัตถุ ๔ อยาง
๑. ทาน
[การใหปน]
๒. ปยวัชช
[เจรจาวาจาที่ออนหวาน]
๓. อัตถจริยา [ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชน]
๔. สมานัตตตา [ความเปนผูมีตนเสมอ]
[๒๖๘]
อนริยโวหาร ๔ อยาง
๑. มุสาวาท
[พูดเท็จ]
๒. ปสุณาวาจา
[พูดสอเสียด]
๓. ผรุสวาจา
[พูดคําหยาบ]
๔. สัมผัปปลาป
[พูดเพอเจอ]
[๒๖๙]
อริยโวหาร ๔ อยาง
๑. มุสาวาทา เวรมณี [เวนจากพูดเท็จ]
๒. ปสุณาย วาจาย เวรมณี [เวนจากพูดสอเสียด]
๓. ผรุสาย วาจาย เวรมณี [เวนจากพูดคําหยาบ]
๔. สัมผัปปลาปา เวรมณี [เวนจากการพูดเพอเจอ]
[๒๗๐]
อนริยโวหารอีก ๔ อยาง
๑. เมื่อไมไดเห็นพูดวาไดเห็น

๒. เมื่อไมไดยินพูดวาไดยิน
๓. เมื่อไมไดทราบพูดวาไดทราบ
๔. เมื่อไมไดรูแจงพูดวาไดรูแจง ฯ
[๒๗๑]
อริยโวหารอีก ๔ อยาง
๑. เมื่อไมไดเห็นพูดวาไมไดเห็น
๒. เมื่อไมไดยินพูดวาไมไดยิน
๓. เมื่อไมไดทราบพูดวาไมไดทราบ
๔. เมื่อไมไดรูแจงพูดวาไมไดรูแจง ฯ
[๒๗๒]
อนริยโวหารอีก ๔ อยาง
๑. เมื่อไดเห็นพูดวาไมไดเห็น
๒. เมื่อไดยินพูดวาไมไดยิน
๓. เมื่อไดทราบพูดวาไมไดทราบ
๔. เมื่อรูแ จงพูดวาไมรูแจง ฯ
[๒๗๓]
อริยโวหารอีก ๔ อยาง
๑. เมื่อไดเห็นพูดวาไดเห็น
๒. เมื่อไดยินพูดวาไดยนิ
๓. เมื่อไดทราบพูดวาไดทราบ
๔. เมื่อไดรูแจงพูดวาไดรูแจง
[๒๗๔]
บุคคล ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือด
รอน เปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําตนใหเดือดรอน ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําใหผูอื่น
เดือดรอน เปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําใหผูอื่นเดือดรอน ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือด
รอน เปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําตนใหเดือดรอนดวย เปนผู
ทําใหผูอื่นเดือดรอน เปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําใหผูอนื่
เดือดรอนดวย ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูทําตนให
เดือดรอน ไมเปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําตนใหเดือดรอนดวย
เปนผูไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมเปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําให
ผูอื่นเดือดรอนดวย เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนผูหายหิว
ดับสนิท เยือกเย็น เสวยความสุขมีตนเปนเสมือนพรหมอยูในปจจุบัน ฯ
[๒๗๕]
บุคคลอีก ๔ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชน

ตนไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผอู ื่น ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ผูอื่น ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผอู ื่น ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ตนดวย เพื่อประโยชนผูอื่นดวย ฯ
[๒๗๖]
บุคคลอีก ๔ อยาง
๑. บุคคลผูมืดมา กลับมืดไป
๒. บุคคลผูมืดมา กลับสวางไป
๓. บุคคลผูสวางมา กลับมืดไป
๔. บุคคลผูสวางมา กลับสวางไป ฯ
[๒๗๗]
บุคคลอีก ๔ อยาง
๑. สมณมจละ [เปนสมณะผูไมหวั่นไหว]
๒. สมณปทุมะ [เปนสมณะเปรียบดวยดอกบัวหลวง]
๓. สมณปุณฑรีกะ [เปนสมณะเปรียบดวยดอกบัวขาว]
๔. สมเณสุ สมณสุขุมาละ เปนสมณะผูละเอียดออนในสมณะ
ทั้งหลาย ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๔ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาค
ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว
พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย
นี้พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก
เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบหมวด ๔
---------หมวด ๕
[๒๗๘] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๕ๆ ที่พระผูมีพระภาค
ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว
มีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น
การที่พรหมจรรยนี้พึงยัง่ ยืน ตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อ
ความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมมีประเภท ๕ เปนไฉน
ขันธ ๕ อยาง

๑. รูปขันธ
[กองรูป]
๒. เวทนาขันธ [กองเวทนา]
๓. สัญญาขันธ
[กองสัญญา]
๔. สังขารขันธ [กองสังขาร]
๕. วิญญาณขันธ [กองวิญญาณ] ฯ
[๒๗๙]
อุปาทานขันธ ๕ อยาง
๑. รูปูปาทานขันธ (ขันธเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน คือ รูป)
๒. เวทนูปาทานขันธ (ขันธเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน คือ เวทนา)
๓. สัญูปาทานขันธ (ขันธเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน คือ สัญญา)
๔. สังขารูปาทานขันธ (ขันธเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน คือ สังขาร)
๕. วิญญาณูปาทานขันธ (ขันธเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน คือ วิญญาณ) ฯ
[๒๘๐]
กามคุณ ๕ อยาง
๑. รูปที่จะพึงรูแจงไดดว ยจักษุ ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก
ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ฯ
๒. เสียงที่จะพึงรูแจงไดดวยหู ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ
นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ฯ
๓. กลิ่นที่จะพึงรูแจงไดดวยจมูก ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ
นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ฯ
๔. รสที่จะพึงรูแจงไดดว ยลิ้น ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ
นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ฯ
๕. โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงไดดวยกาย ซึง่ นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ
นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ฯ
[๒๘๑]
คติ ๕ อยาง
๑. นิรยะ
[นรก]
๒. ติรัจฉานโยนิ
[กําเนิดดิรัจฉาน]
๓. ปตติวิสัย
[ภูมิแหงเปรต]
๔. มนุสสะ
[มนุษย]
๕. เทวะ
[เทวดา] ฯ
[๒๘๒]
มัจฉริยะ ๕ อยาง
๑. อาวาสมัจฉริยะ
[ตระหนี่ที่อยู]
๒. กุลมัจฉริยะ
[ตระหนี่สกุล]
๓. ลาภมัจฉริยะ
[ตระหนี่ลาภ]
๔. วัณณมัจฉริยะ
[ตระหนี่วรรณะ]
๕. ธัมมมัจฉริยะ
[ตระหนี่ธรรม] ฯ

[๒๘๓] นีวรณ ๕ อยาง
๑. กามฉันทนีวรณ
[ธรรมที่กั้นจิต คือ ความพอใจในกาม]
๒. พยาปาทนีวรณ
[ธรรมที่กั้นจิต คือความพยาบาท]
๓. ถีนมิทธนีวรณ
[ธรรมที่กั้นจิต คือความที่จิตหดหูและ
เคลิบเคลิ้ม]
๔. อุทธัจจกุกกุจจนีวรณ [ธรรมที่กั้นจิต คือความฟุงซานและ
รําคาญ]
๕. วิจิกิจฉานีวรณ
[ธรรมที่กั้นจิต คือความสงสัย] ฯ
[๒๘๔] โอรัมภาคิยสังโยชน [สังโยชนเบื้องต่ํา] ๕ อยาง
๑. สักกายทิฏฐิ
[ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน]
๒. วิจิกิจฉา
[ความสงสัย]
๓. สีลัพตปรามาส
[ความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ดวยเขาใจวามี
ไดดวยศีลหรือพรต]
๔. กามฉันทะ ๑[ความพอใจดวยอํานาจแหงกาม]
๕. พยาบาท ๒[ความคิดแกแคนผูอื่น]
[๒๘๕] อุทธัมภาคิยสังโยชน [สังโยชนเบื้องบน] ๕ อยาง
๑. รูปราคะ
[ความติดใจอยูในรูปธรรม]
๒. อรูปราคะ
[ความติดใจอยูในอรูปธรรม]
๓. มานะ
[ความสําคัญวาเปนนั่นเปนนี่]
๔. อุทธัจจะ
[ความคิดพลาน]
๕. อวิชชา
[ความหลงอันเปนเหตุไมรูจริง]
@๑. ในที่อื่นเปนกามราคะ ความกําหนัดดวยอํานาจแหงกาม
@๒. ในที่อื่นเปนปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งแหงจิต
[๒๘๖] สิกขาบท ๕ อยาง
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี [เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการ
ฆาสัตว]
๒. อทินนาทานา เวรมณี [เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการ
ลักทรัพย]
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี [เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการ
ประพฤติผิดในกาม]
๔. มุสาวาทา เวรมณี [เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการ
พูดเท็จ]
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี [เจตนาเปนเครื่องงดเวน
จากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย

อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท] ฯ
[๒๘๗]
อภัพพฐาน ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะแกลงปลงสัตวจาก
ชีวิต
๒. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะลักทรัพย อันเปนสวนแหงความเปน
ขโมย
๓. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะเสพเมถุนธรรม
๔. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะพูดเท็จทั้งรูอยู
๕. ภิกษุขีณาสพไมสามารถที่จะกระทําการสั่งสมบริโภคกามเหมือนเมื่อ
ครั้งยังเปนคฤหัสถอยู ฯ
[๒๘๘]
พยสนะ ๕ อยาง
๑. ญาติพยสนะ
[ความฉิบหายแหงญาติ]
๒. โภคพยสนะ
[ความฉิบหายแหงโภคะ]
๓. โรคพยสนะ
[ความฉิบหายเพราะโรค]
๔. สีลพยสนะ
[ความฉิบหายแหงศีล]
๕. ทิฏฐิพยสนะ
[ความฉิบหายแหงทิฐิ] ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ญาติฉิบหายก็ดี เพราะเหตุที่โภคะฉิบหาย
ก็ดี เพราะเหตุที่ฉิบหายเพราะโรคก็ดี สัตวทั้งหลายยอมจะไมตองเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ศีลพินาศ หรือเพราะเหตุที่ทิฐิพินาศ
สัตวทั้งหลายยอมจะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก ฯ
[๒๘๙]
สัมปทา ๕ อยาง
๑. ญาติสัมปทา
[ความถึงพรอมดวยญาติ]
๒. โภคสัมปทา
[ความถึงพรอมดวยโภคะ]
๓. อาโรคยสัมปทา
[ความถึงพรอมดวยความไมมีโรค]
๔. สีลสัมปทา
[ความถึงพรอมดวยศีล]
๕. ทิฏฐิสัมปทา
[ความถึงพรอมดวยทิฐิ] ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุแหงญาติสัมปทาก็ดี เพราะเหตุแหงโภค
สัมปทาก็ดี เพราะเหตุแหงอาโรคยสัมปทาก็ดี สัตวทั้งหลาย ยอมจะไมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุแหงสีลสัมปทา หรือเพราะเหตุแหงทิฐิ*สัมปทา สัตวทั้งหลาย ยอมจะเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก ฯ

[๒๙๐] โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย คนทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ ยอมเขาถึงความ
เสื่อมแหงโภคะใหญ ซึ่งมีความประมาทเปนเหตุ นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล
ขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เกียรติศัพทอันเสียหายของคน
ทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมระบือไป นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติเขาไปหา
บริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษทั
เปนผูไมแกลวกลา เปนคนเกอเขินเขาไปหา นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล
ขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมเปนคน
หลงทํากาละ นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก นี้โทษแหงศีลวิบัติ
ของคนทุศีลขอที่หา ฯ
[๒๙๑] อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีลในโลกนี้ยอม
ประสบกองแหงโภคะใหญ ซึ่งมีความไมประมาทเปนเหตุ นี้อานิสงสแหงศีล
สมบัติของคนมีศีลขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เกียรติศัพทที่ดีงามของคนมีศีล
ถึงพรอมแลวดวยศีล ยอมระบือไป นี้อานิสงสของศีลสมบัติของคนมีศีลขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล
เขาไปหาบริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือ
สมณบริษัท เปนผูแกลวกลาไมเกอเขินเขาไปหา นี้อานิสงสแหงศีลสมบัติของคน
มีศีลขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล
ยอมเปนผูไมหลงทํากาละ นี้อานิสงสของศีลสมบัติของคนมีศีลขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก นี้อานิสงสแหงศีล
สมบัติของคนมีศีลขอที่หา ฯ
[๒๙๒]
ธรรมสําหรับโจทน ๕ อยาง
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูเปนโจทกที่ประสงคจะโจทผูอื่น พึงตั้ง
ธรรม ๕ ประการไว ณ ภายในแลวจึงโจทผูอนื่ คือ เราจักกลาวโดยกาลอันควร
จักไมกลาวโดยกาลอันไมควร เราจักกลาวดวยคําจริง จักไมกลาวดวยคําไมจริง

เราจักกลาวดวยคําออนหวาน จักไมกลาวดวยคําหยาบ เราจักกลาวดวยคําที่ประกอบ
ดวยประโยชน จักไมกลาวดวยคําที่ไมประกอบดวยประโยชน เราจักกลาวดวย
เมตตาจิต จักไมกลาวดวยมีโทสะในภายใน ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูเปน
โจทกที่ประสงคจะโจทผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการนี้ไว ณ ภายในแลวจึงโจท
ผูอื่น ฯ
[๒๙๓] องคเปนที่ตั้งแหงความเพียร ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เชื่อพระ*ปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะนี้ๆ พระผูมีพระภาคนั้น เปนพระอรหันต
ตรัสรูชอบเอง ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปน
สารถีฝกบุรุษไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ฯ
๒. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีอาพาธนอย มีทุกขนอย ประกอบดวย
เตโชธาตุอันมีวิบากเสมอกัน ไมเย็นนัก ไมรอ นนัก เปนอยางกลางๆ ควรแก
ความเพียร ฯ
๓. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูไมโออวด ไมมีมารยา เปดเผยตน
ตามเปนจริงในพระศาสดา หรือสพรหมจารีที่เปนวิญูชนทั้งหลาย ฯ
๔. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อจะละอกุศลธรรม
เพื่อจะยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลังใจ มีความบากบั่นมั่น ไมทอดธุระ
ในบรรดาธรรมที่เปนกุศล ฯ
๕. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เห็น
เกิดและดับ เปนปญญาอยางประเสริฐ เปนไปเพื่อชําแรกกิเลส จะใหถึงความ
สิ้นทุกขโดยชอบ ฯ
[๒๙๔]
สุทธาวาส ๕
๑. อวิหา
๒. อตัปปา
๓. สุทัสสา
๔. สุทัสสี
๕. อกนิฏฐา ฯ
[๒๙๕]
พระอนาคามี ๕
๑. อันตราปรินิพพายี
[พระอนาคามีผูที่จะปรินิพพานในระหวาง
อายุยังไมทันถึงกึ่ง]
๒. อุปหัจจปรินิพพายี
[พระอนาคามีผูที่จะปรินิพพานตอเมื่ออายุ
พนกึ่งแลว จวนถึงที่สุด]
๓. อสังขารปรินิพพายี [พระอนาคามีผูที่จะปรินิพพานดวย ไมตอง

ใชความเพียรนัก]
๔. สสังขารปรินิพพายี [พระอนาคามีผูที่จะปรินิพพานดวย ตองใช
ความเพียร]
๕. อุทธโสโต อกนิฏฐคามี [พระอนาคามีผูมีกระแสในเบื้องบนไปสู
ชั้นอกนิฏฐภพ] ฯ
[๒๙๖] ความกระดางแหงจิต ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย
ไมเชื่อแน ไมเลื่อมใสในพระศาสดา ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลง
สงสัย ไมเชื่อแน ไมเลื่อมใสในพระศาสดา ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร
เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรทีต่ ั้งมั่น
นี้ความกระดางแหงจิตขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย
ไมเชื่อแน ไมเลื่อมใสในพระธรรม ผูมอี ายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลง
สงสัย ไมเชื่อแน ไมเลื่อมใสในพระธรรม ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่
ความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้
ความกระดางแหงจิตขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย
ไมเชื่อแน ไมเลื่อมใสในพระสงฆ ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลง
สงสัย ไมเชื่อแน ไมเลื่อมใสในพระสงฆยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความ
ประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความ
กระดางแหงจิตขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย
ไมเชื่อแน ไมเลื่อมใสในสิกขา ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลง
สงสัย ไมเชื่อแน ไมเลื่อมใสในสิกขา ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อ
ความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้
ความกระดางแหงจิตขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูโกรธขัดเคือง มีจิต
อันโทสะกระทบแลว มีจิตเปนเสมือนตะปูในสพรหมจารีทงั้ หลาย ผูมีอายุ
ทั้งหลาย จิตของภิกษุผโู กรธขัดเคือง มีจิตอันโทสะกระทบแลว มีจิตเสมือน
ตะปู ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทํา
เปนไปติดตอ เพื่อความเพียรทีต่ ั้งมั่น นี้ความกระดางแหงจิตขอที่หา ฯ
[๒๙๗]
ความผูกพันธแหงจิต ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูยังไมปราศจาก
ความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความ

ทะยานอยากในกามทั้งหลาย ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูยงั ไมปราศจากความ
กําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยาน
อยากในกามทั้งหลาย ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ
เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธแหงจิต
ขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความ
กําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยาน
อยากในกาย ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูยงั ไมปราศจากความกําหนัด ความ
พอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกาย
ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไป
ติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธแหงจิตขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความ
กําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยาน
อยากในรูป ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูยงั ไมปราศจากความกําหนัด ความ
พอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูป
ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไป
ติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธแหงจิตขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุบริโภคอิ่มหนําพอแกความ
ตองการแลว ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอนขาง ความสุขใน
การหลับอยู ภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูบริโภคอิ่มหนําพอแกความตองการแลว
ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอนขาง ความสุขในการหลับอยู
ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปน
ไปติดตอ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธแหงจิตขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุประพฤติพรหมจรรยปรารถนา
หมูเทพเจาหมูใดหมูหนึ่งวา ดวยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปน
เทพเจา หรือเปนเทพองคใดองคหนึ่ง ดังนี้ ผูมีอายุทั้งหลาย จิตของภิกษุผู
ประพฤติพรหมจรรยปรารถนาหมูเทพเจาหมูใดหมูหนึ่งวา ดวยศีล พรต ตบะ
หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทพเจาหรือเปนเทพองคใดองคหนึ่ง ดังนี้ ยอมไม
นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ
เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น นี้ความผูกพันธแหงจิตขอที่หา ฯ
[๒๙๘] อินทรีย ๕ อยาง
๑. จักขุนทรีย
[อินทรียคือตา]
๒. โสตินทรีย
[อินทรียคือหู]
๓. ฆานินทรีย
[อินทรียคือจมูก]

๔. ชิวหินทรีย
[อินทรียคือลิ้น]
๕. กายินทรีย
[อินทรียคือกาย]
[๒๙๙] อินทรียอีก ๕ อยาง
๑. สุขุนทรีย
[อินทรียคือสุข]
๒. ทุกขินทรีย
[อินทรียคือทุกข]
๓. โสมนัสสินทรีย
[อินทรียคือโสมนัส]
๔. โทมนัสสินทรีย
[อินทรียคือโทมนัส]
๕. อุเปกขินทรีย
[อินทรียคืออุเบกขา]
[๓๐๐] อินทรียอีก ๕ อยาง
๑. สัทธินทรีย
[อินทรียคือศรัทธา]
๒. วิริยินทรีย
[อินทรียคือวิรยิ ะ]
๓. สตินทรีย
[อินทรียคือสติ]
๔. สมาธินทรีย
[อินทรียคือสมาธิ]
๕. ปญญินทรีย
[อินทรียคือปญญา]
[๓๐๑] นิสสารณียธาตุ ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงกาม
ทั้งหลายอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษ ในเพราะ
กามทั้งหลาย แตวาเมื่อเธอมนสิการถึงเนกขัมมะอยูแล จิตยอมแลนไป เลื่อมใส
ตั้งอยู พนวิเศษ ในเพราะเนกขัมมะ จิตของเธอนั้นไปดีแลว อบรมดีแลว
ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากกามทั้งหลาย และเธอพนแลวจาก
อาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่งมีกามเปนปจจัยเกิดขึ้น เธอยอม
ไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวาเปนเครื่องสลัดออกซึง่ กามทั้งหลาย ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เมือ่ ภิกษุมนสิการถึงความ
พยาบาทอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษในเพราะ
ความพยาบาท แตวาเมื่อเธอมนสิการถึงความไมพยาบาทอยูแล จิตยอมแลนไป
เลื่อมใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะความไมพยาบาท จิตของเธอนั้นไปดีแลว
อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากความพยาบาท และเธอ
พนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่งมีความพยาบาทเปน
ปจจัยเกิดขึ้น เธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวาเปนเครื่องสลัดออกซึ่ง
ความพยาบาท ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เมือ่ ภิกษุมนสิการถึงความ
เบียดเบียนอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษ ใน
เพราะความเบียดเบียน แตวาเมื่อเธอมนสิการถึงความไมเบียดเบียนอยูแล จิต
ยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู พนวิเศษในเพราะความไมเบียดเบียน จิตของ

