


 

พระสุตตันตปฎก 
เลม ๓ 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

๑. ปาฏิกสูตร (๒๔) 
      [๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีอนุปยนิคม ของชาวมัลละ ใน 
 แควนมัลละ ครั้งน้ันแลเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร 
 เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอนุปยนิคม ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา 
 ยังเชานักท่ีจะเขาไปบิณฑบาตยังอนุปยนิคม ถากระไร เราพึงไปหาปริพาชก ช่ือ 
 ภัคควโคตรท่ีอารามของเขา ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาปริพาชกช่ือ 
 ภัคควโคตรท่ีอารามของเขาแลว ฯ 
      ปริพาชกช่ือภัคควโคตรไดกราบทูลเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญ 
 พระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระเจาขา พระองคเสด็จมาดีแลว นานๆ พระองคจึง 
 จะมีโอกาสเสด็จมาท่ีนี้ ขอเชิญประทับนั่ง นี้อาสนะท่ีจัดไว พระผูมีพระภาคได 
 ประทับนั่งบนอาสนะท่ีจัดไวแลว ฝายปริพาชกช่ือภัคควโคตร ถือเอาอาสนะตํ่าแหง 
 หนึ่งน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว จึงไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 วันกอนๆ พระโอรสเจาลิจฉวช่ืีอสุนักขัตตะ ไดเขามาหาขาพระองคถึงท่ีอยู แลว 
 บอกวา ดูกรภคัควะ บัดนี้ ขาพเจาบอกคืนพระผูมีพระภาคแลว ขาพเจาไมอยูอุทิศ 
 ตอพระผูมีพระภาค ดังน้ี ขาแตพระองคผูเจรญิ คําน้ันเปนดังท่ีเขากลาวหรือ ฯ 
      ก็เปนดังท่ีโอรสเจาลจิฉวีช่ือสุนักขัตตะกลาวน้ันแล ภัคควะ ในวันกอนๆ 
 เขาไดเขามาหาเราถึงท่ีอยู ถวายอภวิาทแลวนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ไดทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอบอกคืนพระผูมีพระภาค ขาพระองคจักไมอยู 
 อุทิศตอพระผูมีพระภาค เมื่อเขากลาวอยางนีแ้ลว เราจึงไดกลาววา ดูกรสุนกัขัตตะ 
 เราไดกลาวกะเธออยางนีว้า มาเถิด สุนักขัตตะ เธอจงอยูอุทิศตอเรา ดังน้ีบาง 
 หรือ ฯ 
      หามิได พระเจาขา ฯ 
      หรือวา เธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
 จักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค ฯ 
      หามิได พระเจาขา ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุท่ีเราไมไดกลาวกะเธอวา มาเถิด สุนักขัตตะ 
 เธอจงอยูอุทิศตอเรา ดังน้ี อนึง่ เธอก็ไมไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคจักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค ดังน้ี ดูกรโมฆบุรษุ เมื่อเปนเชนนี้ 
 เธอเมื่อบอกคืน จะช่ือวาบอกคืนใคร เธอจงเห็นวา ขอนี้เปนความผิดของเธอ 



 

 เทาน้ัน ฯ 
      [๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคมิไดทรงกระทําอิทธิปาฏิ- 
 *หาริยท่ีเปนธรรมยิง่ยวดของมนุษยแกขาพระองคเลย ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เราไดกลาวกะเธออยางนีว้า มาเถิดสุนักขัตตะ เธอจงอยู 
 อุทิศตอเรา เราจะกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยิง่ยวดของมนุษยแกเธอ ดังน้ี 
 บางหรือ ฯ 
      หามิได พระเจาขา ฯ 
      หรือวา เธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
 จักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปน 
 ธรรมยิ่งยวดของมนุษยแกขาพระองค ฯ 
      หามิได พระเจาขา ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุท่ีเรามิไดกลาวกะเธอวา มาเถิด สุนักขัตตะ 
 เธอจงอยูอุทิศตอเรา เราจักกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยิ่งยวดของมนุษยแกเธอ 
 ดังน้ี อนึ่ง เธอก็มิไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักอยูอุทิศ 
 ตอพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยิ่งยวด 
 ของมนุษยแกขาพระองค ดังน้ี ดูกรโมฆบุรษุ เมื่อเปนเชนนี้ เธอเมื่อบอกคืน 
 จะช่ือวาบอกคืนใคร ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือเมื่อ 
 เราไดกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยิ่งยวดของมนุษย หรือมิไดกระทําก็ดี ธรรม 
 ท่ีเราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ [หรอืหาไม] ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระองคไดทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปน 
 ธรรมยิ่งยวดของมนุษย หรอืมิไดทรงกระทําก็ดี ธรรมท่ีพระองคไดทรงแสดงไว 
 ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ พระเจาขาฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุท่ีเมื่อเราไดกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม 
 ยิ่งยวดของมนุษย หรือมิไดกระทําก็ดี ธรรมท่ีเราไดแสดงไวยอมนําผูประพฤติให 
 สิ้นทุกขโดยชอบ เชนนี้ เธอจะปรารถนาการกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม 
 ยิ่งยวดของมนุษยไปทําไม ดูกรโมฆบุรุษ เธอจงเห็นวา ขอนี้เปนความผิดของเธอ 
 เทาน้ัน ฯ 
      [๓] ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคมิไดทรงบัญญัติสิ่งท่ีโลก 
 สมมติวาเลิศแกขาพระองคเลย ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เราไดกลาวกะเธออยางนีว้า มาเถิดสุนักขัตตะ เธอจงอยู 
 อุทิศตอเรา เราจักบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลศิแกเธอ ดังน้ี บางหรือ ฯ 
      หามิได พระเจาขา ฯ 
      หรือวา เธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
 จักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจักทรงบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศ 



 

 แกขาพระองค ฯ 
      หามิได พระเจาขา ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุท่ีเรามิไดกลาวกะเธอวา มาเถิด สุนักขัตตะ 
 เธอจงอยูอุทิศตอเรา เราจักบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศแกเธอ ดังน้ี อนึ่ง เธอ 
 ก็มิไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาคจักทรงบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศแกขาพระองค ดังน้ี ดูกร- 
 *โมฆบุรุษ เมื่อเปนเชนนี้ เธอเมื่อบอกคืน จะช่ือวาบอกคืนใคร ดูกรสุนักขัตตะ 
 เธอจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน คือเม่ือเราไดบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศ หรือ 
 มิไดบัญญัติก็ดี ธรรมท่ีเราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ 
 [หรือหาไม] ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระองคไดบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศ หรือ 
 มิไดบัญญัติก็ดี ธรรมท่ีพระองคไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดย 
 ชอบ ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เพราะเหตุท่ีเมื่อเราไดบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศหรือ 
 มิไดบัญญัติก็ดี ธรรมท่ีเราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ เชนนี้ 
 เธอจะปรารถนาการบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศไปทําไม ดูกรโมฆบุรุษ เธอจง 
 เห็นวา ขอนี้ เปนความผิดของเธอเทาน้ัน สุนักขัตตะ เธอไดสรรเสริญเราท่ี 
 วัชชีคาม โดยปริยายมิใชนอยวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว 
 ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดา 
 และมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ดังน้ี เธอได 
 สรรเสริญพระธรรมท่ีวัชชีคามโดยปริยายมิใชนอยวา พระธรรมอันพระผูมพีระภาค 
 ตรัสดีแลว อันผูบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรยีกใหมาดู ควร 
 นอมเขาไปในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังน้ี และเธอไดสรรเสริญพระสงฆ 
 ท่ีวัชชีคาม โดยปริยายมิใชนอยวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผู 
 ปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ คือคูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล 
 ๘ นั่นคือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรรับของบูชา เปนผูควรรับ 
 ของตอนรับ เปนผูควรรับของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนบุญญเขตของ 
 ชาวโลกไมมีเขตอื่นยิ่งกวา ดังน้ี สุนักขัตตะ เราขอบอกเธอ เราขอเตือนเธอวา 
 จักมีผูกลาวติเตียนเธอวา โอรสเจาลิจฉวีช่ือสนุักขัตตะ ไมสามารถประพฤติ 
 พรหมจรรยในพระสมณโคดม บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว ดังน้ี 
 ดูกรภัคควะ โอรสเจาลจิฉวีช่ือสุนักขัตตะ ถึงแมถูกเรากลาวอยูอยางนี้ ก็ไดหนี 
 ไปจากธรรมวนิัยนี้ เหมือนสตัวอบาย เหมือนสัตวนรก ฉะนั้น ฯ 
      [๔] ดูกรภัคควะ สมัยหน่ึง เราอยูท่ีนิคมแหงชาวถูลูช่ืออุตตรกาในถูลู 



 

 ชนบทครั้งน้ันเปนเวลาเชา เรานุงแลวถอืบาตรและจีวร มโีอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนัก 
 ขัตตะเปนปจฉาสมณะ เขาไปบิณฑบาตท่ีอุตตรกานิคม สมัยน้ัน มีอเจลกคน 
 หนึ่งช่ือโกรกัขัตติยะ ประพฤติอยางสุนัข เดินดวยขอศอกและเขา กินอาหารท่ี 
 กองบนพื้นดวยปาก ดูกรภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ ไดเห็นแลวจึง 
 คิดวาเขาเปนสมณะอรหันตท่ีดีผูหนึ่ง ครั้งน้ัน เราไดทราบความคิดในใจของโอรส 
 เจาลิจฉวีช่ือสนุักขัตตะดวยใจแลว จึงกลาวกะเขาวา ดูกรโมฆบุรุษ แมคนเชนเธอ 
 ก็ยังจักปฏิญาณตนวาเปนศากยบุตรอยูหรือ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระผูมีพระภาคจึงตรัสกะขาพระองคอยางนีว้า 
 ดูกรโมฆบุรุษ แมคนเชนเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนวาเปนศากยบุตรอยูหรอื ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เธอไดเห็นโกรักขัตติยอเจลกคนน้ี ซึ่งประพฤติอยางสนุัข 
 เดินดวยขอศอกและเขา กินอาหารท่ีกองบนพื้นดวยปาก แลวเธอจึงไดคิดตอไป 
 วา เขาเปนสมณะอรหันตท่ีดีผูหนึ่งมิใชหรือ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อเปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคยังทรงหวง 
 พระอรหันตอยูหรือ ฯ 
      ดูกรโมฆบุรุษ เรามิไดหวงพระอรหันต แตวา เธอไดเกิดทิฐิลามกข้ึน 
 เธอจงละมันเสยี ทิฐิลามกน้ันอยาไดมีแกเธอ เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูลและ 
 เพื่อทุกขตลอดกาลนาน อนึ่ง เธอยอมเขาใจโกรักขัตติยอเจลกวา เปนสมณะ 
 อรหันตท่ีดีผูหน่ึง อีก ๗ วัน เขาจักตายดวยโรคอลสกะ ๑- ครั้นแลว จักบังเกิด 
 ในเหลาอสูรช่ือกาลกัญชิกา ๒- ซึ่งเลวกวาอสุรกายท้ังปวง และจักถูกเขานําไปท้ิง 
 ท่ีปาชาช่ือวีรณัตถัมภกะ และเมื่อเธอประสงคอยู พึงเขาไปถามโกรักขัตติยอเจลก- 
 *วา ดูกรโกรักขัตติยะผูมีอายุ ทานยอมทราบคติของตนหรือ ขอท่ีโกรักขัตติย- 
 *อเจลกพึงตอบเธอวา ดูกรสุนักขัตตะผูมีอายุ  ขาพเจาทราบคติของตนอยู คือ 
 ขาพเจาไปเกิดในเหลาอสูรช่ือกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายท้ังปวง ดังน้ี เปน 
 ฐานะท่ีมีได ครั้งน้ัน โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ ไดเขาไปหาโกรักขัตติยอเจลก 
 แลวจึงบอกวา ดูกรโกรักขัตติยะผูมีอายุ ทานถูกพระสมณโคดมทรงพยากรณวา 
 อีก ๗ วัน โกรกัขัตติยอเจลกจกัตายดวยโรคอลสกะ แลวจักบังเกิดในเหลาอสูร 
 ช่ือกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายท้ังปวง และจักถูกเขานําไปท้ิงท่ีปาชาช่ือ 
 วีรณัตถัมภกะ ฉะนั้น ทานจงกินอาหารและดื่มน้ําแตพอสมควร จงใหคําพูดของ 
 พระสมณโคดมเปนผิด ครั้งน้ัน โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ ไดนับวันต้ังแต 
 วันท่ี ๑ ท่ี ๒ ตลอดไปจนครบ ๗ วัน เพราะเขาไมเช่ือตอพระตถาคต ครั้งน้ัน 
 โกรักขัตติยอเจลก ไดตายดวยโรคอลสกะในวันท่ี ๗ แลวไดไปบังเกิดในเหลา 
 อสูรช่ือกาลกญัชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายท้ังปวง และถูกเขานําไปท้ิงไวท่ีปาชาช่ือ 
 วีรณัตถัมภกะ โอรสเจาลิจฉวช่ืีอสุนักขัตตะ ไดทราบขาววา โกรักขัตติยอเจลก 
 ไดตายดวยโรคอลสกะ ไดถูกเขานําไปท้ิงไวท่ีปาชาช่ือวีรณัตถัมภกะ ครั้นแลว 



 

 จึงเขาไปหาศพโกรักขัตติยอเจลกท่ีปาชาช่ือวีรณัตถัมภกะ แลวจึงเอามือตบซากศพ 
 เขาถึง ๓ ครั้ง แลวถามวา ดูกรโกรักขัตติยะ ทานทราบคติของตนหรอื ครั้งน้ัน 
 ซากศพโกรักขัตติยอเจลกไดลกุข้ึนยืนพลางเอามือลูบหลังตนเองตอบวา ดูกรสุนัก- 
 *ขัตตะผูมีอายุ ขาพเจาทราบคติของตนอยู คือขาพเจาไปบังเกิดในเหลาอสูรช่ือกาล 
 กัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายท้ังปวง ดังน้ี แลวลมลงนอนหงายอยู ณ ท่ีนั้นเอง 
 @๑. โรคน้ีเกิดเพราะกินอาหารมากเกินไป ไฟธาตุไมยอย และเพราะธาตุท่ีทรมานตนโดย 
 @คลานไปดวยศอกและเขา ๒. อสูรพวกนี้ มีตัวสูง ๓ คาวุต มีเนื้อและโลหิตนอย 
 @เชนใบไมแก มีตาติดบนศีรษะคลายตาปู มีปากเทารูเข็มบนศีรษะ ท้ังกินอาหาร 
 @ดวยปากเล็กๆ นั้น ฯ 
 ดูกรภัคควะ ครั้งน้ัน โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะไดเขามาหาเราถึงท่ีอยู ถวาย 
 อภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เราไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา 
 สุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน วิบากน้ันไดมีแลว เหมือนดงัท่ี 
 เราไดพยากรณโกรักขัตติยอเจลกไวแกเธอ มใิชโดยประการอื่น ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากน้ันไดมีแลว เหมือนดังท่ีพระผูมีพระภาค 
 ไดทรงพยากรณ โกรักขัตติยอเจลกไวแกขาพระองค มิใชโดยประการอื่น ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้ อิทธิ 
 ปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ช่ือวาเปนคุณอันเราไดแสดงไวแลว 
 หรือมิใช ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เปนอันทรงแสดงไวแลว แนนอน มิใชไมได 
 ทรงแสดงไว ฯ 
      ดูกรโมฆบุรุษ แมเมื่อเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแสดงอิทธิปาฏิ- 
 *หาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยอยางน้ีวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี 
 พระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย แกขาพระองค 
 ดังน้ี ดูกรโมฆบุรุษ เธอจงเหน็วา ขอนี้ เปนความผิดของเธอเทาน้ัน ดูกรภคัควะ 
 โอรสเจาลิจฉวช่ืีอวาสุนักขัตตะ ถูกเรากลาวอยูอยางนี้ ไดหนไีปจากพระธรรมวินัย 
 นี้ เหมือนสัตวผูควรเกิดในอบาย เหมือนสัตวผูควรเกิดในนรก ฉะนั้น ฯ 
      [๕] ดูกรภัคควะ สมัยหน่ึง เราอยูท่ีกูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขต 
 เมืองเวสาลี สมัยนั้น อเจลกคนหน่ึงช่ือกฬารมัชฌกะอาศัยอยูท่ีวัชชีคามเขตเมือง 
 เวสาลี เปนผูเลิศดวยลาภและยศ เขาไดยึดถือสมาทานขอวัตรท้ัง ๗ คือ:- 
      ๑. เราพึงเปลือยกาย ไมนุงหมผาตลอดชีวติ ฯ 
      ๒. เราพึงประพฤติพรหมจรรยไมเสพเมถนุธรรมตลอดชีวิต ฯ 
      ๓. เราพึงเลีย้งชีวิตดวยการดื่มสุราและกินเนื้อสัตว ไมกินขาวและขนม 
 ตลอดชีวิต ฯ 
      ๔. เราพึงไมลวงเกินอุเทนเจดีย ซึ่งอยูทิศบูรพาแหงเมืองเวสาลี ฯ 



 

      ๕. เราพึงไมลวงเกินโคตมเจดีย ซึ่งอยูทิศทักษิณแหงเมืองเวสาลี ฯ 
      ๖. เราพึงไมลวงเกินสัตตัมพเจดีย ซึ่งอยูท่ีทิศประจิมแหงเมืองเวสาลี ฯ 
      ๗. เราพึงไมลวงเกินพหุปุตตกเจดีย ซึ่งอยูทิศอุดรแหงเมืองเวสาลี ฯ 
      เพราะการสมาทานขอวัตรท้ัง ๗ นี้ เขาจึงเปนผูเลิศดวยลาภและยศอยูท่ี 
 วัชชีคาม ครั้งน้ัน โอรสเจาลจิฉวีช่ือสุนักขัตตะไดเขาไปหาอเจลกช่ือกฬารมัชฌกะ 
 แลวถามปญหากะเขา เขาไมสามารถแกปญหาของโอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะ 
 ใหถูกตองได จึงแสดงความโกรธ โทสะและความโทมนัสใหปรากฏ ครั้งน้ัน 
 โอรสเจาลิจฉวช่ืีอสุนักขัตตะไดคิดวา ตนไดรุกรานสมณะผูเปนพระอรหันตท่ีดี 
 ขอน้ันอยาไดมีแกเราเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูลและเพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน ครั้ง 
 นั้น โอรสเจาลจิฉวีช่ือสุนักขัตตะไดเขามาหาเราถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง เราไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา ดูกรโมฆบุรุษ แมคนเชนเธอก ็
 ยังจักปฏิญาณตนเปนศากยบุตรอยูหรือ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระผูมีพระภาคจึงตรัสกะขาพระองคอยางนีว้า 
 ดูกรโมฆบุรุษ แมคนเชนเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนเปนศากยบุตรอยูหรือ ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เธอไดเขาไปหาอเจลกช่ือกฬารมัชฌกะแลวถามปญหากะ 
 เขา เขาไมสามารถแกปญหาของเธอใหถูกตองได จึงไดแสดงความโกรธ โทสะ 
 และความโทมนัสใหปรากฏ เธอจึงไดคิดวา ตนไดรุกรานสมณะผูเปนพระอรหันต 
 ท่ีดี ขอนั้นอยาไดมีแกเราเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูลและเพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน 
 ดังน้ี มิใชหรือ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อเปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคก็ยังทรงหวง 
 พระอรหัต อยูหรือ ฯ 
      ดูกรโมฆบุรุษ เรามิไดหวงพระอรหัต แตวาเธอไดเกิดทิฐิลามก เธอจง 
 ละมันเสีย ทิฐิอันลามกนี้อยาไดเกิดแกเธอ เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูลและเพ่ือ 
 ทุกขสิ้นกาลนาน อนึ่ง เธอยอมเขาใจอเจลกช่ือกฬารมัชฌกะ วาเปนสมณะผูเปน 
 พระอรหันตท่ีดีผูหนึ่ง ตอไปไมนาน เขาจักกลับนุงหมผา มีภรรยา กินขาวและ 
 ขนม ลวงเกินเจดียท่ีมีอยูในเมืองเวสาลีท้ังหมด กลายเปนคนเสื่อมยศ แลวตายไป 
 ดูกรภัคควะ ตอมาไมนาน อเจลกช่ือกฬารมัชฌกะ ก็กลับนุงหมผา มีภรรยา 
 กินขาวและขนม ลวงเกินเจดียท่ีมีอยูในเมืองเวสาลีท้ังหมดกลายเปนคนเส่ือมยศ 
 แลวตายไป โอรสเจาลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะไดทราบขาววา อเจลกช่ือกฬารมัชฌกะ 
 กลับนุงหมผา มีภรรยา กินขาวและขนม ลวงเกินเจดียท่ีมีอยูในเมืองเวสาลท้ัีง 
 หมด กลายเปนคนเส่ือมยศ แลวตายไป จึงไดเขามาหาเราถวายอภิวาทแลวนั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เราจึงกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา สุนักขัตตะ เธอ 
 จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน วิบากน้ัน ไดมีแลวเหมือนดงัท่ีเราไดพยากรณ 
 อเจลกช่ือกฬารมัชฌกะไวแกเธอ มิใชโดยประการอื่น ฯ 



 

      ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากน้ันไดมีแลว เหมือนดังท่ีพระผูมีพระภาคได 
 ทรงพยากรณอเจลกช่ือกฬารมัชฌกะไวแกขาพระองค มิใชโดยประการอื่น ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้ อิทธิ 
 ปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ช่ือวาเปนคุณอันเราไดแสดงไวแลว 
 หรือมิใช ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เปนอันทรงแสดงแลวแนนอน มิใชไมทรง 
 แสดง ฯ 
      ดูกรโมฆบุรุษ แมเมื่อเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแสดงอิทธิปาฏิ- 
 *หาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยอยางน้ีวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี 
 พระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยแกขาพระองค 
 ดังน้ี ดูกรโมฆบุรุษ เธอจงเหน็วา ขอนี้เปนความผิดของเธอเทาน้ัน ดูกรภัคควะ 
 โอรสเจาลิจฉวช่ืีอสุนักขัตตะ ถูกเรากลาวอยูอยางนี้ ไดหนีไปจากพระธรรมวินัยนี ้
 เหมือนสัตวผูควรเกิดในอบาย เหมือนสัตวผูควรเกิดในนรก ฉะนั้น ฯ 
      [๖] ดูกรภัคควะ สมัยหน่ึง เราอยูท่ีกูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขต 
 เมืองเวสาลีนั้นเอง สมัยน้ัน อเจลกช่ือปาฏิกบุตร อาศัยอยูท่ีวชัชีคาม เขตเมือง 
 เวสาลี เปนผูเลิศดวยลาภและยศ เขากลาววาจาในบริษัทท่ีเมืองเวสาลอียางน้ีวา 
 แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูท่ีเปนญาณวาท ยอม 
 ควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยกับผูท่ีเปนญาณวาท พระ- 
 *สมณโคดมพึงเสด็จไปกึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในท่ีพบกันนั้น แมเรา 
 ท้ัง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดม 
 จักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา 
 ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถา 
 สมณโคดมจักทรงกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรง 
 กระทําเทาใดๆ เราก็จักกระทําใหมากกวาน้ันเปนทวีคูณๆ โอรสเจาลิจฉวีช่ือ 
 สุนักขัตตะทราบขาวน้ัน จึงเขามาหาเราถวายอภิวาทแลวนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 แลวจึงกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ อเจลกช่ือปาฏิกบุตรอาศัยอยูท่ี 
 วัชชีคาม เขตเมืองเวสาลี เปนผูเลิศดวยลาภและยศ เขากลาววาจาในบริษัทท่ี 
 เมืองเวสาลอียางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็เปนญาณวาท 
 ก็ผูท่ีเปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย 
 กับผูท่ีเปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จไปกึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง 
 ในท่ีพบกันนั้น แมเราท้ัง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของ 
 มนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของ 
 มนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงทํา ๒ อยาง 
 เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง 



 

 พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจักกระทําใหมากกวาน้ันเปนทวีคูณๆ 
 เมื่อโอรสเจาลจิฉวีช่ือสุนักขัตตะ กลาวอยางนี้ เราไดกลาวกะเขาวา สุนักขัตตะ 
 อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถ 
 ท่ีจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางน้ีวา เราไมละวาจา จิต และสละคืน 
 ทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังน้ี แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรักษาพระวาจานั้น ขอ 
 พระสุคตจงทรงรักษาพระวาจานั้น ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ ก็ไฉนเธอจึงกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรักษาพระวาจาน้ัน ขอพระสุคตจงทรงรักษาพระวาจานั้น ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะพระผูมีพระภาคตรัสวาจาโดยแนนอนวา 
 อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถ 
 จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางน้ีวา เราไมละวาจา จิต และสละคืน 
 ทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังน้ี แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก 
 ดังน้ี ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อเจลกช่ือปาฏิกบุตรอาจแปลงรูปมาพบเห็นพระผูมี 
 พระภาคก็ได ในคราวนั้น พระดํารัสของพระผูมีพระภาคก็พึงเปนมุสา ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ ตถาคตเคยกลาววาจาท่ีเปน ๒ ไวบางหรือ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคทรงทราบอเจลกช่ือปาฏิกบุตร 
 โดยแจงชัดดวยพระหฤทัยวา เขาเม่ือไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไม 
 สามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้า เราไมละวาจา จิต และ 
 สละคืนทิฐิเชนน้ัน ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังน้ี แมศีรษะเขาจะพึง 
 แตกออกหรอืเทวดามาทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาควา เขาเม่ือไมละวาจา จิต 
 และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถท่ีจะมาพบเห็นพระองคได แมถาเขาพึงคิดเห็น 
 อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณ 
 โคดมได ดังน้ี แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เราทราบอเจลกช่ือปาฏิกบุตร โดยแจงชัดดวยใจของเรา 
 วา เขาไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น จึงไมสามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได 
 แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้า เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไป 
 พบเห็นสมณโคดมไดดังน้ี แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก แมเทวดาก็ไดบอกความ 
 นั้นแกเราวา เขาเม่ือไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถจะมา 
 พบเห็นพระองคได ถาแมเขาพึงคิดเห็นอยางน้ีวา เราไมละวาจา จิต และสละคืน 
 ทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นสมณโคดมได ดังน้ี แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก แม 
 เสนาบดีแหงเจาลิจฉวีช่ืออชิตะ ซึ่งไดตายไปแลวเมื่อเร็วๆ นี ้ไดเขาถึงพวก 
 เทวดาช้ันดาวดึงส ก็ไดเขามาบอกเราอยางนีว้า อเจลกช่ือปาฏิกบุตรเปนคนไม 
 ละอาย ชอบกลาวมุสา ท้ังไดพยากรณขาพระองควา เสนาบดีแหงเจาลิจฉว ี



 

 ช่ืออชิตะ ในวัชชีคาม เขาถึงมหานรก แตขาพระองคมิไดเขาถึงมหานรก ไดเขา 
 ถึงพวกเทวดาชั้นดาวดึงส เขาไมละอาย ชอบกลาวมุสา เขาเม่ือไมละวาจา จิต 
 และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถจะมาพบเห็นพระองคได แมถาเขาพึงคิดเห็น 
 อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดม 
 ได ดังน้ี แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก แมเพราะเหตุนี้แล สุนักขัตตะ เราทราบ 
 อเจลกช่ือปาฏิกบุตรโดยแจงชัดดวยใจของเราวา เขาไมละวาจา จิต สละคืนทิฐิ 
 เชนนั้น ไมควรมาพบเห็นเรา แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้า เราไมละวาจา จิต 
 และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังน้ี ศีรษะเขาจะพึง- 
 *แตกออก แมเทวดาก็บอกความน้ีแกเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ อเจลกช่ือ 
 ปาฏิกบุตร ไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ไมควรมาพบเห็นพระผูมี 
 พระภาค ถาแมเขาพึงมีความคิดเห็นอยางนีว้า เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิ 
 เชนนั้น พึงไปพบเห็นสมณโคดมได ดังน้ี แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก ดูกร 
 สุนักขัตตะ เราน้ีแล เท่ียวไปบิณฑบาตท่ีเมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในเวลา 
 ปจฉาภัต แลวเขาไปยังอารามของอเจลกช่ือปาฏิกบุตร เพื่อพักผอนกลางวัน บัดนี้ 
 ถาเธอปรารถนาก็จงไปบอกเขาเถิด ฯ 
      [๗] ดูกรภัคควะ ครั้งน้ันเปนเวลาเชา เรานุงแลว ถือบาตรและจีวร 
 เขาไปบิณฑบาตท่ีเมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต แลวเขาไป 
 ยังอารามของอเจลกช่ือปาฏิกบุตร เพื่อพักผอนกลางวัน ครั้งน้ัน โอรสเจาลจิฉว ี
 ช่ือสุนักขัตตะ รีบเขาไปเมืองเวสาลีแลว เขาไปหาพวกเจาลิจฉวีท่ีมีช่ือเสียงบอกวา 
 ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาตท่ีเมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาต 
 ในเวลาปจฉาภัต แลวเสด็จเขาไปยังอารามของอเจลกช่ือปาฏิกบุตร เพื่อทรงพักผอน 
 กลางวัน ขอพวกทานจงรีบออกไป จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม 
 ยอดเยี่ยมของมนุษย ของพวกสมณะท่ีดี ฯ 
      ครั้งน้ัน พวกเจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียงไดคิดกันวา ทานผูเจริญทราบขาววา 
 จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ของพวกสมณะท่ีดี 
 ฉะนั้น เชิญพวกเราไปกัน และโอรสเจาลจิฉวีช่ือสุนักขัตตะ เขาไปหาพวก 
 พราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งค่ัง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือ 
 เสียง แลวบอกวา ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาตท่ีเมืองเวสาล ี
 กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตแลวเสด็จเขาไปยังอารามของอเจลกช่ือปาฏิกบุตร 
 เพื่อทรงพักผอนกลางวัน ขอพวกทานจงรีบออกไป จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ี 
 เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ของพวกสมณะท่ีดี ครั้งน้ัน พวกพราหมณมหาศาล 
 คฤหบดีผูมั่งค่ัง เหลาเดียรถยีตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือเสียง ไดคิดกันวา 
 ทานผูเจริญ ทราบขาววา จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยม ของ 
 พวกสมณะท่ีดี ฉะนั้น เชิญพวกเราไปกัน ฯ 



 

      ครั้งน้ัน พวกเจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งค่ัง 
 เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือเสียง ไดเขาไปยังอารามของอเจลก 
 ช่ือปาฏิกบุตร ดูกรภัคควะ บริษัทนั้นๆ มีหลายรอย หลายพันคน ฯ 
      อเจลกช่ือปาฏิกบุตรไดทราบขาววา  บรรดาเจาลิจฉวีผูมช่ืีอเสียง และ 
 พราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งค่ัง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมี 
 ช่ือเสียง ไดพากันออกมาแลว แมพระสมณโคดมก็ทรงน่ังพักผอนกลางวันท่ีอาราม 
 ของเรา ครั้นแลว จึงเกิดความกลัว ความหวาดเสียว ขนพองสยองเกลา ครั้งน้ัน 
 อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เมื่อกลัว หวาดเสียว ขนพองสยองเกลา จึงเขาไปยังอาราม 
 ของปริพาชกช่ือติณฑุกขานุ บริษัทนั้นไดทราบขาววา อเจลกช่ือปาฏิกบุตรกลัว 
 หวาดเสียว ขนพองสยองเกลา เขาไปยังอารามของปริพาชกช่ือติณฑุกขานุ ฯ 
      ครั้งน้ัน บริษัทนั้นไดเรียกบุรุษคนหน่ึงมาสั่งวา บุรุษผูเจรญิ ทานจงไปหา 
 อเจลกช่ือปาฏิกบุตรท่ีอารามของปริพาชกช่ือติณฑุกขานุ แลวจงบอกกะเขาอยางนี้วา 
 ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป บรรดาเจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียง และพราหมณมหาศาล 
 คฤหบดีผูมั่งค่ัง เหลาเดียรถยีตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือเสียง ไดพากัน 
 ออกมาแลว แมสมณโคดมก็ประทับน่ังพักผอนกลางวันท่ีอารามของทาน อนึ่ง ทาน 
 ไดกลาววาจาในบริษัทท่ีเมืองเวสาลีอยางนีว้า แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท 
 แมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูท่ีเปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม 
 ยอดเยี่ยมของมนุษยกับผูท่ีเปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง 
 แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในท่ีพบกันนั้น แมเราท้ัง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริย 
 ท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ี 
 เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดม 
 จักทรงกระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา 
 ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราก็จัก 
 กระทําใหมากกวาน้ันเปนทวีคูณๆ ดังน้ี ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไปก่ึงหนทาง 
 พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนท้ังปวงทีเดียว ประทับน่ังพักผอนกลางวนัท่ีอาราม 
 ของทาน ฯ 
      ดูกรภัคควะ บุรุษน้ันรับคําส่ังบริษัทน้ันแลว จึงเขาไปหาอเจลก 
 ช่ือปาฏิกบุตร ท่ีอารามของปริพาชกช่ือติณฑุกขานุ แลวบอกกะเขาอยางนี้วา 
 ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป พวกเจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียง และพราหมณมหาศาล 
 คฤหบดีผูมั่งค่ัง เหลาเดียรถยีตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือเสียงไดพากันออก 
 มาแลว แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันท่ีอารามของทาน อนึ่ง 
 ทานไดกลาววาจาในท่ีบริษัทท่ีเมืองเวสาลี อยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปน 
 ญาณวาท แมเราก็เปนญาณวาท ก็ผูท่ีเปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย 
 ท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยกับผูท่ีเปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมา 



 

 กึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในท่ีพบกันนั้น แมเราท้ัง ๒ พึงกระทํา 
 อิทธิปาฏิหาริย ท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา 
 อิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง 
 ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดม 
 จักทรงกระทํา ๔ อยาง เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ 
 เราจักกระทําใหมากกวาน้ันเปนทวีคูณๆ ดังน้ี ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไป 
 กึ่งหนทาง พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนท้ังปวงทีเดียว ประทับนั่งพักผอนกลางวัน 
 ท่ีอารามของทาน เมื่อบุรุษน้ันกลาวอยางนี้แลว อเจลกช่ือปาฏิกบุตรจึงกลาววา 
 เราจะไปๆ แลวซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได ฯ 
      ครั้งน้ัน บุรุษน้ันไดกลาวกะเขาวา ทานปาฏิกบุตร ไฉนทานจึงเปนอยางน้ี 
 ตะโพกของทานติดกับท่ีนั่ง หรือวาท่ีนั่งติดกบัตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะ 
 ไปๆ แตกลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได ดูกรภัคควะ 
 อเจลกช่ือปาฏิกบุตร แมถูกวาอยูอยางน้ี ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวก็ซบ 
 ศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได เมื่อบุรุษน้ันไดทราบวา อเจลก 
 ช่ือปาฏิกบุตรน้ีเปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวก็ซบศีรษะอยูในท่ีนั้น 
 เอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได จึงกลับมาหาบริษัทนั้น แลวบอกวา ทานผูเจริญ 
 อเจลกช่ือปาฏิกบุตรน้ี เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวก็ซบศีรษะ 
 อยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได ฯ 
      ดูกรภัคควะ เมื่อบุรุษน้ันกลาวอยางนี้แลว เราจึงไดกลาวกะบริษัทน้ันวา 
 ทานท้ังหลาย อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น 
 ก็ไมสามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้า เราไมละวาจา จิต 
 และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังน้ี แมศีรษะเขาจะพึง 
 แตกออก ฯ 
                        จบ ภาณวาร ท่ีหนึ่ง 
                         ----------- 
      [๘] ดูกรภัคควะ ครั้งน้ัน มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีคนหนึ่ง ลุกข้ึนยืน 
 กลาวกะบริษัทนั้นวา ทานผูเจริญ ถาเชนนั้น ขอใหพวกทานจงรอคอยสักครูหนึ่ง 
 พอใหขาพเจาไป บางทีขาพเจาอาจนําเอาอเจลกช่ือปาฏิกบุตรมาสูบริษัทนี้ได ครั้งน้ัน 
 มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีคนนั้น จึงเขาไปหาอเจลกชื่อปาฏิกบุตร ท่ีอารามของ 
 ปริพาชกช่ือติณฑุกขานุ แลวจึงกลาววา ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป การกลับ 
 ไปของทานเปนการดี พวกเจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดี 
 ผูมั่งค่ัง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือเสียง ไดพากันออกมาแลว 
 แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันท่ีอารามของทาน อนึ่ง ทานไดกลาว 
 วาจาในบริษัทท่ีเมืองเวสาลีอยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็ 



 

 เปนญาณวาท ก็ผูท่ีเปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยม 
 ของมนุษยกับผูท่ีเปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง แมเราก็พึง 
 ไปก่ึงหนทาง ในท่ีพบกันนั้น แมเราท้ัง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม 
 ยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม 
 ยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรง 
 กระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๔ อยาง 
 เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจักกระทําให 
 มากกวาน้ันเปนทวีคูณๆ ดังน้ี ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไปกึ่งหนทาง พระสมณ- 
 *โคดมเสด็จมากอนคนท้ังปวงทีเดียว ประทับนั่งพักผอนกลางวันท่ีอารามของทาน 
 อน่ึง พระสมณโคดมไดตรัสวาจาในบริษัทวา อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา 
 จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็น 
 อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดม 
 ได ดังน้ี แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก ดังน้ี ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป 
 ดวยการกลับไปน่ันแหละ พวกขาพเจาจักใหชัยชนะแกทาน จักใหความปราชัย 
 แกพระสมณโคดม ฯ 
      ดูกรภัคควะ เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีกลาวแลวอยางน้ี อเจลก 
 ช่ือปาฏิกบุตรจึงกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจ 
 ลุกข้ึนจากอาสนะได ครั้งน้ัน มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีจึงกลาวกะเขาวา ทาน 
 ปาฏิกบุตร ทานเปนอยางไรไปเลา ตะโพกของทานติดกับท่ีนั่ง หรือวาท่ีนั่งติดกับ 
 ตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง 
 ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวนีั้นไดทราบวา อเจลก 
 ช่ือปาฏิกบุตรน้ีเปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูใน 
 ท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได จึงมาหาบริษัทนั้นแลวบอกวา ดังน้ี ทาน 
 ผูเจริญ อเจลกช่ือปาฏิกบุตรน้ีเปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับ 
 ซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได ฯ 
      ดูกรภัคควะ เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีนั้นกลาวอยางน้ีแลว เราจึง 
 กลาวกะบริษัทนั้นวา ทานท้ังหลาย อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จติ และ 
 สละคืนทิฐิเชนน้ัน ก็ไมสามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา 
 เราไมละวาจา  จิต และสละทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังน้ี 
 แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แมถาพวกเจาลิจฉวีพึงคิดเห็นอยางนีว้า พวกเรา 
 จักเอาเชือกมัดอเจลกช่ือปาฏิกบุตร แลวจึงฉุดมาดวยคูโคมากคู เชือกเหลาน้ัน 
 หรืออเจลกช่ือปาฏิกบุตรพึงขาดออก ก็อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต 
 และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็น 
 อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณ- 



 

 *โคดมได ดังน้ี แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก ฯ 
      [๙] ดูกรภัคควะ ครั้งน้ัน ศิษยชางกลึงบาตรไม ช่ือชาลิยะลุกข้ึนยืน 
 กลาวกะบริษัทนั้นวา ทานผูเจริญ ถาเชนนั้น ขอใหพวกทานจงรอคอยสักครูหนึ่ง 
 พอใหขาพเจาไป บางทีขาพเจาอาจนําเอาอเจลกช่ือปาฏิกบุตรมาสูบริษัทน้ีได ครั้งน้ัน 
 ศิษยชางกลึงบาตรไม ช่ือชาลิยะ จึงเขาไปหาอเจลกช่ือปาฏิกบุตร ท่ีอารามของ 
 ปริพาชก ช่ือติณฑุกขานุ แลวจึงกลาววา ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป การกลับ 
 ของทานเปนการดี พวกเจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดี 
 ผูมั่งค่ัง เหลาเดียรถียตางๆ และสมณพราหมณผูมีช่ือเสียง ไดพากันออกมาแลว 
 แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันท่ีอารามของทาน อนึ่ง ทานไดกลาว 
 วาจาในบริษัทท่ีเมืองเวสาลีอยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาท แมเราก็ 
 เปนญาณวาท ก็ผูท่ีเปนญาณวาท ยอมควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยม 
 ของมนุษยกับผูท่ีเปนญาณวาท พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง แมเราก็พึงไป 
 กึ่งหนทาง ในท่ีพบกันนั้น แมเราท้ัง ๒ พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม 
 ยอดเยี่ยมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรม 
 ยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรง 
 กระทํา ๒ อยาง เราจักกระทํา ๔ อยาง  ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๔ อยาง 
 เราจักกระทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใดๆ เราจักกระทํา 
 ใหมากกวาน้ันเปนทวีคูณๆ ดังน้ี ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไปก่ึงหนทาง 
 พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนท้ังปวงทีเดียว  ประทับนั่งพักผอนกลางวนัท่ี 
 อารามของทาน อนึ่ง พระสมณโคดมไดตรัสวาจาในบริษัทวา อเจลกช่ือปาฏิกบุตร 
 เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได 
 แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนีว้า เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น 
 ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังน้ี แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แมถา 
 พวกเจาลิจฉวจีะพึงคิดเห็นอยางนี้วา พวกเราจกัเอาเชือกมัดอเจลกช่ือปาฏิกบุตร 
 แลวจึงฉุดมาดวยคูโคมากคู เชือกเหลาน้ันหรอือเจลกช่ือปาฏิกบุตรพึงขาดออก 
 ก็อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถ 
 ท่ีจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางน้ีวา เราไมละวาจา จิต และสละ- 
 *คืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังน้ี แมศีรษะของเขาจะพึง 
 แตกออก ดังน้ี ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป ดวยการกลับไปน่ันแหละ พวก 
 ขาพเจาจักใหชัยชนะแกทาน จักใหความปราชัยแกพระสมณโคดม ฯ 
      ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมช่ือชาลิยะกลาวแลวอยางนี้ อเจลก 
 ช่ือปาฏิกบุตรกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึน 
 จากอาสนะได ครั้งน้ัน ศิษยชางกลึงบาตรไมช่ือชาลิยะจึงกลาวกะเขาวา ทาน 
 ปาฏิกบุตร ทานเปนอยางไรไปเปลา ตะโพกของทานติดกับท่ีนั่ง หรือวาท่ีนั่งติด 



 

 กับตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไม 
 อาจลุกข้ึนจากอาสนะได อเจลกช่ือปาฏิกบุตร แมถูกวาอยางนี้ ก็ยังกลาววา เรา 
 จะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเองไมอาจลุกข้ึนจากอาสนะได เมื่อศิษย 
 ชางกลึงบาตรไมช่ือชาลียะไดทราบวา อเจลกช่ือปาฏิกบุตรน้ีเปนผูแพแลว ก็ยัง 
 กลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกจากอาสนะได 
 จึงกลาวกะเขาตอไปวา- 
      ดูกรทานปาฏิกบุตร เรื่องเคยมีมาแลว คือพญาสีหมิคราชไดคิดอยางนี้ 
 วา ถากระไร เราพึงอาศัยปาทึบบางแหงซอนอยู แลวออกจากท่ีซอนในเวลา 
 เย็น ดัดกาย เหลียวดูทิศท้ัง ๔ โดยรอบ แลวบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง จึงเท่ียว 
 ไปหากิน เราตองฆาหมูเนื้อตัวล่ําสันกินเนื้อท่ีออนนุมๆ แลวกลับมาซอนตัวอยู 
 ตามเคย ครั้งน้ัน พญาสีหมิคราชนั้น จึงอาศัยปาทึบบางแหงซอนอยู ออกจาก 
 ท่ีซอนในเวลาเย็น ดัดกาย เหลียวดูทิศท้ัง ๔ โดยรอบ บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง 
 เท่ียวไปหากิน มันฆาหมูเนื้อตัวล่ําสัน กินเนื้อท่ีออนนุมๆ แลวกลับมาซอนอยู 
 ตามเคย ทานปาฏิกบุตร มีสุนัขจิ้งจอกแกตัวหน่ึง กินเนื้อท่ีเปนแดนของพญา- 
 *สีหมิคราชตัวนั้น แลวก็เจริญอวนทวนมีกําลงั ตอมา สุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้นจึง 
 เกิดความคิดวา เราคือใคร พญาสีหมิคราชคือใคร ถากระไร เราพึงอาศัยปาทึบ 
 บางแหงซอนอยู ออกจากท่ีซอนในเวลาเย็น ดัดกาย เหลียวดทิูศท้ัง ๔ โดย 
 รอบบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง เท่ียวไปหากิน เราตองฆาหมูเนื้อตัวล่ําสันกินเนื้อ 
 ออนนุมๆ แลวก็กลับมาซอนอยูตามเคย ครั้งน้ัน สุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้นอาศัย 
 ปาทึบบางแหงซอนอยู ออกจากท่ีซอนในเวลาเย็น ดัดกาย เหลียวดูทิศท้ัง ๔ 
 โดยรอบ แลวคิดวา เราจักบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แตกลับบันลือเสียงสุนัข 
 จิ้งจอกอยางนากลัวนาเกลียด สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร และการบันลือของ 
 สีหะเปนอยางไร ดูกรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบพระสุคต 
 บริโภค ๑- อาหารท่ีเปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคตผู 
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร 
      ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมช่ือชาลิยะ ไมสามารถท่ีจะให 
 อเจลกช่ือปาฏิกบุตรเคลื่อนจากอาสนะนั้นได แมดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงได 
 กลาวคาถาประพันธดังน้ีวา 
             สุนัขจิ้งจอกเขาใจวา ตนเปนสีหะ 
           จึงไดถือตัววาเปนมิคราช 
           มันไดบันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเชนนั้น 
           สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร 
           การบันลือของสีหะเปนอยางไร ฯ 



 

      [๑๐] ดูกรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบ 
 พระสุคต บริโภคอาหารท่ีเปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคตผู 
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตร 
 ไมช่ือชาลิยะไมสามารถท่ีจะใหอเจลกช่ือปาฏิกบุตรเคลื่อนจากอาสนะนั้นได แม 
 ดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงไดกลาวคาถาประพันธดังน้ีวา 
           สุนัขจิ้งจอกจองดูเงาของตนซ่ึงปรากฎในนํ้า 
           ท่ีบอไมเห็นตนตามความเปนจริง จึงถอืตัววา 
           เปนสีหะ มันไดบันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเชน 
           นั้น เสียงสุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร 
           การบันลือของสีหะเปนอยางไร ฯ 
      [๑๑] ดูกรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบ 
 @๑. อธิบายวา บริโภคอาหารบิณฑบาตท่ีเขานํามาให แตเปนของท่ีเหลือจากถวาย 
 @พระสุคตแลว 
 พระสุคต บริโภคอาหารท่ีเปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคต 
 ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตร 
 ไมช่ือชาลิยะไมสามารถท่ีจะใหอเจลกช่ือปาฏิกบุตรเคลื่อนจากอาสนะนั้นได แม 
 ดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงไดกลาวคาถาประพันธดังน้ีวา 
           สุนัขจิ้งจอกกินกบ [ตามบอ] และหนูตามลาน 
           ขาว ซากศพท่ีท้ิงตามปาชา จึงอวนพีอยูตาม 
           ปาใหญ ตามปาท่ีวางเปลา จึงไดถือตัววาเปน 
           มิคราช มันไดบันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเชนนั้น 
           สุนัขจิ้งจอกตัวลามกเปนอยางไร การบันลือ 
           ของสีหะเปนอยางไร ฯ 
      [๑๒] ดูกรทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบ 
 พระสุคต บริโภคอาหารท่ีเปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคตผู 
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร ฯ 
      ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมช่ือชาลิยะ ไมสามารถท่ีจะให 
 อเจลกช่ือปาฏิกบุตรเคลื่อนจากอาสนะนั้นได แมดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงกลับ 
 มาหาบริษัทนั้น แลวบอกวา ทานผูเจริญ อเจลกช่ือปาฏิกบุตรน้ีเปนผูแพแลว ก็ 
 ยังกลาววา เราจะไปๆ แลวกลับซบศีรษะอยูในท่ีนั้นเอง ไมอาจลุกข้ึนจาก 
 อาสนะได ดูกรภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมช่ือชาลิยะน้ันกลาวอยางน้ีแลว เรา 



 

 จึงกลาวกะบริษัทนั้นวา ทานท้ังหลาย อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต 
 และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็น 
 อยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้นก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดม 
 ได ดังน้ี แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แมถาพวกเจาลิจฉวจีะพึงคิดเห็นอยาง 
 นี้วา พวกเราจะเอาเชือกมัดอเจลกช่ือปาฏิกบุตรแลวจึงฉุดมาดวยคูโคมากคู เชือก 
 เหลานั้นหรืออเจลกช่ือปาฏิกบุตรพึงขาดออก ก็อเจลกช่ือปาฏิกบุตร เมื่อไมละ 
 วาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถท่ีจะมาพบเห็นเราได แมถาเขา 
 พึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็น 
 พระสมณโคดมได ดังน้ี แมศีรษะของเขาพึงแตกออก ฯ 
      ดูกรภัคควะ ลําดับนั้น เราจึงยังบริษัทนั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ให 
 อาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมกีถา ทําใหพนจากเครื่องผูกใหญ ๑- รื้อถอน 
 สัตวประมาณ ๘๔,๐๐๐ ข้ึนจากหลมใหญจึงเขาเตโชธาตุกสิณเหาะข้ึนสูเวหาสสูง 
 ประมาณ ๗ ช่ัวลําตาล นิรมิตไฟอื่นใหลุกโพลงมีควันกลบ สูงประมาณ ๗ ช่ัว 
 ลําตาล แลวจึงกลับมาปรากฎท่ีกูฏาคารศาลาปามหาวัน ดูกรภัคควะ ครั้งน้ัน 
 โอรสเจาลิจฉวช่ืีอสุนักขัตตะ ไดเขามาหาเราถึงท่ีอยู ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง เราจึงไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา สุนักขัตตะ เธอจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน วิบากน้ัน ไดมีแลว เหมือนดงัท่ีเราไดพยากรณ 
 อเจลกช่ือปาฏิกบุตรแกเธอ มิใชโดยประการอื่น ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากน้ัน ไดมีแลว เหมือนดังท่ีพระผูมีพระภาค 
 ไดทรงพยากรณอเจลกช่ือปาฏิกบุตรแกขาพระองค มิใชโดยประการอื่น ฯ 
      ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้ อิทธิ 
 ปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ช่ือวาเปนคุณอันเราไดแสดงแลว หรือ 
 มิใช ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เปนอันทรงแสดงไวแลวแนนอน มิใชไมทรง 
 แสดง ฯ 
      ดูกรโมฆบุรุษ แมเมื่อเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแสดงอิทธิ 
 ปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี 
 พระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษยแกขาพระองค 
 ดังน้ี เธอจงเหน็วา ขอนี้เปนความผิดของเธอเทาน้ัน ดูกรภัคควะ โอรสเจา 
 @๑. นิพพาน ฯ 
 ลิจฉวีช่ือสุนักขัตตะถูกเรากลาวอยางนี้ ไดหนีไปจากพระธรรมวินัยนี้ เหมอืน 
 สัตวผูควรเกิดในอบาย เหมือนสัตวผูควรเกดิในนรก ฉะนั้น ฯ 
      [๑๓] ดูกรภคัควะ อนึ่ง เรายอมทราบชัดซึ่งส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ ท้ัง 
 รูชัดยิ่งกวาน้ัน และไมยึดมั่นความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมั่น จึงทราบความดับ 



 

 ไดเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ 
      ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณบางพวกบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศ วา 
 พระอิศวรทําให วาพระพรหมทําให ตามลัทธิอาจารย เราจงึเขาไปถามเขาอยางนี้วา 
 ไดยินวา ทานท้ังหลายบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศ วาพระอิศวรทําให วาพระ- 
 *พรหมทําให ตามลัทธิอาจารยจริงหรือ สมณพราหมณเหลานั้น ถูกเราถามอยางนี ้
 แลวยืนยันวาเปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทานบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวา 
 เลิศ วาพระอิศวรทําให วาพระพรหมทําให ตามลัทธิอาจารยมีแบบอยางไร 
 สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้ เมื่อตอบไมถูก จึงยอนถามเรา เราถูก 
 ถามแลวจึงพยากรณวา ทานท้ังหลาย มีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะกาลยืดยาว 
 ชานาน ท่ีโลกนี้จะพินาศ เมื่อโลกกําลังพินาศอยู โดยมากเหลาสัตวยอมเกดิใน 
 ช้ันอาภัสสรพรหม สัตวเหลานั้นไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออก 
 จากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนัน้สิ้น 
 กาลยืดยาวชานาน ฯ 
      ดูกรทานท้ังหลาย มีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะกาลยืดยาวชานาน 
 ท่ีโลกนี้จะกลับเจริญ เมื่อโลกกําลังเจริญอยู วิมานของพรหมปรากฎวาวางเปลา 
 ครั้งน้ัน สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากช้ันอาภัสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรอืสิ้นบุญยอม 
 เขาถึงวิมานพรหมท่ีวางเปลา แมสัตวผูนั้นก็ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหารมี 
 รัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงามสถิตอยูใน 
 ภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวชานาน เพราะสัตวนั้นอยูแตผูเดียวเปนเวลานาน จึงเกิดความ 
 กระสันความด้ินรนข้ึนวา โอหนอ แมสัตวเหลาอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้บาง ตอมา 
 สัตวเหลาอื่นกจ็ุติจากช้ันอาภสัสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือเพราะส้ินบุญ ยอมเขา 
 ถึงวิมานพรหมที่วาง เปนสหายของสัตวผูนั้น แมสัตวพวกนั้นก็ไดสําเร็จทางใจ 
 มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูใน 
 วิมานอันงาม สถิตอยูในภพนัน้สิ้นกาลยืดยาวชานาน ฯ 
      ดูกรทานท้ังหลาย บรรดาสตัวจําพวกน้ัน ผูใดเกิดกอน ผูนั้นยอมมีความ 
 คิดเห็นอยางนี้วา เราเปนพรหม เราเปนมหาพรหม เปนใหญไมมีใครขมได เห็น 
 ถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนอิศวร เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ 
 เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน สัตว 
 เหลานี้ เราเนรมิตข้ึน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา เราไดมีความคิดอยางนี้กอนวา 
 โอหนอแมสัตวเหลาอื่นก็พงึมาเปนอยางนี้บาง ความต้ังใจของเราเปนเชนนี้และ 
 สัตวเหลานี้ก็ไดมาเปนอยางนี้แลว แมพวกสตัวท่ีเกิดภายหลงัก็มีความคิดเห็นอยาง 
 นี้วาทานผูเจริญนี้แลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็น 
 ถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนอิศวร เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ 
 เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน พวก 



 

 เราอันพระพรหมผูเจริญนี้นิรมิตแลว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาพวกเราไดเห็น 
 ทานพรหมผูนี้เกิดกอน สวนพวกเราเกิดภายหลัง ฯ 
      ดูกรทานท้ังหลาย บรรดาสตัวจําพวกน้ันสตัวใดเกิดกอน สัตวนั้นมีอาย ุ
 ยืนกวา มีผิวพรรณงามกวา มศัีกดิ์มากกวา สวนสัตวท่ีเกิดภายหลังมีอายุนอย 
 กวา มีผิวพรรณทรามกวา มีศักดิ์นอยกวา ดูกรทานท้ังหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมี 
 ไดแล ท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากช้ันนั้นแลวมาเปน ๑- อยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนี้แลว 
 จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผา 
 กิเลส อาศัยความเพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท 
 อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ ท่ีเมื่อต้ังม่ันแลว ยอมตามระลกึ 
 ถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได เขาจึงกลาวอยาง 
 นี้วา ทานผูใดแลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็น 
 @๑. เกิดเปนมนุษย 
 ถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ 
 เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน พระพรหมผูเจริญ 
 ใดท่ีนิรมิตพวกเรา พระพรหมผูเจริญนั้นเปนผูเท่ียงยั่งยืน คงทน มีอายุยืน มีอันไม 
 แปรผันเปนธรรมดา จักต้ังอยูเท่ียงเสมอไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเราท่ีพระพรหม 
 ผูเจริญนั้นนิรมติแลวนั้น เปนผูไมเท่ียง ไมยั่งยนื ไมคงทน มีอายุนอย ยังตอง 
 จุติมาเปนอยางนี้ ก็พวกทานบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศ วาพระอิศวรทําให 
 วาพระพรหมทําใหตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้หรือมิใช สมณพราหมณเหลานั้น 
 ตอบอยางนี้วา ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมาดังท่ีทานโคดมไดกลาวมาน้ีแล ฯ 
      ดูกรภัคควะ เรายอมทราบชัดซึ่งส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ ท้ังรูชัดยิ่งกวาน้ัน 
 และไมยึดมั่นความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมั่น จึงทราบความดับไดเฉพาะตน 
 ฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ 
      [๑๔] ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณบางพวกบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศ 
 วามีมูลมาแตเทวดาเหลาขิฑฑาปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถามอยางนี ้
 วา ทราบวาทานท้ังหลายบัญญัติสิ่งโลกสมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลา 
 ขิฑฑาปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารยจรงิหรอื สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยาง 
 นี้แลว ยืนยันวาเปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทานบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติ 
 วาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลาขิฑฑาปโทสิกะตามลัทธิอาจารย มีแบบอยางไร 
 สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ตอบไมถูก เมื่อตอบไมถูก จึงยอน 
 ถามเรา เราถูกถามแลว จึงพยากรณวา- 
      ดูกรทานท้ังหลาย พวกเทวดาช่ือวาขิฑฑาปโทสิกะมีอยู พวกนั้นพากัน 
 หมกมุนอยูแตในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา เมื่อพวก 
 นั้นพากันหมกมุนอยูแตในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา 



 

 สติก็ยอมหลงลืม เพราะสติหลงลืม จึงพากันจุติจากช้ันนั้น ดูกรทานท้ังหลาย ก็เปน 
 ฐานะท่ีจะมีไดแล ท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากช้ันนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปน 
 อยางนี้แลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลวอาศัยความเพียร 
 เปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัย 
 ความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิท่ีเมื่อตั้งม่ันแลว 
 ยอมตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได 
 เขาจึงกลาวอยางนี้วา ทาน พวกเทวดาผูมิใชเหลาขิฑฑาปโทสิกะ ยอมไมพากัน 
 หมกมุนอยูแตในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา สติ 
 ยอมไมหลงลืม เพราะสติไมหลงลืม พวกเหลาน้ันจึงไมจุติจากช้ันนั้น เปนผูเท่ียง 
 ยั่งยืน คงทน มีอายุยืน มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา จักต้ังอยูเท่ียงเสมอไปเชนนั้น 
 ทีเดียว สวนพวกเราเหลาขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุนอยูแตในความรื่นรมย คือการ 
 สรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา สติยอมหลงลืม เพราะสติหลงลืม พวกเราจึง 
 พากันจุติจากช้ันนั้น เปนผูไมเท่ียง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอายุนอย ยังตองจุติมาเปน 
 อยางนี้ ก็พวกทานบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลาขิฑฑาป- 
 *โทสิกะ ตามลัทธิอาจารย มแีบบเชนนี้หรือมิใช สมณพราหมณเหลานั้นตอบ 
 อยางนี้วา ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมาดังท่ีทานโคดมไดกลาวมาน้ีแล ดูกร 
 ภัคควะ เรายอมทราบชัดซึ่งส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ ท้ังรูชัดยิ่งกวาน้ัน และไมยึดมั่น 
 ความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมัน่ จึงทราบความดับเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคต 
 จึงไมถึงทุกข ฯ 
      [๑๕] ดูกรภัคควะ มีสมณพราหมณบางจําพวกบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติ 
 วาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถาม 
 เขาอยางนี้วา ทราบวาทานท้ังหลายบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศวามีมูลมาแตเทวดา 
 เหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารยจรงิหรอื สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถาม 
 อยางนี้แลว ยืนยันวาเปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทานบัญญัติสิ่งท่ีโลก 
 สมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย มีแบบ 
 อยางไร สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ตอบไมถูก เมื่อตอบไมถูก 
 จึงยอนถามเรา เราถูกถามแลว จึงพยากรณวา- 
      ดูกรทานท้ังหลาย พวกเทวดาช่ือมโนปโทสิกะมีอยู พวกนั้นมักเพงโทษ 
 กันและกันเกินควร เมื่อมัวเพงโทษกันและกันเกินควร ยอมคิดมุงรายกันและกัน 
 เมื่อตางคิดมุงรายกันและกัน จึงลําบากกายลําบากใจ พากันจุติจากช้ันนั้น ดูกร 
 ทานท้ังหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล ท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากช้ันนั้นแลวมาเปน 
 อยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนี้แลว จึงออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว 
 อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบ 
 เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ 



 

 ท่ีเมื่อต้ังม่ันแลว ยอมตามระลกึถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลงัแต 
 นั้นไประลึกไมได เขาจึงกลาวอยางนีว้า ทาน พวกเทวดาผูมิใชเหลามโนปโทสิกะ 
 ยอมไมมัวเพงโทษกันและกันเกินควร เมื่อไมมัวเพงโทษกันและกันเกินควร ก็ 
 ไมคิดมุงรายกันและกัน เมื่อตางไมคิดมุงรายกันและกันแลว ก็ไมลําบากกาย 
 ไมลําบากใจ พวกนั้นจึงไมจุติจากช้ันนั้น เปนผูเท่ียง ยั่งยืน คงทน มีอายุยืน 
 มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา จักต้ังอยูเท่ียงเสมอไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเรา 
 เหลามโนปโทสิกะมัวเพงโทษกันและกันเกินควร เมื่อมัวเพงโทษกันและกันเกิน 
 ควร ก็คิดมุงรายกันและกัน เมื่อตางคิดมุงรายกันและกัน จึงพากันลําบากกาย 
 ลําบากใจ พวกเราจึงพากันจุติจากช้ันนั้น เปนผูไมเท่ียง ไมยั่งยืน ไมคงทน 
 มีอายุนอย ยังตองจุติมาเปนอยางนี้ ก็พวกทานบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศ วา 
 มีมูลมาแตเทวดาเหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้ หรือมิใช 
 สมณพราหมณเหลานั้นตอบอยางนี้วา ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมาดังท่ี 
 ทานโคดมไดกลาวมาน้ีแล ดูกรภัคควะ เรายอมทราบชัดซึ่งส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ 
 ท้ังรูชัดยิ่งกวาน้ัน แตเราไมยึดมั่นความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมั่น จึงทราบ 
 ความดับเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ 
      [๑๖] ดูกรภคัควะ มีสมณพราหมณพวกหน่ึงบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวา 
 เลิศ ถือกันวาเกิดข้ึนลอยๆ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถามเขาอยางนี้วา 
 ทราบวา ทานท้ังหลายบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศ ถือกันวาเกิดข้ึนลอยๆ ตาม 
 ลัทธิอาจารย จริงหรอื สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ยืนยันวา 
 เปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทานบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศ ถือกันวา 
 เกิดข้ึนลอยๆ ตามลัทธิอาจารย มีแบบอยางไร สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถาม 
 อยางนี้แลว ตอบไมถูก เมื่อตอบไมถูก จึงยอนถามเรา เราถูกถามแลว จึง 
 พยากรณวา- 
      ดูกรทานท้ังหลาย มีเทวดาเหลาอสัญญีสัตว ก็แลเทวดาเหลาน้ันยอมจุติ 
 จากช้ันนั้น เพราะความเกิดข้ึนแหงสัญญา ดูกรทานท้ังหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมี 
 ไดแล ท่ีสัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากช้ันนั้น แลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนีแ้ลว 
 จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผา 
 กิเลส อาศัยความเพียรเปนท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม 
 ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิท่ีเมื่อต้ังม่ันแลว ยอม 
 ตามระลึกถึงความเกิดข้ึนแหงสัญญาน้ันได หลังแตนั้นไประลึกไมได เขาจึงกลาว 
 อยางนี้วา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะวา เมื่อ 
 กอนขาพเจาไมไดมีแลว  [ไมไดมีสัญญา] เดี๋ยวนี้ขาพเจาน้ันไมมี เพราะนอมไป 
 เพื่อความเปนผูสงบแลว ก็พวกทานบัญญัติสิ่งท่ีโลกสมมติวาเลิศ ถือกันวาเกิดข้ึน 
 ลอยๆ ตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้หรือ สมณพราหมณเหลานั้นตอบอยางนี้วา 



 

 ทานโคดม พวกขาพเจาก็ไดทราบมาดังท่ีทานโคดมไดกลาวมาน้ีแล ดูกรภคัควะ 
 เรายอมทราบชัดซึ่งส่ิงท่ีโลกสมมติวาเลิศ ท้ังรูชัดยิ่งกวาน้ัน และไมยึดมั่นความรูชัด 
 นั้นดวย เมื่อไมยึดมั่น จึงทราบความดับเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข ฯ 
      [๑๗] ดูกรภัคควะ สมณพราหมณบางจําพวกกลาวตูเรา ผูกลาวอยูอยางนี ้
 เห็นอยูอยางน้ี ดวยคําท่ีไมมีจริง ดวยคําเปลา ดวยคํามุสา ดวยคําท่ีไมเปนจริงวา 
 พระสมณโคดม และพวกภิกษุวิปริตไปแลว เพราะพระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา 
 สมัยใด พระโยคาวจรเขาสุภวโิมกขอยู สมัยน้ัน ยอมทราบชัดซึ่งส่ิงท้ังปวงวา 
 ไมงาม ดูกรภัคควะ ก็เราไมไดกลาวอยางนี้เลยวา สมัยใด พระโยคาวจรยอมเขา 
 สุภวิโมกขอยู สมัยน้ัน ยอมทราบชัดซึ่งส่ิงท้ังปวงวา ไมงาม แตเรายอมกลาว 
 อยางนี้วา สมัยใด พระโยคาวจรยอมเขาสุภวโิมกขอยู สมัยน้ัน ยอมทราบชัด 
 แตสิ่งท่ีงามเทาน้ัน และผูท่ีช่ือวาวิปริตไปแลว ก็คือผูท่ีกลาวรายพระผูมีพระภาค 
 และพวกภิกษุ เพราะตนวิปริตไปเองวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใส 
 ในพระผูมีพระภาคอยางนี้ พระผูมีพระภาคทรงสามารถแสดงธรรมใหขาพระองค 
 เขาถึงสุภวิโมกขอยู ฯ 
      ดูกรภัคควะ การท่ีทานผูมีความเห็นไปทางหน่ึง มีความพอใจไปทางหน่ึง 
 มีความชอบใจไปทางหน่ึง ไมมีความเพียรเปนเครื่องประกอบ ไมมีลัทธิอาจารย 
 จะเขาถึงสุภวิโมกขอยู เปนของยากมาก ขอใหทานจงพยายามรักษาความเลื่อมใส 
 ในเราเทาท่ีทานมีอยูใหดีก็พอ ฯ 
      ปริพาชกช่ือภัคควโคตร จงึกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาการ 
 ท่ีขาพระองคผูมีความเห็นไปทางหน่ึง มีความพอใจไปทางหน่ึง มีความชอบใจ 
 ไปทางหน่ึง ไมมีความเพียรเปนเครื่องประกอบ ไมมีลัทธิอาจารยเขาถึงสุภวิโมกข 
 อยู เปนของยากไซร ขาพระองคก็จักพยายามรักษาความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค 
 เทาท่ีขาพระองคมีอยูใหดี ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนี้แลว ปริพาชกช่ือภัคควโคตร ยินดี 
 ช่ืนชม เพลิดเพลินพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล ฯ 
                        จบ ปาฏิกสูตร ท่ี ๑ 
                        -------------- 
                      ๒. อุทุมพริกสูตร (๒๕) 
                          --------- 
      [๑๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราช- 
 *คฤห ก็สมัยน้ัน นิโครธปริพาชก อาศัยอยูในปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกา 
 พรอมดวยปรพิาชกบริษัทหมูใหญ ประมาณ ๓,๐๐๐ ครั้งน้ัน สันธานคฤหบดี 
 ออกจากพระนครราชคฤหในเวลาบายวันหนึง่เพ่ือจะเฝาพระผูมีพระภาค สันธาน- 



 

 *คฤหบดีดําริวา เวลานี้ยังไมเปนเวลาอันสมควรเพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคกอน 
 พระผูมีพระภาคยังกําลังทรงหลีกเรนอยู แมภกิษุท้ังหลายผูอบรมใจ ก็ไมใชสมัย 
 ท่ีจะพบ ภิกษุท้ังหลายผูอบรมใจก็ยังหลีกเรนอยู ถากระไร เราควรจะเขาไปหา 
 นิโครธปริพาชกยังปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกา จึงเขาไป ณ ท่ีนั้น ฯ 
      [๑๙] สมัยน้ัน นิโครธปริพาชกน่ังอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ กําลัง 
 สนทนาติรัจฉานกถาตางเรื่อง ดวยเสียงด่ังลั่นอึกทึก คือพูดเรื่องพระราชา เรือ่งโจร 
 เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภยั เรื่องรบ เรื่องขาว เรือ่งนํ้า เรื่องผา 
 เรื่องท่ีนอน เรือ่งดอกไม เรื่องของหอม เรือ่งญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน 
 เรื่องนิคม เรื่องชนบท เรื่องนคร เรื่องสตรี เรือ่งบุรุษ เรื่องด่ืมสุรา เรื่องตรอก 
 เรื่องทานํ้า เรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล 
 เรื่องความเจรญิและความเส่ือม ดวยประการน้ันๆ พอนิโครธปริพาชกไดเห็น 
 สันธานคฤหบดีมาแตไกล จึงหามบริษัทของตนใหสงบวา ขอทานท้ังหลายเบาๆ 
 เสียงหนอย อยาสงเสียงอึงนัก สันธานคฤหบดีนี้ เปนสาวกของพระสมณโคดม 
 กําลังมา สาวกของพระสมณโคดมท่ีเปนคฤหัสถนุงผาขาวมีประมาณเทาใด อาศัยอยู 
 ในเมืองราชคฤห บรรดาสาวกเหลาน้ัน สันธานคฤหบดีนี้เปนสาวกคนหนึ่ง ทาน 
 เหลานั้นชอบเสียงเบาและกลาวสรรเสริญคุณของเสียงเบา บางทีสันธานคฤหบดี 
 นี้ทราบวา บริษัทมีเสียงเบาแลว พึงสําคัญท่ีจะเขามาก็ได เมื่อนิโครธปริพาชก 
 กลาวอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลาน้ันไดพากันนิ่งอยู ฯ 
      [๒๐] ครั้งน้ันแล สันธานคฤหบดีเขาไปหานิโครธปริพาชกถึงท่ีอยู ได 
 ปราศรัยกับนิโครธปริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลกึถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวไดกลาวกะนิโครธปริพาชกวา พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
 ผูเจริญเหลาน้ี มาพบมาประชุมพรอมกันแลวมีเสียงดังลั่นอึกทึก ขวนขวายติรัจฉาน 
 กถาตางเรื่องอยูโดยประการอืน่แล คือขวนขวายเรือ่งพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ 
 ดวยประการน้ันๆ สวนพระผูมีพระภาคน้ัน พระองคทรงเสพราวไพรในปา 
 เสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเดิน 
 เขาออก สมควรแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย สมควรแกการหลีกเรนโดย 
 ประการอื่นแล เมื่อสันธานคฤหบดีกลาวอยางน้ีแลว นิโครธปริพาชกไดกลาวกะ 
 สันธานคฤหบดีวา เอาเถิด คฤหบดี ทานพึงรูพระสมณโคดมจะทรงเจรจากับใคร 
 จะถึงการสนทนาดวยใคร จะถึงความเปนผูฉลาดดวยพระปญญา กวาใคร 
 พระปญญาของพระสมณโคดมฉิบหายเสียในเรือนอันสงัด พระสมณโคดมไมกลา 
 เสด็จเท่ียวไปในบริษัท ไมสามารถเพื่อจะทรงเจรจา พระองคทานทรงเสพท่ีอันสงัด 
 ณ ภายในอยางเดียว อุปมาเหมือนแมโคบอดเท่ียววนเวยีน เสพท่ีอันสงัด ณ 
 ภายใน ฉะนั้น เอาเถิด คฤหบดี พระสมณโคดมพึงเสด็จมาสูบริษัทน้ี พวก 
 ขาพเจาพึงสนทนากะพระองคทานดวยปญหาขอเดียวเทาน้ัน เห็นจักพึงบีบรัด 



 

 พระองคทานเหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น ฯ 
      [๒๑] พระผูมีพระภาคไดทรงสดับการเจรจาของสันธานคฤหบดี กับ 
 นิโครธปริพาชกน้ีดวยพระทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย ครั้งน้ัน 
 พระผูมีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏ แลวเสด็จเขาไปยังท่ีใหเหยื่อแกนกยูง 
 ท่ีฝงสระโบกขรณีสุมาคธา ครั้นแลว เสด็จจงกรมอยูในท่ีแจง ณ ท่ีใหเหยื่อ 
 แกนกยูง ท่ีฝงสระโบกขรณีสุมาคธา พอนิโครธปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาค 
 เสด็จจงกรมอยูในท่ีแจง ณ ท่ีใหเหยื่อแกนกยงู ท่ีฝงสระโบกขรณีสุมาคธา จึงหาม 
 บริษัทของตนใหสงบวา ขอทานท้ังหลายเบาๆ เสียงหนอย อยาสงเสียงองึนัก 
 พระสมณโคดมน้ี เสด็จจงกรมอยูในท่ีแจง ณ ท่ีใหเหยื่อแกนกยูง ท่ีฝง 
 สระโบกขรณีสุมาคธา พระองคทานโปรดเสียงเบา และกลาวสรรเสริญคุณของ 
 เสียงเบา บางทีพระองคทานทรงทราบวา บริษัทนี้มีเสียงเบาแลว พึงสําคัญท่ีจะ 
 เสด็จเขามาก็ได ถาวาพระสมณโคดมจะพึงเสด็จมาสูบริษัทนี้ไซร เราจะพึงทูลถาม 
 ปญหากะพระองคทานวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของพระผูมีพระภาคสําหรับทรง 
 แนะนําพระสาวกนั้นช่ืออะไร ธรรมช่ืออะไร สําหรับรูแจงชัดอาทิพรหมจรรย 
 อันเปนท่ีอาศัยอยูแหงพระสาวกท่ีพระผูมีพระภาคทรงแนะนํา แลวถึงความยินดี 
 เมื่อนิโครธปรพิาชกกลาวอยางน้ีแลว พวกปรพิาชกเหลาน้ันไดพากันนิ่งอยู ฯ 
      [๒๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหานิโครธปริพาชก ถึงท่ีอยูแลว 
 นิโครธปริพาชกจึงกราบทูลเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญพระผูมีพระภาคเสด็จ 
 มาเถิด พระเจาขา พระองคเสด็จมาดีแลว นานๆ พระองคจึงจะมีโอกาสเสด็จ 
 มาท่ีนี่ ขอเชิญประทับนั่ง นี้อาสนะท่ีจัดไว พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะ 
 ท่ีจัดไว ฝายนิโครธปริพาชกถือเอาอาสนะต่ําแหงหน่ึง นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 แลว ฯ 
      พระผูมีพระภาครับส่ังถามนิโครธปริพาชกวา ดูกรนิโครธะ บัดนี้ พวก 
 ทานน่ังสนทนากันดวยเรือ่งอะไรหนอ และเรื่องอะไรเลาท่ีพวกทานสนทนาคางอยู 
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ พวกขาพระองคไดเหน็พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยูในท่ีแจง ณ ท่ีให 
 เหยื่อแกนกยูง ท่ีฝงสระโบกขรณีสุมาคธา จึงไดกลาวอยางนีว้า ถาวาพระสมณโคดม 
 จะพึงเสด็จมาสูบริษัทนี้ไซร พวกเราจะพึงถามปญหานี้กะพระองคทานวา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ธรรมของพระผูมีพระภาคสําหรับทรงแนะนําพระสาวกนั้นช่ืออะไร 
 ธรรมช่ืออะไรสําหรับรูแจงชัด อาทิพรหมจรรยอันเปนท่ีอาศัยอยูแหงพระสาวก 
 ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแนะนํา แลวถึงความยนิดี ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องน้ีแล 
 ท่ีพวกขาพระองคสนทนาคางอยู พอดีพระองคเสด็จมาถึง พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรนิโครธะ การท่ีทานมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหน่ึง มีความ 
 ชอบใจไปทางหน่ึง ไมมีความพยายาม ไมมีลัทธิอาจารย ยากท่ีจะรูธรรมท่ีเรา 