เธอนั้นไปดีแลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากความ
เบียดเบียน และเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่ง
มีความเบียดเบียนเปนปจจัยเกิดขึ้น และเธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาว
ไดวาเปนเครื่องสลัดออกซึ่งความเบียดเบียน ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เมือ่ ภิกษุมนสิการถึงรูปทั้งหลาย
อยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมพนวิเศษในเพราะรูปทั้งหลาย
แตวาเมื่อเธอมนสิการถึงอรูปอยูแล จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู พนวิเศษ
ในเพราะอรูป จิตของเธอนั้นไปดีแลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว
พรากแลวจากรูปทั้งหลาย และเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวน
กระวาย ซึ่งมีรปู เปนปจจัยเกิดขึ้น เธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวา
เปนเครื่องสลัดออกซึ่งรูปทั้งหลาย ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก เมือ่ ภิกษุมนสิการถึงกายของ
ตนอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งใจอยู ไมพนวิเศษ ในเพราะกาย
ของตน แตวาเมื่อเธอมนสิการถึงความดับแหงกายของตนอยูแล จิตยอมแลนไป
เลื่อมใส ตั้งอยู พนวิเศษ ในเพราะความดับแหงกายของตน จิตของเธอนั้น
ไปดีแลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากกายของตน
และเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่งมีกายของตน
เปนปจจัย เธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวาเปนเครื่องสลัดออกซึง่
กายของตน ฯ
[๓๐๒] วิมุตตายตนะ [แดนแหงวิมุตติ] ๕ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีองคใดองค
หนึ่ง ซึ่งควรแกตําแหนงครู ยอมแสดงธรรมแกภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ผูมอี ายุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นรูแจงอรรถ รูแจงธรรม ในธรรมนั้นโดยประการที่พระศาสดา
หรือเพื่อนสพรหมจารีองคใดองคหนึ่ง ซึ่งควรแกตําแหนงครู แสดงแกเธอ
ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแจงธรรม ความอิ่มใจยอมเกิดแกเธอ
ผูปราโมทยแลว กายของเธอผูม ีใจประกอบดวยปติ ยอมสงบระงับ เธอผูมีกาย
สงบระงับแลว ยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอมตั้งมั่น นี้แดน
วิมุตติขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี
องคใดองคหนึ่งซึ่งควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิ ษุไมเลย แตเธอ
แสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนไวแกคนอื่นๆ โดยพิสดาร ภิกษุนั้นยอมรูแจงอรรถ
รูแจงธรรมในธรรมนั้น โดยอาการที่ตนไดแสดงแกคนอื่นๆ นั้น ความปราโมทย
ยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแ จงธรรม ความอิ่มใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลว
กายของเธอผูมใี จประกอบดวยปติ ยอมสงบระงับ เธอผูมีกายสงบระงับแลวยอม

เสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอมตั้งมั่น นี้แดนวิมุตติขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี
องคใดองคหนึ่งซึ่งควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิ ษุไมเลย แตเธอ
กระทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนไวแลวโดยพิสดาร ภิกษุนั้นยอมรูแจง
อรรถรูแจงธรรมในธรรมนั้น โดยอาการที่ตนกระทําการสาธยายนั้น ความปราโมทย
ยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแ จงธรรม ความอิ่มใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลว
กายของเธอผูมใี จประกอบดวยปติ ยอมสงบระงับ เธอผูมีกายสงบระงับแลว
ยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอมตั้งมั่น นี้แดนวิมุตติขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี
องคใดองคหนึ่งซึ่งควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิ ษุไมเลย แตวาเธอ
ตรึกตรองตามซึ่งธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนไวดวยจิต เพงตามดวยใจ ภิกษุนนั้ ยอม
รูแจงอรรถ รูแจงธรรมในธรรมนั้น โดยอาการที่ตนตรึกตรองตามดวยจิต เพงตาม
ดวยใจนั้น ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรแู จงอรรถ รูแจงธรรม ความอิ่มใจยอม
เกิดแกเธอผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบระงับ
เธอผูมีกายสงบระงับแลว ยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมคี วามสุข ยอมตั้งมั่น
นี้แดนวิมุตติขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี
องคใดองคหนึ่งซึ่งควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิ ษุไมเลย แตวาเธอ
เรียนสมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่งดวยดี ทําไวในใจดวยดี ใครครวญดวยดี แทง
ตลอดดวยดีดว ยปญญา ภิกษุนั้นยอมรูแจงอรรถ รูแจงธรรมในธรรมนั้น โดยอาการ
ที่ไดเรียนสมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่งดวยดี ทําไวในใจดวยดี ใครครวญดวยดี
แทงตลอดดวยดีดวยปญญาแลวนั้น ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ
รูแจงธรรม ความอิ่มใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจประกอบ
ดวยปติยอมสงบระงับ เธอผูมีกายสงบระงับแลวยอมเสวยความสุข จิตของเธอผู
มีความสุข ยอมตั้งมั่น นี้แดนวิมุตติขอที่หา ฯ
[๓๐๓] สัญญาอบรมวิมุตติ ๕ อยาง
๑. อนิจจสัญญา [สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเปนเครื่องพิจารณาเห็นวา
เปนของไมเที่ยง]
๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา [สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเปนเครื่องพิจารณา
เห็นวาเปนทุกขในสิ่งที่ไมเที่ยง]
๓. ทุกเข อนัตตสัญญา [สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเปนเครื่องพิจารณา
เห็นวาไมใชตนในสิ่งที่เปนทุกข]
๔. ปหานสัญญา [สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเปนเครื่องพิจารณาเห็นวา
ควรละเสีย]

๕. วิราคสัญญา [สัญญาที่เกิดขึ้นในญาณเปนเครื่องพิจารณาเห็นความ
คลายเสียซึ่งความกําหนัด]
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๕ๆ เหลานี้แล อันพระผูมี*พระภาคผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดย
ชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนัน้
การที่พรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก
เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบ หมวด ๕
----------หมวด ๖
[๓๐๔] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๖ๆ ที่พระผูมีพระภาค
ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบ
แลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น
การที่พรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก
เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
อายตนะภายใน ๖ อยาง
๑. อายตนะ คือตา
๒. อายตนะ คือหู
๓. อายตนะ คือจมูก
๔. อายตนะ คือลิ้น
๕. อายตนะ คือกาย
๖. อายตนะ คือใจ
[๓๐๕]
อายตนะภายนอก ๖ อยาง
๑. อายตนะ คือ รูป
๒. อายตนะ คือ เสียง
๓. อายตนะ คือ กลิ่น
๔. อายตนะ คือ รส
๕. อายตนะ คือ โผฏฐัพพะ
๖. อายตนะ คือ ธรรม
[๓๐๖]
หมวดวิญญาณ ๖
๑. จักขุวิญญาณ
[ความรูสึกอาศัยตา]
๒. โสตวิญญาณ
[ความรูสึกอาศัยหู]

๓. ฆานวิญญาณ
[ความรูสึกอาศัยจมูก]
๔. ชิวหาวิญญาณ [ความรูสึกอาศัยลิ้น]
๕. กายวิญญาณ
[ความรูสึกอาศัยกาย]
๖. มโนวิญญาณ
[ความรูสึกอาศัยใจ]
[๓๐๗]
หมวดผัสสะ ๖
๑. จักขุสัมผัสส
[ความถูกตองอาศัยตา]
๒. โสตสัมผัสส
[ความถูกตองอาศัยหู]
๓. ฆานสัมผัสส
[ความถูกตองอาศัยจมูก]
๔. ชิวหาสัมผัสส
[ความถูกตองอาศัยลิ้น]
๕. กายสัมผัสส
[ความถูกตองอาศัยกาย]
๖. มโนสัมผัสส
[ความถูกตองอาศัยใจ]
[๓๐๘]
หมวดเวทนา ๖
๑. จักขุสัมผัสสชาเวทนา
[เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยตา]
๒. โสตสัมผัสสชาเวทนา
[เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยหู]
๓. ฆานสัมผัสสชาเวทนา
[เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยจมูก]
๔. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
[เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยลิ้น]
๕. กายสัมผัสสชาเวทนา
[เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยกาย]
๖. มโนสัมผัสสชาเวทนา
[เวทนาที่เกิดแตความถูกตองอาศัยใจ]
[๓๐๙]
หมวดสัญญา ๖
๑. รูปสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดรูปเปนอารมณ]
๒. สัททสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดเสียงเปนอารมณ]
๓. คันธสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเปนอารมณ]
๔. รสสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดรสเปนอารมณ]
๕. โผฏฐัพพสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดโผฏฐัพพะเปนอารมณ]
๖. ธัมมสัญญา
[สัญญาที่เกิดขึ้นยึดธรรมเปนอารมณ]
[๓๑๐]
หมวดสัญเจตนา ๖
๑. รูปสัญเจตนา
[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดรูปเปนอารมณ]
๒. สัททสัญเจตนา
[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดเสียงเปนอารมณ]
๓. คันธสัญเจตนา
[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเปนอารมณ]
๔. รสสัญเจตนา
[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดรสเปนอารมณ]
๕. โผฏฐัพพสัญเจตนา [ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดโผฏฐัพพะเปนอารมณ]
๖. ธัมมสัญเจตนา
[ความจงใจที่เกิดขึ้นยึดธรรมเปนอารมณ]
[๓๑๑]
หมวดตัณหา ๖
๑. รูปตัณหา
[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดรูปเปนอารมณ]

๒. สัททตัณหา
[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดเสียงเปนอารมณ]
๓. คันธตัณหา
[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดกลิ่นเปนอารมณ]
๔. รสตัณหา
[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดรสเปนอารมณ]
๕. โผฏฐัพพตัณหา
[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดโผฏฐัพพะเปนอารมณ]
๖. ธัมมตัณหา
[ตัณหาที่เกิดขึ้นยึดธรรมเปนอารมณ]
[๓๑๒]
อคารวะ ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเคารพ
ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู
๒. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระธรรมอยู
๓. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู
๔. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในการศึกษาอยู
๕. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในความไมประมาทอยู
๖. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในการปฏิสันถารอยู ฯ
[๓๑๓]
คารวะ ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูเคารพยําเกรง
ในพระศาสดาอยู
๒. เปนผูเคารพยําเกรงในพระธรรมอยู
๓. เปนผูเคารพยําเกรงในพระสงฆอยู
๔. เปนผูเคารพยําเกรงในการศึกษาอยู
๕. เปนผูเคารพยําเกรงในความไมประมาทอยู
๖. เปนผูเคารพยําเกรงในการปฏิสันถารอยู ฯ
[๓๑๔]
โสมนัสสุปวิจาร ๖ อยาง
๑. เห็นรูปดวยตาแลว เขาไปใครครวญรูปอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส
๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว เขาไปใครครวญเสียงอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส
๓. ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว เขาไปใครครวญกลิ่นอันเปนที่ตั้งแหง
โสมนัส
๔. ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว เขาไปใครครวญรสอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส
๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เขาไปใครครวญโผฏฐัพพะอันเปน
ที่ตั้งแหงโสมนัส
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว เขาไปใครครวญธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
โสมนัส ฯ
[๓๑๕]
โทมนัสสุปวิจาร ๖ อยาง
๑. เห็นรูปดวยตาแลว เขาไปใครครวญรูปอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส
๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว เขาไปใครครวญเสียงอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส

๓. ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว เขาไปใครครวญกลิ่นอันเปนที่ตั้งแหง
โทมนัส
๔. ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว เขาไปใครครวญรสอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส
๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เขาไปใครครวญโผฏฐัพพะอัน
เปนที่ตั้งแหงโทมนัส
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว เขาไปใครครวญธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
โทมนัส ฯ
[๓๑๖]
อุเปกขูปวิจาร ๖ อยาง
๑. เห็นรูปดวยตาแลว เขาไปใครครวญรูปอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว เขาไปใครครวญเสียงอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
๓. ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว เขาไปใครครวญกลิ่นอันเปนที่ตั้งแหง
อุเบกขา
๔. ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว เขาไปใครครวญรสอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เขาไปใครครวญโผฏฐัพพะอัน
เปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว เขาไปใครครวญธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
อุเบกขา ฯ
[๓๑๗]
สาราณียธรรม ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปตั้งกายกรรม
ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง ธรรมขอ
นี้เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนที่รัก เปนเครื่องกระทําให
เปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอมเพรียง
เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไป
ตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง
ธรรมแมขอนี้กเ็ ปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนที่รัก เปน
เครื่องกระทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อ
ความพรอมเพรียง เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไป
ตั้งมโนกรรมประกอบดวยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง
ธรรมแมขอนี้กเ็ ปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนที่รัก เปน
เครื่องกระทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อ
ความพรอมเพรียง เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ลาภอยางใดอยางหนึ่งซึ่งประกอบ

ดวยธรรม ไดมาแลวโดยธรรม โดยที่สุดแมเพียงอาหารในบาตร ไมหวงกันดวย
ลาภเห็นปานดังนั้น แบงปนกับเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูมศี ีล ธรรมแมขอนี้ก็
เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนที่รัก เปนเครื่องกระทําใหเปน
ที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอมเพรียง
เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ศีลอยางใดอยางหนึ่งซึ่งไมขาด
ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ ไมเกี่ยวดวยตัณหา
และทิฐิ เปนไปเพื่อสมาธิ ภิกษุเปนผูถึงความเปนผูเสมอกันโดยศีลในศีลเห็น
ปานดังนั้น กับเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลังอยู ธรรมแมขอนี้
ก็เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนที่รัก เปนเครื่องกระทําให
เปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอมเพรียง
เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ทิฐิอยางใดอยางหนึ่งซึ่งประเสริฐ
เปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกข ยอมนําออกเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูกระทํา
ทิฐินั้น ภิกษุเปนผูถึงความเปนผูเสมอกัน โดยทิฐิในทิฐิเห็นปานดังนั้น กับเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลังอยู ธรรมแมขอนี้ก็เปนที่ตั้งแหงความ
ระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนที่รัก เปนเครื่องกระทําใหเปนที่เคารพ เปนไป
เพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอมเพรียง เพื่อความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ
[๓๑๘]
มูลเหตุแหงการวิวาท ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมักโกรธ มักผูก
โกรธไว ผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุผูมักโกรธ มักผูกโกรธไวนั้น ยอมจะไมเคารพ
ไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู
ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณ
แมในสิกขา ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไม
เคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําให
บริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความวิวาทซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก
เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลายขึ้นในสงฆ ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณา
เห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงพยายามที่จะละ
มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นเสีย ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทาน
พิจารณาไมเห็นมูลเหตุ แหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบัติ
เพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นตอไป เมื่อพยายามไดเชนนี้
ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้

มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผู
ลบหลูตีเสมอ ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูลบหลูตีเสมอยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรง
แมในพระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะ
ไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมใน
สิกขา ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผไู มเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพ
ไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําให
บริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความวิวาทซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก
เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลายขึ้นในสงฆ ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณา
เห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงพยายามที่จะละ
มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นเสีย ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทาน
พิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบัติ
เพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นตอไป เมื่อพยายามไดเชนนี้
ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้
มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมักริษยา มีความ
ตระหนี่ ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมักริษยามีความตระหนี่ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรง
แมในพระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไม
เคารพ ไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา
ภิกษุผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพ ไมยําเกรงในพระธรรมอยู
ไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอ
ความวิวาทซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อ
ความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ขึ้นในสงฆ ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาท
เห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลว
ทรามเชนนั้นเสีย ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความ
วิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาท
อันเลวทรามเชนนั้นตอไป เมื่อพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาท
อันเลวทรามเชนนั้นเสียได เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทราม
เชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูโออวด มีมารยา
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูโออวดมีมารยา ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระศาสดา
อยู ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพไมยําเกรง

แมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู
ไมเคารพไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความ
วิวาทซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความ
พินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายขึ้นใน
สงฆ ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้
ทั้งภายในภายนอก พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้น
เสีย ถาพวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายใน
ภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นตอไป
เมื่อพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได
เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีก
ตอไป ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความปรารถนา
ลามก มีความเห็นผิด ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผมู ีความปรารถนาลามก มีความเห็น
ผิด ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรง
แมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปน
ผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูไมเคารพไมยําเกรงใน
พระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระสงฆ
อยูไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความวิวาทซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชน
แกชนมาก เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน
เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายขึ้นในสงฆ ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทาน
พิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก พึงพยายาม
ที่จะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นเสียได ผูมีอายุทั้งหลาย ถา
พวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้งภายในภายนอก
พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นตอไป เมื่อพยายาม
ไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได เมื่อปฏิบัติ
ไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูยึดมั่นในความ
เห็นของตน มักถือรั้น คลายไดยาก ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูยดึ มั่นในความเห็น
ของตน มักถือรั้น คลายไดยาก ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยู
ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมใน
พระสงฆอยู ยอมเปนผูไมกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพ
ไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความวิวาทซึ่ง

เปนไปเพื่อมิใชประโยชนแกชนมาก เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศ
แกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายขึ้นในสงฆ
ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้ง
ภายในภายนอก พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นเสีย
ผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ทั้ง
ภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ตอไป
เมื่อพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได
เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมได
อีกตอไป ฯ
[๓๑๙]
ธาตุ ๖ อยาง
๑. ปฐวีธาตุ [ธาตุดิน]
๒. อาโปธาตุ [ธาตุน้ํา]
๓. เตโชธาตุ [ธาตุไฟ]
๔. วาโยธาตุ [ธาตุลม]
๕. อากาศธาตุ [ธาตุอากาศ ชองวางมีในกาย]
๖. วิญญาณธาตุ [ธาตุวิญญาณ ความรูอะไรได] ฯ
[๓๒๐]
นิสสารณียธาตุ ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา
เจโตวิมุติที่ประกอบดวยเมตตาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําให
เปนยานแลว ทําใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว
แตถึงอยางนั้น พยาบาทก็ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยูได ดังนี้ เธอควรถูกวากลาว
ดังนี้วา ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพูดอยางนี้ ทานอยาไดกลาวตูพ ระผูมี*พระภาค การกลาวตูพระผูมพี ระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้
เลย ผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่วาเมื่อบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปน
ยานแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมตุ ิที่ประกอบ
ดวยเมตตา แตถึงอยางนั้น พยาบาทก็ยังจักครอบงําจิตของเขาตั้งอยูได ดังนี้
มิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติ
คือเจโตวิมุติที่ประกอบดวยเมตตานี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งความพยาบาท ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า
เจโตวิมุติที่ประกอบดวยกรุณาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปน
ยานแลว ทําใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึง
อยางนั้น วิเหสาก็ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยูไ ด ดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดังนี้วา
ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมอี ายุอยาไดพูดอยางนี้ ทานอยาไดกลาวตูพระผูมพี ระภาค
การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมพี ระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย ผูมีอายุ

ทั้งหลาย ขอที่วาเมื่อบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําให
เปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุตติที่ประกอบ
ดวยกรุณา แตถึงอยางนั้น วิเหสาก็จักยังครอบงําจิตของเขาตั้งอยูได ดังนี้
มิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติ
คือเจโตวิมุติที่ประกอบดวยกรุณานี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งวิเหสา ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า
เจโตวิมุติที่ประกอบดวยมุทิตาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปน
ยานแลว ทําใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึง
อยางนั้น อรติก็ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยูได เธอควรถูกวากลาวดังนี้วา ทานอยา
ไดกลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพูดอยางนี้ ทานอยาไดกลาวตูพ ระผูมีพระภาค
การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมพี ระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย ผูมีอายุ
ทั้งหลาย ขอที่วาเมื่อบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําให
เปนที่ตั้งแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุติที่ประกอบดวยมุทิตา แตถึง
อยางนั้น อรติก็จักยังครอบงําจิตของเขาตั้งอยูได ดังนี้ มิใชฐานะ มิใชโอกาส
ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติที่ประกอบ
ดวยมุทิตานี้เปนเครื่องสลัดออกซึ่งอรติ ฯ
๔. ผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา เจโตวิมุติ
ที่ประกอบดวยอุเบกขาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว
ทําใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น
ราคะก็ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยูได ดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดังนี้วา ทานอยาได
กลาวอยางนี้ ผูม ีอายุอยาไดพูดอยางนี้ ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาว
ตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย ผูมีอายุทั้งหลาย
ขอที่วาเมื่อบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนที่ตั้งแลว
คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุติที่ประกอบดวยอุเบกขา
แตถึงอยางนั้น ราคะก็จักยังครอบงําจิตของเขาตั้งอยูได ดังนี้ มิใชฐานะ มิใชโอกาส
ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติที่ประกอบดวย
อุเบกขานี้เปนเครื่องสลัดออกซึ่งราคะ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า
เจโตวิมุติที่ไมมีนิมิตแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว
ทําใหเปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น
วิญญาณที่แลนไปตามนิมิตนี้ ก็ยังมีอยูแกเรา ดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดังนีว้ า
ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมอี ายุอยาไดพูดอยางนี้ ทานอยาไดกลาวตูพระผูมพี ระภาค
การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมพี ระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย ผูมีอายุ
ทั้งหลาย ขอที่วาเมื่อบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําให

เปนที่ตั้งแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุติที่หานิมิต
มิได แตถึงอยางนั้น วิญญาณที่แลนไปตามนิมิตก็ยังจักมีแกเขา ดังนี้ มิใชฐานะ
มิใชโอกาส ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมชาติคือเจโตวิมุติที่ไมมี
นิมิตนี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งนิมิตทุกอยาง ฯ
๖. ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา เมื่อการ
ถือวาเรามีอยู ดังนี้ ของเราหมดไปแลว เราก็มิไดพิจารณาเห็นวา เรานี้มีอยู
แตถึงอยางนั้น ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยูได
ดังนี้ เธอควรถูกวากลาวดังนีว้ า ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมอี ายุอยาไดพูดอยางนี้
ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมี
พระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย ผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่วาเมื่อการถือวาเรามีอยูดังนี้
หมดไปแลว และเมื่อเขามิไดพิจารณาเห็นวา เรานี้มีอยู แตถึงอยางนั้น ลูกศร
คือความเคลือบแคลงสงสัย ก็จักยังครอบงําจิตของเขาตั้งอยูได ดังนี้ มิใชฐานะ
มิใชโอกาส ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะธรรมชาติคือการ
เพิกถอน การถือวาเรามีอยูนี้ เปนเครื่องสลัดออก ซึ่งลูกศรคือความเคลือบแคลง
สงสัย ฯ
[๓๒๑]
อนุตตริยะ ๖ อยาง
๑. ทัสสนานุตตริยะ [การเห็นอยางยอดเยี่ยม]
๒. สวนานุตตริยะ
[การฟงอยางยอดเยี่ยม]
๓. ลาภานุตตริยะ
[การไดอยางยอดเยี่ยม]
๔. สิกขานุตตริยะ
[การศึกษาอยางยอดเยี่ยม]
๕. ปาริจริยานุตตริยะ [การบําเรออยางยอดเยีย่ ม]
๖. อนุสสตานุตตริยะ [การระลึกถึงอยางยอดเยีย่ ม]
[๓๒๒]
อนุสสติฐาน ๖ อยาง
๑. พุทธานุสสติ
[ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา]
๒. ธัมมานุสสติ
[ระลึกถึงคุณของพระธรรม]
๓. สังฆานุสสติ
[ระลึกถึงคุณของพระสงฆ]
๔. สีลานุสสติ
[ระลึกถึงศีล]
๕. จาคานุสสติ
[ระลึกถึงทานที่ตนบริจาค]
๖. เทวตานุสสติ
[ระลึกถึงเทวดา]
[๓๒๓] สตตวิหาร [ธรรมเปนเครื่องอยูเนืองๆ] ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยนัยนตาแลว
ยอมเปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู
๒. ฟงเสียงดวยหูแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย
มีสติสัมปชัญญะอยู

๓. ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย
มีสติสัมปชัญญะอยู
๔. ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย
มีสติสัมปชัญญะอยู
๕. ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ยอมเปนผูไมดีใจไมเสียใจ แตเปน
ผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู
๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว ยอมเปนผูไมดใี จไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย
มีสติสัมปชัญญะอยู ฯ
[๓๒๔]
อภิชาติ ๖ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่ดํา ประสพ
ธรรมฝายดํา
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่ดํา ประสพ
ธรรมฝายขาว
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่ดํา ประสพ
พระนิพพานซึ่งเปนฝายที่ไมดําไมขาว
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่ขาว ประสพ
ธรรมฝายขาว
๕. ผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่ขาว ประสพ
ธรรมฝายดํา
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในที่ขาว ประสพ
พระนิพพานซึ่งเปนฝายที่ไมดําไมขาว ฯ
[๓๒๕] นิพเพธภาคิยสัญญา ๖ อยาง
๑. อนิจจสัญญา
[กําหนดหมายความไมเที่ยง]
๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา [กําหนดหมายความเปนทุกขในสิ่งที่ไมเที่ยง]
๓. ทุกเข อนัตตสัญญา [กําหนดหมายความเปนอนัตตาในสิ่งที่
เปนทุกข]
๔. ปหานสัญญา
[กําหนดหมายเพื่อละ]
๕. วิราคสัญญา
[กําหนดหมายเพื่อคลายเสียซึ่งความกําหนัด]
๖. นิโรธสัญญา
[กําหนดหมายเพื่อความดับสนิท]
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๖ๆ เหลานี้แล อันพระผูมี*พระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว
โดยชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนาเปนอันเดียวกัน ไมพึงแกง
แยงกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้พึงยัง่ ยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อ
ประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน

เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบหมวด ๖
---------หมวด ๗
[๓๒๖] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๗ๆ ที่พระผูมีพระภาค
ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบ
แลวมีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนาเปนอันเดียวกัน ไมพึงแกงแยงกัน
ในธรรมนั้น การที่พรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชน
แกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
อริยทรัพย ๗ อยาง
๑. สัทธาธนัง
[ทรัพยคือศรัทธา]
๒. สีลธนัง
[ทรัพยคือศีล]
๓. หิริธนัง
[ทรัพยคือหิริ]
๔. โอตตัปปธนัง
[ทรัพยคือโอตตัปปะ]
๕. สุตธนัง
[ทรัพยคือสุตะ]
๖. จาคธนัง
[ทรัพยคือจาคะ]
๗. ปญญาธนัง
[ทรัพยคือปญญา]
[๓๒๗]
โพชฌงค ๗ อยาง
๑. สติสัมโพชฌงค
[องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคอื ความ
ระลึกได]
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค [องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือการสอดสอง
ธรรม]
๓. วิริยสัมโพชฌงค
[องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคอื ความเพียร]
๔. ปติสัมโพชฌงค
[องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคอื ความอิ่มใจ]
๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค [องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือความสงบ]
๖. สมาธิสัมโพชฌงค [องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูค ือความ
ตั้งใจมั่น]
๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค [องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือ ความ
วางเฉย]
[๓๒๘]
บริขารของสมาธิ ๗ อยาง
๑. สัมมาทิฏฐิ
[ความเห็นชอบ]
๒. สัมมาสังกัปปะ
[ความดําริชอบ]
๓. สัมมาวาจา
[เจรจาชอบ]

๔. สัมมากัมมันตะ
[การงานชอบ]
๕. สัมมาอาชีวะ
[เลี้ยงชีวิตชอบ]
๖. สัมมาวายามะ
[พยายามชอบ]
๗. สัมมาสติ
[ระลึกชอบ]
[๓๒๙]
อสัทธรรม ๗ อยาง
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้
๑. เปนคนไมมีศรัทธา
๒. เปนคนไมมีหิริ
๓. เปนคนไมมีโอตตัปปะ
๔. เปนคนมีสุตะนอย
๕. เปนคนเกียจคราน
๖. เปนคนมีสติหลงลืม
๗. เปนคนมีปญญาทราม
[๓๓๐]
สัทธรรม ๗ อยาง
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้
๑. เปนคนมีศรัทธา
๒. เปนคนมีหิริ
๓. เปนคนมีโอตตัปปะ
๔. เปนคนมีพหูสูต
๕. เปนคนปรารภความเพียร
๖. เปนคนมีสติมั่นคง
๗. เปนคนมีปญญา
[๓๓๑]
สัปปุริสธรรม ๗ อยาง
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้
๑. เปนผูรูจักเหตุ
๒. เปนผูรูจักผล
๓. เปนผูรูจกั ตน
๔. เปนผูรูจักประมาณ
๕. เปนผูรูจักกาล
๖. เปนผูรูจกั บริษัท
๗. เปนผูรูจักบุคคล
[๓๓๒]
นิทเทสวัตถุ ๗ อยาง
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้
๑. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานสิกขา ทั้งเปนผูไม

หมดความรักในการสมาทานสิกขาตอไปดวย
๒. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการไตรตรองธรรม ทั้งเปนผูไม
หมดความรักในการไตรตรองธรรมตอไปดวย
๓. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการปราบปรามความอยาก ทั้งเปน
ผูไมหมดความรักในการปราบปรามความอยากตอไปดวย
๔. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการเรนอยู ทั้งเปนผูไมหมดความ
รักในการเรนอยูตอไปดวย
๕. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการปรารภความเพียร ทั้งเปนผูไม
หมดความรักในการปรารภความเพียรตอไปดวย
๖. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในสติและปญญาเครื่องรักษาตน ทั้ง
เปนผูไมหมดความรักในสติและปญญาเครื่องรักษาตนตอไปดวย
๗. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการแทงตลอดซึ่งทิฐิ ทั้งเปนผูไม
หมดความรักในการแทงตลอดซึ่งทิฐิตอไปดวย
[๓๓๓]
สัญญา ๗ อยาง
๑. อนิจจสัญญา
[กําหนดหมายความไมเที่ยง]
๒. อนัตตสัญญา
[กําหนดหมายเปนอนัตตา]
๓. อสุภสัญญา
[กําหนดหมายความไมงาม]
๔. อาทีนวสัญญา
[กําหนดหมายโทษ]
๕. ปหานสัญญา
[กําหนดหมายเพื่อละ]
๖. วิราคสัญญา
[กําหนดหมายวิราคะ]
๗. นิโรธสัญญา
[กําหนดหมายนิโรธ]
[๓๓๔]
พละ ๗ อยาง
๑. สัทธาพละ
[กําลังคือศรัทธา]
๒. วิริยพละ
[กําลังคือความเพียร]
๓. หิริพละ
[กําลังคือหิริ]
๔. โอตตัปปพละ
[กําลังคือโอตตัปปะ]
๕. สติพละ
[กําลังคือสติ]
๖. สมาธิพละ
[กําลังคือสมาธิ]
๗. ปญญาพละ
[กําลังคือปญญา]
[๓๓๕]
วิญญาณฐิติ ๗ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน
เชนพวกมนุษยและพวกเทพบางพวก พวกวินปิ าติกะบางพวก นี้วิญญาณฐิติขอ
ที่หนึ่ง
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยาง

เดียวกัน เชนพวกเทพผูนับเนื่องในพวกพรหมซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้วิญญาณ*ฐิติขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญา
ตางกัน เชนพวกเทพเหลาอาภัสสระ นี้วิญญาณฐิติขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญา
อยางเดียวกัน เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหา นี้วิญญาณฐิติขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเขาถึงอากาสานัญจายตนะดวย
มนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา โดยประการทั้งปวง เพราะ
ดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา นี้วิญญาณฐิติขอที่หา ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดย
ประการทั้งปวงแลว เขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได
นี้วิญญาณฐิติขอที่หก ฯ
๗. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดย
ประการทั้งปวงแลว เขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไร นี้วิญญาณ*ฐิติขอที่เจ็ด ฯ
[๓๓๖]
ทักขิเณยยบุคคล ๗ อยาง
๑. อุภโตภาควิมุตต
[ทานผูหลุดพนแลวโดยสวนทั้งสอง]
๒. ปญญาวิมุตต
[ทานผูหลุดพนแลวดวยอํานาจปญญา]
๓. กายสักขิ
[ทานผูสามารถดวยกาย]
๔. ทิฏฐิปตต
[ทานผูถึงแลวดวยความเห็น]
๕. สัทธาวิมุตต
[ทานผูพนแลวดวยอํานาจศรัทธา]
๖. ธัมมานุสารี
[ทานผูประพฤติตามธรรม]
๗. สัทธานุสารี
[ทานผูประพฤติตามศรัทธา]
[๓๓๗]
อนุสัย ๗ อยาง
๑. กามราคานุสัย
[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
กําหนัดในกาม]
๒. ปฏิฆานุสัย
[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
กระทบกระทั่งแหงจิต]
๓. ทิฏฐานุสัย
[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
เห็น]
๔. วิจิกิจฉานุสัย
[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
สงสัย]
๕. มานานุสัย
[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
ถือตัว]

๖. ภวราคานุสัย
[สภาพที่นอนเนื่องในสันดานคือความ
กําหนัดในภพ]
๗. อวิชชานุสัย
[สภาพที่นอนเนื่องในดันดานคือความ
ไมรู]
[๓๓๘]
สัญโญชน ๗ อยาง
๑. กามสัญโญชน
[เครื่องเหนี่ยวรัง้ คือความใคร]
๒. ปฏิฆสัญโญชน
[เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความกระทบกระทั่ง
แหงจิต]
๓. ทิฏฐิสัญโญชน
[เครื่องเหนี่ยวรัง้ คือความเห็น]
๔. วิจิกิจฉาสัญโญชน [เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความสงสัย]
๕. มานสัญโญชน
[เครื่องเหนี่ยวรัง้ คือความถือตัว]
๖. ภวราคสัญโญชน
[เครื่องเหนี่ยวรัง้ คือความกําหนัดในภพ]
๗. อวิชชาสัญโญชน
[เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความไมร]ู
[๓๓๙]
อธิกรณสมถะ ๗ อยาง
เพื่อความสงบ เพื่อความระงับอธิกรณทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว
๑. พึงใหสัมมุขาวินัย
๒. พึงใหสติวินัย
๓. พึงใหอมุฬหวินัย
๔. พึงปรับตามปฏิญญา
๕. พึงถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
๖. พึงปรับตามความผิดของจําเลย
๗. พึงใชติณวัตถารกวิธี [ประนีประนอมดังกลบไวดวยหญา] ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมประเภทละ ๗ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระ*ภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไวโดย
ชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนัน้
การที่พรหมจรรยนี้พึงยัง่ ยืนตัง้ อยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อ
ความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบ หมวด ๗
----------หมวด ๘
[๓๔๐] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ ที่พระผูมีพระภาค
ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลว
มีอยูแล พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การ

ที่พรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อ
ความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ เปนไฉน ฯ
มิจฉัตตะ ๘ อยาง
๑. มิจฉาทิฏฐิ
[เห็นผิด]
๒. มิจฉาสังกัปปะ
[ดําริผิด]
๓. มิจฉาวาจา
[วาจาผิด]
๔. มิจฉากัมมันตะ
[การงานผิด]
๕. มิจฉาอาชีวะ
[เลี้ยงชีวิตผิด]
๖. มิจฉาวายามะ
[พยายามผิด]
๗. มิจฉาสติ
[ระลึกผิด]
๘. มิจฉาสมาธิ
[ตั้งจิตผิด]
[๓๔๑]
สัมมัตตะ ๘ อยาง
๑. สัมมาทิฏฐิ
[เห็นชอบ]
๒. สัมมาสังกัปปะ
[ดําริชอบ]
๓. สัมมาวาจา
[วาจาชอบ]
๔. สัมมากัมมันตะ
[การงานชอบ]
๕. สัมมาอาชีวะ
[เลี้ยงชีวิตชอบ]
๖. สัมมาวายามะ
[พยายามชอบ]
๗. สัมมาสติ
[ระลึกชอบ]
๘. สัมมาสมาธิ
[ตั้งจิตชอบ]
[๓๔๒]
ทักขิเณยยบุคคล ๘
๑. ทานที่เปนพระโสดาบัน
๒. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง
๓. ทานที่เปนพระสกทาคามี
๔. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง
๕. ทานที่เปนพระอนาคามี
๖. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง
๗. ทานที่เปนพระอรหันต
๘. ทานที่ปฏิบัติเพื่อทําพระอรหัตตผลใหแจง
[๓๔๓]
กุสีตวัตถุ ๘
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะตองทําการงาน เธอมี
ความคิดอยางนี้วา เราจักตองทําการงาน ก็เมื่อเราทําการงานอยู รางกายจักเหน็ด
เหนื่อย ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยงั ไม

ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้
วัตถุแหงความเกียจครานขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุทําการงานเสร็จแลว เธอ
มีความคิดอยางนี้วา เราไดทําการงานแลว ก็เมื่อเราทําการงานอยู รางกายเหน็ด
เหนื่อยแลว ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยัง
ไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง
นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุจะตองเดินทาง เธอมีความ
คิดอยางนี้วา เราจักตองเดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู รางกายจักเหน็ดเหนือ่ ย
ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อ
บรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหง
ความเกียจครานขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเดินทางไปถึงแลว เธอมี
ความคิดอยางนี้วา เราไดเดินทางไปถึงแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู รางกายจักเหน็ด
เหนื่อย ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยงั ไม
ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้
วัตถุแหงความเกียจครานขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบาน
หรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอแกความตอง
การ เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไมไดความ
บริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ รางกายของเรา
นั้นเหน็ดเหนื่อยไมควรแกการงาน ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภ
ความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําให
แจงซึ่งธรรมทีย่ ังไมไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอที่หา ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบาน
หรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ
แลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไดความ
บริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการแลว รางกายของ
เรานั้นเหน็ดเหนื่อย ไมควรแกการงานเหมือนถั่วราชมาสที่ชุมน้ํา ควรที่เราจะ
นอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมที่
ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความเกียจคราน
ขอที่หก ฯ
๗. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก อาพาธเพียงเล็กนอยเกิดขึ้นแก
ภิกษุ เธอมีความคิดอยางนี้วา อาพาธเล็กนอยเกิดขึ้นแกเราแลว ความสมควร

เพื่อจะนอนมีอยู ควรที่เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึง
ธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิได
ทําใหแจง นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอที่เจ็ด ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุหายจากไข หายจากความ
เปนไขไดไมนาน เธอมีความคิดอยางนี้วา เราหายจากไข หายจากความเปนไขได
ไมนาน รางกายของเรานั้นยังออนแอ ไมควรแกการงาน ควรที่เราจะนอน เธอนอน
เสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ
เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอที่แปด ฯ
[๓๔๔]
อารัพภวัตถุ ๘ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ จะตองทําการงาน
เธอมีความคิดอยางนี้วา การงานเราจักตองทํา เมื่อเราทําการงานอยู ไมสะดวกที่
จะใสใจถึงคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเสียกอนที่
เดียว เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่ง
ธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อ
บรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหง
ความปรารภความเพียรขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุทําการงานเสร็จแลว เธอ
มีความคิดอยางนี้ เราทําการงานเสร็จแลว ก็เมือ่ เราทําการงานอยู ไมสามารถที่
จะใสใจถึงคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพือ่ ถึง
ธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิได
ทําใหแจง เธอยอมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมที่
ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภ
ความเพียรขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุจะตองเดินทาง เธอมี
ความคิดอยางนี้วา เราจักตองเดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู ไมสะดวกที่จะใสใจ
ถึงคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม
ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใจใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง
เธอยอมปรารภความเพียรเพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ
เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียรขอที่
สาม ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเดินทางไปถึงแลว เธอมี
ความคิดอยางนี้วา เราเดินทางไปถึงแลว ก็เมือ่ เราเดินทางไปอยู ไมสามารถที่จะ
ใสใจถึงคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรม
ที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยงั ไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําให-

*แจง เธอยอมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยงั ไมได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียร
ขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบานหรือ
นิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ
เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเทีย่ วบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณ
แหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ รางกายของเรานั้นเบาควร
แกการงาน ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรม
ที่เรายังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภความ
เพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรม
ที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียรขอที่หา ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบาน
หรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ
เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเทีย่ วบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณ
แหงโภชนะที่เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ รางกายของเรานั้นมีกําลัง
ควรแกการงาน ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภ
ความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียรขอที่หก ฯ
๗. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก อาพาธเพียงเล็กนอยเกิดขึ้นแก
ภิกษุ เธอมีความคิดอยางนี้วา อาพาธเล็กนอยนี้เกิดขึ้นแกเราแลว การที่อาพาธของ
เราจะพึงเจริญขึ้นนี้ เปนฐานะที่จะมีได ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่
ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําให
แจง เธอยอมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียร
ขอที่เจ็ด ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุหายจากไข หายจากความ
เปนไขแลวไมนาน เธอมีความคิดอยางนี้วา เราหายจากไข หายจากความเปนไข
แลวไมนาน การที่อาพาธของเราจะพึงกําเริบนี้ เปนฐานะที่จะมีได ควรที่เราจะ
ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยงั ไมไดบรรลุ เพื่อ
ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทาํ ใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียรขอที่
แปด ฯ
[๓๔๕]
ทานวัตถุ ๘ อยาง
๑. ใหทานเพราะประจวบเหมาะ ๑-

๒. ใหทานเพราะกลัว
๓. ใหทานโดยคิดวา เขาไดเคยใหแกเรา
๔. ใหทานโดยคิดวา เขาจักใหแกเรา
๕. ใหทานโดยคิดวา การใหทานเปนการดี
๖. ใหทานโดยคิดวา เราหุงตม คนเหลานี้มิไดหุงตม เราหุงตมอยู
จะไมใหแกผูที่มิไดหุงตม ยอมไมสมควร
๗. ใหทานโดยคิดวา เมื่อเราใหทานนี้ เกียรติศัพทอันดีงาม ยอมจะ
ระบือไป
๘. ใหทานเพื่อประดับจิต และเปนบริขารของจิต ฯ
[๓๔๖]
ทานุปบัติ ๘ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหขาว น้ํา ผา
ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พักและสิ่งที่เปนอุปกรณแก
ประทีป เปนทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งที่ตนถวายไป เขา
เห็นกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ผูเพรียบพรอม
พรั่งพรอม ไดรับการบํารุงบําเรอดวยกามคุณหาอยู เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ
เบื้องหนา แตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล เขาตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว
อบรมจิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูง
@๑. มีผูรับมาถึงเขาก็ให
ยอมเปนไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมศี ีล ไมใชสําหรับผู
ทุศีล ผูมีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของ
บริสุทธิ์ ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พักและ
ที่เปนอุปกรณแกประทีปเปนทานแกสมณะ หรือพราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งที่
ตนถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลาจาตุมหาราชิกา มีอายุยืน มีวรรณะ
มากดวยความสุขดังนี้ เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเหลาจาตุมหาราชิกา เขาตั้งจิตนั้นไว
อบรมจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดรบั อบ
รมเพื่อคุณเบื้องสูง ยอมเปนไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับ
ผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได
เพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ยอ ม
ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอนที่พักและสิ่งที่เปน

อุปกรณแกประทีป เปนทานแกสมณะหรือพราหมณเขายอมมุงหวังสิง่ ที่ตนถวาย
ไป เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลาดาวดึงสมอี ายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข
ดังนี้ เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกเทพเหลาดาวดึงส เขาตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว อบรม
จิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลวมิไดรับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ยอมเปน
ไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ขอนั้นแลเรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมี
อายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผูม ีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอนที่พักและสิ่ง
ที่เปนอุปกรณแกประทีป เปนทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งที่ตน
ถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลายามามีอายุยืน มีวรรณะ มากดวยความ
สุข ดังนี้ เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึง
เขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลายามา เขาตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว
อบรมจิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดอบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ยอม
เปนไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล
ผูมีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ยอ มถวาย
ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอนที่พักและสิ่งที่เปน
อุปกรณแกประทีปเปนทานแกสมณะหรือพราหมณเขายอมมุงหวังสิง่ ที่ตนถวายไป
เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลาดุสิตามีอายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข ดังนี้ เขา
จึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหาย
ของพวกเทพเหลาดุสิตา เขาตั้งจิตนั้นไว อธิษฐานจิตนั้นไว อบรมจิตนั้นไว
จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ยอมเปนไปเพื่อเกิด
ในที่นั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุทั้ง
หลาย ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พักและ
สิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีปเปนทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งที่
ตนถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลานิมมานรดี มีอายุยนื มีวรรณะ มาก
ดวยความสุข ดังนี้ เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลานิมมานรดี เขาตั้งจิตนั้นไว อธิษฐาน
จิตนั้นไว อบรมจิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิไดรับอบรมเพื่อ
คุณเบื้องสูง ยอมเปนไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไม
ใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได เพราะ

เปนของบริสุทธิ์ ฯ
๗. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พักและ
สิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีปเปนทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งที่
ตนถวายไป เขาไดยินมาวาพวกเทพเหลาปรนิมมิตวสวัตดี มีอายุยืน มีวรรณะ
มากดวยความสุขดังนี้ เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลาปรนิมมิตวสวัตดี เขาตั้งจิตนั้น
ไว อธิษฐานจิตนั้นไว อบรมจิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิได
รับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ยอมเปนไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาว
สําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผูมีศีลยอม
สําเร็จได เพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พักและ
สิ่งที่เปนอุปกรณแกประทีปเปนทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังสิ่งที่
ตนถวายไป เขาไดยินมาวาพวกเทพที่นับเนื่องในหมูพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ
มากดวยความสุขดังนี้ เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพที่นับเนื่องในหมูพรหม เขาตั้งจิตนั้น
ไว อธิษฐานจิตนั้นไว อบรมจิตนั้นไว จิตของเขานั้นนอมไปในสิ่งที่เลว มิได
รับอบรมเพื่อคุณเบื้องสูง ยอมเปนไปเพื่อเกิดในที่นั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับ
ผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล สําหรับคนที่ปราศจากราคะ ไมใชสําหรับคนที่ยังมี
ราคะ ผูมีอายุทั้งหลาย ความตั้งใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได เพราะปราศจากราคะ ฯ
[๓๔๗]
โลกธรรม ๘ อยาง
๑. มีลาภ
๒. ไมมีลาภ
๓. มียศ
๔. ไมมียศ
๕. นินทา
๖. สรรเสริญ
๗. สุข
๘. ทุกข ฯ
[๓๔๘]
บริษัท ๘ อยาง
๑. บริษัทกษัตริย
๒. บริษัทพราหมณ
๓. บริษัทคฤหบดี

๔. บริษัทสมณะ
๕. บริษัทพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกา
๖. บริษัทพวกเทพชั้นดาวดึงส
๗. บริษัทพวกเทพชั้นนิมมานรดี
๘. บริษัทพรหม ฯ
[๓๔๙]
อภิภายตนะ ๘ อยาง
๑. ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปในภายนอกที่เล็กมีผิวพรรณ
ดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เรา
เห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญมีผิวพรรณ
ดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู
เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่สอง ฯ
๓. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกทีเ่ ล็กมีผิวพรรณ
ดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู
เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่สาม ฯ
๔. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกทีใ่ หญมีผิวพรรณ
ดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู
เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่สี่ ฯ
๕. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มี
วรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียว
ลวน มีรัศมีเขียว หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกลี้ยง
เขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญใน
อรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว
ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น
อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่หา ฯ
๖. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มี
วรรณะเหลือง เหลืองลวน มีรศั มีเหลือง ดอกกรรณิการอันเหลือง มีวรรณะ
เหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง หรือวาผาทีก่ ําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวน
ทั้งสองเกลี้ยง เหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง แมฉันใด
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะเหลือง
เหลืองลวน มีรศั มีเหลือง ฉันนัน้ เหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความ
สําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่หก ฯ
๗. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะ
แดง แดงลวน มีรัศมีแดง ดอกหงอนไกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มี

รัศมีแดง หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกลี้ยง แดง มี
วรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง ฉันนั้นเหมือนกัน
ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภาย*ตนะขอที่เจ็ด ฯ
๘. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มี
วรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณะขาว ขาว
ลวน มีรัศมีขาว หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสีมีสวนทั้งสองเกลีย้ ง ขาว มี
วรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว ฉันนั้นเหมือนกัน
ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภาย*ตนะขอที่แปด ฯ
[๓๕๐]
วิโมกข ๘ อยาง
๑. บุคคลเห็นรูปทั้งหลาย อันนี้เปนวิโมกขขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก อันนี้เปน
วิโมกขขอที่สอง ฯ
๓. บุคคลยอมนอมใจไปวาสิ่งนี้งามทีเดียว อันนี้เปนวิโมกขขอที่สาม ฯ
๔. เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญา
ดับไป เพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญา บุคคลยอมเขาถึงอากาสานัญจายตนะ
ดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิไดดังนี้อยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่สี่ ฯ
๕. เพราะลวงเสียซึ่งอาการสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลยอม
เขาถึงวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได ดังนี้อยู อันนี้เปน
วิโมกขขอที่หา ฯ
๖. เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลยอมเขา
ถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร อันนี้เปนวิโมกขขอที่หก ฯ
๗. เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลยอมเขา
ถึงเนวสัญญายตนะอยู อันนี้เปนวิโมกขอที่เจ็ด ฯ
๘. เพราะลวงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคล
ยอมเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่แปด ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ เหลานี้แล อันพระผูมี
พระภาคผูทรงรูทรงเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดย
ชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนาไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การที่
พรหมจรรยนพี้ ึงยั่งยืนตั้งอยูน านนั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความ
สุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข

แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
จบ หมวด ๘
----------หมวด ๙
[๓๕๑] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ ที่พระผูมีพระภาค
ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว โดยชอบ
แลวมีอยู พวกเราทั้งหมดดวยกัน พึงสังคายนาไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การ
ที่พรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนตั้งอยูนานนั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความ
สุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ เปนไฉน ฯ
อาฆาตวัตถุ ๙ อยาง
๑. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ไดประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเราแลว
๒. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา
๓. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้จักประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา
๔. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ไดประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกบุคคล
ผูเปนที่รักเปนที่ชอบใจของเราแลว
๕. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแก
บุคคลผูเปนที่รักเปนที่ชอบใจของเรา
๖. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้จักประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแก
บุคคลผูเปนที่รักเปนที่ขอบใจของเรา
๗. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ไดประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคล
ผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเราแลว
๘. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่เปนประโยชนแก
บุคคลผูไมเปนที่ชอบใจของเรา
๙. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้จักประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกบุคคล
ผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเรา ฯ
[๓๕๒]
อาฆาตปฏิวินัย ๙ อยาง
๑. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาไดประพฤติสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกเราแลว เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกเรา จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน
๒. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชน
แกเรา จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน
๓. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติสิ่งที่ไมเปน

ประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชน
แกเรา จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน
๔. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาไดประพฤติสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนั้น การที่จะไมให
มีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน
๕. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไม
มีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน
๖. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการ
ประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน
๗. บรรเทาความอาฆาตดวยคิดวา เขาไดประพฤติสิ่งที่เปนประโยชน
แกบุคคลผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนั้น การที่จะไมให
มีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน
๘. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่เปน
ประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะ
ไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน
๙. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติสิ่งที่เปนประโยชน
แกบุคคลผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมี
การประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนั้นแตที่ไหน
[๓๕๓]
สัตตาวาส ๙ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน
เชนพวกมนุษย เทวดาบางพวก วินิปาติกะบางพวกนี้สัตตาวาสขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยาง
เดียวกัน เชนพวกเทพผูนับเนื่องในพวกพรหม ซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้สัตตาวาส
ขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกันมีสัญญาตาง
กัน เชนพวกเทพเหลาอาภัสสระ นี้สัตตาวาสขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกันมีสัญญา
อยางเดียวกัน เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหา นี้สัตตาวาสขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งไมมีสัญญา ไมรูสึกเสวย
อารมณ เชนพวกเทพเหลาอสัญญีสัตว นี้สัตตาวาสขอที่หา ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญา เขา

ถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศที่สุดมิได ดังนี้ นี้สัตตาวาส
ขอที่หก ฯ
๗. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเพราะลวงซึ่งอากาสานัญจายตนะ
โดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่
สุดมิได นี้สัตตาวาสขอที่เจ็ด ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเพราะลวงเสียซึง่ วิญญานัญ*จายตนะโดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมี
อะไรนี้สัตตาวาสขอที่แปด ฯ
๙. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะดวยมนสิการวา นีส่ งบ
นี่ประณีต นี้สัตตาวาสขอที่เกา ฯ
[๓๕๔]
อขณะอสมัยเพื่อพรหมจริยวาส ๙ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติ
ในโลกนี้ และธรรมที่พระองคทรงแสดง ก็เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไป
เพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว แตบุคคลนี้เขา
ถึงนรกเสีย นี้มใิ ชขณะมิใชสมัยเพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความ
สงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศ
แตบุคคลนี้เขาถึงกําเนิดสัตวดริ ัจฉานเสีย นี้มใิ ชขณะมิใชสมัยเพื่อการอยู
ประพฤติพรหมจรรยขอที่สอง ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความ
สงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศ
ไว แตบุคคลนี้เขาถึงวิสัยแหงเปรตเสียนี้มิใชสมัยเพื่อการอยูป ระพฤติพรหมจรรย
ขอที่สาม ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความ
สงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศ
ไว แตบุคคลนี้เขาถึงอสุรกายเสียมิใชขณะมินี้มิใชขณะชิใชสมัยเพื่อการอยู
ประพฤติพรหมจรรยขอที่สี่ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความ
สงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศ

ไว บุคคลนี้เขาถึงพวกเทพที่มีอายุยืนพวกใดพวกหนึ่งเสีย นีม้ ิใชขณะมิใชสมัย
เพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่หา ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความ
สงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศ
ไว แตบุคคลนี้เกิดเสียในปจจันติมชนบท ในจําพวกชนชาติมิลักขะผูโงเขลา ไร
คติของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นี้มิใชขณะมิใชสมัยเพื่อการอยูพระพฤติ
พรหมจรรยขอที่หก ฯ
๗. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความ
สงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศ
ไว และบุคคลนี้ก็เกิดในมัชฌิมชนบทแตเขาเปนคนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริตวา
ทานที่บุคคลใหไมมีผลการบูชาไมมีผล ผลวิบากของกรรมที่บุคคลทําดีหรือทําชั่ว
ไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี โอปปาติกะสัตวไมมี
ในโลก ไมมีสมณพราหมณ ผูดําเนินไปดี ปฏิบัติชอบแลว กระทําใหแจงซึ่ง
โลกนี้และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลวยังผูอื่นใหรู นี้มิใชขณะมิใชสมัย
เพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่เจ็ด ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมที่พระองคทรงแสดงก็เปนไปเพื่อความ
สงบระงับ เปนไปเพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอันพระสุคตประกาศ
ไว และบุคคลนี้ก็เกิดในมัชฌิมชนบทแตเปนคนโงเซอะซะ เปนคนใบ ไมสามารถ
ที่จะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้มิใชขณะมิใชสมัยเพื่อการอยูประพฤติ
พรหมจรรยขอที่แปด ฯ
๙. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจามิไดเสด็จอุบัติในโลก และธรรมที่เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนไป
เพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว ก็มิไดมีผูทรง
แสดงไว และบุคคลนี้เกิดในมัชฌิมชนบท เปนคนมีปญญาไมเซอะซะ ไมเปน
คนใบ สามารถที่จะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้มิใชขณะมิใชสมัยเพื่อ
การอยูประพฤติพรหมจรรยขอ ที่เกา ฯ
[๓๕๕]
อนุปุพพวิหาร ๙ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มี
ความผองใสแหงจิตใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับ

ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขามีสติ มี
สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะ
ทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปนสุขดังนี้ ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌานไม
มีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึง่ รูป
สัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไปเพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญา
เขาถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได ดังนี้อยู ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึ่ง
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการ
วา วิญญาณหาที่สุดมิได ดังนี้อยู ฯ
๗. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึง่
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการ
วา ไมมีอะไร ดังนี้อยู ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงซึ่งอากิญ*จัญญายตนะโดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู ฯ
๙. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซึ่ง
เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง แลวเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู ฯ
[๓๕๖]
อนุปุพพนิโรธ ๙ อยาง
๑. กามสัญญาของทานผูเขาปฐมฌานยอมดับไป
๒. วิตกวิจารของทานผูเขาทุติยฌานยอมดับไป
๓. ปติของทานผูเขาตติยฌานยอมดับไป
๔. ลมอัสสาสะและปสสาสะของทานผูเขาจตุตถฌาน ยอมดับไป
๕. รูปสัญญาของทานผูเขาอากาสานัญจายตนะสมาบัติ ยอมดับไป
๖. อากาสานัญจายตนสัญญาของทานผูเขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติยอม
ดับไป
๗. วิญญาณัญจายตนสัญญาของทานผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัติยอมดับไป
๘. อากิญจัญญายตนสัญญาของทานผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
ยอมดับไป
๙. สัญญาและเวทนาของทานผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธยอมดับไป ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ เหลานี้แล อันพระผูมี*พระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว

โดยชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น
การที่พรหมจรรยนี้พึงยัง่ ยืนตัง้ อยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อ
ความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบ หมวด ๙
----------หมวด ๑๐
[๓๕๗] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ ที่พระผูมี*พระภาคผูทรงรูทรงเห็นเปนพระอรหันตสันมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว
โดยชอบมีอยู พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น
การที่พรหมจรรยนี้พึงยัง่ ยืนตัง้ อยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อ
ความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ เปนไฉน ฯ
นาถกรณธรรม ๑๐ อยาง
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สํารวมระวังในพระ*ปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูมีศีล
สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัยใน
โทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย นี้เปนนาถกรณธรรม ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูมีธรรม อันสดับ
แลวมาก ทรงธรรมที่ไดสดับแลว สะสมธรรมที่ไดสดับแลว ธรรมที่งามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงเห็นปานนั้น อันเธอไดสดับแลวมาก
ทรงไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดีดว ยความเห็น ผูมีอายุ
ทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูมีธรรมอันสดับแลวมาก ทรงธรรมที่ไดสดับแลว
สะสมธรรมที่ไดสดับแลว ธรรมที่งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงเห็น
ปานนั้น อันเธอไดสดับแลวมาก ทรงไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทง
ตลอดดวยดีดว ยความเห็น นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี
มีเพื่อนดี ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้ก็
เปนนาถกรณธรรม ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวย
ธรรมที่กระทําใหเปนผูวางาย เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนีโดยเบื้องขวา ผูม ี

อายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมที่กระทําใหเปนผูวางาย
เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนีโดยเบื้องขวา นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูขยันไมเกียจคราน
ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกรณียะนั้นๆ สามารถทํา
สามารถจัดในกรณียกิจใหญนอยของเพือ่ นสพรหมจารีทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปน
คนขยันไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายใน
กรณียะนั้นๆ สามารถทํา สามารถจัดในกรณียกิจใหญนอยของเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลาย นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจา
นารัก มีความปราโมทยยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวนิ ัย แมขอที่ภิกษุเปนคน
ใครในธรรมเจรจานารัก มีความปราโมทยยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวินัย นี้ก็
เปนนาถกรณธรรม ฯ
๗. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไขตามมีตามได ผูมี
อายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
เภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ
๘. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร
เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อจะยังกุศลธรรมใหถึงพรอมอยู เปนผูมีเรี่ยวแรง มีความ
บากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในธรรมที่เปนกุศล ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุ
ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพือ่ จะยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีเรีย่ วแรง
มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในธรรมที่เปนกุศล นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ
๙. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวย
สติและปญญาเครื่องรักษาตนอยางยอดเยี่ยม แมสิ่งที่ทําแลวนาน แมคําที่พูด
แลวนาน ก็นึกไดระลึกได ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบ
ดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตนอยางยอดเยี่ยม แมสิ่งที่ทําแลวนาน แมคําที่พูด
แลวนาน ก็นึกไดระลึกได นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ
๑๐. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบ
ดวยปญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความ
สิ้นทุกขโดยชอบ ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนคนมีปญญา ประกอบดวย
ปญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกข
โดยชอบ นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ
[๓๕๘] กสิณายตนะ [แดนกสิณ] ๑๐ อยาง
๑. ผูหนึ่งยอมจําปฐวีกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับ
หาประมาณมิได

๒. ผูหนึ่งยอมจําอาโปกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตาม
ลําดับหาประมาณมิได
๓. ผูหนึ่งยอมจําเตโชกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตาม
ลําดับหาประมาณมิได
๔. ผูหนึ่งยอมจําวาโยกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตาม
ลําดับหาประมาณมิได
๕. ผูหนึ่งยอมจํานีลกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับ
หาประมาณมิได
๖. ผูหนึ่งยอมจําปตกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับ
หาประมาณมิได
๗. ผูหนึ่งยอมจําโลหิตกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตาม
ลําดับหาประมาณมิได
๘. ผูหนึ่งยอมจําโอทาตกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตาม
ลําดับหาประมาณหามิได
๙. ผูหนึ่งยอมจําอากาสกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตาม
ลําดับหาประมาณมิได
๑๐. ผูหนึ่งยอมจําวิญญาณกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตาม
ลําดับหาประมาณมิได
[๓๕๙]
อกุศลกรรมบถ ๑๐ อยาง
๑. ปาณาติบาต
[การยังสัตวมีชีวติ ใหตกลวงไป]
๒. อทินนาทาน
[การถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให]
๓. กาเมสุมิจฉาจาร
[การประพฤติผิดในกาม]
๔. มุสาวาท
[พูดเท็จ]
๕. ปสุณาวาจา
[พูดสอเสียด]
๖. ผรุสวาจา
[พูดคําหยาบ]
๗. สัมผัปปลาป
[พูดเพอเจอ]
๘. อภิชฌา
[ความโลภอยากไดของเขา]
๙. พยาบาท
[ความปองรายเขา]
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ
[ความเห็นผิด]
[๓๖๐]
กุศลกรรมบถ ๑๐ อยาง
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการยังสัตวมีชีวิต
ใหตกลวงไป]
๒. อทินนาทานา เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการถือเอาสิ่งของที่
เจาของมิไดให]

๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการประพฤติผิด
ในกาม]
๔. มุสาวาทา เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการพูดเท็จ]
๕. ปสุณาย วาจาย เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการพูดสอเสียด]
๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการพูดคําหยาบ]
๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี
[เจตนาเครื่องเวน จากการพูดเพอเจอ]
๘. อนภิชฌา
[ความไมโลภอยากไดของเขา]
๙. อัพยาบาท
[ความไมปองรายเขา]
๑๐. สัมมาทิฏฐิ
[ความเห็นชอบ]
[๓๖๑]
อริยวาส ๑๐ อยาง
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้
๑. เปนผูมีองคหาอันละขาดแลว
๒. เปนผูประกอบดวยองคหก
๓. เปนผูมีอารักขาอยางหนึ่ง
๔. เปนผูมีที่พิงสี่
๕. เปนผูมีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาเสียแลว
๖. เปนผูมีการแสวงหาอันสละแลวโดยชอบ
๗. เปนผูมีความดําริไมขุนมัว
๘. เปนผูมีกายสังขารสงบระงับ
๙. เปนผูมีจิตพนวิเศษดีแลว
๑๐. เปนผูมีปญญาพนวิเศษดีแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีองคหาอัน
ละขาดแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ เปนผูมีกามฉันทะอันละได
ขาดแลว มีความพยาบาทอันละไดขาดแลว มีถีนมิทธะอันละไดขาดแลว มิ
อุทธัจจกุกกุจจะอันละไดขาดแลว มีวิจิกิจฉาอันละไดขาดแลว ผูมีอายุทั้งหลาย
อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูมีองคหาอันละไดขาดแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูประกอบดวย
องคหก ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ เห็นรูปดวยนัยนตาแลว
เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหูแลว
เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ดมกลิ่นดวยจมูก
แลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ลิ้มรสดวยลิ้น
แลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ถูกตอง

โผฏฐัพพะดวยกายแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะ
อยู รูแจงธรรมดวยใจแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติ
สัมปชัญญะอยู ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวย
องคหก ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีอารักขาอยางหนึ่ง ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ ยอมประกอบดวยใจอันมี
สติเปนเครื่องอารักขา ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูมีอารักขา
อยางหนึ่ง ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีที่พิงสี่ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ พิจารณาแลวเสพของ
อยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกลัน้ ของอยางหนึง่ พิจารณาแลวเวนของอยางหนึ่ง
พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปน
ผูมีที่พิงสี่ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีสัจจะเฉพาะอยาง
อันบรรเทาเสียแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สัจจะเฉพาะอยางเปนอันมากของสมณะและ
พราหมณเปนอันมาก ยอมเปนของอันภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ ทําใหเบาบรรเทา
เสียแลว สละ คลาย ปลอย ละ สละคืนเสียหมดสิ้นแลว ผูมีอายุทั้งหลาย
อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูมีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาเสียแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีการแสวงหาอัน
สละแลวโดยชอบ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ เปนผูมีการแสวงหากาม
อันละไดขาดแลว มีการแสวงหาภพอันละไดขาดแลว มีการแสวงหาพรหมจรรย
อันสละคืนแลว ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูมีการแสวงหาอัน
สละแลวโดยชอบ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีความดําริไม
ขุนมัว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ เปนผูละความดําริใน
ทางกามไดขาดแลว เปนผูละความดําริในทางพยาบาทไดขาดแลว เปนผูละความ
ดําริในทางเบียดเบียนไดขาดแลว ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูมี
ความดําริไมขุนมัว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีกายสังขารสงบ
ระงับ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ บรรลุจตุตถฌานอันไมมี

ทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มี
อุกเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูมี
กายสังขารสงบระงับ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีจิตพนวิเศษ
ดีแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ มีจิตพนแลวจากราคะ
มีจิตพนแลวจากโทสะ มีจิตพนแลวจากโมหะ ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล
ภิกษุชื่อวาเปนผูมีจิตพนวิเศษดีแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีปญญาพนวิเศษ
ดีแลว ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ ยอมรูชัดวา ราคะอันเรา
ละไดแลว ถอนรากขึ้นเสียไดแลว กระทําใหเปนดุจตนตาลอันไมมีที่ตั้งแลว ๑ทําใหเปนของไมมีแลว มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา โทสะอันเราละไดแลว
@๑. เชนตาลยอดดวน ไมงอกขึ้นตอไป
ถอนรากขึ้นเสียไดแลว กระทําใหเปนดุจตนตาลอันไมมีที่ตั้งแลว ทําใหเปนของ
ไมมีแลว มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา โมหะอันเราละไดแลว ถอนรากขึ้น
เสียไดแลว กระทําใหเปนดุจตนตาลอันไมมีที่ตั้งแลว ทําใหเปนของไมมีแลว
มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูมี
ปญญาพนวิเศษดีแลว ฯ
[๓๖๒]
อเสกขธรรม ๑๐ อยาง
๑. ความเห็นชอบที่เปนของพระอเสขะ
๒. ความดําริชอบที่เปนของพระอเสขะ
๓. เจรจาชอบที่เปนของพระอเสขะ
๔. การงานชอบที่เปนของพระอเสขะ
๕. การเลี้ยงชีวิตชอบที่เปนของพระอเสขะ
๖. ความเพียรชอบที่เปนของพระอเสขะ
๗. ความระลึกชอบที่เปนของพระอเสขะ
๘. ความตั้งใจชอบที่เปนของพระอเสขะ
๙. ความรูชอบที่เปนของพระอเสขะ
๑๐. ความหลุดพนชอบที่เปนของพระอเสขะ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ เหลานี้แล อันพระผูม-ี
*พระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไว
ชอบแลว พวกเราทั้งหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกัน การที่พรหมจรรย
นี้ยั่งยืนตั้งอยูนานนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก

เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ฯ
จบ หมวด ๑๐
-----------[๓๖๓] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแลวตรัสกะทานพระ
สารีบุตรวา ดีละ ดีละ สารีบุตร ดูกรสารีบุตร เธอไดภาษิตสังคีติปริยายแก
ภิกษุทั้งหลาย เปนการดีแลว ดังนี้ ทานพระสารีบุตร ไดกลาวสังคีติปริยายนี้
แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย และภิกษุเหลานั้นตางดีใจ ชื่นชมภาษิตของทาน
พระสารีบุตรแลว ดังนี้แล ฯ
จบ สังคีติสูตร ที่ ๑๐
----------------๑๑. ทสุตตรสูตร (๓๔)
------------------[๓๖๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป
ประทับอยู ณ ฝงสระโบกขรณี ชื่อคัคครา เขตนครจัมปา ณ ที่นั้น ทานพระสารีบุตร
เรียกภิกษุทั้งหลายแลว ภิกษุพวกนั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาววา
[๓๖๕] เราจักกลาวธรรมอยางสูงสิบหมวด สําหรับ
เปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหมด เพือ่ ถึง
พระนิพพาน เพื่อกระทําที่สุดแหงทุกข ฯ
[๓๖๖] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งมีอุปการะมาก ธรรมอยาง*หนึ่งควรใหเจริญ ธรรมอยางหนึ่งควรกําหนดรู ธรรมอยางหนึ่งควรละ ธรรม
อยางหนึ่งเปนไปในสวนขางเสื่อม ธรรมอยางหนึ่งเปนไปในสวนขางวิเศษ ธรรม
อยางหนึ่งแทงตลอดไดยาก ธรรมอยางหนึ่งควรใหบังเกิดขึ้น ธรรมอยางหนึง่ ควรรู
ยิ่ง ธรรมอยางหนึ่งควรทําใหแจง ฯ
[๓๖๗] ธรรมอยางหนึ่งที่มีอุปการะมากเปนไฉน คือความไมประมาทใน
กุศลธรรมทั้งหลาย นี้ธรรมอยางหนึ่งที่มีอุปการะมาก ฯ
[๓๖๘] ธรรมอยางหนึ่งที่ควรใหเจริญเปนไฉน คือกายคตาสติอันประกอบ
ดวยความสําราญ นี้ธรรมอยางหนึ่งที่ควรใหเจริญ ฯ
[๓๖๙] ธรรมอยางหนึ่งที่ควรกําหนดรูเปนไฉน คือผัสสะที่ยังมีอาสวะ
มีอุปาทาน นี้ธรรมอยางหนึ่งที่ควรกําหนดรู ฯ
[๓๗๐] ธรรมอยางหนึ่งที่ควรละเปนไฉน คืออัสมิมานะ นี้ธรรมอยางหนึ่ง
ที่ควรละ ฯ

[๓๗๑] ธรรมอยางหนึ่งที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือการกระทํา
ไวในใจโดยไมแยบคาย นี้ธรรมอยางหนึ่งที่เปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๓๗๒] ธรรมอยางหนึ่งที่เปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือการกระทํา
ไวในใจโดยแยบคาย นี้ธรรมอยางหนึ่งที่เปนไปในสวนขางดี ฯ
[๓๗๓] ธรรมอยางหนึ่งที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน คือเจโตสมาธิเปน
อนันตริก ๑- นี้ธรรมอยางหนึ่งที่แทงตลอดไดยาก ฯ
[๓๗๔] ธรรมอยางหนึ่งที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน คือญาณที่ไมกําเริบ
นี้ธรรมอยางหนึ่งที่ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๓๗๕] ธรรมอยางหนึ่งที่ควรรูยงิ่ เปนไฉน คือสัตวทั้งหลายทั้งปวงมี
อาหารเปนที่ตั้ง นี้ธรรมอยางหนึ่งที่ควรรูยงิ่ ฯ
[๓๗๖] ธรรมอยางหนึ่งที่ควรทําใหแจงเปนไฉน คือเจโตวิมุตติอันไม
กําเริบ นี้ธรรมอยางหนึ่งที่ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้งสิบดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด
ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๓๗๗] ธรรม ๒ อยางมีอปุ การะมาก ธรรม ๒ อยางควรใหเจริญ ธรรม
๒ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๒ อยางควรละ ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวน
ขางเสื่อม ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวนขางวิเศษ ธรรม ๒ อยางแทงตลอดไดยาก
ธรรม ๒ อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม ๒ อยางควรรูย ิ่ง ธรรม ๒ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๓๗๘] ธรรม ๒ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน คือ สติ ๑ สัมปชัญญะ ๑
ธรรม ๒ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๓๗๙] ธรรม ๒ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสนา ๑
ธรรม ๒ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๓๘๐] ธรรม ๒ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน คือ นาม ๑ รูป ๑ ธรรม
๒ อยางเหลานีค้ วรกําหนดรู ฯ
@๑. คือจิตเปนสมาธิเปนลําดับติดตอกันไป หาธรรมอื่นจะบังจะกั้นมิได อธิบาย
@วา ผลจิตบังเกิดในลําดับแหงมัคคจิตมรรค บังเกิดขณะจิตหนึ่งแลวก็ถงึ ผล จะไดมีจิตอื่น
@เขากั้น กางอยูหามิได
[๓๘๑] ธรรม ๒ อยางที่ควรละเปนไฉน คือ อวิชชา ๑ ภวตัณหา ๑
ธรรม ๒ อยางเหลานี้ควรละ ฯ
[๓๘๒] ธรรม ๒ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือ ความ
เปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานี้ เปนไปในสวน
ขางเสื่อม ฯ
[๓๘๓] ธรรม ๒ อยางที่เปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือความเปน
ผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ

[๓๘๔] ธรรม ๒ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน คือ สิ่งใดเปนเหตุ
ปจจัยเพื่อความเศราหมองของเหลาสัตว ๑ สิ่งใดเปนเหตุ เปนปจจัยเพื่อความ
บริสุทธิ์ของเหลาสัตว ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานีแ้ ทงตลอดไดยาก ฯ
[๓๘๕] ธรรม ๒ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน คือ ญาณ ๒ ไดแก
ญาณในความสิ้นไป ๑ ญาณในความไมบังเกิดขึ้น ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานีค้ วร
ใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๓๘๖] ธรรม ๒ อยางที่ควรรูย ิ่งเปนไฉน คือ ธาตุ ๒ ไดแกสังขตธาตุ ๑
อสังขตธาตุ ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานี้ควรรูย ิ่ง ฯ
[๓๘๗] ธรรม ๒ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน คือ วิชชา ๑ วิมุตติ ๑
ธรรม ๒ เหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้งยี่สบิ ดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด
ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๓๘๘] ธรรม ๓ อยางมีอปุ การะมาก ธรรม ๓ อยางควรใหเจริญ ธรรม
๓ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๓ อยางควรละ ธรรม ๓ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อม
ธรรม ๓ อยางเปนไปในสวนขางวิเศษ ธรรม ๓ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม
๓ อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม ๓ อยางควรรูย ิ่ง ธรรม ๓ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๓๘๙] ธรรม ๓ อยางที่มีอปุ การะมากเปนไฉน คือ การคบหาสัตบุรุษ ๑
การฟงธรรมของสัตบุรุษ ๑ การปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม ๑ ธรรม ๓ อยาง
เหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๓๙๐] ธรรม ๓ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน คือ สมาธิ ๓ ไดแกสมาธิ
มีวิตกมีวิจาร ๑ สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจาร ๑ สมาธิไมมีวิตกไมมีวิจาร ๑ ธรรม
๓ อยางเหลานีค้ วรใหเจริญ ฯ
[๓๙๑] ธรรม ๓ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน คือ เวทนา ๓ ไดแกสุข
เวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
[๓๙๒] ธรรม ๓ อยางที่ควรละเปนไฉน คือ ตัณหา ๓ ไดแกกามตัณหา ๑
ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้ควรละ ฯ
[๓๙๓] ธรรม ๓ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือ อกุศลมูล
๓ ไดแกอกุศลมูลคือโลภะ ๑ อกุศลมูลคือโทสะ ๑ อกุศลมูลคือโมหะ ๑ ธรรม
๓ อยางเหลานีเ้ ปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๓๙๔] ธรรม ๓ ที่เปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือกุศลมูล ๓ อยาง
ไดแกกุศลมูลคืออโลภะ ๑ กุศลมูลคืออโทสะ ๑ กุศลมูลคือ อโมหะ ๑ ธรรม
๓ อยางเหลานีเ้ ปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
[๓๙๕] ธรรม ๓ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน คือธาตุเปนที่ตั้งแหง
ความสลัดออก ๓ คือเนกขัมมะเปนที่ถายถอนกาม ๑ อรูปเปนที่ถายถอนรูป ๑

นิโรธเปนที่ถายถอนสิ่งที่เกิดแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยเหตุเกิดขึ้นแลว
อยางใดอยางหนึ่ง ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ
[๓๙๖] ธรรม ๓ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน คือญาณ ๓ ไดแก
อตีตังสญาณ ๑ อนาคตังสญาณ ๑ ปจจุปนนังสญาณ ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้
ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๓๙๗] ธรรม ๓ อยางที่ควรรูย ิ่งเปนไฉน คือธาตุ ๓ ไดแกกามธาตุ ๑
รูปธาตุ ๑ อรูปธาตุ ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้ ควรรูย ิ่ง ฯ
[๓๙๘] ธรรม ๓ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน คือวิชชา ๓ ไดแกวิชชา
คือความรูระลึกถึงชาติหนหลังได ๑ (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) วิชชาคือความรูใน
การจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย ๑ (จุตูปปาตญาณ) วิชชาคือความรูในความสิ้น
ไปแหงอาสวะทั้งหลาย ๑ (อาสวักขยญาณ) ธรรม ๓ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้ง ๓๐ ดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด
ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๓๙๙] ธรรม ๔ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๔ อยางควรเจริญ ธรรม
๔ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๔ อยางควรละ ธรรม ๔ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อม
ธรรม ๔ อยางเปนไปในสวนขางวิเศษ ธรรม ๔ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๔
อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม ๔ อยางควรรูยงิ่ ธรรม ๔ อยางควรกระทําใหแจง ฯ
[๔๐๐] ธรรม ๔ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน คือจักร ๔ ไดแกการอยู
ในประเทศอันสมควร ๑ การคบสัตบุรุษ ๑ การตั้งตนไวชอบ ๑ ความเปนผูมีบุญ
กระทําไวแลวในปางกอน ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๔๐๑] ธรรม ๔ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน คือสติปฏฐาน ๔ ดูกรผูมี
อายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดความยินดีความยินรายในโลกเสียได ๑
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด
ความยินดีความยินรายในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดความยินดีความยินรายในโลกเสียได ๑
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด
ความยินดีความยินรายในโลกเสียได ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานีค้ วรใหเจริญ ฯ
[๔๐๒] ธรรม ๔ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน คืออาหาร ๔ ไดแกกวฬิง*การาหาร ๑- ที่หยาบหรือละเอียด ๑ ผัสสาหาร ๑ มโนสัญเจตนาหาร ๒- ๑ วิญ*ญาณาหาร ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
@๑. อาหารคือคําขาว ๒. อาหารคือความตั้งใจ
[๔๐๓] ธรรม ๔ อยางที่ควรละเปนไฉน คือโอฆะ ๔ ไดแกโอฆะคือ
กาม ๑ โอฆะคือภพ ๑ โอฆะคือทิฐิ ๑ โอฆะคืออวิชชา ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้

ควรละ ฯ
[๔๐๔] ธรรม ๔ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือ โยคะ ๔
ไดแกโยคะคือกาม โยคะคือภพ โยคะคือทิฐิ โยคะ คืออวิชชา ธรรม ๔ อยาง
เหลานี้เปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๔๐๕] ธรรม ๔ อยางที่เปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือความพราก
๔ ไดแกความพรากจากกาม ๑ ความพรากจากภพ ๑ ความพรากจากทิฐิ ๑ ความ
พรากจากอวิชชา ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางวิเศษ ฯ
[๔๐๖] ธรรม ๔ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน คือสมาธิ ๔ ไดแก
สมาธิเปนไปในสวนขางเสื่อม ๑ สมาธิเปนไปในสวนขางทรงอยู ๑ สมาธิเปน
ไปในสวนขางวิเศษ ๑ สมาธิเปนไปในสวนขางแทงตลอด ๑ ธรรม ๔ อยาง
เหลานี้รูไดยาก ฯ
[๔๐๗] ธรรม ๔ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน คือญาณ ๔ ไดแก
ญาณในธรรม ๑ ญาณในความคลอยตาม ๑ ญาณในความกําหนด ๑ ญาณใน
สมมติ ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานีค้ วรใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๔๐๘] ธรรม ๔ อยางที่ควรรูยงิ่ เปนไฉน คือ อริยสัจ ๔ ไดแกทุกข
อริยสัจ ๑ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธคามีนีปฏิปทา
อริยสัจ ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้ควรรูยงิ่ ฯ
[๔๐๙] ธรรม ๔ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน คือสามัญผล ๔ ไดแก
โสดาปตติผล ๑ สกทาคามิผล ๑ อนาคามิผล ๑ อรหัตตผล ๑ ธรรม ๔ อยาง
เหลานี้ควรกระทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้งสี่สิบดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมเปนอยางอืน่
ไมผิดพลาด อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๔๑๐] ธรรม ๕ อยางมีอุปการะมาก ธรรม ๕ อยางควรใหเจริญ ธรรม
๕ อยางควรกําหนดใหรู ธรรม ๕ อยางควรละ ธรรม ๕ อยางเปนไปในสวนขาง*เสื่อม ธรรม ๕ อยางเปนไปในสวนขางวิเศษ ธรรม ๕ อยางแทงตลอดไดยาก
ธรรม ๕ อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม ๕ อยางควรรูย ิ่ง ธรรม ๕ อยางควรทํา
ใหแจง ฯ
[๔๑๑] ธรรม ๕ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน คือองคเปนที่ตั้งแหง
ความเพียร ๕ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้เปนผูมีศรัทธา
เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค
นั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไป
ดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ๑
เปนผูมีอาพาธนอย มีทุกขนอย ประกอบดวยไฟธาตุมีผลสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก

ไมรอนนัก พอปานกลาง ควรแกการตั้ง ความเพียร ๑ เปนผูไมโออวด ไมมมี ายา
กระทําตนใหแจงตามเปนจริงในพระศาสดาหรือเพือ่ นสพรหมจรรยผูเปนวิญู ๑
เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม
มีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ๑ เปนผูมีปญญา ประกอบ
ดวยปญญา อันเห็นความเกิดและความดับเปนอริยะ เปนไปเพื่อความแทงตลอด
อันจะใหถึงความสิ้นทุกข โดยชอบ ๑ ธรรม ๕ อยางเหลานีม้ ีอุปการะมาก ฯ
[๔๑๒] ธรรม ๕ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน คือสัมมาสมาธิ อัน*ประกอบดวยองค ๕ ไดแกปติแผไป ๑ สุขแผไป ๑ การกําหนดใจผูอื่นแผไป ๑
แสงสวางแผไป ๑ นิมิตเปนเครื่องพิจารณา ๑ ธรรม ๕ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๔๑๓] ธรรม ๕ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน คืออุปาทานขันธ ๕ ได
แกอุปาทานขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทานขันธคือสัญญา อุปาทาน*ขันธคือสังขาร อุปาทานขันธคือวิญญาณ ธรรม ๕ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
[๔๑๔] ธรรม ๕ อยางที่ควรละเปนไฉน คือนิวรณ ๕ ไดแกกามฉันท*นิวรณ ๑ พยาปาทนิวรณ ๑ ถีนมิทธนิวรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑ วิจิกิจฉา
นิวรณ ๑ ธรรม ๕ อยางเหลานีค้ วรละ ฯ
[๔๑๕] ธรรม ๕ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือเจโตขีลธรรม
๕ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมนอ มใจไป
ไมเลื่อมใสในพระศาสดา จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ ความ
ประกอบเนืองๆ เพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อความตั้งมั่น ภิกษุใดยอมเคลือบ*แคลง สงสัย ไมนอมไป ไมเลื่อมใสในพระศาสดา จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอม
ไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อ
ความตั้งมั่น จิตของภิกษุใดยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ
เพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อความตั้งมั่น อันนี้เปนเจโตขีลธรรมขอที่หนึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจไป ไมเลื่อมใส
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ในความศึกษา ... ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูโกรธ มีใจไมแชมชื่น ขัดใจ มีใจกระดาง ใน
เพื่อนพรหมจรรย ภิกษุใดเปนผูโกรธ มีใจไมแชมชื่น ขัดใจ มีใจกระดาง ใน
เพื่อนพรหมจรรย จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ
เนืองๆ เพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อความตั้งมั่น จิตของภิกษุใดยอมไมนอม
ไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความไมขาดสาย เพื่อความตั้งมั่น
อันนี้เปนเจโตขีลธรรมขอที่ ๕ ธรรม ๕ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๔๑๖] ธรรม ๕ อยางที่เปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คืออินทรีย ๕
ไดแกอินทรีย คือศรัทธา ๑ อินทรียคือวิรยิ ะ ๑ อินทรีย คือสติ ๑ อินทรีย
คือสมาธิ ๑ อินทรียคือปญญา ๑ ธรรม ๕ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ

[๔๑๗] ธรรม ๕ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน คือธาตุเปนที่ตั้ง
แหงความถายถอน ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ กระทําไว
ในใจซึ่งกามทั้งหลาย จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในกาม
ทั้งหลาย แตเมื่อเธอกระทําไวในใจซึ่งเนกขัมมะ จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู
นอมไปในเนกขัมมะ จิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว
พนดีแลว พรากแลวจากกามทั้งหลาย อาสวะเหลาใดบังเกิดขึ้นเพราะกามเปน
ปจจัย มีความทุกขและความเรารอน เธอพนแลวจากอาสวะเหลานั้น ไมตองเสวย
เวทนานั้น อันนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนที่ถายถอนกามทั้งหลาย ฯ
อีกขอหนึ่ง เมื่อภิกษุกระทําไวในใจซึ่งความพยาบาท จิตยอมไมแลนไป
ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในความพยาบาท แตเมื่อเธอกระทําไวในใจซึ่ง
ความไมพยาบาท จิตยอมแลนไป เลื่อมใสตั้งอยู นอมไปในความไมพยาบาท
จิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พรากแลวจากความพยาบาท
อาสวะเหลาใดบังเกิดขึ้น เพราะความพยาบาทเปนปจจัย มีความทุกขและความ
เรารอน เธอพนจากอาสวะเหลานั้น ไมตองเสวยเวทนานั้น อันนี้พระผูมีพระภาค
ตรัสวา เปนที่ถายถอนความพยาบาท ฯ
อีกขอหนึ่ง เมื่อภิกษุกระทําไวในใจซึ่งความเบียดเบียน จิตยอมไมแลนไป
ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในความเบียดเบียน แตเมื่อเธอกระทําไวในใจ
ซึ่งความไมเบียดเบียน จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู นอมไปในความไม
เบียดเบียน จิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พนดีแลว
พรากแลวจากความเบียดเบียน อาสวะเหลาใดบังเกิดขึ้น เพราะความเบียดเบียน
เปนปจจัย มีความทุกขและความเรารอน เธอพนแลวจากอาสวะเหลานั้น ไมตอง
เสวยเวทนานั้น อันนี้พระผูมพี ระภาคตรัสวา เปนที่ถายถอนความเบียดเบียน ฯ
อีกขอหนึ่ง เมื่อภิกษุกระทําไวในใจซึ่งรูปทั้งหลาย จิตยอมไมแลนไป
ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในรูปทั้งหลาย แตเมื่อเธอกระทําไวในใจซึ่ง
อรูป จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ตั้งอยู นอมไปในอรูป จิตของเธอดําเนินไปดี
แลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พนดีแลว พรากแลวจากรูปทั้งหลาย อาสวะ
เหลาใดบังเกิดขึ้น เพราะรูปเปนปจจัย มีความทุกขและความเรารอน เธอพน
แลวจากอาสวะเหลานั้น ไมตองเสวยเวทนานั้น อันนี้พระผูม ีพระภาคตรัสวาเปน
ที่ถายถอนรูปทั้งหลาย ฯ
อีกขอหนึ่ง เมื่อภิกษุกระทําไวในใจซึ่งกายของตน จิตยอมไมแลนไป
ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในกายของตน แตเมื่อเธอกระทําไวในใจซึ่ง
ความดับกายของตน จิตยอมแลนไปเลื่อมใส ตั้งอยู นอมไปในความดับกาย
ของตน จิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พนดีแลว
พรากแลวจากกายของตน อาสวะเหลาใดบังเกิดขึ้นเพราะกายของตนเปนปจจัย มี

ความทุกขและความเรารอน เธอพนแลวจากอาสวะเหลานั้น ไมตองเสวยเวทนา
นั้น อันนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนที่ถายถอนกายของตน ธรรม ๕ อยาง
เหลานี้รูไดยาก ฯ
[๔๑๘] ธรรม ๕ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน คือสัมมาสมาธิประ*กอบดวยญาณ ๕ ไดแกญาณบังเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้มีสุขในปจจุบัน และ
มีสุขเปนวิบากตอไป ๑ ญาณบังเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้เปนอริยะไมมีอามิส ๑
ญาณบังเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้อันบุรุษผูไมต่ําชาเสพแลว ๑ ญาณบังเกิด
ขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้สงบ ประณีต มีปฏิปสสัทธิอันไดแลว ถึงความเปน
ธรรมเอกผุดขึ้น และมิใชขมขี่หามดวยจิตเปนสสังขาร ญาณบังเกิดขึ้นเฉพาะตน
วา ก็เรานั้น มีสติ เขาสมาธินี้ และมีสติ ออกจากสมาธินี้ ๑ ธรรม ๕ อยาง
เหลานี้ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๔๑๙] ธรรม ๕ อยางที่ควรรูยงิ่ เปนไฉน คือวิมุตตายตนะ ๕ ดูกรผูมี*อายุทั้งหลาย พระศาสดาหรือสพรหมจารีผอู ยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึ่ง แสดง
ธรรมแกภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ ภิกษุยอมรูอ รรถทั่วถึง รูธ รรมทั่วถึงในธรรมนั้น
ตามที่ทานแสดง เมื่อเธอรูอรรถทั่วถึง รูธรรมทั่วถึง ปราโมทยยอมเกิด เมื่อ
ปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ กายสงบยอมได
เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น นี้เปนวิมุตตายตนะขอที่หนึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผอู ยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึ่ง
มิไดแสดงธรรมแกภิกษุเลย แตวาภิกษุอื่นแสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาแก
ผูอื่นโดยพิสดาร เธอยอมรูอ รรถทั่วถึง รูธรรมทั่วถึงในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุ
แสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร เมื่อเธอรูอรรถทั่วถึง รูธรรม
ทั่วถึง ปราโมทยยอมเกิด เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อมีใจกอปรดวยปติ
กายยอมสงบ กายสงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น นี้เปนวิมุต*ตายตนะขอที่สอง ฯ
อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผอู ยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึ่ง
มิไดแสดงธรรมแกภิกษุเลย ภิกษุอื่นก็มิไดแสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาแก
ผูอื่นโดยพิสดาร แตวากระทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาโดยพิสดาร
เธอยอมรูอรรถทั่วถึง รูธรรมทั่วถึงในธรรมนัน้ ตามที่ภิกษุกระทําการสาธยายธรรม
ตามที่ไดฟงไดเรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอรูอรรถทั่วถึง รูธรรมทั่วถึง ปราโมทย
ยอมเกิด เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ กาย
สงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตยอมตั้งมั่น นี้เปนวิมุตตายตนะขอที่สาม ฯ
อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผอู ยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึ่ง
มิไดแสดงธรรมแกภิกษุเลย ภิกษุอื่นก็มิไดแสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาแก
ผูอื่นโดยพิสดาร และมิไดกระทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาโดย

พิสดาร แตวาเธอตรึกตามตรองตาม เพงตาม ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมา
ดวยจิต เพงตามดวยใจ เธอยอมรูอรรถทั่วถึง รูธรรมทั่วถึงในธรรมนั้น ตามที่
เธอตรึกตาม ตรองตาม ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาดวยจิต เพงตามดวยใจ
เมื่อเธอรูอ รรถทั่วถึง รูธรรมทั่วถึง ปราโมทยยอมเกิด เมื่อปราโมทย ปติยอม
เกิด เมื่อมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ กายสงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข
จิตยอมตั้งมั่น นี้เปนวิมุตตายตนะขอที่สี่ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผอู ยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึ่ง
มิไดแสดงธรรมแกภิกษุเลย ภิกษุอื่นก็มิไดแสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาแก
ผูอื่นโดยพิสดาร และมิไดกระทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงไดเรียนมาโดย
พิสดาร และเธอมิไดตรึกตาม ตรองตาม ซึ่งธรรมที่ไดฟงไดเรียนมาดวยจิต มิได
เพงตามดวยใจ แตวาสมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่งที่ภิกษุนั้นเรียนดีแลว กระทําไว
ในใจดีแลว ทรงไวดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เธอยอมรูอรรถทั่วถึง
รูธรรมทั่วถึงในธรรมนั้น โดยประการที่สมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่งที่เธอเรียนดี
แลว กระทําไวในใจดีแลว ทรงไวดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เมื่อเธอ
รูอรรถทั่วถึง รูธ รรมทั่วถึง ปราโมทยยอมเกิด เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อ
มีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ กายสงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอม
ตั้งมั่น นี้เปนวิมุตตายตนะขอที่หา ธรรม ๕ อยางเหลานี้ควรรูยงิ่ ฯ
[๔๒๐] ธรรม ๕ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน คือธรรมขันธ ๕ ไดแก
สีลขันธ ๑ สมาธิขันธ ๑ ปญญาขันธ ๑ วิมุตติขันธ ๑ วิมุตติญาณทัสสนขันธ ๑
ธรรม ๕ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้ง ๕๐ อยางดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอนไมผิด
พลาด ไมเปนอยางอื่น อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๔๒๑] ธรรม ๖ อยางมีอปุ การะมาก ธรรม ๖ อยางควรใหเจริญ ธรรม
๖ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๖ อยางควรละ ธรรม ๖ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อม
ธรรม ๖ อยางเปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๖ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๖
อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม ๖ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๖ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๔๒๒] ธรรม ๖ อยางที่มอี ุปการะมากเปนไฉน ไดแกสาราณียธรรม
๖ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เขาไปตั้งกายกรรม ประกอบ
ดวยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปน
สาราณียธรรม กระทําใหเปนที่รัก ใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน
เพื่อความไมววิ าทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียว
กัน ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งวจีกรรม ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนพรหม*จรรยทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ... ฯ

อีกขอหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งมโนกรรม ประกอบดวยเมตตาในเพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ... ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมแบงปนลาภอันประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม
โดยที่สุดแมมาตรวาอาหารอันนับเนื่องในบาตร คือเฉลี่ยกันบริโภคกับเพื่อนพรหม*จรรย ผูมีศีลทั้งหลาย แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ... ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทงั้ หลายทั้งตอ
หนาและลับหลัง ในศีลอันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อัน
วิญูชนสรรเสริญแลว อันตัณหาและทิฐิ ไมแตะตองแลว เปนไปเพื่อสมาธิ
แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ... ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีทิฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายทั้งตอ
หนาและลับหลัง ในทิฐิอันประเสริฐ นําออกจากทุกข นําผูปฏิบัติตามเพื่อความ
สิ้นทุกข โดยชอบ แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม กระทําใหเปนที่รัก ใหเปนที่เคารพ
เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน
เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรม ๖ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๔๒๓] ธรรม ๖ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน คืออนุสติฐานะ ๖ ได
แกระลึกถึงคุณพระพุทธเจา ๑ ระลึกถึงคุณพระธรรม ๑ ระลึกถึงคุณพระสงฆ ๑
ระลึกถึงศีล ๑ ระลึกถึงทานที่ตนบริจาค ๑ ระลึกถึงคุณที่ทําบุคคลใหเปนเทวดา ๑
ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๔๒๔] ธรรม ๖ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน คืออายตนะ ภายใน ๖
ไดแกอายตนะคือตา ๑ อายตนะคือหู ๑ อายตนะคือจมูก ๑ อายตนะคือลิ้น ๑
อายตนะคือกาย ๑ อายตนะคือใจ ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
[๔๒๕] ธรรม ๖ อยางที่ควรละเปนไฉน คือตัณหา ๖ หมูไดแกตัณหา
ในรูป ๑ ตัณหาในเสียง ๑ ตัณหาในกลิ่น ๑ ตัณหาในรส ๑ ตัณหาใน
โผฏฐัพพะ ๑ ตัณหาในธรรม ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรละ ฯ
[๔๒๖] ธรรม ๖ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือความไม
เคารพ ๖ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไมมีความเคารพ ไมเชื่อ
ฟงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑ ในความศึกษา ๑ ใน
ความไมประมาท ๑ ในปฏิสันถาร ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขาง
เสื่อม ฯ
[๔๒๗] ธรรม ๖ อยางที่เปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน คือความ
เคารพ ๖ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีความเคารพเชื่อฟงใน
พระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑ ในความศึกษา ๑ ในความไม
ประมาท ๑ ในความปฏิสันถาร ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
[๔๒๘] ธรรม ๖ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน คือธาตุเปนที่ตั้งแหง

ความสลัดออก คือ
๑. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ก็
เมตตาเจโตวิมุตติเราใหเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยาน กระทํา
ใหเปนดุจที่ตั้ง คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้น
พยาบาทยังครอบงําจิตของเราตั้งอยู ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาได
พูดอยางนี้ ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การ
กลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ
มิใชโอกาส คําที่วา เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ ภิกษุใหเจริญแลว กระทําใหมากแลว
กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปนดุจที่ตั้ง คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภ
ดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้น พยาบาทจักครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู ดังนีน้ ั้น
มิใชฐานะที่จะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะวาเมตตาเจโตวิมุตตินี้ เปนที่สลัดออก
จากพยาบาท ฯ
๒. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า ก็
กรุณาเจโตวิมตุ ติอันเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลวและเมื่อเปนเชนนั้น วิหิงสา
ยังครอบงําจิตของเราตั้งอยู ภิกษุนั้นพึงถูกกลาววาอยางนี้วา ทานอยาไดพูดอยางนี้
ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมี
พระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส
คําที่วา เมื่อกรุณาเจโตวิมุตติภิกษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชน
นั้น วิหิงสาจักครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู ดังนี้นั้น มิใชฐานะที่จะมีได ผูมีอายุ
ทั้งหลาย เพราะวากรุณาเจโตวิมุตตินี้ เปนที่สลัดออกจากวิหิงสา ฯ
๓. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า ก็
มุทิตาเจโตวิมุตติเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้น อรติยัง
ครอบงําจิตของเราตั้งอยู ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางนีว้ า ทานอยาไดพูดอยางนี้
ทานผูมีอายุ อยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตูพ ระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมี
พระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส
คําที่วา เมื่อมุทิตาเจโตวิมุตติภกิ ษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อเปน
เชนนั้น อรติยอมครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยูดังนี้นั้น มิใชฐานะที่จะมีได ผูมี*อายุทั้งหลาย เพราะวามุทิตาเจโตวิมุตตินี้ เปนที่สลัดออกจากอรติ ฯ
๔. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาว กลาวอยาง
นี้วา ก็อุเบกขาเจโตวิมุตติเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้น
ราคะยอมครอบงําจิตของเราตั้งอยู ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาไดพูด
อยางนี้ ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตู
พระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ มิใช
โอกาส คําที่วา เมื่ออุเบกขาเจโตวิมุตติ ภิกษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และ

เมื่อเปนเชนนั้น ราคะยังครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู ดังนี้นั้น มิใชฐานะที่จะมี
ได ผูมีอายุทั้งหลายเพราะวาอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้ เปนที่สลัดออกจากราคะ ฯ
๕. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า
เจโตวิมุตติอันหานิมิตมิไดเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้น
วิญญาณของเรายอมไปตามนิมิต ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาพูดอยาง
นี้ ทานผูมีอายุ อยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตูพ ระผูมีพระภาค การกลาวตู
พระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ มิใช
โอกาส คําที่วา เมื่อเจโตวิมุตติอันหานิมิตมิได ภิกษุใหเจริญแลว ... ปรารภดี
แลว และเมื่อเปนเชนนั้น วิญญาณของภิกษุนั้น จักไปตามนิมิต ดังนี้นั้น มิใช
ฐานะที่จะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะวาเจโตวิมุตติอันหานิมติ มิไดนี้ เปนที่สลัด
ออกจากนิมิตทั้งปวง ฯ
๖. ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา
เมื่อการถือวาเรามีอยู ดังนี้ ของเราหมดไปแลว เราก็มิไดพิจารณาเห็นวาเรานี้มี
อยู และเมื่อเปนเชนนั้น ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยยังครอบงําจิตของเรา
ตั้งอยู ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาพูดอยางนี้ ทานผูมีอายุ อยาได
กลาวอยางนี้ อยากลาวตูพระผูม ีพระภาค การกลาวตูพระผูมพี ระภาคไมดีเลย พระ
ผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส คําที่วา เมื่อการยึดถือ
วาเรามีอยูดังนีห้ มดไปแลว และเมื่อเขามิไดพิจารณาเห็นวาเรานี้มีอยู และเมื่อ
เปนเชนนั้น ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย จักครอบงําจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู
ดังนี้นั้น มิใชฐานะที่จะมีได ผูมีอายุทั้งหลาย เพราะวาความถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะนี้
เปนที่สลัดออกจากลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย ธรรม ๖ อยางเหลานี้แทง
ตลอดไดยาก ฯ
[๔๒๙] ธรรม ๖ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน คือธรรมเปนเครื่อง
อยูเนืองๆ ๖ อยาง ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ เห็นรูปดวย
จักษุแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ๑ ฟงเสียง
ดวยหูแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ๑ สูดกลิ่น
ดวยจมูกแลวไมดีใจไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ๑ ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกายแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู
๑ รูธรรมารมณดวยใจแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ เปนผูวางเฉย มีสติสัมปชัญญะ
อยู ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๔๓๐] ธรรม ๖ อยางที่ควรรูยิ่งเปนไฉน คืออนุตตริยะ ๖ ไดแกทัส*สนานุตตริยะ ๑ สวนานุตตริยะ ๑ ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตตริยะ ๑ ปริจริยา
นุตตริยะ ๑ อนุสสตานุตตริยะ ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรรูยงิ่ ฯ
[๔๓๑] ธรรม ๖ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน คืออภิญญา ๖ ภิกษุใน

พระธรรมวินยั นี้ ยอมบรรลุอทิ ธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได
หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขา
ไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได
เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได
ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและ
เสียงมนุษยทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ๑
เธอยอมรูกําหนดใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ
หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือ
จิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวา จิตมีโมหะ
หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รวู าจิตหดหู จิตฟุงซาน
ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ๑- ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต
ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิต
อื่นยิ่งกวา ก็รวู า จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิต
ไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไม
หลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน ๑ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึก
ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง
@๑. มหรคตจิต ถึงความเปนจิตใหญ ไดแกจิตประกอบดวยฌาน
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปน
อันมากบาง ตลอดสังวัฏกัปวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกขอยาง
นั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน
แมในภพนั้น เราก็มีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร
อยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจาก
ภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมากพรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ เธอยอมเห็นหมูส ัตวที่กําลังจุติ กําลัง
อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพย*จักษุอันบริสทุ ธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตว
เหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉา*ทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบื้องหนา แตตายเพราะกายแตก เขา
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจี
สุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมา*ทิฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็น

หมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมู
สัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ๑ เธอทําใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญา
วิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบันเทียวเขาถึงอยู ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้ง ๖๐ ดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด
ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๔๓๒] ธรรม ๗ อยางมีอปุ การะมาก ธรรม ๗ อยางควรใหเจริญ
ธรรม ๗ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๗ อยางควรละ ธรรม ๗ อยางเปนไปในสวน
ขางเสื่อม ธรรม ๗ อยางเปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๗ อยางแทงตลอด
ไดยาก ธรรม ๗ อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม ๗ อยางควรรูย ิ่ง ธรรม ๗ อยาง
ควรทําใหแจง ฯ
[๔๓๓] ธรรม ๗ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน ฯ
ไดแกอริยทรัพย ๗ คือ ทรัพยคือศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ
จาคะ ปญญา ธรรม ๗ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๔๓๔] ธรรม ๗ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน ฯ
ไดแกโพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วรย*สัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค
อุเบกขาสัมโพชฌงค ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควรใหเจริญ ฯ
[๔๓๕] ธรรม ๗ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน ฯ
ไดแกวิญญาณฐิติ ๗ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกาย
ตางกัน มีสัญญาตางกัน เชนพวกมนุษย พวกเทพบางหมู พวกเปรตบางหมู
นี้วิญญาณฐิติขอที่หนึ่ง ฯ
มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพผู
นับเนื่องในพวกพรหม ซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้วิญญาณฐิติขอที่สอง ฯ
มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน เชนพวกเทพเหลา
อาภัสสระ นี้วญ
ิ ญาณฐิติขอที่สาม ฯ
มีสัตวพวกหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวก
เทพเหลาสุภกิณหะ นี้วิญญาณฐิติขอที่สี่ ฯ
มีสัตวพวกหนึ่ง เขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการวา อากาศ
หาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา
เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญา นี้วิญญาณฐิติขอที่หา ฯ
สัตวเหลาหนึ่ง เขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณ
หาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้วิญญาณฐิติ

ขอที่หก ฯ
สัตวเหลาหนึ่ง เขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไร
เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้วิญญาณฐิติขอที่เจ็ด ฯ
ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควรกําหนดรู ฯ
[๔๓๖] ธรรม ๗ อยางที่ควรละเปนไฉน ฯ
ไดแกอนุสัย ๗ คือ อนุสัยคือกามราคะ ปฏิฆะ ทิฐิ วิจิกิจฉา มานะ
ภวราคะ อวิชชา ธรรม ๗ อยางเหลานี้ควรละ ฯ
[๔๓๗] ธรรม ๗ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ฯ
ไดแกอสัทธรรม ๗ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
เปนผูไมมีสัทธา ไมมีหิริ ไมมีโอตัปปะ มีสุตะนอย เกียจคราน หลงลืมสติ
มีปญญาทราม ธรรม ๗ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๔๓๘] ธรรม ๗ อยางที่เปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ฯ
ไดแกสัทธรรม ๗ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
เปนผูมีสัทธา มีหิริ มีโอตัปปะ มีสุตะมาก ปรารภความเพียร เขาไปตั้งสติไว
มีปญญา ธรรม ๗ อยางเหลานีเ้ ปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
[๔๓๙] ธรรม ๗ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกสัปปุริสธรรม
๗ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูรูเหตุ รูผล รูจักตน
รูประมาณ รูกาลเวลา รูบริษัท รูจักเลือกบุคคล ธรรม ๗ อยางนี้แทงตลอด
ไดยาก ฯ
[๔๔๐] ธรรม ๗ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน ฯ
ไดแกสัญญา ๗ คืออนิจจสัญญา อนัตตสัญญา อสุภสัญญา อาทีนว*สัญญา ปหานสัญญา วิราคสัญญา นิโรธสัญญา ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควร
ใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๔๔๑] ธรรม ๗ อยางที่ควรรูยงิ่ เปนไฉน ฯ
ไดแกนิเทสวัตถุ ๗ อยาง ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
เปนผูมีฉันทะกลาในการสมาทานสิกขา และไมปราศจากความรักในการสมาทาน
สิกขาตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการพิจารณาธรรม และไมปราศจากความรัก
ในการพิจารณาธรรมตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการกําจัดความอยากและไมปราศจาก
ความรักในการกําจัดความอยากตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการหลีกออกเรนอยู และ
ไมปราศจากความรักในการหลีกออกเรนอยูตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการปรารภ
ความเพียร และไมปราศจากความรักในการปรารภความเพียรตอไป ๑ มีฉันทะ
กลาในสติและปญญาเครื่องรักษาตน และไมปราศจากความรักในสติและปญญา
เครื่องรักษาตนตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการแทงตลอดดวยอํานาจความเห็นและไม
ปราศจากความรักในการแทงตลอดดวยอํานาจความเห็นตอไป ๑ ธรรม ๗ อยาง