 

 แนะนําพระสาวก ยากท่ีจะรูธรรมสําหรับรูแจงชัด อาทิพรหมจรรยอันเปนท่ีอาศัย 
 อยูแหงพระสาวกท่ีเราแนะนํา แลวถึงความยนิดี เชิญเถิดนิโครธะ ทานจงถาม 
 ปญหาในการหนายบาปอยางยิ่ง ในลัทธิอาจารยของตนกะเราวา ขาแตทานผูเจริญ 
 การหนายบาปดวยตบะท่ีบริบูรณ มีอยางไรหนอแล ท่ีไมบริบูรณ มีอยางไร 
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พวกปรพิาชกเหลาน้ันไดเปนผูมีเสียงดังลั่น 
 อึกทึกข้ึนวา อัศจรรยนัก ทานผูเจริญ ไมเคยมีมา ทานผูเจริญ พระสมณโคดม 
 มีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก พระองคจักหยุดวาทะของพระองคไว จักปวารณาดวยวาทะ 
 ของผูอื่น ฯ 
      [๒๓] ครั้งน้ัน นิโครธปริพาชกหามพวกปริพาชกเหลาน้ันใหเบาเสียงแลว 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคแล กลาวการ 
 หนายปาปดวยตบะ ติดการหนายบาปดวยตบะอยู การหนายบาปดวยตบะท่ีบริบูรณ 
 มีอยางไรหนอแล ท่ีไมบริบูรณ มีอยางไร ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้เปนคนเปลือย 
 ไรมรรยาท เลยีมือ เขาเชิญใหรับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรบั 
 ภิกษาท่ีเขานํามาไวกอน ไมรบัภิกษาท่ีเขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาท่ีเขานิมนต เขาไม 
 รับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมธรณี 
 ประตูนํามา ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมครกนํามา ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอม 
 สากนํามา ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คน 
 ท่ีกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูก 
 ดื่มนม ไมรับภิกษาท่ีเขานัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในท่ีซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับ 
 ในท่ีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย 
 ภิกษา ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษาท่ีเรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง 
 รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง 
 เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง 
 ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารท่ีมีระหวางเวนวันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วันบาง 
 เปนผูประกอบดวยความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมา มีระหวางเวนต้ังก่ึง- 
 *เดือนเชนนี้บาง เขาเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูก 
 เดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางหรอืสาหรายเปนภักษาบาง 
 มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษา 
 บาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเอง 
 เยียวยาอัตภาพ เขาทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง 
 ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบางหนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรอง 
 บาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทํา 
 ดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือประกอบความขวนขวายในการ 



 

 ถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืนคือหามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง คือประกอบ 
 ความเพียรในการกระโหยงบาง เปนผูนอนบนหนามคือสําเร็จการนอนบนหนามบาง 
 สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนินดนิบาง เปนผูนอน 
 ตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่ง 
 บนอาสนะตามท่ีลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือประกอบความขวนขวายในการ 
 บริโภคคูถบาง เปนผูหามนํ้าเย็น คือขวนขวายในการหามนํ้าเย็นบาง เปนผูอาบน้ํา 
 วันละ ๓ ครั้ง คือประกอบความขวนขวายในการลงนํ้าบาง ดูกรนิโครธะ ทาน 
 จะสําคัญความขอนั้นอยางไร ถาเม่ือเปนเชนนี้ การหนายบาปดวยตบะ เปนการ 
 หนายบริบูรณหรือไมบริบูรณ ฯ 
      นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การ 
 หนายบาปดวยตบะ เปนการหนายบริบูรณหามิได ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ เรากลาวอุปกิเลสมากอยางในการ 
 หนายบาปดวยตบะ แมท่ีบริบูรณแลว อยางนีแ้ล ฯ 
      [๒๔] นิโครธปริพาชกทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาค 
 ตรัสอุปกิเลสมากอยางในการหนายบาปดวยตบะท่ีบริบูรณแลวอยางนี้ อยางไรเลา ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ยอมถอื 
 มั่นตบะ เขาเปนผูดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยตบะนั้น แมขอท่ีผูมีตบะ ถือมั่นตบะ 
 ดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยตบะนั้น นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือม่ันตบะ 
 เขายอมยกตนขมผูอื่นดวยตบะนั้น แมขอท่ีผูมีตบะ ถือมั่นตบะ ยกตนขมผูอื่นดวย 
 ตบะนั้น นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือม่ันตบะ 
 เขายอมเมา ยอมลืมสติ ยอมถงึความเมาดวยตบะนั้น แมขอท่ีผูมีตบะ ถือมั่นตบะ 
 เมา ลืมสติ ถึงความเมาดวยตบะนั้น นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถอืมั่นตบะ 
 เขาใหลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนดวยตบะนั้น เขาเปนผูดีใจ มีความ 
 ดําริบริบูรณดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น แมขอท่ีผูมีตบะ ดีใจ มีความ 
 ดําริบริบูรณดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแก 
 บุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือม่ันตบะ 
 เขาใหลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนดวยตบะนั้น เขายอมยกตนขมผูอื่น 
 ดวยสักการะและความสรรเสริญน้ัน แมขอท่ีผูมีตบะ ถือมั่นตบะ ยังลาภสักการะ 
 และความสรรเสริญใหเกิดข้ึนดวยตบะนั้น ยกตนขมผูอื่นดวยลาภสักการะและความ 
 สรรเสริญนั้นนี้แล ยอมเปนอปุกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 



 

      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอีีก บุคคลผูมีตบะยอมถือม่ันตบะ 
 เขาใหลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนดวยตบะนั้น เขายอมเมา ยอมลืมสติ 
 ยอมถึงความเมาดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น แมขอท่ีผูมีตบะ ถือมั่นตบะ 
 ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหเกิดข้ึนดวยตบะนั้น เมา ลืมสติ ถึงความเมา 
 ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถอืมั่นตบะ 
 ยอมถึงสวน ๒ ในโภชนะท้ังหลายวา สิ่งน้ีควรแกเรา สิ่งน้ีไมควรแกเรา ก็สิ่งใดแล 
 ไมควรแกเขา เขามุงละสิ่งน้ันเสีย แตสวนส่ิงใดควรแกเขา เขากําหนัด ลืมสติ 
 ติดสิ่งน้ัน ไมแลเห็นโทษ ไมมีปญญาคิดสลัดออก บริโภคอยู แมขอนี้แล ยอม 
 เปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถอืมั่นตบะ 
 ดวยคิดวา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชากษัตริย พราหมณ คฤหบดี เดียรถีย 
 จักสักการะเรา เพราะเหตุแหงความใครลาภสักการะและความสรรเสริญ แมขอ 
 นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมเปนผู 
 รุกรานสมณะหรือพราหมณอื่นแตท่ีไหนๆ วา ก็ไฉน ผูนี้เลี้ยงชีพดวยวัตถหุลาย 
 อยาง กินวัตถทุุกๆ อยาง คือพืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล 
 พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนท่ีครบหา ปลายฟนของผูนีค้มประดุจสายฟา 
 คนท้ังหลายยอมจํากันไดดวยวาทะวาเปนสมณะ แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแก 
 บุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะเห็นสมณะหรือ 
 พราหมณอื่น ท่ีเขาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาอยูในสกุลท้ังหลาย เขาดําริอยางนี้วา 
 คนท้ังหลายยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา สมณะหรือพราหมณช่ือนี้แล 
 ผูเลี้ยงชีพดวยวัตถุหลายอยาง ในสกุลท้ังหลาย แตไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ 
 ไมบูชาเราผูมีตบะ เลี้ยงชีพดวยวัตถุเศราหมอง เขาเปนผูใหความริษยาและความตระ 
 หนี่เกิดข้ึนในสกุลท้ังหลาย ดังน้ี แมขอน้ีแล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ เปนผูนั่งในท่ี 
 เปนทางท่ีคนแลเห็น แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมเท่ียวแสดง 
 ตนไปในสกุลท้ังหลายวา กรรมแมนี้อยูในตบะของเรา กรรมแมนี้อยูในตบะของเรา 
 แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะยอมเสพโทษอัน 
 ปกปดบางอยาง เขาถูกผูอื่นถามวา โทษนี้ควรแกทานหรือ กลาวโทษท่ีไมควรวาควร 
 กลาวโทษท่ีควรวาไมควร เขาเปนผูกลาวเท็จท้ังรูอยู ดังน้ี แมขอนี้แล ยอมเปน 



 

 อุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ เมื่อพระตถาคต 
 หรือสาวกของพระตถาคตแสดงธรรมอยู ยอมไมผอนตามปริยายซ่ึงควรจะผอนตาม 
 อันมีอยู แมขอนี้แล ยอมเปนอปุกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะเปนผูมักโกรธ 
 มักผูกโกรธ แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะเปนผูมีความ 
 ลบหลู ตีเสมอ ริษยา ตระหน่ี โออวด มีมารยา กระดาง ถือตัวจัด เปนผูมี 
 ความปรารถนาลามก ไปสูอํานาจแหงความปรารถนาอันลามก เปนมิจฉาทิฐิ 
 ประกอบดวยทิฐิอันดิ่งถึงท่ีสุด เปนผูลูบคลําทิฐิเอง เปนผูถือมั่น สละคืนไดยาก 
 แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ ทานจะพึงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การหนายบาปดวย 
 ตบะเหลาน้ี เปนอุปกิเลสหรอืไมเปนอุปกิเลส ฯ 
      นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ การหนายบาปดวยตบะ 
 เหลานี้ เปนอุปกิเลสแนแท ไมเปนอุปกิเลสหามิได บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ พึงเปน 
 ผูประกอบดวยอุปกิเลสเหลาน้ีมีครบทุกอยาง ขอนี้แล เปนฐานะท่ีจะมีได จะปวย 
 กลาวไปไยถึงอุปกิเลสเพียงบางขอๆ ฯ 
      [๒๕] ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกน้ี ยอมถือม่ันตบะ เขาเปนผู 
 ไมดีใจ ไมมีความดําริบริบูรณ ดวยตบะนั้น ขอท่ีผูมีตบะ ถือมั่นตบะ ไมดีใจ 
 ไมมีความดําริบริบูรณ ดวยตบะนั้น อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะนั้น ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถอืมั่นตบะ 
 เขายอมไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยตบะนั้น ... อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิ 
 ในฐานะนั้น ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถอืมั่นตบะ 
 เขายอมไมเมา ไมลืมสติ ยอมไมถึงความเมา ดวยตบะนั้น ... อยางนี้ เขายอม 
 เปนผูบริสุทธิ์ในฐานะน้ัน ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถอืมั่นตบะ 
 เขาใหลาภสักการะและความสรรเสริญ เกิดข้ึนดวยตบะนั้น เขาเปนผูไมดีใจ 
 ไมมีความดําริบริบูรณดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น ... อยางนี้ เขายอม 
 เปนผูบริสุทธิ์ในฐานะน้ัน ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถอืมั่นตบะ 
 เขาใหลาภสักการะและความสรรเสริญ เกิดข้ึนดวยตบะนั้น เขายอมไมยกตน 
 ไมขมผูอื่น ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น ... อยางนี้ เขาเปนผูบริสุทธ์ิ 
 ในฐานะนั้น ฯ 



 

      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถอืมั่นตบะ 
 ยอมไมถึงสวน ๒ ในโภชนะท้ังหลายวา สิ่งน้ีควรแกเรา สิ่งน้ีไมควรแกเรา 
 ก็สิ่งใดแลไมควรแกเขา เขาไมมุงละสิ่งน้ันเสีย สวนส่ิงใดควรแกเขา เขาไม 
 กําหนัด ไมลืมสติ ไมติดสิ่งน้ัน แลเห็นโทษ มีปญญาคิดสลัดออก บริโภค 
 อยู อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสทุธิ์ในฐานะน้ัน ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมถอืมั่นตบะ 
 แตเขาไมคิดวา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา กษัตริย พราหมณ คฤหบดี 
 เดียรถีย จักสักการะเรา เพราะเหตุแหงความใครลาภสักการะและความสรรเสริญ 
 อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผู 
 รุกรานสมณะหรือพราหมณอื่นวา ก็ไฉน ผูนี้เลี้ยงชีพดวยวตัถุหลายอยาง กินวัตถ ุ
 ทุกๆ อยาง คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด 
 พืชเกิดแตเมล็ดเปนท่ีครบหา ปลายฟนของผูนี้คมประดุจสายฟา คนท้ังหลายยอม 
 จํากันไดดวยวาทะเปนสมณะ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะน้ัน ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ เห็นสมณะ 
 หรือพราหมณอื่นท่ีเขาสักการะเคารพนับถือบูชาอยูในสกุลท้ังหลาย เขาไมดําริ 
 อยางนี้วา คนท้ังหลายยอมสักการะ เคารพนับถือ บูชาสมณะหรือพราหมณช่ือนี้แล 
 ผูเลี้ยงชีพดวยวัตถุหลายอยางในสกุลท้ังหลาย แตไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ 
 ไมบูชาเราผูมีตบะ เลี้ยงชีพดวยวัตถุเศราหมอง เขาไมใหความริษยาและความตระ 
 หนี่เกิดข้ึนในสกุลท้ังหลาย ดังน้ี อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสทุธิ์ในฐานะน้ัน ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ เปนผูไมนั่ง 
 ในท่ีเปนทางท่ีคนแลเห็น อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะน้ัน ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมไมเท่ียว 
 แสดงตนไปในสกุลท้ังหลายวา กรรมแมนี้อยูในตบะ ของเรา กรรมแมนี้อยูในตบะ 
 ของเรา อยางนี ้เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะนั้น ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ยอมไมเสพ 
 โทษอันปกปดบางอยาง เขาถูกผูอื่นถามวา โทษน้ีควรแกทานหรือ กลาวโทษท่ี 
 ไมควรวาไมควร กลาวโทษท่ีควรวาควร เขาเปนผูไมกลาวเท็จท้ังรูอยู ดังน้ี 
 อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ เมื่อพระตถาคต 
 หรือสาวกของพระตถาคตแสดงธรรมอยู ยอมผอนตามปริยายซ่ึงควรผอนตามอันมี 
 อยูอยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ฯ 
      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผูมักโกรธ 
 ไมมักผูกโกรธ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะนั้น ฯ 



 

      ดูกรนิโครธะ คําอื่นท่ีควรกลาวยังมอียูอีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผูมีความ 
 ลบหลู ไมตีเสมอ ไมริษยา ไมตระหน่ี ไมโออวด ไมมีมารยา ไมกระดาง 
 ไมถือตัวจัด ไมเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมไปสูอํานาจแหงความปรารถนา 
 อันลามก ไมเปนมิจฉาทิฐิ ไมประกอบดวยทิฐิอันดิ่งถึงท่ีสุด ไมเปนผูลูบคลําทิฐิเอง 
 ไมเปนผูถือม่ัน สละคืนไดงาย อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธ์ิในฐานะน้ัน ฯ 
      ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนี้ การ 
 หนายบาปดวยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธ์ิ ฯ 
      นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การ 
 หนายบาปดวยตบะเหลาน้ีบริสุทธิ์แนแท ไมบริสุทธ์ิหามิได เปนกิริยาท่ีถึงยอดและ 
 ถึงแกน พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ การหนายบาปดวยตบะ ดวยเหตุ 
 เพียงเทาน้ี เปนกิริยาท่ีถึงยอดถงึแกน หามิได ท่ีแท เปนกิริยาท่ีถึงเสก็ดเทาน้ัน ฯ 
      [๒๖] นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การหนาย 
 บาปดวยตบะ เปนกิริยาท่ีถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทาไร ขอประทาน 
 พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงใหขาพระองคถึงยอดถึงแกนแหงการหนายบาป 
 ดวยตบะเถิด ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ เปนผู 
 สังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน 
      ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ 
      ๑. ไมฆาสัตว ไมใชผูอื่นใหฆาสัตว เมื่อผูอื่นฆาสัตว ไมเปนผูดีใจ ฯ 
      ๒. ไมถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดให ไมใชใหผูอื่นถือเอาส่ิงของท่ี 
         เจาของเขาไมไดให เมื่อผูอื่นถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให ไมเปน 
         ผูดีใจ ฯ 
      ๓. ไมพูดเท็จ ไมใชผูอื่นใหพูดเท็จ เมื่อผูอืน่พูดเท็จ ไมเปนผูดีใจ ฯ 
      ๔. ไมเสพกามคุณ ไมใชใหผูอื่นเสพกามคุณ เมื่อผูอื่นเสพกามคุณ 
         ไมเปนผูดีใจ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะเปนผูสังวรแลวดวยสงัวร ๔ ประการอยางนี ้
 ดูกรนิโครธะ เพราะวาบุคคลผูมีตบะเปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ขอท่ี 
 จะกลาวตอไปนี้ จึงเปนลักษณะของเขา เพราะเปนผูมีตบะ เขารักษายิ่งซ่ึงศีล 
 ไมเวียนมาเพื่อเพศอันเลว เขาเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา 
 ซอกเขา ถ้ําในภูเขา ปาชา ปาชัด ท่ีแจง ลอมฟาง ในปจฉาภัต เขากลับ 
 จากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวจําเพาะหนา เขาละความ 
 เพงเล็งในโลกเสียแลว มีใจปราศจากความเพงเล็ง ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจาก 
 ความเพงเล็งได ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมพยาบาท มีความกรุณา 
 หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย คือ 



 

 พยาบาทได ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยู 
 ท่ีแสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะได 
 ละอุทธัจจกุกกุจจะ เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตให 
 บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉา เปนผูขามวิจิกิจฉา ไมมีความสงสัย 
 ในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจิกิจฉาได เขาละนิวรณ ๕ 
 เหลานี้ อันเปนอุปกิเลสแหงใจท่ีทําใหปญญาถอยกําลัง มีใจประกอบดวยเมตตา 
 แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ัง 
 เบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน 
 ดวยใจอันประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไม 
 มีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เขามีใจประกอบดวยกรุณา แผไปตลอดทิศหน่ึง 
 อยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง 
 เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถานดวยใจอันประกอบ 
 ดวยกรุณา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ 
 เบียดเบียนอยู เขามีใจประกอบดวยมุทิตา แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู ทิศท่ีสอง 
 ทิศท่ีสาม ทิศท่ีสี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง 
 แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยมุทิตา 
 อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคีวามเบียดเบียน 
 อยู เขามีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม 
 ทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอด 
 โลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถานดวยใจอนัประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย 
 ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ 
      ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนี้ การ 
 หนายบาปดวยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธ์ิ ฯ 
      นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การ 
 หนายบาปดวยความเพียร บริสุทธิ์แนแท ไมบริสุทธ์ิหามิได เปนกิริยาท่ีถึงยอด 
 และถึงแกน พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ การหนายบาปดวยตบะ ดวย 
 เหตุเพียงเทาน้ี เปนกิริยาท่ีถึงยอดหรอืถึงแกนหามิได ท่ีแท เปนกิริยาท่ีถึงเปลือก 
 เทาน้ัน ฯ 
      [๒๗] นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การหนาย 
 บาปดวยตบะ เปนกิริยาท่ีถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทาไร ขอประทาน 
 พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงใหขาพระองคถึงยอดถึงแกนแหงการหนายบาป 
 ดวยตบะเถิด ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ เปนผู 
 สังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน ฯลฯ ดูกรนิโครธะ เพราะ 



 

 วา บุคคลผูมีตบะ เปนผูสังวรแลวดวยสงัวร ๔ ประการ ขอท่ีจะกลาวตอไปนี้ 
 จึงเปนลักษณะของเขา เพราะเปนผูมีตบะ เขารักษายิ่งซ่ึงศีล ไมเวียนมาเพื่อเพศ 
 อันเลว เขาเสพเสนาสนะอันสงัด ฯลฯ เขาละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนอุปกิเลส 
 แหงใจ ท่ีทําใหปญญาถอยกําลัง มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหน่ึง 
 อยู ฯลฯ เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง 
 สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง ฯลฯ สิบชาติบาง ยี่สิบ 
 ชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติ 
 บาง แสนชาติบาง ตลอดสังวฏัฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัปเปนอัน 
 มากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกปัเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีช่ืออยางน้ัน 
 มีโคตรอยางนัน้มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ 
 มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพ 
 นั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มโีคตรอยางนั้น มีผวิพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยาง 
 นั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้น 
 แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ 
 พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนี้ การ 
 หนายบาปดวยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธ์ิ ฯ 
      นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การ 
 หนายบาปดวยตบะ บริสุทธิ์แนแท ไมบริสุทธ์ิหามิไดเปนกิริยาท่ีถึงยอดและถึง 
 แกน พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะการหนายบาปดวยตบะ ดวยเหตุเพียง 
 เทาน้ี เปนกิริยาท่ีถึงยอดหรอืถึงแกนหามิได ท่ีแท เปนกิริยาท่ีถึงกะพี้เทาน้ัน ฯ 
      [๒๘] นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การหนาย 
 บาปดวยตบะ เปนกิริยาท่ีถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทาไร ขอประทาน 
 พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงใหขาพระองคถึงยอดถึงแกนแหงการหนายบาป 
 ดวยตบะเถิด ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้ เปนผู 
 สังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ ฯลฯ เขายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ 
 ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เขาระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
 พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอเุทศ ดวยประการฉะนี้ เขาเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ 
 กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย 
 ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม 
 วา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
 เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกาย 
 แตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวย 



 

 กายสุจริต วจีสจุริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือ 
 การกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง 
 สุคติโลกสวรรค ดังน้ี เขายอมเห็นหมูสัตวกําลงัจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต 
 มีผิวพรรณดี มผีิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี ดูกรนิโครธะ 
 ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนี้ การหนายบาปดวยตบะ จะ 
 บริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ ฯ 
      นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ การ 
 หนายบาปดวยตบะ บริสุทธิ์แนแท ไมบริสุทธ์ิ หามิได เปนกิริยาท่ีถึงยอดและ 
 ถึงแกน ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ การหนายบาปดวยตบะ เปนกิริยา 
 ท่ีถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทาน้ี ดูกรนิโครธะ ทานไดกลาวกะเราอยาง 
 นี้วา ธรรมของพระผูมีพระภาค สําหรับทรงแนะนําสาวกน้ันช่ืออะไร ธรรมช่ือ 
 อะไรสําหรับรูแจงชัดอาทิพรหมจรรย อันเปนท่ีอาศัยอยูแหงพระสาวกท่ีพระผูมีพระ 
 ภาคทรงแนะนําแลว ถึงความยนิดี ดูกรนิโครธะ ฐานะท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ดังน้ี 
 แล เปนธรรมสําหรับเราแนะนําสาวก เปนธรรมสําหรับรูแจงชัดอาทิพรหมจรรย 
 อันเปนท่ีอาศัยอยูแหงพระสาวกท่ีเราแนะนําแลว ถึงความยนิดี เมื่อพระผูมพีระ 
 ภาคตรัสอยางน้ีแลว พวกปรพิาชกเหลาน้ัน ไดเปนผูมีเสียงดังลั่นอึกทึกวา พวก 
 เรากับอาจารยยังไมเห็นในคัมภีรมีคัมภรีอเจลกเปนตนนี้ พวกเรากับอาจารยยังไม 
 เห็นในบาลีมีบาลีอเจลกเปนตนนี้ พวกเรายังไมรูชัด การบรรลุคุณวิเศษท่ียิ่งไป 
 กวาน้ี ฯ 
      [๒๙] ในกาลท่ีสันธานคฤหบดีไดทราบวา บัดนี้ พวกปริพาชกอัญญ- 
 *เดียรถยีเหลานี้ต้ังใจฟง เงี่ยโสตสดับ ต้ังจิตเพ่ือรูถึงภาษิตของพระผูมีพระภาคโดย 
 แทแล จึงไดกลาวกะนิโครธปริพาชกวา ดูกรทานนิโครธะ ทานไดกลาวกะเรา 
 อยางนี้แลวา เอาเถิด คฤหบดี ทานพึงรู พระสมณโคดมจะทรงเจรจากับใคร 
 จะถึงการสนทนาดวยใคร จะถึงความเปนผูฉลาดดวยพระปญญากวาใคร พระ 
 ปญญาของพระสมณโคดมฉิบหายเสียในเรือนอันสงัด พระสมณโคดมไมกลาเสด็จ 
 เท่ียวไปในบริษัท ไมสามารถเพื่อจะทรงเจรจา พระองคทานทรงเสพท่ีอันสงัด ณ 
 ภายในอยางเดยีว อุปมาเหมือนแมโคบอดเท่ียววนเวียน เสพที่อันสงัด ณ ภาย 
 ใน ฉะนั้น เอาเถิด คฤหบดี พระสมณโคดมพึงเสด็จมาสูบริษัทนี้ พวกขาพเจา 
 พึงสนทนากะพระองคทาน ดวยปญหาขอเดียวเทาน้ัน เห็นจะพึงบีบรัดพระองค 
 ทาน เหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น ดูกรทานนิโครธะ บัดนี้ พระผูมี 
 พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเสด็จถึงแลว ณ ท่ีนี้ ก็พวกทานจง 
 ทําพระองคทานไมใหกลาเสด็จเท่ียวไปในบริษัท จงทําใหเปนเหมือนแมโคบอด 



 

 เท่ียววนเวียน จงสนทนากะพระองคทานดวยปญหาขอเดียวเทาน้ัน เห็นจะบีบรัด 
 พระองคทาน เหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น เมื่อสันธานคฤหบดีกลาว 
 อยางนี้แลว นิโครธปริพาชกเปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมมี 
 ปฏิภาณ ฯ 
      [๓๐] ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบซ่ึงนิโครธปริพาชกเปนผูนิ่ง 
 เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมมีปฏิภาณ จึงตรัสกะนิโครธปริพาชกวา 
 ดูกรนิโครธะ วาจาน้ีทานกลาวจรงิหรอื นิโครธปริพาชกทูลวา ขาแตพระองคผู 
 เจริญ วาจาน้ี ขาพระองคกลาวจริง ดวยความเปนคนเขลา คนหลง ไมฉลาด 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเคย 
 ไดยินปริพาชกผูเฒาผูแก เปนอาจารยและปาจารยกลาววากระไร พระอรหนัต 
 สัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย ไดมีแลวในอดีตกาล พระผูมีพระภาคท้ังหลายเหลาน้ัน 
 ประชุมพรอมกันแลว มีเสียงดังลั่นอึกทึก ขวนขวายติรัจฉานกถาตางเรื่องอยู คือ 
 ขวนขวายเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญ และความเส่ือม ดวย 
 ประการน้ันๆ เหมือนทานกับอาจารยในบัดนี้ อยางนี้หรอื หรือวา พระผูมีพระ 
 ภาคท้ังหลายเหลาน้ัน ยอมทรงเสพราวไพรในปา เสนาสนะอันสงัด ซึ่งมีเสียง 
 นอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเดินเขาออก สมควรแกการทํากรรม 
 อันเรนลับแหงมนุษย สมควรแกการหลีกเรน เหมือนเราในบัดนี้ นิโครธปริพาชก 
 กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเคยไดยินปริพาชกผูเฒาผูแก เปน 
 อาจารยและปาจารยกลาววา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายไดมีแลวใน 
 อดีตกาล พระผูมีพระภาคท้ังหลายน้ัน ประชุมพรอมกันแลว มีเสียงดังลั่นอึกทึก 
 ขวนขวายติรัจฉานกถาตางเรื่องอยูอยางนี้ คือ ขวนขวายเรื่องพระราชา เรื่องโจร 
 ฯลฯ เรื่องความเจริญและความเส่ือม ดวยประการน้ันๆ เหมือนขาพระองคกับ 
 อาจารยในบัดนี้ อยางนี้ หามิได พระผูมีพระภาคท้ังหลายเหลาน้ัน ยอมทรงเสพ 
 ราวไพรในปา เสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจาก 
 ลมแตชนผูเดินเขาออก สมควรแกการทํากรรมอันเรนลับแหงมนุษย สมควรแก 
 การหลีกเรน เหมือนพระผูมพีระภาคในบัดน้ี อยางนี้แล พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรนิโครธะ ทานแลเปนผูรู เปนผูแก ไมไดดําริวา พระผูมพีระภาคน้ัน เปน 
 พระพุทธะ ยอมทรงแสดงธรรมเพ่ือความตรสัรู พระผูมีพระภาคน้ัน เปนผูฝกแลว 
 ยอมทรงแสดงธรรมเพือ่ความฝก พระผูมีพระภาคน้ันเปนผูสงบระงับแลว ยอมทรง 
 แสดงธรรมเพ่ือความสงบระงับ พระผูมีพระภาคน้ันเปนผูขามไดแลว ยอมทรง 
 แสดงธรรมเพ่ือความขาม พระผูมีพระภาคน้ันเปนผูดับแลว ยอมทรงแสดงธรรม 
 เพื่อความดับ ฯ 
      [๓๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงํา ขาพระองคซึ่งเปน 



 

 คนเขลา คนหลง ไมฉลาด จึงไดกลาวกะพระผูมีพระภาคอยางน้ี ขอพระผูมีพระภาค 
 จงทรงรับทราบความผิดของขาพระองคนั้น โดยเปนความผิด เพื่อสํารวมตอไป 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา จริง จริง นิโครธะ ความผิดไดครอบงําทาน ซึ่งเปน 
 คนเขลา คนหลง ไมฉลาด จึงไดกลาวกะเราอยางนี้ เราขอรบัทราบความผิดของ 
 ทาน เพราะทานไดเห็นความผิดโดยเปนความผิดแลวสารภาพตามเปนจริง ก็การ 
 ท่ีบุคคลเห็นความผิดโดยเปนความผิดจริง แลวสารภาพตามเปนจริง รับสังวรตอ 
 ไปน้ี เปนความเจริญในพระวินัยของพระอรยิเจาแล ดูกรนิโครธะ ก็เรากลาว 
 อยางนี้วา บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน 
 เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูตามคําส่ังสอน จักทําใหแจงซ่ึงประโยชนอนัยอด 
 เยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อัน 
 อันเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอด 
 เจ็ดป ดูกรนิโครธะ เจ็ดปจงยกไว บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง 
 จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูตามคําส่ังสอน จักทํา 
 ใหแจงซ่ึงประโยชนอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
 ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดหกป ... หาป ... สี่ป ... สามป ... สองป ... ปหนึ่ง 
 ดูกรนิโครธะ ปหนึ่ง จงยกไว บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง 
 จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูอยางนั้นตามคําส่ังสอน 
 จักทําใหแจงซ่ึงประโยชนอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
 ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดเจด็เดือน ดูกรนิโครธะ เจ็ดเดือนจงยกไว บุรุษผูรู 
 ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม 
 เขาปฏิบัติอยูอยางนั้นตามคําส่ังสอน จักทําใหแจงซ่ึงประโยชนอันยอดเยี่ยม ท่ี 
 กุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนท่ีสุด 
 แหงพรหมจรรย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดหกเดือน ... 
 หาเดือน ... สี่เดือน ... สามเดือน ... สองเดือน ... เดือนหนึ่ง ... กึ่งเดือน 
 ดูกรนิโครธะ กึ่งเดือนจงยกไว บุรุษผูรู ไมโออวด ไมมีมารยา มีชาติตรง 
 จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูตามคําส่ังสอน 
 จักทําใหแจงประโยชนอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อันเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ดวยปญญา 
 อันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ตลอดเจ็ดวัน ดูกรนโิครธะ แตบางที 
 ทานจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้ เพราะใครไดอันเตวาสิก 
 ขอน้ันทานไมพึงเห็นอยางนี้ ผูใดเปนอาจารยของทานไดอยางนี้ ผูนั้นแหละจงเปน 
 อาจารยของทาน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทานจะพึงดําริอยางนีว้า พระสมณโคดม 



 

 ปรารถนาจะใหเราเคลื่อนจากอุเทศ [เสื่อมจากการเลาเรียน] จึงตรัสอยางนี ้
 ขอน้ัน ทานไมพึงเห็นอยางนัน้ อุเทศใดของทานไดอยางนี้ อุเทศนั้นแหละ 
 จงเปนอุเทศของทาน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทานจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดม 
 ปรารถนาจะใหเราเคลื่อนจากอาชีวะ จึงตรสัอยางนี้ ขอนัน้ทานไมพึงเห็นอยางนั้น 
 ก็อาชีวะของทานน้ันแหละ จงเปนอาชีวะของทาน ดูกรนิโครธะ แตบางทีทาน 
 จะพึงดําริอยางน้ีวา พระสมณโคดมปรารถนาจะใหเรากับอาจารยต้ังอยูในอกุศลธรรม 
 ซึ่งเปนสวนอกุศล จึงตรัสอยางน้ี ขอนั้น ทานไมพึงเห็นอยางน้ัน อกุศลธรรม 
 เหลานั้นแหละ จงเปนสวนอกุศลของทานกับอาจารย ดูกรนโิครธะ แตบางที 
 ทานจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดมปรารถนาจะใหเรากับอาจารยหางจากกุศล 
 ธรรม ซึ่งเปนสวนกุศล จึงตรัสอยางนี้ ขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนั้น กุศลธรรม 
 เหลานั้นแหละ จงเปนสวนกุศลของทานกับอาจารย ดูกรนิโครธะ ดวยประการ 
 ดังน้ีแล เรากลาวอยางนี้ เพราะใครไดอันเตวาสิก หามิได เราปรารถนาจะให 
 ทานเคลื่อนจากอุเทศ จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ปรารถนาจะใหเคลื่อนจากอาชีวะ 
 จึงกลาวอยางนี ้ก็ไมใช ปรารถนาจะใหทานกับอาจารยต้ังอยูในอกุศลธรรม ซึ่ง 
 เปนสวนอกุศล จึงกลาวอยางนี ้ก็ไมใช ปรารถนาจะใหทานกับอาจารยหางจาก 
 กุศลธรรม ซึ่งเปนสวนกุศล จึงกลาวอยางนี้ ก็ไมใช ดูกรนิโครธะ ก็อกุศลธรรม 
 อันเปนเครื่องเศราหมอง มีปรกติทําภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนผล 
 เปนปจจัยแหงชาติชรามรณะตอไป ซึ่งทานยังละไมได มีอยู ท่ีเราจะแสดงธรรม 
 เพื่อละเสีย ธรรมเปนเครื่องเศราหมอง อันทานปฏิบัติแลวอยางไร จักละได 
 ธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงความผองแผว จักเจรญิยิ่ง ทานจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ 
 แหงมรรคปญญาและความไพบูลยแหงผลปญญา ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
 ในปจจุบันเขาถึงอยู เมือ่พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลาน้ัน 
 เปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมมีปฏิภาณ เหมือนถูกมารดลใจ 
 ฉะนั้น ฯ 
      [๓๒] ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงดําริวา พวกโมฆบุรษุเหลาน้ี 
 แมท้ังหมด ถูกมารดลใจแลว ในพวกเขาแมสักคนหน่ึง ไมมีใครคิดอยางนี้วา 
 เอาเถิด พวกเราจะพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม เพื่อความรูท่ัวถึงบาง 
 เจ็ดวันจักทําอะไร ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงบันลือสีหนาท ในปริพาชการาม 
 ของพระนางอทุุมพริกาแลว เหาะข้ึนสูเวหาส ปรากฏอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ สันธาน 
 คฤหบดีเขาไปสูพระนครราชคฤหในขณะนั้นเอง ดังน้ีแล ฯ 
                       จบ อุทุมพริกสูตร ท่ี ๒ 
                        -------------- 
                      ๓. จักกวัตติสูตร (๒๖) 
                      ----------------- 



 

      [๓๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เมืองมาตุลาในแควนมคธ ณ ท่ี 
 นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรยีกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสดังน้ีวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง อยามี 
 สิ่งอื่นเปนท่ีพึ่ง จงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่งอยู 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่ง 
 มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่ง เปนไฉน 
      ๑. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู 
         มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
         เสียได ฯ 
      ๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนา 
         ในเวทนาท้ังหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด 
         อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ 
      ๓. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู 
         มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
         เสียได ฯ 
      ๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
         ท้ังหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ 
         โทมนัสในโลกเสียได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่ง 
 มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่งอยู อยางนี้แล ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเท่ียวไปในโคจรซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อเธอท้ังหลายเท่ียวไปในโคจร ซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดา 
 ของตน มารจักไมไดโอกาส มารจักไมไดอารมณ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุญนี้ 
 เจริญข้ึนอยางนี้ เพราะเหตุถือมั่นธรรมท้ังหลายอันเปนกุศล ฯ 
      [๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว มีพระราชาจักรพรรด์ิ 
 พระนามวา ทัลหเนมิ ผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน 
 มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชํานะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ 
 ดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว 
 คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนท่ี ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวน 
 กลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองค 
 ทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตราครอบครองแผนดิน มีสาคร 
 เปนขอบเขต ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ัน โดยลวงไปหลายป หลายรอยป หลาย 



 

 พันป ทาวเธอตรัสเรียกบุรุษคนหน่ึงมารับสั่งวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานเห็นจักรแกว 
 อันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากท่ีในกาลใด พึงบอกแกเราในกาลน้ันทีเดียว ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บุรุษน้ันทูลสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 โดยลวงไปอีกหลายป หลายรอยป หลายพันป บุรุษน้ันไดเห็นจักรแกวอันเปน 
 ทิพยถอยเคลื่อนจากท่ี จึงเขาไปเฝาทาวเธอถึงท่ีประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ 
 พระพุทธเจาขา ขอพระองคพึงทรงทราบ จักรแกวอันเปนทิพยของพระองคถอย- 
 *เคลื่อนจากท่ีแลว ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอตรัสเรียกพระกุมารองคใหญมา 
 รับสั่งวา ดูกรพอกุมาร ไดยินวา จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคลือ่นจากท่ีแลว 
 ก็พอไดสดับมาดังน้ีวา จักรแกวอันเปนทิพยของพระเจาจักรพรรดิอ์งคใด ถอย 
 เคลื่อนจากท่ี พระเจาจักรพรรด์ิพระองคนั้น พึงทรงพระชนมอยูไดไมนานในบัดนี้ 
 ก็กามท้ังหลายอันเปนของมนุษย พอไดบริโภคแลว บัดนี้เปนสมัยท่ีจะแสวงหากาม 
 ท้ังหลายอันเปนทิพยของพอ มาเถิดพอกุมาร พอจงปกครองแผนดิน อันมีสมุทร 
 เปนขอบเขตนี้  ฝายพอจักปลงผมและหนวด นุงหมผายอมนํ้าฝาด ออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอทรงส่ังสอนพระกุมารองคใหญ 
 ในราชสมบัติเรียบรอยแลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผายอม- 
 *น้ําฝาด เสด็จออกจากเรือน ทรงผนวชเปนบรรพชิตแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็เมื่อพระราชฤาษี ทรงผนวชได ๗ วัน จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว ฯ 
      [๓๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ัน ราชบุรุษคนหน่ึงเขาไปเฝาพระราชา 
 ผูเปนกษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกแลว ถึงท่ีประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ 
 พระพุทธเจาขา พระองคพึงทรงทราบเถิด จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น เมื่อจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว 
 ทาวเธอไดทรงเสียพระทัยและทรงเสวยแตความเสียพระทัย ทาวเธอเสด็จเขาไป 
 หาพระราชฤาษีถึงท่ีประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา 
 พระองคพึงทรงทราบวาจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อทาวเธอกราบทูลอยางนี้แลว พระราชฤาษีจึงตรัสกะทาวเธอวา ดูกรพอ พอ 
 อยาเสียใจ และอยาเสวยแตความเสียใจไปเลย ในเม่ือจักรแกวอันเปนทิพย 
 อันตรธานไปแลว ดูกรพอ ดวยวาจักรแกวอันเปนทิพยหาใชสมบัติสืบมาจาก 
 บิดาของพอไม ดูกรพอ เชิญพอประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐเถิด ขอนี ้
 เปนฐานะท่ีจะมีไดแล เมื่อพอประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ จักรแกว 
 อันเปนทิพยซึ่งมีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทุกอยาง จักปรากฏมี 
 แกพอผูสระพระเศียร แลวรักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐช้ันบน ใน 
 วันอุโบสถ ๑๕ คํ่า ฯ 



 

      ร. พระพุทธเจาขา ก็จักกวัตติวัตรอันประเสริฐน้ัน เปนไฉน ฯ 
      ราช. ดูกรพอ ถาเชนนั้น พอจงอาศัยธรรมเทาน้ัน สักการะธรรม 
 ทําความเคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธงชัย 
 มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ จงจัดการรกัษาปองกันและคุมครองอันเปนธรรม 
 ในชนภายใน ในหมูพล ในพวกกษัตริยผูเปนอนุยนต ในพวกพราหมณและ 
 คฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบทท้ังหลาย ในพวกสมณพราหมณ ในเหลาเน้ือ 
 และนก ดูกรพอ การอธรรมอยาใหมีไดในแวนแควนของพอเลย ดูกรพอ อนึง่ 
 บุคคลเหลาใดในแวนแควนของพอ ไมมีทรพัย พอพึงใหทรัพยแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ดวย ดูกรพอ อนึ่ง สมณพราหมณเหลาใด ในแวนแควนของพอ งดเวนจาก 
 ความเมาและความประมาท ต้ังม่ันอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกตนแตผูเดียว สงบ 
 ตนแตผูเดียว ใหตนดับกิเลสอยูแตผูเดียว พึงเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้น 
 โดยกาลอันควร แลวไตถามสอบถามวา ทานขอรับ กุศลคืออะไร ทานขอรับ 
 อกุศลคืออะไร กรรมมีโทษคืออะไร กรรมไมมีโทษคืออะไร กรรมอะไรควรเสพ 
 กรรมอะไรไมควรเสพ กรรมอะไรอันขาพเจากระทําอยู พึงมีเพื่อไมเปนประโยชน 
 เพื่อทุกข สิ้นกาลนาน หรือวากรรมอะไรท่ีขาพเจากระทําอยู พึงมีเพื่อประโยชน 
 เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน พอไดฟงคําของสมณพราหมณเหลานั้นแลว สิง่ใด 
 เปนอกุศล พึงละเวนสิ่งน้ันเสยี สิ่งใดเปนกุศลพึงถือม่ันสิง่น้ันประพฤติ ดูกรพอ 
 นี้แล คือจักกวัตติวัตรอันประเสริฐน้ัน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวเธอรับสนองพระดํารัสพระราชฤาษีแลว ทรง 
 ประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ เมื่อทาวเธอทรงประพฤติจักกวัตติวัตรอัน 
 ประเสริฐอยู จักรแกวอันเปนทิพยซึ่งมีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวย 
 อาการทุกอยาง ปรากฏมีแกทาวเธอผูสระพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู ณ 
 ปราสาทอันประเสริฐช้ันบน ในวันอโุบสถ ๑๕ คํ่า ทาวเธอทอดพระเนตรเหน็แลว 
 มีพระดําริวา ก็เราไดสดับมาวา จักรแกวอันเปนทิพย มีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม 
 บริบูรณดวยอาการทุกอยาง ปรากฎมีแกพระราชาผูเปนกษัตริยพระองคใด ผูได 
 มูรธาภิเษก สระพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐช้ันบน 
 ในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า พระราชาพระองคนั้น เปนพระเจาจักรพรรด์ิ เราไดเปน 
 พระเจาจักพรรดิ์หรือหนอ ฯ 
      [๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอเสด็จลุกจากพระท่ีแลว 
 ทรงทําผาอุตตราสงคเฉวียงพระอังสาขางหน่ึง จับพระเตาดวยพระหัตถซาย ทรง 
 ประคองจักรแกวดวยพระหัตถขวา แลวตรัสวา ขอจักรแกวอันประเสริฐ จงเปน 
 ไปเถิด ขอจักรแกวอันประเสรฐิ จงชนะโลกท้ังปวงเถิด ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขณะน้ัน จักรแกวนั้นก็เปนไปทางทิศบูรพา พระเจา 
 จักรพรรด์ิพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ก็เสด็จติดตามไป ฯ 



 

      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฝายพระเจาแผนดินท่ีอยู ณ ทิศบูรพาพากันเสด็จ 
 เขาไปเฝาพระเจาจักรพรรด์ิ ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเชิญเสด็จมาเถิด มหาราช- 
 *เจา พระองคเสด็จมาดีแลว ราชอาณาจักรเหลาน้ี เปนของพระองคท้ังส้ิน ขอ 
 พระองคพระราชทานพระบรมราโชวาทเถิด มหาราชเจา ทาวเธอจงึตรัสอยางนี้วา 
               พวกทานไมพึงฆาสัตว 
               ไมพึงถือเอาของท่ีเจาของไมไดให 
               ไมพึงประพฤติผิดในกามท้ังหลาย 
               ไมพึงกลาวคําเท็จ 
               ไมพึงด่ืมน้ําเมา 
               จงบริโภคตามเดิมเถิด 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกพระเจาแผนดินท่ีอยู ณ ทิศบูรพาไดพากันตาม 
 เสด็จทาวเธอไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับน้ัน จักรแกวน้ัน ก็ลงไปสูสมุทร 
 ดานบูรพา แลวโผลข้ึนไปลงท่ีสมุทรดานทักษิณ แลวโผลข้ึนไปสูทิศปจฉิม 
 ทาวเธอพรอมดวยจตุรงคินีเสนาก็เสด็จติดตามไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย จักรแกว 
 ประดิษฐานอยู ณ ประเทศใด ทาวเธอก็เสด็จเขาไปพักอยู ณ ประเทศนั้น 
 พรอมดวยจตุรงคินีเสนา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฝายพระเจาแผนดินท่ีอยู ณ ทิศปจฉิมก็พากันเสด็จ 
 เขาไปเฝาทาวเธอ ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเชิญเสด็จมาเถิด มหาราชเจา 
 พระองคเสด็จมาดีแลว มหาราชเจา อาณาจักรเหลาน้ีเปนของพระองคท้ังส้ิน 
 มหาราชเจา ขอพระองคพระราชทานพระบรมราโชวาทเถิด ทาวเธอจึงตรสัอยางนี้วา 
               พวกทานไมพึงฆาสัตว 
               ไมพึงเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดให 
               ไมพึงประพฤติผิดในกามท้ังหลาย 
               ไมพึงกลาวคําเท็จ 
               ไมพึงด่ืมน้ําเมา 
               จงบริโภคตามเดิมเถิด 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกพระเจาแผนดินท่ีอยู ณ ทิศอุดร ไดพากันตาม 
 เสด็จทาวเธอไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับน้ัน จักรแกวน้ันไดชนะวิเศษยิ่งซ่ึง 
 แผนดินมีสมุทรเปนขอบเขตไดแลว จึงกลับคืนสูราชธานีนั้น ไดหยุดอยูท่ีประตู 
 พระราชวังของทาวเธอ ปรากฏเหมือนเครื่องประดับ ณ มุขสําหรับทําเรื่องราว 
 สวางไสวอยูท่ัวภายในพระราชวังของทาวเธอ ฯ 
      [๓๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระเจาจักรพรรด์ิองคท่ี ๒ ก็ดี องคท่ี ๓ ก็ดี 
 องคท่ี ๔ ก็ดี องคท่ี ๕ ก็ดี องคท่ี ๖ ก็ดี องคท่ี ๗ ก็ดี โดยกาลลวงไป 
 หลายป หลายรอยป หลายพันป ไดตรัสเรียกบุรุษคนหน่ึงมารับสั่งวา ดูกรบุรุษ 



 

 ผูเจริญ ทานเห็นจักรแกวอันเปนทิพย ถอยเคลื่อนจากท่ีในกาลใด พอพึงบอก 
 แกเราในกาลน้ันทีเดียว ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษน้ันทูลสนองพระราชดํารัสของ 
 ทาวเธอแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย โดยลวงไปอกีหลายป หลายรอยป หลายพันป 
 บุรุษน้ันไดแลเห็นจักรแกวอันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากท่ี จึงเขาไปเฝาทาวเธอถึงท่ี 
 ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา ขอพระองคพึงทรงทราบ 
 จักรแกวอันเปนทิพยของพระองคถอยเคลือ่นจากท่ีแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาํดับ 
 นั้น ทาวเธอตรัสเรียกพระกุมารองคใหญมารับส่ังวา ดูกรพอกุมาร ไดยินวา 
 จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคลื่อนจากท่ีแลว ก็พอไดสดับมาดังน้ีวา จักร- 
 *แกวอันเปนทิพยของพระเจาจักรพรรด์ิพระองคใด ถอยเคลื่อนออกจากท่ี พระ- 
 *เจาจักรพรรด์ิพระองคนั้นพึงทรงพระชนมอยูไดไมนาน ในบัดนี้ ก็กามท้ังหลาย 
 อันเปนของมนุษย พอไดบริโภคแลว บัดนี้เปนสมัยท่ีจะแสวงหากามท้ังหลาย 
 อันเปนทิพยของพอ มาเถิดพอกุมาร พอจงปกครองแผนดินอันมีสมุทรเปน 
 ขอบเขตน้ี ฝายพอจะปลงผมและหนวด นุงหมผายอมนํ้าฝาด ออกจากเรอืนบวช 
 เปนบรรพชิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอทรงส่ังสอนพระกุมารองค 
 ใหญในราชสมบัติเรียบรอยแลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผา 
 ยอมนํ้าฝาด เสด็จออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิตแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็เมื่อพระราชฤาษี ทรงพระผนวชได ๗ วัน จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธาน 
 ไปแลว ฯ 
      [๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาํดับนั้น บุรุษคนหน่ึงเขาไปเฝาพระราชา 
 ผูกษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกแลวถึงท่ีประทับ ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขอเดชะ 
 พระพุทธเจาขา พระองคพึงทรงทราบเถิด จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอเมื่อจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว 
 ไดทรงเสียพระทัย และไดทรงเสวยแตความเสียพระทัย แตไมไดเสด็จเขาไป 
 เฝาพระราชฤาษี ทูลถามจึงจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ นัยวาทาวเธอทรงปกครอง 
 ประชาราษฎร ตามพระมติของพระองคเอง เมื่อทาวเธอทรงปกครองประชาราษฎร 
 ตามพระมติของพระองคอยู ประชาราษฎรก็ไมเจริญตอไป เหมือนเกากอน เหมือน 
 เมื่อกษัตริยพระองคกอนๆ ซึ่งไดทรงประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐอยู 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ัน คณะอํามาตยขาราชบริพารโหราจารยและมหาอาํมาตย 
 นายกองชาง นายกองมา เปนตน จนคนรักษาประตู และคนเลี้ยงชีพดวยปญญา 
 ไดประชุมกันกราบทูลทาวเธอวา พระพุทธเจาขา ไดยินวาเม่ือพระองคทรงปกครอง 
 ประชาราษฎรตามพระมติของพระองคเอง ประชาราษฎรไมเจริญเหมือนเกากอน 
 เหมือนเมื่อกษัตริยพระองคกอนๆ ซึ่งไดทรงประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ 
 อยู พระพุทธเจาขา ในแวนแควนของพระองคมีอํามาตยขาราชบริพาร โหราจารย 
 และมหาอํามาตย นายกองชาง นายกองมา เปนตน จนคนรักษาประตู และคน 



 

 เลี้ยงชีพดวยปญญา อยูพรอมทีเดียว ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย คือขาพระพุทธเจา 
 ท้ังหลายดวยและประชาราษฎร เหลาอื่นดวย จําทรงจักกวัตติวัตรอันประเสรฐิไดอยู 
 ขอเชิญพระองคโปรดตรัสถามถึงจักกวัตติวตัรอันประเสริฐเถิด พวกขาพระพุทธ- 
 *เจาอันพระองคตรัสถามแลว จักกราบทูลแกจักกวัตติวัตรอนัประเสริฐถวายพระองคฯ 
      [๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอโปรดใหประชุมอํามาตยราช- 
 *บริพารโหราจารยและมหาอาํมาตย นายกองชาง นายกองมาเปนตน จนคนรักษา 
 ประตู และคนเลี้ยงชีพดวยปญญา แลวตรัสถามจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ เขา 
 เหลานั้นอันทาวเธอตรัสถามจกักวัตติวัตรอันประเสริฐแลว จึงกราบทูลแกถวาย 
 ทาวเธอ ทาวเธอไดฟงคําทูลแกของพวกเขาแลว จึงทรงจัดการรักษาปองกัน 
 และคุมครอง อันชอบธรรม แตไมไดพระราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย 
 เมื่อไมพระราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย ความขัดสนจึงไดถึงความแพร 
 หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย บุรษุคนหน่ึงจึงขโมยทรัพยของคนอื่น 
 ไป เขาชวยกันจับบุรุษน้ันไดแลว แสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา 
 พระพุทธเจาขา บุรุษคนน้ีขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อ 
 เขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคําน้ีกะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ได 
 ยินวา เธอขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไปจริงหรือ ฯ 
      บุ. จริง พระพุทธเจาขา ฯ 
      ร. เพราะเหตุไร ฯ 
      บุ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทานทรัพยใหแกเขา 
 แลวรับสั่งวา พอบุรุษ เธอจงเลี้ยงชีพ จงเลี้ยงมารดาบิดา จงเลี้ยงบุตรภรรยา 
 จงประกอบการงานท้ังหลาย จงต้ังทักษิณาท่ีมีผลในเบ้ืองบน อันเกื้อกูลแกสวรรค 
 มีสุขเปนผล เปนไปเพ่ือสวรรค ในสมณพราหมณท้ังหลายดวยทรัพยนี้เถิด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมบุรุษอีกคนหน่ึงก็ไดขโมยทรัพยของคนอื่นไป เขา 
 ชวยกันจับบุรุษน้ันไดแลวจึงแสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา 
 บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมื่อเขาพากันกราบทูล 
 อยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคําน้ีกะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ไดยินวา เธอขโมย 
 เอาทรัพยของคนอื่นไป จริงหรือ ฯ 
      บุ. จริงพระพุทธเจาขา ฯ 
      ร. เพราะเหตุไร ฯ 
      บุ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทานทรัพยใหแกเขา 
 แลวรับสั่งวา พอบุรุษ เธอจงเลี้ยงชีพ จงเลี้ยงชีพมารดาบิดา จงเลี้ยงบุตรภรรยา 



 

 จงประกอบการงานท้ังหลาย จงต้ังทักษิณาท่ีมีผล ในเบ้ืองบน อันเกื้อกูลแก 
 สวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพ่ือสวรรค ในสมณพราหมณท้ังหลายดวยทรัพย 
 นี้เถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มนุษยท้ังหลายไดฟงมาวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย 
 ไดยินวา คนขโมยทรัพยของคนพวกอื่นไป พระเจาแผนดินยังทรงพระราชทาน 
 ทรัพยใหอีก เขาไดยินมา จึงพากันคิดเห็นอยางนี้วา อยากระน้ันเลย แมเรา 
 ท้ังหลายก็ควรขโมยเอาทรัพยของคนอื่นบาง ฯ 
      [๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหน่ึงขโมยเอาทรัพยของ 
 คนอื่นไป เขาชวยกันจับบุรุษน้ันไดแลว จึงแสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา 
 พระพุทธเจาขา บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมื่อ 
 เขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคําน้ีกะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ได 
 ยินวา เธอขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไปจริงหรือ ฯ 
      บุ. จริง พระพุทธเจาขา ฯ 
      ร. เพราะเหตุไร ฯ 
      บุ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงทรงพระดํารอิยางน้ีวา ถาเรา 
 จักใหทรัพยแกคนท่ีขโมยเอาทรัพยของคนอืน่เสมอไป อทินนาทานน้ีจักเจริญทวี 
 ข้ึนดวยประการอยางนี้ อยากระน้ันเลย เราจะใหคุมตัวบุรุษผูนี้ใหแข็งแรง จะทํา 
 การตัดตนตอ ตัดศีรษะของบุรุษน้ันเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาํดับนั้น ทาวเธอ 
 ตรัสสั่งบังคับราชบุรุษท้ังหลายวา แนะ พนาย ถาเชนนั้น ทานจงเอาเชือก 
 เหนียวๆ มัดบุรุษน้ีใหมือไพลหลังใหแนน เอามีดโกนๆ ศีรษะใหโลน 
 แลวพาตระเวนตามถนน ตามตรอก ดวยบัณเฑาะวเสียงกราว ออกทางประตู 
 ดานทักษิณ จงคุมตัวใหแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะบุรุษน้ันเสีย นอก 
 พระนครทิศทักษิณ ราชบุรุษท้ังหลายรับพระราชดํารัสของเธอแลว จึงเอาเชือก 
 เหนียวมัดบุรุษน้ันใหมือไพลหลังใหแนน เอามีดโกนๆ ศีรษะใหโลน แลวพา 
 ตระเวนตามถนน ตามตรอก ดวยบัณเฑาะวเสียงกราว ออกทางประตูดานทักษิณ 
 คุมตัวใหแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะบุรุษน้ัน นอกพระนคร 
 ทิศทักษิณแลว ฯ 
      [๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มนุษยท้ังหลายไดฟงมาวา ดูกรทานผูเจริญ 
 ท้ังหลาย ไดยินวา พระเจาแผนดินใหคุมตัวบุคคลผูขโมยเอาทรัพยของคนอื่น 
 อยางแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะพวกเขาเสีย เพราะไดฟงมา พวกเขา 
 จึงมีความคิดเห็นอยางนีว้า อยากระน้ันเลย แมพวกเราควรใหชางทําศัสตรา 
 อยางคม ครั้นแลวจะคุมตัวบุรุษท่ีเราจักขโมยเอาทรัพยใหแข็งแรง จักทําการตัด 
 ตนตอ ตัดศีรษะพวกมันเสีย พวกเขาจึงใหชางทําศัสตราอยางคม ครั้นแลว 



 

 จึงเริ่มทําการปลนบานบาง ปลนนิคมบาง ปลนพระนครบาง ปลนตามถนน 
 หนทางบาง คุมตัวบุคคลท่ีพวกเขาจักขโมยเอาทรัพยไวอยางแข็งแรง ทําการตัด 
 ตนตอ ตัดศีรษะบุคคลน้ันเสีย ฯ 
      [๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการดังพรรณนามาน้ี เมื่อพระมหา- 
 *กษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร 
 หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย 
 เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึง 
 ความแพรหลาย ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อปาณาติบาตถึงความแพร 
 หลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมสุาวาทถึงความแพรหลาย แมอายุ 
 ของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจาก 
 อายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณบาง บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุ 
 ถอยลง เหลอื ๔๐,๐๐๐ ป ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป 
 บุรุษคนหน่ึงขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป เขาชวยกันจับบุรุษน้ันไดแลว จึงแสดง 
 แกพระราชาผูกษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา 
 บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมื่อเขาพากันกราบทูลอยาง 
 นี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคําน้ีกะบุรุษน้ันวา พอบุรุษ ไดยินวา เธอขโมยเอาทรพัยของ 
 คนอื่นไปจริงหรือ บุรุษน้ันไดกราบทูล คําเท็จท้ังรูอยูวา ไมจริงเลยพระพทุธเจาขา ฯ 
      [๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการดังพรรณนามาน้ี เมื่อพระมหา- 
 *กษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร 
 หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย 
 เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึง 
 ความแพรหลาย ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อปาณาติบาตถึงความแพร 
 หลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมสุาวาทถึงความแพรหลาย แมอายุ 
 ของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจาก 
 อายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป ก็มี 
 อายุ ๒๐,๐๐๐ ป ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป บุรุษคนหน่ึงขโมย 
 เอาทรัพยของคนอื่นไป บุรุษอีกคนหน่ึงจึงกราบทูลแกพระราชาผูกษัตริยซึ่งได 
 มูรธาภิเษกเปนการสอเสียดวา พระพุทธเจาขา บุรุษช่ือน้ี ขโมยเอาทรัพย 
 ของคนอื่นไป ฯ 
      [๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการดังพรรณนามาน้ี เมื่อพระมหา- 
 *กษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร 
 หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย ปสุณาวาจาก็ไดถึงความแพรหลาย 
 เมื่อปสุณาวาจาถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลาน้ันก็เสื่อมถอย แม 



 

 วรรณก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง 
 บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐,๐๐๐ ป ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป สัตวบางพวกมีวรรณะ 
 ดี สัตวบางพวกมีวรรณะไมดี ในสัตวท้ังสองพวกนั้น สัตวพวกท่ีมีวรรณะไมดี 
 ก็เพงเล็งสัตวพวกท่ีมีวรรณดี ถึงความประพฤติลวงในภรรยาของคนอื่น ฯ 
      [๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการดังพรรณนามาน้ี เมื่อพระมหา- 
 *กษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร 
 หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย 
 เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อ 
 กาเมสุมิจฉาจารถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลาน้ันก็เสื่อมถอย แม 
 วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง 
 บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕,๐๐๐ ป ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๕,๐๐๐ ป ธรรม ๒ ประการคือ 
 ผรุสวาจาและสัมผัปปลาปะก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อธรรม ๒ ประการถึงความ 
 แพรหลาย แมอายุของสัตวเหลาน้ันก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวก 
 เขาเส่ือมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ 
 ๕,๐๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒,๕๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒,๐๐๐ ป ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๒,๕๐๐ ป อภิชฌาและพยาบาท 
 ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพรหลาย แมอายุของ 
 สัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุ 
 บาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๒,๕๐๐ ป ก็มีอายุถอยลง 
 เหลือ ๑,๐๐๐ ป ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑,๐๐๐ ป มิจฉาทิฐิก็ไดถึงความ 
 แพรหลาย เมื่อมิจฉาทิฐิถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลาน้ันก็เสื่อมถอย 
 แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะ 
 บาง บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๑,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลอื ๕๐๐ ป ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๕๐๐ ป ธรรม ๓ ประการคือ 
 อธรรมราคะ ๑- วิสมโลภ ๒- มิจฉาธรรม ๓- ก็ไดถึงแกความแพรหลาย เมื่อธรรม 
 ๓ ประการถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสือ่มถอย แมวรรณะก็ 
 เสื่อมถอย เมือ่พวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตร 
 ของมนุษยท่ีมีอายุ ๕๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒๕๐ ป บางพวกมีอายุ ๒๐๐ ป ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๒๕๐ ป ธรรมเหลาน้ีคือ ความ 
 ไมปฏิบัติชอบในมารดา ความไมปฏิบัติชอบในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ 
 ความไมปฏิบัติชอบในพราหมณ ความไมออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล ก็ได 



 

 ถึงความแพรหลาย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการดังพรรณนามาน้ี เมื่อพระมหากษัตริยไม 
 พระราชทานทรัพยใหแกคนท่ีไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงแกความแพรหลาย 
 เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย เมือ่ 
 อทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึงความ 
 แพรหลาย ปาณาติบาตถึงความแพรหลาย เมื่อปาณาติบาตถึงความแพรหลาย 
 มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมุสาวาทถึงความแพรหลาย ปสุณาวาจาก็ได 
 ถึงความแพรหลาย เมื่อปสุณาวาจาถึงความแพรหลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึงความ 
 แพรหลาย เมื่อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพรหลาย ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจา 
 และสัมผัปปลาปะก็ไดถึงความแพรหลาย เมือ่ธรรม ๒ ประการถึงความแพรหลาย 
 อภิชฌาและพยาบาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออภิชฌาและพยาบาทถึงความ 
 แพรหลาย มิจฉาทิฐิก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมิจฉาทิฐิถึงความแพรหลาย 
 ธรรม ๓ ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึงความแพรหลาย 
 @(๑) ความกําหนัดในฐานะอันไมชอบธรรม (๒) ความโลภไมเลือก (๓) ความ 
 @กําหนัดดวยอํานาจความพอใจผิดธรรมดา 
 เมื่อธรรม ๓ ประการถึงความแพรหลาย ธรรมเหลาน้ี คือ ความไมปฏิบัติชอบใน 
 มารดา ความไมปฏิบัติชอบในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ ความไมปฏิบัติ 
 ชอบในพราหมณ ความไมออนนอมตอผูใหญในตระกูล ก็ไดถึงความแพรหลาย 
 เมื่อธรรมเหลาน้ีถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลาน้ันก็เสื่อมถอย แม 
 วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อสัตวเหลาน้ันเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะ 
 บาง บุตรของมนุษยท่ีมีอายุ ๒๕๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลอื ๑๐๐ ป ฯ 
      [๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักมีสมัยท่ีมนุษยเหลานี้มีบุตรอายุ ๑๐ ป ใน 
 เมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป เด็กหญิงมีอายุ ๕ ป จักสมควรมีสามีได ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป รสเหลาน้ีคือเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง 
 น้ําออย และเกลือ จักอันตรธานไปส้ิน ดูกรภิกษุท้ังหลายในเมื่อมนุษย มีอาย ุ
 ๑๐ ป หญากับแก ๑- จักเปนอาหารอยางดี ดูกรภิกษุท้ังหลายเปรียบเหมือนขาวสุก 
 ขาวสาลีระคนกับเนื้อสัตว จักเปนอาหารอยางดี ในบัดนี้ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป หญากับแกก็จักเปนอาหารอยางดี ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป กุศลกรรมบถ ๑๐ จักอันตรธานไปหมด 
 สิ้น อกุศลกรรมบถ ๑๐ จักรุงเรืองเหลือเกิน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอาย ุ
 ๑๐ ป แมแตช่ือวากุศลก็จักไมมี และคนทํากุศลจักมีแตไหน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป คนท้ังหลายจักไมปฏิบัติชอบในมารดา จักไมปฏิบัติ 
 ชอบในบิดา จักไมปฏิบัติชอบในสมณะ จักไมปฏิบัติชอบในพราหมณ จักไม 
 ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล เขาเหลาน้ันก็จักไดรับการบูชา และ 



 

 ไดรับการสรรเสริญ เหมือนคนปฏิบัติชอบในมารดา ปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบัติ 
 ชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญใน 
 ตระกูล ในบัดน้ี ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป เขาจักไมมีจิตคิดเคารพ 
 ยําเกรงวา นี่แม นี่นา นี่พอ นี่อา นี่ปา นี่ภรรยาของอาจารย หรอืวาน่ีภรรยา 
 ของทานท่ีเคารพท้ังหลาย สัตวโลกจักถึงความสมสูปะปนกันหมด เปรียบเหมือน 
 แพะ ไก สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอาย ุ
 ๑๐ ป สัตวเหลานั้นตางก็จักเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความ 
 คิดจะฆาอยางแรงกลาในกันและกัน มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับมารดาก็ดี บิดากับ 
 บุตรก็ดี บุตรกับบิดาก็ดี พี่ชายกับนองหญิงก็ดี นองหญิงกับพี่ชายก็ดี จักเกิดความ 
 อาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆากันอยางแรงกลา นายพราน 
 เนื้อเห็นเนื้อเขาเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆา 
 อยางแรงกลาฉนัใด ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป จักมีสัตถันตรกัป 
 สิ้น ๗ วัน มนุษยเหลานั้นจักกลับไดความสําคัญกันเองวาเปนเนื้อ ศัสตราท้ัง 
 หลายอันคมจักปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขาจะฆากันเองดวยศัสตราอันคม 
 นั้นโดยสําคัญวา นี้เนื้อ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ครั้งน้ัน สัตวเหลานั้น บางพวกมี 
 ความคิดอยางนี้วา พวกเราอยาฆาใครๆ และใครๆ ก็อยาฆาเรา อยากระน้ัน 
 เลย เราควรเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม ระหวางเกาะ หรือซอกเขา มีรากไม 
 และผลไมในปาเปนอาหารเลี้ยงชีวิตอยู เขาพากันเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม 
 ระหวางเกาะหรือซอกเขา มีรากไมและผลไม ในปาเปนอาหารเลี้ยงชีวิตอยูตลอด 
 ๗ วัน เมื่อลวง ๗ วันไป เขาพากันออกจากปาหญาสุมทุมปาไม ระหวางเกาะ 
 ซอกเขา แลวตางสวมกอดกันและกัน จักขับรองดีใจอยางเหลือเกินในท่ีประชุม 
 วา สัตวผูเจริญ เราพบเห็นกันแลว ทานยังมีชีวิตอยูหรือๆ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น สัตวเหลานั้น จักมีความคิดอยางนี้วา เรา 
 ถึงความส้ินญาติอยางใหญเห็นปานน้ี เหตุเพราะสมาทานธรรมท่ีเปนอกุศล อยากระ 
 นั้นเลยเราควรทํากุศล ควรทํากุศลอะไร เราควรงดเวนปาณาติบาต ควรสมาทาน 
 กุศลธรรมน้ีแลวประพฤติ เขาจักงดเวนจากปาณาติบาต จักสมาทานกุศล 
 ธรรมน้ีแลวประพฤติ เพราะเหตุท่ีสมาทานกุศลธรรม เขาจักเจริญดวยอายุบาง 
 จักเจริญดวยวรรณะบาง เมื่อเขาเจริญดวยอายุบาง เจริญดวยวรรณะบาง บุตร 
 ของมนุษยท้ังหลายท่ีมีอายุ ๑๐ ป จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๒๐ ป ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้นสัตวเหลานั้นจักมีความคิดอยางนี้วา เรา 
 เจริญดวยอายบุาง เจริญดวยวรรณะบาง เพราะเหตุท่ีสมาทานกุศลธรรม อยา 
 กระนั้นเลย เราควรทํากุศลยิ่งๆ ข้ึนไป ควรทํากุศลอะไร เราควรงดเวนจาก 



 

 อทินนาทาน ควรงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ควรงดเวนจากปสุณาวาจา ควรงดเวน 
 จากผรุสวาจา ควรงดเวนจากสัมผัปปลาปะ ควรละอภิชฌา ควรละพยาบาท 
 ควรละมิจฉาทิฐิ ควรละธรรม ๓ ประการ คืออธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม 
 อยากระน้ันเลยเราควรปฏิบัติชอบในมารดา ควรปฏิบัติชอบในบิดา ควรปฏิบัติชอบ 
 ในสมณะ ควรปฏิบัติชอบในพราหมณ ควรประพฤติออนนอมตอทานผูใหญใน 
 ตระกูล ควรสมาทานกุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เขาเหลาน้ันจักปฏิบัติชอบในมารดา 
 ปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบัติชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ ประพฤติ 
 ออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล จักสมาทานกุศลธรรมน้ีแลวประพฤติ เพราะ 
 เหตุท่ีสมาทานกุศลธรรมเหลานั้น เขาเหลาน้ันจักเจริญดวยอายุบาง จักเจริญดวย 
 วรรณะบาง เมื่อเขาเหลาน้ันเจริญดวยอายุบาง เจริญดวยวรรณะบาง บุตรของคน 
 ผูมีอายุ ๒๐ ป จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๔๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๔๐ ป จักมีอายุ 
 เจริญข้ึนถึง ๘๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๘๐ ป จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๑๖๐ ป บุตร 
 ของคนผูมีอายุ ๑๖๐ ป จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๓๒๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๓๒๐ ป 
 จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๖๔๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๖๔๐ ป จักมีอายุเจริญข้ึนถงึ 
 ๒,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๒,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๔,๐๐๐ ป บุตร 
 ของคนผูมีอายุ ๔,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๘,๐๐๐ ป บุตรของคนมีอายุ 
 ๘,๐๐๐ ป จักมอีายุเจริญข้ึนถึง ๒๐,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป 
 จักมีอายุเจริญข้ึนถึง ๔๐,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญ 
 ข้ึนถึง ๘๐,๐๐๐ ป ฯ 
      [๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป เด็กหญิงมี 
 อายุ ๕๐๐ ป จึงจักสมควรมีสามีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอาย ุ
 ๘๐,๐๐๐ ป จักเกิดมีอาพาธ ๓ อยาง คือ ความอยากกิน ๑ ความไมอยากกิน ๑ 
 ความแก ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ชมพูทวีปนี้จัก 
 มั่งค่ังและรุงเรอืง มีบานนิคมและราชธานีพอช่ัวไกบินตก ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ชมพูทวีปน้ีประหนึ่งวาอเวจีนรก จักยัดเยียดไป 
 ดวยผูคนท้ังหลาย เปรียบเหมือนปาไมออ หรือปาสาลพฤกษฉะนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป เมืองพาราณสีนี้ จัก 
 เปนราชธานีมีนามวา เกตุมดี เปนเมืองท่ีมั่งค่ังและรุงเรอืงมีพลเมืองมาก มผีูคน 
 คับค่ัง และมีอาหารสมบูรณ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป 
 ในชมพูทวีปนี้จักมีเมือง ๘๔,๐๐๐ เมอืง มีเกตุมดีราชธานีเปนประมุข ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป จักมีพระเจาจักร- 
 *พรรด์ิทรงพระนามวา พระเจาสังขะ ทรงอุบัติข้ึน ณ เกตุมดีราชธานี เปนผูทรง 
 ธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต 
 ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักรม่ันคงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือจักรแกว ๑ 



 

 ชางแกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑ นางแกว ๑ คฤหบดีแกว ๑ ปริณายกแกวเปน 
 ท่ี ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย 
 สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรมมิตองใชอาชญา มิตอง 
 ใชศัสตรา ครอบครองแผนดินมีสาครเปนขอบเขต ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป พระผูมีพระภาคทรง 
 พระนามวาเมตไตรย จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระองคเปนอรหันต ตรัสรูเอง 
 โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถ ี
 ฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอื่นยิง่กวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผู 
 เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม เหมือนตถาคตอุบัติข้ึนแลวในโลกในบัดนี้ 
 เปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ไปดีแลว รูแจง 
 โลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 
 ท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระผูมพีระภาคพระนามวา 
 เมตไตรยพระองคนั้น จักทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให 
 แจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณ- 
 *พราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม เหมือนตถาคตในบัดนี้ ทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตถาคตเองแลว สอนหมูสัตว 
 พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตามอยู พระผูมีพระภาคพระนามวา 
 เมตไตรยพระองคนั้นจักทรงแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งาม 
 ในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ 
 บริบูรณสิ้นเชิงเหมือนตถาคตในบัดนี้ แสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง 
 งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ 
 บริบูรณสิ้นเชิง พระผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรยพระองคนั้น จักทรงบริหาร 
 ภิกษุสงฆหลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆหลายรอย ในบัดนี้ฉะน้ัน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ัน พระเจาสังขะจักทรงใหยกข้ึนซึ่งปราสาทท่ี 
 พระเจามหาปนาทะทรงสรางไว แลวประทับอยู แลวจักทรงสละ จักทรงบําเพ็ญ 
 ทาน แกสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วณิพก และยาจกท้ังหลาย จัก 
 ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกจากเรอืน ทรง 
 ผนวชเปนบรรพชิต ในสํานักของพระผูมีพระภาคพระนามวา เมตไตรยอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจา ทาวเธอทรงผนวชอยางนีแ้ลว ทรงปลีกพระองคอยูแตผูเดียว 
 ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ไมชานักก็จักทรงทําใหแจงซ่ึงประโยชน 
 อันยอดเยีย่มท่ีกุลบุตรท้ังหลาย พากันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ 
 ตองการ อันเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเอง ใน 
 ทิฐธรรมเทียว เขาถึงอยู ฯ 
      [๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง 



 

 อยามีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่ง จงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่งอยู 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่ง มี 
 ธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่งอยู อยางไรเลา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู 
 มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
 ท้ังหลายอยู มคีวามเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
 เสียได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มี 
 ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
 ท้ังหลายอยู มคีวามเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
 เสียได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนท่ี 
 พึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่งอยูอยางนี้แล ฯ 
      [๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเท่ียวไปในโคจร ซึ่งเปนวิสัย 
 อันสืบมาจากบิดาของตน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อเธอท้ังหลายเท่ียวไปในโคจร 
 ซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน จักเจรญิท้ังดวยอายุ จกัเจริญท้ังดวยวรรณะ 
 จักเจริญท้ังดวยสุข จักเจริญท้ังดวยโภคะ จักเจริญท้ังดวยพละ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเรื่องอายุของภิกษุ มอีธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทะสมาธิปธาน 
 สังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิรยิะสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท 
 ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอทิธิบาทประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธาน 
 สังขาร เธอน้ัน เพราะเจริญอิทธิบาท ๔ เหลานี้ เพราะกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท 
 ๔ เหลานี้ เมื่อปรารถนาก็พึงต้ังอยูไดถึงกัป ๑ หรือเกินกวากัป ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย นี้แลเปนอธิบายในเรื่องอายุของภิกษุ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเรื่องวรรณะของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมระวงัในพระปาติโมกข 
 ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภยัในโทษเพียงเล็กนอย สมาทาน 
 ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนอธิบายในเรื่องวรรณะ 
 ของภิกษุ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเรื่องสุขของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรล ุ
 ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข เกิดแกวิเวกอยู บรรลทุุติยฌาน มี 



 

 ความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวิจารสงบไป 
 ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา มีสติ มี 
 สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะ 
 ท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุ 
 จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ 
 ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้แลเปนอธิบายใน 
 เรื่องสุขของภกิษุ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเรื่องโภคะของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ มีจิตประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ ๑ อยู 
 ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง 
 เบ้ืองขวาง ดวยจิตประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณ 
 มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุก 
 สถาน ดวยมีจติประกอบดวยกรุณา แผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ 
 ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยจิต 
 ประกอบดวยกรุณาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี 
 ความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยมีจิต 
 ประกอบดวยมุทิตา แผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือน 
 กัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยจิตประกอบดวยมุทิตา 
 อันไพบูลย ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคีวามเบียดเบียน แผ 
 ไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยมีจิตประกอบดวยอุเบกขา 
 แผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ัง 
 เบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยจิตประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความ 
 เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก 
 ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนอธิบายในเรื่องโภคะ 
 ของภิกษุ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเรื่องพละของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ อันหา 
 อาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในทิฐธรรมเทียว 
 เขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนอธิบายในเรื่องพละของภิกษุ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเลง็เห็นแมกําลังสักอยางหน่ึงอื่น อันขมได 
 แสนยาก เหมือนกําลังของมารนี้เลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุญนี้จะเจริญข้ึนได 
 อยางนี้ เพราะเหตุถือม่ันกุศลธรรมท้ังหลาย ฯ 
      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลาน้ันยินดีช่ืนชม 
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวดังน้ีแล ฯ 



 

                       จบ จักกวัตติสูตร ท่ี ๓ 
                         ------------ 
                         ๔. อัคคัญญสูตร 
      [๕๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารบุพพาราม เปนปราสาท 
 ของนางวิสาขามิคารมารดา เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล วาเสฏฐ- 
 *สามเณรกับภารทวาชสามเณร เมื่อจํานงความเปนภิกษุอยู อยูอบรมในสํานักภิกษุ 
 ท้ังหลาย เย็นวนัหนึ่ง พระผูมพีระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเรน เสด็จลงจาก 
 ปราสาทแลว ทรงจงกรมอยู ณ ท่ีแจงในรมเงาปราสาท วาเสฏฐสามเณรไดเห็น 
 พระผูมีพระภาค เสด็จออกจากท่ีหลีกเรน เสด็จลงจากปราสาทกําลังเสด็จจงกรม 
 อยูในท่ีแจง ในรมเงาปราสาทในเวลาเย็น ครั้นแลวจงึเรียกภารทวาชสามเณรมา 
 พูดวา ดูกรภารทวาชะผูมีอายุ นี้พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเรนในเวลา 
 เย็น เสด็จลงจากปราสาททรงจงกรมอยู ณ ท่ีแจงในรมเงาปราสาท เรามาไปกัน 
 เถิด  พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ บางทีเราจะไดฟงธรรมีกถา 
 เฉพาะพระพักตรของพระองคบางเปนแมนมั่น สวนภารทวาชสามเณรรับคําของ 
 วาเสฏฐสามเณรแลว ทันใดน้ัน วาเสฏฐสามเณรกับภารทวาชสามเณร พากัน 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลว 
 ชวนกันเดินตามเสด็จพระองคผูกําลังเสด็จจงกรมอยู ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกวาเสฏฐสามเณรมาแลวตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอท้ังสอง 
 มีชาติเปนพราหมณ มีตระกูลเปนพราหมณ ออกบวชจากตระกูลพราหมณ ดูกร 
 วาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณไมดาวาเธอท้ังสองบางดอกหรือ ฯ 
      สามเณรท้ังสองน้ันจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกพราหมณ 
 พากันดาวาขาพระองคท้ัง ๒ ดวยคําเหยียดหยามอยางสมใจ อยางเต็มท่ี ไมมีลด- 
 *หยอนเลย พระผูมีพระภาคจึงตรัสถามตอไปวา ก็พวกพราหมณพากันดาวาเธอ 
 ท้ังสองดวยถอยคําอันเหยียดหยามอยางสมใจ อยางเต็มท่ี ไมมีลดหยอนอยางไร 
 เลา สามเณรท้ังสองกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกพราหมณพากันวา 
 อยางนี้วา พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะที่ประเสริฐท่ีสุด วรรณะอื่นเลวทราม 
 พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะขาว พวกอื่นเปนวรรณะดํา พราหมณพวกเดียว 
 บริสุทธิ์ พวกอื่นนอกจากพราหมณหาบริสุทธ์ิไม พวกพราหมณเปนบุตรเกิดจาก 
 อุระ เกิดจากปากของพรหม มกีําเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตข้ึน เปนทายาท 
 ของพรหม เจาท้ังสองคนมาละวรรณะท่ีประเสริฐท่ีสุดเสียแลว ไปเขารีดวรรณะ 
 ท่ีเลวทราม คือ พวกสมณะท่ีมีศีรษะโลน เปนพวกคฤหบดี เปนพวกดํา เปน 
 พวกเกิดจากเทาของพรหม เจาท้ังสองคนมาละพวกท่ีประเสริฐท่ีสุดใดเสีย ไป 
 เขารีดวรรณะเลวทราม คือพวกสมณะท่ีมีศีรษะโลน เปนพวกคฤหบดี เปนพวกดํา 



 

 เปนพวกเกิดจากเทาของพรหม ขอนั้นไมดี ไมสมควรเลย ขาแตพระองคผูเจริญ 
 พวกพราหมณพากันดาวาขาพระองคท้ังสองดวยถอยคําท่ีเหยียดหยาม อยางสมใจ 
 อยางเต็มท่ี ไมมีลดหยอนเลยอยางนี้แล พระองคจึงตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะและ 
 ภารทวาชะ พวกพราหมณระลึกถึงเรือ่งเกาของพวกเขาไมได จึงพากันพูดอยางนี้ 
 พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะท่ีประเสริฐท่ีสุด วรรณะอื่นเลวทราม พราหมณ 
 พวกเดียวเปนวรรณะขาว พวกอื่นเปนวรรณะดํา พราหมณพวกเดียวบริสุทธ์ิ 
 พวกอื่นนอกจากพราหมณหาบริสุทธิ์ไม พวกพราหมณเปนบุตรเกิดจากอุระ เกิด 
 จากปากของพรหม มีกําเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตข้ึน เปนทายาทของพรหม 
 ดังน้ี ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ตามท่ีปรากฎอยูแล คือ นางพราหมณี 
 ท้ังหลายของพวกพราหมณ มีระดูบาง มีครรภบาง คลอดอยูบาง ใหลูกกินนม 
 อยูบาง อันท่ีจริง พวกพราหมณเหลานั้น ก็ลวนแตเกิดจากชองคลอดของนาง 
 พราหมณีท้ังน้ัน พากันอวดอางอยางนีว้า พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะที่ประเสริฐ 
 ท่ีสุด วรรณะอื่นเลวทราม พราหมณพวกเดียวเปนวรรณะขาว พวกอื่นเปน 
 วรรณะดํา พราหมณพวกเดียวบริสุทธ์ิ พวกอื่นนอกจากพราหมณหาบริสุทธ์ิไม 
 พวกพราหมณเปนบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มีกําเนิดมาจากพรหม 
 พรหมเนรมิตข้ึน เปนทายาทของพรหม เขาเหลาน้ันกลาวตูพรหม และพูดเท็จ 
 ก็จะประสบแตบาปเปนอันมาก ฯ 
      [๕๒] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหลาน้ี มีอยูสี่คือ กษัตริย 
 พราหมณ แพศย ศูทร ก็กษัตริยบางพระองคในโลกนี้ มีปรกติฆาสัตว มีปรกติ 
 ลักทรัพย มีปรกติประพฤติผิดในกามท้ังหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดสอเสียด 
 พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ละโมภมาก คิดปองรายผูอื่น มีความเห็นผิด ดูกร 
 วาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังท่ีกลาวมาน้ีแล ธรรมเหลาใดเปนอกุศล 
 นับวาเปนอกุศล เปนธรรมมีโทษ นับวาเปนธรรมมโีทษ เปนธรรมไมควรเสพ 
 นับวาเปนธรรมไมควรเสพ ไมควรเปนอริยธรรม นับวาไมควรเปนอริยธรรม 
 เปนธรรมดํา มีวิบากดํา วิญูชนติเตียน อกุศลธรรมเหลาน้ัน มีปรากฏอยูแม 
 ในกษัตริยบางพระองคในโลกน้ี ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมพราหมณบางคน 
 ในโลกนี้ ฯลฯ แมแพศยบางคนในโลกน้ี ฯลฯ 
      ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมศูทรบางคนในโลกน้ี มีปรกติฆาสัตว 
 มีปรกติลักทรัพย มีปรกติประพฤติผิดในกามท้ังหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดสอเสียด 
 พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ละโมภมาก คิดปองรายผูอื่น มีความเห็นผิด ดูกร 
 วาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังท่ีกลาวมาน้ีแล ธรรมเหลาใดเปนอกุศล 
 นับวาเปนอกุศล เปนธรรมมีโทษ นับวาเปนธรรมมโีทษ เปนธรรมไมควรเสพ 
 นับวาเปนธรรมไมควรเสพ ไมควรเปนอริยธรรม นับวาไมควรเปนอริยธรรม 
 เปนธรรมดํา มีวิบากดํา วิญูชนติเตียน ธรรมเหลาน้ันมีปรากฎอยูแมในศูทร 



 

 บางคนในโลกนี้ ฯ 
      [๕๓] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ฝายกษัตริยบางพระองคในโลกนี ้
 เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เปนผูเวนขาดจากการลักทรัพย เปนผูเวนขาดจาก 
 การประพฤติผิดในกาม เปนผูเวนขาดจากการพูดเท็จ เปนผูเวนขาดจากการพูด 
 สอเสียด เปนผูเวนขาดจากการพูดคําหยาบ เปนผูเวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไม 
 ละโมภมาก ไมคิดปองรายผูอื่น มีความเห็นชอบ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
 ดวยประการดังท่ีกลาวมาน้ีแล ธรรมเหลาใดเปนกุศล นับวาเปนกุศล เปนธรรม 
 ไมมีโทษ นับวาเปนธรรมไมมีโทษ เปนธรรมท่ีควรเสพ นับวาเปนธรรมท่ี 
 ควรเสพ ควรเปนอริยธรรม ควรนับวาเปนอรยิธรรม เปนธรรมขาว มีวิบากขาว 
 วิญูชนสรรเสริญ ธรรมเหลาน้ันมีปรากฏอยูแมในกษัตริยบางพระองคในโลกนี ้
 ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมพราหมณบางคนในโลกนี้ ฯลฯ แมแพศยบางคน 
 ในโลกนี้ ฯลฯ แมศูทรบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ ไม 
 ละโมภมาก ไมคิดปองรายผูอื่น มีความเห็นชอบ ดวยประการดังท่ีกลาวมาน้ีแล 
 ธรรมเหลาใดท่ีเปนกุศล นับวาเปนกุศล เปนธรรมไมมโีทษ นับวาเปนธรรมไมม ี
 โทษ เปนธรรมท่ีควรเสพ นับวาเปนธรรมท่ีควรเสพ ควรเปนอริยธรรม นับวา 
 ควรเปนอริยธรรม เปนธรรมขาว มีวิบากขาว วิญูชนสรรเสริญ ธรรมเหลาน้ัน 
 มีปรากฏอยูแมในศูทรบางคนในโลกน้ี ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็เมื่อวรรณะ 
 ท้ังส่ีเหลานี้แล รวมเปนบุคคลสองจําพวก คือพวกท่ีต้ังอยูในธรรมดํา วิญูชน 
 ติเตียนจําพวกหนึ่ง  พวกท่ีต้ังอยูในธรรมขาว วิญูชนสรรเสริญจําพวกหน่ึง 
 เชนนี้ ไฉนพวกพราหมณจึงพากันอวดอางอยูอยางนี้วา พราหมณพวกเดียวเปน 
 วรรณะท่ีประเสริฐท่ีสุด วรรณะอื่นเลวทราม พวกพราหมณเปนวรรณะขาว พวก 
 อื่นเปนวรรณะดํา พราหมณพวกเดียวบริสุทธ์ิ พวกอื่นนอกจากพราหมณหา 
 บริสุทธิ์ไม พราหมณพวกเดียวเปนบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มี 
 กําเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตข้ึน เปนทายาทของพรหม ดังน้ีเลา ทานผูรู 
 ท้ังหลายยอมไมรับรองถอยคําของพวกเขา ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรวาเสฏฐะและ 
 ภารทวาชะ เพราะวา บรรดาวรรณะท้ังส่ีเหลานั้น ผูใดเปนภิกษุสิ้นกิเลสและ 
 อาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว ไดวางภาระเสีย 
 แลว ลุถึงประโยชนของตนแลว สิ้นเครื่องเกาะเก่ียวในภพแลว หลุดพนไปแลว 
 เพราะรูโดยชอบ ผูนั้นปรากฏวาเปนผูเลิศกวาคนท้ังหลายโดยชอบธรรมแท มิได 
 ปรากฎโดยไมชอบธรรมเลย ดวยวาธรรมเปนของประเสริฐท่ีสุดในหมูชน ท้ังใน 
 เวลาท่ีเห็นอยู ท้ังในเวลาภายหนา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยบรรยาย 
 นี้แล เธอท้ังสองพึงทราบเถิดวา ธรรมเทาน้ันเปนของประเสริฐท่ีสุดในหมูชน 
 ท้ังในเวลาท่ีเห็นอยู ท้ังในเวลาภายหนา ฯ 
      [๕๔] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระเจาปสเสนทิโกศล ทรงทราบ 



 

 แนชัดวา พระสมณโคดมผูยอดเยี่ยมไดทรงผนวชจากศากยตระกูล ดังน้ี ดูกร 
 วาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็พวกศากยตระกูลยังตองเปนผูโดยเสด็จพระเจาปสเสน- 
 *ทิโกศลอยูทุกๆ ขณะและพวกเจาศากยะตองทําการนอบนอม กราบไหว ตอนรับ 
 อัญชลีกรรม สามีจิกรรมในพระเจาปสเสนทิโกศลอยู ดูกรวาเสฏฐะและ 
 ภารทวาชะ ดวยประการดังท่ีกลาวมาน้ีแล พวกเจาศากยะยังตองกระทําการ 
 นอบนอม กราบไหว ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมอันใดอยูในพระเจา 
 ปสเสนทิโกศล แตงถึงกระน้ัน กิริยาท่ีนอบนอม กราบไหว ตอนรับ อัญชลี 
 กรรม และสามีจิกรรมอันนั้น พระเจาปสเสนทิโกศลก็ยังทรงกระทําอยูในตถาคต 
 ดวยทรงถอืวา พระสมณโคดมเปนผูมีพระชาติสูง เรามีชาติตํ่ากวา พระสมณ- 
 *โคดมเปนผูมีพระกําลัง เรามีกําลังนอยกวา พระสมณโคดมเปนผูมีคุณนาเลื่อมใส 
 เรามีคุณนาเลื่อมใสนอยกวา พระสมณโคดมเปนผูสูงศักดิ์ เราเปนผูตํ่าศักดิ์กวา 
 ดังน้ี แตท่ีแท พระเจาปสเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
 นอบนอมพระธรรมน้ันเทียว พระเจาปสเสนทิโกศลทรงกระทําการนอบนอม กราบ 
 ไหว ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ในตถาคตอยูดวยอาการอยางนี้ ดูกร 
 วาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยปริยายน้ีแล เธอท้ังสองพึงทราบเถิดวา ธรรม 
 เทาน้ันเปนของประเสริฐท่ีสุดในหมูชน ท้ังในเวลาท่ีเห็นอยู ท้ังในเวลาภายหนา ฯ 
      [๕๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสตอไปวา ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
 เธอท้ังสองคนมีชาติก็ตางกัน มีช่ือก็เพี้ยนกัน มีโคตรก็แผกกัน มีตระกูลก็ผิดกัน 
 พากันท้ิงเหยาเรือนเสีย มาบวชเปนบรรพชิต เมื่อจะมีผูถามวา ทานท้ังสองน้ีเปน 
 พวกไหน เธอท้ังสองพึงตอบเขาวา ขาพเจาท้ังสองเปนพวกพระสมณศากยบุตร 
 ดังน้ีเถิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ผูใดแล มีศรัทธาต้ังม่ันเกิดข้ึนแลวแต 
 รากแกวคืออรยิมรรค ประดิษฐานม่ันคง อันสมณพราหมณ เทวดา มาร พรหม 
 หรือผูใดผูหนึง่ในโลก ไมพรากไปได ควรเรียกผูนั้นวา เปนบุตรเกิดแตพระอุระ 
 เกิดแตพระโอฐของพระผูมีพระภาค เปนผูเกิดแตพระธรรม เปนผูท่ีพระธรรม 
 เนรมิตข้ึน เปนผูรับมรดกพระธรรม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคําวา ธรรมกาย 
 ก็ดี วาพรหมกาย ก็ดี วาธรรมภูต ก็ดี วาพรหมภูต ก็ดี เปนช่ือของตถาคต ฯ 
      [๕๖] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยลวง 
 ระยะกาลยืดยาวชานานท่ีโลกนี้จะพินาศ เมื่อโลกกําลังพินาศอยู โดยมากเหลา 
 สัตวยอมเกิดในช้ันอาภัสสรพรหม สัตวเหลาน้ันไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร 
 มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิต 
 อยูในภพนั้นสิน้กาลยืดยาวชานาน ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้ง 
 บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชานาน ท่ีโลกนี้จะกลับเจริญ เมื่อโลกกําลงัเจริญ 
 อยูโดยมาก เหลาสัตวพากันจฺติจากช้ันอาภัสสรพรหมลงมาเปนอยางนี้ และสัตวนั้น 
 ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดใน 



 

 อากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวชานาน ก็แหละ 
 สมัยน้ันจักรวาลท้ังส้ินนี้แลเปนน้ําท้ังน้ัน มืดมนแลไมเห็นอะไร ดวงจันทรและ 
 ดวงอาทิตยก็ยงัไมปรากฎ ดวงดาวนักษัตรท้ังหลายก็ยังไมปรากฎ กลางวันกลาง 
 คืนก็ยังไมปรากฎ เดือนหนึ่งและก่ึงเดือนก็ยังไมปรากฎ ฤดูและปก็ยังไมปรากฎ 
 เพศชายและเพศหญิงก็ยังไมปรากฎ สัตวท้ังหลาย ถึงซ่ึงอันนบัเพียงวาสัตวเทา 
 นั้น ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นตอมา โดยลวงระยะกาลยืดยาวชานาน เกิด 
 งวนดินลอยอยูบนน้ําท่ัวไป ไดปรากฎแกสัตวเหลานั้นเหมอืนนมสดท่ีบุคคลเค่ียว 
 ใหงวด แลวต้ังไวใหเย็นจับเปนฝาอยูขางบน ฉะนั้นงวนดินนั้นถึงพรอมดวยสี 
 กลิ่น รส มีสีคลายเนยใส หรอืเนยขนอยางด ีฉะนั้น มีรสอรอยดุจรวงผึ้ง 
 เล็กอันหาโทษมิได ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอมามีสัตวผูหนึ่งเปนคนโลนพูดวา ทาน 
 ผูเจริญท้ังหลาย นี่จักเปนอะไร แลวเอาน้ิวชอนงวนดินข้ึนลองลิ้มดู เมื่อเขาเอา 
 นิ้วชอนงวนดนิข้ึนลองลิ้มดูอยู งวนดินไดซาบซานไปแลว เขาจึงเกิดความอยาก 
 ข้ึน ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมสัตวพวกอื่นก็พากันกระทําตามอยางสัตวนั้น 
 เอานิ้วชอนงวนดินข้ึนลองลิม้ดู เมื่อสัตวเหลาน้ันพากันเอานิ้วชอนงวนดินข้ึนลอง 
 ลิ้มดูอยู งวนดนิไดซาบซานไปแลว สัตวเหลาน้ันจึงเกิดความอยากข้ึน ตอมาสัตว 
 เหลานั้นพยายามเพื่อจะปนงวนดินใหเปนคําๆ ดวยมือแลวบริโภค ดูกรเสฏฐะ 
 และภารทวาชะ ในคราวท่ีพวกสัตวพยายามเพื่อจะปนงวนดินใหเปนคําๆ ดวยมือ 
 แลวบริโภคอยูนั้น เมื่อรัศมีกายของสัตวเหลานั้นก็หายไปแลว ดวงจันทรและดวง 
 อาทิตยก็ปรากฏ เมื่อดวงจันทรและดวงอาทิตยปรากฏแลว ดวงดาวนักษัตรท้ังหลาย 
 ก็ปรากฏ เมื่อดวงดาวนักษัตรปรากฏแลว กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ เมื่อ 
 กลางคืนและกลางวันปรากฏแลว เดือนหนึง่และก่ึงเดือนก็ปรากฏ เมื่อเดือนหนึ่ง 
 และกึ่งเดือนปรากฏอยู ฤดูและปก็ปรากฏ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวย 
 เหตุเพียงเทาน้ีแล โลกนี้จึงกลบัเจริญข้ึนมาอีก ฯ 
      [๕๗] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นตอมาสัตวเหลานั้นพากันบริ- 
 *โภคงวนดิน รับประทานงวนดิน มีงวนดินเปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลชานาน 
 ดวยเหตุท่ีสัตวเหลานั้นมัวเพลนิบริโภคงวนดินอยู รับประทานงวนดิน มีงวนดิน 
 เปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลชานาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลาข้ึนทุกที ท้ัง 
 ผิวพรรณก็ปรากฏวาแตกตางกันไป สัตวบางพวกมีผิวพรรณงาม สัตวบางพวกม ี
 ผิวพรรณไมงาม ในสัตวท้ังสองพวกนั้น สัตวพวกท่ีมีผิวพรรณงามน้ันพากันดูหมิ่น 
 สัตวพวกท่ีมีผิวพรรณไมงามวา พวกเรามีผวิพรรณดีกวาพวกทาน พวกทานมีผิว 
 พรรณเลวกวาพวกเรา ดังน้ี เม่ือสัตวท้ังสองพวกนั้นเกิดมีการไวตัวดูหมิ่นกันข้ึน 
 เพราะทะนงตัวปรารภผวิพรรณเปนปจจัย งวนดินก็หายไป เมื่องวนดินหายไป 
 แลว สัตวเหลานั้นจึงพากันจับกลุม ครั้นแลว ตางก็บนถึงกันวา รสดีจรงิ รส 



 

 ดีจริง ดังน้ี ถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกัน คนเปนอันมากไดของท่ีมีรสดีอยางใดอยาง 
 หนึ่ง มักพูดกันอยางนี้วา รสอรอยแทๆ รสอรอยแทๆ ดังน้ี พวกพราหมณ 
 ระลึกไดถึงอักขระ ๑- ท่ีรูกันวาเปนของดี เปนของโบราณนั้นเทาน้ัน แตไมรูชัดถึง 
 เนื้อความแหงอักขระน้ันเลย ฯ 
      [๕๘] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นตอมา เมื่องวนดินของสัตว 
 เหลานั้นหายไปแลว ก็เกิดมีกระบิดินข้ึน กระบิดินนั้นปรากฏลักษณะคลายเห็ด 
 @๑. หมายถึงเรื่องราว 
 กระบิดินนั้นถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส มีสีเหมอืนเนยใส หรือเนยขนอยางดีฉะน้ัน 
 ไดมีรสอรอยดจุรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิไดฉะน้ัน ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
 ครั้งน้ัน สัตวเหลานั้นพยายามจะบริโภคกระบิดิน สัตวเหลานั้นบริโภคกระบิดินอยู 
 รับประทานกระบิดิน มีกระบิดินเปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลนาน ดูกรวาเสฏฐะ 
 และภารทวาชะ โดยประการท่ีสัตวเหลานั้นบริโภคกระบิดินอยู รับประทานกระบิดิน 
 มีกระบิดินเปนอาหาร ดํารงอยูไดสิ้นกาลชานาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลา 
 ข้ึนทุกที ท้ังผิวพรรณก็ปรากฏวาแตกตางกันไป สัตวบางพวกมีผิวพรรณงาม สัตว 
 บางพวกมีผิวพรรณไมงาม ในสัตวท้ังสองจําพวกนั้น สัตวพวกท่ีมีผิวพรรณงาม 
 พากันดูหมิ่นสัตวพวกท่ีมีผิวพรรณไมงามวา พวกเรามีผวิพรรณดีกวาพวกทาน พวก 
 ทานมีผิวพรรณเลวกวาพวกเรา ดังน้ี เมื่อสัตวท้ังสองพวกนัน้ เกิดมีการไวตัวดู 
 หมิ่นกันข้ึน เพราะทะนงตัวปรารภผวิพรรณเปนปจจัย กระบิดินก็หายไป เมื่อกระบิ 
 ดินหายไปแลว ก็เกิดมีเครือดินข้ึน เครือดินนั้นปรากฏคลายผลมะพราวทีเดียว 
 เครือดินนั้น ถึงพรอมดวยสี รส กลิ่น มีสีคลายเนยใส หรือเนยขนอยางด ี
 ฉะนั้น ไดมีรสอรอยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิไดฉะนั้น ฯ 
      ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งน้ัน สัตวเหลานั้นพยายามจะบริโภค 
 เครือดิน สัตวเหลานั้นบริโภคเครือดินอยู รับประทานเครือดิน มีเครือดินเปน 
 อาหาร ดํารงมาไดสิ้นกาลชานาน โดยประการท่ีสัตวเหลานั้นบริโภคเครือดินอยู 
 รับประทานเครือดิน มีเครือดนินั้นเปนอาหาร ดํารงมาไดสิน้กาลชานาน 
 สัตวเหลานั้นจงึมีรางกายแข็งกลาข้ึนทุกที ท้ังผิวพรรณก็ปรากฏวาแตกตางกันไป 
 สัตวบางพวกมีผิวพรรณงาม สัตวบางพวกมีผวิพรรณไมงาม ในสัตวท้ังสองพวกนั้น 
 สัตวพวกท่ีมีผิวพรรณงาม พากันดูหมิ่นพวกท่ีมีผิวพรรณไมงามวา พวกเรามี 
 ผิวพรรณดีกวาพวกทาน พวกทานมีผิวพรรณเลวกวาพวกเรา ดังน้ี เมื่อสัตวท้ังสอง 
 พวกนั้นเกิดมีการไวตัวดูหมิ่นกัน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเปนปจจัย เครือดิน 
 ก็หายไป เมื่อเครือดินหายไปแลว สัตวเหลานั้นก็พากันจับกลุม ครั้นแลวตางก็ 
 บนถึงกันวา เครือดินไดเคยมีแกพวกเราหนอ เดี๋ยวนี้เครือดินของพวกเราได 
 สูญหายเสียแลวหนอ ดังน้ี ถงึทุกวันนี้ก็เหมือนกัน คนเปนอันมาก พอถูกความ 
 ระทมทุกขอยางใดอยางหน่ึงมากระทบ ก็มักบนกันอยางนี้วา สิ่งของของเราท้ังหลาย 



 

 ไดเคยมีแลวหนอ แตเดี๋ยวนี้ สิ่งของของเราท้ังหลายไดมาสูญหายเสียแลวหนอ 
 ดังน้ี พวกพราหมณระลึกไดถึงอักขระท่ีรูกันวาเปนของดีเปนของโบราณนั้นเทาน้ัน 
 แตไมรูชัดถึงเน้ือความแหงอกัขระน้ันเลย ฯ 
      [๕๙] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นตอมา เมื่อเครือดนิของสัตว 
 เหลานั้นหายไปแลว ก็เกิดมีขาวสาลีข้ึนเองในท่ีท่ีไมตองไถ เปนขาวไมมีรํา ไมมี 
 แกลบ ขาวสะอาด กลิ่นหอม มีเมล็ดเปนขาวสาร ตอนเย็นสตัวเหลานั้นนําเอา 
 ขาวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็น ตอนเชาขาวสาลีชนิดนั้นท่ีมีเมล็ดสุกก็ 
 งอกข้ึนแทนท่ี ตอนเชาเขาพากันไปนําเอาขาวสาลีใดมาเพ่ือบริโภคในเวลาเชา 
 ตอนเย็นขาวสาลีชนิดนั้นท่ีมีเมล็ดสุกแลวก็งอกข้ึนแทนท่ี ไมปรากฏวาบกพรอง 
 ไปเลย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งน้ัน พวกสัตวบริโภคขาวสาลีท่ีเกิด 
 ข้ึนเองในท่ีท่ีไมตองไถ พากันรับประทานขาวสาลีนั้น มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร 
 ดํารงมาไดสิ้นกาลชานาน ก็โดยประการท่ีสัตวเหลานั้นบรโิภคขาวสาลีอนัเกิดข้ึน 
 เองอยู รับประทานขาวสาลีนั้น มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร ดํารงมาไดสิ้นการชา 
 นาน สัตวเหลานั้นจึงมีรางกายแข็งกลาข้ึนทุกที ท้ังผิวพรรณก็ปรากฏวาแตกตาง 
 กันออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏ นัยวา สตรีก็ 
 เพงดูบุรุษอยูเสมอ และบุรุษก็เพงดูสตรีอยูเสมอ เมื่อคนท้ังสองเพศ ตางเพงดู 
 กันอยูเสมอ ก็เกิดความกําหนัดข้ึน เกิดความเรารอนข้ึนในกาย เพราะความเรา 
 รอนเปนปจจัย เขาท้ังสองจึงเสพเมถุนธรรมกัน ฯ 
      ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมัยนั้นแล สัตวพวกใดเห็นพวก 
 อื่นเสพเมถุนธรรมกันอยู ยอมโปรยฝุนใสบาง โปรยเถาใสบาง โยนมูลโคใส 
 บาง พรอมกับพูดวา คนชาติช่ัว จงฉิบหาย คนชาติช่ัว จงฉิบหาย ดังน้ี แลว 
 พูดตอไปวา ก็ทําไมข้ึนช่ือวาสัตว จึงทําแกสัตวเชนนี้เลา ขอท่ีวามานั้น จึงได 
 เปนธรรมเนียมมาจนถึงทุกวนันี้ ในชนบทบางแหง คนท้ังหลาย โปรยฝุนใส 
 บาง โปรยเถาใสบาง โยนมูลโคใสบาง ในเม่ือเขาจะนําสัตวท่ีประพฤติช่ัวราย 
 ไปสูตะแลงแกง พวกพราหมณมาระลึกถึงอกัขระท่ีรูกันวาเปนของดี อันเปนของ 
 โบราณนั้นเทาน้ัน แตพวกเขาไมรูชัดถึงเน้ือความแหงอักขระน้ันเลย ฯ 
      [๖๐] ดูกรวาเสฏฐะและภารวาชะ ก็สมัยน้ันการโปรยฝุนใสกันเปนตน 
 นั้นแล สมมติกันวาไมเปนธรรม มาในบัดนี้ สมมติกันวาเปนธรรมข้ึน ก็สมัยน้ัน 
 สัตวพวกใด เสพเมถุนกัน สัตวพวกนั้นเขาบานหรือนิคมไมได สิ้นสองเดือน 
 บาง สามเดือนบาง ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมื่อใดแล สัตวท้ังหลายพา 
 กันเสพอสัทธรรมนั่นอยูเสมอ เมื่อนั้น จึงพยายามสรางเรอืนกันข้ึน เพื่อเปนท่ี 
 กําบังอสัทธรรมนั้น ครั้งน้ัน สัตวผูหนึ่ง เกิดความเกียจครานข้ึน จึงไดมีความ 
 เห็นอยางนี้วา ดูกรทานผูเจรญิ เราชางลําบากเสียนี่กระไร ท่ีตองไปเก็บขาวสาล ี
 มา ท้ังในเวลาเย็นสําหรับอาหารเย็น ท้ังในเวลาเชาสําหรับอาหารเชา อยากระ 



 

 นั้นเลย เราควรไปเก็บเอาขาวสาลีมาไวเพื่อบริโภคทั้งเย็นท้ังเชาเสียคราวเดียวเถิด 
 ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอแตนั้นมา สัตวผูนั้นก็ไปเก็บเอาขาวสาลีมาไว 
 เพื่อบริโภคทั้งเย็นท้ังเชาเสียคราวเดียวกัน ฉะนี้แล ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
 ครั้งน้ัน สัตวผูหนึ่งเขาไปหาสัตวผูนั้นแลวชวนวา ดูกรสัตวผูเจริญ มาเถิด เรา 
 จักไปเก็บขาวสาลีกัน สัตวผูนั้นตอบวา ดูกรสัตวผูเจริญ ฉันไปเก็บเอาขาวสาล ี
 มาไวเพื่อบริโภคพอท้ังเย็นท้ังเชาเสียคราวเดียวแลว ตอมา สตัวผูนั้นถือตามแบบ 
 อยางของสัตวผูนั้น จึงไปเก็บเอาขาวสาลีมาไวคราวเดียวเพ่ือสองวัน แลวพดูวา 
 ไดยินวา แมอยางนี้ก็ดีเหมือนกันทานผูเจริญ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอ 
 มาสัตวอีกผูหน่ึง เขาไปหาสัตวผูนั้น แลวชวนวา ดูกรสัตวผูเจริญ มาเถิด เรา 
 จักไปเก็บขาวสาลีกัน สัตวผูนั้นตอบวา ดูกรสัตวผูเจริญ ฉันไปเก็บเอาขาวสาล ี
 มาไวเพื่อบริโภคพอท้ังเย็นท้ังเชาเสียคราวเดียวแลว ฯ 
      ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งน้ันแล สัตวผูนั้นถือตามแบบอยางของ 
 สัตวนั้น จึงไปเก็บเอาขาวสาลีมาไวคราวเดียว เพื่อสี่วัน แลวพูดวา แมอยางน้ี 
 ก็ดีเหมือนกัน ทานผูเจริญ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ตอมาสัตวอีกผูหนึง่ 
 เขาไปหาสัตวผูนั้น แลวชวนวา ดูกรสัตวผูเจริญ มาเถิด เราจักไปเก็บขาวสาลี 
 กัน สัตวผูนั้นตอบวา ดูกรสัตวผูเจริญ ขาพเจาไดไปเก็บขาวสาลีมาไวคราวเดยีว 
 เพื่อสี่วันแลว ครั้งน้ันแล สัตวผูนั้น ถือตามแบบอยางของสัตวนั้น จึงไปเก็บ 
 ขาวสาลีมาไวคราวเดียว เพื่อแปดวัน แลวพูดวา แมอยางนีก้็ดีเหมือนกันทานผู 
 เจริญ เมื่อใด สัตวท้ังหลายเหลาน้ันพยายามเก็บขาวสาลีสะสมไวเพื่อบรโิภคกัน 
 ข้ึน เมื่อนั้นแล ขาวสาลีนั้นจึงกลายเปนขาวมีรําหอเมล็ดบาง มีแกลบหุมเมล็ด 
 บาง ตนท่ีถูกเกี่ยวแลวก็ไมกลบังอกแทน ปรากฏวาขาดเปนตอนๆ (ต้ังแตนั้น 
 มา) จึงไดมีขาวสาลีเปนกลุมๆ ฯ 
      [๖๑] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในครั้งน้ัน สัตวเหลานั้นพากันมา 
 จับกลุม ครั้นแลวตางก็มาปรับทุกขกันวา ดูกรทานผูเจริญ เดี๋ยวนี้ เกิดมีธรรม 
 ท้ังหลายอันเลวทรามปรากฏข้ึนในสัตวท้ังหลายแลว ดวยวา เมื่อกอนพวกเราได 
 เปนผูสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปได 
 ในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในวิมานน้ันสิ้นกาลยืดยาวชานาน บาง 
 ครั้งบางคราวโดยระยะยืดยาวชานาน เกิดงวนดินลอยข้ึนบนนํ้า ท่ัวไปแกเราทุกคน 
 งวนดินนั้นถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส พวกเราทุกคนพยายามปนงวนดินกระทําใหเปน 
 คําๆ ดวยมือท้ังสองเพือ่จะบริโภค เมื่อพวกเราทุกคน พยายามปนงวนดินกระ 
 ทําใหเปนคําๆ ดวยมือท้ังสองเพ่ือจะบริโภคอยู รัศมีกายก็หายไป เมื่อรัศมีกาย 
 หายไปแลว  ดวงจันทรดวงอาทิตยก็ปรากฏข้ึน เมื่อดวงจันทรดวงอาทิตยปรากฏข้ึน 
 แลว ดาวนักษัตรท้ังหลายก็ปรากฏข้ึน เมื่อดวงดาวนักษัตรท้ังหลายปรากฏข้ึนแลว 
 กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏข้ึน เมื่อกลางคืนและกลางวันปรากฎข้ึนแลว เดือน 



 

 หนึ่งและก่ึงเดือนก็ปรากฏข้ึน เมื่อเดือนหนึ่งและก่ึงเดือนปรากฏข้ึนแลว ฤดูและ 
 ปก็ปรากฏ พวกเราทุกคนบริโภคงวนดินอยู รบัประทานงวนดิน มีงวนดินเปน 
 อาหารดํารงชีพอยูไดสิ้นกาลชานาน เพราะมีธรรมท้ังหลายท่ีเปนอกุศลช่ัวชาปรากฏ 
 ข้ึนแกพวกเรา งวนดินจึงหายไป เมื่องวนดินหายไปแลว จึงมีกระบิดินปรากฏข้ึน 
 ระบิดินนั้นถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส พวกเราทุกคนบริโภคระบิดิน เมื่อพวกเรา 
 ทุกคนบริโภคระบิดินนั้นอยู รับประทานระบิดิน มีระบิดินเปนอาหาร ดํารงอยู 
 ไดสิ้นกาลชานาน เพราะมีธรรมท้ังหลายท่ีเปนอกุศลช่ัวชาปรากฏข้ึนแกพวกเรา 
 ระบิดินจึงหายไป เมื่อระบิดินหายไปแลว จึงมีเครือดินปรากฏข้ึน เครือดินนั้น 
 ถึงพรอมดวยส ีกลิ่น รส พวกเราทุกคนพยายามบริโภคเครือดนิ เมื่อพวกเรา 
 ทุกคนบริโภคเครือดินนั้นอยู รับประทานเครือดิน มีเครือดินเปนอาหาร ดํารงอยู 
 ไดสิ้นกาลชานาน เพราะมีธรรมท้ังหลายท่ีเปนอกุศลช่ัวชาปรากฏข้ึนแกพวกเรา 
 เครือดินจึงหายไป เมื่อเครือดินหายไปแลว จึงมีขาวสาลีปรากฏข้ึนเองในท่ีไม 
 ตองไถ เปนขาวท่ีไมมีรํา ไมมีแกลบ ขาวสะอาด กลิ่นหอม มีเมล็ดเปนขาว 
 สาร ตอนเย็นพวกเราทุกคนไปนําเอาขาวสาลีชนิดใดมาเพ่ือบริโภคในเวลาเย็น 
 ตอนเชาขาวสาลีชนิดนั้นท่ีมีเมล็ดสุกก็งอกข้ึนแทนท่ี ตอนเชาพวกเราทุกคนไปนํา 
 เอาขาวสาลีชนิดใดมาเพ่ือบริโภคในเวลาเชา ตอนเย็น ขาวสาลีชนิดนั้นท่ีมีเมล็ด 
 สุกก็งอกข้ึนแทนท่ี ไมปรากฏวาบกพรองไปเลย เมื่อพวกเราทุกคนบริโภคขาวสาลี 
 ซึ่งเกิดข้ึนเองในท่ีไมตองไถอยู รับประทานขาวสาลีนั้น มีขาวสาลีนั้นเปนอาหาร 
 ดํารงอยูไดสิ้นกาลชานาน เพราะมีธรรมท้ังหลายท่ีเปนอกุศลช่ัวชาปรากฏข้ึนแก 
 พวกเรา ขาวสาลีนั้นจึงกลายเปนขาวมีรําหุมเมล็ดบาง มีแกลบหอเมล็ดไวบาง 
 แมตนท่ีเกี่ยวแลวก็ไมงอกข้ึนแทนท่ี ปรากฏวาขาดเปนตอนๆ จึงไดมีขาวสาลี 
 เปนกลุมๆ อยากระน้ันเลย พวกเราควรมาแบงขาวสาลีและปกปนเขตแดนกัน 
 เสียเถิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นแลว สัตวท้ังหลายจึงแบงขาวสาลี 
 ปกปนเขตแดนกัน ฯ 
      [๖๒] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งน้ันแล สัตวผูหนึง่เปนคน 
 โลภ สงวนสวนของตนไว ไปเก็บเอาสวนอื่นท่ีเขาไมไดใหมาบริโภค สัตว 
 ท้ังหลายจึงชวยกันจับสัตวผูนัน้ ครั้นแลว ไดตักเตือนอยางนีว้า แนะสัตว 
 ผูเจริญ ก็ทานกระทํากรรมช่ัวชานัก ท่ีสงวนสวนของตนไว ไปเก็บเอาสวนอื่นท่ี 
 เขาไมไดใหมาบริโภค ทานอยาไดกระทํากรรมช่ัวชาเห็นปานน้ีอีกเลย ดูกร 
 วาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวผูนั้นแล รับคําของสัตวเหลานัน้แลว แมครั้ง 
 ท่ี ๒ ... แมครั้งท่ี ๓ สัตวนั้นสงวนสวนของตนไว ไปเก็บเอาสวนอื่นท่ีเขาไมได 
 ใหมาบริโภค สัตวเหลานั้นจงึชวยกันจับสัตวผูนั้น ครั้นแลว ไดตักเตือนวา 
 แนะ สัตวผูเจริญ ทานทํากรรมอันช่ัวชานัก ท่ีสงวนสวนของตนไว ไปเอาสวน 
 ท่ีเขาไมไดใหมาบริโภค ทานอยาไดกระทํากรรมอันช่ัวชาเหน็ปานน้ีอีกเลย สัตว 



 

 พวกหนึ่งประหารดวยฝามือ พวกหนึ่งประหารดวยกอนดินบาง พวกหนึ่งประหาร 
 ดวยทอนไม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุเชนนั้นเปนตนมา 
 การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหจึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกลาวเท็จ 
 จึงปรากฏ การถือทอนไมจึงปรากฏ ครั้งน้ันแล พวกสัตวท่ีเปนผูใหญจึงประชุม 
 กัน ครั้นแลว ตางก็ปรับทุกขกันวา พอเอย ก็การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมได 
 ใหจักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทอนไมจกั 
 ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหลาใด บาปธรรมเหลาน้ันเกิดปรากฏแลวในสัตว 
 ท้ังหลาย อยากระน้ันเลย พวกเราจักสมมติสัตวผูหนึ่งใหเปนผูวากลาวผูท่ีควร 
 วากลาวไดโดยชอบ ใหเปนผูติเตียนผูท่ีควรติเตียนไดโดยชอบ ใหเปนผูขับไล 
 ผูท่ีควรขับไลไดโดยชอบ สวนพวกเราจักแบงสวนขาวสาลีใหแกผูนั้น ดังน้ี 
 ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นแลว สัตวเหลาน้ัน พากันเขาไปหาสัตวท่ี 
 สวยงามกวา นาดูนาชมกวา นาเลื่อมใสกวา และนาเกรงขามมากกวาสัตวทุกคน 
 แลว จึงแจงเรือ่งน้ีวา ขาแตสัตวผูเจริญ มาเถิดพอ ขอพอจงวากลาวผูท่ีควรวา 
 กลาวไดโดยชอบ จงติเตียนผูท่ีควรติเตียนไดโดยชอบ จงขับไลผูท่ีควรขับไลได 
 โดยชอบเถิด สวนพวกขาพเจาจักแบงสวนขาวสาลีใหแกพอ ดูกรวาเสฏฐะและ 
 ภารทวาชะ สัตวผูนั้นแลรับคําของสัตวเหลานัน้แลว จึงวากลาวผูท่ีควรวากลาวได 
 โดยชอบ ติเตียนผูท่ีควรติเตียนไดโดยชอบ ขับไลผูท่ีควรขับไลไดโดยชอบ 
 สวนสัตวเหลานั้นก็แบงสวนขาวสาลีใหแกสัตวท่ีเปนหัวหนาน้ัน ฯ 
      [๖๓] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผูท่ีเปนหัวหนาอัน 
 มหาชนสมมติ ดังน้ีแล อักขระวา มหาชนสมมติ จึงอุบัติข้ึนเปนอันดับแรก 
 เพราะเหตุผูท่ีเปนหัวหนา เปนใหญยิ่งแหงเขตท้ังหลาย ดังน้ีแล อักขระวา 
 กษัตริย กษัตริย จึงอุบัติข้ึนเปนอันดับท่ีสอง เพราะเหตุท่ีผูเปนหัวหนายังชน 
 เหลาอื่นใหสุขใจไดโดยธรรม ดังน้ีแล อักขระวา ราชา ราชา จึงอุบัติข้ึนเปน 
 อันดับท่ีสาม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังน้ีแล การบังเกิดข้ึน 
 แหงพวกกษัตริยนั้น มีข้ึนได เพราะอักขระท่ีรูกันวาเปนของดี เปนของโบราณ 
 อยางนี้แล เรื่องของสัตวเหลานั้น จะตางกันหรือเหมือนกัน จะไมตางกันหรือ 
 ไมเหมือนกัน ก็ดวยธรรมเทาน้ัน ไมใชนอกไปจากธรรม ดูกรวาเสฏฐะและ 
 ภารทวาชะ ความจริง ธรรมเทาน้ันเปนของประเสริฐสุดในประชุมชนท้ังในเวลา 
 ท่ีเห็นอยู ท้ังในเวลาภายหนา ฯ 
      [๖๔] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งน้ันแล สัตวบางจําพวกไดมี 
 ความคิดข้ึนอยางนี้วา พอเอย การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหจักปรากฏ การ 
 ติเตียนจักปรากฏ การกลาวเท็จจักปรากฏ การถือทอนไมจักปรากฏ การขับไล 
 จักปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหลาใด บาปธรรมเหลาน้ันเกิดปรากฏแลวในสัตว 
 ท้ังหลาย อยากระน้ันเลย พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมท่ีช่ัวชากันเถิด สัตว 



 

 เหลานั้นพากันลอยอกุศลธรรมท่ีช่ัวชาแลว ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะ 
 เหตุท่ีสัตวเหลานั้นพากันลอยอกุศลธรรมท่ีช่ัวชาอยู ดังน้ีแล อักขระวา พวก 
 พราหมณๆ จึงอุบัติข้ึนเปนอันดับแรก พราหมณเหลานั้นพากันสรางกระทอมซ่ึง 
 มุงและบังดวยใบไมในราวปา เพงอยูในกระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไม พวกเขา 
 ไมมีการหุงตม และไมมีการตําขาว เวลาเย็น เวลาเชา ก็พากันเท่ียวแสวงหา 
 อาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื่อบริโภคในเวลาเย็นเวลาเชา เขาเหลาน้ัน 
 ครั้นไดอาหารแลว จึงพากันกลับไปเพงอยูในกระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไมใน 
 ราวปาอีก คนท้ังหลายเห็นพฤติการณของพวกพราหมณนัน้แลวพากันพูดอยางนี้วา 
 พอเอย สัตวพวกนี้แลพากันมาสรางกระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไมในราวปา 
 แลวเพงอยูในกระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไม ไมมีการหุงตม ไมมีการตําขาว 
 เวลาเย็นเวลาเชา ก็พากันเท่ียวแสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื่อ 
 บริโภคในเวลาเย็นเวลาเชา เขาเหลาน้ันครั้นไดอาหารแลวจึงพากันกลับไปเพงอยู 
 ในกระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไมในราวปาอีก ฯ 
      ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุนั้นแล อักขระวา พวกเจริญ 
 ฌาน พวกเจรญิฌาน ดังน้ี จึงอุบัติข้ึนเปนอันดับท่ีสอง บรรดาสัตวเหลานั้นแล 
 สัตวบางพวกเมื่อไมอาจสําเรจ็ฌานได ท่ีกระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไมในราวปา 
 จึงเท่ียวไปยังคามและนิคมท่ีใกลเคียงแลวก็จดัทําพระคัมภีรมาอยู คนท้ังหลายเห็น 
 พฤติการณของพวกพราหมณนี้นั้นแลว จึงพูดอยางนี้วา พอเอย ก็สัตวเหลานี้ 
 ไมอาจสําเร็จฌานไดท่ีกระทอมซ่ึงมุงและบังดวยใบไมในราวปา เท่ียวไปยังบาน 
 และนิคมท่ีใกลเคียง จัดทําพระคัมภีรไปอยู ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บัดนี้ 
 พวกชนเหลาน้ีไมเพงอยู บัดนี้ พวกชนเหลาน้ีไมเพงอยู ดังน้ีแล อักขระวา 
 อชฺฌายิกา ๑- อชฺฌายิกา จึงอบัุติข้ึนเปนอันดับท่ีสาม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
 ก็สมัยน้ัน การทรงจํา การสอน การบอกมนต ถูกสมมติวาเลว มาในบัดนี้ 
 สมมติวาประเสริฐ ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล การอุบัติข้ึนแหงพวกพราหมณ 
 นั้นมีข้ึนได เพราะอักขระท่ีรูกันวาเปนของดีเปนของโบราณอยางนี้แล เรือ่งของ 
 สัตวเหลานั้นจะตางกันหรือเหมือนกันจะไมตางกันหรือไมเหมือนกัน ก็ดวยธรรม 
 เทาน้ัน ไมใชนอกไปจากธรรม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริง ธรรม 
 เทาน้ันเปนของประเสริฐสุดในประชุมชน ท้ังในเวลาท่ีเห็นอยู ท้ังในเวลา 
 ภายหนา ฯ 
      [๖๕] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตวเหลานั้นแล สัตวบาง 
 จําพวกยึดมั่นเมถุนธรรม แลวประกอบการงานเปนแผนกๆ เพราะเหตุท่ีสัตว 
 เหลานั้นยึดมั่นเมถุนธรรม แลวประกอบการงานเปนแผนกๆ นั้นแล อักขระวา 
 เวสฺสา เวสฺสา ดังน้ี จึงอุบัติข้ึน ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการ 
 ดังท่ีกลาวมาน้ี การอุบัติข้ึนแหงพวกแพศยนั้นมีข้ึนได เพราะอักขระท่ีรูกันวาเปน 



 

 ของดี เปนของโบราณ อยางนี้แล เรื่องของสัตวเหลานั้นจะตางกันหรือเหมือนกัน 
 จะไมตางกันหรือไมเหมอืนกนั ก็ดวยธรรมเทาน้ัน ไมใชนอกไปจากธรรม ฯลฯ 
 ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดวยประการดังท่ีกลาวมาน้ีแล การอุบัติข้ึนแหงพวก 
 ศูทรนั้นมีข้ึนได เพราะอักขระท่ีรูกันวาเปนของดี เปนของโบราณ อยางนี้แล 
 เรื่องของสัตวเหลาน้ันจะตางกันหรือเหมือนกัน จะไมตางกันหรือไมเหมือนกัน 
 ก็ดวยธรรมเทาน้ัน ไมใชนอกไปจากธรรม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความ 
 จริง ธรรมเทาน้ันเปนของประเสริฐสุดในประชุมชนท้ังในเวลาท่ีเห็นอยู ท้ังใน 
 เวลาภายหนา ฯ 
      [๖๖] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยอยู ท่ีกษัตริยบาง พราหมณ 
 บาง แพศยบาง  ศูทรบาง ตําหนิธรรมของตน จึงไดออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิต ดวยประสงควา เราจักเปนสมณะ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวก 
 สมณะจะเกิดมีข้ึนได จากวรรณะท้ังส่ี นี้แล เรื่องของสัตวเหลาน้ันจะตางกัน 
 หรือเหมอืนกนั จะไมตางกันหรือไมเหมือนกัน ก็ดวยธรรมเทาน้ัน ไมใชนอก 
 ไปจากธรรม ความจริงธรรมเทาน้ันเปนของประเสริฐท่ีสุดในประชุมชน ท้ังใน 
 เวลาท่ีเห็นอยู ท้ังในเวลาภายหนา ฯ 
      [๖๗] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศย 
 ก็ดี ... ศูทรก็ดี ... สมณะก็ดี ... ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เปนมิจฉาทิฐิ 
 ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ 
 เปนเหตุเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 ท้ังส้ิน ฯ 
      [๖๘] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศย 
 ก็ดี ... ศูทรก็ดี ... สมณะก็ดี ... ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เปนสัมมาทิฐิ 
 ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ 
 เปนเหตุ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      [๖๙] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศย 
 ก็ดี ... ศูทรก็ดี ... สมณะก็ดี ... มีปรกติกระทํากรรมท้ังสอง [คือสุจริตและทุจริต] ดวย 
 กาย มีปรกติกระทํากรรมท้ังสองดวยวาจา มีปรกติกระทํากรรมท้ังสองดวยใจ มี 
 ความเห็นปนกัน ยึดถือการกระทําดวยอํานาจความเห็นปนกัน เพราะยึดถือการ 
 กระทําดวยอํานาจความเห็นปนกันเปนเหตุ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอม 
 เสวยสุขบาง ทุกขบาง ฯ 
      [๗๐] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ... พราหมณก็ดี ... แพศย 
 ก็ดี ... ศูทรก็ดี ... สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศัยการเจริญโพธิปกขิยธรรม 
 ท้ัง ๗ แลว ยอมปรินิพพานในปจจุบันนี้ทีเดียว ฯ 
      [๗๑] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็บรรดาวรรณะทั้งส่ีนี้ วรรณะใด 



 

 เปนภิกษุ สิ้นอาสวะแลว มีพรหมจรรยอยูจบแลว มีกิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว 
 วางภาระเสียไดแลว ลุถึงประโยชนของตนแลว หมดเครื่องเกาะเก่ียวในภพแลว 
 หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ วรรณะนั้นปรากฏวา เปนผูเลิศกวาคนท้ังหลาย 
 โดยธรรมแทจริง มิใชนอกไปจากธรรมเลย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความ 
 จริงธรรมเทาน้ันเปนของประเสริฐท่ีสุดในประชุมชน ท้ังในเวลาเห็นอยู ท้ังใน 
 เวลาภายหนา ฯ 
      [๗๒] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมสนังกุมารพรหมก็ไดภาษิต 
 คาถาไววา 
           กษัตริยเปนประเสริฐท่ีสุด ในหมูชนผูรังเกียจ 
           ดวยโคตร ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
           เปนประเสริฐท่ีสุดในหมูเทวดาและมนุษย ฯ 
      ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็คาถาน้ีสนังกุมารพรหมขับถูกไมผิด ภาษิต 
 ไวถูก ไมผิด ประกอบดวยประโยชน มิใชไมประกอบดวยประโยชน เราเหน็ 
 ดวย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ถึงเราก็กลาวอยางนีว้า 
           กษัตริยเปนประเสริฐท่ีสุดในหมูชนผูรังเกียจ 
           ดวยโคตร ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
           เปนประเสริฐท่ีสุดในหมูเทวดาและมนุษย ฯ 
           พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนแลว วาเสฏฐะและภารทวาชะยินดี 
 ช่ืนชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล ฯ 
                       จบ อัคคัญญสูตร ท่ี ๔ 
                         ------------ 
                     ๕. สัมปสาทนียสูตร (๒๘) 
                          ---------- 
      [๗๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของปาวาริกเศรษฐี 
 เขตเมืองนาลันทา ครั้งน้ัน ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายอภวิาทแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค 
 อยางนี้วา ท้ังอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมมีสมณะหรือพราหมณอื่นท่ีจะมี 
 ความรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร เธอกลาวอาสภิวาจาน้ีประเสริฐแท 
 เธอบันลือสีหนาทซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
 เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ท้ังอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมมีสมณะ 
 หรือพราหมณอื่นท่ีจะมีความรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ ฯ 



 

      [๗๔] ดูกรสารีบุตร เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูซึ่งพระผูมีพระภาค 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหมด ซึ่งไดมีแลวในอดีต วาพระผูมีพระภาคเหลาน้ัน 
 ไดมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวมิุตติ 
 อยางนี้ ไดละหรือ ฯ 
      สา. ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระเจาขา ฯ 
      ดูกรสารีบุตร ก็เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูซึ่งพระผูมีพระภาคอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจาท้ังหมด ซึ่งจักมีในอนาคตวา พระผูมีพระภาคเหลาน้ัน จักมีศีล 
 อยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวิมุตติอยางน้ี 
 ไดละหรือ ฯ 
       ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระเจาขา ฯ 
      ดูกรสารีบุตร ก็เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูเราผูเปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาอยู ณ บัดนี้วา พระผูมีพระภาคมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระปญญา 
 อยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้ มวีิมุตติอยางนี้ ไดละหรือ ฯ 
      ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระเจาขา ฯ 
      ดูกรสารีบุตร ก็เธอไมมีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท่ีมี 
 ในอดีต อนาคต และปจจุบันเหลาน้ัน เหตุไฉน เธอจึงหาญกลาวอาสภวิาจาอัน 
 ประเสริฐน้ี บันลือสีหนาทซ่ึงเธอถอืเอาโดยเฉพาะวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนีว้า ท้ังอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมมี 
 สมณะหรือพราหมณอื่น ท่ีจะมีความรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคในทางพระสัม- 
 *โพธิญาณ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงวาขาพระองคจะไมมีเจโตปริยญาณในพระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจาท่ีมีในอดีต อนาคต และปจจุบันก็จริง แตขาพระองคก็ทราบ 
 อาการท่ีเปนแนวของธรรมได เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชา มีปอม 
 แนนหนา มีกําแพงและเชิงเทินมั่นคง มีประตูๆ เดียว คนยามเฝาประตูท่ีเมือง 
 นั้นเปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา คอยหามคนท่ีตนไมรูจัก ยอมใหแตคนท่ี 
 รูจักเขาไป เขาเท่ียวตรวจดูทางแนวกําแพงรอบๆ เมืองน้ัน ไมเห็นท่ีตอหรือชอง 
 กําแพง โดยท่ีสุดแมพอแมวลอดออกมาได จึงคิดวา สัตวท่ีมีรางใหญจะเขามาสู 
 เมืองน้ีหรอืจะออกไป สัตวท้ังหมดสิ้น จะตองเขาออกทางประตูนี้เทาน้ัน ฉันใด 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคก็ทราบอาการท่ีเปนแนวของธรรมได ฉนันั้น 
 พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท่ีไดมีแลวในอดีตท้ังส้ิน ลวนทรงละนิวรณ 
 ๕ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทอนกําลังปญญา ลวนมีพระมนัสต้ังม่ันแลวใน 
 สติปฏฐาน ๔ เจริญสัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัม- 
 *โพธิญาณ แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาซ่ึงจักมีในอนาคตท้ังส้ิน 
 ก็จักตองทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทอนกําลังปญญา จักมี 



 

 พระมนัสต้ังม่ันแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจรญิสัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงจะได 
 ตรัสรูพระอนตุรสัมมาสัมโพธิญาณ ถึงแมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 ณ บัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทอนกําลังปญญา มี 
 พระมนัสต้ังม่ันแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจรญิสัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงได 
 ตรัสรูพระอนตุรสัมมาสัมโพธิญาณ ขาพระองคเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 เพื่อฟงธรรม พระองคทรงแสดงธรรมอยางยอดเยี่ยม ประณีตยิ่งนัก ท้ังฝายดํา 
 ฝายขาว พรอมดวยอุปมาแกขาพระองค พระองคทรงแสดงธรรมอยางยอดเยี่ยม 
 ประณีตยิ่งนัก ท้ังฝายดําฝายขาว พรอมดวยอปุมาดวยประการใดๆ ขาพระองคก็รู 
 ยิ่งในธรรมน้ันดวยประการน้ันๆ ไดถึงความสําเร็จธรรมบางสวนในธรรมท้ังหลาย 
 แลว จึงเลื่อมใสในพระองควา พระผูมีพระภาคเปนผูตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ 
 พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆเปนผูปฏิบัติชอบแลว ฯ 
      [๗๕] ขาแตพระองคผูเจรญิ ยังมีอีกขอหน่ึง ซึ่งเปนขอธรรมท่ีเยี่ยม 
 คือพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายกุศลธรรมท้ังหลาย ซึ่งไดแกกุศลธรรม 
 เหลานี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ 
 โพชฌงค ๗ อริยมรรค ประกอบดวยองค ๘ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซ่ึง 
 เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญา 
 อันยิ่งเองในปจจุบัน นี้ก็เปนขอธรรมท่ีเยี่ยมในกุศลธรรมท้ังหลาย พระผูมพีระภาค 
 ยอมทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดส้ิน เมื่อทรงรูยิ่งธรรมขอนัน้ไดหมดสิ้น ก็ไมมีธรรม 
 ขออื่นท่ีจะทรงรูยิ่งข้ึนไป ซึ่งสมณะหรือพราหมณอื่นรูยิ่งแลวจะมีความรูยิ่งไปกวา 
 พระองค ในฝายกุศลธรรมท้ังหลาย ฯ 
      [๗๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมท่ีเยี่ยม 
 คือพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายบัญญัติอายตนะ อันไดแกอายตนะภายใน 
 และอายตนะภายนอก อยางละ ๖ เหลานี้ คือ จักษุกับรูป โสตกับเสียง ฆานะ 
 กับกลิ่น ชิวหากับรส กายกับโผฏฐัพพะ มนะกับธรรมารมณ นี้ก็เปนขอธรรมท่ีเยี่ยม 
 ในฝายบัญญัติอายตนะ พระผูมีพระภาคยอมทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดสิน้ เมื่อ 
 ทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดสิ้น ก็ไมมีธรรมขออื่นท่ีจะทรงรูยิ่งข้ึนไป ซึ่งสมณะ 
 หรือพราหมณอื่นรูยิง่แลวจะมีความรูยิ่งไปกวาพระองค ในฝายบัญญัติอายตนะ ฯ 
      [๗๗] ขาแตพระองคผูเจรญิ ยังมีอีกขอหน่ึง เปนขอธรรมท่ีเยี่ยม คือ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในการกาวลงสูครรภ การกาวลงสูครรภ ๔ เหลานี้ 
 คือ- 
      สัตวบางชนิดในโลกนี้ ไมรูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา ไมรูสึกตัวอยูใน 
 ครรภมารดา ไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภขอท่ี ๑ ฯ 
      ยังอีกขอหน่ึง สัตวบางชนิดในโลกนี้ รูสกึตัวกาวลงสูครรภมารดาอยาง- 
 *เดียว แตไมรูสึกตัวอยูในครรภมารดา ไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการ 



 

 กาวลงสูครรภขอท่ี ๒ ฯ 
      ยังอีกขอหน่ึง สัตวบางชนิดในโลกนี้ รูสกึตัวกาวลงสูครรภมารดา รูสึก 
 ตัวอยูในครรภมารดา แตไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภ 
 ขอท่ี ๓ ฯ 
      ยังอีกขอหน่ึง สัตวบางชนิดในโลกนี้ รูสกึตัวกาวลงสูครรภมารดา 
 รูสึกตัวอยูในครรภมารดา รูสกึตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภ 
 ขอท่ี ๔ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ก็เปนขอธรรมท่ีเยี่ยม ในการกาวลงสูครรภ ฯ 
      [๗๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในวิธีแหงการดักใจคน วิธีแหงการดักใจคน ๔ 
 อยางเหลานี้ คือ- 
      คนบางคนในโลกน้ี ดักใจไดดวยนิมิตวา ใจของทานอยางน้ี ใจของทาน 
 เปนอยางนี้ จิตของทานเปนดังน้ี เขาดักใจไดมากอยางทีเดียววา เรือ่งน้ันตองเปน 
 เหมือนอยางนัน้แนนอน เปนอยางอื่นไปไมได นี้วิธีแหงการดักใจคนขอท่ี ๑ ฯ 
      ยังอีกขอหน่ึง บางคนในโลกน้ี มิไดดักใจไดดวยนิมิต ตอไดฟงเสียง 
 ของมนุษย หรอือมนุษย หรือเทวดาท้ังหลายแลว จึงดักใจไดวา ใจของทาน 
 อยางนี้ ใจของทานเปนอยางนี้ จิตของทานเปนดังน้ี เขาดักใจไดมากอยางทีเดียว 
 วา เรื่องน้ันตองเปนเหมือนอยางนั้นแนนอน เปนอยางอื่นไปไมได นี้วิธีแหงการ 
 ดักใจคนขอท่ี ๒ ฯ 
      ยังอีกขอหน่ึง คนบางคนในโลกน้ี มิไดดกัใจไดดวยนิมติ ท้ังมิไดฟงเสียง 
 ของมนุษยหรอือมนุษยหรือเทวดาท้ังหลายดักใจไดเลย ตอไดฟงเสียงละเมอของผูวิตก 
 วิจาร จึงดักใจไดวา ใจของทานอยางนี้ ใจของทานเปนอยางนี้ จิตของทานเปน 
 ดังน้ี เขาดักใจไดมากอยางทีเดียววา เรือ่งน้ันตองเปนเหมือนอยางนั้นแนนอน 
 เปนอยางอื่นไปไมได นี้วิธีแหงการดักใจคนขอท่ี ๓ ฯ 
      ยังอีกขอหน่ึง คนบางคนในโลกน้ี มิไดดกัใจไดดวยนิมติ มิไดฟงเสียง 
 ของมนุษยหรอือมนุษยหรือเทวดาท้ังหลาย ดักใจไดเลย ท้ังมิไดฟงเสียงละเมอของ 
 ผูวิตกวิจารดักใจไดเลย แตยอมกําหนดรูใจของผูไดสมาธิซึง่ยังมีวิตกวิจารดวยใจ 
 ไดวา มโนสังขารของทานผูนี้ต้ังอยูดวยประการใด เขาจะตองตรึกถงึวิตกช่ือนี้ 
 ในลําดับจิตขณะนี้ ดวยประการน้ัน เขาดักใจไดมากอยางทีเดียววา เรือ่งน้ันตอง 
 เปนเหมือนอยางนั้นแนนอน เปนอยางอื่นไปไมได นี้วิธีแหงการดักใจคนขอท่ี ๔ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ก็เปนขอธรรมท่ีเยี่ยม ในวิธีแหงการดักใจคน ฯ 
      [๗๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมท่ีเยี่ยม คือ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในทัศนสมาบัติ ทัศนสมาบัติ ๔ อยางเหลานี้ คือ- 
      สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครือ่งเผากิเลส 



 

 อาศัยความเพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท 
 อาศัยมนสิการโดยชอบแลว ไดบรรลุเจโตสมาธิท่ีเมื่อจิตต้ังม่ันแลว ยอมพิจารณา 
 กายน้ีแหละ แตพื้นเทาข้ึนไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดยรอบ เต็มไปดวย 
 ของไมสะอาดมีประการตางๆ วามีอยูในกายน้ี 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 ขอท่ี ๑ ฯ 
      ยังอีกขอหน่ึง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี อาศัยความเพียร 
 เครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ 
 ไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแลวไดบรรลุเจโตสมาธิท่ีเมื่อจิตต้ังม่ันแลว 
 ยอมพิจารณากายน้ีแหละ แตพื้นเทาข้ึนไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดย 
 รอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา มีอยูในกายน้ี คือ ผม ขน 
 เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดกู เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต 
 ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง เลอืด 
 เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอพิจารณาเห็น 
 กระดูก กาวลวงผิวหนงัเน้ือและเลือดของบุรษุเสีย นี้ทัศนสมาบัติขอท่ี ๒ ฯ 
      ยังอีกขอหน่ึง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียร 
 เครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ 
 ไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแลวไดบรรลุเจโตสมาธิ ท่ีเมื่อจิตต้ังม่ันแลว 
 ยอมพิจารณากายน้ีแหละ แตพื้นเทาข้ึนไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดยรอบ 
 เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา มีอยูในกายน้ี คือ ผม ขน เล็บ ฟน 
 หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ 
 ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง เลอืด เหงื่อ มันขน 
 น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอพิจารณาเห็นกระดูก กาวลวง 
 ผิวหนังเน้ือและเลือดของบุรุษเสีย และยอมรูกระแสวิญญาณของบุรุษซ่ึงขาดแลว 
 โดยสวนสอง คือท้ังท่ีต้ังอยูในโลกนี้ ท้ังท่ีต้ังอยูในปรโลกได นี้ทัศนสมาบัติ 
 ขอท่ี ๓ ฯ 
      ยังอีกขอหน่ึง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี อาศัยความเพียร 
 เครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ 
 ไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวไดบรรลุเจโตสมาธิท่ีเมื่อจิตต้ังม่ันแลว 
 ยอมพิจารณาเห็นกายน้ีแหละ แตพื้นเทาข้ึนไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดย 
 รอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา มีอยูในกายน้ี คือ ผม ขน เล็บ 
 ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต 
 ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง เลอืด 



 

 เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอยอมพิจารณา 
 เห็นกระดูก กาวลวง ผิวหนงัเน้ือและเลือดของบุรุษเสีย และยอมรูกระแสวิญญาณ 
 ของบุรุษ ซึ่งขาดแลวโดยสวนสอง คือท้ังท่ีไมต้ังอยูในโลกน้ี ท้ังท่ีไมต้ังอยูใน 
 ปรโลก นี้ทัศนสมาบัติขอท่ี ๔ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยมในทัศนสมาบัติ ฯ 
      [๘๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายบุคคลบัญญัติ บุคคล ๗ พวกเหลานี้ คือ 
 อุภโตภาควิมุตติ ๑ ปญญาวิมุตติ ๑ กายสักขิ ๑ ทิฏฐิปตตะ ๑ สัทธาวิมุตติ ๑ 
 ธรรมานุสารี ๑ สัทธานุสารี ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยม ในฝาย 
 บุคคลบัญญัติ ฯ 
      [๘๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมท่ีเยี่ยม 
 คือพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายธรรม เปนท่ีต้ังม่ัน โพชฌงค ๗ เหลานี้ 
 คือ สติสัมโพชฌงค ๑ ธรรมวจิยสัมโพชฌงค ๑ วิริยสัมโพชฌงค ๑ ปติ 
 สัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ 
 ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยมในฝายธรรมท่ีต้ังม่ัน ฯ 
      [๘๒] ขาแตพระองคผูเจรญิ ยังมีอีกขอหน่ึง ซึ่งเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายปฏิปทา ปฏิปทา ๔ เหลาน้ี คือ- 
      ๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทาท่ีปฏิบัติลําบาก ท้ังรูไดชา ฯ 
      ๒. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทาท่ีปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว ฯ 
      ๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทาท่ีปฏิบัติไดสะดวก แตรูไดชา ฯ 
      ๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทาท่ีปฏิบัติไดสะดวก ท้ังรูไดเร็ว ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ในปฏิปทา ๔ นั้น ปฏิปทาท่ีปฏิบัติลําบากท้ังรูไดชา 
 นี้ นับวาเปนปฏิปทาท่ีทราม เพราะประการท้ังสอง คือ เพราะปฏิบัติลําบากและ 
 เพราะรูไดชา อนึ่ง ปฏิปทาท่ีปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็วนี้ นับวาเปนปฏิปทาท่ีทราม 
 เพราะปฏิบัติลําบาก ปฏิปทาท่ีปฏิบัติไดสะดวกแตรูไดชาน้ี นับวาเปนปฏิปทาท่ีทราม 
 เพราะรูไดชา สวนปฏิปทาท่ีปฏิบัติสะดวกท้ังรูไดเร็วนี้ นบัวาเปนปฏิปทาประณีต 
 เพราะประการท้ังสอง คือ เพราะปฏิบัติสะดวกและเพราะรูไดเร็ว ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยมในฝายปฏิปทา ฯ 
      [๘๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายภัสสสมาจาร (มรรยาทเก่ียวดวยคําพูด) คน 
 บางคนในโลกนี้ ไมกลาววาจาเก่ียวดวยมุสาวาท ไมกลาววาจาสอเสียด อันทํา 
 ความแตกราวกัน ไมกลาววาจาอันเกิดแตความแขงดีกัน ไมมุงความชนะ กลาว 
 แตวาจา ซึ่งไตรตรองดวยปญญา อันควรฝงไวในใจ ตามกาลอันควร ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ นี้เปนขอธรรมท่ีเยี่ยมในฝายภัสสสมาจาร ฯ 



 

      [๘๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรมท่ีเยี่ยม 
 คือพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายศีลสมาจารของบุรษุ คนบางคนในโลกน้ี 
 เปนคนมีสัจจะ มีศรัทธา ไมเปนคนพูดหลอกลวง ไมพูดเลียบเคียง ไมพูด 
 หวานลอม ไมพูดและเล็ม ไมแสวงหาลาภดวยลาภ เปนผูคุมครองทวารในอนิทรีย 
 ท้ังหลาย รูจักประมาณในโภชนะ ทําความสมํ่าเสมอ ประกอบชาคริยานุโยค ไม 
 เกียจคราน ปรารภความเพียร เพงฌาน มีสติ พูดดี และมีปฏิภาณ มีคติ มี 
 ปญญาทรงจํา มีความรู ไมติดอยูในกาม มีสติ มีปญญารักษาตน เท่ียวไป ขาแต- 
 *พระองคผูเจรญิ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยมในฝายศีลสมาจารของบุรุษ ฯ 
      [๘๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายอนุสาสนวิธี อนุสาสนวิธี ๔ อยางเหลาน้ี คือ 
      ๑. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ 
 พระองควา บุคคลน้ี เมื่อปฏิบัติตามท่ีสั่งสอน จักเปนพระโสดาบัน มีอันไม 
 ตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูในเบ้ืองหนา เพราะสังโยชน ๓ 
 สิ้นไป ฯ 
      ๒. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่นดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ 
 พระองควา บุคคลน้ี เมื่อปฏิบัติตามท่ีสั่งสอน จักเปนพระสกทาคามี จักมาสูโลก 
 นี้อีกคราวเดียวเทาน้ัน แลวจักทําท่ีสุดแหงทุกข เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และ 
 เพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง ฯ 
      ๓. พระผูมพีระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ 
 พระองควา บุคคลน้ี เมื่อปฏิบัติตามท่ีสั่งสอน จักเปนพระอนาคามีผูเปนอุปปาติกะ 
 ปรินิพพานในภพท่ีเกิดนั้น ไมตองกลับมาจากโลกนั้น เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ 
 สิ้นไป ฯ 
      ๔. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ 
 พระองควา บุคคลน้ี เมื่อปฏิบัติตามท่ีสั่งสอน จักไดบรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ 
 อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป จักทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยมในฝายอนุสาสนวิธี ฯ 
      [๘๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายวิมุตติญาณของบุคคลอื่น คือ 
      ๑. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ 
 พระองควา บุคคลน้ีจักเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง 
 มีอันจะตรัสรูในเบ้ืองหนา เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป ฯ 
      ๒. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ 
 พระองควา บุคคลน้ีจักเปนพระสกทาคามี จักมาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทาน้ัน แลว 



 

 จักทําท่ีสุดแหงทุกข เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และเพราะราคะโทสะและโมหะ 
 เบาบาง ฯ 
      ๓. พระผูมพีระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ 
 พระองควา บุคคลน้ีจักเปนพระอานาคามีผูอุปปาติกะปรินิพพานในภพท่ีเกิดนั้น ไม 
 ตองกลับมาจากโลกนั้น เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ สิ้นไป ฯ 
      ๔. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดยชอบ 
 เฉพาะพระองควา บุคคลน้ีจักไดบรรลุเจโตวมิุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป จักทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู 
 ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยม ในฝายวิมุตติญาณของบุคคลอื่น ฯ 
      [๘๗] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายสัสสตวาทะ สัสสตวาทะ ๓ เหลานี้ คือ 
      สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครือ่งเผากิเลส 
 อาศัยความเพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย 
 มนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ ท่ีเมื่อจิตต้ังม่ันแลว ยอมตามระลึกถึง 
 ขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือตามระลึกชาติได หนึ่งชาติบาง 
 สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง 
 สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง 
 แสนชาติบาง หลายรอยชาติบาง หลายพันชาติบาง หลายแสนชาติบางวาในภพ 
 โนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มอีาหารอยางนั้น 
 เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว 
 ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิว- 
 *พรรณอยางน้ัน มีอาหารอยางน้ัน เสวยสุขเสวยทุกขอยางน้ันๆ มีกําหนดอาย ุ
 เพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนัน้แลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธ 
 ท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวย 
 ประการฉะน้ี เขากลาวอยางนีว้า ขาพเจารูกาลท่ีเปนอดีตไดวา โลกพินาศแลว 
 หรือเจริญข้ึนแลว อนึ่ง ขาพเจารูกาลท่ีเปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจกั 
 เจริญข้ึน อัตตาและโลกเท่ียงคงท่ี ต้ังอยูมั่นดุจยอดภูเขา ต้ังอยูมั่นดุจเสาระเนียด 
 สวนเหลาสัตวนั้นยอมแลนไป ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งท่ี 
 เท่ียงเสมอ คงมีอยูแท นี้เปนสัสสตวาทะขอท่ี ๑ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ยังอกีขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลก 
 นี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากเิลส อาศัยความเพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบ 
 เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิท่ี 
 เมื่อจิตต้ังม่ันแลว ยอมตามระลึกขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ 
 คือตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดสังวัฏกัปววิัฏกัปหน่ึงบาง สองบาง 