เหลานี้ควรรูยงิ่ ฯ
[๔๔๒] ธรรม ๗ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน ฯ
ไดแกกําลังของพระขีณาสพ ๗ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สังขารทั้งปวง
อันภิกษุผูขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้ เห็นดีแลวโดยความเปนของไมเที่ยงดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริง ขอที่ภิกษุผขู ีณาสพเห็นดีแลวซึ่งสังขารทั้งปวง
โดยความเปนของไมเที่ยงดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของ
ภิกษุผูขีณาสพ ที่ภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความสิ้นอาสวะไดวา
อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง กามทั้งหลายเปรียบดวยหลุมถานเพลิง อันภิกษุผูขีณาสพ
เห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง ขอที่ภิกษุผูขีณาสพเห็นดีแลวซึง่ กาม
ทั้งหลายอันเปรียบดวยหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงนี้ เปนกําลัง
ของภิกษุผูขีณาสพ ที่ภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความสิ้นอาสวะไดวา
อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง จิตของภิกษุผูขีณาสพ นอมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก
เงื้อมไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก ยินดียิ่งในเนกขัมมะ สิ้นสุดแลวจากอาสวัฏฐา*นิยธรรมโดยประการทั้งปวง ขอที่ภิกษุผูขีณาสพมีจิตนอมไปในวิเวก โอนไปใน
วิเวก เงื้อมไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก ยินดียงิ่ ในเนกขัมมะ สิ้นสุดแลวจาก
อาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการทั้งปวงนี้ เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ที่ภิกษุผู
ขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความสิ้นอาสวะไดวา อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว
ขอที่ภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลวซึ่งสติปฏฐาน ๔ นี้ เปนกําลังของ
ภิกษุผูขีณาสพ ที่ภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความสิ้นอาสวะไดวา
อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง อินทรีย ๕ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว ขอที่
ภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลวซึ่งอินทรีย ๕ นี้ เปนกําลังของภิกษุผู
ขีณาสพ ที่ภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาไดวา อาสวะของเราสิ้นแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง โพชฌงค ๗ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว
ขอที่ภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว ซึ่งโพชฌงค ๗ นี้ เปนกําลังของภิกษุ
ผูขีณาสพที่ภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความสิ้นอาสวะไดวา อาสวะ
ของเราสิ้นแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง อริยมรรคมีองค ๘ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรม
ดีแลว ขอที่ภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ นี้
เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ที่ภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความสิ้น
อาสวะไดวา อาสวะของเราสิ้นแลว ธรรม ๗ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ

ธรรม ๗๐ ดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด
ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
จบภาณวารที่หนึ่ง ฯ
[๔๔๓] ธรรม ๘ อยางมีอปุ การะมาก ธรรม ๘ อยางควรใหเจริญ
ธรรม ๘ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๘ อยางควรละ ธรรม ๘ อยางเปนไปในสวน
ขางเสื่อม ธรรม ๘ อยางเปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๘ อยางแทงตลอดไดยาก
ธรรม ๘ อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม ๘ อยางควรรูย ิ่ง ธรรม ๘ อยางควรทํา
ใหแจง ฯ
[๔๔๔] ธรรม ๘ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน ไดแกเหตุ ๘ ปจจัย ๘
ยอมเปนไปเพื่อความไดปญญาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อ
ความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหง
ปญญาที่ไดแลว เหตุและปจจัย ๘ เปนไฉน ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุใน
พระธรรมวินยั นี้ ยอมอยูอ าศัยครู หรือสพรหมมจรรยผูตั้งอยูใ นฐานะครูรูปใด
รูปหนึ่ง เธอเขาไปตั้งไวซึ่งหิรโิ อตตัปปะ ความรักและความเคารพอยางแรงกลา
ในทานนั้น นี้เปนเหตุขอที่ ๑ เปนปจจัยขอที่ ๑ เปนไปเพื่อความไดปญญา
อันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความ
ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ก็ภิกษุนั้นอยู
อาศัยครูหรือสพรหมจรรยผูตงั้ อยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหนึ่ง เธอเขาไปตั้งไวซึ่ง
หิริ โอตตัปปะ ความรักและความเคารพอยางแรงกลาในทานนั้นแลว ยอมเขาไปหา
ทานเสมอๆ สอบถามไตถามวา ทานผูเจริญ ขอนี้อยางไร เนือ้ ความของขอนี้
เปนอยางไร ทานเหลานั้นยอมจะเปดเผยสิ่งที่ยังมิไดเปดเผย กระทําใหงายซึ่งสิ่ง
ที่ยังมิไดกระทําใหงาย บรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสงสัยหลาย
อยางแกเธอ นี้เปนเหตุขอที่ ๒ เปนปจจัยขอที่ ๒ เปนไปเพื่อความไดปญญา
อันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความ
ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ภิกษุนั้นฟงธรรม
นั้นแลว ยอมยังความหลีกออก ๒ ประการใหถึงพรอม คือความหลีกออกแหง
กาย ๑ ความหลีกออกแหงจิต ๑ นี้เปนเหตุขอที่ ๓ เปนปจจัยขอที่ ๓ เปนไป
เพื่อความไดปญญา อันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความมียิ่งๆ
ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงปญญา
ที่ไดแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาท
และโคจรอยู เห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย นี้เปนเหตุขอที่ ๔ เปนปจจัยขอที่ ๔ เปนไปเพื่อความไดปญญา
อันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความ

ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูมีสุตะมาก ทรงไวซึ่งสุตะ สั่งสมไวซึ่งสุตะ ธรรม
ทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง เปนสิ่งอันภิกษุนั้นสดับแลว
มาก ทรงไว คลองปาก ตามพิจารณาดวยใจ แทงตลอดดวยความเห็น นี้เปน
เหตุขอที่ ๕ เปนปจจัยขอที่ ๕ เปนไปเพื่อความไดปญญา อันเปนเบื้องตนแหง
พรหมจรรยที่ยงั ไมได เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ
เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความ
ถึงพรอมแหงกุศลธรรมอยู เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่น มั่นคง ไมทอดธุระ
ในกุศลธรรม นี้เปนเหตุขอที่ ๖ เปนปจจัยขอที่ ๖ เปนไปเพื่อความไดปญญา
อันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความ
ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตน
อันยอดเยีย่ ม ระลึก ตามระลึก ถึงสิ่งที่ไดทํา คําที่ไดพูดไวแลวแมนานได นี้
เปนเหตุขอที่ ๗ เปนปจจัยขอที่ ๗ เปนไปเพื่อความไดปญญาอันเปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อ
ความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงปญญาที่ไดแลว ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นความเกิดความดับในอุปาทานขันธ ๕
อยูวา ดังนี้รูป ดังนี้ความเกิดแหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป ดังนี้เวทนา ดังนี้
ความเกิดแหงเวทนา ดังนี้ความดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกิดแหงสัญญา
ดังนี้ความดับแหงสัญญา ดังนี้สังขาร ดังนี้ความเกิดแหงสังขาร ดังนี้ความดับ
แหงสังขาร ดังนี้วิญญาณ ดังนี้ความเกิดแหงวิญญาณ ดังนี้ความดับแหงวิญญาณ
นี้เปนเหตุขอที่ ๘ เปนปจจัยขอที่ ๘ เปนไปเพื่อความไดปญญา อันเปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความ
เจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงปญญาที่ไดแลว ฯ
ธรรม ๘ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๔๔๕] ธรรม ๘ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน ไดแกอริยมรรคประกอบ
ดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ
เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ธรรม ๘ อยางเหลานี้
ควรใหเจริญ ฯ
[๔๔๖] ธรรม ๘ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน ไดแกโลกธรรม ๘ คือ
ความไดลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑ ความไดยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑ นินทา ๑
สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑ ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ

[๔๔๗] ธรรม ๘ อยางที่ควรละเปนไฉน ไดแกมิจฉัตตะ ๘ คือ ความ
เห็นผิด ความดําริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลี้ยงชีพผิด พยายามผิด ระลึก
ผิด ตั้งใจผิด ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรละ ฯ
[๔๔๘] ธรรม ๘ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ไดแกเหตุ
เปนที่ตั้งแหงความเกียจคราน ๘ อยาง คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย การงานเปนสิ่ง
อันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พงึ กระทํา เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา การงานจักเปน
สิ่งที่เราควรกระทํา เมื่อเรากระทําการงานอยู รางกายจักเหน็ดเหนื่อย ชางเถิด
เราจะนอน เธอนอนเสียไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยงั ไมถึง เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมทีย่ ังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้ง
แหงความเกียจครานขอที่ ๑ ฯ
อีกขอหนึ่ง การงานเปนสิ่งอันภิกษุกระทําแลว เธอยอมมีความคิดอยาง
นี้วา เราไดกระทําการงานแลว ก็เมื่อเรากระทําการงานอยู รางกายเหน็ดเหนือ่ ย
แลว ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําให
แจงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจครานขอที่ ๒ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุจะตองเดินทาง เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราจะ
ตองเดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู รางกายจักเหน็ดเหนื่อย ชางเถิด เรา
จะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทําให
แจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจครานขอที่ ๓ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเดินทางไปถึงแลว เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราได
เดินทางมาถึงแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู รางกายเหน็ดเหนื่อยแลว ชางเถิด เราจะ
นอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง
นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจครานขอที่ ๔ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณ
แหงโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอยอมมีความคิดอยาง
นี้วา เราเที่ยวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะอัน
เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ กายของเรานั้นเหน็ดเหนื่อยแลว ไม
ควรแกการงาน ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อ
ทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจครานขอที่ ๕ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหง
โภชนะอันเศราหมองหรือประณีต พอแกความตองการแลว เธอยอมมีความคิด
อยางนี้วา เราเที่ยวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะอัน
เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการแลว กายของเรานั้นหนัก เหมือนถั่ว
ทองที่เขาหมักไว ไมควรแกการงาน ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไม
ปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหง

ความเกียจครานขอที่ ๖ ฯ
อีกขอหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดขึ้นแกภิกษุ เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา
อาพาธเล็กนอยนี้เกิดขึ้นแกเราแลว ความสมควรเพื่อจะนอนมีอยู ชางเถิด เราจะ
นอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง
นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจครานขอที่ ๗ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไมนาน
เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไม
นาน กายของเรานั้นยังมีกําลังนอย ไมควรแกการงาน ชางเถิด เราจะนอน เธอ
นอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมทีย่ ังไมได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงความเกียจคราน
ขอที่ ๘ ฯ
ธรรม ๘ อยางนี้เปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๔๔๙] ธรรม ๘ อยางที่เปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ไดแกเหตุ
เปนที่ตั้งแหงการปรารภความเพียร ๘ คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย การงานเปนสิ่งอัน
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พงึ กระทํา เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา การงานจักเปนสิ่ง
ที่เราควรกระทํา ก็เมื่อเรากระทําการงานอยู ความกระทําไวในใจซึ่งคําสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย มิใชกระทําไดโดยงาย ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังมิได
ทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยงั ไมได
บรรลุ เพื่อธรรมใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงการ
ปรารภความเพียรขอที่ ๑ ฯ
อีกขอหนึ่ง การงานยอมเปนสิ่งอันภิกษุกระทําเสร็จแลว เธอยอมมีความ
คิดอยางนี้วา เราไดกระทําการงานเสร็จแลว ก็เรากระทําการงานอยู ไมอาจกระทํา
ไวในใจซึ่งคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยัง
มิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมที่ยัง
มิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงการ
ปรารภความเพียรขอที่ ๒ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุจะตองเดินทาง เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราจะตอง
เดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู ความกระทําไวในใจ ซึ่งคําสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย มิใชกระทําไดโดยงาย ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรม
ที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยงั ไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําให
แจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงการปรารภความเพียรขอที่ ๓ ฯ
อีกขอหนึ่ง หนทางที่ภิกษุเดินไปถึงแลว เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา

เราไดเดินทางมาถึงแลว ก็เราเมื่อเดินทางไปอยู ไมอาจกระทําไวในใจซึ่งคําสอน
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร เพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอปรารภ
ความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงการปรารภความเพียรขอที่ ๔ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมไดโภชนะอัน
เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราเที่ยว
ไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะอันเศราหมองหรือ
ประณีตพอแกความตองการ กายของเรานั่นเบา ควรแกการงาน ชางเถิด เราจัก
ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยงั มิไดบรรลุ เพือ่ ทํา
ใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้คือ
เหตุเปนที่ตั้งแหงการปรารภความเพียรขอที่ ๕ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหง
โภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา
เราเที่ยวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะอันเศราหมอง
หรือประณีตพอแกความตองการ กายของเรานั่น มีกําลัง ควรแกการงาน ชางเถิด
เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุ
เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยัง
ไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง
นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงการปรารภความเพียรขอที่ ๖ ฯ
อีกขอหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดขึ้นแกภิกษุ เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา
อาพาธเล็กนอยเกิดขึ้นแกเราแลว ขอที่อาพาธของเราจะพึงมากขึ้น เปนฐานะที่จะ
มีได ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมที่
ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยัง
มิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนที่ตั้งแหงการปรารภความเพียรขอที่ ๗ ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไมนาน
เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไม
นาน ขอที่อาพาธของเราจะพึงกลับกําเริบขึ้น เปนฐานะที่จะมีได ชางเถิด เราจะ
ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยงั มิไดบรรลุ เพือ่ ทํา
ใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจงนี้คือ
เหตุเปนที่ตั้งแหงการปรารภความเพียรขอที่ ๘ ฯ

ธรรม ๘ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
[๔๕๐] ธรรม ๘ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกกาลที่มิใช
ขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรย คือ ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และพระองคทรงแสดงธรรมเปนไป
เพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระ
สุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้เปนผูเขาถึงนรกเสีย นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย
เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอ ที่ ๑ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้
และพระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตว
ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้เปนผูเขาถึง
กําเนิดสัตวดิรัจฉานเสีย นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหม*จรรยขอที่ ๒ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และ
พระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึง
ความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้เปนผูเขาถึงปตติวิสัย
เสีย นี้เปนการมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๓ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และ
พระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึง
ความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้เปนผูเขาถึงเทพนิกาย
ซึ่งมีอายุยืนอยางใดอยางหนึ่งเสีย นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติ
พรหมจรรยขอที่ ๔ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และ
พระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึง
ความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว แตบุคคลนี้เปนผูเกิดในปจจันต*ชนบท อันเปนถิ่นของชนมิลักขะผูไมรูความ ซึ่งมิใชคติของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๕ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และ
พระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึง
ความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว สวนบุคคลนี้เปนผูเกิดในมัชฌิม*ชนบท แตเขาเปนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นผิดไปวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล การ
บูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี
โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี สมณพราหมณ
ผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติโดยชอบ ซึ่งกระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเอง แลวประกาศใหรู ไมมีในโลกนี้ นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย

เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอ ที่ ๖ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และ
พระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึง
ความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว สวนบุคคลนี้เปนผูเกิดในมัชฌิม*ชนบท แตเขาเปนคนมีปญญาทราม โงเขลา เปนใบ ไมสามารถจะรูเนื้อความ
ของถอยคําที่เปนสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยู
ประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๗ ฯ
อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติในโลก
และพระองคยังไมทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตว
ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว สวนบุคคลนี้เปนผูเกิดใน
มัชฌิมชนบท และเขาเปนคนมีปญญา ไมโงเขลา ไมเปนใบ สามารถจะรูเนือ้
ความของถอยคําที่เปนสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่อ
อยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๘ ฯ
ธรรม ๘ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ
[๔๕๑] ธรรม ๘ อยาง ที่ควรใหเกิดขึ้น เปนไฉน ไดแก มหาปุริสวิ*ตก ๘ คือ ธรรมนี้ของผูมีความปรารถนานอย มิใชของผูมีความปรารถนาใหญ ธรรม
นี้ของผูสันโดษ มิใชของผูไมสันโดษ ธรรมนี้ของผูสงัด มิใชของผูยินดีในความ
คลุกคลี ธรรมนี้ของผูปรารภความเพียร มิใชของผูเกียจคราน ธรรมนี้ของผูเ ขา
ไปตั้งสติไว มิใชของผูมีสติหลง ธรรมนี้ของผูมีจิตตั้งมั่น มิใชของผูมีจิตไมตั้ง
มั่น ธรรมนี้ของผูมีปญญา มิใชของผูมีปญญาทราม ธรรมนี้ของผูไมมีธรรมเปน
เครื่องหนวงใหเนิ่นชาเปนที่มายินดี ผูยินดีแลวในธรรมไมเปนเครื่องหนวงใหเนิ่น
ชา มิใชของผูมีธรรมเปนเครื่องหนวงใหเนิ่นชาเปนที่มายินดี ผูยินดีในธรรมเปน
เครื่องหนวงใหเนิ่นชา ธรรม ๘ อยางเหลานี้ ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๔๕๒] ธรรม ๘ อยางที่ควรรูย ิ่ง เปนไฉน ไดแกอภิภายตนะ ๘ คือ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก มีผวิ พรรณดีและผิวพรรณ
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน
อภิภายตนะขอที่ ๑ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ มีผิวพรรณดีและ
ผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น
อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่ ๒ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก มีผิวพรรณดีและ
ผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น
อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่ ๓ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ มีผิวพรรณ

ดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู
เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่ ๔ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว
เขียวลวน มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมี
เขียว หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกลีย้ งอันเขียว มีวรรณ
เขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็น
รูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว ฉันนั้นเหมือนกัน
ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญวา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ
ขอที่ ๕ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณ
เหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิกาอันเหลือง มีวรรณเหลือง
เหลืองลวน มีรศั มีเหลือง หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองอัน
เกลี้ยง อันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง แมฉันใด ผูหนึ่ง
มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลือง
ลวน มีรัศมีเหลือง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญวา
เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่ ๖ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง
แดงลวน มีรัศมีแดง ดอกชะบาอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง
หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกลี้ยงอันแดง มีวรรณแดง
แดงลวน มีรัศมีแดง แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภาย
นอกอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูป
เหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่ ๗ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว
ขาวลวน มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว
หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกลี้ยงอันขาว มีวรรณขาว ขาว
ลวน มีรัศมีขาว แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก
อันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้น
แลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่ ๘ ฯ
ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรรูย ิ่ง ฯ
[๔๕๓] ธรรม ๘ อยางที่ควรทําใหแจง เปนไฉน ไดแกวิโมกข ๘ คือ
ผูมีรูป ยอมเห็นรูปทั้งหลาย อันนี้เปนวิโมกขขอที่ ๑ ผูหนึ่งมีความสําคัญใน
อรูปภายใน เห็นรูปภายนอก อันนี้เปนวิโมกขขอที่ ๒ บุคคลยอมนอมใจไปวา
สิ่งนี้งามทีเดียว อันนี้เปนวิโมกขขอที่ ๓ เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการ
ทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญา บุคคลยอมเขา

ถึงซึ่งอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได ดังนี้อยู อันนี้เปน
วิโมกขขอที่ ๔ เพราะลวงซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลยอม
เขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได ดังนี้อยู อันนี้เปน
วิโมกขขอที่ ๕ เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บุคคลยอม
เขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไรดังนี้อยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่ ๖
เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะ บุคคลยอมเขาถึงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ
อยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่ ๗ เพราะลวงเสียซึง่ เนวสัญญานาสัญญายตนะโดย
ประการทั้งปวง บุคคลยอมเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่ ๘ ฯ
ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมทั้ง ๘๐ ดังพรรณามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด
ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๔๕๔] ธรรม ๙ อยางมีอปุ การะมาก ธรรม ๙ อยางควรใหเจริญ ธรรม
๙ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๙ อยางควรละ ธรรม ๙ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อม
ธรรม ๙ อยางเปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๙ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๙
อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม ๙ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๙ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๔๕๕] ธรรม ๙ อยางที่มีอุปการะมาก เปนไฉน ไดแกธรรมอันมีมูลมา
แตโยนิโสมนสิการ ๙ คือ เมื่อกระทําไวในใจโดยแยบคาย ปราโมทยยอมเกิด
ปติยอมเกิดแกผูปราโมทย กายของผูมีใจกอปรดวยปติยอมสงบ ผูมีกายสงบ ยอม
เสวยสุข จิตของผูมีสุขยอมตั้งมั่น ผูมีจิตตั้งมั่น ยอมรูเห็นตามเปนจริง ผูรูเห็น
ตามเปนจริง ตนเองยอมหนาย เมื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
ยอมหลุดพน ธรรม ๙ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๔๕๖] ธรรม ๙ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน ไดแกองคเปนที่ตั้งแหง
ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ๙ คือ ความหมดจดแหงศีล ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหง
ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงจิต ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหงความ
เพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงทิฐิ ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียร
เพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องขามพนความสงสัย ชื่อวา
องคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่อง
เห็นวาทางหรือมิใชทาง ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ความ
หมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นทางปฏิบัติ ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพื่อ
ความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงญาณทัสนะ ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียร
เพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงปญญา ชื่อวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียร
เพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงวิมุตติ ชื่อวาเปนองคเปนที่ตั้งแหงความเพียร
เพื่อความบริสุทธิ์ ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๔๕๗] ธรรม ๙ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน ไดแกสัตตาวาส ๙ คือ