 

 สามบาง สี่บาง หาบาง สิบบางวาในภพโนน เรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางน้ัน 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึง 
 ขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ 
 ดวยประการฉะนี้ เขากลาวอยางนี้วา ขาพเจารูกาลท่ีเปนอดีตไดวา โลกพินาศแลว 
 หรือเจริญข้ึนแลว อนึ่ง ขาพเจารูกาลท่ีเปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจกั 
 เจริญข้ึน อัตตาและโลกเท่ียง คงท่ี ต้ังอยูมั่นดุจภูเขา ต้ังอยูมัน่ดุจเสาระเนียด สวน 
 เหลาสัตวนั้นยอมแลนไป ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกดิ แตสิ่งท่ีเท่ียงเสมอ 
 คงมีอยูแท นี้เปนสัสสตวาทะขอท่ี ๒ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ยังอกีขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ 
 อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ 
 อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิท่ีเมื่อจิตต้ัง 
 มั่นแลวยอมตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนหลายประการ คือตามระลึก 
 ถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดสิบสังวัฏกัปวิวัฏกัปบาง ยี่สิบบาง สามสิบบาง 
 สี่สิบบางวา ในภพโนนเราไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น 
 มีอาหารอยางน้ันเสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติ 
 จากภพนั้นแลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาล 
 กอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เขา 
 กลาวอยางนีว้า ขาพเจารูกาลท่ีเปนอดีตไดวา โลกพินาศแลว หรือเจริญข้ึนแลว 
 อน่ึง ขาพเจารูกาลท่ีเปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจกัเจริญข้ึน อัตตาและ 
 โลกเท่ียง คงท่ี ต้ังอยูมั่นดุจยอดภูเขา ต้ังอยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตว 
 นั้น ยอมแลนไป ยอมเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกดิ แตสิ่งท่ีเท่ียงเสมอ คงมี 
 อยูแท นี้เปนสัสสตวาทะขอท่ี ๓ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยม ในฝายสัสสตวาทะ ฯ 
      [๘๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายบุพเพนิวาสานุสติญาณ ขาแตพระองคผูเจริญ 
 สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครือ่งเผากิเลส อาศัยความ 
 เพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการ 
 โดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิท่ีเมื่อจิตต้ังม่ันแลว ยอมตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัย 
 อยูในกาลกอนไดหลายประการ คือตามระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติ 
 บาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติ 
 บาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง หลายสังวัฏกัป 
 บาง หลายวิวัฏกัปบาง หลายสังวัฎววิัฏกัปบางวา ในภพโนน เราไดมีช่ืออยาง 
 นั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข 



 

 อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพ 
 โนน แมในภพนั้น เราก็มีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น ม ี
 อาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทาน้ัน ครั้น 
 จุติจากภพนั้นแลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูใน 
 กาลกอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวท้ังหลายท่ีมีชาติอันไมอาจนับไดดวยวิธีคํานวณ 
 หรือวธิีนับ ก็ยังมีอยู แมภพซึ่งเปนท่ีๆ เขาเคยอาศัยอยู คือรูปภพ อรูปภพ 
 สัญญีภพ อสัญญีภพ เนวสัญญีนาสัญญีภพ [ท่ีไมอาจนับได] ก็ยังมี ยอมตามระลึก 
 ถึงขันธท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ 
 ดวยประการฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยม ในฝายบุพเพ- 
 *นิวาสานุสติญาณ ฯ 
      [๘๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครือ่งเผา 
 กิเลส อาศัยความเพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท 
 อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ ท่ีเมื่อจิตต้ังม่ันแลว เขายอมเหน็หมู 
 สัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี 
 ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสทุธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว ผูเปน 
 ไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน 
 พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี ้
 ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมา- 
 *ทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม 
 เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เขายอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว 
 ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกตาย ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ 
 ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ขา 
 แตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมท่ีเยี่ยมในฝายรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย ฯ 
      [๙๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายอิทธิวิธี อิทธิวิธี ๒ อยางเหลานี้ คือ 
      ๑. ฤทธ์ิท่ีประกอบดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ ไมเรยีกวาเปนของ 
 พระอริยะ มีอยู ฯ 
      ๒. ฤทธ์ิท่ีปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ เรียกวาเปนของพระอริยะ 
 มีอยู ฯ 
      ๑. ขาแตพระองคผูเจริญ ฤทธ์ิท่ีประกอบดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธ ิ



 

 ท่ีไมเรียกวาเปนของพระอรยิะนั้น เปนไฉน คือสมณะหรือพราหมณบางคนใน 
 โลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีต้ังม่ัน อาศัยความ 
 ประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลเุจโต- 
 *สมาธิท่ีเมื่อจิตต้ังม่ันแลว เขาไดบรรลุอิทธวิิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลาย 
 คนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฎก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา 
 กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดิน 
 เหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ 
 เหมือนนกก็ไป ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมากดวยฝามือก ็
 ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ฤทธ์ิท่ีประกอบ 
 ดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ ไมเรียกวาเปนของพระอริยะ ฯ 
      ๒. สวนฤทธ์ิท่ีปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ ท่ีเรียกวาเปนของพระอรยิะ 
 นั้นเปนไฉน คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ถาหวังอยูวาเราพึงมีสัญญาในส่ิงปฏิกูล 
 วาไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในส่ิงปฏิกูลนั้นวาไมปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา 
 เราพึงมีสัญญาในส่ิงไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในสิ่งไม 
 ปฏิกูลนั้นวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีสัญญาในสิ่งท้ังท่ีปฏิกูลและไม 
 ปฏิกูล วาไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในสิ่งท้ังท่ีปฏิกูลและไมปฏิกูลนั้น วาไม 
 ปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีสัญญาในส่ิงท้ังปฏิกูลและไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูล 
 อยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในส่ิงท้ังท่ีปฏิกูลและไมปฏิกูลนั้นวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ถา 
 หวังอยูวา เราพึงละวางส่ิงท่ีเปนปฏิกูลและไมเปนปฏิกูลท้ัง ๒ นั้นเสีย แลววาง 
 เฉยมีสติสัมปชัญญะ ก็ยอมเปนผูวางเฉยในส่ิงน้ันท่ีเปนปฏิกูลและไมเปนปฏิกูล 
 นั้นเสีย มีสติสัมปชัญญะอยู นี้ฤทธ์ิท่ีปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ ท่ีเรียกวา 
 เปนของพระอริยะ ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนขอธรรมท่ีเยี่ยมในฝายอิทธิวิธ ี
 พระผูมีพระภาคยอมทรงรูขอธรรมนั้นไดท้ังส้ิน เมื่อทรงรูขอธรรมนั้นไดท้ังส้ิน ก็ 
 ไมมีขอธรรมอืน่ท่ีจะตองทรงรูยิ่งข้ึนไปกวาน้ัน ซึ่งไมมีสมณะหรือพราหมณอื่นท่ีรูยิ่ง 
 แลว จะมีความรูยิ่งข้ึนไปกวาพระองคในฝายอิทธิวิธี ฯ 
      [๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ สิ่งใดอันกุลบุตรผูมีศรัทธาปรารภความเพียร 
 มีความเพียรม่ัน จะพึงถึงดวยเรี่ยวแรงของบุรษุ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความ 
 บากบ่ันของบุรุษ ดวยความเอาธุระของบุรุษ สิ่งน้ันอันพระผูมีพระภาคไดบรรล ุ
 เต็มท่ีแลว อนึ่ง พระผูมีพระภาคไมทรงประกอบความพัวพันดวยความสุขในกาม 
 ซึ่งเปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ 
 ดวยประโยชน และไมทรงประกอบการทําตนใหลําบากเปนทุกข ไมใชของพระ- 
 *อริยะ ไมประกอบดวยประโยชน อนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงไดฌาน ๔ อันลวง 
 กามาวจรจิตเสีย ใหอยูสบายในปจจุบัน ไดตามประสงค ไดไมยาก ไมลําบาก 
 ถาเขาถามขาพระองคอยางนีว้า ดูกรทานสารีบุตร สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นท่ี 



 

 ไดมีในอดีต ทานท่ีมีความรูเยี่ยมยิ่งกวาพระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เมื่อ 
 เขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวาไมมี ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลา 
 อื่นท่ีจักมีในอนาคต ทานท่ีมีความรูเยี่ยมยิ่งกวาพระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณจัก 
 มีไหม เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา ไมมี ถาเขาถามวา สมณะ 
 หรือพราหมณเหลาอื่นท่ีมีอยูในปจจุบัน ทานท่ีมีความรูเสมอเทากับพระผูมีพระภาค 
 ในสัมโพธิญาณมีอยูไหม เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระองคก็พึงตอบวาไมมี ถาเขา 
 ถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นท่ีไดมีในอดีต ทานท่ีมีความรูเสมอเทากับ 
 พระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา 
 มีอยู ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นท่ีจักมีในอนาคต ทานท่ีมีความรู 
 เสมอเทากับพระผูมีพระภาค ในสัมโพธิญาณจักมีไหม เมื่อเขาถามอยางนี้ ขา 
 พระองคพึงตอบวา มีอยู ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นท่ีมีอยูใน 
 ปจจุบัน ทานท่ีมีความรูเสมอเทากับพระผูมีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เมื่อเขา 
 ถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา ไมมี ก็ถาเขาถามขาพระองควา เหตุไรทานจึงตอบ 
 รับเปนบางอยาง ปฏิเสธเปนบางอยาง เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบเขาวา 
 นี่แนทาน ขอนี้ ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะพระพักตร ไดรับเรยีนมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาควา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายในอดีต เปนผูมีความรู 
 เสมอเทากับเราในสัมโพธิญาณ ขอนี้ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะพระพักตร ไดรับ 
 เรียนมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย 
 ในอนาคต จักเปนผูมีความรูเสมอเทากับเราในสัมโพธิญาณ ขอนี้ขาพเจาไดสดับมา 
 เฉพาะพระพักตร ไดรับเรียนมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาควา ขอท่ีพระ 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค จะเกิดพรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น 
 ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส นั่นเปนฐานะท่ีจะมีไมได ฯ 
      [๙๒] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคถูกเขาถามอยางนี้ ตอบ 
 อยางนี้ จะนับวาเปนผูกลาวตามพระพุทธพจนท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวแลวแล ไม 
 ช่ือวากลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริงแลหรือ ช่ือวาแกไปตามธรรมสมควรแก 
 ธรรมแลหรือ ท้ังการโตตอบอันมีเหตุอยางไรๆ มิไดมาถึงสถานะอันควรติเตียน 
 แลหรือ ฯ 
      ถูกแลวสารบุีตร เมื่อเธอถูกเขาถามอยางนี้ แกอยางนี้นับวาเปนผูกลาว 
 ตามพุทธพจนท่ีเรากลาวแลวทีเดียว ไมช่ือวากลาวตูเราดวยคําไมจริง ช่ือวาแก 
 ไปตามธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการโตตอบอันมีเหตุอยางไรๆ ก็มิไดมาถึงสถานะ 
 อันควรติเตียน ฯ 
      [๙๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความมักนอย ความสันโดษ 
 ความขัดเกลา มีอยูแกพระตถาคตผูทรงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ แตไมทรง 



 

 แสดงพระองคใหปรากฎ ขาแตพระองคผูเจรญิ ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดเห็น 
 ธรรมแมสักขอหน่ึงจากธรรมของพระองคนีใ้นตนแลว พวกเขาจะตองยกธงเท่ียว 
 ประกาศ ดวยเหตุเพียงเทาน้ัน ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมี 
 มา ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลามีอยูแกพระตถาคตผูทรงมีฤทธ์ิ 
 มีอานุภาพมากอยางนี้ แตไมทรงแสดงพระองคใหปรากฏ ฯ 
      ดูกรอุทายี เธอจงดูความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลาของ 
 ตถาคต ผูมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนี้ แตไมแสดงตนใหปรากฏ เพราะเหตุนั้น 
 ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดเห็นธรรมแมสักขอหนึ่งจากธรรมของเราน้ีในตน 
 แลว พวกเขาจะตองยกธงเท่ียวประกาศ ดวยเหตุเพียงเทาน้ัน ดูกรอุทายี เธอ 
 จงดูความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลาของตถาคต ผูมีฤทธ์ิมีอานุภาพ 
 มากอยางนี้ แตไมแสดงตนใหปรากฏ ฯ 
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาค ตรัสกะทานพระสารีบุตรวา เพราะเหตุนั้นแล 
 สารีบุตร เธอพึงกลาวธรรมปรยิายน้ีเนืองๆ แกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาท้ัง 
 หลายในธรรมวินัยนี้ ดูกรสารบุีตรความสงสัยหรือความเคลอืบแคลงในตถาคตซ่ึงจัก 
 ยังมีอยูบางแกโมฆบุรุษท้ังหลาย พวกเขาจักละเสียได เพราะไดฟงธรรมปริยายน้ี ฯ 
      ทานพระสารีบุตร ไดประกาศความเลื่อมใสของตนน้ี เฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาค ดวยประการฉะนี้ เพราะฉะน้ัน คําไวยากรณนี้ จึงมีช่ือวา 
 "สัมปสาทนียะ" ดังน้ีแล ฯ 
                      จบ สัมปสาทนียสูตร ท่ี ๕ 
                          ---------- 
                      ๖. ปาสาทิกสูตร (๒๙) 
      [๙๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปราสาทในสวนอัมพวันของพวก 
 ศากยะ มีนามวา เวธัญญา ในสักกชนบท ก็สมัยนั้นแล นิครณฐนาฏบุตร 
 ทํากาละแลวท่ีเมืองปาวาไมนานนัก เพราะกาลกิริยาของนิครณฐนาฏบุตรน้ัน พวก 
 นิครณฐแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก เกดิบาดหมางกัน เกิดทะเลาะวิวาทกัน 
 ข้ึน เสียดแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยูวา ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยน้ี ขาพเจา 
 รูท่ัวถึงธรรมวนิัยนี้ ทานจักรูท่ัวธรรมวินัยนีไ้ดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจา 
 ปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควร 
 จะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน 
 ขอท่ีทานเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจา 
 ขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ คงมีแต 
 ความตายเทาน้ัน จะเปนไปในพวกสาวกของนิครณฐนาฏบุตร พวกสาวกของ 
 นิครณฐนาฏบุตรแมเหลาใด ท่ีเปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาว พวกสาวกแมเหลาน้ัน 



 

 มีอาการเบ่ือหนาย คลายความรัก รูสึกทอถอย ในพวกสาวกของนิครณฐนาฏบุตร 
 โดยเหตุท่ีธรรมวินัยอันนิครณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรม 
 ท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปนไปเพ่ือความสงบระงับ มิใชธรรมท่ีทาน 
 ผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว เปนธรรมวนิัยมีท่ีพํานักอันทําลายเสียแลว เปน 
 ธรรมวินยัไมมท่ีีพึ่งพาอาศัย ฯ 
      [๙๕] ครั้งน้ัน สามเณรจุนทะอยูจําพรรษาในเมืองปาวา ไดเขาไปหา 
 ทานพระอานนทซึ่งอยูในสามคาม ครั้นกราบไหวทานพระอานนทแลว ไดนั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ 
 นิครณฐนาฏบุตร ทํากาละแลวท่ีเมืองปาวาไมนานนัก เพราะกาลกิริยาของนิครณฐ- 
 *นาฏบุตรน้ัน พวกนิครณฐแตกกันแลว เกิดแยกกันเปนสองพวก ฯลฯ โดยเหตุ 
 ท่ีธรรมวินัยอนันิครณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยท่ี 
 จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปนไปเพ่ือความสงบระงับ ไมใชธรรมวินัยท่ี 
 ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว เปนธรรมวินัยมีท่ีพํานักอันทําลายเสียแลว 
 เปนธรรมวินัยไมมีท่ีพึ่งพาอาศัย ฯ 
      เมื่อสามเณรจุนทะกลาวแลวอยางน้ี ทานพระอานนทไดกลาวกะสามเณร 
 จุนทะวา อาวุโส จุนทะ มีมูลเหตุแหงถอยคําน้ี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจาละ 
 อาวุโส จุนทะ มาเถิด เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณ ท่ีประทับ ครั้นแลว 
 พึงทูลบอกเรื่องน้ี แดพระผูมีพระภาค สามเณรจุนทะรับคําของทานพระอานนท 
 แลว 
      ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทและสามเณรจุนทะ ไดเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ครั้นแลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ สามเณรจุนทะน้ี ไดบอกอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ นิครณฐนาฏ- 
 *บุตรทํากาละแลวท่ีเมืองปาวาไมนานนัก เพราะกาลกิริยาของนิครณฐนาฏบุตรน้ัน 
 พวกนิครณฐนาฏบุตรแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก ฯลฯ โดยเหตุท่ีธรรมวินัย 
 อันนิครณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยท่ีจะนําผูปฏิบัติ 
 ใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพ่ือความสงบระงับ ไมใชธรรมวินัยท่ีทานผูเปน 
 สัมมาสัมพุทธะประกาศไว เปนธรรมวินัยมีท่ีพํานักอันทําลายเสียแลว เปนธรรม 
 วินัยไมมีท่ีพึ่งพาอาศัย ดังน้ี ฯ 
      [๙๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนทะ ขอนี้ยอมมีไดอยางนั้น ใน 
 ธรรมวินยัท่ีศาสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยท่ีจะนําผู 
 ปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพ่ือความสงบระงับ ไมใชธรรมวินยั 
 ท่ีทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว อยางนี้แล ดูกรจุนทะ ศาสดาในโลกน้ี 
 ไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมก็เปนธรรมอันศาสดาน้ันกลาวไวไมดี ประกาศ 



 

 ไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพ่ือ 
 ความสงบระงับ ไมใชธรรมท่ีทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตสาวกไม 
 เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตาม 
 ธรรม และยอมประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น สาวกน้ันเปนผูอันใครๆ พึงกลาว 
 อยางนี้วา ดูกรอาวุโส เปนลาภของทานน้ันละ ทานน้ันไดดีแลว ศาสดาของทาน 
 ไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเลาก็เปนธรรมท่ีศาสดาน้ันกลาวไวไมดี ประกาศ 
 ไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพ่ือความ 
 สงบระงับ มิใชธรรมท่ีทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตทานไมเปนผู 
 ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตามธรรมและ 
 ยอมประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมน้ัน ดวยเหตุดังน้ีแล จุนทะ แมศาสดาก็เปนผูควร 
 ติเตียนในธรรมน้ัน แมธรรมก็ควรติเตียนในธรรมน้ัน สวนสาวกควรสรรเสริญใน 
 ธรรมน้ันอยางน้ี ดูกรจุนทะ ผูใดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทาน 
 จงมาปฏิบัติตามธรรมท่ีศาสดาของทานแสดงแลว บัญญัติไวแลวเถิด ผูท่ีชักชวน 
 ผูท่ีถูกชักชวนแลวยอมปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น คนท้ังหมดนั้นจะประสบส่ิงท่ี 
 ไมใชบุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา ขอนี้ยอมมีใน 
 ธรรมวินยัท่ีศาสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยท่ีจะนําผูปฏิบัติ 
 ใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพ่ือความสงบระงับ มิใชธรรมวินัยท่ีทานผูเปน 
 สัมมาสัมพุทธะ ประกาศไว อยางนี้แล ฯ 
      [๙๗] ดูกรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกน้ีไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และ 
 ธรรมเลาก็เปนธรรมอันศาสดาน้ันกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะ 
 นําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบระงับ มิใชธรรมท่ีทาน 
 ผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว และสาวกก็เปนผูปฏิบัติสมควรแกธรรม เปนผู 
 ปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรมน้ันประพฤติ สาวก 
 นั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ไมเปนลาภของทานน้ัน ทาน 
 นั้นไดไมดีแลว ดวยวา ศาสดาของทานไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมเลาก็ 
 เปนธรรมท่ีศาสดาน้ันกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติ 
 ใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพ่ือความสงบระงับ มิใชธรรมท่ีทานผูเปนสัมมา- 
 *สัมพุทธะประกาศไว ท้ังตัวทานก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนผูปฏิบัติ 
 ชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรมน้ันประพฤติ ดวยเหตุดังน้ีแล 
 จุนทะ แมศาสดาก็เปนผูควรติเตียนในธรรมน้ัน แมธรรมก็ควรติเตียนในธรรมน้ัน 
 แมสาวกก็เปนผูควรติเตียนในธรรมน้ัน อยางน้ี ดูกรจุนทะ ผูใดแลพึงกลาวกะ 
 สาวกเห็นปานน้ันอยางนี้วา ทานเปนผูปฏิบัติเพื่อธรรมอันควรรู จักยังธรรมอันควร 
 รูใหสําเร็จไดโดยแท ผูท่ีสรรเสริญ ผูท่ีไดรับสรรเสริญ ผูท่ีไดรับสรรเสริญแลว 
 ปรารภความเพียรโดยประมาณยิ่ง คนท้ังหมดน้ัน จะประสบสิ่งท่ีไมใชบุญเปนอัน 



 

 มาก ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวาขอนี้ยอมมีในธรรมวินัยท่ีศาสดา 
 กลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวนิัยท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกข 
 ได ไมเปนไปเพ่ือความสงบระงับ มิใชธรรมวินัยท่ีทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะ 
 ประกาศไว อยางนี้แล ฯ 
      [๙๘] ดูกรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกน้ีเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรม 
 เลาก็เปนธรรมอันศาสดาน้ันกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมท่ีจะนําผู 
 ปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพ่ือความสงบระงับ เปนธรรมท่ีทานผูเปน 
 สัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตสาวกไมเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมเปน 
 ผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตามธรรม ยอมประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมน้ัน 
 สาวกน้ันเปนผูอันใครๆ พึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวโุส ไมเปนลาภของทานน้ัน 
 ทานน้ันไดไมดีแลว ดวยวาศาสดาของทานเปนพระสัมมาสัมพุทธะ และธรรม 
 เลาก็เปนธรรมอันพระศาสดาน้ันกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมท่ีจะ 
 นําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมท่ีทานผู 
 เปนพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตวาตัวทานไมเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแก 
 ธรรม ไมเปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง ไมเปนผูประพฤติตามธรรม และยอมประพฤติหลีก 
 เลี่ยงจากธรรมนั้น ดวยเหตุดังน้ีแล จุนทะ แมศาสดาก็ควรสรรเสริญในธรรมน้ัน 
 แมธรรมก็ควรสรรเสริญในธรรมนั้น แตวาสาวกควรติเตียนในธรรมน้ันอยางน้ี 
 ดูกรจุนทะ ผูใดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานน้ันอยางนี้วา ทานจงมาปฏิบัติตาม 
 ธรรมท่ีพระศาสดาของทานแสดงแลว บัญญัติแลวเถิด ผูท่ีชักชวน ผูท่ีถูกชักชวน 
 ผูท่ีถูกชักชวนแลวยอมปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น คนท้ังหมดนั้น จะประสบ 
 บุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวาขอนี้ยอมมีในธรรมวินัย 
 ท่ีศาสดากลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกไป 
 จากทุกขได เปนไปเพ่ือความสงบระงับ เปนธรรมท่ีทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะ 
 ประกาศไวอยางนี้แล ฯ 
      [๙๙] ดูกรจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกน้ีเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรม 
 เลาก็เปนธรรมอันศาสดาน้ันกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมท่ีจะนําผู 
 ปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพ่ือความสงบระงับ เปนธรรมอันทานผูเปน 
 สัมมาสัมพุทธะประกาศไว ท้ังสาวกก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนผู 
 ปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรมน้ันประพฤติ สาวก 
 นั้นเปนผูอันใครๆ พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส เปนลาภอยางยิ่งของทานน้ัน 
 ทานน้ันไดดีแลว ดวยวาพระศาสดาของทานก็เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 พระธรรมเลากเ็ปนธรรมอันพระศาสดาน้ันกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปน 
 ธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพ่ือความสงบระงับ เปนธรรม 
 ท่ีทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไว ท้ังตัวทานก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควร 



 

 แกธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง เปนผูประพฤติตามธรรม ยอมสมาทานธรรมน้ัน 
 ประพฤติ ดวยเหตุดังน้ีแล จุนทะ แมศาสดาก็ควรไดรับสรรเสริญในธรรมนัน้ 
 แมธรรมก็ควรไดรับสรรเสรญิในธรรมนั้น แมสาวกเลาก็ควรไดรับสรรเสริญใน 
 ธรรมน้ันอยางน้ี ดูกรจุนทะ ผูใดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทาน 
 เปนผูปฏิบัติเพื่อธรรมอันควรรู จักยังธรรมอนัควรรูใหสําเรจ็ไดโดยแท ผูท่ีสรร 
 เสริญ ผูท่ีไดรับสรรเสริญ ผูท่ีไดรับสรรเสรญิแลวยอมปรารภความเพียรโดย 
 ประมาณยิ่ง คนท้ังหมดนั้นจะประสบบุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ 
 เพราะวาขอนี้ยอมมีในธรรมวนิัยท่ีศาสดากลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปน 
 ธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพ่ือความสงบระงับ เปนธรรม 
 ท่ีทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว อยางนี้แล ฯ 
      [๑๐๐] ดูกรจุนทะ ศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดข้ึนแลว 
 ในโลกนี้ และธรรมอันพระศาสดาน้ันกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมท่ี 
 นําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรมท่ีทานผู 
 เปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตวาสาวกท้ังหลายของศาสดาน้ัน เปนผูไมรูแจง 
 อรรถในพระสทัธรรมและพรหมจรรยอันบรบูิรณสิ้นเชิง เปนปาพจนอันศาสดาของ 
 สาวกเหลานั้นทําใหแจงแลว ทําใหต้ืนแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว 
 ทําใหมีปาฏิหาริยพอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดีแกสาวกเหลานั้น ครั้น 
 ตอมา ความอันตรธานยอมมแีกศาสดาของสาวกเหลาน้ัน ดูกรจุนทะ ศาสดาเห็น 
 ปานน้ีแล เปนผูทํากาละแลว ยอมเปนเหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกท้ังหลาย 
 ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะวาศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะไดเกิดแลว 
 ในโลก และธรรมเลาก็เปนธรรมอันศาสดาน้ันกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว 
 เปนธรรมท่ีนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพ่ือความสงบระงับ เปนธรรม 
 ท่ีทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตวาเราท้ังหลายไมไดเปนผูรูแจงอรรถใน 
 พระสัทธรรม และพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิง ไมไดเปนปาพจนอันเราท้ังหลาย 
 ทําใหแจงแลว ทําใหต้ืนแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมีปาฏิหาริย 
 พอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดี ครั้นตอมา ความอันตรธานยอมมีแก 
 ศาสดาของเราท้ังหลาย ดูกรจนุทะ ศาสดาเห็นปานน้ีแล ทํากาละแลวยอมเปนเหตุ 
 เดือดรอนในภายหลังแกสาวกท้ังหลาย ฯ 
      [๑๐๑] ดูกรจุนทะ อนึ่ง พระศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
 เกิดข้ึนแลวในโลกน้ี และธรรมเลาก็เปนธรรมอันพระศาสดาน้ันกลาวไวดแีลว 
 เปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพ่ือความสงบระงับ เปน 
 ธรรมท่ีทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะประกาศไว และสาวกท้ังหลายของศาสดาน้ัน 
 เปนผูรูแจงอรรถในสัทธรรม และพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิง เปนปาพจนอัน 
 ศาสดาน้ันทําใหแจงแลว  ทําใหต้ืนแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว ทํา 



 

 ใหมีปาฏิหาริย พอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดี แกสาวกเหลานั้น 
 ครั้นตอมา ความอันตรธานยอมมีแกศาสดาของสาวกเหลาน้ัน ดูกรจุนทะ ศาสดา 
 เห็นปานน้ีแล ทํากาละแลว ยอมไมเปนเหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกท้ังหลาย 
 ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะวาแมศาสดาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็เกิดข้ึน 
 แลวในโลก และธรรมเลาก็เปนธรรมอันพระศาสดาน้ันกลาวไวดีแลว ประกาศไว 
 ดีแลว เปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ 
 เปนธรรมอันทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว และเราท้ังหลายก็ไดเปนผูรูแจง 
 อรรถในสัทธรรม ท้ังพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิง ก็เปนปาพจนอันเราท้ังหลาย 
 ทําใหแจงแลว ทําใหต้ืนแลว ทําใหมีบทอันรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมี 
 ปาฏิหาริย พอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดี ครั้นตอมา ความอันตรธาน 
 ยอมมีแกศาสดา ดูกรจุนทะ ศาสดาเห็นปานน้ีแล ทํากาละแลว ยอมไมเปน 
 เหตุเดือดรอนในภายหลังแกสาวกท้ังหลาย ฯ 
      [๑๐๒] ดูกรจุนทะ แมถาพรหมจรรย ประกอบดวยองคเหลานี้ คือ 
 ศาสดาไมไดเปนเถระ ไมเปนผูรูราตรีนาน ไมเปนผูบวชนาน ไมเปนผูลวงกาล 
 ผานวัยมาโดยลําดับแลวอยางน้ี พรหมจรรยนั้นยอมไมบริบูรณดวยองคนั้น ดูกร 
 จุนทะ เมื่อใดแล แมถาพรหมจรรยประกอบดวยองคเหลานี้ คือศาสดาเปนเถระ 
 เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ อยางนี้ 
 พรหมจรรยนัน้ บริบูรณดวยองคนั้น เมื่อนั้น ฯ 
      [๑๐๓] ดูกรจุนทะ แมถาพรหมจรรย ประกอบดวยองคเหลาน้ี คือศาสดา 
 เปนเถระ เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ 
 แตวาภิกษุท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดาน้ันไมเปนเถระ ไมเปนผูเช่ียวชาญ ไม 
 เปนผูไดรับแนะนํา ไมเปนผูแกลวกลา และไมบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ 
 ไมสามารถเพ่ือจะกลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ ไมสามารถเพื่อแสดงธรรมใหมี 
 ปาฏิหาริยขมข่ีปรัปปวาทท่ีเกิดข้ึนแลวไดดวยดี โดยชอบธรรม พรหมจรรยนั้น 
 ยอมไมบริบูรณดวยองคนั้น อยางนี้ ดูกรจุนทะ ในกาลใดแล แมถาพรหมจรรย 
 ประกอบดวยองคเหลานี้ คือศาสดาเปนเถระ เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน 
 เปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลาํดับแลว และภิกษุท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดา 
 นั้น ก็เปนเถระ เปนผูเช่ียวชาญ เปนผูไดรับแนะนําแลว เปนผูแกลวกลา และ 
 เปนผูบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะแลว สามารถเพ่ือจะกลาวพระสัทธรรมได 
 โดยชอบ สามารถเพ่ือแสดงธรรมใหมีปาฏิหาริยขมข่ีปรับปวาทท่ีเกิดข้ึนแลวดวยด ี
 โดยชอบธรรม อยางนี้ พรหมจรรยนั้นยอมบริบูรณดวยองคนั้น ฯ 
      [๑๐๔] ดูกรจุนทะ แมถาพรหมจรรยประกอบดวยองคเหลาน้ีคือ ศาสดา 
 เปนเถระ เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ 
 และภิกษุท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดาน้ันก็เปนเถระ เปนผูเช่ียวชาญ เปนผูได 



 

 รับแนะนําแลว เปนผูแกลวกลา เปนผูบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะแลว 
 สามารถเพ่ือจะกลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ สามารถเพ่ือแสดงธรรมใหมี- 
 *ปาฏิหาริยขมข่ีปรัปปวาทอันบังเกิดข้ึนแลวดวยดี โดยชอบธรรม แตภิกษุท้ังหลาย 
 ท่ีเปนสาวกของศาสดาน้ันท่ีเปนผูปานกลางไมมี หรือภิกษุท้ังหลายท่ีเปนสาวกผู 
 ปานกลางมีอยู แตภิกษุท้ังหลายท่ีเปนสาวกของศาสดาน้ันท่ีเปนผูใหมไมมี ภิกษุณี 
 ท้ังหลายผูเปนสาวิกาของศาสดาน้ันเปนผูใหมมีอยู แตภิกษุณีท้ังหลายท่ีเปนสาวิกา 
 ของศาสดาน้ันท่ีเปนเถรีไมมี หรือภิกษุณีท้ังหลายท่ีเปนสาวิกาของศาสดาน้ันท่ีเปน 
 เถรีมีอยู แตภิกษุณีท้ังหลายท่ีเปนสาวิกาของศาสดาน้ันท่ีเปนผูปานกลางไมมี หรือ 
 ภิกษุณีท้ังหลายผูเปนสาวิกาของศาสดาน้ันท่ีเปนผูปานกลางมีอยู แตภิกษุณีท้ังหลาย 
 ผูเปนสาวิกาของศาสดาน้ันท่ีเปนผูใหมไมมี หรือภิกษุณีท้ังหลายผูเปนสาวกิาของ 
 ศาสดาน้ันท่ีเปนผูใหมมีอยู แตอุบาสกท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดาน้ัน ท่ีเปน 
 คฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยไมมี หรืออุบาสกท้ังหลายผูเปนสาวก 
 ของศาสดาน้ัน ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยมีอยู แตอุบาสก 
 ท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดาน้ัน ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภคกามไมมี 
 หรืออุบาสกท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดาน้ัน ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภค 
 กามมีอยู แตอุบาสิกาท้ังหลายผูเปนสาวิกาของศาสดาน้ัน ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาว 
 หมขาวประพฤติพรหมจรรยไมมี หรืออุบาสิกาท้ังหลายท่ีเปนสาวิกาของศาสดาน้ัน 
 ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยมีอยู แตอุบาสิกาท้ังหลายผูเปน 
 สาวิกาของศาสดาน้ัน ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภคกามมีอยู แตพรหมจรรย 
 ของศาสดาน้ัน มิไดเปนพรหมจรรยสําเร็จผลแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมาก 
 รูได เปนปกแผนพอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดี หรือพรหมจรรย 
 ของศาสดาน้ัน เปนพรหมจรรยสําเร็จผลแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมากรูได 
 เปนปกแผนพอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดี แตพรหมจรรยนัน้ไมเปน 
 พรหมจรรยถึงความเลิศดวยลาภ เลิศดวยยศอยางนี้ พรหมจรรยนั้นยอมไม 
 บริบูรณดวยองคนั้น ดูกรจุนทะ เมื่อใดแล พรหมจรรยประกอบดวยองคเหลาน้ี 
 คือศาสดาเปนเถระ เปนผูรูราตรีนาน เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล ผานวัยมา 
 โดยลําดับ ภิกษุท้ังหลาย ผูเปนสาวกของศาสดาน้ันก็เปนเถระเช่ียวชาญ ไดรับ 
 แนะนําแลว แกลวกลา บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะแลว สามารถเพ่ือจะ 
 กลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ สามารถเพ่ือแสดงธรรมใหมีปาฏิหาริยขมข่ีปรัป- 
 *ปวาทท่ีเกิดข้ึนแลวเสียไดดวยดี โดยชอบธรรม ภิกษุท้ังหลายท่ีเปนสาวกของ 
 ศาสดาน้ัน ท่ีเปนผูปานกลางก็มีอยู ภิกษุท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดาน้ัน ท่ี 
 เปนผูใหมก็มีอยู ภิกษุณีท้ังหลายผูเปนสาวิกาของศาสดาน้ันท่ีเปนเถรีก็มีอยู ภิกษุณี 
 ท้ังหลายผูเปนสาวิกาท่ีเปนผูปานกลางก็มีอยู ภิกษุณีท้ังหลายผูเปนสาวิกาของศาสดา 
 นั้นท่ีเปนผูใหมก็มีอยู อุบาสกท้ังหลายท่ีเปนสาวกของศาสดาน้ัน ท่ีเปนคฤหัสถ 



 

 นุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู อบุาสกท้ังหลายผูเปนสาวกของศาสดาน้ัน 
 ท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภคกามก็มีอยู อุบาสิกาท้ังหลายท่ีเปนสาวิกาของ 
 ศาสดาน้ันท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู อุบาสิกาท้ังหลาย 
 ผูเปนสาวิกาของศาสดาน้ันท่ีเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวบริโภคกามก็มีอยู และ 
 พรหมจรรยของศาสดาน้ันก็เปนปาพจนสําเร็จแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมาก 
 รูได เปนปกแผนพอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดี และถึงความ 
 เลิศดวยลาภ เลศิดวยยศแลวอยางนี้ พรหมจรรยนั้นยอมบริบูรณดวยองคนั้น 
 เมื่อนั้น ฯ 
      [๑๐๕] ดูกรจุนทะ ก็บัดนี้ เราแลเปนศาสดาผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
 เกิดข้ึนแลวในโลก ธรรมเลาก็เปนธรรมอันเรากลาวดีแลว ประกาศดีแลว เปน 
 ธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบระงับ เปนธรรม 
 อันเราผูเปนสัมมาสัมพุทธะ ประกาศไวแลว สาวกท้ังหลายของเราเลา ก็เปนผู 
 รูแจงอรรถในสัทธรรม และพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิงเลา ก็เปนพรหมจรรย 
 อันเราทําใหแจงแลว ทําใหต้ืนแลว ทําใหมีบทรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมี 
 ปาฏิหาริยพอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไดดวยดีแกเหลาสาวกแลว ดูกรจุนทะ 
 ก็บัดนี้ เราแลเปนศาสดาผูเถระ ผูรูราตรีนาน ผูบวชนาน ผูลวงกาลผานวยัมา 
 โดยลําดับ ฯ 
      [๑๐๖] ดูกรจุนทะ ก็บัดนี้ ภิกษุสาวกของเราเปนเถระ เปนผูเช่ียวชาญ 
 ไดรับแนะนําแลว เปนผูแกลวกลา บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะแลว 
 สามารถเพ่ือจะกลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ สามารถเพ่ือจะแสดงธรรมใหมี 
 ปาฏิหาริยขมข่ีปรัปปวาทท่ีเกิดข้ึนแลวเสียไดดวยดี โดยชอบธรรมมอียู ดูกรจุนทะ 
 บัดนี้ ภิกษุสาวกท้ังหลายของเราผูเปนเถระก็มีอยู ผูปานกลางก็มีอยู ผูใหมกม็ีอยู 
 ดูกรจุนทะ บัดน้ี ภิกษุณีสาวิกาท้ังหลายของเราผูเปนเถรีก็มอียู ผูปานกลางก็มีอยู 
 ผูใหมก็มีอยู ดูกรจุนทะ อุบาสกสาวกท้ังหลายของเราผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว 
 ประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู บริโภคกามก็มีอยู ดูกรจุนทะ บัดนี้ อุบาสิกา 
 สาวิกาท้ังหลายของเราผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยกม็ีอยู บร-ิ 
 *โภคกามก็มีอยู ดูกรจุนทะ อนึ่ง ในบัดนี้ พรหมจรรยของเราก็สําเร็จผลแพรหลาย 
 กวางขวาง ชนเปนอันมากรูได เปนปกแผนพอท่ีเทพดามนุษยท้ังหลายประกาศไว 
 ดวยดีแลว ฯ 
      [๑๐๗] ดูกรจุนทะ เทาท่ีศาสดาท้ังหลายเกิดข้ึนแลวในโลก ในบัดนี้ 
 เราไมพิจารณาเห็นศาสดาอื่นสักผูหน่ึงผูถงึความเลิศดวยลาภ เลิศดวยยศเหมือน 
 เรา ดูกรจุนทะ อนึ่ง เทาท่ีสงฆหรือคณะเกิดข้ึนแลวในโลกในบัดนี้ เราไม 
 พิจารณาเห็นสงฆหรอืคณะสักหมูหนึ่งหรือคณะหน่ึง ซึ่งถึงความเลิศดวยลาภ เลิศ 
 ดวยยศเหมือนภิกษุสงฆเลย ดกูรจุนทะ บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบพึงกลาว 



 

 พรหมจรรยนัน้ใดวา เปนพรหมจรรยสมบูรณดวยอาการท้ังปวง บริบูรณดวยอาการ 
 ท้ังปวง ไมหยอนไมยิ่ง อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณสิ้นเชิง ประกาศไว 
 ดีแลว ดังน้ี บุคคลเม่ือกลาวโดยชอบ พึงกลาวพรหมจรรยนั้นนี้แหละวา เปน 
 พรหมจรรยสมบูรณดวยอาการท้ังปวง บริบูรณดวยอาการท้ังปวง ไมหยอนไมยิ่ง 
 อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณสิ้นเชิง ประกาศไวดีแลว ดังน้ี ฯ 
      ดูกรจุนทะ ไดยินวา อุทกดาบสรามบุตรกลาววาจาอยางน้ีวา บุคคลเห็น 
 อยู ช่ือวายอมไมเห็น บุคคลเห็นอยูซึ่งอะไร จงึช่ือวายอมไมเห็น บุคคลเห็นพื้น 
 แหงมีดโกนอนัลับดีแลว แตจะไมเห็นคมแหงมีดโกนนั้น ดูกรจุนทะ ขอนี้อัน 
 อุทกดาบสรามบุตรกลาววา บุคคลเห็นอยู ช่ือวายอมไมเห็น ดูกรจุนทะ ก็คําน้ี 
 นั้นแล อันอุทกดาบสรามบุตรกลาวแลว เปนคําเลว เปนของชาวบาน เปนของ 
 ปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน เพราะหมายเอามีดโกน 
 เทาน้ัน ดูกรจุนทะ บุคคลเม่ือกลาวโดยชอบพึงกลาวคําน้ันใดแลวา บุคคลเห็น 
 อยู ช่ือวายอมไมเห็นดังน้ี บุคคลเม่ือกลาวโดยชอบพึงกลาวคําน้ันนี้เทียววา 
 บุคคลเห็นอยู ช่ือวายอมไมเหน็ดังน้ี บุคคลเห็นอยูซึ่งอะไร จงึช่ือวายอมไมเห็น 
 บุคคลเห็นอยูอยางนี้วา พรหมจรรยอันสมบูรณดวยอาการท้ังปวง บริบูรณดวย 
 อาการท้ังปวง ไมหยอนไมยิง่ อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณสิ้นเชิง เปน 
 พรหมจรรยอนัทานผูเปนศาสดาประกาศไวดีแลว ดังน้ี ดวยเหตุดังน้ีแล ในคําน้ัน 
 บุคคลพึงนําคําน้ีวา บุคคลยอมไมเห็นนั้น ออกเสีย บุคคลเห็นอยูซึ่งพรหมจรรย 
 นั้นอยางนี้วา พรหมจรรยท่ีบริสุทธิ์กวา พึงมี ดังน้ี ดวยเหตุดงัน้ีแล บุคคลพึง 
 นําคําน้ีวา บุคคลยอมไมเห็นน้ันเขาไวในคําน่ัน บุคคลเห็นอยูซึ่งพรหมจรรยนั้น 
 อยางนี้วา พรหมจรรยท่ีบริสุทธิ์กวาพึงมี ดังน้ี ดวยเหตุดังน้ีแล บุคคลช่ือวา 
 ยอมไมเห็นพรหมจรรยนั่น นีแ้หละเรียกวา บุคคลเห็นอยู ช่ือวายอมไมเห็น 
 ดูกรจุนทะ บุคคลเม่ือกลาวโดยชอบ พึงกลาวพรหมจรรยอันสมบูรณดวยอาการ 
 ท้ังปวง บริบูรณดวยอาการท้ังปวง ไมหยอนไมยิ่ง อันศาสดากลาวไวดีแลว 
 บริบูรณสิ้นเชิง เปนพรหมจรรยอันศาสดาประกาศดีแลวดังน้ี บุคคลเม่ือกลาวโดย 
 ชอบพึงกลาวพรหมจรรยนั่นนีว้า พรหมจรรยอันสมบูรณดวยอาการท้ังปวง บริบูรณ 
 ดวยอาการท้ังปวง ไมหยอนไมยิ่ง อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณสิ้นเชิง 
 เปนพรหมจรรยอันศาสดาประกาศดีแลว ดังน้ี ฯ 
      [๑๐๘] เพราะเหตุดังน้ีนั่นแหละ จุนทะ ธรรมท้ังหลายเหลาน้ันใด อัน 
 เราแสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง บริษัทท้ังหมดเทียว พึงพรอมเพรียงกันประชุม 
 รวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะดวยพยัญชนะ ในธรรมเหลานัน้ 
 โดยวิธีท่ีพรหมจรรยนี้จะพึงเปนไปตลอดกาลยืดยาว ต้ังม่ันอยูสิ้นกาลนาน 
 พรหมจรรยนัน้จะพึงเปนไปเพ่ือเก้ือกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปน 
 อันมาก เพื่อความอนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความ 



 

 สุขแกเทพดาและมนุษยท้ังหลาย ดูกรจุนทะ ก็ธรรมท้ังหลายเหลาน้ัน อันเรา 
 แสดงแลวดวยความรูยิ่งเปนไฉน ท่ีบริษัทท้ังหมดเทียว พึงพรอมเพรยีงกันประชุม 
 รวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะดวยพยัญชนะ โดยวิธีท่ีพรหมจรรย 
 นี้จะพึงต้ังอยูตลอดกาลยืดยาวต้ังมั่นอยูสิ้นกาลนาน พรหมจรรยนั้นจะพึงเปนไป 
 เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห 
 แกชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุขแกเทพดาและมนุษยท้ังหลาย 
 คืออะไรบาง คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ 
 โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ดูกรจุนทะ ธรรมท้ังหลายเหลาน้ีแล อันเราแสดง 
 แลวดวยความรูยิ่ง ซึ่งเปนธรรมท่ีบริษัทท้ังหมดเทียว พึงพรอมเพรียงกันประชุม 
 รวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะดวยพยัญชนะ โดยวิธีท่ีพรหมจรรย 
 นี้จะพึงต้ังอยูตลอดกาลยืดยาว ต้ังม่ันอยูสิ้นกาลนาน พรหมจรรยนั้นจะพึงเปนไป 
 เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหแก 
 ชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุขแกเทพดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
      [๑๐๙] ดูกรจุนทะ ก็บริษัทเหลาน้ันแล พึงพรอมเพรยีงกัน ช่ืนบานกัน 
 ไมวิวาทกัน ศึกษาเถิด สพรหมจารีสงฆผูใดผูหนึ่งพึงกลาวธรรม หากวาในภาษิต 
 ของสพรหมจารีนั้น คําอยางนี้พึงมีแกเธอท้ังหลายวา อาวโุส ทานผูมีอายุนี้แล 
 ถือเอาอรรถน่ันแหละผิด และยกข้ึนซึ่งพยัญชนะท้ังหลายผิด ดังน้ี เธอท้ังหลาย 
 ไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานตอสพรหมจารีนั้น ครั้นแลวสพรหมจารีนั้นอันพวกเธอ 
 พึงกลาวอยางน้ีวา อาวุโส พยญัชนะเหลาน้ีหรือพยัญชนะเหลาน้ันของอรรถนี้ 
 เหลาไหนจะสมควรกวากัน อรรถน้ีหรืออรรถนั่นของพยัญชนะเหลาน้ี อยางไหน 
 จะสมควรกวากัน หากวาสพรหมจารีนั้นพึงกลาวอยางนีว้า อาวุโส พยัญชนะ 
 เหลานี้แหละของอรรถน้ีสมควรกวา และอรรถน้ีแหละของพยัญชนะเหลาน้ีสมควร 
 กวา สพรหมจารีนั้นอันพวกเธอไมพึงยินดี ไมพึงรุกราน ครัน้แลวสพรหมจารี 
 นั้นแหละ อันพวกเธอพึงใหรูดวยดี เพื่อไตรตรองอรรถน้ันและพยัญชนะเหลา 
 นั้น ฯ 
      [๑๑๐] ดูกรจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอื่นอีก พึงกลาวธรรม หาก 
 วาในภาษิตของสพรหมจารีนัน้ คําอยางนี้พึงมีแกเธอท้ังหลายวา ทานผูมีอายุนี้แล 
 ถือเอาอรรถเทาน้ันผิด ยกข้ึนซึ่งพยัญชนะท้ังหลายชอบ ดังน้ี เธอท้ังหลายไมพึง 
 ยินดี ไมพึงคัดคานตอสพรหมจารีนั้น ครั้นแลวสพรหมจารีนัน้อันพวกเธอพึงกลาว 
 อยางนี้วา อาวโุส อรรถน้ีหรืออรรถน่ันของพยัญชนะเหลาน้ีอยางไหนจะสมควร 
 กวากัน หากวาสพรหมจารีนั้นพึงกลาวอยางนีว้า อาวุโส อรรถน้ีแหละของ 
 พยัญชนะเหลาน้ีสมควรกวา สพรหมจารีนั้น อันพวกเธอไมพึงยกยอง ไมพึง 
 รุกราน ครั้นแลวสพรหมจารนีั้นแหละ อันพวกเธอพึงใหรูดวยดี เพื่อไตรตรอง 
 อรรถน้ัน ฯ 



 

      [๑๑๑] ดูกรจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอื่นอีก พึงกลาวธรรม หากวา 
 ในภาษิตของสพรหมจารีนั้น คําอยางนี้พึงมีแกเธอท้ังหลายวา ทานผูมีอายุนี้แล 
 ถือเอาอรรถเทาน้ันชอบ ยกข้ึนซึ่งพยัญชนะท้ังหลายผิด ดังน้ี พวกเธอท้ังหลาย 
 ไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานตอสพรหมจารีนั้น สพรหมจารีนั้นอันพวกเธอพึงกลาว 
 อยางนี้วา อาวโุส  พยัญชนะเหลาน้ีเทียว หรอืวาพยัญชนะเหลาน้ันของอรรถน้ี 
 เหลาไหนจะสมควรกวากัน หากวาสพรหมจารีนั้นพึงกลาวอยางนี้วา พยัญชนะ 
 เหลานี้แหละ ของอรรถน้ีแล สมควรกวา สพรหมจารีนั้นอันพวกเธอไมพึงยก 
 ยอง ไมพึงรุกราน ครั้นแลวสพรหมจารีนั้นแหละ อันพวกเธอพึงใหรูดวยด ี
 เพื่อไตรตรองพยัญชนะเหลาน้ันนั่นเทียว ฯ 
      [๑๑๒] ดูกรจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอื่นอีก พึงกลาวธรรม หากวา 
 ในภาษิตของสพรหมจารีนั้น คําอยางนี้พึงมีแกเธอท้ังหลายวา ทานผูมีอายุนี้แล 
 ถือเอาอรรถน่ันแหละชอบ ยกข้ึนซึ่งพยัญชนะท้ังหลายก็ชอบ ดังน้ี เธอท้ังหลาย 
 พึงช่ืนชม พึงอนุโมทนาภาษิตของสพรหมจารีนั้นวา ดีแลว สพรหมจารีนั้น 
 อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้า อาวุโส เปนลาภของเราท้ังหลาย อาวุโส พวกเรา 
 ไดดีแลวท่ีจักระลึกถึงทานผูมีอายุ ผูเปนสพรหมจารีเชนทาน ผูเขาถึงอรรถ ผูเขา 
 ถึงพยัญชนะอยางนี้ ดังน้ี ฯ 
      [๑๑๓] ดูกรจุนทะ เราไมแสดงธรรมเพ่ือเปนเครื่องปดกั้นอาสวะ 
 ท้ังหลายท่ีเปนไปในปจจุบันแกพวกเธออยางเดียวเทาน้ัน ดูกรจุนทะ อนึ่ง เราไมได 
 แสดงธรรมเพ่ือเปนเครื่องกําจัดอาสวะท้ังหลาย ท่ีเปนไปในสัมปรายภพอยางเดียว 
 เทาน้ัน ดูกรจุนทะ แตเราแสดงธรรมเพือ่เปนเครื่องปดกั้นอาสวะท้ังหลายที่เปน 
 ไปในปจจุบันดวย เพื่อเปนเครื่องกําจัดอาสวะท้ังหลายท่ีเปนไปในสัมปรายภพดวย 
 ดูกรจุนทะ เพราะฉะนั้นแล จีวรใดอันเราอนุญาตแลวแกพวกเธอ จีวรนั้นควร 
 แกพวกเธอ เพียงเพื่อเปนเครื่องบําบัดหนาว บําบัดรอน บําบัดสัมผัสแหงเหลอืบ 
 ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพื่อเปนเครื่องปกปดอวยัวะอันยังความ 
 ละอายใหกําเริบ บิณฑบาตใดอันเราอนุญาตแลวแกพวกเธอ บิณฑบาตน้ันควร 
 แกพวกเธอ เพียงเพื่อความต้ังอยูไดแหงกายน้ี  เพื่อยังกายน้ีใหเปนไปได เพื่อ 
 จะใหความลําบากสงบ เพื่อจะอนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา เราจักบรรเทา 
 เวทนาแก จักไมยังเวทนาใหมใหเกิดข้ึน ดวยประการดังน้ี และความเปนไป 
 แหงชีวิต ความเปนผูไมมีโทษและความอยูสําราญ จักมีแกเรา เสนาสนะใด 
 อันเราอนุญาตแลวแกพวกเธอ เสนาสนะนั้นควรแกพวกเธอ เพียงเพื่อเปนเครื่อง 
 บําบัดหนาว บําบัดรอน บําบัดสัมผัสเหลือบ ยงุ ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน 
 เพียงเพื่อเปนเครื่องบรรเทาอนัตรายอันเกิดแตฤดู เพื่อความยินดีในการหลกีออก 
 เรนอยู คิลานปจจัยเภสัชบริขารใดอันเราอนุญาตแลวแกพวกเธอ คิลานปจจัย 
 เภสัชบริขารน้ัน ควรแกพวกเธอ เพียงเพื่อเปนเครื่องกําจัดเวทนาท้ังหลายอันเกิด 



 

 แตอาพาธตางๆ ซึ่งเกิดข้ึนแลว เพื่อความเปนผูไมมีความลําบากเปนอยางยิ่ง 
 ดังน้ี ฯ 
      [๑๑๔] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชก 
 อัญญเดียรถียพงึกลาวอยางนี้วา พวกสมณศากยบุตรเปนผูขวนขวายในการประกอบ 
 ตนใหติดเนื่องในความสุขอยู ดังน้ี ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูกลาว 
 อยูอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวุโส การประกอบตนใหติดเน่ือง 
 ในความสุขน้ันเปนไฉน เพราะวา แมการประกอบตนใหติดเน่ืองในความสุขมี 
 มากหลายอยางตางๆ ประการกัน ดูกรจุนทะ การประกอบตนใหติดเนื่องในความ 
 สุข ๔ อยางเหลานี้ เปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน มิใชของ 
 พระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนไปเพ่ือความหนาย เพื่อความคลาย 
 กําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรูเพื่อ 
 พระนิพพาน ๔ อยางเปนไฉน ดูกรจุนทะ คนพาลบางคนในโลกนี้ ฆาสัตวแลว 
 ยังตนใหถึงความสุข ใหเอิบอิ่มอยู ขอนี้ เปนการประกอบตนใหติดเนื่องใน 
 ความสุขขอท่ี ๑ ดูกรจุนทะ ขออื่นยงัมีอีก คนพาลบางคนในโลกน้ีถอืเอาส่ิงของ 
 ท่ีเจาของไมไดใหแลว ยังตนใหถึงความสุข ใหเอิบอิ่มอยู ขอนี้ เปนการประกอบ 
 ตนใหติดเนื่องในความสุขขอท่ี ๒ ดูกรจุนทะขออื่นยังมีอีก คนพาลบางคนในโลก 
 นี้ กลาวเท็จแลว ยังตนใหถึงความสุขใหเอิบอิ่มอยู ขอนี้เปนการประกอบตนให 
 ติดเนื่องในความสุขขอท่ี ๓ ดูกรจุนทะ ขออื่นยังมีอีก คนพาลบางคนในโลกน้ี 
 เปนผูเพรียบพรอมพรัง่พรอมบําเรออยูดวยกามคุณท้ัง ๕ ขอนี้ เปนการประกอบตน 
 ใหติดเนื่องในความสุขขอท่ี ๔ ดูกรจุนทะ การประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข ๔ 
 ประการเหลาน้ี เปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน มิใชของพระอริยะ 
 ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนไปเพ่ือความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด 
 เพื่อความดับ เพ่ือความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระ- 
 *นิพพาน ฯ 
      [๑๑๕] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญ- 
 *เดียรถยีพึงกลาวอยางนีว้า พวกสมณศากยบุตรเปนผูขวนขวายในการประกอบตน 
 ใหติดเนื่องในความสุข ๔ อยางเหลานี้อยู ดังน้ี พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ัน 
 อันพวกเธอพึงกลาววาพวกทานอยากลาวอยางน้ีเลย พวกปรพิาชกอัญญเดียรถีย 
 เหลานั้น เมื่อจะกลาวโดยชอบพึงกลาวกะพวกเธอหามิได พวกปริพาชกอัญญ- 
 *เดียรถยีเหลานั้นพึงกลาวตูพวกเธอดวยส่ิงท่ีไมมีไมเปนจริงก็หามิได ดูกรจนุทะ 
 การประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข ๔ ประการเหลาน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 หนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง 
 เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพานโดยสวนเดียว ๔ ประการเปนไฉน ดูกรจุนทะ 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลปุฐมฌาน มีวิตก 



 

 มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ขอนี้ เปนการประกอบตนใหติดเนื่อง 
 ในความสุขขอท่ี ๑ ดูกรจุนทะ ขออื่นยังมีอีก ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใส 
 แหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวิจารสงบ ไมมีวิตก ไมมีวจิาร 
 มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข 
 ขอท่ี ๒ ดูกรจุนทะ ขออื่นยังมีอีก ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข 
 ดวยกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูได 
 ฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขอยู ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดเน่ือง 
 ในความสุข ขอท่ี ๓ ดูกรจุนทะ ก็ขออื่นยังมีอกี ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข 
 ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขา 
 เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดเน่ืองในความสุขขอท่ี ๔ 
 ดูกรจุนทะ การประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข ๔ ประการเหลานี้แล ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ 
 เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพื่อพระนิพพานโดยสวนเดยีว ดูกรจุนทะ ก็ฐานะ 
 นี้แลยอมมีได คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย พึงกลาวอยางนี้วา พวกสมณ 
 ศากยบุตรเปนผูขวนขวาย ในการประกอบตนใหติดเนื่องในความสุข ๔ ประการ 
 เหลานี้แล ดังน้ี พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ัน อันพวกเธอพึงกลาวอยางน้ี 
 พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ัน เมื่อจะกลาวกะพวกเธอ พึงกลาวไดโดยชอบ 
 พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ัน พึงกลาวตูพวกเธอดวยส่ิงไมมีจริงไมเปนจริง 
 หามิได ฯ 
      [๑๑๖] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชก 
 อัญญเดียรถียพงึกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส กเ็มื่อพวกทานประกอบตนใหติดเนื่อง 
 ในความสุข ๔ ประการเหลาน้ีอยู ผลก่ีประการ อานิสงสกี่ประการ อันทาน 
 ท้ังหลายพึงหวงัได ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้ อันพวก 
 เธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวโุส เมื่อพวกเราประกอบตนใหติดเนื่องในความ 
 สุข ๔ ประการเหลาน้ีแลอยู ผล ๔ ประการ อานิสงส ๔ ประการ อันพวกเราพึง 
 หวังได ๔ ประการเปนไฉน ดูกรอาวโุส ภิกษุในธรรมวินัยนีจ้ะเปนพระโสดาบัน 
 มีอันไมตองตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงมีอันจะตรัสรูในภายหนาเพราะสังโยชน 
 สามส้ินไป ขอนี้เปนผลประการท่ี ๑ เปนอานิสงสประการท่ี ๑ ดูกรอาวโุส ขออื่น 
 ยังมีอีก ภิกษุจะเปนพระสกทาคามี มาสูโลกน้ีคราวเดียวเทาน้ัน แลวจะทําท่ีสุด 
 แหงทุกข เพราะสังโยชนสามส้ินไป และเพราะความท่ี ราคะ โทสะ โมหะ 
 เบาบางขอนี้เปนผลประการท่ี ๒ เปนอานิสงสประการท่ี ๒ ดูกรอาวโุส ขออื่น 
 ยังมีอีก ภิกษุจะเปนอุปปาติกะ [เปนพระอนาคามี] ผูจะปรินิพพานในภพน้ัน 
 เปนผูไมตองกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ท้ัง ๕ สิ้นไป 
 ขอน้ีเปนผลประการท่ี ๓ เปนอานิสงสประการท่ี ๓ ดูกรอาวโุส ขออื่นยังมีอกี 



 

 ภิกษุทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
 สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้เปนผลประการท่ี ๔ 
 เปนอานิสงสประการท่ี ๔ ดูกรอาวโุส เมื่อพวกเราเปนผูประกอบตนใหติดเน่ืองใน 
 ความสุข ๔ ประการเหลาน้ีแลอยู ผล ๔ ประการ อานิสงส ๔ ประการเหลาน้ี 
 อันพวกเราพึงหวังได ดังน้ี ฯ 
      [๑๑๗] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชก 
 อัญญเดียรถียพงึกลาวอยางนี้วา พวกสมณศากยบุตรเปนผูมีธรรมไมต้ังม่ันแลวอยู 
 ดังน้ี ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาว 
 อยางนี้วา มีอยูแลอาวุโส ธรรมท้ังหลายอันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น ผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ทรงบัญญัติแลว แกสาวกท้ังหลาย 
 เปนธรรมอันพวกสาวกไมควรกาวลวงตลอดชีวิต ดูกรอาวโุส เสาเข่ือนหรือ 
 เสาเหล็กมีรากอันลึก อันบุคคลปกไวดีแลวเปนของไมหวั่นไหว ไมสะเท้ือน 
 แมฉันใด ดูกรอาวุโส ธรรมท้ังหลายอันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเห็น ผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ทรงบัญญัติแลวแกสาวกท้ังหลาย 
 เปนธรรมอันพวกสาวกไมควรกาวลวงตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรอาวุโส 
 ภิกษุนั้นใด เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจท่ีควรทํา 
 ทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว มีประโยชนของตนอันถึงท่ีแลวโดยลําดับ มีสังโยชน 
 ในภพหมดส้ินแลว เปนผูพนพิเศษแลวเพราะรูชอบ ภิกษุนั้นเปนผู 
 ไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการ ดูกรอาวโุส ภิกษุผูเปนขีณาสพเปนผู 
 ไมควรเพื่อจงใจปลงสัตวจากชีวิต เปนผูไมควรเพื่อถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให 
 ซึ่งนับวาเปนสวนขโมย เปนผูไมควรเพ่ืออันเสพเมถุนธรรม เปนผูไมควรเพื่ออัน 
 กลาวคําเท็จท้ังรู เปนผูไมควรเพ่ืออันบริโภคกามท่ีทําความสั่งสม เหมือนอยางท่ีตน 
 เปนผูครองเรือนในกาลกอน เปนผูไมควรเพื่ออันถงึฉันทาคติ เปนผูไมควรเพื่อ 
 อันถึงโทสาคติ เปนผูไมควรเพื่ออันถึงโมหาคติ เปนผูไมควรเพื่ออันถึงภยาคติ 
 ดูกรอาวโุส ภิกษุนั้นใด เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว มีกจิ 
 ท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว มีประโยชนของตนอันถึงแลวโดยลําดับ 
 มีสังโยชนในภพหมดส้ินแลว เปนผูพนพิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นเปนผู 
 อันไมควรแทเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการเหลานี้ ฯ 
      [๑๑๘] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญ- 
 *เดียรถยีพึงกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดมปรารถกาลนานท่ีเปนอดีต บัญญัติญาณ- 
 *ทัสนะอันไมมีฝง แตหาไดปรารภกาลนานท่ีเปนอนาคต บัญญัติญาณทัสนะท่ีไม 
 มีฝงไม การท่ีทรงบัญญัติเชนนั้น เปนเพราะเหตุไร การท่ีทรงบัญญัติเชนนั้น 
 เปนอยางไรเลา พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ันยอมสําคัญสิ่งท่ีพึงบัญญัติอันไม 
 ใชญาณทัสนะ ซึ่งเปนอยางอื่น ดวยญาณทัสนะซึ่งเปนอยางอืน่ เหมือนคนพาล 



 

 ท้ังหลายผูไมเช่ียวชาญฉะนั้น ดูกรจุนทะ สตานุสาริญาณปรารภกาลนานท่ีเปน 
 อดีตแล ยอมมีแกตถาคต ตถาคตนั้นยอมระลึกไดตลอดกาลมีประมาณเทาท่ีตน 
 จํานงและญาณอันเกิดแตความตรัสรู ยอมเกิดข้ึนแกตถาคต เพราะปรารภกาลนาน 
 ท่ีเปนอนาคตวา ชาตินี้เปนชาติมีในท่ีสุด บัดน้ีภพใหมยอมไมมี ดังน้ี ฯ 
      [๑๑๙] ดูกรจุนทะ แมหากวาส่ิงท่ีเปนอดีต ไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบ 
 ดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณสิ่งน้ัน ดูกรจุนทะ แมหากวาส่ิงท่ีเปนอดีต 
 เปนของจริง เปนของแท แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณ 
 แมสิ่งน้ัน ดูกรจุนทะ แมหากวาส่ิงท่ีเปนอดีต เปนของจริง เปนของแท 
 ประกอบดวยประโยชน ตถาคตยอมเปนผูรูกาลในส่ิงน้ัน เพื่อพยากรณปญหานั้น 
 ดูกรจุนทะ แมหากวาส่ิงท่ีเปนอนาคตไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน 
 ตถาคตก็ไมพยากรณสิ่งน้ัน ดูกรจุนทะ แมหากวาส่ิงท่ีเปนอนาคต เปนของจริง 
 เปนของแท แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณแมสิ่งน้ัน ดูกรจุนทะ 
 แมหากวาส่ิงท่ีเปนอนาคต เปนของจริง เปนของแท ประกอบดวยประโยชน 
 ตถาคตยอมเปนผูรูกาลในส่ิงน้ัน เพื่อพยากรณปญหานั้น ดูกรจุนทะ แมหากวา 
 สิ่งท่ีเปนปจจุบัน ไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตยอมไม 
 พยากรณสิ่งน้ัน ดูกรจุนทะ แมหากวาส่ิงท่ีเปนปจจุบัน เปนของจริง เปนของแท 
 แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณแมสิ่งน้ัน ดูกรจุนทะ แมหากวา 
 สิ่งท่ีเปนปจจุบัน เปนของจริง เปนของแท ประกอบดวยประโยชน ตถาคตยอม 
 เปนผูรูกาลในส่ิงน้ัน เพื่อพยากรณปญหานั้น ดวยเหตุดังน้ีแล จุนทะ ตถาคต 
 เปนกาลวาที เปนสัจจวาที เปนภูตวาที เปนอัตถวาที เปนธรรมวาที เปนวินัยวาที 
 ในธรรมท้ังหลายท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เพราะฉะนั้น ชาวโลก 
 จึงเรียกวาตถาคโต ดวยประการดังน้ีแล ฯ 
      [๑๒๐] ดูกรจุนทะ ก็สิ่งใดแล อันโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก 
 พรหมโลก อันหมูสัตวพรอมสมณพราหมณ เทพดามนุษย เห็นแลว ฟงแลว 
 ทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ สิ่งน้ัน 
 ตถาคตไดตรัสรูยิ่งแลวโดยชอบ เพราะฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคโต ดูกรจุนทะ 
 ตถาคตยอมตรัสรูอนุตรสัมโพธิญาณ ในราตรีใดก็ดี ยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส 
 นิพพานธาตุในราตรีใดก็ดี ตถาคตยอมกลาว ยอมรองเรยีก ยอมแสดงซ่ึงส่ิงใด 
 ในระหวางนี้ สิ่งน้ันท้ังหมดยอมเปนอยางนัน้ทีเดียว ยอมไมเปนโดยประการอื่น 
 เพราะฉะนั้น ชาวโลกจงึเรียกวา ตถาคโต ดูกรจุนทะ ตถาคตเปนผูกลาว 
 อยางใดทําอยางนั้น เปนผูทําอยางใดกลาวอยางนั้น ดวยเหตุดังน้ี ตถาคตช่ือวา 
 เปนผูกลาวอยางใดทําอยางนั้น หรือเปนผูทําอยางใดกลาวอยางนั้น เพราะฉะน้ัน 
 ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคโต ตถาคตเปนผูเปนใหญยิ่ง ไมมีผูเปนใหญยิ่งกวา 
 เปนผูเห็นถองแท เปนผูกุมอํานาจในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก 



 

 ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา มนุษย เพราะเหตุนั้น ชาวโลกจึงเรียก 
 วาตถาคโต ดังน้ี ฯ 
      [๑๒๑] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญ- 
 *เดียรถยีพึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวโุส เบ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอมมี สิ่งน้ีแหละ 
 จริง สิ่งอื่นเปลา หรือหนอแล ดังน้ี ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมี 
 วาทะอยางนี้แล อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคมิได 
 ทรงพยากรณไววา เบ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอมมี สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา 
 ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาว 
 อยางนี้วา ดูกรอาวุโส ก็เบ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอมไมมี สิ่งน้ีแหละจริง 
 สิ่งอื่นเปลาหรอื ดังน้ี ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางน้ี 
 อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวโุส แมขอนี้ พระผูมีพระภาคก็มิไดทรง 
 พยากรณไววา เบ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอมไมมี สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา 
 ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาว 
 อยางนี้วา ดูกรอาวุโส ก็เบ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอมมีดวย ยอมไมมีดวย 
 สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลาหรอื ดังน้ี ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
 ผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวโุส แมขอนี้พระผูมีพระภาค 
 ก็มิไดทรงพยากรณไววา เบ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอมมีดวย ยอมไมมีดวย สิ่งน้ี 
 แหละจริง สิ่งอืน่เปลา ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชก 
 อัญญเดียรถียพงึกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส กเ็บ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอม 
 มีหามิได ยอมไมมีก็หาไม สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลาหรือ ดงัน้ี ดูกรจุนทะ 
 พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวโุส 
 แมขอนี้พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงพยากรณไววา เบ้ืองหนาแตมรณะ สัตวยอม 
 มีก็หามิได ยอมไมมีก็หาไม สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ี ฯ 
      [๑๒๒] ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชก 
 อัญญเดียรถียพงึกลาวอยางนี้นา ดูกรอาวุโส กเ็พราะเหตุไร ขอนี้พระสมณโคดม 
 จึงไมไดทรงพยากรณไวเลา ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียมวีาทะอยางนี้ 
 อันพวกเธอพึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวโุส เพราะวาขอนี้ไมประกอบดวยอรรถ 
 ไมประกอบดวยธรรม ไมเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพ่ือความหนาย 
 เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่ความ 
 ตรัสรู เพื่อพระนิพพาน ฉะนั้น ขอนั้นพระผูมีพระภาคจึงมิไดทรงพยากรณไว 
 ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาว 
 พระสมณโคดมทรงพยากรณไวอยางไรเลา ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
 อยางนี้วา ดูกรอาวุโสผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวโุส 
 พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทุกข ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ 



 

 ไววา นี้ทุกขสมุทัย ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทุกขนิโรธ 
 ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังน้ีแล ฯ 
      ดูกรจุนทะ ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล คือการท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
 พึงกลาวอยางน้ีวา ดูกรอาวโุส ก็เพราะเหตุไร ขอนี้พระสมณโคดมจึงไดทรง 
 พยากรณไวเลา ดูกรจุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมวีาทะอยางนี้ อันพวกเธอ 
 พึงกลาวอยางน้ีวา ดูกรอาวโุส เพราะวาขอนี้เปนสิ่งท่ีประกอบดวยอรรถ ประกอบ 
 ดวยธรรม ขอนี้เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย เพื่อ 
 ความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่ความ 
 ตรัสรู เพื่อพระนิพพานโดยสวนเดียว ฉะนั้นขอนั้น พระผูมีพระภาคจึงไดทรง 
 พยากรณไวดังน้ี ฯ 
      [๑๒๓] ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยแมเหลาใด อันประกอบดวยสวนเบ้ืองตน 
 ทิฐินิสัยแมเหลาน้ันแล เราไดพยากรณไวแลว ทิฐินิสัยเหลาน้ัน เราพึงพยากรณ 
 ดวยประการใด และเราไมพึงพยากรณดวยประการใด ไฉนเราจักพยากรณทิฐิ 
 นิสัยเหลาน้ันกะพวกอัญญเดียรถียเหลานั้นในขอนั้นเลา ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยแม 
 เหลาใด อันประกอบดวยสวนเบ้ืองปลาย ทิฐินิสัยแมเหลานั้น เราไดพยากรณ 
 แลวกะพวกเธอ ทิฐินิสัยเหลาน้ัน เราพึงพยากรณดวยประการใด และเราไมพึง 
 พยากรณดวยประการใด ไฉนเราจักไมพยากรณทิฐินิสัยเหลาน้ันกะพวกเธอ ใน 
 ขอน้ันเลา ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยท้ังหลายอันประกอบดวยสวนเบ้ืองตน ท่ีเราได 
 พยากรณกะพวกเธอ โดยประการท่ีเราพึงพยากรณ และโดยประการท่ีเราไมพึง 
 พยากรณเปนไฉน ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณบางพวก ผูมีวาทะอยางนี้ ผูมี 
 ทิฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกเท่ียง สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดูกรจุนทะ อนึ่ง 
 สมณพราหมณบางพวก ผูมีวาทะอยางนี้ ผูมีทิฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกไมเท่ียง 
 สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา ... อัตตาและโลกเท่ียงดวยไมเท่ียงดวย ... ... อัตตา 
 และโลก สัตวทําไดเอง ... ... อัตตาและโลกผูอื่นทําให ... ... อัตตาและโลก สัตว 
 ทําไดเองดวย ผูอื่นทําใหดวย ... ... อัตตาและโลก สัตวมิไดทําเอง และผูอื่นมิ 
 ไดทํา เกิดข้ึนลอยๆ ... ... สุขและทุกขเท่ียง ... ... สุขและทุกขไมเท่ียง ... ... สุข 
 และทุกขเท่ียงดวยไมเท่ียงดวย ... ... สุขและทุกขเท่ียงก็หามิได ไมเท่ียงก็หามิได ... 
 ... สุขและทุกข สัตวทําไดเอง ... ... สุขและทุกข ผูอื่นทําให ... ... สุขและทุกข 
 สัตวทําไดเองดวย ผูอื่นทําใหดวย สุขและทุกขสัตวมิไดทําเองดวย ผูอื่นมิไดทํา 
 ใหดวย เกิดข้ึนลอยๆ สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ี ฯ 
      [๑๒๔] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด 
 ผูมีวาทะอยางนี้ ผูมีทิฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกเท่ียง สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่น 
 เปลา ดังน้ี เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว กลาวอยางนี้วา ดูกร 
 อาวุโส มีอยูหรือหนอแล คําน้ีอันทานท้ังหลายกลาววา อัตตาและโลกเท่ียง 



 

 ดังน้ี และสมณพราหมณเหลานั้นไดกลาวคําใดอยางนี้วา สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่น 
 เปลา ดังน้ี เรายอมไมคลอยตามคําน้ันของสมณพราหมณเหลานั้น ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวจําพวกหน่ึงแม 
 เปนผูมีสัญญาเปนอยางอื่นมีอยู ดูกรจุนทะ ดวยบัญญัติแมนี้แล เราไมพิจารณา 
 เห็นผูสม่ําเสมอตนเลย ผูยิ่งกวาจักมีแตท่ีไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งในบัญญัติท่ีเปน 
 อธิบัญญัตินี้โดยแทแล ฯ 
      [๑๒๕] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด 
 เปนผูมีวาทะอยางนี้ เปนผูมีทิฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกไมเท่ียง สิ่งน้ีแหละจริง 
 สิ่งอื่นเปลา ... ... อัตตาและโลกเท่ียงดวย ไมเท่ียงดวย ... ... อัตตาและโลกเท่ียงก็ 
 หามิไดไมเท่ียงก็หามิได ... ... อัตตาและโลก อันสัตวทําไดเอง ... ... อัตตาและโลก 
 ผูอื่นทําให ... ... อัตตาและโลกสัตวทําไดเองดวยผูอื่นทําใหดวย ... ... อัตตาและโลก 
 สัตวมิไดทําเอง และผูอื่นมิไดทําใหเกิดข้ึนลอยๆ ... ... สุขและทุกขเท่ียง ... ... สุข 
 และทุกขไมเท่ียง ... ... สุขและทุกขเท่ียงดวยไมเท่ียงดวย ... ... สุขและทุกขเท่ียงก็ 
 หามิได ไมเท่ียงก็หามิได ... ... สุขและทุกข สัตวทําไดเอง ... ... สุขและทุกขผูอื่น 
 ทําให ... ... สุขและทุกขสัตวทําไดเองดวย ใหผูอื่นทําใหดวย ... ... สุขและทุกข 
 สัตวมิไดทําเองดวย ผูอื่นมิไดทําใหดวย เกิดข้ึนลอยๆ สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอืน่ 
 เปลา เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว กลาวอยางนีว้า มีอยูหรือหนอแล 
 คําน้ีอันทานท้ังหลายกลาววา สุขและทุกข สัตวมิไดทําเองดวย ผูอื่นมิไดทําให 
 ดวย เกิดข้ึนลอยๆ และสมณพราหมณเหลานั้นไดกลาวคําใดแลอยางนี้วา สิง่น้ี 
 แหละจริง สิ่งอืน่เปลา ดังน้ี เรายอมไมคลอยตามคําน้ัน ของสมณพราหมณ 
 เหลานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวาในสมณพราหมณเหลานั้น 
 สัตวจําพวกหนึ่ง แมเปนผูมีสัญญาเปนอยางอื่นมีอยู ดูกรจนุทะ ดวยบัญญัติ 
 แมนี้แล เราไมพิจารณาเห็นผูสม่ําเสมอตนเลย ผูยิ่งกวาจักมแีตท่ีไหน เราผูเดียว 
 เปนผูยิ่งในบัญญัติท่ีเปนอธิบัญญัติโดยแทแล ฯ 
      ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบ้ืองตนเหลาน้ีแล ท่ีเราได 
 พยากรณกะพวกเธอ โดยประการท่ีเราพึงพยากรณ และโดยประการท่ีเราไมพึง 
 พยากรณ ไฉนเราจักพยากรณทิฐินิสัยเหลาน้ันกะพวกเธอ ในขอนั้นเลา ฯ 
      [๑๒๖] ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยท้ังหลายอันประกอบดวยสวนเบ้ืองปลาย 
 ท่ีเราไดพยากรณกะพวกเธอ โดยประการท่ีเราพยากรณแลว และโดยประการท่ี 
 เราไมพึงพยากรณ เปนไฉน ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ผูมีวาทะ 
 อยางนี้ ผูมีทิฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนาแตมรณะ อัตตามีรูป หาโรคมิได สิ่งน้ี 
 แหละจริง สิ่งอืน่เปลา ดังน้ี ดูกรจุนทะ มีสมณพราหมณพวกหน่ึง ผูมีวาทะ 
 อยางนี้ ผูมีทิฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนาแตมรณะ อัตตาไมมีรูป ... ... อัตตามีรูปดวย 
 ไมมีรูปดวย ... ... อัตตามีรูปก็หามิได ไมมีรูปก็หามิได ... ... อัตตามีสัญญา ... 



 

 ... อัตตาไมมีสัญญา ... ... อัตตามีสัญญาดวยไมมีสัญญาดวย ... ... อัตตามีสัญญาก็หา 
 มิได ไมมีสัญญาก็หามิได ... ... อัตตายอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี สิ่งน้ี 
 แหละจริง สิ่งอืน่เปลา ดังน้ี ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
 *พราหมณเหลาใด เปนผูมีวาทะอยางนี้ เปนผูมีทิฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนาแตมรณะ 
 อัตตามีรูป หาโรคมิได สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ี เราเขาไปหา 
 สมณพราหมณเหลานั้นแลว กลาวอยางนีว้า ดูกรอาวโุส มีอยูหรือหนอแล 
 คําน้ีอันทานท้ังหลายกลาววา เบ้ืองหนาแตมรณะ อัตตามีรูป หาโรคมิได และ 
 สมณพราหมณเหลานั้นกลาวคําใดแล อยางนี้วา สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา 
 ดังน้ี เรายอมไมคลอยตามคําน้ัน ของสมณพราหมณเหลานั้น ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร ดูกรจุนทะ เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวพวกหนึง่แมเปน 
 ผูมีสัญญาเปนอยางอื่นมอียู ดกูรจุนทะ ดวยบัญญัติแมนี้แล เราไมพิจารณาเห็น 
 ผูสม่ําเสมอตนเลย ผูยิ่งกวาจักมีแตท่ีไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งในบัญญัติท่ีเปน 
 อธิบัญญัตินี้โดยแทแล ฯ 
      [๑๒๗] ดูกรจุนทะ ในสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด 
 เปนผูมีวาทะอยางนี้ เปนผูมีทิฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนาแตมรณะ อัตตาไมมีรูป ... 
 อัตตามีรูปดวย ไมมีรูปดวย ... อัตตามีรูปก็หามิได ไมมีรูปก็หามิได ... อัตตามี 
 สัญญา ... อัตตามีสัญญาดวย ไมมีสัญญาดวย ... อัตตามีสัญญาก็หามิได ไมมี 
 สัญญาก็หามิได ... เบ้ืองหนาแตมรณะ อัตตายอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี 
 สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ี เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลวกลาว 
 อยางนี้วา ดูกรอาวุโส มอียูหรอืหนอแล คําน้ีอันทานท้ังหลายกลาววา 
 เบ้ืองหนาแตมรณะ ตนยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี และสมณพราหมณ 
 เหลานั้นกลาวคําใดแลอยางนี้วา สิ่งน้ีแหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังน้ี เราไมคลอย 
 ตามคําน้ันของสมณพราหมณเหลานั้น ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรจุนทะ 
 เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวพวกหนึ่งแมเปนผูมีสัญญาเปนอยางอื่น 
 มีอยู ดูกรจุนทะ ดวยบัญญัติแมนี้แล เราไมพิจารณาเห็นผูสม่ําเสมอตนเลย 
 ผูยิ่งกวาจักมีแตท่ีไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งในบัญญัติท่ีเปนอธิบัญญัตินี้ โดยแทแล 
 ดูกรจุนทะ ทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบ้ืองปลายเหลาน้ีแล ท่ีเราไดพยากรณ 
 กะพวกเธอ โดยประการท่ีเราพึงพยากรณ และโดยประการท่ีเราไมพึงพยากรณ 
 เพราะฉะนั้น ไฉนเราจักพยากรณทิฐินิสัยเหลาน้ันกะพวกเธอในขอนั้นเลา ฯ 
      [๑๒๘] ดูกรจุนทะ สติปฏฐาน ๔ ประการ อันเราแสดงแลว บัญญัติ 
 แลวอยางนี้ เพือ่ละ เพื่อกาวลวงซ่ึงทิฐินิสัย อนัประกอบดวยสวนเบ้ืองตน 
 เหลานี้ดวย ซึ่งทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบ้ืองปลาย เหลานี้ดวย ๔ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรจุนทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ 
 อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 



 

 ได ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายเนืองๆ อยู มีความเพียร ม ี
 สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณา 
 เห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา 
 และโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังหลายเนืองๆ อยู 
 มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได 
 ดูกรจุนทะ สติปฏฐาน ๔ ประการเหลานี้ อันเราแสดงแลว บัญญัติแลวอยางนี้ 
 เพื่อละ เพื่อกาวลวงซ่ึงทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบ้ืองตนเหลาน้ีดวย ซึง่ 
 ทิฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบ้ืองปลายเหลาน้ีดวย ดังน้ีแล ฯ 
      [๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระอุปทานะผูมีอายุ ยืนถวายอยูงานพัด 
 พระผูมีพระภาค ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค ครั้งน้ันแล พระอุปทานะผูมีอายุ ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา นาอัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมีแลว พระเจาขา 
 ธรรมปริยายน้ี นาเลื่อมใสนัก พระเจาขา ธรรมปริยายน้ี นาเลื่อมใสดีนัก 
 พระเจาขา ธรรมปริยายน้ีมีนามวากระไร พระเจาขา พระผูมีพระภาคจึงตรสัวา 
 ดูกรอุปทานะ เพราะฉะนั้นแล เธอจงทรงจําธรรมปริยายน้ีไวเถิดวา "ปาสาทิกะ" 
 ดังน้ีเทียว ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว พระอุปทานะผูมีอายุ ยินดี 
 ช่ืนชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ดังน้ีแล ฯ 
                       จบ ปาสาทิกสูตร ท่ี ๖ 
                          ---------- 
                       ๗. ลักขณสูตร (๓๐) 
      [๑๓๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระมหาบุรุษผู 
 สมบูรณดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการเหลาน้ี ยอมมีคติเปนสองเทาน้ัน 
 ไมเปนอยางอืน่ คือ ถาครองเรือน จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปน 
 พระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะ 
 แลว มีราชอาณาจักรม่ันคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชาง 
 แกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกวเปนท่ี ๗ 
 พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย 
 สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม โดยเสมอ มิตองใช 
 ศัสตรา มิตองใชอาชญา มิไดมีเสนียด ครอบครองแผนดิน มสีาครเปน 
 ขอบเขต มิไดมีเสาเข่ือน มิไดมีนิมิต ไมมีเสี้ยนหนาม สําเร็จ แพรหลาย 



 

 มีความเกษม สําราญ ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา คือ กิเลสอันเปดแลวในโลก ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการนั้น เปนไฉน ซึ่งพระมหาบุรุษประกอบแลวยอม 
 มีคติเปนสองเทาน้ัน ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจา- 
 *จักรพรรดิ ฯลฯ อนึ่ง ถาพระมหาบุรุษน้ัน เสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะ 
 ไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย พระมหาบุรุษในโลกน้ี 
      ๑. มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี ภิกษุท้ังหลาย การท่ีพระมหาบุรุษ 
 มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี นี้เปนมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษ ฯ 
      ๒. ณ พื้นภายใตฝาพระบาท ๒ ของพระมหาบุรุษ มีจักรเกิดข้ึน มีซี่กํา 
 ขางละพัน มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการท้ังปวง ภิกษุท้ังหลาย แมการท่ีพื้น 
 ภายใตฝาพระบาทท้ัง ๒ ของพระมหาบุรุษ มีจักรเกิดข้ึน มีซี่กําขางละพัน มีกง 
 มีดุม บริบูรณดวยอาการท้ังปวง นี้ก็มหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษ ฯ 
      ๓. มีสนพระบาทยาว ฯ 
      ๔. มีพระองคุลียาว ฯ 
      ๕. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม ฯ 
      ๖. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย ฯ 
      ๗. มีพระบาทเหมือนสังขคว่ํา ฯ 
      ๘. มีพระชงฆรีเรยีวดุจแขงเน้ือทราย ฯ 
      ๙. เสด็จสถติยืนอยูมิไดนอมลง เอาฝาพระหัตถท้ังสองลูบคลําไดถึง 
 พระชาณุท้ังสอง ฯ 
     ๑๐. มีพระคุยหะเรนอยูในฝก ฯ 
     ๑๑. มีพระฉวีวรรณดุจวรรณะแหงทองคํา คือ มีพระตจะ ประดุจหุม 
 ดวยทอง ฯ 
     ๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจงึมิติดอยูใน 
 พระกายได ฯ 
     ๑๓. มีพระโลมชาติเสนหนึ่งๆ เกิดในขุมละเสนๆ ฯ 
     ๑๔. มีพระโลมชาติมีปลายข้ึนชอยข้ึนขางบน มีสีเขียว มีสีเหมือนดอก 
 อัญชัญ ขดเปนกุณฑลทักษิณาวัฏ ฯ 
     ๑๕. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม ฯ 
     ๑๖. มีพระมังสะเต็มในท่ี 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. มีพระสุรเสียงดุจเสยีงแหงพรหม ตรสัมีสําเนียงดังนกกรวิก ฯ 
     ๒๙. มีพระเนตรดําสนิท [ดําคม] ฯ 
     ๓๐. มีดวงพระเนตรดุจตาแหงโค ฯ 
     ๓๑. มีพระอุณณาโลมบังเกิด ณ ระหวางพระขนง มีสีขาวออน ควร 
 เปรียบดวยนุน ฯ 
     ๓๒. มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมการท่ีพระมหาบุรุษ มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบ 
 พระพักตรนี้ ก็เปนมหาปุริสลักษณะของพระมหาบุรุษน้ัน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาปุรสิลักษณะ ๓๒ ประการเหลาน้ีแล ท่ีมหาบุรุษ 
 ประกอบแลว ยอมเปนเหตุใหมีคติเปนสองเทาน้ัน ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครอง 
 เรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรด์ิ ฯลฯ อนึ่งถาพระมหาบุรุษน้ันออกจากเรือนทรง 
 ผนวชเปนบรรพชิต จะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอนั 
 เปดแลวในโลก ภิกษุท้ังหลาย พวกฤาษีแมเปนภายนอก ยอมทรงจํามหาปุริส- 
 *ลักษณะของพระมหาบุรุษ ๓๒ เหลานี้ได แตฤาษีท้ังหลายนั้น ยอมไมทราบวา 
 เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก สัตวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมน้ี 
 อันตนทําส่ังสมพอกพูนไพบูลย สัตวท่ีบําเพ็ญกุศลกรรมน้ัน ยอมครอบงําเทวดา 
 ท้ังหลายอื่นในโลกสวรรค โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุข 
 ทิพย ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย 
 และโผฏฐัพพทิพย ครั้นจุติจากโลกสวรรคนัน้แลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอม 
 ไดเฉพาะ ซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ ฯ 
      [๑๓๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน เปนผูมีสมาทานม่ันในกุศลธรรม มีสมาทานไมถอยหลงัในกายสุจริต 
 ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต ในการบําเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษา 
 อุโบสถ ในการปฏิบัติดีในมารดา ในการปฏิบัติดีในบิดา ในการปฏิบัติดีในสมณะ 
 ในการปฏิบัติดีในพรหม ในความเปนผูเคารพตอผูใหญในสกุลและในธรรมเปน 



 

 อธิกุศลอื่นๆ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 เพราะกรรมน้ัน อันตนทําส่ังสม พอกพูนไพบูลย ตถาคตยอมครอบงําเทวดา 
 ท้ังหลายอื่นในโลกสวรรค โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุข 
 ทิพย ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย 
 และโผฏฐัพพทิพย ครั้นจุติจากโลกสวรรคนัน้แลว มาถึงความเปนอยางนี้ ยอม 
 ไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะนี้ ฯ 
      [๑๓๒] พระมหาบุรุษน้ัน มีพระบาทต้ังอยูเฉพาะเปนอันดี คือทรง 
 เหยียบพระบาทเสมอกันบนพ้ืน ทรงยกพระบาทข้ึนก็เสมอกัน ทรงจดภาคพ้ืนดวย 
 ฝาพระบาททุกสวนเสมอกัน พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครอง 
 เรือนจะเปนพระเจาจักรพรรดิ์ดํารงอยูในธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนอิสระ 
 ในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชํานะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง 
 สมบูรณดวยรตนะ ๗ ประการ คือ จักรรัตน หัสดีรัตน อัสวรัตน มณีรัตน 
 อิตถีรัตน คฤบดีรัตน ปริณายกรัตนเปนท่ี ๗ และมีพระราชโอรสมากกวาพัน 
 ลวนเปนผูแกลวกลา มีพระรูปสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายเีสนาแหงปรปกษ 
 เสียได และพระมหาบุรุษน้ันทรงชนะโดยธรรมมิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตรา 
 ปกครองแผนดินนี้มีสาครเปนขอบเขต มิไดมีเสาเข่ือน มิไดมีนิมิต ไมมีเสี้ยน 
 หนาม มั่งค่ังแพรหลาย มีความเกษมสําราญ มิไดมีเสนียด เมื่อเปนพระราชาจะ 
 ไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดผลขอนี้ คือ ไมมีใครๆ ท่ีเปนมนุษย ซึ่งเปน 
 ขาศึกศัตรูจะพึงขมได อนึ่ง ถาพระมหาบุรุษน้ันออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพ- 
 *ชิต จะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอนัเปดแลวในโลก 
 เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ ไมมี 
 เหลาขาศึกศัตรูภายในหรือภายนอก คือ ราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณพราหมณ 
 เทวดา มาร พรหม ใครๆ ในโลกจะพึงขมได พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความ 
 นี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา ฯ 
       [๑๓๓] พระมหาบุรุษยินดีในวจีสัจ ในธรรม [กุศลกรรมบถ] ความ 
             ฝกตน ความสํารวม ความเปนผูสะอาด ศีลท่ีเปนอาลัย 
             อุโบสถกรรม ความไมเบียดเบียนเหลาสัตว และกรรมอันไม 
             สาหัส สมาทานแลวมั่นคง ทรงประพฤติมาแลวอยางรอบคอบ 
             เพราะกรรมนั้น พระมหาบุรุษจึงหลกีไปสูไตรทิพย เสวย 
             ความสุขและสมบัติเปนท่ีเพลิดเพลินยินดี จุติจากไตรทิพยแลว 
             เวียนมาในโลกนี้ เหยียบปฐพีดวยฝาพระบาทอันเรียบ พวก 
             พราหมณผูทํานายพระลักษณะมาประชุมกันแลวทํานายวา พระ- 
             *ราชกุมารน้ีมีฝาพระบาทประดิษฐานเรียบ เปนคฤหัสถหรอื 
             บรรพชิต ก็ไมมีใครขมได พระลักษณะนั้นยอมเปนนิมิตสอง 



 

             เนื้อความนั้น พระราชกุมารน้ี เมื่ออยูครองฆราวาส ไมมีใคร 
             สามารถขมได มีแตครอบงําพวกปรปกษเหลาศัตรูมิอาจย่ํายีได 
             ใครๆ ท่ีเปนมนุษยในโลกนี้หาขมไดไม เพราะผลแหงกุศล 
             กรรมน้ัน ถาพระราชกุมารเชนนั้น เขาถึงบรรพชา ทรงยินด ี
             ยิ่งดวยความพอใจในเนกขัมมะ จะมีพระปรีชาเห็นแจมแจง 
             เปนอัครบุคคล ไมถึงความเปนผูอันใครๆ ขมได ยอมเปนผู 
             สูงสุดกวานรชน อันนี้แลเปนธรรมดาของพระกุมารน้ัน ฯ 
      [๑๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน ไดเปนผูนําความสุขมาใหแกชนเปนอันมาก บรรเทาภัยคือความ 
 หวาดกลัวและความหวาดเสียว จัดความรักษาปกครองปองกันโดยธรรม และ 
 บําเพ็ญทานพรอมดวยวัตถุอันเปนบริวาร เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอม 
 เขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมน้ันอันตนทําส่ังสม พอกพูน ไพบูลย ฯ 
      ตถาคตยอมครอบงําเทวดาท้ังหลายอื่นในโลกสวรรคโดยสถาน ๑๐ คือ 
 อายุทิพย วรรณทิพย ความสุขทิพย ยศทิพย ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย 
 เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย และโผฏฐัพพทิพย ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้น 
 แลว มาถึงความเปนอยางนี้ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะนี้ คือ ในฝาพระ 
 บาทท้ัง ๒ มีจักรเกิดเปนอันมาก มีซี่กําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการ 
 ท้ังปวง มีระหวางอันกุศลกรรมแบงเปนอันดี พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น 
 ถาอยูครองเรือน จะเปนพระเจาจักรพรรด์ิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร 
 เมื่อเปนพระราชาจะไดผลขอนี้ คือ มีบริวารมาก คือ มีบริวารเปนพราหมณ เปน 
 คฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปน 
 กองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปน 
 ราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษน้ันออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิต จะเปนพระ 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอนัเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระ 
 พุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ มีบริวารมาก คือ มี 
 บริวารเปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย 
 เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระ 
 โบราณกเถระท้ังหลาย จึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา 
      [๑๓๕] พระมหาบุรุษเคยเปนมนุษยในชาติกอนๆ ผูนําความสุขมา 
            ใหแกชนมาก บรรเทาภัยคือ ความหวาดกลัวและความ 
            หวาดเสียว ขวนขวายในความคุมครองรักษาปองกัน เพราะ 
            กรรมน้ัน พระมหาบุรุษจึงหลีกไปสูไตรทิพย เสวยความสุข 
            และสมบัติเปนท่ีเพลิดเพลินยินดี ครั้นจุติจากไตรทิพยแลว 
            เวียนมาในโลกนี้ ยอมไดลายจักรท้ังหลาย มีซี่กําพันหนึ่ง มี 



 

            กง มีดุม โดยรอบ ในฝาพระบาทท้ัง ๒ พวกพราหมณผู 
            ทํานายลักษณะมาประชุมกันแลวเห็นพระราชกุมารมีลักษณะอัน 
            เกิดดวยบุญเปนรอยๆ แลวทํานายวา พระราชกุมารน้ีจักมี 
            บริวาร ย่ํายีเสียซ่ึงศัตรู เพราะจักรท้ังหลายมีกงโดยรอบอยาง 
            นั้น ถาพระราชกุมารเชนนั้นไมเขาถึงบรรพชา จะยังจักรให 
            เปนไป และปกครองแผนดิน มีกษัตริยท่ีมียศมากเปนอนุยนต 
            ติดตามหอมลอมพระองค ถาและพระราชกุมารเชนนั้นเขาถึง 
            บรรพชา เปนผูยินดียิ่งดวยความพอใจในเนกขัมมะ จะมีพระ 
            ปรีชาเห็นแจมแจง พวกเทวดา มนุษย อสูร ทาวสักกะ 
            ยักษ คนธรรพ นาค วิหค และสัตว ๔ เทา ท่ีมียศมากจะ 
            หอมลอมพระองคผูไมมีใครยิ่งกวา อนัเทวดาและมนุษยบูชา 
            แลว ฯ 
      [๑๓๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน ละปาณาติบาตแลว เวนขาดจากปาณาติบาตแลว วางทัณฑะ วาง 
 ศาตราแลว มีความละอาย มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู 
 ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมน้ัน 
 อันตนทําส่ังสมพอกพูนไพบูลย ตถาคตยอมครอบงําเทวดาท้ังหลายอื่นในโลก 
 สวรรค โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุขทิพย ยศทิพย 
 ความเปนอธิบดีทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย และโผฏฐัพพ- 
 *ทิพย ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี ้ยอมไดเฉพาะซึ่ง 
 มหาปุริสลักษณะ ๓ ประการ คือ สนพระบาทยาว ๑ มีนิ้วพระหัตถและนิ้วพระบาท 
 ยาว ๑ มีพระกายตรงดังวากายแหงพรหม ๑ พระมหาบุรุษน้ันสมบูรณดวยลักษณะ 
 ท้ังหลายน้ัน ถาอยูครองเรือน จะเปนพระเจาจักรพรรด์ิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชา 
 จะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาไดผลขอนี้ คือ มีพระชนมายุยืนดํารงอยูนาน ทรง 
 อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไมมีใครๆ ท่ีเปนมนุษยซึ่งเปนขาศึกศัตรูสามารถปลง 
 พระชนมชีพในระหวางได ถาพระมหาบุรุษน้ันออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิต 
 จะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อ 
 เปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดผลขอนี้ คือ มีพระชนมายุ 
 ยืนดํารงอยูนาน ทรงอภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไมมีขาศึกศัตรูจะเปนสมณะ 
 พราหมณ เทวดา พรหม มาร ใครๆ ในโลก สามารถปลงพระชนมชีพใน 
 ระหวางได พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลาย จงึ 
 กลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลาน้ันวา 
      [๑๓๗] พระมหาบุรุษทรงทราบวาการฆาอันเปนเหตุใหสัตวตายวาเปน 
            ภัยแกตน ไดเปนผูเวนขาดแลว เบ้ืองหนาแตมรณะ ไดไป 



 

            แลวสูสวรรค เพราะกรรมท่ีทรงประพฤติดีแลวนั้น เสวยวิบาก 
            อันเปนผลแหงกรรมท่ีทรงทําดีแลวจุติ [จากสวรรค] แลวเวียน 
            มาในโลกนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งลักษณะ ๓ ในโลกนี้ คือ มี 
            สนพระบาทยาวงาม ๑ พระกายเกิดดีตรงสวยงาม ประหน่ึงวา 
            กายพรหม มีพระพาหางาม มีความเปนหนุม ทรวดทรงสวย 
            เปนสุชาต ๑ มีนิ้วพระหัตถและนิ้วพระบาทยาวออนดังปุยฝาย ๑ 
            พระชนกเปนตนทรงบํารุงพระราชกุมาร เพื่อใหมีพระชนมายุ 
            เปนไปนาน เพราะพระองคทรงสมบูรณดวยปุริสลักษณะ ๓ 
            ประการ ถาพระราชกุมารเปนคฤหัสถ ก็จะใหพระชนมชีพ 
            เปนไปนาน ถาทรงผนวชก็จะใหพระชนมชีพเปนไปนานกวาน้ัน 
            เพื่อใหวสีและอิทธิเจรญิไป พระลักษณะนั้นเปนนิมิต เพื่อ 
            ความเปนผูมีชนมายุยืนดวยประการดังน้ี ฯ 
      [๑๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน เปนผูใหของท่ีควรเค้ียวและของท่ีควรบริโภคอนัประณีตและมีรสอรอย 
 และใหน้ําท่ีควรซดควรด่ืม ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เพราะกรรมน้ัน อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ 
 ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริส 
 ลักษณะนี้ คือมีมังสะอูมในท่ี ๗ สถาน คือท่ีหลังพระหัตถท้ัง ๒ ก็มีมังสะอูม 
 ท่ีหลังพระบาททั้ง ๒ ก็มีมังสะอูม ท่ีบนพระอังสาท้ัง ๒ ก็มีมังสะอูม ท่ีลําพระศอ 
 ก็มีมังสะอูม พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือน จะเปน 
 พระเจาจักรพรรด์ิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับ 
 ผลขอนี้ คือ ยอมเปนผูไดของท่ีควรเค้ียวและของท่ีควรบริโภคอันประณีตและมี 
 รสอรอย และไดน้ําท่ีควรซดควรด่ืม ถาพระมหาบุรุษน้ัน ออกจากเรือนทรงผนวช 
 เปนบรรพชิต จะเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว 
 ในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี ้
 คือ ทรงไดของท่ีควรเค้ียว และของท่ีควรบริโภคอันประณีต และมีรสอรอย 
 และทรงไดน้ําท่ีควรซดควรด่ืม พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีไว พระโบราณก 
 เถระท้ังหลาย จึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา 
      [๑๓๙] พระมหาบุรุษอุดม เปนผูใหของท่ีควรเค้ียว และของท่ีควร 
            บริโภค และน้ําท่ีควรซดควรด่ืม มีรสอนัเลิศ เพราะกรรมท่ี 
            ทรงประพฤติดีแลวนั้น พระมหาบุรุษน้ัน จึงบันเทิงใจอยูนาน 
            ในสวนนันทวัน มาในโลกนี้ ยอมไดมงัสะอูมเจ็ดแหง และ 
            ไดพื้นพระหัตถและพระบาทออนนุม บัณฑิตผูฉลาดในนิมิต 
            แหงลักษณะ กลาวไวเพื่อความเปนผูไดของควรเค้ียวและ 



 

            โภชนะอันมีรส ลักษณะนั้น ใชวาจะสองอรรถ แมแก 
            พระมหาบุรุษผูเปนคฤหัสถเทาน้ัน ถึงพระมหาบุรุษทรงผนวช ก็ 
            ไดขัชชโภชนาทิวัตถุนัน้เหมือนกัน พระองคเปนผูไดของควร 
            เค้ียวและโภชนะมีรสอนัอุดม บัณฑิตท้ังหลายกลาวแลววา 
            พระองคเปนผูตัดกิเลสเปนเครื่องผูกของคฤหัสถท้ังปวงเสีย ฯ 
      [๑๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน เปนผูสงเคราะหประชาชนดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ การให การกลาว 
 คําเปนท่ีรัก การประพฤติใหเปนประโยชน และความเปนผูมีตนเสมอ ตถาคต 
 ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมน้ัน อัน 
 ตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรคนั้นแลวมาสูความ 
 เปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ท้ัง ๒ นี้ คือ พระหัตถและ 
 พระบาทมีพื้นออนนุม ๑ และมีพระหัตถและพระบาทมีลายดังวารางขาย ๑ พระ 
 มหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะท้ัง ๒ นั้น ถาอยูครองเรอืนจะไดเปนพระเจาจักร- 
 *พรรด์ิ ฯลฯ เม่ือเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ 
 มีบริวารชนอันพระองคทรงสงเคราะหแลวเปนอยางดี บริวารชนท่ีพระองคทรง 
 สงเคราะหเปนอยางดีนั้น เปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาว 
 ชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปนนายประตู เปน 
 อํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษน้ัน 
 ออกจากเรอืนทรงผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มี 
 หลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระ 
 พุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริวารชนอันพระองคทรงสงเคราะหแลวเปนอยาง 
 ดี บริวารชนท่ีพระองคทรงสงเคราะหเปนอยางดีนั้น เปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปน 
 อุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคน 
 ธรรพ พระผูมพีระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถา 
 ประพันธนี้ในพระลักษณะเหลาน้ันวา 
      [๑๔๑] พระมหาบุรุษ ทําแลว ประพฤติแลว ซึ่งการให ๑ ซึ่ง 
            ความเปนผูประพฤติใหเปนประโยชน ๑ ซึ่งความเปนผูกลาว 
            คําเปนท่ีรัก ๑ ซึ่งความเปนผูมีพระฉันทะเสมอกัน ๑ ให 
            เปนความสงเคราะหอยางดีแกชนเปนอันมาก ยอมไปสูสวรรค 
            ดวยคุณอันตนมิไดดูหม่ิน จุติ [จากสวรรค] แลวเวยีนมาใน 
            โลกนี้ เปนพระกุมารยังหนุมแนนงดงาม ยอมไดเฉพาะซึ่ง 
            ความเปนผูมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุมดวย ซึ่งความ 
            เปนผูมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายเปนรางขายงามยิ่ง และ 
            มีสวนสวยนาชมดวย พระองคมาสูแผนดินนี้ มีบริวารชนอัน 



 

            พระองคพึงตรวจตราและสงเคราะหดี ตรัสถอยคําเปนท่ีนารัก 
            แสวงหาผลประโยชนเกื้อกูลและความสุขให ทรงประพฤติ 
            ความดีมากหลายท่ีพระองคโปรดยิ่ง ถาพระองคทรงละความ 
            บริโภคกามารมณท้ังปวงเปนพระชินะตรัสธรรมกถาแกประชุม 
            ชน ประชุมชนก็จะสนองคําของพระองค เลื่อมใสยิ่งนัก ครั้ง 
            ฟงธรรมแลว ยอมจะพากันประพฤติธรรมสมควรแกธรรม ฯ 
      [๑๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน เปนผูกลาววาจาประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม แนะนําประ 
 ชาชนเปนอันมาก เปนผูนําประโยชนและความสุขมาใหแกสัตวท้ังหลาย เปน 
 ผูบูชาธรรมเปนปรกติ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตก เพราะกรรมน้ัน อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ จุติจาก 
 โลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ 
 ๒ ประการน้ี คือมีพระบาทดุจสังขคว่ํา ๑ มีพระโลมชาติลวนมีปลายชอนข้ึน 
 ขางบนทุกๆ เสน ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะท้ัง ๒ นั้น ถาอยู 
 ครองเรอืนจะไดเปนพระเจาจักรพรรด์ิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปน 
 พระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูเลิศประเสริฐ เปนประธานสูงสุด ดีกวา 
 หมูชนท่ีบริโภคกาม ถาพระมหาบุรุษออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปน 
 พระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูเลิศ 
 ประเสริฐ เปนประธานสูงสุด ดีกวาสรรพสัตว พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ 
 ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลาน้ันวา 
      [๑๔๓] พระมหาบุรุษ พิจารณากอน จึงกลาวคําอันประกอบดวยอรรถ 
            และธรรม แสดงแลวกะประชาชนเปนอันมาก เปนผูนํา 
            ประโยชนและความสุขมาใหแกสัตวท้ังหลาย เปนผูไมตระหน่ี 
            ไดเสียสละบูชาธรรมแลว พระองคยอมไปสูสุคติ บันเทิงอยู 
            ในสุคตินั้น เพราะกรรมอันพระองคประพฤติดีแลว มาในโลก 
            นี้ ยอมไดลักษณะ ๒ ประการ เพื่อความเปนผูมีความสุขอัน 
            อุดม พระมหาบุรุษน่ันนั้น มีพระโลมชาติมีปลายชอนข้ึนขางบน 
            และมีพระบาทดํารงอยูแลวเปนอันดี อนัพระมังสะและโลหิต 
            ปดบัง อันหนังหุมหอแลว และมีพระเพลาเบ้ืองบนงาม พระ- 
            *มหาบุรุษเชนนั้น ถาอยูครองเรือนจะถึงความเปนผูเลิศกวาพวก 
            ท่ีบริโภคกาม ไมมีใครๆ ยิ่งกวาพระองคทรงครอบงําชมพูทวีป 
            เสียส้ิน อนึ่ง หากพระองคทรงผนวช ก็จะทรงพระวิริยะอยาง 
            ประเสริฐ ถึงความเปนผูเลิศกวาสรรพสัตว ไมมีใครๆ ยิ่งกวา 



 

            พระองคได ทรงครอบงําโลกท้ังปวงอยู ฯ 
      [๑๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน เปนผูต้ังใจสอนศีลปะ วิชชา จรณะ [ขอท่ีควรประพฤติ] หรือ 
 กรรม [ปญญาเปนเครื่องรูวาสตัวมีกรรมเปนของตน] ดวยมนสิการวา ทําไฉน 
 ชนท้ังหลายน้ีพึงรูเรว็ พึงสําเร็จเรว็ ไมพึงลําบากนาน ตถาคตยอมเขาถึงสุคติ 
 โลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมน้ัน อันตนทํา สั่งสม 
 พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจติุจากโลกสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ 
 ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะน้ี คือ มีพระชงฆเรียวดงัแขงแหงเน้ือทราย พระ- 
 *มหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรด์ิ ฯลฯ 
 เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ จะทรงได 
 เฉพาะซึ่งหัตถาทิวาหนะ อันคูควรแกพระราชา ซึ่งเปนองคแหงเสนาของพระราชา 
 และเครื่องราชูปโภคอันสมควรแกพระราชาโดยพลัน ฯลฯ ถาพระมหาบุรุษน้ัน 
 ออกจากเรอืนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มี 
 หลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปน 
 พระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือจะทรงไดเฉพาะซ่ึงจีวราทิปจจัยอันสมควรแก 
 สมณะ และจตุบริษัทอันเปนองคของสมณะ และทรงไดบริขารเปนสมณูปโภค 
 อันสมควรแกสมณะโดยพลัน พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีไว พระโบราณก- 
 *เถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา 
      [๑๔๕] พระมหาบุรุษปรารถนาอยูวา ทําไฉน พวกศึกษาเหลาน้ีจะรู 
            แจมแจงเร็วในศิลปะ ในวิชชา ในจรณะ และในกรรม และ 
            ดวนบอกศิลปะท่ีไมเปนไปเพ่ือจะเบียดเบียนแกใครๆ ดวย 
            ความต้ังใจวา ผูศึกษาจะไมลําบากนาน ครั้นทํากุศลกรรมมี 
            ความสุขเปนผลน้ันแลว ยอมไดพระชงฆท้ังคูเปนท่ีชอบใจ มี 
            ทรวดทรงดี กลมกลอม เปนสุชาต เรียวไปโดยลําดับ มี 
            โลมชาติมีปลายชอยข้ึนขางบน มีหนังอันละเอียดหุมหอแลว 
            บัณฑิตท้ังหลายชมพระมหาบุรุษน้ันวา พระองคมีพระชงฆดังวา 
            แขงแหงเน้ือทราย และชมพระลักษณะ คือโลมชาติเสนหนึ่งๆ 
            อันประกอบดวยสมบัติท่ีใครๆ ปรารถนา รวมเขาไวในท่ีนี้ 
            พระมหาบุรุษเม่ือยังไมทรงผนวช ก็ไดลักษณะนั้น ในท่ีนี้ 
            เร็วพลัน ถาพระมหาบุรุษเชนนั้นเขาถึงบรรพชา ทรงยินดียิ่ง 
            แลวดวยความพอพระทัยในเนกขัมมะ มีพระปรีชาเห็นแจมแจง 
            ทรงพระวิริยะยอดเยีย่ม จะทรงไดพระลักษณะเปนอนุโลมแก 
            พระลักษณะท่ีสมควรเร็วพลัน ฯ 
      [๑๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 



 

 กําเนิดกอน เปนผูเขาหาสมณะหรือพราหมณแลวซักถามวา ขาแตทานผูเจริญ 
 กรรมสวนกุศลเปนอยางไร กรรมสวนอกุศลเปนอยางไร กรรมสวนท่ีมีโทษเปน 
 อยางไร กรรมสวนท่ีไมมีโทษเปนอยางไร กรรมท่ีควรเสพเปนอยางไร กรรมท่ี 
 ไมควรเสพเปนอยางไร กรรมอะไรขาพเจาทําอยูพึงเปนไปเพ่ือไมเปนประโยชน 
 เพื่อทุกขตลอดกาลนาน อนึ่ง กรรมอะไรขาพเจาทําอยูพึงเปนไปเพ่ือเปนประโยชน 
 เพื่อสุขตลอดกาลนาน ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตก เพราะกรรมน้ัน อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติ 
 จากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะน้ี 
 คือ มีพระฉวีสุขุมละเอียด เพราะพระฉวีสุขุมและละเอียด ธุลีละอองมิติด 
 พระกายได พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปน 
 พระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับ 
 ผลขอนี้ คือ มีปญญามาก ไมมีบรรดากามโภคีชนผูใดผูหนึ่งมีปญญาเสมอ หรือ 
 มีปญญาประเสริฐกวาพระองค ถาพระมหาบุรุษน้ันออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต 
 จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อ 
 เปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระปรีชา 
 มาก มีพระปรีชากวางขวาง มีพระปรีชาราเริง มีพระปรีชาวองไว มีพระปรีชา 
 เฉียบแหลม มีพระปรีชาทําลายกิเลส ไมมีบรรดาสรรพสัตวผูใดผูหนึ่งมีปญญา 
 เสมอ หรือมีปญญาประเสริฐกวาพระองค พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความน้ีไว 
 พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา 
      [๑๔๗] พระมหาบุรุษ เคยเปนมนุษยในชาติกอนๆ ประสงคจะรูท่ัวถึง 
            เขาหาบรรพชิต สอบถามต้ังใจฟงดวยด ีมุงความเจริญอยูภายใน 
            ไตรตรองกถาอันประกอบดวยอรรถ มาอุบัติเปนมนุษย มี 
            พระฉวีละเอียด เพราะกรรมอันดําเนินไปเพ่ือความไดเฉพาะซึ่ง 
            ปญญา บัณฑิตผูฉลาดในลักษณะและนิมิตทํานายวา พระ- 
            *ราชกุมารเชนนี้จะทรงหยั่งทราบอรรถอันสุขุมแลวเห็นอยู ถาไม 
            เขาถึงบรรพชาก็จะยังจกัรใหเปนไป ปกครองแผนดิน ใน 
            การส่ังสอนส่ิงท่ีเปนประโยชนและในการกําหนด ไมมีใคร 
            ประเสริฐหรือเสมอเทาพระองค ถาพระราชกุมารเชนนั้น เขาถึง 
            บรรพชายินดียิ่งดวยความพอพระทัยในเนกขัมมะ จะมีพระ- 
            *ปรีชาเห็นแจมแจง ทรงไดพระปรีชาอันพิเศษ อันยอดเยี่ยม 
            บรรลุพระโพธิญาณ ทรงพระปรีชาอนัประเสริฐกวางขวางดัง 
            แผนดิน ฯ 
      [๑๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน เปนผูไมมีความโกรธ ไมมีความแคนใจ แมถูกคนหมูมากวาเอาก็ 



 

 ไมขัดใจ ไมโกรธ ไมปองราย ไมจองผลาญ ไมทําความโกรธความเคืองและ 
 ความเสียใจใหปรากฎ และเปนผูใหเครื่องลาดมีเนื้อละเอียดออน และใหผา 
 สําหรับนุงหม คือ ผาโขมพัสตรมีเนื้อละเอียด ผาฝายมีเนื้อละเอียด ผาไหมมี 
 เนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนา 
 แตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมน้ัน อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ 
 ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริส- 
 *ลักษณะนี้ คือ มีวรรณะดังทองคํา มีผิวหนังคลายทองคํา พระมหาบุรุษสมบูรณ 
 ดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรอืนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปน 
 พระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ จะไดเครื่องลาดมี 
 เนื้อละเอียดออน ท้ังไดผาสําหรับนุงหม คือ ผาโขมพัสตรมีเนื้อละเอียด ผาฝาย 
 มีเนื้อละเอียด ผาไหมมีเนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด ถาพระมหาบุรุษน้ัน 
 ออกจากเรอืนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มี 
 หลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปน 
 พระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ ทรงไดเครื่องลาดมีเนื้อละเอียดออน ทรงไดผา 
 สําหรับนุงหม คือ ผาโขมพัสตรมีเนื้อละเอียด ผาฝายมีเนื้อละเอียด ผาไหมมี 
 เนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระ- 
 *โบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา 
      [๑๔๙] พระมหาบุรุษอธิษฐานความเปนผูไมโกรธไว และไดใหทานคือ 
            ผาเปนอันมาก ลวนแตมีเนื้อละเอียดและมีสีดี เปนผูดํารงอยู 
            ในภพกอนๆ ทรงเสียสละเหมือนฝนตกท่ัวแผนดิน ครั้นทรง 
            ทํากุศลกรรมน้ันแลว จติุจากมนุษยโลกเขาถึงเทวโลก เสวย 
            วิบาก อันเปนผลกรรมท่ีทําไวดี มีพระฉวีเปรียบดวยทอง ดุจ 
            พระอินทรผูประเสริฐกวาสุรเทวดา ยอมลบลนอยูในเทวโลก 
            ถาเสด็จครองเรอืนยังไมประสงคท่ีจะทรงผนวช ก็จะทรง 
            ปกครองแผนดินใหญ ทรงไดเฉพาะซึ่งสัตตรตนะ และความ 
            เปนผูมีพระฉวีสะอาดละเอียดงามลบลนประชุมชนในโลกนี้ ถา 
            เขาถึงบรรพชา ก็จะทรงไดซึ่งผาสําหรบัทรงครอง เปนผาเครื่อง 
            นุงหมอยางดี และเสวยผลกรรมท่ีเปนประโยชนดีท่ีทรงทําไว 
            ในภพกอน ความหมดส้ินแหงผลกรรมท่ีพระองคทําแลว หา 
            มีไม ฯ 
      [๑๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน เปนผูนําพวกญาติมิตรสหายผูมีใจดีท่ีสูญหายพลัดพรากไปนานใหกลับ 
 มาพบกัน นํามารดากับบุตรใหพบกัน นําบุตรกับมารดาใหพบกัน นําบิดากับบุตร 
 ใหพบกัน นําบุตรกับบิดาใหพบกัน นําบิดากับพี่นองใหพบกัน นําพ่ีชายกับ 



 

 นองสาวใหพบกัน นํานองสาวกับพ่ีชายใหพบกัน ครั้นทําเขาใหพรอมเพรยีงกัน 
 แลว ก็ช่ืนชม ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 เพราะกรรมน้ัน อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค 
 แลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือมีพระคุยหะ 
 เรนอยูในฝก พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปน 
 พระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับ 
 ผลขอนี้ คือ มีพระโอรสมาก พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ 
 มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได ถาพระมหาบุรุษน้ันออก 
 จากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา 
 คือกิเลสอันเปดแลวในโลก เม่ือเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจา 
 จะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระโอรสมาก พระโอรสของพระองคมีจํานวนหลายพัน 
 ลวนเปนผูแกลวกลา มีความเพียรเปนองคสมบัติ กําจัดปรเสนาเสียได พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ใน 
 พระลักษณะนั้นวา 
      [๑๕๑] พระมหาบุรุษเปนมนุษยในชาติกอนๆ ไดทรงนําพวกญาติมิตร 
            สหายท่ีสูญหายพลัดพรากไปนานใหกลับมาพบกัน ครั้นทําให 
            เขาพรอมเพรียงกันแลว ก็ช่ืนชม เพราะกุศลกรรมน้ัน พระองค 
            จึงหลีกไปสูไตรทิพย เสวยความสุขและสมบัติเปนท่ีเพลิด- 
            *เพลินยินดี จุติจากเทวโลกแลวเวยีนมาเกิดในโลกนี้ ยอมได 
            องคาพยพท่ีปดบังดวยผาต้ังอยูในฝก พระมหาบุรุษเชนนั้นมี 
            พระโอรสมาก พระโอรสของพระองคมากกวาพัน เปนผู 
            กลาหาญ เปนวีรบุรุษ สามารถใหศัตรูพายไป ใหปติเกิดและ 
            ทูลปยพจนแกพระมหาบุรุษท่ียังทรงเปนคฤหัสถ เมื่อพระ- 
            *มหาบุรุษทรงผนวชบําเพ็ญพรต มีพระโอรสมากกวาน้ัน ลวนแต 
            ดําเนินตามพระพุทธพจน พระลักษณะนั้น ยอมเปนนิมิตสอง 
            ความน้ันสําหรับพระมหาบุรุษท่ีเปนคฤหัสถหรอืบรรพชิต ฯ 
      [๑๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน เมื่อตรวจดูมหาชนท่ีควรสงเคราะห ยอมรูจักชนท่ีเสมอกัน รูจกัเอง 
 รูจักบุรุษ รูจักบุรุษพิเศษ หยั่งทราบวาบุคคลน้ีควรแกสักการะน้ี บุคคลน้ีควรแก 
 สักการะน้ี ดังน้ี แลวทํากิจเปนประโยชนอันพิเศษในบุคคลน้ันๆ ในกาลกอนๆ 
 ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรม 
 นั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว 
 มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการน้ี คือ มี 
 พระกายเปนปริมณฑลดังวานิโครธพฤกษ ๑ เมื่อทรงยืนอยูไมตองทรงนอมพระกาย 



 

 ลง ยอมลูบคลําพระชาณุท้ัง ๒ ดวยฝายพระหัตถท้ัง ๒ ได ๑ พระมหาบุรุษ 
 สมบูรณดวยลักษณะท้ัง ๒ นั้น ถาอยูครองเรอืนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ 
 เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูมั่งค่ัง 
 มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณนาปลื้มใจมาก 
 มีทรัพยและขาวเปลือกมาก มีคลังเต็มบริบูรณ ถาพระมหาบุรุษน้ันออกจากเรือน 
 ผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลส 
 อันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะได 
 รับผลขอนี้ คือ เปนผูมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก ทรัพยของพระองคนั้น 
 คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปญญา เปนทรัพยอยางหน่ึงๆ 
 พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธ 
 นี้ ในพระลักษณะเหลาน้ันวา 
      [๑๕๓] พระมหาบุรุษ เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห พิจารณา 
            แลว สอดสองแลว คิดแลวหยั่งทราบวา บุคคลน้ีควรแก 
            สักการะน้ี ดังน้ีแลว ทํากิจพิเศษของบุรุษในบุคคลน้ันๆ ใน 
            กาลกอน ก็แหละพระมหาบุรุษทรงยืนตรงไมตองนอมพระกาย 
            ลง ก็ถูกตองพระชาณุท้ัง ๒ ดวยพระกรท้ัง ๒ ได และมี 
            พระกายเปนปริมณฑลดังวา ตนนิโครธท่ีงอกงามบนแผนดิน 
            ดวยผลกรรมท่ีประพฤติมาดีแลว ยังเปนสวนเหลอื มนุษย 
            ท้ังหลาย ท่ีมีปญญาอันละเอียด รูจักลกัษณะเปนนิมิตมากอยาง 
            ทํานายวา พระราชโอรสน้ีเปนพระดรุณกุมาร ยังทรงพระเยาว 
            ยอมไดเฉพาะซึ่งลักษณะอันคูควรแกคฤหัสถมากอยาง กาม 
            โภคะอันสมควรแกคฤหัสถเปนอันมาก ยอมมีแกพระราชกุมาร 
            ผูเปนใหญในแผนดิน ในฆราวาสวิสัยนี้ ถาพระราชกุมารน้ี 
            ทรงละกามโภคะท้ังปวง จะทรงไดอนุตตรธรรมอันเปนทรัพยอยาง 
            ประเสริฐสูงสุด ฯ 
      [๑๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน เปนผูหวังประโยชน หวังความเก้ือกูล หวงัความผาสุก หวังความ 
 เกษมจากโยคะ แกชนเปนอันมาก ดวยมนสิการวา ทําไฉน ชนเหลาน้ีพึงเจรญิ 
 ดวยศรัทธา เจริญดวยศีล เจรญิดวยสุตะ เจริญดวยพุทธิ เจริญดวยจาคะ 
 เจริญดวยธรรม เจริญดวยปญญา เจริญดวยทรัพยและขาวเปลือก เจริญดวยนา 
 และสวน เจริญดวยสัตวสองเทาและสัตวสี่เทา เจริญดวยบุตรและภรรยา เจริญ 
 ดวยทาสและกรรมกร เจริญดวยญาติ เจริญดวยมิตร เจริญดวยพวกพอง ดังน้ี 
 ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรม 
 นั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสู 



 

 ความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะ ๓ ประการน้ี คือ มีสวนพระกาย 
 ขางหนาดังวาก่ึงกายขางหนาแหงราชสีห ๑ มีระหวางพระปฤษฎางคเต็มดี ๑ มี 
 ลําพระศอกลมเสมอกัน ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๓ ประการน้ัน ถา 
 อยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อ 
 เปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีความไมเส่ือมเปนธรรมดา คือ ไมเสื่อมจาก 
 ทรัพยและขาวเปลือก ไมเสื่อมจากนาและสวน ไมเสื่อมจากสัตวสองเทาและ 
 สัตวสี่เทา ไมเส่ือมจากบุตรและภรรยา ไมเสือ่มจากทาสและกรรมกร ไมเสื่อม 
 จากญาติ ไมเสื่อมจากมิตร ไมเสื่อมจากพวกพอง ไมเสื่อมจากสรรพสมบัติ ถา 
 พระมหาบุรุษน้ันออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร 
 เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีความไมเสื่อมเปนธรรมดา คือ ไม 
 เสื่อมจากศรัทธา ไมเสื่อมจากศีล ไมเสื่อมจากสุตะ ไมเสื่อมจากจาคะ ไม 
 เสื่อมจากปญญา ไมเสื่อมจากสมบัติท้ังปวง พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว 
 พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลาน้ันวา 
      [๑๕๕] พระมหาบุรุษยอมปรารถนาความเจริญกับดวยประชาชนเหลาอื่น 
            วา ทําไฉน พหุชนพึงไมเสื่อมจากศรัทธา ศีล สุตะ พุทธิ 
            จาคะ ธรรม คุณอันใหประโยชนสําเร็จมาก ทรัพย ขาวเปลือก 
            นา สวน บุตร ภรรยา สัตวสองเทาและสัตวสี่เทา ญาติ 
            มิตร พวกพอง และพละ วรรณะ สุข ท้ัง ๒ ประการ ดังน้ี 
            ท้ังหวังความม่ังมีและความสําเร็จ พระมหาบุรุษน้ันมีสวนพระ 
            กายขางหนาดํารงอยูเปนอันดี ดังวาก่ึงกายขางหนาแหงราชสีห 
            และมีพระศอกลมเสมอกัน ท้ังมีระหวางพระปฤษฎางคเต็มดี 
            ลักษณะท้ัง ๓ นี้เปนบุพพนิมิต ไมเสื่อมปรากฏอยู เพราะ 
            กรรมท่ีพระมหาบุรุษประพฤติดีแลว ทําแลวในกาลกอน พระ 
            มหาบุรุษแมดํารงอยูในคิหิวิสัย ยอมทรงเจริญดวยขาวเปลือก 
            ทรัพย บุตร ภรรยา สัตวสองเทาและสัตวสี่เทา ถาทรงตัด 
            กังวลเสีย ทรงผนวช ยอมทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันประ 
            เสริฐ มีความไมเสื่อมเปนธรรมดา ฯ 
      [๑๕๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน เปนผูไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลายดวยฝามือ กอนดิน ทอนไม หรือ 
 ศัสตรา ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะ 
 กรรมนั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว 
 มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีเสนประสาท 
 สําหรับนํารสอาหารอันเลิศ กลาวคือ พระมหาบุรุษน้ันมีเสนประสาท มีปลายใน 



 

 เบ้ืองบนประชุมอยูท่ีลําพระศอ สําหรับนํารสอาหารแผซานไปสมํ่าเสมอท่ัวพระ 
 กาย พระองคสมบูรณดวยลักษณะนั้น ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
 ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระ 
 โรคาพาธนอย มีความลําบากนอย สมบูรณดวยพระเตโชธาตุอันยังอาหารใหยอยด ี
 ไมเย็นนัก ไมรอนนัก ถาออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันต 
 สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะ 
 ไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระโรคาพาธนอย มีความ 
 ลําบากนอย สมบูรณดวยพระเตโชธาตุอันยังอาหารใหยอยดี ไมเย็นนัก ไมรอน 
 นัก อันควรแกพระปธานเปนปานกลาง พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระ 
 โบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลาน้ันวา 
      [๑๕๗] พระมหาบุรุษไมเบียดเบียน ไมย่ํายีสัตวดวยฝามือ ดวยทอนไม 
            ดวยกอนดิน ดวยศัสตรา ดวยอันใหตายเองและอันบังคับใหฆา 
            ดวยอันจําจอง หรือดวยอันใหหวาดกลัว เพราะกรรมน้ัน นั่น 
            แหละ พระมหาบุรุษไปจากมนุษยโลกจึงบันเทิงใจในสุคติท้ัง 
            หลาย และเพราะทํากรรมมีผลเปนสุขจึงไดสุขมาก และมีเสน 
            ประสาทสําหรับนํารสอาหาร เพราะฉะนั้น พวกพราหมณผูฉลาด 
            มีปญญาอันเห็นแจมแจงจึงทํานายวา พระราชกุมารน้ีจักมีความ 
            สุขมาก ลักษณะนั้นยอมสองอรรถน้ัน สําหรับพระราชกุมารผู 
            ยังดํารงอยูในคิหิวิสัยหรือผูทรงผนวช ฯ 
      [๑๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน ไมถลึงตาดู ไมคอนตาดู ไมชําเลืองตาดู [พหุชน ดวยอํานาจความ 
 โกรธ] เปนผูตรง มีใจตรงเปนปรกติแลดูตรงๆ และแลดูพหุชนดวยปยจักษุ 
 ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรม 
 นั้น อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสู 
 ความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ มี 
 พระเนตรสีดําสนิท ๑ มีดวงพระเนตรดังวาตาแหงโค ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ 
 ดวยลักษณะ ๒ ประการน้ัน ถาอยูครองเรอืนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ 
 เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูอันชน 
 เปนอันมากเห็นแลวรัก เปนท่ีรักใครพอใจแหงพราหมณและคฤหบดี แหงชาว 
 นิคม และชาวชนบท แหงโหราจารยและมหาอํามาตย แหงกองทหาร แหงนาย 
 ประตู แหงอํามาตย แหงบริษัท แหงพวกเจา แหงเศรษฐี แหงพระราชกุมาร 
 ถาพระมหาบุรุษน้ันออกจากเรอืนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมา 
 สัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร 
 เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนผูท่ีชนเปนอันมากเห็นแลวรัก เปนท่ี 



 

 รักใครพอใจแหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย อสูร นาค 
 และคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึง 
 กลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลาน้ันวา 
      [๑๕๙] พระมหาบุรุษ ไมถลึงตาดู ไมคอนตาดู ไมชําเลืองดู [พหุชน 
            ดวยอํานาจความโกรธ] เปนผูตรง มีใจตรงเปนปรกติ แลดู 
            พหุชนดวยปยจักษุ พระองคเสวยวิบากอันเปนผล บันเทิงอยู 
            ในสุคติท้ังหลาย มาในโลกนี้ มีดวงพระเนตรดังวาตาแหงโค 
            และมีพระนัยนาคือพระเนตรมีสีดําสนิท มีการเห็นแจมใส พวก 
            มนุษยผูประกอบในลักษณศาสตร มีความละเอียด ผูฉลาดใน 
            ลักษณะเปนนิมิตมีบทมาก ฉลาดในการตรวจเห็นนัยนตามีสีดํา 
            สนิทและดวงตาเปนดังตาแหงโค จะชมเชยพระราชกุมารน้ัน 
            วา พระองคเปนท่ีเห็นนารัก พระมหาบุรุษดํารงอยูในคิหิวิสัย 
            เปนท่ีเห็น ท่ีนารัก เปนท่ีรักของชนมาก ก็ถาพระองคทรงละ 
            คิหิวิสัยเปนพระสมณะ ยอมเปนท่ีรักของพหุชน และยังชน 
            เปนอันมากใหสรางโศก ฯ 
      [๑๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน เปนหัวหนาของพหุชนในธรรมท้ังหลายฝายกุศล เปนประธานของ 
 พหุชนดวยกายสุจริต ดวยวจีสจุริต ดวยมโนสจุริต ในการบําเพ็ญทาน ในการ 
 สมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในความปฏิบัติดีในมารดา ในความปฏิบัติดีใน 
 บิดา ในความปฏิบัติดีในสมณะ ในความปฏิบัติดีในพราหมณ ในความเคารพ 
 ตอเชฏฐชนในสกุล และในธรรมเปนอธิกุศลอื่นๆ ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลก 
 สวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมน้ัน อันตนทํา สั่งสม พอก 
 พูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมได 
 เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือมีพระเศียรไดปริมณฑลดุจดังวาประดับดวยอุณหีส 
 พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะน้ัน ถาอยูครองเรอืนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
 ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนท่ี 
 คลอยตามของมหาชน ท่ีเปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาว 
 ชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปนนายประตู เปน 
 อํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษน้ัน 
 ออกจากเรอืนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลัง 
 คาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธ 
 เจาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนท่ีคลอยตามแหงมหาชน ท่ีเปนภิกษุ เปนภิกษุณี 
 เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปน 
 คนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาว 



 

 คาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา 
      [๑๖๑] พระมหาบุรุษ เปนหัวหนาในธรรมท้ังหลายท่ีเปนสุจริต ยินด ี
            ยิ่งแลวในธรรมจริยา เปนท่ีคลอยตามของพหุชน เสวยผลแหง 
            บุญในสวรรคท้ังหลาย ครั้นเสวยผลแหงสุจริตแลว มาในโลก 
            นี้ ไดถึงความเปนผูมีพระเศียรดุจดังวาประดับดวยอุณหีส พวก 
            ผูรูท่ีทรงจําลักษณะเปนนิมิตอันปรากฏอยูทํานายวา พระราช 
            กุมารน้ี จักเปนหัวหนาแหงพหุชน หมูชนท่ีชวยเหลือของพระ 
            องคในหมูมนุษยในโลกน้ี จักมีมาก แมในเบ้ืองตน [คราวท่ี 
            พระองคทรงพระเยาว] ครั้งน้ัน พวกพราหมณก็พยากรณแก 
            พระองควา พระราชกุมารน้ี ถาเปนกษัตริยจะเปนใหญใน 
            แผนดิน จะไดความชวยเหลือในชนมากโดยแท ถาพระองค 
            จะทรงผนวช จะปราชญเปรื่อง มีความชํานาญวิเศษในธรรม 
            ท้ังหลาย และชนเปนอันมาก จะเปนผูยินดียิ่งในคุณคือความ 
            สั่งสอนของพระองค และจะคลอยตาม ฯ 
      [๑๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย 
 มีถอยคําเปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลก 
 สวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมน้ัน อันตนทํา สั่งสม พอก 
 พูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมได 
 เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลาน้ี คือ มีโลมชาติขุมละเสนๆ ๑ และ 
 มีอุณาโลมในระหวางค้ิวมีสีขาวออนเหมือนปุยฝาย ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวย 
 ลักษณะ ๒ ประการนั้น ถาอยูครองเรอืนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อ 
 เปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ เปนท่ีประพฤติ 
 ตามของมหาชนท่ีเปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปน 
 โหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปน 
 บริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษน้ันออกจากเรือน 
 ผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอัน 
 เปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับ 
 ผลขอนี้ คือ เปนท่ีประพฤติตามของมหาชนท่ีเปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก 
 เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระ 
 ผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ 
 ในพระลักษณะเหลานั้นวา 
      [๑๖๓] ในชาติกอนๆ พระมหาบุรุษมีปฏิญญาเปนสัจจะ มีพระวาจาไม 
            เปนสอง เวนคําเหลวไหล ไมพูดใหเคลื่อนคลาดตอใครๆ 



 

            ตรัสโดยคําจริง คําแท คําคงท่ี มีพระอุณาโลมสีขาวสะอาด 
            ออนดีดังปุยฝาย เกิดดีในระหวางพระโขนงและในขุมพระโลมา 
            ท่ัวไป ไมมีโลมชาติเกิดเปนสองเสน มีพระสรีระอันโลมชาติ 
            เสนหนึ่งๆ ข้ึนสะพรั่ง พวกผูรูลักษณะ ฉลาดในลักษณะเปน 
            นิมิตท่ีปรากฏ เปนจํานวนมากมาประชุมกัน แลวทํานาย 
            พระมหาบุรุษวา พระอุณาโลมต้ังอยูดี โดยนิมิตบงวาพหุชน 
            ยอมประพฤติตาม พระมหาบุรุษแมดํารงอยูในคิหิวิสัย มหาชน 
            ก็ประพฤติตาม เพราะกรรมท่ีทรงทําดีมากในชาติกอน หมูชน 
            ยอมประพฤติตามพระมหาบุรุษผูตัดกังวลทรงผนวชเปนพระพุทธ 
           เจาผูประเสริฐ ฯ 
      [๑๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน 
 กําเนิดกอน ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอก 
 ขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรอืฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ 
 เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอม 
 เพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรยีงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรยีงกัน 
 เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรยีงกัน กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรยีงกัน ตถาคต 
 ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมน้ันอัน 
 ตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลว  มาสูความ 
 เปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลานี้ คือ มีพระทนต 
 ๔๐ ซี่ ๑ มีพระทนตไมหาง ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๒ ประการน้ัน 
 ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร 
 เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริษัทไมแตกกัน บริษัทของพระองค 
 ท่ีไมแตกกัน เปนพราหมณ เปนคฤหบดี เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท 
 เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย 
 เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาออกจากเรอืนผนวช เปน 
 บรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปด 
 แลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอ 
 นี้ คือ มีบริษัทไมแตก บริษัทของพระองคท่ีไมแตกกัน เปนภิกษุ เปนภิกษุณี 
 เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปน 
 คนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาว 
 คาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลาน้ันวา 
      [๑๖๕] พระมหาบุรุษ ไมไดกลาวแลวซึ่งวาจาอันสอเสียด อันทําความ 
            แตกแกพวกท่ีดีกัน อันทําความวิวาทเปนเหตุใหความแตกกัน 
            มากไป อันทํากิจอันไมควรเปนเหตุใหความทะเลาะกันมากไป 



 

            อันยังความแตกกันใหเกิดแกพวกท่ีดีกัน ไดกลาวแลวซึ่งวาจาด ี
            อันทําความไมวิวาทกนัใหเจริญไป อันยังความติดตอกันใหเกิด 
            แกพวกท่ีแตกกัน บรรเทาความทะเลาะของชน มีความสามัคคี 
            กับหมูชน ยินดีเบิกบานอยูกับประชุมชนท้ังหลาย ยอมเสวย 
            วิบากอันเปนผลเบิกบานอยูในสุคติท้ังหลาย มาในโลกนี้ ยอม 
            มีพระทนตไมหางเรียบดี และมีพระทนต ๔๐ ซี่เกิดอยูใน 
            พระโอษฐต้ังอยูเปนอยางดี ถาพระองคเปนกษัตริยเปนใหญใน 
            แผนดิน จะมีบริษัทไมแตกกัน หากพระองคเปนสมณะ จะ 
            ปราศจากกิเลส ปราศจากมลทิน บริษัทของพระองคจะดําเนิน 
            ตาม ไมมีความหวั่นไหว ฯ 
      [๑๖๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิด 
 กอน ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวน 
 ใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ตถาคตยอมเขาถึง 
 สุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมน้ันอันตนทํา สั่งสม 
 พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจติุจากสวรรคนัน้แลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมได 
 เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหลาน้ี คือ มีพระชิวหาใหญ ๑ มีพระ 
 สุรเสียงดังวาเสียงพรหม เมือ่ตรัสมีกระแสเหมือนเสียงนกการะเวก ๑ พระมหา 
 บุรุษสมบูรณดวยลักษณะ ๒ ประการน้ัน ถาอยูครองเรอืนจะไดเปนพระเจาจักรพรรด ิ
 ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระ 
 วาจาอันพหุชนพึงเช่ือถือ พหุชนท่ีเช่ือถือคําของพระองค เปนพราหมณ เปนคฤหบดี 
 เปนชาวนิคม เปนชาวชนบท เปนโหราจารย เปนมหาอํามาตย เปนกองทหาร 
 เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนเจา เปนเศรษฐี เปนราชกุมาร ถาพระมหาบุรุษ 
 นั้นออกจากเรอืนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มี 
 หลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปน 
 พระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีพระวาจาอันพหุชนเช่ือถอื พหุชนท่ีเช่ือถือพระ 
 วาจาของพระองค เปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปนอุบาสิกา เปนเทวดา 
 เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว 
 พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะเหลาน้ันวา 
      [๑๖๗] พระมหาบุรุษ ไมไดกลาวแลวซึ่งวาจาหยาบอันทําความดา ความ 
            บาดหมาง ความลําบากใจ ทําความเจ็บใจ เปนเครื่องย่ําเหยียบ 
            แกพหุชน เปนคําช่ัวราย ไดกลาวแลวซึ่งวาจาออนหวาน 
            ไพเราะ อันมีประโยชนดี กลาววาจาเปนท่ีรักแหงใจ อันไปสู 
            หทัย อันสะดวกแกโสต เสวยผลแหงวาจาท่ีประพฤติดีและ 
            เสวยผลบุญในสวรรคท้ังหลาย ครั้นเสวยผลแหงกรรมท่ีประพฤติ 



 

            ดีแลว มาในโลกนี้ ไดถึงแลวซึ่งความเปนผูมีเสียงดังวาเสียง 
            แหงพรหม และมีพระชิวหาไพบูลยกวางมีคําท่ีตรัสอันพหุชน 
            เช่ือถือ ผลนี้ยอมสําเร็จแกพระองค แมเปนคฤหัสถตรัสอยู 
            ฉันใด ถาพระองคทรงผนวช เมื่อตรัสคําท่ีตรัสดีมากแกพหุชน 
            คําน้ันพหุชนก็เช่ือถือ ฉนันั้นโดยแท ฯ 
      [๑๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิด 
 กอน ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูด 
 อิงอรรถ พูดองิธรรม พูดองิวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบ 
 ประโยชนโดยกาลอันควร ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เพราะกรรมน้ัน อันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจาก 
 สวรรคนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือ มี 
 พระหนุดังวาคางราชสีห พระมหาบุรุษสมบูรณดวยลักษณะน้ัน ถาอยูครองเรือนจะ 
 ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาไดรับ 
 ผลขอนี้ คือ ไมมีใครๆ ท่ีเปนมนุษยเปนขาศึกศัตรูกําจัดได ถาออกจากเรอืนผนวช 
 เปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว 
 ในโลก เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี ้
 คือไมมีขาศึกศัตรูภายในภายนอก คือ ราคะ โทสะ โมหะ หรือสมณะ พราหมณ 
 เทวดา มาร พรหม ใครๆ ในโลกกําจัดได พระผูมีพระภาคตรัสคําน้ีไว 
 พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ในพระลักษณะนั้นวา 
      [๑๖๙] พระมหาบุรุษ ไมกลาวคําเพอเจอ ไมกลาวคําปราศจากหลักฐาน 
            มีคลองพระวาจาไมเหลวไหล ทรงบรรเทาเสียซึ่งคําท่ีไมเปน 
            ประโยชน ตรัสแตคําท่ีเปนประโยชนและคําท่ีเปนสุขแกพหุชน 
            ครั้นทํากรรมนั้นแลวจติุแลวจากมนุษยโลก เขาถึงแลวซึ่งเทวโลก 
            เสวยวิบากอันเปนผลแหงกรรมท่ีทําดีแลว จุติแลวเวยีนมาใน 
            โลกนี้ ไดแลวซึ่งความเปนผูมีพระหนุดังวาคางราชสีหท่ี 
            ประเสริฐกวาสัตวสี่เทา เปนพระราชาท่ีเปนใหญกวามนุษย 
            แสนยากท่ีใครจะกําจัดพระองคได พระองคเปนผูใหญยิ่งของ 
            มวลมนุษย มีอานุภาพมากเปนผูเสมอดวยเทวดาผูประเสริฐ 
            ในช้ันไตรทิพยและเปนเหมือนพระอนิทรผูประเสริฐกวาเทวดา 
            เปนผูมั่นคง อันคนธรรพ อสูร ทาวสักกะและยักษผูกลาไม 
            กําจัดไดโดยงายเลย พระมหาบุรุษเชนนั้น ยอมเปนใหญทุก 
            ทิศในโลกนี้โดยแท ฯ 
      [๑๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคยเปนมนุษยในชาติกอน ภพกอน กําเนิด 
 กอน ละมิจฉาอาชีวะแลว สําเร็จความเปนอยูดวยสัมมาอาชีวะ เวนขาดจากการ 



 

 โกงดวยตาช่ัง การโกงดวยของปลอมและการโกงดวยเครือ่งตวงวัด และการโกง 
 ดวยการรับสินบน การหลอกลวงและตลบตะแลง เวนขาดจากการตัด การฆา 
 การจองจํา การตีชิง การปลนและกรรโชก ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะกรรมน้ันอันตนทํา สั่งสม พอกพูน 
 ไพบูลย ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรคนั้นแลวมาสูความเปนอยางนี ้ยอมไดเฉพาะซึ่ง 
 มหาปุริสลักษณะ ๒ เหลานี้ คือ มีพระทนตเสมอกัน ๑ และมีพระทาฐะสีขาว 
 งาม ๑ พระมหาบุรุษน้ันสมบูรณดวยลักษณะท้ัง ๒ นั้น ถาอยูครองเรือนจะได 
 เปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปนพระราชาจะไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะได 
 รับผลขอนี้ คือ มีบริวารสะอาด บริวารของพระองคท่ีสะอาดน้ันเปนพราหมณ 
 และคฤหบดี เปนชาวนิคม และชาวชนบท เปนโหราจารยและมหาอํามาตย 
 เปนกองทหาร เปนนายประตู เปนอํามาตย เปนบริษัท เปนเจา เปนเศรษฐี 
 เปนราชกุมาร ก็ถาพระมหาบุรุษน้ันออกจากเรือนผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก เมื่อเปน 
 พระพุทธเจาจะไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะไดรับผลขอนี้ คือ มีบริวารสะอาด 
 บริวารของพระองคท่ีสะอาดน้ัน เปนภิกษุ เปนภิกษุณี เปนอุบาสก เปน 
 อุบาสิกา เปนเทวดา เปนมนุษย เปนอสูร เปนนาค เปนคนธรรพ พระผูมี 
 พระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว พระโบราณกเถระท้ังหลายจึงกลาวคาถาประพันธนี้ 
 ในพระลักษณะเหลานั้นวา 
      [๑๗๑] พระมหาบุรุษน้ัน ละมิจฉาอาชีวะเสีย ยังความประพฤติใหเกิด 
            แลวดวยสัมมาอาชีวะอันสะอาด อันเปนไปโดยธรรม ละกรรม 
            อันไมเปนประโยชน ประพฤติแตกรรมท่ีเปนประโยชนและ 
            เปนสุขแกพหุชน ทํากรรมมีผลดีท่ีหมูสัตบุรุษผูมีปญญาอัน 
            ละเอียด ผูฉลาดสรรเสริญแลว เสวยสุขอยูในสวรรคเปนผู 
            พรั่งพรอมดวยสมบัติ เปนท่ียินดีเพลิดเพลินอภริมยอยู เสมอ 
            ดวยทาวสักกะผูประเสริฐในช้ันไตรทิพย จุติจากสวรรคแลว 
            ไดภพเปนท่ีอยูแหงมนุษย ยังซํ้าไดเฉพาะซึ่งพระทนตท่ีเกิดใน 
            พระโอษฐสําหรับตรัสเรียบเสมอ และพระทาฐะสีขาวดีหมดจด 
            สะอาด เพราะวิบากอันเปนผลแหงกรรมท่ีทําดี พวกมนุษยผู 
            ทํานายลักษณะท่ีมีปญญาอันละเอียดท่ีมหาชนยกยองเปนจํานวน 
            มากมาประชุมกันแลว พยากรณวา พระราชกุมารน้ีจะมีหมูชนท่ี 
            สะอาดเปนบริวาร มีพระทนตท่ีเกิดสองหนเสมอ และมีพระ 
            ทาฐะมีสีขาวสะอาดงาม ชนเปนอันมากท่ีสะอาดเปนบริวารของ 
            พระมหาบุรุษผูเปนพระราชาปกครองแผนดินใหญนี้ ไมกดข่ี 
            เบียดเบียนชาวชนบท ชนท้ังหลายตางประพฤติกิจเปนประโยชน 



 

            และเปนสุขแกชนมาก ถาพระองคทรงผนวชจะเปนสมณะ 
            ปราศจากบาปธรรม มีกิเลสเปนดังธุลีระงับไป มีหลังคาคือ 
            กิเลสอันเปดแลว ปราศจากความกระวนกระวาย และความ 
            ลําบาก จะทรงเห็นโลกน้ีและโลกอื่น และบรมธรรม 
            โดยแท คฤหัสถเปนจํานวนมาก และพวกบรรพชิตท่ียังไม 
            สะอาด จะทําตามพระโอวาทของพระองค ผูกําจัดบาปธรรมท่ี 
            บัณฑิตติเตียนเสียแลว พระองคจะเปนผูอันบริวารท่ีสะอาด 
            ผูกําจัดกิเลสเปนมลทินเปนดังวาตออนัใหโทษ หอมลอมแลว ฯ 
      พระมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุท้ังหลายน้ันช่ืนชมยินดี 
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาค ดังน้ีแล ฯ 
                        จบ ลักขณสูตร ท่ี ๗ 
                          ---------- 
                      ๘. สิงคาลกสูตร (๑๓) 
      [๑๗๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนท่ี 
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห สมัยน้ัน สิงคาลกคฤหบดีบุตร 
 ลุกข้ึนแตเชา ออกจากกรุงราชคฤห มีผาชุม มีผมเปยก ประคองอัญชลี นอบ 
 นอมทิศท้ังหลาย คือ ทิศเบ้ืองหนา ทิศเบ้ืองขวา ทิศเบ้ืองหลัง ทิศเบ้ืองซาย 
 ทิศเบ้ืองลาง ทิศเบ้ืองบน ฯ 
      [๑๗๓] ครั้งน้ัน เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว 
 ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห ไดทอดพระเนตรเห็น 
 สิงคาลกคฤหบดีบุตร ซึ่งลุกข้ึนแตเชา ออกจากกรุงราชคฤห  มีผาชุม มีผมเปยก 
 ประคองอัญชลี นอบนอมทิศท้ังหลาย คือ ทิศเบ้ืองหนา ทิศเบ้ืองขวา ทิศ 
 เบ้ืองหลัง ทิศเบ้ืองซาย ทิศเบ้ืองลาง ทิศเบ้ืองบนอยู แลวไดตรัสถามวา 
 ดูกรคฤหบดีบุตร ทานลุกข้ึนแตเชา ออกจากกรุงราชคฤห มผีาชุม มีผมเปยก 
 ประคองอัญชลีนอบนอมทิศท้ังหลาย คือ ทิศเบ้ืองหนา ทิศเบ้ืองขวา ทิศเบ้ือง 
 หลัง ทิศเบ้ืองซาย ทิศเบ้ืองลาง ทิศเบ้ืองบนอยู เพราะเหตุอะไรหนอ ฯ 
      สิงคาลกคฤหบดีบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คุณพอของขาพระ- 
 *พุทธเจาเม่ือใกลจะตายไดสั่งไวอยางนีว้า ดูกรพอ เจาพึงนอบนอมทิศท้ังหลาย 
 ขาพระพุทธเจาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาคําของคุณพอ จึงลุกข้ึนแตเชา 
 ออกจากกรงุราชคฤห มีผาชุม มีผมเปยก ประคองอัญชลี นอบนอมทิศ 
 ท้ังหลาย คือ ทิศเบ้ืองหนา ทิศเบ้ืองขวา ทิศเบ้ืองหลงั ทิศเบ้ืองซาย ทิศ 
 เบ้ืองลาง ทิศเบ้ืองบนอยู ฯ 
      ภ. ดูกรคฤหบดีบุตร ในวินัยของพระอรยิเจา เขาไมนอบนอมทิศ ๖ กัน 