มีอยู ผูมีอายุทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน เชนพวก
มนุษย พวกเทพบางหมู พวกเปรตบางหมู นี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๑ สัตวพวก
หนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพผูอยูในจําพวกพรหม
ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๒ สัตวพวกหนึง่ มีกายอยางเดียวกัน
มีสัญญาตางกัน เชนพวกเทพเหลาอาภัสสระ นี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๓ สัตวพวก
หนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหะ
นี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๔ สัตวพวกหนึ่งไมมีสญ
ั ญา ไมเสวยเวทนา เชนพวก
เทพเหลาอสัญญีสัตว นี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๕ สัตวพวกหนึง่ เขาถึงชั้น
อากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญา
นี้เปนสัตตาวาสขอที่ ๖ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา
วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงชั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปน
สัตตาวาสขอที่ ๗ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไม
มีอะไร เพราะลวงชั้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนสัตตาวาสขอ
ที่ ๘ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะดวยมนสิการวา นี้สงบ
นี้ประณีต เพราะลวงชั้นอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนสัตตาวาส
ขอที่ ๙ ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
[๔๕๘] ธรรม ๙ อยางที่ควรละเปนไฉน ไดแกธรรมอันมีมูลมาแต
ตัณหา ๙ คือ ความแสวงหายอมเปนไปเพราะอาศัยตัณหา ความไดยอมเปนไป
เพราะอาศัยความแสวงหา ความตกลงใจยอมเปนไปเพราะอาศัยความได ความ
กําหนัดดวยสามารถแหงความพอใจ ยอมเปนไปเพราะอาศัยความตกลงใจ ความ
กล้ํากลืนยอมเปนไปเพราะอาศัยความกําหนัดดวยสามารถแหงความพอใจ ความ
หวงแหนยอมเปนไปเพราะอาศัยความกล้ํากลืน ความตระหนี่ยอมเปนไปเพราะ
อาศัยความหวงแหน ความรักษายอมเปนไปเพราะอาศัยความตระหนี่ อกุศลธรรม
อันลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือศัสตรา ความทะเลาะแกงแยงวิวาทกัน กลาว
สอเสียดวาทานๆ และการพูดเท็จ ยอมเปนไปเพราะอาศัยความรักษาเปนเหตุ
ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรละ ฯ
[๔๕๙] ธรรม ๙ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ไดแกเหตุ
เปนที่ตั้งแหงความอาฆาต ๙ คือ บุคคลยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติ
แลวซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติอยูซ ึ่งสิ่ง
ที่ไมเปนประโยชนแกเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้จักประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซึ่งสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติอยู
ซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ยอมผูกความอาฆาตวา

ผูนี้จักประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ยอมผูก
ความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซึ่งสิ่งที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รักที่ชอบใจ
ของเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่เปนประโยชนแกผูไมเปน
ที่รักที่ชอบใจของเรา ยอมผูกอาฆาตวา ผูนี้จักประพฤติซึ่งสิ่งที่เปนประโยชนแกผู
ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรม ๙ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๔๖๐] ธรรม ๙ อยางที่เปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ไดแกความ
กําจัดความอาฆาต ๙ คือ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ได
ประพฤติแลวซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการ
ประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรานั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ยอม
กําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งสิ่งทีไ่ มเปนประโยชนแกเรา
เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรานั้นจะ
หาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้จัก
ประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการ
ประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรานั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ยอม
กําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชน
แกผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น
จะหาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้
ประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น
การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ยอมกําจัด
ความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้จักประพฤติซึ่งสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูเปน
ที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหา
ไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ไดประพฤติ
แลวซึ่งสิ่งที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่
จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ยอมกําจัดความ
อาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งสิ่งที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รัก
ที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดใน
บุคคลนี้แตที่ไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้จักประพฤติซึ่งสิ่ง
ที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การที่จะไมใหมี
การประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ธรรม ๙ อยางเหลานี้เปนไป
ในสวนขางเจริญ ฯ
[๔๖๑] ธรรม ๙ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกความตางกัน ๙
คือความตางแหงผัสสะ ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง
เวทนา ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงสัญญา ยอม
บังเกิดเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงความดําริ ยอมบังเกิดเพราะ

อาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงความพอใจ ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความ
ตางแหงความดําริ ความตางแหงความเรารอน ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตาง
แหงความพอใจ ความตางแหงความแสวงหา ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตาง
แหงความเรารอน ความตางแหงความได ยอมบังเกิดเพราะอาศัยความตางแหง
ความแสวงหา ธรรม ๙ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ
[๔๖๒] ธรรม ๙ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน ไดแกสัญญา ๙ คือ
ความกําหนดหมายวาไมงาม ความกําหนดหมายในความตาย ความกําหนดหมาย
ในอาหารวาเปนของปฏิกูล ความกําหนดหมายความไมนายินดีในโลกทั้งปวง ความ
กําหนดหมายวาไมเที่ยง ความกําหนดหมายในสิ่งไมเที่ยงวาเปนทุกข ความ
กําหนดหมายในทุกขวาไมใชตัวตน ความกําหนดหมายในการละ ความกําหนด
หมายในวิราคธรรม ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๔๖๓] ธรรม ๙ อยางที่ควรรูยงิ่ เปนไฉน ไดแกอนุบุพพวิหาร ๙ คือ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มี
ความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะ
วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู อนึ่ง เปนผูมีอุเบกขา มีสติ
สัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่
พระอริยะเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข
บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัส
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู บรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวย
มนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับ
ปฏิฆสัญญา เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญาอยู บรรลุวิญญาณัญจายตน*ฌานดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวงอยู บรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา ไมมีอะไร เพราะ
ลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงอยู บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงอยู บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ
เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงอยู ธรรม ๙ อยาง
เหลานี้ควรรูยงิ่ ฯ
[๔๖๔] ธรรม ๙ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน ไดแกอนุบุพพนิโรธ ๙
คือ เมื่อเขาปฐมฌาน กามสัญญาดับ เมื่อเขาทุติยฌาน วิตกวิจารดับ เมื่อเขา
ตติยฌาน ปติดับ เมื่อเขาจตุตถฌาน ลมอัสสาสปสสาสะดับ เมื่อเขา
อากาสานัญจายตนฌาน รูปสัญญาดับ เมื่อเขาวิญญาณัญจายตนฌาน อากาสานัญ*จายตนสัญญาดับ เมื่อเขาอากิญจัญญายตนฌาน วิญญาณัญจายตนสัญญาดับ เมื่อ
เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนะดับ เมื่อเขาสัญญาเวทยิต-

*นิโรธ สัญญาและเวทนาดับ ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรม ๙๐ ดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด ไม
เปนอยางอื่น อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
[๔๖๕] ธรรม ๑๐ อยางมีอปุ การะมาก ธรรม ๑๐ อยางควรใหเจริญ
ธรรม ๑๐ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๑๐ อยางควรละ ธรรม ๑๐ อยางเปนไป
ในสวนขางเสื่อม ธรรม ๑๐ อยางเปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๑๐ อยางแทง
ตลอดไดยาก ธรรม ๑๐ อยางควรใหบังเกิดขึ้น ธรรม ๑๐ อยางควรรูย ิ่ง ธรรม
๑๐ อยางควรทําใหแจง ฯ
[๔๖๖] ธรรม ๑๐ อยางที่มีอุปการะมากเปนไฉน ไดแกธรรมกระทําที่
พึ่ง ๑๐ อยาง คือ ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล
สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัย
ในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ผูมีอายุทั้งหลาย
แมขอที่ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและ
โคจรอยู มีปรกติเห็นภัยในโทษแมเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีธรรมอันสดับแลวมาก ทรงธรรมที่ไดสดับแลว
สั่งสมธรรมที่ไดสดับแลว ธรรมที่งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง เห็น
ปานนั้น อันเธอไดสดับแลวมาก ทรงไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทง
ตลอดดวยดีดว ยความเห็น ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูมีธรรมอันสดับ
แลวมาก ทรงธรรมที่ไดสดับแลว สั่งสมธรรมที่ไดสดับแลว ธรรมที่งามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอม
ทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง เห็นปานนั้น อันเธอไดสดับแลวมาก ทรง
ไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดีดวยความเห็น นี้ก็เปนธรรม
กระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ผูมีอายุทั้งหลาย
แมขอที่ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีเพื่อนดี มีสหายดี นี้ก็เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมที่กระทําใหเปนผูวางาย
เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนีโดยเบื้องขวา ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปน
ผูวางาย ประกอบดวยธรรมที่กระทําใหเปนผูวางาย เปนผูอดทน เปนผูรับ
อนุศาสนีโดยเบื้องขวา นี้ก็เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยันไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญาเปนเครื่อง
พิจารณา อันเปนอุบายในกึกรณียะนั้นๆ สามารถทํา สามารถจัด ในกึกรณียะกิจ
ใหญนอยของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนคน

ขยันไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกึกรณียะ
นั้นๆ สามารถทํา สามารถจัดในกึกรณียะกิจใหญนอยของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย
นี้ก็เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจานารัก มีความปราโมทยยิ่งใน
อภิธรรม ในอภิวินัย ผูมอี ายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจา
นารัก มีความปราโมทยยิ่งในอภิธรรม ในอภิวินัย นี้ก็เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
เภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไขตามมีตามได ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุ
เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคน
ไขตามมีตามได นี้ก็เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อจะยัง
กุศลธรรมใหถงึ พรอมอยู เปนผูมีเรี่ยวแรง มีความบากบั่น มั่นคง ไมทอดธุระ
ในธรรมที่เปนกุศล ผูมีอายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อ
ละอกุศลธรรม เพื่อจะยังกุศลธรรมใหถึงพรอมอยู มีเรี่ยวแรง มีความบากบั่น
มั่นคง ไมทอดธุระในธรรมที่เปนกุศล นี้ก็เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตน
อยางยอดเยี่ยม แมสิ่งที่ทําแลวนาน แมคําที่พูดแลวนาน ก็นึกไดระลึกได ผูมี
อายุทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูมีสติประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตน
อยางยอดเยี่ยม แมสิ่งที่ทําแลวนาน แมคําที่พูดแลวนาน ก็นึกไดระลึกได นี้ก็
เปนธรรมกระทําที่พึ่ง ฯ
อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เห็น ความเกิด
และความดับอันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ผูมีอายุ
ทั้งหลาย แมขอที่ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาที่เห็นความเกิดและความ
ดับอันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้ก็เปนธรรม
กระทําที่พึ่ง ฯ
ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ
[๔๖๗] ธรรม ๑๐ อยางที่ควรใหเจริญเปนไฉน ไดแกแดนแหงกสิณ
๑๐ คือ ผูหนึ่งยอมจําปฐวีกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับ
หาประมาณมิได ผูหนึ่งยอมจําอาโปกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําเตโชกสิณได ... ผูหนึ่ง
ยอมจําวาโยกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจํานีลกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําปตกสิณได ... ผูหนึ่ง
ยอมจําโลหิตกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําโอทาตกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําอากาสกสิณได
ผูหนึ่งยอมจําวิญญาณกสิณได ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเบื้องขวาง ตามลําดับ หา
ประมาณมิได ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ
[๔๖๘] ธรรม ๑๐ อยางที่ควรกําหนดรูเปนไฉน ไดแกอายตนะ ๑๐ คือ

นัยนตา รูป หู เสียง จมูก กลิ่น ลิ้น รส กาย โผฏฐัพพะ ธรรม ๑๐ อยาง
เหลานี้ควรกําหนดรู ฯ
[๔๖๙] ธรรม ๑๐ อยางที่ควรละเปนไฉน ไดแกมิจฉัตตะ ๑๐ คือ ความ
เห็นผิด ความดําริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลี้ยงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด
ตั้งใจผิด ความรูผิด ความพนผิด ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ควรละ ฯ
[๔๗๐] ธรรม ๑๐ อยางที่เปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ไดแก
อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูด
สอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ อยากไดของเขา ปองรายเขา เห็นผิด
ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ
[๔๗๑] ธรรม ๑๐ อยางที่เปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ไดแก
กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ เวนจากฆาสัตว เวนจากลักทรัพย เวนจากประพฤติผิด
ในกาม เวนจากพูดเท็จ เวนจากพูดสอเสียด เวนจากพูดคําหยาบ เวนจากพูด
เพอเจอ ไมอยากไดของเขา ไมปองรายเขา เห็นชอบ ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้
เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ
[๔๗๒] ธรรม ๑๐ อยางที่แทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกอริยวาส ๑๐
คือ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้เปนผูละองค ๕ ไดแลว
ประกอบดวยองค ๖ มีธรรมอยางเดียวเปนเครื่องรักษา มีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดาน
มีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาแลว มีความแสวงหาทุกอยางอันสละแลวโดยชอบ
มีความดําริไมขุนมัว มีกายสังขารอันระงับแลว มีจิตหลุดพนดีแลว มีปญญา
หลุดพนดีแลว ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูละองค ๕ ไดแลว กามฉันทะ พยาบาท
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจกิ ิจฉา เปนโทษอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละได
แลว อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูละองค ๕ ไดแลว ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาประกอบดวยองค ๖ ภิกษุในพระศาสนานี้เห็น
รูปดวยนัยนตา ... ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูธรรมารมณดวยใจแลว ... ไมยินดียินราย เปนผูวางเฉย มี
สติสัมปชัญญะอยู อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาประกอบดวยองค ๖ ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีธรรมอยางเดียวเปนเครื่องรักษา ภิกษุในพระ*ธรรมวินัยนี้ ประกอบแลวดวยใจมีสติเปนเครื่องรักษา อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามี
ธรรมอยางเดียวเปนเครื่องรักษา ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดาน ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ พิจารณาแลวเสพของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกลั้นของอยางหนึง่
พิจารณาแลวเวนของอยางหนึง่ พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง อยางนีแ้ ล
ภิกษุชื่อวามีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดาน

ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีสัจจะเฉพาะอยาง อันบรรเทาแลว สัจจะ
เฉพาะอยางเปนอันมาก ของสมณพราหมณเปนอันมาก เปนของอันภิกษุใน
พระธรรมวินยั นี้บรรเทาแลว บรรเทาดีแลว สละ คาย ปลอย ละ สละคืน
เสียหมดสิ้นแลว อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาแลว
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีความแสวงหาทุกอยางอันสละแลวโดยชอบ
ภิกษุในพระธรรมวินัยนีล้ ะการแสวงหากาม ละการแสวงหาภพ ละการแสวงหา
พรหมจรรย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามีความแสวงหาทุกอยางอันสละแลวโดยชอบ ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีความดําริไมขุนมัว ความดําริในกาม ความ
ดําริในความพยาบาท ความดําริในความเบียดเบียน เปนโทษอันภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ละไดแลว อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามีความดําริไมขุนมัว ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีกายสังขารอันระงับแลว ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละทุกขละสุขและดับโสมนัส
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามี
กายสังขารอันระงับแลว ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีจิตหลุดพนดีแลว จิตของภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ พนแลวจากราคะ โทสะ โมหะ อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามีจิตหลุดพน
ดีแลว ฯ
ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวามีปญญาหลุดพนดีแลว ภิกษุในพระธรรมวินัย
นี้ยอมรูชัดวา ราคะ ... โทสะ ... โมหะอันเราละแลว มีรากอันเราถอนขึ้นแลว
กระทําใหเปนดุจตนตาลอันไมมีที่ตั้ง กระทําไมใหมี มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปน
ธรรมดา อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามีปญญาอันหลุดพนดีแลว ฯ
ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ
[๔๗๓] ธรรม ๑๐ อยางที่ควรใหบังเกิดขึ้นเปนไฉน ไดแกสัญญา ๑๐
คือ ความกําหนดหมายวาไมงาม ความกําหนดหมายในความตาย ความกําหนด
หมายในอาหารวาเปนของปฏิกูล ความกําหนดหมายความไมนายินดีในโลกทั้งปวง
ความกําหนดหมายวาไมเที่ยง ความกําหนดหมายในสิ่งไมเที่ยงวาเปนทุกข ความ
กําหนดหมายในทุกขวาไมใชตัวตน ความกําหนดหมายในการละ ความกําหนด
หมายในวิราคธรรม ความกําหนดหมายในความดับ ธรรม ๑๐ อยางเหลานีค้ วร
ใหบังเกิดขึ้น ฯ
[๔๗๔] ธรรม ๑๐ อยางที่ควรรูย ิ่งเปนไฉน ไดแกนิชชิณวัตถุ ๑๐ คือ
ความเห็นผิดอันบุคคลผูเห็นชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใช
นอย ที่บังเกิดเพราะความเห็นผิดเปนปจจัยเขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอย
ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเห็นชอบเปนปจจัย ความดําริผิดอันบุคคลผู
ดําริชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่บังเกิดเพราะความ

ดําริผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เพราะความดําริชอบเปนปจจัย การเจรจาผิดอันบุคคลผูเจรจาชอบยอมละได อนึ่ง
แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่บังเกิดเพราะเจรจาผิดเปนปจจัย เขาก็ละได
สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะเจรจาชอบเปนปจจัย การ
งานผิดอันบุคคลผูทําการงานชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใช
นอยที่บังเกิดเพราะการงานผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอม
ถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการงานชอบเปนปจจัย การเลี้ยงชีพผิดอันบุคคล
ผูเลี้ยงชีพชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่บังเกิดเพราะ
การเลี้ยงชีพผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญ
บริบูรณ เพราะการเลี้ยงชีพชอบเปนปจจัย ความพยายามผิดอันบุคคลผูพยายาม
ชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่บังเกิดเพราะความพยายาม
ผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เพราะความพยายามชอบเปนปจจัย ความระลึกผิดอันบุคคลผูระลึกชอบยอมละได
อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่บังเกิดเพราะความระลึกผิดเปนปจจัย เขา
ก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความระลึกชอบ
เปนปจจัย ความตั้งใจผิดอันบุคคลผูตั้งใจชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรม
อันลามกมิใชนอยที่บังเกิดเพราะความตั้งใจผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวน
กุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความตั้งใจชอบเปนปจจัย
ความรูผิดอันบุคคลผูรูชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่
บังเกิดเพราะความรูผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึง
ความเจริญบริบูรณ เพราะความรูชอบเปนปจจัย ความพนผิดอันบุคคลผูพนชอบ
ยอมละได อนึง่ อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยที่บังเกิดเพราะความพนผิดเปน
ปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมเจริญบริบูรณ เพราะความพน
ชอบเปนปจจัย ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ควรรูยงิ่ ฯ
[๔๗๕] ธรรม ๑๐ อยางที่ควรทําใหแจงเปนไฉน ไดแกอเสขธรรม
๑๐ คือ ความเห็นชอบเปนของพระอเสขะ ความดําริชอบ ... เจรจาชอบ ... การงาน
ชอบ ... เลี้ยงชีพชอบ ... พยายามชอบ ... ระลึกชอบ ... ตั้งใจชอบ ... ความรูชอบ ... ความ
พนชอบ เปนของพระอเสขะ ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ
ธรรมรอยหนึ่งดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด
ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ
ทานพระสารีบุตรไดกลาวสูตรนี้แลว ภิกษุเหลานั้นดีใจ ชื่นชมภาษิตของ
ทานพระสารีบุตร ดังนี้แล ฯ
จบ ทสุตตรสูตร ที่ ๑๑
จบ ปาฏิกวรรค

----------รวมพระสูตรในวรรคนี้ มี ๑๑ สูตร คือ
๑. ปาฏิกสูตร ๒. อุทุมพลิกสูตร ๓. จักกวัตติสูตร
๔. อัคคัญญสูตร ๕. สัมปสาทนียสูตร ๖. ปาสาทิกสูตร
๗. ลักขณสูตร ๘. สิงคาลกสูตร ๙. อาฏานาฏิยสูตร
๑๐. สังคีติสูตร ๑๑. ทสุตตรสูตร ฯ
ทีฆนิกายซึ่งประดับดวยสูตร ๓๔ สูตร จบ
ทีฆนิกายนี้มีพระสูตร ๓๔ สูตร จัดเปน ๓ วรรค ชื่อวาทีฆนิกาย เปน
นิกายตน เปนไปโดยสมควร ก็เพราะเหตุไร นิกายนี้จึงเรียกวา ทีฆนิกาย
เพราะเปนที่รวมเปนที่อยูแหงพระสูตรขนาดยาวๆ จึงเรียกวา ทีฆนิกาย ดังนี้แล ฯ
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