 

 อยางนี้ ฯ 
      สิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในวินัยของพระอริยเจาทานนอบนอมทิศ ๖ 
 กันอยางไร ขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองค 
 ตามท่ีในวินัยของพระอริยเจาทานนอบนอมทิศ ๖ กันนั้นเถิด ฯ 
      [๑๗๔] ดูกรคฤหบดีบุตร ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงต้ังใจใหดี เรา 
 จักกลาว ฯ 
      สิงคาลกคฤหบดีบุตร ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี 
 พระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดีบุตร อริยสาวกละกรรมกิเลสท้ัง ๔ ไดแลว ไม 
 ทําบาปกรรมโดยฐานะ ๔ และไมเสพทางเส่ือมแหงโภคะ ๖ อริยสาวกนั้นเปนผู 
 ปราศจากกรรมอันลามก ๑๔ อยางนี้แลว ยอมเปนผูปกปดทิศ ๖ ยอมปฏิบัติเพื่อ 
 ชํานะโลกท้ังสอง และเปนอันอริยสาวกนั้นปรารภแลว ท้ังโลกนี้และโลกหนา 
 เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก อริยสาวกนั้นยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      กรรมกิเลส ๔ เปนไฉน ท่ีอริยสาวกละไดแลว ดูกรคฤหบดีบุตร กรรม 
 กิเลส คือ ปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาท ๑ กรรม 
 กิเลส ๔ เหลานี้ ท่ีอริยสาวกนัน้ละไดแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว จึงไดตรสั 
 คาถาประพันธตอไปอีกวา 
      [๑๗๕] ปาณาติบาต อทินนาทาน มุสาวาท และการคบหาภรรยาผูอื่น 
            เรากลาววาเปนกรรมกเิลส บัณฑิตไมสรรเสริญ ฯ 
      [๑๗๖] อริยสาวกไมกระทําบาปกรรมโดยฐานะ ๔ เปนไฉน ปุถุชนถึง 
 ฉันทาคติ ยอมทํากรรมอันลามก ถึงโทสาคติ ยอมทํากรรมอนัลามก ถึงโมหา- 
 *คติ ยอมทํากรรมอันลามก ถึงภยาคติ ยอมทํากรรมอันลามก ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร สวนอริยสาวกยอมไมถงึฉันทาคติ ยอมไมถึงโทสาคติ 
 ยอมไมถึงโมหาคติ ยอมไมถึงภยาคติ ทานยอมไมทํากรรมอนัลามกโดยฐานะ ๔ 
 เหลานี้ พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว จึงไดตรัส 
 คาถาประพันธตอไปอีกวา 
      [๑๗๗] ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว 
            ความหลง ยศของผูนั้นยอมเสื่อม ดังดวงจันทรในขางแรม 
            ผูใดไมประพฤติลวงธรรมเพราะความรัก ความชัง ความกลัว 
            ความหลง ยศยอมเจรญิแกผูนั้น ดุจดวงจันทรในขางข้ึน ฯ 
      [๑๗๘] อริยสาวกยอมไมเสพทางเส่ือมแหงโภคะ ๖ เปนไฉน ดูกร 
 คฤหบดีบุตร การประกอบเนืองๆ ซึ่งการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหง 
 ความประมาท เปนทางเส่ือมแหงโภคะประการ ๑ การประกอบเนืองๆ ซึ่งการ 
 เท่ียวไปในตรอกตางๆ ในกลางคืน เปนทางเส่ือมแหงโภคะประการ ๑ การเท่ียว 



 

 ดูมหรสพเปนทางเส่ือมแหงโภคะประการ ๑ การประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนนัอัน 
 เปนท่ีต้ังแหงความประมาท เปนทางเส่ือมแหงโภคะประการ ๑ การประกอบ 
 เนืองๆ ซึ่งการคบคนช่ัวเปนมิตร เปนทางเส่ือมแหงโภคะประการ ๑ การประกอบ 
 เนืองๆ ซึ่งความเกียจคราน เปนทางเส่ือมแหงโภคะประการ ๑ ฯ 
      [๑๗๙] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการด่ืมน้ําเมา 
 คือ สุราและเมรัย อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ๖ ประการนี้ คือ ความเส่ือมทรัพย 
 อันผูดื่มพึงเหน็เอง ๑ กอการทะเลาะวิวาท ๑ เปนบอเกิดแหงโรค ๑ เปนเหตุ 
 เสียช่ือเสียง ๑ เปนเหตุไมรูจักละอาย ๑ มีบทท่ี ๖ คือ เปนเหตุทอนกําลัง 
 ปญญา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการด่ืมน้ําเมา 
 คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาทเหลาน้ีแล ฯ 
      [๑๘๐] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการเท่ียวไปใน 
 ตรอกตางๆ ในกลางคืน ๖ ประการเหลาน้ี คือ ผูนั้นช่ือวาไมคุมครอง ไมรักษา 
 ตัว ๑ ไมคุมครอง ไมรักษาบุตรภรรยา ๑ ไมคุมครอง ไมรักษาทรัพยสมบัติ ๑ 
 เปนท่ีระแวงของคนอื่น ๑ คําพูดอันไมเปนจริงในท่ีนั้นๆ ยอมปรากฏในผูนั้น ๑ 
 อันเหตุแหงทุกขเปนอันมากแวดลอม ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการ 
 ประกอบเนืองๆ ซึ่งการเท่ียวไปในตรอกตางๆ ในเวลากลางคืนเหลาน้ีแล ฯ 
      [๑๘๑] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการเท่ียวดูมหรสพ ๖ ประการเหลาน้ีคือ 
 รําท่ีไหนไปท่ีนั่น ๑ ขับรองท่ีไหนไปท่ีนั่น ๑ ประโคมท่ีไหนไปท่ีนั่น ๑ เสภาท่ีไหน 
 ไปท่ีนั่น ๑ เพลงท่ีไหนไปท่ีนั่น ๑ เถิดเทิงท่ีไหนไปท่ีนั่น ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร 
 โทษ ๖ ประการในการเท่ียวดมูหรสพเหลานีแ้ล ฯ 
      [๑๘๒] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอัน 
 เปนท่ีต้ังแหงความประมาท ๖ ประการเหลาน้ี คือ ผูชนะยอมกอเวร ๑ ผูแพยอม 
 เสียดายทรัพยท่ีเสียไป ๑ ความเส่ือมทรัพยในปจจุบัน ๑ ถอยคําของคนเลนการ 
 พนัน ซึ่งไปพูดในท่ีประชุมฟงไมข้ึน ๑ ถูกมิตรอมาตยหมิ่นประมาท ๑ ไมมีใคร 
 ประสงคจะแตงงานดวย เพราะเห็นวา ชายนักเลงเลนการพนันไมสามารถจะเลี้ยง 
 ภรรยา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอัน 
 เปนท่ีต้ังแหงความประมาทเหลาน้ีแล ฯ 
      [๑๘๓] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนช่ัว 
 เปนมิตร ๖ ประการเหลาน้ี คือ นําใหเปนนักเลงการพนัน ๑ นําใหเปนนักเลงเจาชู 
 ๑ นําใหเปนนักเลงเหลา ๑ นําใหเปนคนลวงผูอื่นดวยของปลอม ๑ นําใหเปนคน 
 โกงเขาซ่ึงหนา ๑ นําใหเปนคนหัวไม ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการ 
 ประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนช่ัวเปนมิตรเหลาน้ีแล ฯ 
      [๑๘๔] ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งความเกียจคราน 
 ๖ ประการเหลาน้ี คือ มักใหอางวาหนาวนัก แลวไมทําการงาน ๑ มักใหอางวารอน 



 

 นัก แลวไมทําการงาน ๑ มักใหอางวาเวลาเยน็แลว แลวไมทําการงาน ๑ มักให 
 อางวายังเชาอยู แลวไมทําการงาน ๑ มักใหอางวาหิวนัก แลวไมทําการงาน ๑ 
 มักใหอางวาระหายนัก แลวไมทําการงาน ๑ เมื่อเขามากไปดวยการอางเลศ ผลัด 
 เพี้ยนการงานอยูอยางนี้ โภคะท่ียังไมเกิดก็ไมเกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลวก็ถึงความส้ิน 
 ไป ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งความเกียจคราน 
 เหลานี้แล ฯ 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว จึงไดตรสั 
 คาถาประพันธตอไปอีกวา 
      [๑๘๕] เพื่อนในโรงสุราก็มี เพื่อนกลาวแตปากวาเพ่ือนๆ ก็มี 
      สวนผูใดเปนสหายในเม่ือความตองการเกิดข้ึนแลว ผูนั้นจัดวา 
      เปนเพื่อนแท เหตุ ๖ ประการ คือ การนอนสาย ๑ การเสพ 
      ภรรยาผูอื่น ๑ ความประสงคผูกเวร ๑ ความเปนผูทําแตสิ่งหา 
      ประโยชนมิได ๑ มิตรช่ัว ๑ ความเปนผูตระหน่ีเหนียวแนนนัก 
      ๑ เหลานี้ ยอมกําจัดบุรุษเสียจากประโยชนสุขท่ีจะพึงไดพึงถึง 
      คนมีมิตรช่ัว มีเพื่อนช่ัว มมีรรยาทและการเท่ียวช่ัว ยอม 
      เสื่อมจากโลกท้ังสอง คือ จากโลกนี้และจากโลกหนา  เหตุ ๖ 
      ประการ คือ การพนันและหญิง ๑ สุรา ๑ ฟอนรําขับรอง ๑ 
      นอนหลับในกลางวันบําเรอตนในสมัยมิใชการ ๑ มิตรช่ัว ๑ 
      ความตระหนี่เหนียวแนนนกั ๑ เหลานี้ ยอมกําจัดบุรุษเสียจาก 
      ประโยชนสุข ท่ีจะพึงไดพึงถึง ชนเหลาใดเลนการพนัน ดื่ม 
      สุรา เสพหญิงภรรยาท่ีรักเสมอดวยชีวิตของผูอื่น คบแตคน 
      ตํ่าชา และไมคบหาคนท่ีมีความเจริญ ยอมเส่ือมเพียงดัง 
      ดวงจันทรในขางแรม ผูใดด่ืมสุรา ไมมีทรัพย หาการงานทํา 
      เลี้ยงชีวิตมิได เปนคนข้ีเมา ปราศจากส่ิงเปนประโยชน เขา 
      จักจมลงสูหนี้เหมือนกอนหินจมน้ํา ฉะน้ัน จักทําความอากูล 
      แกตนทันที คนมักมีการนอนหลับในกลางวัน เกลียดชังการ 
      ลุกข้ึนในกลางคืน เปนนักเลงข้ีเมาเปนนิจ ไมอาจครอบครอง 
      เหยาเรือนใหดีได ประโยชนท้ังหลายยอมลวงเลยชายหนุมท่ี 
      ละท้ิงการงาน ดวยอางเลศวา หนาวนัก รอนนัก เวลานี้เยน็ 
      เสียแลว ดังน้ีเปนตน สวนผูใดไมสําคัญความหนาวและความ 
      รอนยิ่งไปกวาหญา ทํากิจของบุรุษอยู ผูนัน้ยอมไมเสื่อมจาก 
      ความสุขเลย ฯ 
      [๑๘๖] ดูกรคฤหบดีบุตร คน ๔ จําพวกเหลาน้ี คือ คนนําส่ิงของๆ 
 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 คบเพ่ือนเพราะเห็นแก 
 ประโยชนของตัว ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร คนปอกลอก ทานพึงทราบวาไมใชมิตร 
 เปนแตคนเทียมมิตร โดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ 
      [๑๘๘] ดูกรคฤหบดีบุตร คนดีแตพูด ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปน 
 แตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ เก็บเอาของลวงแลวมาปราศรัย ๑ อางเอาของท่ียัง 
 ไมมาถึงมาปราศรัย ๑ สงเคราะหดวยสิ่งหาประโยชนมิได ๑ เมื่อกิจเกิดข้ึนแสดง 
 ความขัดของ [ออกปากพึ่งมิได] ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร คนดีแตพูด ทานพึงทราบวา 
 ไมใชมิตร เปนแตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ 
      [๑๘๙] ดูกรคฤหบดีบุตร คนหัวประจบ ทานพึงทราบวาไมใชมิตร เปน 
 แตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ ตามใจเพ่ือนใหทําความช่ัว [จะทําช่ัวก็คลอย 
 ตาม] ๑ ตามใจเพ่ือนใหทําความดี [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 
 อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ๑ ชักชวนใหเท่ียวตามตรอกตางๆ ในเวลากลางคืน 
 ๑ ชักชวนใหเท่ียวดูการมหรสพ ๑ ชักชวนใหเลนการพนันอันเปนท่ีต้ังแหงความ 
 ประมาท ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร คนชักชวนในทางฉิบหาย ทานพึงทราบวาไมใชมิตร 
 เปนแตคนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว จึงไดตรสั 
 คาถาประพันธตอไปอีกวา 
      [๑๙๑] บัณฑิตรูแจงมิตร ๔ จําพวกเหลาน้ี คือ มิตรปอกลอก ๑ 
      มิตรดีแตพูด ๑ มิตรหัวประจบ ๑ มิตรชักชวนในทางฉิบหาย ๑ 
      วาไมใชมิตรแท ดังน้ีแลว พึงเวนเสียใหหางไกล เหมือนคน 
      เดินทางเวนทางท่ีมีภัย ฉะนั้น ฯ 
      [๑๙๒] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตร ๔ จําพวกเหลาน้ี คือ มิตรมีอุปการะ ๑ 
 มิตรรวมสุขรวมทุกข ๑ มิตรแนะประโยชน ๑ มิตรมีความรักใคร ๑ ทานพึงทราบวา 
 เปนมิตรมีใจดี [เปนมิตรแท] ฯ 
      [๑๙๓] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีอุปการะ ทานพึงทราบวาเปนมิตรแท 
 โดยสถาน ๔ คือ รักษาเพ่ือนผูประมาทแลว ๑ รักษาทรัพยสมบัติของเพ่ือนผู 
 ประมาทแลว ๑ เมื่อมีภัยเปนท่ีพึ่งพํานักได ๑ เมื่อกิจท่ีจําตองทําเกิดข้ึนเพิ่มทรัพยให 



 

 สองเทา [เมื่อมีธุระชวยออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออกปาก] ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตร 
 มีอุปการะ ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ 
      [๑๙๔] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรรวมสุขรวมทุกข ทานพึงทราบวาเปนมิตร 
 แทโดยสถาน ๔ คือ บอกความลับ [ของตน] แกเพื่อน ๑ ปดความลับของเพ่ือน ๑ 
 ไมละท้ิงในเหตุอันตราย ๑ แมชีวิตก็อาจสละเพ่ือประโยชนแกเพื่อนได ๑ ดูกร 
 คฤหบดีบุตร มิตรรวมสุขรวมทุกข ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ 
 เหลานี้แล ฯ 
      [๑๙๕] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรแนะประโยชน ทานพึงทราบวาเปนมิตร 
 แทโดยสถาน ๔ คือ หามจากความช่ัว ๑ ใหต้ังอยูในความดี ๑ ใหไดฟงส่ิงท่ียัง 
 ไมเคยฟง ๑ บอกทางสวรรคให ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรแนะประโยชน ทานพึง 
 ทราบวาเปนมิตรแท โดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ 
      [๑๙๖] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรมีความรักใคร ทานพึงทราบวาเปนมิตรแท 
 โดยสถาน ๔ คือ ไมยินดีดวยความเส่ือมของเพ่ือน ๑ ยินดีดวยความเจริญของ 
 เพื่อน ๑ หามคนท่ีกลาวโทษเพื่อน ๑ สรรเสริญคนท่ีสรรเสริญเพื่อน ๑ ดูกรคฤหบดี 
 บุตร มิตรมีความรักใคร ทานพึงทราบวาเปนมิตรแทโดยสถาน ๔ เหลานี้แล ฯ 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว จึงไดตรสั 
 คาถาประพันธตอไปอีกวา 
      [๑๙๗] บัณฑิตรูแจงมิตร ๔ จําพวกเหลาน้ี คือ มิตรมีอุปการะ ๑ 
      มิตรรวมสุขรวมทุกข ๑ มิตรแนะประโยชน ๑ มิตรมีความรัก 
      ใคร ๑ วาเปนมิตรแท ฉะนี้แลว พึงเขาไปน่ังใกลโดยเคารพ 
      เหมือนมารดากับบุตร ฉะน้ัน บัณฑิตผูสมบูรณดวยศีล ยอม 
      รุงเรืองสองสวางเพียงดังไฟ เมื่อบุคคลออมโภคสมบัติอยู 
      เหมือนแมลงผึ้งผนวกรัง โภคสมบัติยอมถึงความส่ังสมดุจ 
      จอมปลวกอันตัวปลวกกอข้ึน ฉะนั้น คฤหัสถในตระกูลผู 
      สามารถ ครั้นสะสมโภคสมบัติไดอยางนี้แลว พึงแบงโภค 
      สมบัติออกเปนสี่สวน เขายอมสมานมิตรไวได พึงใชสอย 
      โภคสมบัติดวยสวนหนึ่ง พึงประกอบการงานดวยสองสวน 
      พึงเก็บสวนท่ีสี่ไวดวย หมายวาจักมีไวในยามอันตราย ดังน้ี ฯ 
      [๑๙๘] ดูกรคฤหบดีบุตร ก็อริยสาวกเปนผูปกปดทิศท้ัง ๖ อยางไร ทาน 
 พึงทราบทิศ ๖ เหลานี้ คือ พึงทราบมารดาบิดาวาเปนทิศเบ้ืองหนา อาจารยเปน 
 ทิศเบ้ืองขวา บุตรและภรรยาเปนทิศเบ้ืองหลัง มิตรและอํามาตยเปนทิศเบ้ืองซาย 
 ทาสและกรรมกรเปนทิศเบ้ืองตํ่า สมณพราหมณเปนทิศเบ้ืองบน ฯ 
      [๑๙๙] ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผูเปนทิศเบ้ืองหนา อันบุตรพึงบํารุง 
 ดวยสถาน ๕ คือ ดวยต้ังใจไววาทานเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงทานตอบ ๑ จักรับทํา 



 

 กิจของทาน ๑ จักดํารงวงศสกุล ๑ จักปฏิบัติตนใหเปนผูสมควรรับทรัพยมรดก ๑ 
 ก็หรือเม่ือทานละไปแลว ทํากาลกิริยาแลว จักตามเพ่ิมใหซึ่งทักษิณา ๑ ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผูเปนทิศเบ้ืองหนาอันบุตรบํารุงดวยสถาน ๕ 
 เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๕ คือ หามจากความช่ัว ๑ ใหต้ังอยู 
 ในความดี ๑ ใหศึกษาศิลปวิทยา ๑ หาภรรยาท่ีสมควรให ๑ มอบทรัพยให 
 ในสมัย ๑ ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร มารดาบิดาผูเปนทิศเบ้ืองหนาอันบุตรบํารุงดวยสถาน ๕ 
 เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบ้ืองหนาน้ัน ช่ือวา 
 อันบุตรปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการฉะน้ี ฯ 
      [๒๐๐] ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบ้ืองขวาอันศิษยพึงบํารุงดวย 
 สถาน ๕ คือ ดวยลุกข้ึนยืนรับ ๑ ดวยเขาไปยืนคอยรับใช ๑ ดวยการเช่ือฟง ๑ 
 ดวยการปรนนบัิติ ๑ ดวยการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ ๑ ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบ้ืองขวา อันศิษยบํารุงดวยสถาน ๕ 
 เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหศิษยดวยสถาน ๕ คือ แนะนําดี ๑ ใหเรียนดี ๑ บอก 
 ศิษยดวยดีในศิลปวิทยาท้ังหมด ๑ ยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูง ๑ ทําความปองกัน 
 ในทิศท้ังหลาย ๑ ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารยผูเปนทิศเบ้ืองขวาอันศิษยบํารุงดวยสถาน ๕ เหลา 
 นี้แลว ยอมอนุเคราะหศิษยดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบ้ืองขวานั้น ช่ือวาอันศิษย 
 ปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการฉะน้ี ฯ 
      [๒๐๑] ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผูเปนทิศเบ้ืองหลังอันสามีพึงบํารุงดวย 
 สถาน ๕ คือ ดวยยกยองวาเปนภรรยา ๑ ดวยไมดูหมิ่น ๑ ดวยไมประพฤตินอกใจ 
 ๑ ดวยมอบความเปนใหญให ๑ ดวยใหเครื่องแตงตัว ๑ ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร  ภรรยาผูเปนทิศเบ้ืองหลังอันสามีบํารงุดวยสถาน ๕ 
 เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหสามีดวยสถาน ๕ คือ จัดการงานดี ๑ สงเคราะหคน 
 ขางเคียงของผัวดี ๑ ไมประพฤตินอกใจผัว ๑ รักษาทรัพยท่ีผัวหามาได ๑ ขยัน 
 ไมเกียจครานในกิจการท้ังปวง ๑ ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร ภรรยาผูเปนทิศเบ้ืองหลังอันสามีบํารุงดวยสถาน ๕ 
 เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหสามีดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบ้ืองหลังน้ัน ช่ือวา 
 อันสามีปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการฉะน้ี ฯ 
      [๒๐๒] ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบ้ืองซายอันกลุบุตรพึงบํารุงดวย 
 สถาน ๕ คือ ดวยการใหปน ๑ ดวยเจรจาถอยคําเปนท่ีรัก ๑ ดวยประพฤติ 
 ประโยชน ๑ ดวยความเปนผูมีตนเสมอ ๑ ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจากความ 
 จริง ๑ ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบ้ืองซายอันกุลบุตรบํารุงดวยสถาน ๕ 



 

 เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๕ คือ รักษามิตรผูประมาทแลว ๑ 
 รักษาทรัพยของมิตรผูประมาทแลว ๑ เมื่อมิตรมีภัยเอาเปนท่ีพึ่งพํานักได ๑ ไมละท้ิง 
 ในยามวิบัติ ๑ นับถือตลอดถึงวงศของมิตร ๑ ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบ้ืองซายอันกุลบุตรบํารุงดวยสถาน ๕ 
 เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๕ เหลานี้ ทิศเบ้ืองซายนั้น ช่ือวา 
 อันกุลบุตรปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการฉะนี้ ฯ 
      [๒๐๓] ดูกรคฤหบดีบุตร  ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบ้ืองตํ่าอันนายพึงบํารงุ 
 ดวยสถาน ๕ คือ ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง ๑ ดวยใหอาหารและ 
 รางวัล ๑ ดวยรกัษาในคราวเจ็บไข ๑ ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดใหกิน ๑ 
 ดวยปลอยในสมัย ๑ ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบ้ืองตํ่าอันนายบํารุงดวยสถาน ๕ 
 เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕ คือ ลุกข้ึนทําการงานกอนนาย ๑ 
 เลิกการงานทีหลังนาย ๑ ถือเอาแตของท่ีนายให ๑ ทําการงานใหดีข้ึน ๑ 
 นําคุณของนายไปสรรเสริญ ๑ ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร ทาสกรรมกรผูเปนทิศเบ้ืองตํ่าอันนายบํารุงดวยสถาน ๕ 
 เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหนายดวยสถาน ๕ เหลาน้ี ทิศเบ้ืองตํ่าน้ัน ช่ือวา 
 อันนายปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัย ดวยประการฉะน้ัน ฯ 
      [๒๐๔] ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบ้ืองบน อันกุลบุตร 
 พึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือ ดวยกายกรรมประกอบดวยเมตตา ๑ ดวยวจีกรรมประกอบ 
 ดวยเมตตา ๑ ดวยมโนกรรมประกอบดวยเมตตา ๑ ดวยความเปนผูไมปดประตู ๑ 
 ดวยใหอามิสทานเนืองๆ ๑ ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบ้ืองบน อันกุลบุตรบํารุงดวย 
 สถาน ๕ เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๖ คือ หามไมใหทํา 
 ความช่ัว ๑ ใหต้ังอยูในความดี ๑ อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม ๑ ใหไดฟงส่ิงท่ี 
 ยังไมเคยฟง ๑ ทําส่ิงท่ีเคยฟงแลวใหแจมแจง ๑ บอกทางสวรรคให ๑ ฯ 
      ดูกรคฤหบดีบุตร สมณพราหมณผูเปนทิศเบ้ืองบน อันกุลบุตรบํารุงดวย 
 สถาน ๕ เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน ๖ เหลาน้ี ทิศเบ้ืองบน 
 นั้น ช่ือวาอันกลุบุตรปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัย ดวยประการฉะน้ี ฯ 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว จึงไดตรสั 
 คาถาประพันธตอไปอีกวา 
      [๒๐๕] มารดาบิดาเปนทิศเบ้ืองหนา อาจารยเปนทิศเบ้ืองขวา บุตรภรรยา 
            เปนทิศเบ้ืองหลัง มิตรอาํมาตยเปนทิศเบ้ืองซาย ทาสกรรมกร 
            เปนทิศเบ้ืองตํ่า สมณพราหมณเปนทิศเบ้ืองบน คฤหัสถในสกุล 
            ผูสามารถควรนอบนอมทิศเหลาน้ี บัณฑิตผูถึงพรอมดวยศีล 



 

            เปนคนละเอียดและมีไหวพริบ มีความประพฤติเจียมตน 
            ไมดื้อกระดาง ผูเชนนั้นยอมไดยศ คนหม่ันไมเกียจคราน 
            ยอมไมหวั่นไหว ในอันตรายท้ังหลาย คนมีความประพฤติ 
            ไมขาดสาย มีปญญา ผูเชนนั้นยอมไดยศ คนผูสงเคราะห 
            แสวงหามิตรท่ีดี รูเทาถอยคําท่ีเขากลาว ปราศจากตระหน่ี 
            เปนผูแนะนําแสดงเหตุผลตางๆ เนืองๆ ผูเชนนั้น ยอม 
            ไดยศ การให ๑ เจรจาไพเราะ ๑ การประพฤติใหเปน 
            ประโยชน ๑ ความเปนผูมีตนเสมอในธรรมท้ังหลาย ในคนนั้นๆ 
            ตามควร ๑ ธรรมเครือ่งยึดเหน่ียวนํ้าใจในโลกเหลานีแ้ล เปน 
            เหมือนสลักรถอันแลนไปอยู ถาธรรมเครื่องยึดเหน่ียวเหลาน้ี 
            ไมพึงมีไซร มารดาและบิดาไมพึงไดความนับถือหรอืความบูชา 
            เพราะเหตุแหงบุตร เพราะบัณฑิตท้ังหลายพิจารณาเห็นธรรม 
            เครื่องยดึเหน่ียวเหลาน้ีโดยชอบ ฉะน้ัน บัณฑิตเหลาน้ันจึงถึง 
            ความเปนใหญ และเปนผูอันหมูชนสรรเสริญท่ัวหนา ดังน้ี ฯ 
      [๒๐๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสฉะนี้แลว สิงคาลกคฤหบดีบุตรไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิต 
 ของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทาง 
 แกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ฉันใด 
 พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปน 
 สรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัย 
 เปนสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล ฯ 
                       จบ สิงคาลกสูตร ท่ี ๘ 
                        ------------- 
                     ๙. อาฏานาฏิยสูตร (๓๒) 
                        ------------- 
      [๒๐๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนคร 
 ราชคฤห ครั้งน้ัน ทาวมหาราชท้ัง ๔ ต้ังการรักษาไวท้ัง ๔ ทิศ ต้ังพลขันธไวท้ัง ๔ 
 ทิศ ต้ังผูตรวจตราไวท้ัง ๔ ทิศ ดวยเสนายักษกองใหญ ดวยเสนาคนธรรพกองใหญ 
 ดวยเสนากุมภณัฑกองใหญ และดวยเสนานาคกองใหญ เมื่อราตรีลวงปฐมยาม 
 ไปแลว เปลงรัศมีงามยิ่ง ยังภูเขาคิชฌกูฏท้ังส้ินใหสวางไสว แลวเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ฯ 



 

      ฝายยักษเหลานั้น บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอให 
 ระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกประนมอัญชลีไปทางท่ี 
 พระผูมีพระภาคประทับ แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกประกาศช่ือและ 
 โคตร แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกไดนั่งน่ิงอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๒๐๘] ทาวเวสวัณมหาราช ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลว 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ยักษช้ันสูงบางพวกมิไดเลื่อม 
 ใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษช้ันสูงบางพวกท่ีเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี 
 ยักษช้ันกลางบางพวกมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษช้ันกลางบางพวก 
 ท่ีเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษช้ันตํ่าบางพวกมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาค 
 ก็มี ยักษช้ันตํ่าบางพวกท่ีเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ขาแตพระองคผูเจรญิ 
 โดยมากยักษมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเลย ขอนั้นเหตุไร เพราะพระผูมี 
 พระภาคทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวนจากปาณาติบาต ทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวนจาก 
 อทินนาทาน ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพื่อ 
 งดเวนจากมุสาวาท ทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวนจากการด่ืมน้ําเมา คือสุราและเมรัย 
 อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท แตโดยมากพวกยักษมิไดงดเวนจากปาณาติบาต 
 มิไดงดเวนจากอทินนาทาน มิไดงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร มิไดงดเวนจากมุสาวาท 
 มิไดงดเวนจากการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท 
 ขอท่ีพระองคใหงดเวนนั้น จึงไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของยักษเหลานัน้ ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ก็พระสาวกของพระผูมีพระภาค บางพวกยอมเสพราวไพรในปา 
 เสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผูเดิน 
 เขาออก ควรแกการทํากรรมอนัเรนลับของมนุษย ควรแกการหลีกเรน ยักษช้ันสูง 
 บางพวกมักอยูในปาน้ัน พวกใดมิไดเลื่อมใสในปาพจนของพระผูมีพระภาคน้ี 
 ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเรียนการรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะเพ่ือใหยักษพวกนั้น 
 เลื่อมใส คุมครอง เพื่อรักษา เพ่ือไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญของอุบาสก 
 อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณีท้ังหลายเถิด พระพุทธเจาขา ฯ 
      พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ ลําดับน้ัน ทาวเวสวัณมหาราช 
 ทรงทราบการทรงรับของพระผูมีพระภาค แลวไดทรงภาษิตอาฏานาฏิยรักขาน้ี 
 ในเวลานั้นวา 
      [๒๐๙] ขอนอบนอมแดพระวิปสสีพุทธเจา ผูมีพระจักษุ มีพระสิริ 
            ขอนอบนอมแดพระสิขีพุทธเจา ผูทรงอนุเคราะหแกสัตว 
            ท่ัวหนา ขอนอบนอมแดพระเวสสภูพทุธเจา ผูทรงชําระกิเลส 
            มีความเพียร ขอนอบนอมแดพระกกุสันธพุทธเจา ผูทรงย่ําย ี
            มารและเสนามาร ขอนอบนอมแดพระโกนาคมนพุทธเจา ผูมี 



 

            บาปอันลอยแลว อยูจบพรหมจรรย ขอนอบนอมแดพระกัสสป 
            พุทธเจา ผูพนพิเศษแลวในธรรมท้ังปวง ขอนอบนอมแดพระ 
            อังคีรสพุทธเจา ผูศากยบุตร ผูมีพระสิริ พระพุทธเจาพระองค 
            ใดไดทรงแสดงธรรมนี้ อันเปนเครื่องบรรเทาทุกขท้ังปวง อนึ่ง 
            พระพุทธเจาเหลาใด ผูดับแลวในโลก ทรงเห็นแจงแลว 
            ตามเปนจริง พระพุทธเจาเหลาน้ัน เปนผูไมสอเสียด เปนผู 
            ยิ่งใหญ ปราศจากความครั่นคราม เทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
            นอบนอมพระพุทธเจาพระองคใด ผูโคตมโคตร ทรงเก้ือกูล 
            แกทวยเทพและมนุษย ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผู 
            ยิ่งใหญ ปราศจากความครั่นคราม พระสุริยาทิตย มีมณฑลใหญ 
            อุทัยข้ึนแตทิศใดแล เมื่อพระอาทิตยอทัุยข้ึน ราตรีก็หายไป 
            ครั้นพระอาทิตยอุทัยข้ึน ยอมเรียกกันวากลางวัน แมนานนํ้าในท่ี 
            พระอาทิตยอุทัยนั้นเปนสมุทรลึก มีน้ําแผเต็มไป ชนท้ังหลาย 
            ยอมรูจักนานนํ้านั้นในท่ีนั้นอยางนี้วา สมุทรมีน้ําแผเต็มไป ฯ 
      [๒๑๐] แตท่ีนี้ไป ทิศท่ีชนเรียกกันวา ปุรมิทิศ ท่ีทาวมหาราชผูทรงยศ 
            เปนเจาเปนใหญของพวกคนธรรพ ทรงนามวาทาวธตรฏฐ อัน 
            พวกคนธรรพแวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา 
            ขับรอง ทรงอภิบาลอยู ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอ 
            มีมากองค มีพระนามเดียวกัน ท้ังเกาสิบเอ็ดองค มีพระนามวา 
            อินทะ ทรงพระกําลังมาก ท้ังทาวธตรฏฐและโอรสเหลาน้ันเห็น 
            พระพุทธเจาผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย 
            พากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูยิ่งใหญ ปราศจาก 
            ความคร่ันคราม แตท่ีไกลวา ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแด 
            พระองค พระอุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแดพระองค 
            ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวยพระญาณอันฉลาด แมพวก 
            อมนุษยก็ถวายบังคมพระองค ขาพระพุทธเจาท้ังหลายไดสดับมา 
            อยางนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
            ถามเขาวา พวกทานถวายบังคมพระชินโคดมหรือ เขาพากัน 
            ตอบวา ถวายบังคมพระชินโคดม ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
            ขอถวายบังคมพระพุทธเจา ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
            ชนท้ังหลายผูกลาวสอเสียด ผูกัดเนื้อขางหลัง ทําปาณาติบาต 
            ลามก เปนโจร เปนคนตลบตะแลง ตายแลว ชนท้ังหลาย 
            พากันกลาววา จงนําออกไปโดยทิศใด ฯ 
      [๒๑๑] แตนี้ไป ทิศท่ีชนเรียกกันวา ทักขิณทิศท่ีทาวมหาราชผูทรงยศ 



 

            เปนเจาเปนใหญของพวกกุมภัณฑ ทรงนามวา ทาววิรฬุหะ 
            อันพวกกุมภัณฑแวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา 
            ขับรอง ทรงอภิบาลอยู ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาว 
            เธอมีมากองค มีพระนามเดียวกัน ท้ังเกาสิบเอ็ดองค 
            มีพระนามวา อินทะ ทรงพระกําลังมาก ท้ังทาววิรุฬหะและ 
            โอรสเหลาน้ันไดเห็นพระพุทธเจาผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุ 
            แหงพระอาทิตย พากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูยิ่งใหญ 
            ปราศจากความครั่นครามแตท่ีไกลวา พระบุรุษอาชาไนย ขาพระ 
            พุทธเจาขอนอบนอมแดพระองค พระบุรุษอุดม ขาพระพุทธเจา 
            ขอนอบนอมแดพระองค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวย 
            พระญาณอันฉลาด แมพวกอมนุษยก็ถวายบังคมพระองค ขาพระ 
            พุทธเจาท้ังหลาย ไดสดับมาอยางนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาว 
            เชนนี้ ขาพระพุทธเจาท้ังหลายถามเขาวา พวกทานถวายบังคม 
            พระชินโคดมหรือ เขาพากันตอบวา ถวายบังคมพระชินโคดม 
            ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย ขอถวายบังคมพระพุทธโคดม ผูถึง 
            พรอมดวยวิชชาและจรณะ พระสุริยาทิตยมีมณฑลใหญ อัสดง 
            คตในทิศใด และเมื่อพระอาทิตยอัสดงคต กลางวันก็ดับไป 
            ครั้นพระอาทิตยอัสดงคตแลว ยอมเรยีกกันวากลางคืน แมนาน 
            น้ําในท่ีพระอาทิตยอัสดงคตแลว เปนสมุทรลึก มีน้ําแผเต็มไป 
            ชนท้ังหลายยอมรูจักนานนํ้าน้ัน ในท่ีนั้นอยางนี้วาสมุทรมีน้ํา 
            แผเต็มไป ฯ 
      [๒๑๒] แตท่ีนี้ไป ทิศท่ีมหาชนเรียกกันวา ปจฉิมทิศท่ีทาวมหาราชผู 
            ทรงยศ เปนเจาเปนใหญของพวกนาค ทรงนามวาทาววิรูปกษ 
            อันพวกนาคแวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา 
            ขับรอง ทรงอภิบาลอยู ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอมี 
            มากองค มีพระนามเดียวกัน ท้ังเกาสิบเอ็ดองค มีพระนามวาอินทะ 
            ทรงพระกําลังมาก ท้ังทาววิรูปกษและโอรสเหลาน้ัน ไดเห็น 
            พระพุทธเจา ผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย 
            พากันถวายบังคมพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูยิ่งใหญ ปราศจากความ 
            ครั่นคราม แตท่ีไกลเทียววา พระบุรุษอาชาไนย ขาพระพุทธเจา 
            ขอนอบนอมแดพระองค พระอุดมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอ 
            นอบนอมแดพระองค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชน ดวยพระ 
            ญาณอันฉลาด แมพวกอมนุษยก็ถวายบังคมพระองค ขาพระ 
            พุทธเจาท้ังหลาย ไดสดับมาอยางนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาว 



 

            เชนนี้ ขาพระพุทธเจาท้ังหลายถามเขาวา พวกทานถวายบังคม 
            พระชินโคดมหรือ เขาพากันตอบวา ถวายบังคมพระชินโคดม 
            ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย ขอถวายบังคมพระพุทธโคดม ผูถึง 
            พรอมดวยวิชชาและจรณะ อุตตรกุรุทวีปเปนรมณียสถาน มี 
            ภูเขาหลวงช่ือสิเนรุแลดูงดงาม ต้ังอยูทิศใด พวกมนุษยซึ่งเกิด 
            ในอุตตรกุรุทวีปนั้น ไมยึดถือส่ิงใดวาเปนของตน ไมหวงแหน 
            กัน มนุษยเหลานั้น ไมตองหวานพืช และไมตองนําไถออกไถ 
            หมูมนุษยบริโภคขาวสาลี อันผลิตผลในท่ีไมตองไถ ไมมีรํา 
            ไมมีแกลบ บริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม เปนเมล็ดขาวสาร หุง 
            [ขาวน้ัน] ในเตาอันปราศจากควัน แลวบริโภคโภชนะแตท่ีนั้น 
            ทําแมโคใหมีกีบเดียว ๑- แลวเท่ียวไปสูทิศนอย ทิศใหญ 
            ทําปศุสัตวใหมีกีบเดียว แลวเท่ียวไปสูทิศนอยทิศใหญ ทํา 
            หญิงใหเปนพาหนะ ๒- แลวเท่ียวไปสูทิศนอยทิศใหญ ทําชาย 
            ใหเปนพาหนะ แลวเท่ียวไปสูทิศนอยทิศใหญ ทํากุมารีใหเปน 
            พาหนะ แลวเท่ียวไปสูทิศนอยทิศใหญ ทํากุมารใหเปนพาหนะ 
            แลวเท่ียวไปสูทิศนอยทิศใหญ บรรดานางบําเรอของพระราชา 
            นั้น ก็ข้ึนยานเหลาน้ัน ตามหอมลอมไปทุกทิศดวย ยานชาง 
 @๑. สัตวกีบเดียว คือมา คือใชโค ใชปศุสัตวตางๆ แทนมา 
 @๒. เห็นจะใชข่ีคน หรือใชคนหาม 
            ยานมา ยานทิพย ปราสาท และวอ ก็ปรากฏแกทาวมหาราช 
            ผูทรงยศ ฯ 
      และทาวมหาราชน้ัน ไดทรงนิรมิตนครไวในอากาศ คือ อาฏานาฏานคร 
 กุสินาฏานคร ปรกุสินาฏานคร นาฏปริยานคร ปรกุสิตนาฏานคร ทางทิศอุดร 
 มีกปวันตนคร และอีกนครหนึ่งช่ือชโนฆะ อกีนครหนึ่งช่ือนวนวติยะ อีกนคร 
 หนึ่งช่ืออัมพรอัมพรวติยะ มีราชธานีนามวาอาฬกมันทา ขาแตพระองคผูนิรทุกข 
 ก็ราชธานีของทาวกุเวรมหาราช ช่ือวิสาณา ฉะนั้น มหาชนจึงเรียกทาวกุเวรมหาราช 
 วาทาวเวสวัณ 
            ยักษช่ือตโตลา ช่ือตัตตลา ช่ือตโตตลา ช่ือโอชสี ช่ือเตชสี 
            ช่ือตโตชสี ช่ือสุระ ช่ือราชา ช่ืออริฏฐะ ช่ือเนมิ ยอมปรากฏ 
            มีหนาท่ีคนละแผนก ในวิสาณาราชธานีนั้น มีหวงนํ้า ช่ือธรณี 
            เปนแดนท่ีเกิดเมฆ เกิดฝนตก ในวิสาณาราชธานีนั้นมีสภา 
            ช่ือภคลวดี เปนท่ีประชุมของพวกยักษ ณ ท่ีนั้น มีตนไมเปน 
            อันมาก มีผลเปนนิจ ดารดาษดวยหมูนกตางๆ มีนกยูง 
            นกกะเรียน นกดุเหวา อันมีเสียงหวานประสานเสียง มีนกรอง 



 

            วา ชีวะชีวะ และบางเหลามีเสียงปลุกใจ มีไกปา มีปู และ 
            นกโปกขรสาตกะ อยูในสระประทุม ในท่ีนั้นมีเสียงนกสุกะ 
            และนกสาลิกา และหมูนกทัณฑมานวกะ [มีหนาเหมือนมนุษย] 
            สระนฬินีของทาวกุเวรนั้น งดงามอยูตลอดเวลาทุกเมื่อ ฯ 
      [๒๑๓] แตทิศน้ีไป ทิศท่ีชนเรียกกันวาอุตตรทิศ ท่ีทาวมหาราชผูทรงยศ 
            เปนเจาเปนใหญของยักษท้ังหลาย ทรงนามวาทาวกุเวร อันยักษ 
            ท้ังหลายแวดลอมแลว ทรงโปรดปรานดวยการฟอนรํา ขับรอง 
            ทรงอภบิาลอยู ขาพเจาไดสดับมาวา โอรสของทาวเธอมีมากองค 
            มีพระนามเดียวกัน ท้ังเกาสิบเอ็ดพระองค มีพระนามวาอินทะ 
            ทรงพระกําลังมาก ท้ังทาวกุเวรและโอรสเหลาน้ันไดเห็น 
            พระพุทธเจา ผูเบิกบานแลว ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย 
            พากันถวายบังคมพระพุทธเจาซ่ึงเปนผูยิ่งใหญ ปราศจากความ 
            ครั่นครามแตท่ีไกลวา พระบุรุษอาชาไนย ขาพระพุทธเจาขอนอบ- 
            นอมแดพระองค พระอดุมบุรุษ ขาพระพุทธเจาขอนอบนอมแด 
            พระองค ขอพระองคทรงตรวจดูมหาชนดวยพระญาณอันฉลาด 
            แมพวกอมนุษย ก็ถวายบังคมพระองค ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
            ไดสดับมาอยางนั้นเนืองๆ ฉะนั้น จึงกลาวเชนนี้ ขาพระพุทธเจา 
            ท้ังหลายถามเขาวา พวกทานถวายบังคมพระชินโคดมหรือเขา 
            พากันตอบวาถวายบังคมพระชินโคดม ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
            ขอถวายบังคมพระพุทธโคดมผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ฯ 
      [๒๑๔] ขาแตพระองคผูนิรทุกข การรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะน้ีนั้นแล ยอม 
 เปนไปเพ่ือคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญของภิกษุ ภกิษุณี 
 อุบาสก และอุบาสิกา ฉะนี้แล ฯ 
      ขาแตพระองคผูนิรทุกข ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูใดผูหนึ่ง 
 จักเรียนการรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะน้ีใหแมนยํา 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 ไมพึงไดเหยาเรือนหรือท่ีอยู ในราชธานีซึ่งมี 
 นามวาอาฬกมันทา ไมพึงไดเขาสูท่ีประชุมของพวกยักษ อนึ่ง พวกอมนุษยท้ังหลาย 
 จะไมพึงทําอาวาหะวิวาหะกับมัน พึงบริภาษมัน ดวยคําบริภาษอยางเหยยีดหยามเต็มท่ี 
 พึงคว่ําบาตรเปลาบนศีรษะมัน หรือพึงทุบศีรษะของมันใหแตกออก ๗ เสี่ยง 
 ขาแตพระองคผูนิรทุกข มีอยูบาง ท่ีพวกอมนุษยท่ีดุราย หยาบชา กลาแข็ง มัน 
 ยอมไมเช่ือถอืถอยคําของทาวมหาราช ไมเช่ือถือถอยคําของราชบุรุษผูใหญแหง 
 ทาวมหาราช ไมเช่ือถือถอยคําของราชบุรุษท่ีเปนช้ันรองๆ แหงทาวมหาราช 
 พวกมันนั้นเรียกไดวาเปนขาศึกของทาวมหาราช เปรียบเหมือนพวกโจรในแวน 
 แควนของพระเจามคธ พวกมันหาไดเช่ือถือถอยคําของพระเจามคธไม หาเช่ือถือ 
 ถอยคําของราชบุรุษผูใหญแหงพระเจามคธไม หาเช่ือถือถอยคําของพวกราชบุรุษ 
 ท่ีเปนช้ันรองๆ ของพระเจามคธไม มหาโจรเหลานั้นๆ เรียกไดวาเปนขาศึกของ 
 พระเจามคธฉะน้ัน ขาแตพระองคผูนิรทุกข อมนุษยผูใดผูหนึ่งเปนยักษก็ตาม 
 ยักษิณีก็ตาม บุตรยักษก็ตาม ธิดายักษก็ตาม ยักษมหาอํามาตยก็ตาม ยักษบริษัท 
 ก็ตาม ยักษผูรับใชก็ตาม เปนคนธรรพก็ตาม นางคนธรรพกต็าม 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 
 อุบาสิกาน้ันพึงยกโทษ พึงคร่ําครวญ พึงรองแกยักษ มหายักษ เสนาบดี มหา 
 เสนาบดีวา ยักษตนน้ียอมจับ ยักษตนน้ียอมสิง ยักษตนน้ียอมเบียดเบียน ยักษ 
 ตนน้ียอมบีบค้ัน ยักษตนน้ียอมทําใหลําบาก ยักษตนน้ียอมทําใหยาก ยักษตนน้ี 
 ยอมไมปลอย ดังน้ี 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 ยักษตนน้ียอมจับ ยักษตนน้ียอมสิง 
 ยักษตนน้ียอมเบียดเบียน ยักษตนน้ียอมบีบค้ัน ยักษตนน้ียอมทําใหลําบาก ยักษ 
 ตนน้ียอมทําใหยาก ยักษตนน้ียอมไมปลอย ดังน้ี ฯ 
      [๒๑๗] ขาแตพระองคผูนิรทุกข การรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะน้ีนั้นแล 
 ยอมเปนไปเพ่ือความคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญ 
 แหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ท้ังหลาย ฉะนี้ ฯ 
      ขาแตพระองคผูนิรทุกข และบัดนี้ ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย เปนผูมีกิจ 
 มาก มีกรณียมาก ขอทูลลาไป ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจงทรงทราบกาล 
 อันควร ณ บัดน้ีเถิด ฯ 
      [๒๑๘] ลําดับนั้นแล ทาวมหาราชท้ัง ๔ เสด็จลุกข้ึนจากอาสนะ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ทรงกระทําประทักษิณ แลวอันตรธานไปในท่ีนั้น 
 แล ฝายยักษเหลานั้นก็พากันลุกข้ึนจากอาสนะ บางพวกถวายบังคมพระผูมี 
 พระภาค กระทําประทักษิณ แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง บางพวกไดปราศรัย 
 กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวอันตรธานไปใน 
 ท่ีนั้นเอง บางพวกประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับแลวอันตรธานไป 
 ในท่ีนั้นเอง บางพวกประกาศนามและโคตร แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง บางพวก 
 นิ่งอยู แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
      [๒๑๙] ครั้งน้ันแล พอลวงราตรีนั้นไปแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัส 
 เรียกภิกษุท้ังหลายมารับสั่งวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในราตรีนี้ทาวมหาราชท้ัง ๔ 
 ต้ังการรักษาไวท้ัง ๔ ทิศ ต้ังพลขันธไวท้ัง ๔ ทิศ ต้ังผูตรวจตราไวท้ัง ๔ ทิศ 
 ดวยเสนายักษกองใหญ ดวยเสนาคนธรรพกองใหญ ดวยเสนากุมภัณฑกองใหญ 
 และดวยเสนานาคกองใหญ เมื่อราตรีลวงปฐมยามไปแลว ไดเปลงรัศมีงามยิ่ง 
 ยังภูเขาคิชฌกูฏท้ังส้ินใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงท่ีอยู ไหวเราแลวนั่ง ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนยักษเหลานั้น บางพวกไหวเราแลวนั่ง ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกับเรา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
 ไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกประนมอัญชลีมาทางท่ีเราอยู แลวนั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกประกาศนามและโคตร แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
 หนึ่ง บางพวกนิ่งเฉย แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวเวสวัณมหาราชประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 แลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ยกัษช้ันสูงบางพวกมิไดเลื่อมใสตอ 
 พระผูมีพระภาคก็มี ยักษช้ันสูงบางพวกท่ีเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษช้ัน 



 

 กลางบางพวกมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษช้ันกลางบางพวกท่ีเลื่อมใส 
 ตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษช้ันตํ่าบางพวกมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี ยักษ 
 ช้ันตํ่าบางพวกท่ีเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคก็มี พระพุทธเจาขา แตโดยมากยักษ 
 ท้ังหลายมิไดเลื่อมใสตอพระผูมีพระภาคเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระผูมี 
 พระภาคทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวนจากปาณาติบาต ทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวนจาก 
 อทินนาทาน ทรงแสดงธรรมเพื่องดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงแสดงธรรมเพื่อ 
 งดเวนจากมุสาวาท ทรงแสดงธรรมเพือ่งดเวนจากการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย 
 อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท แตโดยมากพวกยักษมิไดงดเวนจากปาณาติบาต 
 มิไดงดเวนจากอทินนาทาน มิไดงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร มิไดงดเวนจากมุสาวาท 
 มิไดงดเวนจากการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ขอท่ี 
 พระองคใหงดเวนนั้น จึงไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของยักษเหลานั้น ฯ 
      พระพุทธเจาขา ก็พระสาวกของพระผูมีพระภาคบางพวก ยอมเสพราวไพร 
 ในปา เสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย ปราศจากลมแตชนผู 
 เดินเขาออก ควรแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย ควรแกการหลีกเรน ยักษ 
 ช้ันสูงบางพวกมักอยูในปาน้ัน พวกใดมิไดเลื่อมใสในปาพจนของพระผูมีพระภาค 
 นี้ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเรยีนการรักษาอนัช่ือวาอาฏานาฏิยะ เพื่อใหยักษ 
 พวกนั้นเลื่อมใส เพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยูสําราญ 
 แหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ท้ังหลายเถิด พระพุทธเจาขา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไดรบัอาราธนาโดยดุษณีภาพแลว ลําดับนั้น 
 ทาวเวสวัณทราบวา เรารับแลว ไดกลาวอาฏานาฏิยะรักษานี้ ในเวลานั้น 
 [ความวา] ฯ 
      [๒๒๐] ขอนอบนอมแดพระวิปสสีพุทธเจา ผูมีพระจักษุ มีพระสิริ 
            ขอนอบนอมแดพระสิขีพุทธเจา ผูทรงอนุเคราะหแกสัตว 
            ท่ัวหนา ฯ ล ฯ [บัณฑิตพึงใหพิสดาร เหมือนกับท่ีมีมาแลว 
            ในกอน] ฯ 
      ขาแตพระองคผูนิรทุกข การรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะน้ีแล ยอมเปนไป 
 เพื่อคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่อความอยูสําราญแหงภิกษุ ภิกษุณี 
 อุบาสก อุบาสิกา ท้ังหลาย ฉะน้ี ฯ 
      ขาแตพระองคผูนิรทุกข และบัดนี้ ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย เปนผูมีกิจ 
 มาก มีกรณียมาก ขอทูลลาไป เราไดกลาววา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจง 
 ทรงทราบกาลอันควร ณ บัดนี้เถิด ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น ทาวมหาราชท้ัง ๔ เสด็จลุกข้ึนจากอาสนะ 
 ไหวเรา ทําประทักษิณ แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฝายยกัษเหลานั้นก็พากัน 
 ลุกข้ึนจากอาสนะ บางพวกไหวเรา ทําประทักษิณ แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง 



 

 บางพวกปราศรัยกับเรา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว อันตรธาน 
 ไปในท่ีนั้นเอง บางพวกประนมอัญชลีมาทางท่ีเราอยู แลวอนัตรธานไปในท่ีนั้น 
 เอง บางพวกประกาศนามและโคตร แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง บางพวกนิ่งอยู 
 แลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเลาเรียนการรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะ 
 จงทรงไวซึ่งการรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะ การรักษาอันช่ือวาอาฏานาฏิยะ ประกอบ 
 ดวยประโยชน ยอมเปนไปเพ่ือคุมครอง เพื่อรักษา เพื่อไมเบียดเบียน เพื่ออยู 
 สําราญแหงภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ท้ังหลาย ดังน้ี ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจน นี้แลว ภิกษุเหลานั้นยินดีช่ืนชม 
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาค ดังน้ีแล ฯ 
                      จบ อาฏานาฏิยสูตร ท่ี ๙ 
                       --------------- 
                       ๑๐. สังคีติสูตร (๓๓) 
                         ------------ 
      [๒๒๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จเท่ียวจาริกไปในแควนมัลละ พรอมดวย 
 พระภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ไดเสด็จถึงนครของพวกมัลลกษัตริยอัน 
 มีนามวา ปาวา ไดยินวา สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวง 
 ของนายจุนทกัมมารบุตร เขตนครปาวา ฯ 
      [๒๒๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ทองพระโรงหลังใหม อันมีนามวา อุพภตกะ 
 ของพวกเจามัลละแหงนครปาวา สรางสําเร็จแลวไมนาน ยังไมทันท่ีสมณพราหมณ 
 หรือใครๆ ท่ีเปนมนุษยจะไดอยูอาศัย พวกเจามัลละแหงนครปาวาไดสดับขาววา 
 พระผูมีพระภาคไดเสด็จเท่ียวจาริกไปในแควนมัลละ พรอมดวยพระภิกษุสงฆหมู 
 ใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครปาวาโดยลําดับ กําลังประทับอยู ณ สวน 
 มะมวงของนายจุนทกัมมารบุตร เขตนครปาวา ฯ 
      ครั้งน้ันแล พวกเจามัลละแหงนครปาวา ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ทองพระโรงหลังใหม อันมีนามวาอุพภตกะ ของ 
 พวกเจามัลละแหงนครปาวา สรางสําเร็จแลวไมนาน ยังไมทันท่ีสมณพราหมณ 
 หรือใครๆ ท่ีเปนมนุษยจะไดอยูอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค 
 จงเสด็จประทับ ณ ทองพระโรงน้ันกอนเถิด พระผูมีพระภาคเสด็จประทับกอนแลว 
 ภายหลังพวกเจามัลละแหงนครปาวาจึงจักใชสอย การเสดจ็ประทับกอนของพระผูม ี
 พระภาคน้ัน พึงเปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพวกเจามัลละ 



 

 แหงนครปาวาส้ินกาลนาน พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพแลว ฯ 
      ครั้นพวกเจามัลละแหงนครปาวา ไดทราบการทรงรับของพระผูมีพระภาค 
 แลว จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณแลว พากันไปยัง 
 ทองพระโรง ครั้นแลวจงึปูลาดทองพระโรงใหพรอมสรรพ แตงต้ังอาสนะ ใหต้ัง 
 หมอน้ํา ตามประทีปน้ํามัน แลวพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
 บังคมพระผูมีพระภาค ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทองพระโรงพวกขาพระองคปูลาดพรอมสรรพแลว 
 อาสนะก็แตงต้ังไวแลว หมอน้าํก็ใหต้ังไวแลว 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 
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงยังพวกเจามัลละแหงนครปาวาใหเห็นแจง 
 ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมกีถาตลอดราตรเีปนอันมาก แลว 
 ทรงสงไปดวยพระดํารัสวา ดูกรวาเสฏฐะท้ังหลาย ราตรีลวงมากแลว บัดนี้พวก 
 ทานจงสําคัญเวลาอันสมควรเถิด พวกเจามัลละแหงนครปาวาไดพรอมกันรับ 
 พระดํารัสของพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา แลวพากันลุกข้ึนจากอาสนะ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ 
      [๒๒๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อพวกเจามัลละแหงนครปาวา 
 หลีกไปแลวไมนาน ไดทรงเหลียวดหูมูภิกษุผูนิ่งอยูแลวไดรับสั่งกะทานพระสารี- 
 *บุตรวา ดูกรสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนะและมิทธะ สารีบุตรจงแสดงธรรมีกถา 
 แกภิกษุท้ังหลาย เราเม่ือยหลงั ฉะนั้น เราพึงพักผอน ทานพระสารีบุตรได 
 รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคดวยคําวา อยางนั้น พระเจาขา ดังน้ี ลําดับนั้น 
 แล พระผูมีพระภาครับสั่งใหปูผาสังฆาฏิเปนสี่ช้ัน แลวทรงสําเร็จสีหไสยา 
 โดยพระปรัศวเบ้ืองขวา ทรงเหลื่อมพระบาทดวยพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ 
 ทรงกระทําความหมายในอันท่ีจะเสด็จลุกข้ึนไวในพระทัย ฯ 
      [๒๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล นิครนถนาฏบุตรทํากาละแลวท่ีนครปาวาไม 
 นานนัก เพราะกาลกิริยาของนิครนถนาฏบุตรน้ัน พวกนิครนถจึงแตกกัน เกิด 
 แยกกันเปนสองพวก เกิดบาดหมางกัน เกิดการทะเลาะวิวาทกันข้ึน เสียดแทง 
 กันและกันดวยหอกคือปากอยูวา ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูท่ัวถึง ทาน 



 

 จักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของ 
 ขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควรจะกลาวกอน ทาน 
 กลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทานชํ่าชอง 
 มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว 
 ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ ดังน้ี เห็นจะมีแตความ 
 ตายอยางเดียวเทาน้ันจะเปนไปในพวกนิครนถ ผูเปนสาวกของนาฏบุตร ถึงพวก 
 สาวกของนิครนถนาฏบุตรท่ีเปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาวก็มีอาการเบ่ือหนาย คลาย 
 ความรัก รูสึกทอถอยในพวกนิครนถผูเปนสาวกของนาฏบุตร ท้ังน้ีเพราะธรรมวินัย 
 อันนิครนถนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติให 
 ออกจากทุกขได ไมเปนไปเพ่ือความสงบระงับ มิใชธรรมท่ีทานผูเปนพระสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาประกาศไว เปนธรรมวินัยมีท่ีพํานักอันทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัย 
 ไมมีท่ีพึ่งอาศัย ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระสารีบุตรไดเลากะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย 
 นิครนถนาฏบุตรทํากาละแลวท่ีพระนครปาวาไมนานนัก เพราะกาลกิริยาของนิครนถ 
 นาฏบุตรน้ัน พวกนิครนถจึงแตกกัน เกิดแยกกันเปนสองพวก เกิดบาดหมางกัน 
 เกิดการทะเลาะวิวาทกันข้ึน เสียดแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยูวา ทานไมรูท่ัว 
 ถึงธรรมวินัยน้ี ขาพเจารูท่ัวถึง ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยน้ีไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด 
 ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําท่ี 
 ควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาว 
 กอน ขอท่ีทานเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว 
 ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้น จงแกไขเสีย ถาสามารถ 
 ดังน้ี เห็นจะมีแตความตายอยางเดียวเทาน้ันจะเปนไปในพวกนิครนถ ผูเปนสาวก 
 ของนาฏบุตร ถึงพวกสาวกของนิครนถนาฏบุตรท่ีเปนคฤหัสถผูนุงขาวหมขาว ก็มี 
 อาการเบ่ือหนาย คลายความรัก รูสึกทอถอยในพวกนิครนถ ผูเปนสาวกของ 
 นาฏบุตร ท้ังน้ี เพราะธรรมวินยัอันนิครนถนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี 
 ไมเปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปนไปเพ่ือความสงบระงับ มิใช 
 ธรรมท่ีทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว เปนธรรมวินัยมีท่ีพํานักอันทําลาย 
 เสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีท่ีพึงอาศัย ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ขอนี้ยอมเปนเชนดังกลาวมาสําหรับในธรรมวินัยท่ี 
 กลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได 
 ไมเปนไปเพ่ือความสงบระงับ มิใชธรรมท่ีทานผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว 
 ผูมีอายุท้ังหลาย สวนธรรมน้ีแล อันพระผูมีพระภาคของเราท้ังหลาย ตรัสไวด ี
 แลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได เปนไปเพื่อ 
 ความสงบระงับ เปนธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไวแลว พวกเราท้ังหมด 



 

 ดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การท่ีพรหมจรรยนี้จะ 
 พึงยั่งยืนต้ังอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชน 
 มาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข 
 แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ผูมีอายุท้ังหลาย ก็ธรรมอะไรเลาท่ีพระผูมีพระภาค 
 ตรัสไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมท่ีจะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได เปน 
 ไปเพ่ือความสงบระงับ เปนธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไวแลว พวก 
 เราท้ังหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การท่ีพรหม- 
 *จรรยนี้จะพึงยั่งยืนต้ังอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุข 
 แกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความ 
 สุข แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
      [๒๒๖] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมหนึง่ ท่ีพระผูมีพระภาค ผูทรงรูเห็น 
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวก 
 เราท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การท่ี 
 พรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืนต้ังอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อ 
 ความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลู 
 เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ธรรมหน่ึงเปนไฉน สัตวท้ังหมดต้ังอยู 
 ไดเพราะอาหาร สัตวท้ังหมดต้ังอยูไดเพราะสังขาร ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ธรรม 
 หนึ่งน้ีแล อันพระผูมีพระภาคผูทรงรูทรงเหน็ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 พระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึง 
 กลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การท่ีพรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยนืต้ังอยูนาน นั้นพึงเปน 
 ไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพ่ือความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก 
 เพื่อประโยชน เพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
      [๒๒๗] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรม ๒ ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น 
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล 
 พวกเราท้ังหมดดวยกัน พึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การท่ี 
 พรหมจรรยนีพ้ึงยั่งยืนต้ังอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อ 
 ความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลู 
 เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ธรรม ๒ เปนไฉน นามและรูป ๑ 
 อวิชชาและภวตัณหา ๑ ภวทิฐิและวิภวทิฐิ ๑ ความไมละอายและความไมเกรง 
 กลัว ๑ ความละอายและความเกรงกลวั ๑ ความเปนผูวายากและความเปนผูมี 
 มิตรช่ัว ๑ ความเปนผูวางายและความเปนผูมีมิตรดี ๑ ความเปนผูฉลาดในอาบัติ 
 และความเปนผูฉลาดในการออกจากอาบัติ ๑ ความเปนผูฉลาดในสมาบัติและ 
 ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ ๑ ความเปนผูฉลาดในธาตุและความเปน 
 ผูฉลาดในมนสิการ ๑ ความเปนผูฉลาดในอายตนะและความเปนผูฉลาดใน 



 

 ปฏิจจสมุปบาท ๑ ความเปนผูฉลาดในฐานะ [คือเหตุท่ีเปนได] และความเปนผูฉลาด 
 ในอัฏฐานะ [คือเหตุท่ีเปนไปไมได] ๑ การกลาววาจาออนหวานและการตอนรับ ๑ 
 ความไมเบียดเบียนและความสะอาด ๑ ความเปนผูมีสติหลงลืมและความเปนผูไม 
 มีสัมปชัญญะ ๑ สติและสัมปชัญญะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรีย 
 ท้ังหลาย และความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ความเปนผูคุมครองทวารใน 
 อินทรียท้ังหลาย และความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ กําลังท่ีเกิดแตการ 
 พิจารณาและกําลังท่ีเกิดแตการอบรม ๑ กําลังคือสติและกําลังคือสมาธิ ๑ สมถะ 
 และวิปสสนา ๑ นิมิตท่ีเกิดเพราะสมถะและนิมิตท่ีเกิดเพราะความเพียร ๑ ความ 
 เพียรและความไมฟุงซาน ๑ ความวิบัติแหงศีล และความวิบัติแหงทิฐิ ๑ ความ 
 ถึงพรอมแหงศีล และความถึงพรอมแหงทิฐิ ๑ ความหมดจดแหงศีลและความหมด 
 จดแหงทิฐิ ๑ ความหมดจดแหงทิฐิและความเพียรของผูมีทิฐิ ๑ ความสลดใจและ 
 ความเพียรโดยแยบคายของผูสลดใจแลวในธรรมเปนท่ีต้ังแหงความสลดใจ ๑ 
 ความเปนผูไมสันโดษในธรรมอันเปนกุศลและความเปนผูไมทอถอยในการต้ังความ 
 เพียร ๑ วิชชาและวิมุตติ ๑ ญาณในความส้ินไปและญาณในความไมเกิด ๑ ดูกรผูม ี
 อายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๒ๆ เหลานี้แล อันพระผูมพีระภาคผูทรงรูทรง 
 เห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลว พวกเราท้ัง 
 หมดดวยกันพงึสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนัน้ การท่ีพรหมจรรยนี ้
 จะพึงยั่งยืนต้ังอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชน 
 มาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข 
 แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                          จบ หมวด ๒ 
                         ------------ 
                            หมวด ๓ 
       [๒๒๘] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ ท่ีพระผูมีพระภาค 
 ผูทรงรูทรงเหน็ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลว 
 มีอยูแล พวกเราท้ังหมดดวยกนัพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมน้ัน 
 การท่ีพรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยนืต้ังอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก 
 เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล 
 เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 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         [ความประพฤติช่ัวทางกาย] 
            ๒. วจีทุจริต          [ความประพฤติช่ัวทางวาจา] 
            ๓. มโนทุจริต         [ความประพฤติช่ัวทางใจ] 
                         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. อวิหงิสาวิตก       [ความตริในทางไมเบียดเบียน] 
                      อกุศลสังกัปปะ ๓ อยาง 
            ๑. กามสังกัปปะ       [ความดําริในทางกาม] 
            ๒. พยาปาทสังกัปปะ    [ความดําริในทางพยาบาท] 
            ๓. วิหิงสาสังกัปปะ     [ความดําริในทางเบียดเบียน] 
                       กุศลสังกัปปะ ๓ อยาง 
            ๑. เนกขัมมสังกัปปะ    [ความดําริในทางออกจากกาม] 
            ๒. อัพยาปาทสังกัปปะ   [ความดําริในทางไมพยาบาท] 
            ๓. อวิหงิสาสังกัปปะ    [ความดําริในทางไมเบียดเบียน] 
                       อกุศลสัญญา ๓ อยาง 
            ๑. กามสัญญา         [ความจําไดในทางกาม] 
            ๒. พยาปาทสัญญา      [ความจําไดในทางพยาบาท] 
            ๓. วิหิงสาสัญญา       [ความจําไดในทางเบียดเบียน] 
                        กุศลสัญญา ๓ อยาง 
            ๑. เนกขัมมสัญญา      [ความจําไดในทางออกจากกาม] 
            ๒. อัพยาปาทสัญญา     [ความจําไดในทางไมพยาบาท] 



 

            ๓. อวิหงิสาสัญญา      [ความจําไดในทางไมเบียดเบียน] 
                        อกุศลธาตุ ๓ อยาง 
            ๑. กามธาตุ          [ธาตุคือกาม] 
            ๒. พยาปาทธาตุ       [ธาตุคือความพยาบาท] 
            ๓. วิหิงสาธาตุ        [ธาตุคือความเบียดเบียน] 
                        กุศลธาตุ ๓ อยาง 
            ๑. เนกขัมมธาตุ       [ธาตุคือความออกจากกาม] 
            ๒. อัพยาปาทธาตุ      [ธาตุคือความไมพยาบาท] 
            ๓. อวิหงิสาธาตุ       [ธาตุคือความไมเบียดเบียน] 
                         ธาตุอีก ๓ อยาง 
            ๑. กามธาตุ          [ธาตุคือกาม] 
            ๒. รูปธาตุ           [ธาตุคือรูป] 
            ๓. อรูปธาตุ          [ธาตุคือส่ิงท่ีไมมีรูป] 
                         ธาตุอีก ๓ อยาง 
            ๑. รูปธาตุ           [ธาตุคือรูป] 
            ๒. อรูปธาตุ          [ธาตุคือส่ิงท่ีไมมีรูป] 
            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         [ตัณหาในส่ิงท่ีไมมีรูป] 
                        ตัณหาอีก ๓ อยาง 
            ๑. รูปตัณหา          [ตัณหาในรูป] 
            ๒. อรูปตัณหา         [ตัณหาในส่ิงท่ีไมมีรูป] 
            ๓. นิโรธตัณหา        [ตัณหาในความดับสูญ] [อุจเฉททิฏฐิ] 
                        สัญโญชน ๓ อยาง 



 

            ๑. สักกายทิฏฐิ        [ความเห็นเปนเหตุถือตัวถอืตน] 
            ๒. วิจิกิจฉา          [ความลังเลสงสัย] 
            ๓. สีลัพพตปรามาส     [ความเช่ือถือศักดิ์สิทธ์ิดวยอํานาจศีลพรต] 
                         อาสวะ ๓ อยาง 
            ๑. กามาสวะ         [อาสวะเปนเหตุอยากได] 
            ๒. ภวาสวะ          [อาสวะเปนเหตุอยากเปน] 
            ๓. อวิชชาสวะ        [อาสวะคือความเขลา] 
                          ภพ ๓ อยาง 
            ๑. กามภพ           [ภพท่ีเปนกามาวจร] 
            ๒. รูปภพ            [ภพท่ีเปนรูปาวจร] 
            ๓. อรูปภพ           [ภพท่ีเปนอรูปาวจร] 
                         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         [ระยะกาลท่ีเปนสวนอดีต] 
            ๒. อนาคตอัทธา       [ระยะกาลท่ีเปนสวนอนาคต] 
            ๓. ปจจุบันนอัทธา      [ระยะกาลท่ีเปนปจจุบัน] 
                         อันตะ ๓ อยาง 
            ๑. สักกายอันตะ       [สวนท่ีถือวาเปนกายตน] 
            ๒. สักกายสมุทยอันตะ   [สวนท่ีถือวาเปนเหตุกอใหเกิดกายตน] 
            ๓. สักกายนิโรธอันตะ   [สวนท่ีถือวาเปนเครื่องดับกายตน] 
                         เวทนา ๓ อยาง 
            ๑. สุขเวทนา         [ความเสวยอารมณท่ีเปนสุข] 
            ๒. ทุกขเวทนา        [ความเสวยอารมณท่ีเปนทุกข] 
            ๓. อทุกขมสุขเวทนา    [ความเสวยอารมณท่ีไมใชทุกขไมใชสุข] 
                         ทุกขตา ๓ อยาง 
            ๑. ทุกขทุกขตา        [ความเปนทุกขเพราะทุกข] 
            ๒. สังขารทุกขตา      [ความเปนทุกขเพราะสังขาร] 



 

            ๓. วิปริฌามทุกขตา     [ความเปนทุกขเพราะความแปรปรวน] 
                          ราสี ๓ อยาง 
            ๑. มิจฉัตตนิยตราสี     [กองคือความผดิท่ีแนนอน] 
            ๒. สัมมัตตนิยตราสี     [กองคือความถูกท่ีแนนอน] 
            ๓. อนิยตราสี         [กองคือความไมแนนอน] 
                         กังขา ๓ อยาง 
      ๑. ปรารภกาลท่ีลวงไปแลวนานๆ แลวสงสัย เคลือบแคลง ไมเช่ือ 
 ลงไปได ไมเลื่อมใส 
      ๒. ปรารภกาลท่ียังไมมาถึงนานๆ แลว สงสัย เคลือบแคลง ไมเช่ือ 
 ลงไปได ไมเลื่อมใส 
      ๓. ปรารภกาลปจจุบันทุกวันนี้แลว สงสัย เคลือบแคลง ไมเช่ือลง 
 ไปได ไมเลื่อมใส 
                ขอท่ีไมตองรักษาของพระตถาคต ๓ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธ์ิ พระตถาคต 
 มิไดมีความประพฤติช่ัวทางกายท่ีพระองคจะตองรักษาไวโดยต้ังพระทัยวา คนอื่นๆ 
 อยาไดรูถึงความประพฤติช่ัวทางกายของเราน้ี ดังน้ี 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย พระตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธ์ิ พระตถาคต 
 มิไดมีความประพฤติช่ัวทางวาจาท่ีพระองคจะตองรักษาไวโดยต้ังพระทัยวา คน 
 อื่นๆ อยาไดรูถึงความประพฤติช่ัวทางวาจาของเราน้ี ดังน้ี 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย พระตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธ์ิ พระตถาคต 
 มิไดมีความประพฤติช่ัวทางใจท่ีพระองคจะตองรักษาไวโดยตั้งพระทัยวา คนอื่นๆ 
 อยาไดรูถึงความประพฤติช่ัวทางใจของเรานี้ ดังน้ี 
                         กิญจนะ ๓ อยาง 
            ๑. ราคกิญจนะ           [เครื่องกังวลคือราคะ] 
            ๒. โทสกิญจนะ           [เครื่องกังวลคือโทสะ] 
            ๓. โมหกิญจนะ           [เครื่องกังวลคือโมหะ] 
                          อัคคี ๓ อยาง 
            ๑. ราคัคคิ              [ไฟคือราคะ] 
            ๒. โทสัคคิ              [ไฟคือโทสะ] 
            ๓. โมหคัคิ              [ไฟคือโมหะ] 
                         อัคคีอีก ๓ อยาง 
            ๑. อาหุเนยยัคคิ          [ไฟคืออาหุเนยยบุคคล] 
            ๒. ทักขิเณยยัคคิ          [ไฟคือทักขิเณยยบุคคล] 
            ๓. คหปตัคคิ             [ไฟคือคฤหบดี] 



 

                        รูปสังคหะ ๓ อยาง 
            ๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป      [รูปท่ีเปนไปกับดวยการเห็น ท้ังเปนไป 
                                  กับดวยการกระทบ] 
            ๒. อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป      [รูปท่ีไมมีการเห็น แตเปนไปกับดวย 
                                  การกระทบ] 
            ๓. อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป      [รูปท่ีไมเห็น ท่ีไมกระทบ] 
                         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. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สัตวประเภทท่ีมีกามปรากฏมีอยู สัตวเหลานั้น 
 เมื่อกามปรากฏแลว ยอมยังอาํนาจใหเปนไปในกามท้ังหลายเชนมนุษย เทพดา 
 บางจําพวก และวินิบาตบางจําพวก ฉะนั้น นี้เปนกามอุปบัติขอท่ีหนึ่ง 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย สตัวประเภทท่ีนิรมิตกามไดมีอยู สัตวเหลานั้น 
 นิรมิตแลวๆ ยอมยังอํานาจใหเปนไปในกามท้ังหลาย เชนเทพดาเหลานิมมานรตี 
 ฉะนั้น นี้เปนกามอุปบัติขอท่ีสอง 



 

      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย สตัวประเภทท่ีผูอื่นนิรมิตกามใหมีอยู สัตว 
 เหลานั้น ยอมยงัอํานาจใหเปนไปในกามท่ีผูอื่นนิรมิตใหแลว เชนเทพดาเหลา 
 ปรนิมมิตวสวตี ฉะนั้น นี้เปนกามอุปบัติขอท่ีสาม 
                        สุขอุปบัติ ๓ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สัตวพวกท่ียังความสุขใหเกิดข้ึนๆ แลวยอม 
 อยูเปนสุขมีอยู เชน พวกเทพเหลาพรหมกายกิา ฉะนั้น นี้เปนสุขอุปบัติขอ 
 ท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย สตัวพวกท่ีอิ่มเอบิบริบูรณถูกตองดวยความสุข 
 มีอยู สัตวเหลานั้น บางครั้งบางคราว เปลงอุทานวา สุขหนอๆ ดังน้ี เชน พวก 
 เทพเหลาอาภัสสรา ฉะนั้น นี้เปนสุขอุปบัติขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย สตัวพวกท่ีอิ่มเอบิบริบูรณถูกตองดวยความสุข 
 มีอยู สัตวเหลานั้นสันโดษ เสวยความสุขทางจิตอันประณีตเทาน้ัน เชน พวก 
 เทพเหลาสุภกิณหา ฉะนั้น นี้เปนสุขอุปบัติ ขอท่ีสาม ฯ 
                         ปญญา ๓ อยาง 
            ๑. เสกขปญญา            [ปญญาท่ีเปนของพระเสขะ] 
            ๒. อเสกขปญญา           [ปญญาท่ีเปนของพระอเสขะ] 
            ๓. เนวเสกขานาเสกขปญญา  [ปญญาท่ีเปนของพระเสขะก็ไมใช 
                                   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    [อินทรียท่ีเกิดแกผูปฏิบัติดวยคิดวาเรา 
                      จักรูธรรมท่ีเรายงัไมรู] 
            ๒. อัญญินทรีย             [อินทรียคือความตรัสรู] 
            ๓. อัญญาตาวินทรีย         [อินทรียคือความรูท่ัวถึง] 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       [สมาธิท่ียังมีวิตกวิจาร] 
            ๒. อวิตักกวิจารมัตตสมาธิ    [สมาธิท่ีไมมีวิตก มีเพียงวิจาร] 
            ๓. อวิตักกวิจารสมาธิ       [สมาธิท่ีไมมีวิตกวิจาร] ฯ 
                        สมาธิอีก ๓ อยาง 
            ๑. สุญญตสมาธิ           [สมาธิท่ีวางเปลา] 
            ๒. อนิมิตตสมาธิ          [สมาธิท่ีหานิมิตมิได] 
            ๓. อัปปณิหิตสมาธิ         [สมาธิท่ีหาท่ีต้ังมิได] ฯ 
                        โสเจยยะ ๓ อยาง 
            ๑. กายโสเจยยะ         [ความสะอาดทางกาย] 
            ๒. วจีโสเจยยะ          [ความสะอาดทางวาจา] 
            ๓. มโนโสเจยยะ         [ความสะอาดทางใจ] 
                        โมเนยยะ ๓ อยาง 
            ๑. กายโมเนยยะ         [ธรรมท่ีทําใหเปนมุนีทางกาย] 
            ๒. วจีโมเนยยะ          [ธรรมท่ีทําใหเปนมุนีทางวาจา] 
            ๓. มโนโมเนยยะ         [ธรรมท่ีทําใหเปนมุนีทางใจ] ฯ 
                        โกสัลละ ๓ อยาง 
            ๑. อายโกสัลละ  [ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเจริญ] 
            ๒. อปายโกสัลละ [ความเปนผูฉลาดในเหตุแหงความเส่ือม] 
            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 กาลท่ีลวงไปแลวไดมีแลวอยางนี ้
      ๒. ปรารภกาลสวนอนาคตกลาวถอยคําวา กาลท่ียังไมมาถึงจักมีอยางนี ้
      ๓. ปรารภกาลสวนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาในบัดนี้ กลาวถอยคําวา กาล 
 สวนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาบัดนี้เปนอยูอยางนี้ ฯ 
                         วิชชา ๓ อยาง 
            ๑. บุพเพนิวาสานุสสติญาณวิชชา [วิชชาคือความรูจักระลึกชาติใน 
                                     กอนได] 
            ๒. จุตูปปาตญาณวิชชา        [วิชชาคือความรูจักกําหนดจุติ 
               และอุปบัติของสัตวท้ังหลาย] 
            ๓. อาสวักขยญาณวิชชา       [วิชชาคือความรูจักทําอาสวะใหสิ้นไป] ฯ 
                       วิหารธรรม ๓ อยาง 
            ๑. ทิพยวิหาร     [ธรรมเปนเครื่องอยูของเทพดา] 
            ๒. พรหมวิหาร    [ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม] 
            ๓. อริยวิหาร     [ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะ] ฯ 
                       ปาฏิหาริยะ ๓ อยาง 
            ๑. อิทธิปาฏิหาริยะ           [ฤทธ์ิเปนอัศจรรย] 
            ๒. อาเทสนาปาฏิหาริยะ       [ดักใจเปนอัศจรรย] 
            ๓. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ        [คําสอนเปนอัศจรรย] ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ เหลานี้แล อันพระผูมี- 
 *พระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดย 
 ชอบแลว พวกเราท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมควรแกงแยงกันในธรรมน้ัน 
 การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยัง่ยืนต้ังอยูนาน นั้นพงึเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อ 
 ความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความ 
 สุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                           จบหมวด ๓ 



 

                         ------------ 
                            หมวด ๔ 
      [๒๒๙] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๔ๆ ท่ีพระผูมีพระภาค 
 ผูทรงรูทรงเหน็ เปนอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลว 
 มีอยูแล พวกเราท้ังหมดดวยกนัพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การท่ี 
 พรหมจรรยนีพ้ึงยั่งยืนต้ังอยูนานน้ัน พึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อความ 
 สุขแกชนมาก เพ่ืออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข 
 แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                        สติปฏฐาน ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายใน 
 กายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา และโทมนัสใน 
 โลกเสียได ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนา 
 ในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
 ในโลกเสียได ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตใน 
 จิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
 เสียได ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมใน 
 ธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน 
 โลกเสียได ฯ 
      [๒๓๐]            สัมมัปปธาน ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด 
 พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังใจ เพื่อความไมเกิดข้ึนแหงธรรมท่ี 
 เปนบาปอกุศลท่ียังไมเกิด 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด 
 พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังใจ เพื่อละธรรมท่ีเปนบาปอกุศลท่ี 
 เกิดข้ึนแลว 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด 
 พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังใจ เพื่อความบังเกิดข้ึนแหงธรรมท่ี 
 เปนกุศลท่ียังไมเกิด 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด 
 พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังใจ เพื่อความต้ังม่ันไมเลือนลาง 
 จําเริญยิ่ง ไพบูลย เจริญ บริบูรณ แหงธรรมท่ีเปนกุศลท่ีบังเกิดข้ึนแลว ฯ 



 

      [๒๓๑]          อิทธิบาท ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจรญิอิทธิบาท 
 อันประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท 
 อันประกอบดวยวริิยสมาธิปธานสังขาร 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอัน 
 ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอัน 
 ประกอบดวยวมิังสาสมาธิปธานสังขาร ฯ 
      [๒๓๒]          ฌาน ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัด 
 จากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลทุุติยฌาน มี- 
 *ความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมี 
 วิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ 
 มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระ- 
 *อริยท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลจุตุตถฌาน ไม 
 มีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ได 
 มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ฯ 
      [๒๓๓]         สมาธิภาวนา ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สมาธิภาวนาท่ีภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมมีอยู ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย สมาธิภาวนาท่ีภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือความไดเฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะมีอยู ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย สมาธิภาวนาท่ีภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือสติและสัมปชัญญะมีอยู ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย สมาธิภาวนาท่ีภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลายมีอยู ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็สมาธิภาวนาอยางไหนท่ีภิกษุอบรมแลว ทําใหมาก 
 แลว ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุใน 
 พระธรรมวินยันี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก 
 มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้



 

 บรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตก 
 วิจารสงบ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย 
 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มอีุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย 
 เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยสรรเสริญวา เปนผูมีอุเบกขา ท่ีสติอยู 
 เปนสุข ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลจุตุตถฌาน ไมมีทุกข 
 ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปน 
 เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันภิกษุอบรมแลว 
 ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย สมาธิภาวนาท่ีภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอม 
 เปนไปเพ่ือความไดเฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะ เปนไฉน ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุใน 
 พระธรรมวินยันี้ มนสิการอาโลกสัญญา ต้ังสัญญาวาเปนเวลากลางวันไว กลางวัน 
 อยางใด กลางคืนอยางนั้น กลางคืนอยางใด กลางวันอยางนั้น มีใจเปดเผยไม 
 มีอะไรหุมหออบรมจิตใหมีแสงสวาง ดวยประการฉะนี้ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สมาธิ 
 ภาวนานี้ อันภกิษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความไดเฉพาะซึ่ง 
 ญาณทัสสนะ ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็สมาธิภาวนาท่ีภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอม 
 เปนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะ เปนไฉน ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย เวทนาท้ังหลายอัน 
 ภิกษุในพระธรรมวินัยนีรู้แจงแลว ยอมบังเกิดข้ึน ยอมต้ังอยู ยอมถึงความดับ 
 สัญญาท้ังหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนีรู้แจงแลว ยอมบังเกิดข้ึน ยอมต้ังอยู 
 ยอมถึงความดับ วิตกท้ังหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รูแจงแลว ยอมบังเกิดข้ึน 
 ยอมต้ังอยู ยอมถึงความดับ ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย สมาธิภาวนานี้อันภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะ ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็สมาธิภาวนาท่ีภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอม 
 เปนไปเพ่ือความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เปนไฉน ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความ 
 เกิดข้ึนและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธหาวา ดังน้ีรูป ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงรูป 
 ดังน้ีความดับแหงรูป ดังน้ีเวทนา ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงเวทนา ดังน้ีความดับแหง 
 เวทนา ดังน้ีสัญญา ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงสัญญา ดังน้ีความดับแหงสัญญา 
 ดังน้ีสังขาร ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงสังขาร ดังน้ีความดับแหงสังขาร ดังน้ีวิญญาณ 
 ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงวิญญาณ ดังน้ีความดับแหงวิญญาณ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย 
 สมาธิภาวนานี้ อันภิกษุอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไป 
 แหงอาสวะท้ังหลาย ฯ 
      [๒๓๔]           อัปปมัญญา ๔ อยาง 



 

      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวย 
 เมตตา แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน ตาม 
 นัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา 
 ในท่ีทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวท้ังปวง ดวยใจประกอบดวยเมตตาอนั 
 ไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยกรุณา 
 แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ัง 
 เบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุก 
 สถาน โดยความเปนตนในสัตวท้ังปวง ดวยใจอันประกอบดวยกรุณาอันไพบูลย 
 ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยมุทิตา 
 แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ 
 ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุก 
 สถาน โดยความเปนตนในสัตวท้ังปวง ดวยใจอันประกอบดวยมุทิตาอันไพบูลย 
 ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวย 
 อุเบกขา แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีสี่ก็เหมือนกัน ตาม 
 นัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ี 
 ทุกสถาน โดยความเปนตนในสัตวท้ังปวง ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอัน 
 ไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ 
      [๒๓๕]             อรูป ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึงรูป 
 สัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซ่ึง 
 นานัตตสัญญา จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุด 
 มิได ดังน้ีอยู ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึง 
 อากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง จึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการ 
 วา วิญญาณหาท่ีสิ้นสุดมิได ดังน้ีอยู ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึง 
 วิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง จึงเขาถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการ 
 วานอยหนึ่งไมมี ดังน้ีอยู ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึง 
 อากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง จึงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู ฯ 
      [๒๓๖]            อปสเสนะ ๔ อยาง 



 

      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวเสพของ 
 อยางหน่ึง ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวอดกลั้น 
 ของอยางหน่ึง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวเวนของ 
 อยางหน่ึง ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวบรรเทา 
 ของอยางหน่ึง ฯ 
      [๒๓๗]              อริยวงศ ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูสันโดษดวย 
 จีวรตามมีตามได และมีปรกติกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยจวีรตามมีตามได 
 และยอมไมถึงการแสวงหาท่ีไมควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหงจีวร และไมได 
 จีวรก็ไมเดอืดรอน และไดจีวรแลวก็ไมเกี่ยวเกาะ ไมหมกมุน ไมติดแนน มี 
 ปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคอยู กับท้ังไมยกตน ไมขมผู 
 อื่น ดวยความสันโดษดวยจวีรตามมีตามไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจ 
 คราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในสันโดษดวยจีวรนั้น ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย 
 ภิกษุนี้แล เรียกวา ผูต้ังอยูในอริยวงศของเกาอนัยอดเยี่ยม ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุยอมเปนผูสันโดษดวย 
 บิณฑบาตตามมีตามได และมีปรกติกลาวสรรเสริญ ความสันโดษดวยบิณฑบาต 
 ตามมีตามได และยอมไมถึงการแสวงหาท่ีไมควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหง 
 บิณฑบาต และไมไดบิณฑบาตก็ไมเดือดรอน และไดบิณฑบาตแลวก็ไมเกี่ยว 
 เกาะ ไมหมกมุน ไมติดแนน มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก 
 บริโภคอยู กับท้ังไมยกตน ไมขมผูอื่นดวยความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมี 
 ตามไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นใน 
 สันโดษดวยบิณฑบาตน้ัน ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุนี้แล เรียกวา ผูต้ังอยูในอรยิวงศ 
 ของเกาอันยอดเยี่ยม ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุยอมเปนผูสันโดษดวย 
 เสนาสนะตามมีตามได และมีปรกติกลาวสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะ 
 ตามมีตามได และยอมไมถึงการแสวงหาท่ีไมควร ไมเหมาะ เพราะเหตุแหง 
 เสนาสนะ และไมไดเสนาสนะก็ไมเดือดรอน และไดเสนาสนะแลวก็ไมเกี่ยว 
 เกาะ ไมหมกมุน ไมติดแนน มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก 
 บริโภคอยู กับท้ังไมยกตน ไมขมผูอื่นดวยความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตาม 
 ไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นในสันโดษ 
 ดวยเสนาสนะนั้น ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุนี้แล เรียกวา ผูต้ังอยูในอรยิวงศของ 



 

 เกาอันยอดเยี่ยม ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุยอมเปนผูมีปหานะเปนท่ี 
 มายินดี ยินดีแลวในปหานะ ยอมเปนผูมีภาวนาเปนท่ีมายินดี ยินดีแลวในภาวนา 
 กับท้ังไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความเปนผูมีปหานะเปนท่ีมายินดี เพราะความ 
 ยินดีในปหานะ เพราะความเปนผูมีภาวนาเปนท่ีมายินดี เพราะความยินดีใน 
 ภาวนานั้น ก็ภกิษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นใน 
 ปหานะและภาวนานั้น ผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุนี้แล เรียกวา ผูต้ังอยูในอรยิวงศ 
 ของเกาอันยอดเยี่ยม ฯ 
      [๒๓๘]           ปธาน ๔ อยาง 
          ๑. สังวรปธาน         [เพียรระวงั] 
          ๒. ปหานปธาน         [เพียรละ] 
          ๓. ภาวนาปธาน        [เพียรเจริญ] 
          ๔. อนุรักขนาปธาน      [เพียรรักษา] 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็สังวรปธาน เปนไฉน ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย 
 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรปูดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ 
 เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุให 
 อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน ช่ือวารักษาจักขุนทรีย 
 ช่ือวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย 
      ฟงเสียงดวยโสตแลว ไมถอืนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติ 
 เพื่อสํารวมโสตินทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก 
 คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน ช่ือวารักษาโสตินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวม 
 ในโสตินทรีย ฯ 
      ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติ 
 เพื่อสํารวมฆานินทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก 
 คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน ช่ือวารักษาฆานินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวม 
 ในฆานินทรีย ฯ 
      ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ไมถอืนิมิต ไมถืออนพุยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติ 
 เพื่อสํารวมชิวหินทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก 
 คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน ช่ือวารักษาชิวหินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมใน 
 ชิวหินทรีย ฯ 
      ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ไมถือนิมติ ไมถืออนุพยญัชนะ เธอ 
 ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมกายินทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรม- 
 *อันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน ช่ือวารักษากายินทรีย ช่ือวาถึง 
 ความสํารวมในกายินทรีย ฯ 



 

      รูแจงธรรมดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอม 
 ปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอนั 
 ลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน ช่ือวารักษามนินทรีย ช่ือวาถงึความ 
 สํารวมในมนินทรีย ผูมีอายุท้ังหลาย นี้เรียกวา สังวรปธาน ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็ปหานปธาน เปนไฉน ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย 
 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมไมรับไวซึ่งกามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมละเสีย 
 บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ยอมไมรับไวซึ่งพยาบาทวิตกท่ีเกิด 
 ข้ึนแลว ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ยอมไมรับไว 
 ซึ่งวิหิงสาวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นไป ใหถึงความ 
 ไมมี ยอมไมรบัไวซึ่งธรรมท่ีเปนบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลวๆ ยอมละเสีย 
 บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นไป ใหถึงความไมมี ผูมีอายุท้ังหลาย นี้เรียกวาปหาน- 
 *ปธาน ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็ภาวนาปธาน เปนไฉน ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย 
 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัย 
 ความคลายกําหนัด อาศัยความดับ นอมไปเพ่ือความสละลง ยอมเจริญ 
 ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันอาศัยความสงัด อาศัยความคลายกําหนัด อาศัยความดับ 
 อันนอมไปเพื่อความสละลง ยอมเจริญวิริยสมัโพชฌงคอันอาศัยความสงัด 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 
 ท้ังหลาย นี้เรียกวา ภาวนาปธาน ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อนุรกัขนาปธาน เปนไฉน ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย 
 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมตามรักษาสมาธินิมิตอันเจริญท่ีบังเกิดข้ึนแลว คือ 
 อัฏฐิกสัญญา ปุฬุวกสัญญา วินีลกสัญญา วิจฉิททกสัญญา อุทธุมาตกสัญญา 
 ผูมีอายุท้ังหลาย นี้เรียกวา อนรุักขนาปธาน 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. โยนโิสมนสิการ     [การกระทําไวในใจโดยแยบคาย] 
           ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   [การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม] 
      [๒๔๑]           องคแหงพระโสดาบัน ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เปนผู 
 ประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ 
 พระผูมีพระภาคน้ัน เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา 
 และจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนนายสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมี 
 ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูต่ืนแลว เปนผู 
 เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยน้ี เปนผู 
 ประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมี 
 พระภาคตรัสดีแลว อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียก- 
 *ใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยน้ี เปนผู 
 ประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระ 
 ผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ คือ 
 คูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นคือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรรับของ 
 บูชา เปนผูควรรับของตอนรับ เปนผูควรรับของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปน 
 บุญเขตของชาวโลก ไมมีเขตอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยน้ี ประกอบดวย 
 ศีล ท่ีพระอริยเจาใครแลว 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. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย วิญญาณท่ีเขาถึงซ่ึงรูปเมื่อต้ังอยู ยอมต้ังอยู 
 วิญญาณน้ันมีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนท่ีพํานัก เขาไปเสพซ่ึงความยินดี ยอมถงึ 
 ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย วญิญาณท่ีเขาถึงซ่ึงเวทนา เมื่อต้ังอยู ยอม 
 ต้ังอยู วิญญาณน้ันมีเวทนาเปนอารมณ มีเวทนาเปนท่ีพํานัก เขาไปเสพซ่ึงความ 
 ยินดี ยอมถึงความเจริญ งอกงามไพบูลย ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย วญิญาณท่ีเขาถึงซ่ึงสัญญา เมื่อต้ังอยู ยอม 
 ต้ังอยู วิญญาณน้ันมีสัญญาเปนอารมณ มีสัญญาเปนท่ีพํานัก เขาไปเสพซ่ึงความ 
 ยินดี ยอมถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย วญิญาณท่ีเขาถึงซ่ึงสังขาร เมื่อต้ังอยู ยอม 
 ต้ังอยู วิญญาณน้ันมีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนท่ีพํานัก เขาไปเสพซ่ึงความ 
 ยินดี ยอมถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ฯ 
      [๒๔๖]            การถึงอคติ ๔ อยาง 
           ๑. ถึงความลําเอียงเพราะความรักใครกัน 
           ๒. ถึงความลําเอียงเพราะความขัดเคืองกัน 
           ๓. ถึงความลําเอียงเพราะความหลง 
           ๔. ถึงความลําเอียงเพราะความกลัว 
      [๒๔๗]          ความเกิดข้ึนแหงตัณหา ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ตัณหาเม่ือเกิดแกภกิษุ ยอมเกิดเพราะเหตุ 
 แหงจีวร 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ตัณหาเม่ือเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุ 



 

 แหงบิณฑบาต 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ตัณหาเม่ือเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุ 
 แหงเสนาสนะ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ตัณหาเม่ือเกิดแกภิกษุ ยอมเกิดเพราะเหตุ 
 แหงความมียิ่งๆ ข้ึนไป ฯ 
      [๒๔๘]          ปฏิปทา ๔ อยาง 
      ๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา    [ปฏิบัติลําบาก ท้ังรูไดชา] 
      ๒. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา    [ปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว] 
      ๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา     [ปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา] 
      ๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา     [ปฏิบัติสะดวก ท้ังรูไดเรว็] 
      [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. บทธรรมคือความต้ังใจไวชอบ 
      [๒๕๑]        ธรรมสมาทาน ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมสมาทานท่ีใหทุกขในปจจุบันและมีทุกข 
 เปนวิบากตอไปมีอยู 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ธรรมสมาทานท่ีใหทุกขในปจจุบันแตมีสุข 
 เปนวิบากตอไปมีอยู 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ธรรมสมาทานท่ีใหสุขในปจจุบัน แตมีทุกข 
 เปนวิบากตอไปมีอยู 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ธรรมสมาทานท่ีใหสุขในปจจุบัน 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 ปญหาท่ีจะตองแกโดยสวนเดียว 
         ๒. ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ปญหาท่ีจะตองยอนถามแลวจึงแก 
         ๓. วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาท่ีจะตองจําแนกแลวจึงแก 
         ๔. ฐปนียปญหา ปญหาท่ีควรงดเสีย ฯ 
      [๒๕๖]         กรรม ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย กรรมเปนฝายดํา มีวิบากเปนฝายดํามีอยู 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย กรรมเปนฝายขาว มีวิบากเปนฝายขาวมีอยู 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย กรรมท่ีเปนท้ังฝายดําและฝายขาว มีวิบากท้ัง 
 ฝายดําฝายขาวมีอยู 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย กรรมท่ีไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอม 
 เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรมมีอยู ฯ 
      [๒๕๗]           สัจฉิกรณียธรรม ๔ อยาง 
      ๑. พึงทําใหแจงซ่ึงขันธท่ีตนเคยอยูอาศัยในกาลกอนดวยสติ 
      ๒. พึงทําใหแจงซ่ึงจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลายดวยจกัษุ 
      ๓. พึงทําใหแจงซ่ึงวโิมกขแปดดวยกาย 
      ๔. พึงทําใหแจงซ่ึงความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลายดวยปญญา 
      [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    [เครื่องรดักายคือความแนวาส่ิงน้ี 
                                 เปนจริง] ฯ 
      [๒๖๒]            อุปาทาน ๔ อยาง 
       ๑. กามุปาทาน               [ถือม่ันกาม] 
       ๒. ทิฏุปาทาน               [ถือม่ันทิฐิ] 
       ๓. สีลัพพตุปาทาน             [ถือม่ันศีลและพรต] 
       ๔. อัตตวาทุปาทาน            [ถือม่ันวาทะวาตน] 
      [๒๖๓]             โยนิ ๔ อยาง 
       ๑. อัณฑชโยนิ              [กําเนิดของสัตวท่ีเกิดในไข] 
       ๒. ชลาพุชโยนิ             [กําเนิดของสัตวท่ีเกิดในครรภ] 
       ๓. สังเสทชโยนิ            [กําเนิดของสัตวท่ีเกิดในเถาไคล] 
       ๔. โอปปาติกโยนิ           [กําเนิดของสัตวท่ีเกิดผุดข้ึน] ฯ 
      [๒๖๔]           การกาวลงสูครรก ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สัตวบางชนิดในโลกนี้ เปนผูไมรูสึกตัวกาว 
 ลงสูครรภมารดา เปนผูไมรูสึกตัว อยูในครรภมารดา เปนผูไมรูสึกตัว คลอด 
 จากครรภมารดา นี้การกาวลงสูครรภขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก สตัวบางชนิดในโลกนี้ เปนผู 
 รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา แตเปนผูไมรูสึกตัวอยูในครรภมารดา เปนผูไมรู 
 สึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้การกาวลงสูครรภมารดาขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก สตัวบางชนิดในโลกนี้ เปนผู 
 รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา เปนผูรูสึกตัวอยูในครรภมารดา แตเปนผูไมรูสึกตัว 
 คลอดจากครรภมารดา นี้การกาวลงสูครรภขอท่ีสาม ฯ 



 

      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก สตัวบางชนิดในโลกนี้ เปนผู 
 รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา เปนผูรูสึกตัวอยูในครรภมารดา เปนผูรูสึกตัวคลอด 
 จากครรภมารดา นี้การกาวลงสูครรภขอท่ีสี่ ฯ 
      [๒๖๕]              การไดอัตภาพ ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย การไดอัตภาพท่ีตรงกับความจงใจของตน 
 อยางเดียว ไมตรงกับความจงใจของผูอื่นมีอยู ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย การไดอัตภาพท่ีตรงกับความจงใจของผูอื่น 
 เทาน้ัน ไมตรงกับความจงใจของตนมีอยู ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย การไดอัตภาพท่ีตรงกับความจงใจของตนดวย 
 ตรงกับความจงใจของผูอื่นดวยมีอยู ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย การไดอัตภาพท่ีไมตรงกับความจงใจของตน 
 ท้ังไมตรงกับความจงใจของผูอื่นมีอยู ฯ 
      [๒๖๖]             ทักขิณาวิสุทธิ ๔ อยาง 
           ๑. ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหกมีอยู ฯ 
           ๒. ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธ์ิฝายทายกมีอยู ฯ 
           ๓. ทักขิณาไมบริสุทธิ์ท้ังฝายทายกท้ังฝายปฏิคาหกมีอยู ฯ 
           ๔. ทักขิณาท่ีบริสุทธิ์ท้ังฝายทายกท้ังฝายปฏิคาหกมีอยู ฯ 
      [๒๖๗]            สังคหวัตถุ ๔ อยาง 
           ๑. ทาน            [การใหปน] 
           ๒. ปยวัชช          [เจรจาวาจาท่ีออนหวาน] 
           ๓. อัตถจริยา        [ประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชน] 
           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]            อริยโวหารอกี ๔ อยาง 
           ๑. เมื่อไมไดเห็นพูดวาไมไดเห็น 
           ๒. เมื่อไมไดยินพูดวาไมไดยิน 
           ๓. เมื่อไมไดทราบพูดวาไมไดทราบ 
           ๔. เมื่อไมไดรูแจงพูดวาไมไดรูแจง ฯ 
      [๒๗๒]            อนริยโวหารอีก ๔ อยาง 
           ๑. เมื่อไดเห็นพูดวาไมไดเห็น 
           ๒. เมื่อไดยินพูดวาไมไดยิน 
           ๓. เมื่อไดทราบพูดวาไมไดทราบ 
           ๔. เมื่อรูแจงพูดวาไมรูแจง ฯ 
      [๒๗๓]            อริยโวหารอีก ๔ อยาง 
           ๑. เมื่อไดเห็นพูดวาไดเห็น 
           ๒. เมื่อไดยินพูดวาไดยนิ 
           ๓. เมื่อไดทราบพูดวาไดทราบ 
           ๔. เมื่อไดรูแจงพูดวาไดรูแจง 
      [๒๗๔]            บุคคล ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือด 
 รอน เปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําตนใหเดือดรอน ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทําใหผูอื่น 
 เดือดรอน เปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําใหผูอื่นเดือดรอน ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทําตนใหเดือด 
 รอน เปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําตนใหเดือดรอนดวย เปนผู 
 ทําใหผูอื่นเดือดรอน เปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําใหผูอืน่ 
 เดือดรอนดวย ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมเปนผูทําตนให 
 เดือดรอน ไมเปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําตนใหเดือดรอนดวย 
 เปนผูไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมเปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุเปนเครื่องทําให 
 ผูอื่นเดือดรอนดวย เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนผูหายหิว 
 ดับสนิท เยือกเย็น เสวยความสุขมีตนเปนเสมือนพรหมอยูในปจจุบัน ฯ 
      [๒๗๕]            บุคคลอีก ๔ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชน 



 

 ตนไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอื่น ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมปฏบัิติเพื่อประโยชน 
 ผูอื่น ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมไมปฏิบัติเพื่อประโยชน 
 ตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมปฏบัิติเพื่อประโยชน 
 ตนดวย เพื่อประโยชนผูอื่นดวย ฯ 
      [๒๗๖]              บุคคลอีก ๔ อยาง 
           ๑. บุคคลผูมืดมา กลับมืดไป 
           ๒. บุคคลผูมืดมา กลับสวางไป 
           ๓. บุคคลผูสวางมา กลบัมืดไป 
           ๔. บุคคลผูสวางมา กลบัสวางไป ฯ 
      [๒๗๗]              บุคคลอีก ๔ อยาง 
           ๑. สมณมจละ    [เปนสมณะผูไมหวั่นไหว] 
           ๒. สมณปทุมะ    [เปนสมณะเปรียบดวยดอกบัวหลวง] 
           ๓. สมณปุณฑรีกะ  [เปนสมณะเปรียบดวยดอกบัวขาว] 
           ๔. สมเณสุ สมณสุขุมาละ เปนสมณะผูละเอียดออนในสมณะ 
 ท้ังหลาย ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ธรรมมีประเภทละ ๔ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาค 
 ผูทรงรู ทรงเหน็ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว 
 พวกเราท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมน้ัน การท่ีพรหมจรรย 
 นี้พึงยั่งยืนต้ังอยูนานน้ัน พึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก 
 เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา 
 และมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                           จบหมวด ๔ 
                          ---------- 
                            หมวด ๕ 
      [๒๗๘] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๕ๆ ท่ีพระผูมีพระภาค 
 ผูทรงรู ทรงเหน็ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลว 
 มีอยูแล พวกเราท้ังหมดดวยกนั พึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น 
 การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยัง่ยืน ต้ังอยูนานน้ัน พงึเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อ 
 ความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลู 
 เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 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 (ขันธเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน คือ รูป) 
           ๒. เวทนูปาทานขันธ (ขันธเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน คือ เวทนา) 
           ๓. สัญูปาทานขันธ (ขันธเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน คือ สัญญา) 
           ๔. สังขารูปาทานขันธ (ขันธเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน คือ สังขาร) 
           ๕. วิญญาณูปาทานขันธ (ขันธเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน คือ วิญญาณ) ฯ 
      [๒๘๐]               กามคุณ ๕ อยาง 
      ๑. รูปท่ีจะพึงรูแจงไดดวยจักษุ ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก 
 ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด ฯ 
      ๒. เสียงท่ีจะพึงรูแจงไดดวยหู ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ 
 นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด ฯ 
      ๓. กลิ่นท่ีจะพึงรูแจงไดดวยจมูก ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ 
 นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด ฯ 
      ๔. รสท่ีจะพึงรูแจงไดดวยลิ้น ซึ่งนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ 
 นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด ฯ 
      ๕. โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงไดดวยกาย ซึง่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ 
 นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด 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          [ตระหน่ีท่ีอยู] 
        ๒. กุลมัจฉริยะ             [ตระหน่ีสกุล] 
        ๓. ลาภมัจฉริยะ            [ตระหน่ีลาภ] 
        ๔. วัณณมัจฉริยะ            [ตระหน่ีวรรณะ] 
        ๕. ธัมมมัจฉริยะ            [ตระหน่ีธรรม] ฯ 



 

      [๒๘๓]         นีวรณ ๕ อยาง 
        ๑. กามฉันทนีวรณ           [ธรรมท่ีกั้นจิต คือ ความพอใจในกาม] 
        ๒. พยาปาทนีวรณ           [ธรรมท่ีกั้นจิต คือความพยาบาท] 
        ๓. ถีนมิทธนีวรณ            [ธรรมท่ีกั้นจิต คือความท่ีจิตหดหูและ 
                                เคลิบเคลิ้ม] 
        ๔. อุทธัจจกุกกุจจนีวรณ       [ธรรมท่ีกั้นจิต คือความฟุงซานและ 
                                รําคาญ] 
        ๕. วิจิกิจฉานีวรณ           [ธรรมท่ีกั้นจิต คือความสงสัย] ฯ 
      [๒๘๔]  โอรัมภาคิยสังโยชน     [สังโยชนเบ้ืองตํ่า] ๕ อยาง 
        ๑. สักกายทิฏฐิ             [ความเห็นเปนเหตุถือตัวถอืตน] 
        ๒. วิจิกิจฉา               [ความสงสัย] 
        ๓. สีลัพตปรามาส           [ความเช่ือถือศักดิ์สิทธ์ิดวยเขาใจวามี 
                                ไดดวยศีลหรือพรต] 
        ๔. กามฉันทะ ๑-           [ความพอใจดวยอํานาจแหงกาม] 
        ๕. พยาบาท ๒-            [ความคิดแกแคนผูอื่น] 
      [๒๘๕] อุทธัมภาคิยสังโยชน [สังโยชนเบ้ืองบน] ๕ อยาง 
        ๑. รูปราคะ               [ความติดใจอยูในรูปธรรม] 
        ๒. อรูปราคะ              [ความติดใจอยูในอรูปธรรม] 
        ๓. มานะ                 [ความสําคัญวาเปนนั่นเปนนี่] 
        ๔. อุทธัจจะ               [ความคิดพลาน] 
        ๕. อวิชชา                [ความหลงอันเปนเหตุไมรูจรงิ] 
 @๑. ในท่ีอื่นเปนกามราคะ ความกําหนัดดวยอํานาจแหงกาม 
 @๒. ในท่ีอื่นเปนปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังแหงจิต 
      [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 
                                จากการด่ืมน้ําเมา คือสุราและเมรัย 



 

                                อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท] ฯ 
      [๒๘๗]              อภัพพฐาน ๕ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุขีณาสพไมสามารถท่ีจะแกลงปลงสัตวจาก 
 ชีวิต 
      ๒. ภิกษุขีณาสพไมสามารถท่ีจะลักทรัพย อันเปนสวนแหงความเปน 
 ขโมย 
      ๓. ภิกษุขีณาสพไมสามารถท่ีจะเสพเมถุนธรรม 
      ๔. ภิกษุขีณาสพไมสามารถท่ีจะพูดเท็จท้ังรูอยู 
      ๕. ภิกษุขีณาสพไมสามารถท่ีจะกระทําการส่ังสมบริโภคกามเหมือนเมื่อ 
 ครั้งยังเปนคฤหัสถอยู ฯ 
      [๒๘๘]              พยสนะ ๕ อยาง 
        ๑. ญาติพยสนะ             [ความฉิบหายแหงญาติ] 
        ๒. โภคพยสนะ             [ความฉิบหายแหงโภคะ] 
        ๓. โรคพยสนะ             [ความฉิบหายเพราะโรค] 
        ๔. สีลพยสนะ              [ความฉิบหายแหงศีล] 
        ๕. ทิฏฐิพยสนะ             [ความฉิบหายแหงทิฐิ] ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย เพราะเหตุท่ีญาติฉิบหายก็ดี เพราะเหตุท่ีโภคะฉิบหาย 
 ก็ดี เพราะเหตุท่ีฉิบหายเพราะโรคก็ดี สัตวท้ังหลายยอมจะไมตองเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย เพราะเหตุท่ีศีลพินาศ หรือเพราะเหตุท่ีทิฐิพินาศ 
 สัตวท้ังหลายยอมจะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตก ฯ 
      [๒๘๙]            สัมปทา ๕ อยาง 
        ๑. ญาติสัมปทา             [ความถึงพรอมดวยญาติ] 
        ๒. โภคสัมปทา             [ความถึงพรอมดวยโภคะ] 
        ๓. อาโรคยสัมปทา          [ความถึงพรอมดวยความไมมีโรค] 
        ๔. สีลสัมปทา              [ความถึงพรอมดวยศีล] 
        ๕. ทิฏฐิสัมปทา             [ความถึงพรอมดวยทิฐิ] ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย เพราะเหตุแหงญาติสัมปทาก็ดี เพราะเหตุแหงโภค 
 สัมปทาก็ดี เพราะเหตุแหงอาโรคยสัมปทาก็ดี สัตวท้ังหลาย ยอมจะไมเขาถึงสุคติ 
 โลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย เพราะเหตุแหงสีลสัมปทา หรือเพราะเหตุแหงทิฐิ- 
 *สัมปทา สัตวท้ังหลาย ยอมจะเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตก ฯ 



 

      [๒๙๐]    โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ๕ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย คนทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ ยอมเขาถึงความ 
 เสื่อมแหงโภคะใหญ ซึ่งมีความประมาทเปนเหตุ นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล 
 ขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก เกยีรติศัพทอันเสียหายของคน 
 ทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมระบือไป นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติเขาไปหา 
 บริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท 
 เปนผูไมแกลวกลา เปนคนเกอเขินเขาไปหา นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล 
 ขอท่ีสาม ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมเปนคน 
 หลงทํากาละ นี้โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลขอท่ีสี่ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก คนทุศีลมีศีลวิบัติ ยอมเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก นี้โทษแหงศีลวิบัติ 
 ของคนทุศีลขอท่ีหา ฯ 
      [๒๙๑] อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีลในโลกน้ียอม 
 ประสบกองแหงโภคะใหญ ซึ่งมีความไมประมาทเปนเหตุ นี้อานิสงสแหงศีล 
 สมบัติของคนมีศีลขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก เกยีรติศัพทท่ีดีงามของคนมีศีล 
 ถึงพรอมแลวดวยศีล ยอมระบือไป นี้อานิสงสของศีลสมบัติของคนมีศีลขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล 
 เขาไปหาบริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือ 
 สมณบริษัท เปนผูแกลวกลาไมเกอเขินเขาไปหา นี้อานิสงสแหงศีลสมบัติของคน 
 มีศีลขอท่ีสาม ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล 
 ยอมเปนผูไมหลงทํากาละ นี้อานิสงสของศีลสมบัติของคนมีศีลขอท่ีสี่ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก คนมีศีลถึงพรอมแลวดวยศีล 
 ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก นี้อานิสงสแหงศีล 
 สมบัติของคนมีศีลขอท่ีหา ฯ 
      [๒๙๒]           ธรรมสําหรับโจทน ๕ อยาง 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย อันภิกษุผูเปนโจทกท่ีประสงคจะโจทผูอื่น พึงต้ัง 
 ธรรม ๕ ประการไว ณ ภายในแลวจึงโจทผูอืน่ คือ เราจักกลาวโดยกาลอันควร 
 จักไมกลาวโดยกาลอันไมควร เราจักกลาวดวยคําจริง จักไมกลาวดวยคําไมจริง 



 

 เราจักกลาวดวยคําออนหวาน จักไมกลาวดวยคําหยาบ เราจักกลาวดวยคําท่ีประกอบ 
 ดวยประโยชน จักไมกลาวดวยคําท่ีไมประกอบดวยประโยชน เราจักกลาวดวย 
 เมตตาจิต จักไมกลาวดวยมโีทสะในภายใน ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษุผูเปน 
 โจทกท่ีประสงคจะโจทผูอื่น พึงต้ังธรรม ๕ ประการน้ีไว ณ ภายในแลวจึงโจท 
 ผูอื่น ฯ 
      [๒๙๓]    องคเปนท่ีต้ังแหงความเพียร ๕ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เช่ือพระ- 
 *ปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะนี้ๆ พระผูมีพระภาคน้ัน เปนพระอรหันต 
 ตรัสรูชอบเอง ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปน 
 สารถีฝกบุรุษไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผู 
 เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ฯ 
      ๒. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีอาพาธนอย มีทุกขนอย ประกอบดวย 
 เตโชธาตุอันมีวิบากเสมอกัน ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนอยางกลางๆ ควรแก 
 ความเพียร ฯ 
      ๓. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูไมโออวด ไมมีมารยา เปดเผยตน 
 ตามเปนจริงในพระศาสดา หรือสพรหมจารท่ีีเปนวิญูชนท้ังหลาย ฯ 
      ๔. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อจะละอกุศลธรรม 
 เพื่อจะยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลังใจ มีความบากบ่ันมั่น ไมทอดธุระ 
 ในบรรดาธรรมท่ีเปนกุศล ฯ 
      ๕. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาท่ีเห็น 
 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          [พระอนาคามีผูท่ีจะปรินิพพานในระหวาง 
                               อายุยังไมทันถึงก่ึง] 
      ๒. อุปหัจจปรินิพพายี          [พระอนาคามีผูท่ีจะปรินิพพานตอเมื่ออาย ุ
                               พนกึ่งแลว จวนถึงท่ีสุด] 
      ๓. อสังขารปรินิพพายี         [พระอนาคามีผูท่ีจะปรินิพพานดวย ไมตอง 



 

                               ใชความเพียรนัก] 
      ๔. สสังขารปรินิพพายี         [พระอนาคามีผูท่ีจะปรินิพพานดวย ตองใช 
                               ความเพียร] 
      ๕. อุทธโสโต อกนิฏฐคามี      [พระอนาคามีผูมีกระแสในเบ้ืองบนไปสู 
                               ช้ันอกนิฏฐภพ] ฯ 
      [๒๙๖]      ความกระดางแหงจิต ๕ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเคลอืบแคลงสงสัย 
 ไมเช่ือแน ไมเลื่อมใสในพระศาสดา ผูมีอายุท้ังหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลง 
 สงสัย ไมเช่ือแน ไมเลื่อมใสในพระศาสดา ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร 
 เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรท่ีต้ังม่ัน 
 นี้ความกระดางแหงจิตขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย 
 ไมเช่ือแน ไมเลื่อมใสในพระธรรม ผูมอีายุท้ังหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลง 
 สงสัย ไมเช่ือแน ไมเลื่อมใสในพระธรรม ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ 
 ความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรท่ีต้ังม่ัน นี้ 
 ความกระดางแหงจิตขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย 
 ไมเช่ือแน ไมเลื่อมใสในพระสงฆ ผูมีอายุท้ังหลาย จิตของภกิษุผูเคลือบแคลง 
 สงสัย ไมเช่ือแน ไมเลื่อมใสในพระสงฆยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความ 
 ประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรท่ีต้ังม่ัน นี้ความ 
 กระดางแหงจิตขอท่ีสาม ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย 
 ไมเช่ือแน ไมเลื่อมใสในสิกขา ผูมีอายุท้ังหลาย จิตของภิกษุผูเคลือบแคลง 
 สงสัย ไมเช่ือแน ไมเลื่อมใสในสิกขา ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อ 
 ความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรท่ีต้ังม่ัน นี้ 
 ความกระดางแหงจิตขอท่ีสี่ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเปนผูโกรธขัดเคือง มีจิต 
 อันโทสะกระทบแลว มีจิตเปนเสมือนตะปูในสพรหมจารีท้ังหลาย ผูมีอาย ุ
 ท้ังหลาย จิตของภิกษุผูโกรธขัดเคือง มีจิตอันโทสะกระทบแลว มีจิตเสมือน 
 ตะปู ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทํา 
 เปนไปติดตอ เพื่อความเพียรท่ีต้ังม่ัน นี้ความกระดางแหงจิตขอท่ีหา ฯ 
      [๒๙๗]            ความผูกพันธแหงจิต ๕ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูยังไมปราศจาก 
 ความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความ 



 

 ทะยานอยากในกามท้ังหลาย ผูมีอายุท้ังหลาย จิตของภิกษุผูยงัไมปราศจากความ 
 กําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยาน 
 อยากในกามท้ังหลาย ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ 
 เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ เพื่อความเพียรท่ีต้ังม่ัน นี้ความผูกพันธแหงจติ 
 ขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความ 
 กําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยาน 
 อยากในกาย ผูมีอายุท้ังหลาย จิตของภิกษุผูยงัไมปราศจากความกําหนัด ความ 
 พอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกาย 
 ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไป 
 ติดตอ เพื่อความเพียรท่ีต้ังม่ัน นี้ความผูกพันธแหงจิตขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความ 
 กําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยาน 
 อยากในรูป ผูมีอายุท้ังหลาย จิตของภิกษุผูยงัไมปราศจากความกําหนัด ความ 
 พอใจ ความรัก ความระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูป 
 ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไป 
 ติดตอ เพื่อความเพียรท่ีต้ังม่ัน นี้ความผูกพันธแหงจิตขอท่ีสาม ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุบริโภคอิ่มหนําพอแกความ 
 ตองการแลว ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอนขาง ความสุขใน 
 การหลับอยู ภกิษุท้ังหลาย จิตของภิกษุผูบริโภคอิ่มหนําพอแกความตองการแลว 
 ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอนขาง ความสุขในการหลับอยู 
 ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปน 
 ไปติดตอ เพื่อความเพียรท่ีต้ังม่ัน นี้ความผูกพันธแหงจิตขอท่ีสี่ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุประพฤติพรหมจรรยปรารถนา 
 หมูเทพเจาหมูใดหมูหนึ่งวา ดวยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปน 
 เทพเจา หรือเปนเทพองคใดองคหนึ่ง ดังน้ี ผูมีอายุท้ังหลาย จติของภิกษุผู 
 ประพฤติพรหมจรรยปรารถนาหมูเทพเจาหมูใดหมูหนึ่งวา ดวยศีล พรต ตบะ 
 หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทพเจาหรือเปนเทพองคใดองคหนึ่ง ดังน้ี ยอมไม 
 นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความกระทําเปนไปติดตอ 
 เพื่อความเพียรท่ีต้ังม่ัน นี้ความผูกพันธแหงจติขอท่ีหา 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              [อินทรียคือวิรยิะ] 
      ๓. สตินทรีย               [อินทรียคือสติ] 
      ๔. สมาธินทรีย             [อินทรียคือสมาธิ] 
      ๕. ปญญินทรีย              [อินทรียคือปญญา] 
      [๓๐๑] นิสสารณียธาตุ ๕ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มนสกิารถึงกาม 
 ท้ังหลายอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมต้ังอยู ไมพนวิเศษ ในเพราะ 
 กามท้ังหลาย แตวาเม่ือเธอมนสิการถึงเนกขัมมะอยูแล จิตยอมแลนไป เลื่อมใส 
 ต้ังอยู พนวิเศษ ในเพราะเนกขัมมะ จิตของเธอน้ันไปดีแลว อบรมดีแลว 
 ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากกามท้ังหลาย และเธอพนแลวจาก 
 อาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่งมีกามเปนปจจัยเกิดข้ึน เธอยอม 
 ไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวาเปนเครื่องสลัดออกซึง่กามท้ังหลาย ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก เมือ่ภิกษุมนสิการถึงความ 
 พยาบาทอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมต้ังอยู ไมพนวเิศษในเพราะ 
 ความพยาบาท แตวาเม่ือเธอมนสิการถึงความไมพยาบาทอยูแล จิตยอมแลนไป 
 เลื่อมใส ต้ังอยู พนวิเศษในเพราะความไมพยาบาท จิตของเธอน้ันไปดีแลว 
 อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากความพยาบาท และเธอ 
 พนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่งมีความพยาบาทเปน 
 ปจจัยเกิดข้ึน เธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวาเปนเครื่องสลัดออกซ่ึง 
 ความพยาบาท ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก เมือ่ภิกษุมนสิการถึงความ 
 เบียดเบียนอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมต้ังอยู ไมพนวิเศษ ใน 
 เพราะความเบียดเบียน แตวาเม่ือเธอมนสิการถึงความไมเบียดเบียนอยูแล จิต 
 ยอมแลนไป เลื่อมใส ต้ังอยู พนวิเศษในเพราะความไมเบียดเบียน จิตของ 



 

 เธอน้ันไปดีแลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากความ 
 เบียดเบียน และเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่ง 
 มีความเบียดเบียนเปนปจจัยเกิดข้ึน และเธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาว 
 ไดวาเปนเครื่องสลัดออกซึ่งความเบียดเบียน ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก เมือ่ภิกษุมนสิการถึงรูปท้ังหลาย 
 อยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมต้ังอยู ไมพนวิเศษในเพราะรูปท้ังหลาย 
 แตวาเม่ือเธอมนสิการถึงอรูปอยูแล จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ต้ังอยู พนวิเศษ 
 ในเพราะอรูป จิตของเธอน้ันไปดีแลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว 
 พรากแลวจากรูปท้ังหลาย และเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวน 
 กระวาย ซึ่งมีรปูเปนปจจัยเกิดข้ึน เธอยอมไมเสวยเวทนาน้ัน ขอนี้กลาวไดวา 
 เปนเครื่องสลัดออกซ่ึงรูปท้ังหลาย ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก เมือ่ภิกษุมนสิการถึงกายของ 
 ตนอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมต้ังใจอยู ไมพนวิเศษ ในเพราะกาย 
 ของตน แตวาเม่ือเธอมนสิการถึงความดับแหงกายของตนอยูแล จิตยอมแลนไป 
 เลื่อมใส ต้ังอยู พนวิเศษ ในเพราะความดับแหงกายของตน จิตของเธอน้ัน 
 ไปดีแลว อบรมดีแลว ออกดีแลว พนวิเศษดีแลว พรากแลวจากกายของตน 
 และเธอพนแลวจากอาสวะอันเปนเหตุเดือดรอนกระวนกระวาย ซึ่งมีกายของตน 
 เปนปจจัย เธอยอมไมเสวยเวทนานั้น ขอนี้กลาวไดวาเปนเครื่องสลัดออกซึง่ 
 กายของตน ฯ 
      [๓๐๒]   วิมุตตายตนะ [แดนแหงวิมุตติ] ๕ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารอีงคใดองค 
 หนึ่ง ซึ่งควรแกตําแหนงครู ยอมแสดงธรรมแกภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ผูมอีาย ุ
 ท้ังหลาย ภิกษุนั้นรูแจงอรรถ รูแจงธรรม ในธรรมน้ันโดยประการที่พระศาสดา 
 หรือเพื่อนสพรหมจารอีงคใดองคหนึ่ง ซึ่งควรแกตําแหนงครู แสดงแกเธอ 
 ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแจงธรรม ความอิ่มใจยอมเกิดแกเธอ 
 ผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจประกอบดวยปติ ยอมสงบระงับ เธอผูมีกาย 
 สงบระงับแลว ยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอมต้ังม่ัน นี้แดน 
 วิมุตติขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจาร ี
 องคใดองคหนึ่งซ่ึงควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิษุไมเลย แตเธอ 
 แสดงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนไวแกคนอื่นๆ โดยพิสดาร ภกิษุนั้นยอมรูแจงอรรถ 
 รูแจงธรรมในธรรมน้ัน โดยอาการท่ีตนไดแสดงแกคนอื่นๆ นั้น ความปราโมทย 
 ยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแจงธรรม ความอิ่มใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลว 
 กายของเธอผูมใีจประกอบดวยปติ ยอมสงบระงับ เธอผูมีกายสงบระงับแลวยอม 



 

 เสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอมต้ังม่ัน นี้แดนวิมุตติขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจาร ี
 องคใดองคหนึ่งซ่ึงควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิษุไมเลย แตเธอ 
 กระทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนไวแลวโดยพิสดาร ภิกษุนั้นยอมรูแจง 
 อรรถรูแจงธรรมในธรรมน้ัน โดยอาการท่ีตนกระทําการสาธยายน้ัน ความปราโมทย 
 ยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแจงธรรม ความอิ่มใจยอมเกิดแกเธอผูปราโมทยแลว 
 กายของเธอผูมใีจประกอบดวยปติ ยอมสงบระงับ เธอผูมีกายสงบระงับแลว 
 ยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมีความสุข ยอมต้ังม่ัน นี้แดนวิมุตติขอท่ีสาม ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจาร ี
 องคใดองคหนึ่งซ่ึงควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิษุไมเลย แตวาเธอ 
 ตรึกตรองตามซึ่งธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนไวดวยจิต เพงตามดวยใจ ภิกษุนัน้ยอม 
 รูแจงอรรถ รูแจงธรรมในธรรมน้ัน โดยอาการท่ีตนตรึกตรองตามดวยจิต เพงตาม 
 ดวยใจนั้น ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ รูแจงธรรม ความอิ่มใจยอม 
 เกิดแกเธอผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบระงบั 
 เธอผูมีกายสงบระงับแลว ยอมเสวยความสุข จิตของเธอผูมคีวามสุข ยอมต้ังม่ัน 
 นี้แดนวิมุตติขอท่ีสี่ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจาร ี
 องคใดองคหนึ่งซ่ึงควรแกตําแหนงครู หาไดแสดงธรรมแกภกิษุไมเลย แตวาเธอ 
 เรียนสมาธินิมิตอยางใดอยางหน่ึงดวยดี ทําไวในใจดวยดี ใครครวญดวยดี แทง 
 ตลอดดวยดีดวยปญญา ภิกษุนั้นยอมรูแจงอรรถ รูแจงธรรมในธรรมน้ัน โดยอาการ 
 ท่ีไดเรียนสมาธินิมิตอยางใดอยางหน่ึงดวยด ีทําไวในใจดวยดี ใครครวญดวยด ี
 แทงตลอดดวยดีดวยปญญาแลวนั้น ความปราโมทยยอมเกิดแกเธอผูรูแจงอรรถ 
 รูแจงธรรม ความอิ่มใจยอมเกดิแกเธอผูปราโมทยแลว กายของเธอผูมีใจประกอบ 
 ดวยปติยอมสงบระงับ เธอผูมีกายสงบระงับแลวยอมเสวยความสุข จิตของเธอผู 
 มีความสุข ยอมต้ังม่ัน นี้แดนวิมุตติขอท่ีหา ฯ 
      [๓๐๓]        สัญญาอบรมวิมุตติ ๕ อยาง 
      ๑. อนิจจสญัญา [สัญญาท่ีเกิดข้ึนในญาณเปนเครื่องพิจารณาเห็นวา 
 เปนของไมเท่ียง] 
      ๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา [สัญญาท่ีเกิดข้ึนในญาณเปนเครื่องพิจารณา 
 เห็นวาเปนทุกขในสิ่งท่ีไมเท่ียง] 
      ๓. ทุกเข อนัตตสัญญา [สัญญาท่ีเกิดข้ึนในญาณเปนเครื่องพิจารณา 
 เห็นวาไมใชตนในส่ิงท่ีเปนทุกข] 
      ๔. ปหานสัญญา [สัญญาท่ีเกิดข้ึนในญาณเปนเครื่องพิจารณาเห็นวา 
 ควรละเสีย] 



 

      ๕. วิราคสัญญา [สัญญาท่ีเกิดข้ึนในญาณเปนเครื่องพิจารณาเห็นความ 
 คลายเสียซ่ึงความกําหนัด] 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ธรรมมีประเภทละ ๕ๆ เหลานี้แล อันพระผูมี- 
 *พระภาคผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดย 
 ชอบแลว พวกเราท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนัน้ 
 การท่ีพรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยนืต้ังอยูนานน้ัน พึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก 
 เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล 
 เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                          จบ หมวด ๕ 
                         ----------- 
                            หมวด ๖ 
      [๓๐๔] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๖ๆ ท่ีพระผูมีพระภาค 
 ผูทรงรู ทรงเหน็ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบ 
 แลวมีอยูแล พวกเราท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมน้ัน 
 การท่ีพรหมจรรยนี้จะพึงยั่งยนืต้ังอยูนานน้ัน พึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก 
 เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล 
 เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 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           [เวทนาท่ีเกิดแตความถูกตองอาศัยตา] 
      ๒. โสตสัมผัสสชาเวทนา           [เวทนาท่ีเกิดแตความถูกตองอาศัยหู] 
      ๓. ฆานสัมผัสสชาเวทนา           [เวทนาท่ีเกิดแตความถูกตองอาศัยจมูก] 
      ๔. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา          [เวทนาท่ีเกิดแตความถูกตองอาศัยลิ้น] 
      ๕. กายสัมผัสสชาเวทนา           [เวทนาท่ีเกิดแตความถูกตองอาศัยกาย] 
      ๖. มโนสัมผัสสชาเวทนา           [เวทนาท่ีเกิดแตความถูกตองอาศัยใจ] 
      [๓๐๙]             หมวดสัญญา ๖ 
      ๑. รูปสัญญา                [สัญญาท่ีเกิดข้ึนยึดรูปเปนอารมณ] 
      ๒. สัททสัญญา               [สัญญาท่ีเกิดข้ึนยึดเสียงเปนอารมณ] 
      ๓. คันธสัญญา               [สัญญาท่ีเกิดข้ึนยึดกลิ่นเปนอารมณ] 
      ๔. รสสัญญา                [สัญญาท่ีเกิดข้ึนยึดรสเปนอารมณ] 
      ๕. โผฏฐัพพสัญญา            [สัญญาท่ีเกิดข้ึนยึดโผฏฐัพพะเปนอารมณ] 
      ๖. ธัมมสัญญา               [สัญญาท่ีเกิดข้ึนยึดธรรมเปนอารมณ] 
      [๓๑๐]                 หมวดสัญเจตนา ๖ 
      ๑. รูปสัญเจตนา             [ความจงใจท่ีเกิดข้ึนยึดรูปเปนอารมณ] 
      ๒. สัททสัญเจตนา            [ความจงใจท่ีเกิดข้ึนยึดเสียงเปนอารมณ] 
      ๓. คันธสัญเจตนา            [ความจงใจท่ีเกิดข้ึนยึดกลิ่นเปนอารมณ] 
      ๔. รสสัญเจตนา             [ความจงใจท่ีเกิดข้ึนยึดรสเปนอารมณ] 
      ๕. โผฏฐัพพสัญเจตนา         [ความจงใจท่ีเกิดข้ึนยึดโผฏฐัพพะเปนอารมณ] 
      ๖. ธัมมสัญเจตนา            [ความจงใจท่ีเกิดข้ึนยึดธรรมเปนอารมณ] 
      [๓๑๑]                 หมวดตัณหา ๖ 
      ๑. รูปตัณหา                [ตัณหาท่ีเกิดข้ึนยึดรูปเปนอารมณ] 



 

      ๒. สัททตัณหา               [ตัณหาท่ีเกิดข้ึนยึดเสียงเปนอารมณ] 
      ๓. คันธตัณหา               [ตัณหาท่ีเกิดข้ึนยึดกลิ่นเปนอารมณ] 
      ๔. รสตัณหา                [ตัณหาท่ีเกิดข้ึนยึดรสเปนอารมณ] 
      ๕. โผฏฐัพพตัณหา            [ตัณหาท่ีเกิดข้ึนยึดโผฏฐัพพะเปนอารมณ] 
      ๖. ธัมมตัณหา               [ตัณหาท่ีเกิดข้ึนยึดธรรมเปนอารมณ] 
      [๓๑๒]                อคารวะ ๖ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเคารพ 
         ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู 
      ๒. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระธรรมอยู 
      ๓. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู 
      ๔. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในการศึกษาอยู 
      ๕. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในความไมประมาทอยู 
      ๖. เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในการปฏิสันถารอยู ฯ 
      [๓๑๓]                คารวะ ๖ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูเคารพยําเกรง 
         ในพระศาสดาอยู 
      ๒. เปนผูเคารพยําเกรงในพระธรรมอยู 
      ๓. เปนผูเคารพยําเกรงในพระสงฆอยู 
      ๔. เปนผูเคารพยําเกรงในการศึกษาอยู 
      ๕. เปนผูเคารพยําเกรงในความไมประมาทอยู 
      ๖. เปนผูเคารพยําเกรงในการปฏิสันถารอยู ฯ 
      [๓๑๔]               โสมนัสสุปวิจาร ๖ อยาง 
      ๑. เห็นรูปดวยตาแลว เขาไปใครครวญรูปอันเปนท่ีต้ังแหงโสมนัส 
      ๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว เขาไปใครครวญเสียงอันเปนท่ีต้ังแหงโสมนัส 
      ๓. ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว เขาไปใครครวญกลิ่นอันเปนท่ีต้ังแหง 
 โสมนัส 
      ๔. ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว เขาไปใครครวญรสอันเปนท่ีต้ังแหงโสมนัส 
      ๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เขาไปใครครวญโผฏฐัพพะอันเปน 
         ท่ีต้ังแหงโสมนัส 
      ๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว เขาไปใครครวญธรรมอันเปนท่ีต้ังแหง 
         โสมนัส ฯ 
      [๓๑๕]             โทมนัสสุปวิจาร ๖ อยาง 
      ๑. เห็นรูปดวยตาแลว เขาไปใครครวญรูปอันเปนท่ีต้ังแหงโทมนัส 
      ๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว เขาไปใครครวญเสียงอันเปนท่ีต้ังแหงโทมนัส 



 

      ๓. ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว เขาไปใครครวญกลิ่นอันเปนท่ีต้ังแหง 
         โทมนัส 
      ๔. ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว เขาไปใครครวญรสอันเปนท่ีต้ังแหงโทมนัส 
      ๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เขาไปใครครวญโผฏฐัพพะอัน 
         เปนท่ีต้ังแหงโทมนัส 
      ๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว เขาไปใครครวญธรรมอันเปนท่ีต้ังแหง 
         โทมนัส ฯ 
      [๓๑๖]                อุเปกขูปวิจาร ๖ อยาง 
      ๑. เห็นรูปดวยตาแลว เขาไปใครครวญรูปอันเปนท่ีต้ังแหงอุเบกขา 
      ๒. ไดยินเสียงดวยหูแลว เขาไปใครครวญเสียงอันเปนท่ีต้ังแหงอุเบกขา 
      ๓. ไดดมกลิ่นดวยจมูกแลว เขาไปใครครวญกลิ่นอันเปนท่ีต้ังแหง 
         อุเบกขา 
      ๔. ไดลิ้มรสดวยลิ้นแลว เขาไปใครครวญรสอันเปนท่ีต้ังแหงอุเบกขา 
      ๕. ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว เขาไปใครครวญโผฏฐัพพะอัน 
        เปนท่ีต้ังแหงอุเบกขา 
      ๖. รูแจงธรรมดวยใจแลว เขาไปใครครวญธรรมอันเปนท่ีต้ังแหง 
         อุเบกขา ฯ 
      [๓๑๗]                 สาราณียธรรม ๖ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปต้ังกายกรรม 
 ประกอบดวยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง ธรรมขอ 
 นี้เปนท่ีต้ังแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนท่ีรัก เปนเครื่องกระทําให 
 เปนท่ีเคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอมเพรียง 
 เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไป 
 ต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง 
 ธรรมแมขอนี้กเ็ปนท่ีต้ังแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนท่ีรัก เปน 
 เครื่องกระทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อ 
 ความพรอมเพรียง เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไป 
 ต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง 
 ธรรมแมขอนี้กเ็ปนท่ีต้ังแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนท่ีรัก เปน 
 เครื่องกระทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อ 
 ความพรอมเพรียง เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ลาภอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงประกอบ 



 

 ดวยธรรม ไดมาแลวโดยธรรม โดยท่ีสุดแมเพียงอาหารในบาตร ไมหวงกันดวย 
 ลาภเห็นปานดังนั้น แบงปนกับเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลายผูมศีีล ธรรมแมขอนี้ก็ 
 เปนท่ีต้ังแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนท่ีรัก เปนเครื่องกระทําใหเปน 
 ท่ีเคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอมเพรยีง 
 เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ศีลอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงไมขาด 
 ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ ไมเกี่ยวดวยตัณหา 
 และทิฐิ เปนไปเพ่ือสมาธิ ภิกษุเปนผูถึงความเปนผูเสมอกันโดยศีลในศีลเห็น 
 ปานดังน้ัน กับเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลังอยู ธรรมแมขอนี้ 
 ก็เปนท่ีต้ังแหงความระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนท่ีรัก เปนเครื่องกระทําให 
 เปนท่ีเคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอมเพรียง 
 เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
      ๖. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยังมีอีก ทิฐิอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงประเสริฐ 
 เปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกข ยอมนําออกเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูกระทํา 
 ทิฐินั้น ภิกษุเปนผูถึงความเปนผูเสมอกัน โดยทิฐิในทิฐิเห็นปานดังน้ัน กับเพื่อน 
 สพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลังอยู ธรรมแมขอนี้ก็เปนท่ีต้ังแหงความ 
 ระลึกถึง เปนเครื่องกระทําใหเปนท่ีรัก เปนเครื่องกระทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไป 
 เพื่อความสงเคราะห เพื่อความไมวิวาท เพื่อความพรอมเพรยีง เพื่อความเปน 
 อันหนึ่งอันเดยีวกัน ฯ 
      [๓๑๘]                 มูลเหตุแหงการววิาท ๖ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมักโกรธ มักผูก 
 โกรธไว ผูมอีายุท้ังหลาย ภิกษุผูมักโกรธ มักผกูโกรธไวนั้น ยอมจะไมเคารพ 
 ไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู 
 ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณ 
 แมในสิกขา ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไม 
 เคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําให 
 บริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความวิวาทซึ่งเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนแกชนมาก 
 เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกข 
 แกเทวดาและมนุษยท้ังหลายข้ึนในสงฆ ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณา 
 เห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเหน็ปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงพยายามท่ีจะละ 
 มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นเสีย ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทาน 
 พิจารณาไมเห็นมูลเหตุ แหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงปฏิบัติ 
 เพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความววิาทอันเลวทรามเชนนั้นตอไป เมื่อพยายามไดเชนนี้ 
 ยอมจะละมูลเหตุแหงความววิาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้ 



 

 มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผู 
 ลบหลูตีเสมอ ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุผูลบหลูตีเสมอยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรง 
 แมในพระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะ 
 ไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมใน 
 สิกขา ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพ 
 ไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําให 
 บริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความวิวาทซึ่งเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนแกชนมาก 
 เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกข 
 แกเทวดาและมนุษยท้ังหลายข้ึนในสงฆ ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณา 
 เห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเหน็ปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงพยายามท่ีจะละ 
 มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นเสีย ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทาน 
 พิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงปฏิบัติ 
 เพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความววิาทอันเลวทรามเชนนั้นตอไป เมื่อพยายามไดเชนนี้ 
 ยอมจะละมูลเหตุแหงความววิาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้ 
 มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมักริษยา มีความ 
 ตระหน่ี ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุผูมักริษยามีความตระหน่ียอมจะไมเคารพ ไมยําเกรง 
 แมในพระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไม 
 เคารพ ไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา 
 ภิกษุผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพ ไมยําเกรงในพระธรรมอยู 
 ไมเคารพ ไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอ 
 ความวิวาทซึ่งเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนแกชนมาก เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อ 
 ความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
 ข้ึนในสงฆ ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาท 
 เห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงพยายามที่จะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลว 
 ทรามเชนนั้นเสีย ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความ 
 วิวาทเห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาท 
 อันเลวทรามเชนนั้นตอไป เมื่อพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาท 
 อันเลวทรามเชนนั้นเสียได เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทราม 
 เชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูโออวด มีมารยา 
 ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุผูโออวดมีมารยา ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระศาสดา 
 อยู ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพไมยําเกรง 



 

 แมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปนผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู 
 ไมเคารพไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความ 
 วิวาทซึ่งเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนแกชนมาก เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความ 
 พินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลายข้ึนใน 
 สงฆ ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ 
 ท้ังภายในภายนอก พึงพยายามท่ีจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้น 
 เสีย ถาพวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ท้ังภายใน 
 ภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นตอไป 
 เมื่อพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได 
 เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความวิวาทอนัเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีก 
 ตอไป ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความปรารถนา 
 ลามก มีความเห็นผิด ผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็น 
 ผิด ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยู ยอมจะไมเคารพ ไมยําเกรง 
 แมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระสงฆอยู ยอมจะไมเปน 
 ผูกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุผูไมเคารพไมยําเกรงใน 
 พระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระสงฆ 
 อยูไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความวิวาทซึ่งเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน 
 แกชนมาก เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน 
 เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลายข้ึนในสงฆ ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทาน 
 พิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก พึงพยายาม 
 ท่ีจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนั้นเสียได ผูมีอายุท้ังหลาย ถา 
 พวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความววิาทเห็นปานดังนี้ ท้ังภายในภายนอก 
 พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาทอนัเลวทรามเชนนั้นตอไป เมื่อพยายาม 
 ไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได เมื่อปฏิบัติ 
 ไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ ยอมจะมีไมไดอีกตอไป ฯ 
      ๖. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูยึดม่ันในความ 
 เห็นของตน มักถือรั้น คลายไดยาก ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุผูยดึมั่นในความเห็น 
 ของตน มักถือรั้น คลายไดยาก ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระศาสดาอยู 
 ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมในพระธรรมอยู ยอมจะไมเคารพไมยําเกรงแมใน 
 พระสงฆอยู ยอมเปนผูไมกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุ 
 ผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดาอยู ไมเคารพไมยําเกรงในพระธรรมอยู ไมเคารพ 
 ไมยําเกรงในพระสงฆอยู ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมจะกอความวิวาทซึ่ง 



 

 เปนไปเพ่ือมิใชประโยชนแกชนมาก เพื่อมิใชสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศ 
 แกชนมาก เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลายข้ึนในสงฆ 
 ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความววิาทเห็นปานดังนี้ ท้ัง 
 ภายในภายนอก พึงพยายามท่ีจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอนัเลวทรามเชนนั้นเสีย 
 ผูมีอายุท้ังหลาย ถาพวกทานพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเห็นปานดังนี้ ท้ัง 
 ภายในภายนอก พึงปฏิบัติเพื่อไมใหมีมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้ตอไป 
 เมื่อพยายามไดเชนนี้ ยอมจะละมูลเหตุแหงความวิวาทอันเลวทรามเชนนี้เสียได 
 เมื่อปฏิบัติไดเชนนี้ มูลเหตุแหงความวิวาทอนัเลวทรามเชนนี้ 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. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา 
 เจโตวิมุติท่ีประกอบดวยเมตตาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําให 
 เปนยานแลว ทําใหเปนท่ีต้ังแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว 
 แตถึงอยางนั้น พยาบาทก็ยังครอบงําจิตของเราต้ังอยูได ดังน้ี เธอควรถูกวากลาว 
 ดังน้ีวา ทานอยาไดกลาวอยางน้ี ผูมีอายุอยาไดพูดอยางนี้ ทานอยาไดกลาวตูพระผูมี- 
 *พระภาค การกลาวตูพระผูมพีระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี ้
 เลย ผูมีอายุท้ังหลาย ขอท่ีวาเม่ือบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปน 
 ยานแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมติุท่ีประกอบ 
 ดวยเมตตา แตถึงอยางนั้น พยาบาทก็ยังจักครอบงําจิตของเขาต้ังอยูได ดังน้ี 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะธรรมชาติ 
 คือเจโตวิมุติท่ีประกอบดวยเมตตานี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งความพยาบาท ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย กภ็ิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้า 
 เจโตวิมุติท่ีประกอบดวยกรุณาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปน 
 ยานแลว ทําใหเปนท่ีต้ังแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึง 
 อยางนั้น วิเหสาก็ยังครอบงําจติของเราต้ังอยูได ดังน้ี เธอควรถูกวากลาวดังน้ีวา 
 ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมอีายุอยาไดพูดอยางนี้ ทานอยาไดกลาวตูพระผูมพีระภาค 
 การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมพีระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย ผูมีอาย ุ



 

 ท้ังหลาย ขอท่ีวาเม่ือบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําให 
 เปนท่ีต้ังแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุตติท่ีประกอบ 
 ดวยกรุณา แตถึงอยางนั้น วิเหสาก็จักยังครอบงําจิตของเขาต้ังอยูได ดังน้ี 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะธรรมชาติ 
 คือเจโตวิมุติท่ีประกอบดวยกรุณาน้ี เปนเครื่องสลัดออกซ่ึงวิเหสา ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย กภ็ิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้า 
 เจโตวิมุติท่ีประกอบดวยมุทิตาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปน 
 ยานแลว ทําใหเปนท่ีต้ังแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึง 
 อยางนั้น อรติก็ยังครอบงําจิตของเราต้ังอยูได เธอควรถูกวากลาวดังน้ีวา ทานอยา 
 ไดกลาวอยางน้ี ผูมีอายุอยาไดพูดอยางนี้ ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค 
 การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมพีระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย ผูมีอาย ุ
 ท้ังหลาย ขอท่ีวาเม่ือบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําให 
 เปนท่ีต้ังแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุติท่ีประกอบดวยมุทิตา แตถึง 
 อยางนั้น อรติก็จักยังครอบงําจิตของเขาต้ังอยูได ดังน้ี มิใชฐานะ มิใชโอกาส 
 ขอน้ีมิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติท่ีประกอบ 
 ดวยมุทิตาน้ีเปนเครื่องสลัดออกซ่ึงอรติ ฯ 
      ๔. ผูมีอายท้ัุงหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา เจโตวมิุติ 
 ท่ีประกอบดวยอุเบกขาแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว 
 ทําใหเปนท่ีต้ังแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น 
 ราคะก็ยังครอบงําจิตของเราต้ังอยูได ดังน้ี เธอควรถูกวากลาวดังน้ีวา ทานอยาได 
 กลาวอยางนี้ ผูมีอายุอยาไดพูดอยางนี้ ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาว 
 ตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย ผูมีอายุท้ังหลาย 
 ขอท่ีวาเม่ือบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนท่ีต้ังแลว 
 คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุติท่ีประกอบดวยอุเบกขา 
 แตถึงอยางนั้น ราคะก็จักยังครอบงําจิตของเขาต้ังอยูได ดังน้ี มิใชฐานะ มิใชโอกาส 
 ขอน้ีมิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะธรรมชาติคือเจโตวิมุติท่ีประกอบดวย 
 อุเบกขานี้เปนเครื่องสลัดออกซ่ึงราคะ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้า 
 เจโตวิมุติท่ีไมมีนิมิตแล อันเราอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว 
 ทําใหเปนท่ีต้ังแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว แตถึงอยางนั้น 
 วิญญาณท่ีแลนไปตามนิมิตน้ี ก็ยังมีอยูแกเรา ดังน้ี เธอควรถูกวากลาวดังน้ีวา 
 ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมอีายุอยาไดพูดอยางนี้ ทานอยาไดกลาวตูพระผูมพีระภาค 
 การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมพีระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย ผูมีอาย ุ
 ท้ังหลาย ขอท่ีวาเม่ือบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําให 



 

 เปนท่ีต้ังแลว คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ซึ่งเจโตวิมุติท่ีหานิมิต 
 มิได แตถึงอยางนั้น วิญญาณท่ีแลนไปตามนิมิตก็ยังจักมีแกเขา ดังน้ี มิใชฐานะ 
 มิใชโอกาส ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมชาติคือเจโตวิมุติท่ีไมมี 
 นิมิตน้ี เปนเครื่องสลัดออกซ่ึงนิมิตทุกอยาง ฯ 
      ๖. ผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางน้ีวา เมื่อการ 
 ถือวาเรามีอยู ดังน้ี ของเราหมดไปแลว เราก็มิไดพิจารณาเห็นวา เรานี้มีอยู 
 แตถึงอยางนั้น ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงําจิตของเราต้ังอยูได 
 ดังน้ี เธอควรถูกวากลาวดังน้ีวา ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ผูมอีายุอยาไดพูดอยางนี้ 
 ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมี 
 พระภาคไมพึงตรัสไวอยางนี้เลย ผูมีอายุท้ังหลาย ขอท่ีวาเม่ือการถือวาเรามีอยูดังน้ี 
 หมดไปแลว และเม่ือเขามิไดพิจารณาเห็นวา เรานี้มีอยู แตถึงอยางนั้น ลูกศร 
 คือความเคลือบแคลงสงสัย ก็จักยังครอบงําจติของเขาต้ังอยูได ดังน้ี มิใชฐานะ 
 มิใชโอกาส ขอนี้มิใชฐานะจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย 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       [การบําเรออยางยอดเยีย่ม] 
       ๖. อนุสสตานุตตริยะ        [การระลึกถึงอยางยอดเยีย่ม] 
      [๓๒๒]               อนุสสติฐาน ๖ อยาง 
       ๑. พุทธานุสสติ            [ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา] 
       ๒. ธัมมานุสสติ            [ระลึกถึงคุณของพระธรรม] 
       ๓. สังฆานุสสติ            [ระลึกถึงคุณของพระสงฆ] 
       ๔. สีลานุสสติ             [ระลึกถึงศีล] 
       ๕. จาคานุสสติ            [ระลึกถึงทานท่ีตนบริจาค] 
       ๖. เทวตานุสสติ           [ระลึกถึงเทวดา] 
      [๓๒๓]     สตตวิหาร [ธรรมเปนเครื่องอยูเนืองๆ] ๖ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย 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 ยอมเปนผูไมดใีจไมเสียใจ แตเปนผูวางเฉย 
 มีสติสัมปชัญญะอยู ฯ 
      [๓๒๔]                อภิชาติ ๖ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในท่ีดํา ประสพ 
 ธรรมฝายดํา 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เกิดในท่ีดํา ประสพ 
 ธรรมฝายขาว 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เกิดในท่ีดํา ประสพ 
 พระนิพพานซ่ึงเปนฝายท่ีไมดําไมขาว 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เกิดในท่ีขาว ประสพ 
 ธรรมฝายขาว 
      ๕. ผูมีอายท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เกิดในท่ีขาว ประสพ 
 ธรรมฝายดํา 
      ๖. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในท่ีขาว ประสพ 
 พระนิพพานซ่ึงเปนฝายท่ีไมดําไมขาว ฯ 
      [๓๒๕]         นิพเพธภาคิยสัญญา ๖ อยาง 
      ๑. อนิจจสญัญา              [กําหนดหมายความไมเท่ียง] 
      ๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา         [กําหนดหมายความเปนทุกขในส่ิงท่ีไมเท่ียง] 
      ๓. ทุกเข อนัตตสัญญา         [กําหนดหมายความเปนอนัตตาในส่ิงท่ี 
                               เปนทุกข] 
      ๔. ปหานสัญญา              [กําหนดหมายเพื่อละ] 
      ๕. วิราคสัญญา              [กําหนดหมายเพื่อคลายเสียซ่ึงความกําหนัด] 
      ๖. นิโรธสัญญา              [กําหนดหมายเพื่อความดับสนิท] 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ธรรมมีประเภทละ ๖ๆ เหลานี้แล อันพระผูมี- 
 *พระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว 
 โดยชอบแลว พวกเราท้ังหมดดวยกัน พึงสังคายนาเปนอันเดียวกัน ไมพึงแกง 
 แยงกันในธรรมน้ัน การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยัง่ยืนต้ังอยูนานนั้น พึงเปนไปเพ่ือ 
 ประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน 



 

 เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                           จบหมวด ๖ 
                          ---------- 
                            หมวด ๗ 
      [๓๒๖] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๗ๆ ท่ีพระผูมีพระภาค 
 ผูทรงรูทรงเหน็ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบ 
 แลวมีอยูแล พวกเราท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนาเปนอันเดียวกัน ไมพึงแกงแยงกัน 
 ในธรรมน้ัน การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนต้ังอยูนานน้ัน พึงเปนไปเพ่ือประโยชน 
 แกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน 
 เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 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           [องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือความ 
                               ระลึกได] 
       ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค       [องคแหงปญญาเครื่องตรสัรูคือการสอดสอง 
                               ธรรม] 
       ๓. วิริยสัมโพชฌงค          [องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือความเพียร] 
       ๔. ปติสัมโพชฌงค           [องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือความอิ่มใจ] 
       ๕. ปสสัทธิสัมโพชฌงค        [องคแหงปญญาเครื่องตรสัรูคือความสงบ] 
       ๖. สมาธิสัมโพชฌงค         [องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูคือความ 
                               ต้ังใจม่ัน] 
       ๗. อุเปกขาสัมโพชฌงค       [องคแหงปญญาเครื่องตรสัรูคือ 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 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ 
      ๑. เปนคนไมมีศรัทธา 
      ๒. เปนคนไมมีหิร ิ
      ๓. เปนคนไมมีโอตตัปปะ 
      ๔. เปนคนมีสุตะนอย 
      ๕. เปนคนเกียจคราน 
      ๖. เปนคนมีสติหลงลืม 
      ๗. เปนคนมีปญญาทราม 
      [๓๓๐]           สัทธรรม ๗ อยาง 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ 
      ๑. เปนคนมีศรัทธา 
      ๒. เปนคนมีหิร ิ
      ๓. เปนคนมีโอตตัปปะ 
      ๔. เปนคนมีพหูสูต 
      ๕. เปนคนปรารภความเพยีร 
      ๖. เปนคนมีสติมั่นคง 
      ๗. เปนคนมีปญญา 
      [๓๓๑]           สัปปุริสธรรม ๗ อยาง 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ 
      ๑. เปนผูรูจักเหตุ 
      ๒. เปนผูรูจักผล 
      ๓. เปนผูรูจกัตน 
      ๔. เปนผูรูจักประมาณ 
      ๕. เปนผูรูจักกาล 
      ๖. เปนผูรูจกับริษัท 
      ๗. เปนผูรูจักบุคคล 
      [๓๓๒]           นิทเทสวัตถุ ๗ อยาง 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ 
      ๑. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานสิกขา ท้ังเปนผูไม 



 

 หมดความรักในการสมาทานสิกขาตอไปดวย 
      ๒. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการไตรตรองธรรม ท้ังเปนผูไม 
 หมดความรักในการไตรตรองธรรมตอไปดวย 
      ๓. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการปราบปรามความอยาก ท้ังเปน 
 ผูไมหมดความรักในการปราบปรามความอยากตอไปดวย 
      ๔. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการเรนอยู ท้ังเปนผูไมหมดความ 
 รักในการเรนอยูตอไปดวย 
      ๕. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการปรารภความเพียร ท้ังเปนผูไม 
 หมดความรักในการปรารภความเพียรตอไปดวย 
      ๖. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในสติและปญญาเครื่องรักษาตน ท้ัง 
 เปนผูไมหมดความรักในสติและปญญาเครื่องรักษาตนตอไปดวย 
      ๗. เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการแทงตลอดซ่ึงทิฐิ ท้ังเปนผูไม 
 หมดความรักในการแทงตลอดซ่ึงทิฐิตอไปดวย 
      [๓๓๓]               สัญญา ๗ อยาง 
      ๑. อนิจจสญัญา              [กําหนดหมายความไมเท่ียง] 
      ๒. อนัตตสัญญา              [กําหนดหมายเปนอนัตตา] 
      ๓. อสุภสัญญา               [กําหนดหมายความไมงาม] 
      ๔. อาทีนวสัญญา             [กําหนดหมายโทษ] 
      ๕. ปหานสัญญา              [กําหนดหมายเพื่อละ] 
      ๖. วิราคสัญญา              [กําหนดหมายวริาคะ] 
      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. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน 
 เชนพวกมนุษยและพวกเทพบางพวก พวกวินปิาติกะบางพวก นี้วิญญาณฐิติขอ 
 ท่ีหนึ่ง 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย มสีัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยาง 



 

 เดียวกัน เชนพวกเทพผูนับเน่ืองในพวกพรหมซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้วิญญาณ- 
 *ฐิติขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย มสีัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญา 
 ตางกัน เชนพวกเทพเหลาอาภสัสระ นี้วิญญาณฐิติขอท่ีสาม ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย มสีัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญา 
 อยางเดียวกัน เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหา นี้วิญญาณฐิติขอท่ีสี่ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย มสีัตวพวกหนึ่งเขาถึงอากาสานัญจายตนะดวย 
 มนสิการวา อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา โดยประการท้ังปวง เพราะ 
 ดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา นี้วิญญาณฐิติขอท่ีหา ฯ 
      ๖. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย มีสัตวพวกหนึ่งกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดย 
 ประการท้ังปวงแลว เขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได 
 นี้วิญญาณฐิติขอท่ีหก ฯ 
      ๗. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย มสีัตวพวกหนึ่งกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดย 
 ประการท้ังปวงแลว เขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไร นี้วิญญาณ- 
 *ฐิติขอท่ีเจ็ด ฯ 
      [๓๓๖]             ทักขิเณยยบุคคล ๗ อยาง 
      ๑. อุภโตภาควิมุตต          [ทานผูหลุดพนแลวโดยสวนท้ังสอง] 
      ๒. ปญญาวิมุตต             [ทานผูหลุดพนแลวดวยอํานาจปญญา] 
      ๓. กายสักขิ               [ทานผูสามารถดวยกาย] 
      ๔. ทิฏฐิปตต               [ทานผูถึงแลวดวยความเห็น] 
      ๕. สัทธาวิมุตต             [ทานผูพนแลวดวยอํานาจศรัทธา] 
      ๖. ธัมมานุสารี             [ทานผูประพฤติตามธรรม] 
      ๗. สัทธานุสารี             [ทานผูประพฤติตามศรัทธา] 
      [๓๓๗]            อนุสัย ๗ อยาง 
      ๑. กามราคานุสัย           [สภาพท่ีนอนเนื่องในสันดานคือความ 
                              กําหนัดในกาม] 
      ๒. ปฏิฆานุสัย              [สภาพท่ีนอนเนื่องในสันดานคือความ 
                              กระทบกระท่ังแหงจิต] 
      ๓. ทิฏฐานุสัย              [สภาพท่ีนอนเนื่องในสันดานคือความ 
                              เห็น] 
      ๔. วิจิกิจฉานุสัย            [สภาพท่ีนอนเนื่องในสันดานคือความ 
                              สงสัย] 
      ๕. มานานุสัย               [สภาพท่ีนอนเนื่องในสันดานคือความ 
                              ถือตัว] 



 

      ๖. ภวราคานุสัย            [สภาพท่ีนอนเนื่องในสันดานคือความ 
                              กําหนัดในภพ] 
      ๗. อวิชชานุสัย             [สภาพท่ีนอนเนื่องในดันดานคือความ 
                              ไมรู] 
      [๓๓๘]             สัญโญชน ๗ อยาง 
      ๑. กามสัญโญชน            [เครื่องเหน่ียวรัง้คือความใคร] 
      ๒. ปฏิฆสัญโญชน            [เครื่องเหน่ียวรั้งคือความกระทบกระท่ัง 
                              แหงจิต] 
      ๓. ทิฏฐิสัญโญชน            [เครื่องเหน่ียวรัง้คือความเห็น] 
      ๔. วิจิกิจฉาสัญโญชน         [เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความสงสัย] 
      ๕. มานสัญโญชน            [เครื่องเหนี่ยวรัง้คือความถือตัว] 
      ๖. ภวราคสัญโญชน          [เครื่องเหนี่ยวรัง้คือความกําหนัดในภพ] 
      ๗. อวิชชาสัญโญชน          [เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความไมรู] 
      [๓๓๙]             อธิกรณสมถะ ๗ อยาง 
      เพื่อความสงบ เพื่อความระงับอธิกรณท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลว 
      ๑. พึงใหสัมมุขาวินัย 
      ๒. พึงใหสติวินัย 
      ๓. พึงใหอมุฬหวินัย 
      ๔. พึงปรับตามปฏิญญา 
      ๕. พึงถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
      ๖. พึงปรับตามความผิดของจําเลย 
      ๗. พึงใชติณวัตถารกวิธี [ประนีประนอมดังกลบไวดวยหญา] ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ธรรมประเภทละ ๗ๆ เหลานี้แล อันพระผูมีพระ- 
 *ภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไวโดย 
 ชอบแลว พวกเราท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนัน้ 
 การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยัง่ยืนต้ังอยูนานน้ัน พงึเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อ 
 ความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ 
 ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                          จบ หมวด ๗ 
                         ----------- 
                            หมวด ๘ 
      [๓๔๐] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ ท่ีพระผูมีพระภาค 
 ผูทรงรูทรงเหน็ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสไวโดยชอบแลว 
 มีอยูแล พวกเราท้ังหมดดวยกนัพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การ 



 

 ท่ีพรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนต้ังอยูนานน้ัน พึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อ 
 ความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ 
 ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 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                 [ต้ังจิตผิด] 
      [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                 [ต้ังจิตชอบ] 
      [๓๔๒]           ทักขิเณยยบุคคล ๘ 
          ๑. ทานท่ีเปนพระโสดาบัน 
          ๒. ทานท่ีปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง 
          ๓. ทานท่ีเปนพระสกทาคามี 
          ๔. ทานท่ีปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง 
          ๕. ทานท่ีเปนพระอนาคามี 
          ๖. ทานท่ีปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง 
          ๗. ทานท่ีเปนพระอรหันต 
          ๘. ทานท่ีปฏิบัติเพื่อทําพระอรหัตตผลใหแจง 
      [๓๔๓]            กุสีตวัตถุ ๘ 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะตองทําการงาน เธอมี 
 ความคิดอยางนี้วา เราจักตองทําการงาน ก็เมื่อเราทําการงานอยู รางกายจักเหน็ด 
 เหนื่อย ควรท่ีเราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียงัไม 



 

 ถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้ 
 วัตถุแหงความเกียจครานขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุทําการงานเสร็จแลว เธอ 
 มีความคิดอยางนี้วา เราไดทําการงานแลว ก็เมื่อเราทําการงานอยู รางกายเหน็ด 
 เหนื่อยแลว ควรท่ีเราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพยีรเพื่อถงึธรรมที่ยัง 
 ไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง 
 นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุจะตองเดินทาง เธอมีความ 
 คิดอยางนี้วา เราจักตองเดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู รางกายจักเหน็ดเหน่ือย 
 ควรท่ีเราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถงึธรรมท่ียังไมถึง เพื่อ 
 บรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหง 
 ความเกียจครานขอท่ีสาม ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเดินทางไปถึงแลว เธอมี 
 ความคิดอยางนี้วา เราไดเดินทางไปถึงแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู รางกายจักเหน็ด 
 เหนื่อย ควรท่ีเราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียงัไม 
 ถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้ 
 วัตถุแหงความเกียจครานขอท่ีสี่ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเท่ียวบิณฑบาตไปยังบาน 
 หรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแกความตอง 
 การ เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไมไดความ 
 บริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ รางกายของเรา 
 นั้นเหน็ดเหน่ือยไมควรแกการงาน ควรท่ีเราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภ 
 ความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลธุรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําให 
 แจงซ่ึงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอท่ีหา ฯ 
      ๖. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเท่ียวบิณฑบาตไปยังบาน 
 หรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ 
 แลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือนิคม ไดความ 
 บริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการแลว รางกายของ 
 เรานั้นเหน็ดเหนื่อย ไมควรแกการงานเหมือนถั่วราชมาสท่ีชุมน้ํา ควรท่ีเราจะ 
 นอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพือ่ถงึธรรมท่ียังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมท่ี 
 ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความเกียจคราน 
 ขอท่ีหก ฯ 
      ๗. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก อาพาธเพียงเล็กนอยเกิดข้ึนแก 
 ภิกษุ เธอมีความคิดอยางนี้วา อาพาธเล็กนอยเกิดข้ึนแกเราแลว ความสมควร 



 

 เพื่อจะนอนมีอยู ควรท่ีเราจะนอน เธอนอนเสยี ไมปรารภความเพียรเพื่อถงึ 
 ธรรมท่ียังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิได 
 ทําใหแจง นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอท่ีเจ็ด ฯ 
      ๘. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุหายจากไข หายจากความ 
 เปนไขไดไมนาน เธอมีความคิดอยางนี้วา เราหายจากไข หายจากความเปนไขได 
 ไมนาน รางกายของเรานั้นยังออนแอ ไมควรแกการงาน ควรท่ีเราจะนอน เธอนอน 
 เสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลธุรรมท่ียังไมไดบรรล ุ
 เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความเกียจครานขอท่ีแปด ฯ 
      [๓๔๔]              อารัพภวัตถุ ๘ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ จะตองทําการงาน 
 เธอมีความคิดอยางนี้วา การงานเราจักตองทํา เมื่อเราทําการงานอยู ไมสะดวกท่ี 
 จะใสใจถึงคําสอนของพระพทุธะท้ังหลาย ควรท่ีเราจะปรารภความเพียรเสยีกอนท่ี 
 เดียว เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึง 
 ธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภความเพียรเพื่อถงึธรรมท่ียังไมถงึ เพื่อ 
 บรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหง 
 ความปรารภความเพียรขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุทําการงานเสร็จแลว เธอ 
 มีความคิดอยางนี้ เราทําการงานเสร็จแลว ก็เมือ่เราทําการงานอยู ไมสามารถท่ี 
 จะใสใจถึงคําสอนของพระพทุธะท้ังหลาย ควรท่ีเราจะปรารภความเพียรเพือ่ถึง 
 ธรรมท่ียังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิได 
 ทําใหแจง เธอยอมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมท่ี 
 ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภ 
 ความเพียรขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุจะตองเดินทาง เธอมี 
 ความคิดอยางนี้วา เราจักตองเดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู ไมสะดวกท่ีจะใสใจ 
 ถึงคําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย ควรท่ีเราจะปรารภความเพียรเพื่อถงึธรรมท่ียังไม 
 ถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใจใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง 
 เธอยอมปรารภความเพียรเพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลธุรรมท่ียังไมไดบรรล ุ
 เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพยีรขอท่ี 
 สาม ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเดินทางไปถึงแลว เธอมี 
 ความคิดอยางนี้วา เราเดินทางไปถึงแลว ก็เมือ่เราเดินทางไปอยู ไมสามารถท่ีจะ 
 ใสใจถึงคําสอนของพระพุทธะท้ังหลาย ควรท่ีเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรม 
 ท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําให- 



 

 *แจง เธอยอมปรารภความเพียรเพื่อถงึธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไมได 
 บรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียร 
 ขอท่ีสี่ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือ 
 นิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ 
 เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือนคิม ไมไดความบริบูรณ 
 แหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ รางกายของเรานั้นเบาควร 
 แกการงาน ควรท่ีเราจะปรารภความเพียรเพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลธุรรม 
 ท่ีเรายังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภความ 
 เพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรม 
 ท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียรขอท่ีหา ฯ 
      ๖. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเท่ียวบิณฑบาตไปยังบาน 
 หรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ 
 เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเท่ียวบิณฑบาตไปยังบานหรือนคิม ไดความบริบูรณ 
 แหงโภชนะท่ีเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ รางกายของเรานั้นมีกําลัง 
 ควรแกการงาน ควรท่ีเราจะปรารภความเพียรเพื่อถงึธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ 
 ธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอยอมปรารภ 
 ความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลธุรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจง 
 ซึ่งธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพยีรขอท่ีหก ฯ 
      ๗. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก อาพาธเพียงเล็กนอยเกิดข้ึนแก 
 ภิกษุ เธอมีความคิดอยางนี้วา อาพาธเล็กนอยน้ีเกิดข้ึนแกเราแลว การท่ีอาพาธของ 
 เราจะพึงเจริญข้ึนนี้ เปนฐานะท่ีจะมีได ควรท่ีเราจะปรารภความเพียรเพื่อถงึธรรมท่ี 
 ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําให 
 แจง เธอยอมปรารภความเพียรเพ่ือถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมได 
 บรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียร 
 ขอท่ีเจ็ด ฯ 
      ๘. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุหายจากไข หายจากความ 
 เปนไขแลวไมนาน เธอมีความคิดอยางนี้วา เราหายจากไข หายจากความเปนไข 
 แลวไมนาน การท่ีอาพาธของเราจะพึงกําเริบนี้ เปนฐานะท่ีจะมีได ควรท่ีเราจะ 
 ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไมไดบรรลุ เพื่อ 
 ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้วัตถุแหงความปรารภความเพียรขอท่ี 
 แปด ฯ 
      [๓๔๕]                   ทานวัตถุ ๘ อยาง 
      ๑. ใหทานเพราะประจวบเหมาะ ๑- 



 

      ๒. ใหทานเพราะกลัว 
      ๓. ใหทานโดยคิดวา เขาไดเคยใหแกเรา 
      ๔. ใหทานโดยคิดวา เขาจักใหแกเรา 
      ๕. ใหทานโดยคิดวา การใหทานเปนการดี 
      ๖. ใหทานโดยคิดวา เราหุงตม คนเหลาน้ีมิไดหุงตม เราหุงตมอยู 
 จะไมใหแกผูท่ีมิไดหุงตม ยอมไมสมควร 
      ๗. ใหทานโดยคิดวา เมื่อเราใหทานน้ี เกียรติศัพทอันดีงาม ยอมจะ 
 ระบือไป 
      ๘. ใหทานเพ่ือประดับจิต และเปนบริขารของจิต ฯ 
      [๓๔๖]              ทานุปบัติ ๘ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหขาว น้ํา ผา 
 ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีพักและส่ิงท่ีเปนอุปกรณแก 
 ประทีป เปนทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังส่ิงท่ีตนถวายไป เขา 
 เห็นกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ผูเพรียบพรอม 
 พรั่งพรอม ไดรับการบํารุงบําเรอดวยกามคุณหาอยู เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ 
 เบ้ืองหนา แตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของกษัตริยมหาศาล 
 พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล เขาตั้งจิตน้ันไว อธิษฐานจิตน้ันไว 
 อบรมจิตนั้นไว จิตของเขาน้ันนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบ้ืองสูง 
 @๑. มีผูรับมาถึงเขาก็ให 
 ยอมเปนไปเพ่ือเกิดในท่ีนั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมศีีล ไมใชสําหรับผู 
 ทุศีล ผูมีอายุท้ังหลาย ความต้ังใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของ 
 บริสุทธิ์ ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอม 
 ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีพักและ 
 ท่ีเปนอุปกรณแกประทีปเปนทานแกสมณะ หรือพราหมณ เขายอมมุงหวังส่ิงท่ี 
 ตนถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลาจาตุมหาราชิกา มีอายุยืน มีวรรณะ 
 มากดวยความสุขดังน้ี เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกาย 
 แตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเหลาจาตุมหาราชิกา เขาต้ังจิตน้ันไว 
 อบรมจิตนั้นไว อธิษฐานจิตน้ันไว จิตของเขาน้ันนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิไดรบัอบ 
 รมเพื่อคุณเบ้ืองสูง ยอมเปนไปเพื่อเกิดในท่ีนั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรบั 
 ผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุท้ังหลาย ความต้ังใจของผูมีศีลยอมสําเรจ็ได 
 เพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก บุคคลบางคนในโลกน้ียอม 
 ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอนท่ีพักและส่ิงท่ีเปน 



 

 อุปกรณแกประทีป เปนทานแกสมณะหรือพราหมณเขายอมมุงหวังส่ิงท่ีตนถวาย 
 ไป เขาไดยินมาวา  พวกเทพเหลาดาวดึงสมอีายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข 
 ดังน้ี เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึง 
 ความเปนสหายของพวกเทพเหลาดาวดึงส เขาต้ังจิตน้ันไว อธิษฐานจิตน้ันไว อบรม 
 จิตน้ันไว จิตของเขาน้ันนอมไปในสิ่งท่ีเลวมิไดรับอบรมเพื่อคุณเบ้ืองสูง ยอมเปน 
 ไปเพ่ือเกิดในท่ีนั้น ก็ขอนั้นแลเรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมี 
 อายุท้ังหลาย ความต้ังใจของผูมีศีล ยอมสําเรจ็ไดเพราะเปนของบริสุทธ์ิ ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอม 
 ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอนท่ีพักและส่ิง 
 ท่ีเปนอุปกรณแกประทีป เปนทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังส่ิงท่ีตน 
 ถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลายามามีอายุยืน มีวรรณะ มากดวยความ 
 สุข ดังน้ี เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึง 
 เขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลายามา เขาต้ังจิตน้ันไว อธิษฐานจิตน้ันไว 
 อบรมจิตนั้นไว จิตของเขาน้ันนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิไดอบรมเพ่ือคุณเบ้ืองสูง ยอม 
 เปนไปเพ่ือเกิดในท่ีนั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสาํหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล 
 ผูมีอายุท้ังหลาย ความต้ังใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธ์ิ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก บุคคลบางคนในโลกน้ียอมถวาย 
 ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอนท่ีพักและส่ิงท่ีเปน 
 อุปกรณแกประทีปเปนทานแกสมณะหรือพราหมณเขายอมมุงหวังส่ิงท่ีตนถวายไป 
 เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลาดุสิตามีอายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข ดังน้ี เขา 
 จึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหาย 
 ของพวกเทพเหลาดุสิตา เขาต้ังจิตน้ันไว อธิษฐานจิตน้ันไว อบรมจิตนั้นไว 
 จิตของเขาน้ันนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิไดรับอบรมเพื่อคุณเบ้ืองสูง ยอมเปนไปเพ่ือเกิด 
 ในท่ีนั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุท้ัง 
 หลาย ความต้ังใจของผูมีศีลยอมสําเร็จไดเพราะเปนของบริสุทธ์ิ ฯ 
      ๖. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยังมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม 
 ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีพักและ 
 สิ่งท่ีเปนอุปกรณแกประทีปเปนทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังส่ิงท่ี 
 ตนถวายไป เขาไดยินมาวา พวกเทพเหลานิมมานรดี มีอายุยนื มีวรรณะ มาก 
 ดวยความสุข ดังน้ี เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลานิมมานรดี เขาต้ังจิตน้ันไว อธษิฐาน 
 จิตน้ันไว อบรมจิตน้ันไว จิตของเขาน้ันนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิไดรับอบรมเพื่อ 
 คุณเบ้ืองสูง ยอมเปนไปเพ่ือเกิดในท่ีนั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสําหรับผูมีศีล ไม 
 ใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุท้ังหลาย ความต้ังใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได เพราะ 



 

 เปนของบริสุทธิ์ ฯ 
      ๗. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม 
 ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีพักและ 
 สิ่งท่ีเปนอุปกรณแกประทีปเปนทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังส่ิงท่ี 
 ตนถวายไป เขาไดยินมาวาพวกเทพเหลาปรนิมมิตวสวัตดี มีอายุยืน มีวรรณะ 
 มากดวยความสุขดังน้ี เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกาย 
 แตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพเหลาปรนิมมิตวสวัตดี เขาต้ังจิตน้ัน 
 ไว อธิษฐานจิตน้ันไว อบรมจิตน้ันไว จิตของเขาน้ันนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิได 
 รับอบรมเพื่อคุณเบ้ืองสูง ยอมเปนไปเพ่ือเกิดในท่ีนั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาว 
 สําหรับผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล ผูมีอายุท้ังหลาย ความต้ังใจของผูมีศีลยอม 
 สําเร็จได เพราะเปนของบริสุทธิ์ ฯ 
      ๘. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอม 
 ถวายขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีพักและ 
 สิ่งท่ีเปนอุปกรณแกประทีปเปนทานแกสมณะหรือพราหมณ เขายอมมุงหวังส่ิงท่ี 
 ตนถวายไป เขาไดยินมาวาพวกเทพท่ีนับเนื่องในหมูพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ 
 มากดวยความสุขดังน้ี เขาจึงคิดอยางนี้วา โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกาย 
 แตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทพท่ีนับเนื่องในหมูพรหม เขาต้ังจิตน้ัน 
 ไว อธิษฐานจิตน้ันไว อบรมจิตน้ันไว จิตของเขาน้ันนอมไปในส่ิงท่ีเลว มิได 
 รับอบรมเพื่อคุณเบ้ืองสูง ยอมเปนไปเพ่ือเกิดในท่ีนั้น ก็ขอนั้นแล เรากลาวสาํหรับ 
 ผูมีศีล ไมใชสําหรับผูทุศีล สําหรับคนท่ีปราศจากราคะ ไมใชสําหรับคนท่ียังมี 
 ราคะ ผูมีอายุท้ังหลาย ความต้ังใจของผูมีศีลยอมสําเร็จได 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. บริษัทพวกเทพช้ันจาตุมหาราชิกา 
           ๖. บริษัทพวกเทพช้ันดาวดึงส 
           ๗. บริษัทพวกเทพช้ันนิมมานรดี 
           ๘. บริษัทพรหม ฯ 
      [๓๔๙]              อภิภายตนะ ๘ อยาง 
      ๑. ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปในภายนอกที่เล็กมีผิวพรรณ 
 ดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เรา 
 เห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีใหญมีผิวพรรณ 
 ดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู 
 เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกท่ีเล็กมีผิวพรรณ 
 ดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู 
 เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีสาม ฯ 
      ๔. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกท่ีใหญมีผิวพรรณ 
 ดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู 
 เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีสี่ ฯ 
      ๕. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอนัเขียว มี 
 วรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียว 
 ลวน มีรัศมีเขียว หรือวาผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนท้ังสองเกลี้ยง 
 เขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญใน 
 อรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอนัเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มคีวามสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น 
 อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีหา ฯ 
      ๖. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอนัเหลือง ม ี
 วรรณะเหลือง เหลืองลวน มีรศัมีเหลือง ดอกกรรณิการอันเหลือง มวีรรณะ 
 เหลือง เหลอืงลวน มีรัศมีเหลอืง หรอืวาผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวน 
 ท้ังสองเกลี้ยง เหลือง มวีรรณะเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง แมฉันใด 
 ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลอืง มีวรรณะเหลือง 
 เหลืองลวน มีรศัมีเหลือง ฉันนัน้เหมือนกัน ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความ 
 สําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภภิายตนะขอท่ีหก ฯ 
      ๗. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอนัแดง มีวรรณะ 
 แดง แดงลวน มีรัศมีแดง ดอกหงอนไกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน ม ี



 

 รัศมีแดง หรือวาผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนท้ังสองเกลี้ยง แดง ม ี
 วรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน 
 เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางน้ีวา เรารู เราเหน็ อันนี้เปนอภภิาย- 
 *ตนะขอท่ีเจ็ด ฯ 
      ๘. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอนัขาว มี 
 วรรณะขาว ขาวลวน มรีัศมีขาว ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณะขาว ขาว 
 ลวน มีรัศมีขาว หรือวาผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสีมีสวนท้ังสองเกลีย้ง ขาว มี 
 วรรณะขาว ขาวลวน มรีัศมีขาว แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน 
 เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางน้ีวา เรารู เราเหน็ อันนี้เปนอภภิาย- 
 *ตนะขอท่ีแปด ฯ 
      [๓๕๐]                  วิโมกข ๘ อยาง 
      ๑. บุคคลเห็นรูปท้ังหลาย อนันี้เปนวิโมกขขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอก อันนี้เปน 
 วิโมกขขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. บุคคลยอมนอมใจไปวาส่ิงน้ีงามทีเดียว อันนี้เปนวิโมกขขอท่ีสาม ฯ 
      ๔. เพราะลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะปฏิฆสัญญา 
 ดับไป เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา บุคคลยอมเขาถึงอากาสานัญจายตนะ 
 ดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุดมิไดดังน้ีอยู อนันี้เปนวิโมกขขอท่ีสี่ ฯ 
      ๕. เพราะลวงเสียซ่ึงอาการสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคลยอม 
 เขาถึงวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได ดังน้ีอยู อันนี้เปน 
 วิโมกขขอท่ีหา ฯ 
      ๖. เพราะลวงเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคลยอมเขา 
 ถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร อันนี้เปนวิโมกขขอท่ีหก ฯ 
      ๗. เพราะลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคลยอมเขา 
 ถึงเนวสัญญายตนะอยู อันนี้เปนวิโมกขอท่ีเจด็ ฯ 
      ๘. เพราะลวงเสียซ่ึงเนวสญัญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคล 
 ยอมเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู อันนี้เปนวโิมกขขอท่ีแปด ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ธรรมมีประเภทละ ๘ๆ เหลานี้แล อันพระผูมี 
 พระภาคผูทรงรูทรงเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดย 
 ชอบแลว พวกเราท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนาไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การท่ี 
 พรหมจรรยนีพ้ึงยั่งยืนต้ังอยูนานน้ันพึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อความ 
 สุขแกชนมาก เพ่ืออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข 



 

 แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
                          จบ หมวด ๘ 
                         ----------- 
                            หมวด ๙ 
      [๓๕๑] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ ท่ีพระผูมีพระภาค 
 ผูทรงรูทรงเหน็ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว โดยชอบ 
 แลวมีอยู พวกเราท้ังหมดดวยกัน พึงสังคายนาไมพึงแกงแยงกันในธรรมนั้น การ 
 ท่ีพรหมจรรยนี้พึงยั่งยืนต้ังอยูนานน้ันพึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อความ 
 สุขแกชนมาก เพ่ืออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข 
 แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ เปนไฉน ฯ 
                       อาฆาตวัตถุ ๙ อยาง 
       ๑. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ไดประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกเราแลว 
       ๒. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา 
       ๓. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้จักประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกเรา 
       ๔. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ไดประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกบุคคล 
 ผูเปนท่ีรักเปนท่ีชอบใจของเราแลว 
       ๕. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแก 
 บุคคลผูเปนท่ีรักเปนท่ีชอบใจของเรา 
       ๖. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้จักประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแก 
 บุคคลผูเปนท่ีรักเปนท่ีขอบใจของเรา 
       ๗. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ไดประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกบุคคล 
 ผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเราแลว 
       ๘. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งส่ิงท่ีเปนประโยชนแก 
 บุคคลผูไมเปนท่ีชอบใจของเรา 
       ๙. ผูกอาฆาตดวยคิดวา ผูนี้จักประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกบุคคล 
 ผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเรา ฯ 
      [๓๕๒]               อาฆาตปฏิวินัย ๙ อยาง 
      ๑. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาไดประพฤติสิ่งท่ีไมเปน 
 ประโยชนแกเราแลว เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติสิ่งท่ีไมเปน 
 ประโยชนแกเรา จะหาไดในบุคคลน้ันแตท่ีไหน 
      ๒. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซึ่งส่ิงท่ีไมเปน 
 ประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชน 
 แกเรา จะหาไดในบุคคลน้ันแตท่ีไหน 
      ๓. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติสิ่งท่ีไมเปน 



 

 ประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติสิ่งท่ีไมเปนประโยชน 
 แกเรา จะหาไดในบุคคลน้ันแตท่ีไหน 
      ๔. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาไดประพฤติสิ่งท่ีไมเปน 
 ประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมให 
 มีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลน้ันแตท่ีไหน 
      ๕. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซึ่งส่ิงท่ีไมเปน 
 ประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไม 
 มีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลน้ันแตท่ีไหน 
      ๖. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติสิ่งท่ีไมเปน 
 ประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการ 
 ประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลน้ันแตท่ีไหน 
      ๗. บรรเทาความอาฆาตดวยคิดวา เขาไดประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชน 
 แกบุคคลผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมให 
 มีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลน้ันแตท่ีไหน 
      ๘. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาประพฤติอยูซึ่งส่ิงท่ีเปน 
 ประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะ 
 ไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลน้ันแตท่ีไหน 
      ๙. บรรเทาความอาฆาตเสียดวยคิดวา เขาจักประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชน 
 แกบุคคลผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมี 
 การประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลน้ันแตท่ีไหน 
      [๓๕๓]                สัตตาวาส ๙ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน 
 เชนพวกมนุษย เทวดาบางพวก วินิปาติกะบางพวกนี้สัตตาวาสขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย มสีัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยาง 
 เดียวกัน เชนพวกเทพผูนับเน่ืองในพวกพรหม ซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้สัตตาวาส 
 ขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย มสีัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกันมีสัญญาตาง 
 กัน เชนพวกเทพเหลาอาภัสสระ นี้สัตตาวาสขอท่ีสาม ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย มสีัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกันมีสัญญา 
 อยางเดียวกัน เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหา นี้สัตตาวาสขอท่ีสี่ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย มสีัตวพวกหนึ่งไมมีสัญญา ไมรูสึกเสวย 
 อารมณ เชนพวกเทพเหลาอสัญญีสัตว นี้สัตตาวาสขอท่ีหา ฯ 
      ๖. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย มีสัตวพวกหนึ่งเพราะลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาโดย 
 ประการท้ังปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา เขา 



 

 ถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศท่ีสุดมิได ดังน้ี นี้สัตตาวาส 
 ขอท่ีหก ฯ 
      ๗. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย มสีัตวพวกหนึ่งเพราะลวงซ่ึงอากาสานัญจายตนะ 
 โดยประการท้ังปวง แลวเขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ี 
 สุดมิได นี้สัตตาวาสขอท่ีเจ็ด ฯ 
      ๘. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย มสีัตวพวกหนึ่งเพราะลวงเสียซ่ึงวิญญานัญ- 
 *จายตนะโดยประการท้ังปวง แลวเขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมี 
 อะไรนี้สัตตาวาสขอท่ีแปด ฯ 
      ๙. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย มีสัตวพวกหนึ่งลวงเสียซ่ึงอากิญจญัญายตนะ 
 โดยประการท้ังปวง แลวเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะดวยมนสิการวา นีส่งบ 
 นี่ประณีต นี้สัตตาวาสขอท่ีเกา ฯ 
      [๓๕๔]             อขณะอสมัยเพื่อพรหมจรยิวาส ๙ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติ 
 ในโลกนี้ และธรรมท่ีพระองคทรงแสดง ก็เปนไปเพ่ือความสงบระงับ เปนไป 
 เพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว แตบุคคลน้ีเขา 
 ถึงนรกเสีย นี้มใิชขณะมิใชสมัยเพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพ่ือความ 
 สงบระงับ เปนไปเพ่ือความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอนัพระสุคตประกาศ 
 แตบุคคลน้ีเขาถึงกําเนิดสัตวดริัจฉานเสีย นี้มใิชขณะมิใชสมัยเพื่อการอยู 
 ประพฤติพรหมจรรยขอท่ีสอง ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพ่ือความ 
 สงบระงับ เปนไปเพ่ือความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอนัพระสุคตประกาศ 
 ไว แตบุคคลน้ีเขาถึงวิสัยแหงเปรตเสียนี้มิใชสมัยเพ่ือการอยูประพฤติพรหมจรรย 
 ขอท่ีสาม ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพ่ือความ 
 สงบระงับ เปนไปเพ่ือความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอนัพระสุคตประกาศ 
 ไว แตบุคคลน้ีเขาถึงอสุรกายเสียมิใชขณะมินี้มิใชขณะชิใชสมัยเพื่อการอยู 
 ประพฤติพรหมจรรยขอท่ีสี่ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพ่ือความ 
 สงบระงับ เปนไปเพ่ือความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอนัพระสุคตประกาศ 



 

 ไว บุคคลน้ีเขาถึงพวกเทพท่ีมีอายุยืนพวกใดพวกหน่ึงเสีย นีม้ิใชขณะมิใชสมัย 
 เพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ีหา ฯ 
      ๖. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพ่ือความ 
 สงบระงับ เปนไปเพ่ือความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอนัพระสุคตประกาศ 
 ไว แตบุคคลน้ีเกิดเสียในปจจันติมชนบท ในจําพวกชนชาติมิลักขะผูโงเขลา ไร 
 คติของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นี้มิใชขณะมิใชสมัยเพ่ือการอยูพระพฤติ 
 พรหมจรรยขอท่ีหก ฯ 
      ๗. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพ่ือความ 
 สงบระงับ เปนไปเพ่ือความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอนัพระสุคตประกาศ 
 ไว และบุคคลน้ีก็เกิดในมัชฌิมชนบทแตเขาเปนคนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริตวา 
 ทานท่ีบุคคลใหไมมีผลการบูชาไมมีผล ผลวบิากของกรรมท่ีบุคคลทําดีหรือทําช่ัว 
 ไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี โอปปาติกะสัตวไมมี 
 ในโลก ไมมีสมณพราหมณ ผูดําเนินไปดี ปฏิบัติชอบแลว กระทําใหแจงซ่ึง 
 โลกนี้และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลวยังผูอื่นใหรู นี้มิใชขณะมิใชสมัย 
 เพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ีเจ็ด ฯ 
      ๘. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก  พระตถาคตอรหันตสัมมา 
 สัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงก็เปนไปเพ่ือความ 
 สงบระงับ เปนไปเพ่ือความดับ ใหถึงความตรัสรูเปนธรรมอนัพระสุคตประกาศ 
 ไว และบุคคลน้ีก็เกิดในมัชฌิมชนบทแตเปนคนโงเซอะซะ เปนคนใบ ไมสามารถ 
 ท่ีจะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้มิใชขณะมิใชสมัยเพื่อการอยูประพฤติ 
 พรหมจรรยขอท่ีแปด ฯ 
      ๙. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยังมีอีก พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจามิไดเสด็จอุบัติในโลก และธรรมท่ีเปนไปเพ่ือความสงบระงับ เปนไป 
 เพื่อความดับ ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศไว ก็มิไดมีผูทรง 
 แสดงไว และบุคคลน้ีเกิดในมัชฌิมชนบท เปนคนมีปญญาไมเซอะซะ ไมเปน 
 คนใบ สามารถท่ีจะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้มิใชขณะมิใชสมัยเพื่อ 
 การอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ีเกา ฯ 
      [๓๕๕]               อนุปุพพวิหาร ๙ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก 
 อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มปีติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลทุุติยฌาน มี 
 ความผองใสแหงจิตใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึนเพราะวิตกวิจารสงบระงับ 



 

 ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขามีสติ มี 
 สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะ 
 ท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปนสุขดังน้ี ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลจุตุตถฌานไม 
 มีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มี 
 อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึงรูป 
 สัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไปเพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา 
 เขาถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุดมิได ดังน้ีอยู ฯ 
      ๖. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึง 
 อากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง แลวเขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการ 
 วา วิญญาณหาท่ีสุดมิได ดังน้ีอยู ฯ 
      ๗. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึง 
 วิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง แลวเขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการ 
 วา ไมมีอะไร ดังน้ีอยู ฯ 
      ๘. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงซ่ึงอากิญ- 
 *จัญญายตนะโดยประการท้ังปวง แลวเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู ฯ 
      ๙. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเสียซ่ึง 
 เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง แลวเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู ฯ 
      [๓๕๖]             อนุปุพพนิโรธ ๙ อยาง 
      ๑. กามสัญญาของทานผูเขาปฐมฌานยอมดับไป 
      ๒. วิตกวิจารของทานผูเขาทุติยฌานยอมดบัไป 
      ๓. ปติของทานผูเขาตติยฌานยอมดับไป 
      ๔. ลมอัสสาสะและปสสาสะของทานผูเขาจตุตถฌาน ยอมดับไป 
      ๕. รูปสัญญาของทานผูเขาอากาสานัญจายตนะสมาบัติ ยอมดับไป 
      ๖. อากาสานัญจายตนสัญญาของทานผูเขาวิญญาณัญจายตนสมาบัติยอม 
 ดับไป 
      ๗. วิญญาณัญจายตนสัญญาของทานผูเขาอากิญจัญญายตนสมาบัติยอมดับไป 
      ๘. อากิญจัญญายตนสัญญาของทานผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
 ยอมดับไป 
      ๙. สัญญาและเวทนาของทานผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธยอมดับไป ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ธรรมมีประเภทละ ๙ๆ เหลานี้แล อันพระผูมี- 
 *พระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว 



 

 โดยชอบแลว พวกเราท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมน้ัน 
 การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยัง่ยืนต้ังอยูนานน้ัน พงึเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อ 
 ความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ 
 ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                          จบ หมวด ๙ 
                         ----------- 
                           หมวด ๑๐ 
      [๓๕๗] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ ท่ีพระผูมี- 
 *พระภาคผูทรงรูทรงเห็นเปนพระอรหันตสันมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว 
 โดยชอบมีอยู พวกเราท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกันในธรรมน้ัน 
 การท่ีพรหมจรรยนี้พึงยัง่ยืนต้ังอยูนานน้ัน พงึเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อ 
 ความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ 
 ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ เปนไฉน ฯ 
                      นาถกรณธรรม ๑๐ อยาง 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สํารวมระวังในพระ- 
 *ปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภยัในโทษเพียงเล็กนอย 
 สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูมีศีล 
 สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัยใน 
 โทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย นี้เปนนาถกรณธรรม ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเปนผูมีธรรม อันสดับ 
 แลวมาก ทรงธรรมท่ีไดสดับแลว สะสมธรรมท่ีไดสดับแลว ธรรมท่ีงามใน 
 เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ 
 พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงเห็นปานน้ัน อันเธอไดสดับแลวมาก 
 ทรงไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดีดวยความเห็น ผูมีอายุ 
 ท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูมีธรรมอันสดับแลวมาก ทรงธรรมท่ีไดสดับแลว 
 สะสมธรรมท่ีไดสดับแลว ธรรมท่ีงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด 
 ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณสิ้นเชิงเห็น 
 ปานน้ัน อันเธอไดสดับแลวมาก ทรงไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทง 
 ตลอดดวยดีดวยความเห็น นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี 
 มีเพื่อนดี ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้ก็ 
 เปนนาถกรณธรรม ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวย 
 ธรรมท่ีกระทําใหเปนผูวางาย เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนีโดยเบ้ืองขวา ผูมี 



 

 อายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมท่ีกระทําใหเปนผูวางาย 
 เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนีโดยเบ้ืองขวา นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเปนผูขยันไมเกียจคราน 
 ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกรณียะน้ันๆ สามารถทํา 
 สามารถจัดในกรณียกิจใหญนอยของเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปน 
 คนขยันไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายใน 
 กรณียะน้ันๆ สามารถทํา สามารถจัดในกรณียกิจใหญนอยของเพ่ือนสพรหมจาร ี
 ท้ังหลาย นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
      ๖. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจา 
 นารัก มีความปราโมทยยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวนิัย แมขอท่ีภิกษุเปนคน 
 ใครในธรรมเจรจานารัก มีความปราโมทยยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวินัย นี้ก็ 
 เปนนาถกรณธรรม ฯ 
      ๗. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจวีร 
 บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไขตามมีตามได ผูมี 
 อายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูสันโดษดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 
 เภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
      ๘. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร 
 เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อจะยงักุศลธรรมใหถึงพรอมอยู เปนผูมีเรี่ยวแรง มีความ 
 บากบ่ันมั่นคง ไมทอดธุระในธรรมท่ีเปนกุศล ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุ 
 ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพือ่จะยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีเรีย่วแรง 
 มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในธรรมท่ีเปนกุศล นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
      ๙. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวย 
 สติและปญญาเครื่องรักษาตนอยางยอดเยี่ยม แมสิ่งท่ีทําแลวนาน แมคําท่ีพูด 
 แลวนาน ก็นึกไดระลึกได ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบ 
 ดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตนอยางยอดเยี่ยม แมสิ่งท่ีทําแลวนาน แมคําท่ีพูด 
 แลวนาน ก็นึกไดระลึกได นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
      ๑๐. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบ 
 ดวยปญญาท่ีเห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความ 
 สิ้นทุกขโดยชอบ ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนคนมีปญญา ประกอบดวย 
 ปญญาท่ีเห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกข 
 โดยชอบ นี้ก็เปนนาถกรณธรรม ฯ 
      [๓๕๘] กสิณายตนะ [แดนกสิณ] ๑๐ อยาง 
      ๑. ผูหนึ่งยอมจําปฐวีกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับ 
 หาประมาณมิได 



 

      ๒. ผูหนึ่งยอมจําอาโปกสณิได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตาม 
 ลําดับหาประมาณมิได 
      ๓. ผูหนึ่งยอมจําเตโชกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตาม 
 ลําดับหาประมาณมิได 
      ๔. ผูหนึ่งยอมจําวาโยกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตาม 
 ลําดับหาประมาณมิได 
      ๕. ผูหนึ่งยอมจํานีลกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับ 
 หาประมาณมิได 
      ๖. ผูหนึ่งยอมจําปตกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับ 
 หาประมาณมิได 
      ๗. ผูหนึ่งยอมจําโลหิตกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตาม 
 ลําดับหาประมาณมิได 
      ๘. ผูหนึ่งยอมจําโอทาตกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตาม 
 ลําดับหาประมาณหามิได 
      ๙. ผูหนึ่งยอมจําอากาสกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตาม 
 ลําดับหาประมาณมิได 
      ๑๐. ผูหน่ึงยอมจําวิญญาณกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตาม 
 ลําดับหาประมาณมิได 
      [๓๕๙]                อกุศลกรรมบถ ๑๐ อยาง 
      ๑. ปาณาติบาต               [การยังสัตวมีชีวติใหตกลวงไป] 
      ๒. อทินนาทาน               [การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให] 
      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 จากการถือเอาส่ิงของท่ี 
                                       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 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ 
      ๑. เปนผูมีองคหาอันละขาดแลว 
      ๒. เปนผูประกอบดวยองคหก 
      ๓. เปนผูมีอารักขาอยางหนึ่ง 
      ๔. เปนผูมีท่ีพิงส่ี 
      ๕. เปนผูมีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาเสียแลว 
      ๖. เปนผูมีการแสวงหาอันสละแลวโดยชอบ 
      ๗. เปนผูมีความดําริไมขุนมัว 
      ๘. เปนผูมีกายสังขารสงบระงับ 
      ๙. เปนผูมีจิตพนวิเศษดีแลว 
     ๑๐. เปนผูมีปญญาพนวิเศษดีแลว ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีองคหาอัน 
 ละขาดแลว ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ เปนผูมีกามฉันทะอันละได 
 ขาดแลว มีความพยาบาทอันละไดขาดแลว มีถีนมิทธะอันละไดขาดแลว มิ 
 อุทธัจจกุกกุจจะอันละไดขาดแลว มีวิจิกิจฉาอันละไดขาดแลว ผูมีอายุท้ังหลาย 
 อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูมีองคหาอันละไดขาดแลว ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูประกอบดวย 
 องคหก ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ 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 ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูประกอบดวย 
 องคหก ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีอารักขาอยางหน่ึง ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ ยอมประกอบดวยใจอันม ี
 สติเปนเครื่องอารักขา ผูมีอายุท้ังหลาย อยางน้ีแล ภิกษุช่ือวาเปนผูมีอารักขา 
 อยางหน่ึง ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะช่ือวามีท่ีพิงส่ี ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ พิจารณาแลวเสพของ 
 อยางหน่ึง พิจารณาแลวอดกลัน้ของอยางหน่ึง พิจารณาแลวเวนของอยางหนึ่ง 
 พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหน่ึง ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาเปน 
 ผูมีท่ีพิงส่ี ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีสัจจะเฉพาะอยาง 
 อันบรรเทาเสียแลว ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย สัจจะเฉพาะอยางเปนอันมากของสมณะและ 
 พราหมณเปนอันมาก ยอมเปนของอันภิกษุในพระธรรมวินยันี้ ทําใหเบาบรรเทา 
 เสียแลว สละ คลาย ปลอย ละ สละคืนเสียหมดส้ินแลว ผูมีอายุท้ังหลาย 
 อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูมีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาเสียแลว ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีการแสวงหาอัน 
 สละแลวโดยชอบ ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ เปนผูมีการแสวงหากาม 
 อันละไดขาดแลว มีการแสวงหาภพอันละไดขาดแลว มีการแสวงหาพรหมจรรย 
 อันสละคืนแลว ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนี้แล ภกิษุช่ือวาเปนผูมีการแสวงหาอนั 
 สละแลวโดยชอบ ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีความดําริไม 
 ขุนมัว ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ เปนผูละความดําริใน 
 ทางกามไดขาดแลว เปนผูละความดําริในทางพยาบาทไดขาดแลว เปนผูละความ 
 ดําริในทางเบียดเบียนไดขาดแลว ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูมี 
 ความดําริไมขุนมัว ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีกายสังขารสงบ 
 ระงับ ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ บรรลุจตุตถฌานอันไมม ี



 

 ทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มี 
 อุกเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูมี 
 กายสังขารสงบระงับ ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีจิตพนวิเศษ 
 ดีแลว ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ มีจิตพนแลวจากราคะ 
 มีจิตพนแลวจากโทสะ มีจิตพนแลวจากโมหะ ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนี้แล 
 ภิกษุช่ือวาเปนผูมีจิตพนวิเศษดีแลว ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีปญญาพนวิเศษ 
 ดีแลว ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ ยอมรูชัดวา ราคะอันเรา 
 ละไดแลว ถอนรากข้ึนเสียไดแลว กระทําใหเปนดุจตนตาลอันไมมีท่ีต้ังแลว ๑- 
 ทําใหเปนของไมมีแลว มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา โทสะอันเราละไดแลว 
 @๑. เชนตาลยอดดวน ไมงอกข้ึนตอไป 
 ถอนรากข้ึนเสียไดแลว กระทําใหเปนดุจตนตาลอันไมมีท่ีต้ังแลว ทําใหเปนของ 
 ไมมีแลว มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา โมหะอันเราละไดแลว ถอนรากข้ึน 
 เสียไดแลว กระทําใหเปนดุจตนตาลอันไมมีท่ีต้ังแลว ทําใหเปนของไมมีแลว 
 มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ผูมีอายุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูมี 
 ปญญาพนวิเศษดีแลว ฯ 
      [๓๖๒]              อเสกขธรรม ๑๐ อยาง 
      ๑. ความเห็นชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
      ๒. ความดําริชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
      ๓. เจรจาชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
      ๔. การงานชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
      ๕. การเลี้ยงชีวิตชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
      ๖. ความเพียรชอบที่เปนของพระอเสขะ 
      ๗.  ความระลึกชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
      ๘. ความต้ังใจชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
      ๙. ความรูชอบท่ีเปนของพระอเสขะ 
     ๑๐. ความหลุดพนชอบท่ีเปนของพระอเสขะ ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ธรรมมีประเภทละ ๑๐ๆ เหลานี้แล อันพระผูม-ี 
 *พระภาคผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสไว 
 ชอบแลว พวกเราท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงแกงแยงกัน การท่ีพรหมจรรย 
 นี้ยั่งยืนต้ังอยูนานน้ัน พึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก 



 

 เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและ 
 มนุษยท้ังหลาย ฯ 
                          จบ หมวด ๑๐ 
                         ------------ 
      [๓๖๓] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จลุกข้ึนแลวตรสักะทานพระ 
 สารีบุตรวา ดีละ ดีละ สารีบุตร ดูกรสารีบุตร เธอไดภาษิตสังคีติปริยายแก 
 ภิกษุท้ังหลาย เปนการดีแลว ดังน้ี ทานพระสารีบุตร ไดกลาวสังคีติปริยายน้ี 
 แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย และภิกษุเหลานั้นตางดีใจ ช่ืนชมภาษิตของทาน 
 พระสารีบุตรแลว ดังน้ีแล ฯ 
                       จบ สังคีติสูตร ท่ี ๑๐ 
                      ----------------- 
                      ๑๑. ทสุตตรสูตร (๓๔) 
                     ------------------- 
      [๓๖๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ - 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป 
 ประทับอยู ณ ฝงสระโบกขรณี ช่ือคัคครา เขตนครจัมปา ณ ท่ีนั้น ทานพระสารีบุตร 
 เรียกภิกษุท้ังหลายแลว ภิกษุพวกนั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร 
 ไดกลาววา 
      [๓๖๕] เราจักกลาวธรรมอยางสูงสิบหมวด สําหรับ 
            เปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดท้ังหมด เพือ่ถึง 
            พระนิพพาน เพื่อกระทําท่ีสุดแหงทุกข ฯ 
      [๓๖๖] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมอยางหนึ่งมีอุปการะมาก ธรรมอยาง- 
 *หนึ่งควรใหเจริญ ธรรมอยางหน่ึงควรกําหนดรู ธรรมอยางหน่ึงควรละ ธรรม 
 อยางหน่ึงเปนไปในสวนขางเส่ือม ธรรมอยางหน่ึงเปนไปในสวนขางวิเศษ ธรรม 
 อยางหน่ึงแทงตลอดไดยาก ธรรมอยางหน่ึงควรใหบังเกิดข้ึน ธรรมอยางหน่ึงควรรู 
 ยิ่ง ธรรมอยางหน่ึงควรทําใหแจง ฯ 
      [๓๖๗] ธรรมอยางหน่ึงท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน คือความไมประมาทใน 
 กุศลธรรมท้ังหลาย นี้ธรรมอยางหน่ึงท่ีมีอุปการะมาก ฯ 
      [๓๖๘] ธรรมอยางหน่ึงท่ีควรใหเจริญเปนไฉน คือกายคตาสติอันประกอบ 
 ดวยความสําราญ นี้ธรรมอยางหน่ึงท่ีควรใหเจริญ ฯ 
      [๓๖๙] ธรรมอยางหน่ึงท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน คือผัสสะท่ียังมีอาสวะ 
 มีอุปาทาน นี้ธรรมอยางหน่ึงท่ีควรกําหนดรู ฯ 
      [๓๗๐] ธรรมอยางหน่ึงท่ีควรละเปนไฉน คืออัสมิมานะ นี้ธรรมอยางหน่ึง 
 ท่ีควรละ ฯ 



 

      [๓๗๑] ธรรมอยางหน่ึงท่ีเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือการกระทํา 
 ไวในใจโดยไมแยบคาย นี้ธรรมอยางหน่ึงท่ีเปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ 
      [๓๗๒] ธรรมอยางหน่ึงท่ีเปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือการกระทํา 
 ไวในใจโดยแยบคาย นี้ธรรมอยางหน่ึงท่ีเปนไปในสวนขางดี ฯ 
      [๓๗๓] ธรรมอยางหน่ึงท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน คือเจโตสมาธิเปน 
 อนันตริก ๑- นี้ธรรมอยางหน่ึงท่ีแทงตลอดไดยาก ฯ 
      [๓๗๔] ธรรมอยางหน่ึงท่ีควรใหบังเกิดข้ึนเปนไฉน คือญาณท่ีไมกําเริบ 
 นี้ธรรมอยางหนึ่งท่ีควรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
      [๓๗๕] ธรรมอยางหน่ึงท่ีควรรูยิง่เปนไฉน คือสัตวท้ังหลายท้ังปวงมี 
 อาหารเปนท่ีต้ัง นี้ธรรมอยางหน่ึงท่ีควรรูยิง่ ฯ 
      [๓๗๖] ธรรมอยางหน่ึงท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน คือเจโตวิมุตติอันไม 
 กําเริบ นี้ธรรมอยางหน่ึงท่ีควรทําใหแจง ฯ 
      ธรรมท้ังสิบดังพรรณนามาน้ี เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด 
 ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
      [๓๗๗] ธรรม ๒ อยางมีอปุการะมาก ธรรม ๒ อยางควรใหเจริญ ธรรม 
 ๒ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๒ อยางควรละ ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวน 
 ขางเสื่อม ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวนขางวิเศษ ธรรม ๒ อยางแทงตลอดไดยาก 
 ธรรม ๒ อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม ๒ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๒ อยางควรทําใหแจง ฯ 
      [๓๗๘] ธรรม ๒ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน คือ สติ ๑ สัมปชัญญะ ๑ 
 ธรรม ๒ อยางเหลาน้ีมีอุปการะมาก ฯ 
      [๓๗๙] ธรรม ๒ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสนา ๑ 
 ธรรม ๒ อยางเหลาน้ีควรใหเจริญ ฯ 
      [๓๘๐] ธรรม ๒ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน คือ นาม ๑ รูป ๑ ธรรม 
 ๒ อยางเหลานีค้วรกําหนดรู ฯ 
 @๑. คือจิตเปนสมาธิเปนลําดับติดตอกันไป หาธรรมอื่นจะบังจะกั้นมิได อธิบาย 
 @วา ผลจิตบังเกิดในลําดับแหงมัคคจิตมรรค บังเกิดขณะจิตหน่ึงแลวก็ถงึผล จะไดมีจิตอื่น 
 @เขาก้ัน กางอยูหามิได 
      [๓๘๑] ธรรม ๒ อยางท่ีควรละเปนไฉน คือ อวิชชา ๑ ภวตัณหา ๑ 
 ธรรม ๒ อยางเหลาน้ีควรละ ฯ 
      [๓๘๒] ธรรม ๒ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือ ความ 
 เปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรช่ัว ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานี้ เปนไปในสวน 
 ขางเสื่อม ฯ 
      [๓๘๓] ธรรม ๒ อยางท่ีเปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือความเปน 
 ผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ธรรม ๒ อยางเหลาน้ีเปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 



 

      [๓๘๔] ธรรม ๒ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน คือ สิ่งใดเปนเหตุ 
 ปจจัยเพื่อความเศราหมองของเหลาสัตว ๑ สิ่งใดเปนเหตุ เปนปจจัยเพื่อความ 
 บริสุทธิ์ของเหลาสัตว ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานีแ้ทงตลอดไดยาก ฯ 
      [๓๘๕] ธรรม ๒ อยางท่ีควรใหบังเกิดข้ึนเปนไฉน คือ ญาณ ๒ ไดแก 
 ญาณในความส้ินไป ๑ ญาณในความไมบังเกิดข้ึน ๑ ธรรม ๒ อยางเหลานีค้วร 
 ใหบังเกิดข้ึน ฯ 
      [๓๘๖] ธรรม ๒ อยางท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน คือ ธาตุ ๒ ไดแกสังขตธาตุ ๑ 
 อสังขตธาตุ ๑ ธรรม ๒ อยางเหลาน้ีควรรูยิ่ง ฯ 
      [๓๘๗] ธรรม ๒ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน คือ วิชชา ๑ วิมุตติ ๑ 
 ธรรม ๒ เหลานี้ควรทําใหแจง ฯ 
      ธรรมท้ังยี่สบิดังพรรณนามาน้ี เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด 
 ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
      [๓๘๘] ธรรม ๓ อยางมอีปุการะมาก ธรรม ๓ อยางควรใหเจริญ ธรรม 
 ๓ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๓ อยางควรละ ธรรม ๓ อยางเปนไปในสวนขางเสื่อม 
 ธรรม ๓ อยางเปนไปในสวนขางวิเศษ ธรรม ๓ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม 
 ๓ อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม ๓ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๓ อยางควรทําใหแจง ฯ 
      [๓๘๙] ธรรม ๓ อยางท่ีมีอปุการะมากเปนไฉน คือ การคบหาสัตบุรุษ ๑ 
 การฟงธรรมของสัตบุรุษ ๑ การปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม ๑ ธรรม ๓ อยาง 
 เหลานี้มีอุปการะมาก ฯ 
      [๓๙๐] ธรรม ๓ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน คือ สมาธิ ๓ ไดแกสมาธิ 
 มีวิตกมีวิจาร ๑ สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจาร ๑ สมาธิไมมีวิตกไมมีวิจาร ๑ ธรรม 
 ๓ อยางเหลานีค้วรใหเจริญ ฯ 
      [๓๙๑] ธรรม ๓ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน คือ เวทนา ๓ ไดแกสุข 
 เวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ธรรม ๓ อยางเหลาน้ีควรกําหนดรู ฯ 
      [๓๙๒] ธรรม ๓ อยางท่ีควรละเปนไฉน คือ ตัณหา ๓ ไดแกกามตัณหา ๑ 
 ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ธรรม ๓ อยางเหลาน้ีควรละ ฯ 
      [๓๙๓] ธรรม ๓ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือ อกุศลมูล 
 ๓ ไดแกอกุศลมูลคือโลภะ ๑ อกุศลมูลคือโทสะ ๑ อกุศลมูลคือโมหะ ๑ ธรรม 
 ๓ อยางเหลานีเ้ปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ 
      [๓๙๔] ธรรม ๓ ท่ีเปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือกุศลมูล ๓ อยาง 
 ไดแกกุศลมูลคืออโลภะ ๑ กุศลมูลคืออโทสะ ๑ กุศลมูลคือ อโมหะ ๑ ธรรม 
 ๓ อยางเหลานีเ้ปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 
      [๓๙๕] ธรรม ๓ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน คือธาตุเปนท่ีต้ังแหง 
 ความสลัดออก ๓ คือเนกขัมมะเปนท่ีถายถอนกาม ๑ อรูปเปนท่ีถายถอนรปู ๑ 



 

 นิโรธเปนท่ีถายถอนสิ่งท่ีเกิดแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยเหตุเกิดข้ึนแลว 
 อยางใดอยางหนึ่ง ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ 
      [๓๙๖] ธรรม ๓ อยางท่ีควรใหบังเกิดข้ึนเปนไฉน คือญาณ ๓ ไดแก 
 อตีตังสญาณ ๑ อนาคตังสญาณ ๑ ปจจุปนนังสญาณ ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้ 
 ควรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
      [๓๙๗] ธรรม ๓ อยางท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน คือธาตุ ๓ ไดแกกามธาตุ ๑ 
 รูปธาตุ ๑ อรูปธาตุ ๑ ธรรม ๓ อยางเหลานี้ ควรรูยิ่ง ฯ 
      [๓๙๘] ธรรม ๓ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน คือวิชชา ๓ ไดแกวิชชา 
 คือความรูระลึกถึงชาติหนหลงัได ๑ (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) วิชชาคือความรูใน 
 การจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย ๑ (จุตูปปาตญาณ) วิชชาคือความรูในความสิ้น 
 ไปแหงอาสวะท้ังหลาย ๑ (อาสวักขยญาณ) ธรรม ๓ อยางเหลาน้ีควรทําใหแจง ฯ 
      ธรรมท้ัง ๓๐ ดังพรรณนามาน้ี 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 
 อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม ๔ อยางควรรูยิง่ ธรรม ๔ อยางควรกระทําใหแจง ฯ 
      [๔๐๐] ธรรม ๔ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน คือจักร ๔ ไดแกการอยู 
 ในประเทศอันสมควร ๑ การคบสัตบุรุษ ๑ การต้ังตนไวชอบ ๑ ความเปนผูมีบุญ 
 กระทําไวแลวในปางกอน ๑ ธรรม ๔ อยางเหลาน้ีมีอุปการะมาก ฯ 
      [๔๐๑] ธรรม ๔ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน คือสติปฏฐาน ๔ ดูกรผูมี 
 อายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ 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 อยางเหลานีค้วรใหเจริญ ฯ 
      [๔๐๒] ธรรม ๔ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน คืออาหาร ๔ ไดแกกวฬงิ- 
 *การาหาร ๑- ท่ีหยาบหรือละเอียด ๑ ผัสสาหาร ๑ มโนสัญเจตนาหาร ๒- ๑ วิญ- 
 *ญาณาหาร ๑ ธรรม ๔ อยางเหลาน้ีควรกําหนดรู ฯ 
 @๑. อาหารคือคําขาว ๒. อาหารคือความต้ังใจ 
      [๔๐๓] ธรรม ๔ อยางท่ีควรละเปนไฉน คือโอฆะ ๔ ไดแกโอฆะคือ 
 กาม ๑ โอฆะคือภพ ๑ โอฆะคือทิฐิ ๑ โอฆะคืออวิชชา ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้ 



 

 ควรละ ฯ 
      [๔๐๔] ธรรม ๔ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือ โยคะ ๔ 
 ไดแกโยคะคือกาม โยคะคือภพ โยคะคือทิฐิ โยคะ คืออวิชชา ธรรม ๔ อยาง 
 เหลานี้เปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ 
      [๔๐๕] ธรรม ๔ อยางท่ีเปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คือความพราก 
 ๔ ไดแกความพรากจากกาม ๑ ความพรากจากภพ ๑ ความพรากจากทิฐิ ๑ ความ 
 พรากจากอวิชชา ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางวิเศษ ฯ 
      [๔๐๖] ธรรม ๔ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน คือสมาธิ ๔ ไดแก 
 สมาธิเปนไปในสวนขางเสื่อม ๑ สมาธิเปนไปในสวนขางทรงอยู ๑ สมาธิเปน 
 ไปในสวนขางวิเศษ ๑ สมาธิเปนไปในสวนขางแทงตลอด ๑ ธรรม ๔ อยาง 
 เหลานี้รูไดยาก ฯ 
      [๔๐๗] ธรรม ๔ อยางท่ีควรใหบังเกิดข้ึนเปนไฉน คือญาณ ๔ ไดแก 
 ญาณในธรรม ๑ ญาณในความคลอยตาม ๑ ญาณในความกําหนด ๑ ญาณใน 
 สมมติ ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานีค้วรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
      [๔๐๘] ธรรม ๔ อยางท่ีควรรูยิง่เปนไฉน คือ อริยสัจ ๔ ไดแกทุกข 
 อริยสัจ ๑ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธอรยิสัจ ๑ ทุกขนิโรธคามีนีปฏิปทา 
 อริยสัจ ๑ ธรรม ๔ อยางเหลานี้ควรรูยิง่ ฯ 
      [๔๐๙] ธรรม ๔ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน คือสามัญผล ๔ ไดแก 
 โสดาปตติผล ๑ สกทาคามิผล ๑ อนาคามิผล ๑ อรหัตตผล ๑ ธรรม ๔ อยาง 
 เหลานี้ควรกระทําใหแจง ฯ 
      ธรรมท้ังส่ีสิบดังพรรณนามาน้ี 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 อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม ๕ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๕ อยางควรทํา 
 ใหแจง ฯ 
      [๔๑๑] ธรรม ๕ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน คือองคเปนท่ีต้ังแหง 
 ความเพียร ๕ คือ ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้เปนผูมีศรัทธา 
 เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค 
 นั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไป 
 ดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา 
 ของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ๑ 
 เปนผูมีอาพาธนอย มีทุกขนอย ประกอบดวยไฟธาตุมีผลสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก 



 

 ไมรอนนัก พอปานกลาง ควรแกการต้ัง ความเพียร ๑ เปนผูไมโออวด ไมมมีายา 
 กระทําตนใหแจงตามเปนจริงในพระศาสดาหรือเพือ่นสพรหมจรรยผูเปนวญิู ๑ 
 เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม 
 มีกําลัง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ๑ เปนผูมีปญญา ประกอบ 
 ดวยปญญา อันเห็นความเกิดและความดับเปนอริยะ เปนไปเพ่ือความแทงตลอด 
 อันจะใหถึงความส้ินทุกข โดยชอบ ๑ ธรรม ๕ อยางเหลานีม้ีอุปการะมาก ฯ 
      [๔๑๒] ธรรม ๕ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน คือสัมมาสมาธิ อัน- 
 *ประกอบดวยองค ๕ ไดแกปติแผไป ๑ สุขแผไป ๑ การกําหนดใจผูอื่นแผไป ๑ 
 แสงสวางแผไป ๑ นิมิตเปนเครื่องพิจารณา ๑ ธรรม ๕ อยางเหลาน้ีควรใหเจริญ ฯ 
      [๔๑๓] ธรรม ๕ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน คืออุปาทานขันธ ๕ ได 
 แกอุปาทานขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทานขันธคือสัญญา อุปาทาน- 
 *ขันธคือสังขาร อุปาทานขันธคือวิญญาณ ธรรม ๕ อยางเหลาน้ีควรกําหนดรู ฯ 
      [๔๑๔] ธรรม ๕ อยางท่ีควรละเปนไฉน คือนิวรณ ๕ ไดแกกามฉันท- 
 *นิวรณ ๑ พยาปาทนิวรณ ๑ ถีนมิทธนิวรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑ วิจิกิจฉา 
 นิวรณ ๑ ธรรม ๕ อยางเหลานีค้วรละ ฯ 
      [๔๑๕] ธรรม ๕ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือเจโตขีลธรรม 
 ๕ ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจไป 
 ไมเลื่อมใสในพระศาสดา จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ความ 
 ประกอบเนืองๆ เพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อความต้ังม่ัน ภกิษุใดยอมเคลือบ- 
 *แคลง สงสัย ไมนอมไป ไมเลื่อมใสในพระศาสดา จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอม 
 ไปเพ่ือความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อ 
 ความต้ังม่ัน จิตของภิกษุใดยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ 
 เพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อความต้ังม่ัน อนันี้เปนเจโตขีลธรรมขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจไป ไมเลื่อมใส 
 ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ในความศึกษา ... ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูโกรธ มีใจไมแชมช่ืน ขัดใจ มีใจกระดาง ใน 
 เพื่อนพรหมจรรย ภิกษุใดเปนผูโกรธ มีใจไมแชมช่ืน ขัดใจ มีใจกระดาง ใน 
 เพื่อนพรหมจรรย จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียร เพื่อความประกอบ 
 เนืองๆ เพื่อความเพียรไมขาดสาย เพื่อความต้ังม่ัน จิตของภกิษุใดยอมไมนอม 
 ไปเพ่ือความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความไมขาดสาย เพื่อความต้ังม่ัน 
 อันนี้เปนเจโตขีลธรรมขอท่ี ๕ ธรรม ๕ อยางเหลาน้ีเปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ 
      [๔๑๖] ธรรม ๕ อยางท่ีเปนไปในสวนขางวิเศษเปนไฉน คืออินทรีย ๕ 
 ไดแกอินทรีย คือศรัทธา ๑ อินทรียคือวิรยิะ ๑ อินทรีย คือสติ ๑ อินทรีย 
 คือสมาธิ ๑ อินทรียคือปญญา ๑ ธรรม ๕ อยางเหลาน้ีเปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 



 

      [๔๑๗] ธรรม ๕ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน คือธาตุเปนท่ีต้ัง 
 แหงความถายถอน ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ กระทําไว 
 ในใจซ่ึงกามท้ังหลาย จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมต้ังอยู ไมนอมไปในกาม 
 ท้ังหลาย แตเมื่อเธอกระทําไวในใจซ่ึงเนกขัมมะ จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ต้ังอยู 
 นอมไปในเนกขัมมะ จิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว 
 พนดีแลว พรากแลวจากกามท้ังหลาย อาสวะเหลาใดบังเกิดข้ึนเพราะกามเปน 
 ปจจัย มีความทุกขและความเรารอน เธอพนแลวจากอาสวะเหลานั้น ไมตองเสวย 
 เวทนานั้น อันนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนท่ีถายถอนกามท้ังหลาย ฯ 
      อีกขอหนึ่ง เมื่อภิกษุกระทําไวในใจซ่ึงความพยาบาท จิตยอมไมแลนไป 
 ไมเลื่อมใส ไมต้ังอยู ไมนอมไปในความพยาบาท แตเมื่อเธอกระทําไวในใจซึ่ง 
 ความไมพยาบาท จิตยอมแลนไป เลื่อมใสต้ังอยู นอมไปในความไมพยาบาท 
 จิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พรากแลวจากความพยาบาท 
 อาสวะเหลาใดบังเกิดข้ึน เพราะความพยาบาทเปนปจจัย มีความทุกขและความ 
 เรารอน เธอพนจากอาสวะเหลาน้ัน ไมตองเสวยเวทนานั้น อันนี้พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา เปนท่ีถายถอนความพยาบาท ฯ 
      อีกขอหนึ่ง เมื่อภิกษุกระทําไวในใจซ่ึงความเบียดเบียน จิตยอมไมแลนไป 
 ไมเลื่อมใส ไมต้ังอยู ไมนอมไปในความเบียดเบียน แตเมื่อเธอกระทําไวในใจ 
 ซึ่งความไมเบียดเบียน จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ต้ังอยู นอมไปในความไม 
 เบียดเบียน จิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดแีลว พนดีแลว 
 พรากแลวจากความเบียดเบียน อาสวะเหลาใดบังเกิดข้ึน เพราะความเบียดเบียน 
 เปนปจจัย มีความทุกขและความเรารอน เธอพนแลวจากอาสวะเหลาน้ัน ไมตอง 
 เสวยเวทนานั้น อันนี้พระผูมพีระภาคตรัสวา เปนท่ีถายถอนความเบียดเบียน ฯ 
      อีกขอหนึ่ง เมื่อภิกษุกระทําไวในใจซ่ึงรูปท้ังหลาย จิตยอมไมแลนไป 
 ไมเลื่อมใส ไมต้ังอยู ไมนอมไปในรูปท้ังหลาย แตเมื่อเธอกระทําไวในใจซึ่ง 
 อรูป จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ต้ังอยู นอมไปในอรูป จิตของเธอดําเนินไปดี 
 แลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พนดีแลว พรากแลวจากรูปท้ังหลาย อาสวะ 
 เหลาใดบังเกิดข้ึน เพราะรูปเปนปจจัย มีความทุกขและความเรารอน เธอพน 
 แลวจากอาสวะเหลาน้ัน ไมตองเสวยเวทนานั้น อันนี้พระผูมีพระภาคตรัสวาเปน 
 ท่ีถายถอนรูปท้ังหลาย ฯ 
      อีกขอหนึ่ง เมื่อภิกษุกระทําไวในใจซ่ึงกายของตน จิตยอมไมแลนไป 
 ไมเลื่อมใส ไมต้ังอยู ไมนอมไปในกายของตน แตเมื่อเธอกระทําไวในใจซึ่ง 
 ความดับกายของตน จิตยอมแลนไปเลื่อมใส ต้ังอยู นอมไปในความดับกาย 
 ของตน จิตของเธอดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ออกไปดีแลว พนดีแลว 
 พรากแลวจากกายของตน อาสวะเหลาใดบังเกิดข้ึนเพราะกายของตนเปนปจจัย มี 



 

 ความทุกขและความเรารอน เธอพนแลวจากอาสวะเหลาน้ัน ไมตองเสวยเวทนา 
 นั้น อันนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนท่ีถายถอนกายของตน  ธรรม ๕ อยาง 
 เหลานี้รูไดยาก ฯ 
      [๔๑๘] ธรรม ๕ อยางท่ีควรใหบังเกิดข้ึนเปนไฉน คือสัมมาสมาธิประ- 
 *กอบดวยญาณ ๕ ไดแกญาณบังเกิดข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินี้มีสุขในปจจุบัน และ 
 มีสุขเปนวิบากตอไป ๑ ญาณบังเกิดข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินี้เปนอริยะไมมีอามิส ๑ 
 ญาณบังเกิดข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินี้อันบุรุษผูไมตํ่าชาเสพแลว ๑ ญาณบังเกิด 
 ข้ึนเฉพาะตนวา สมาธินี้สงบ ประณีต มีปฏิปสสัทธิอันไดแลว ถึงความเปน 
 ธรรมเอกผุดข้ึน และมิใชขมข่ีหามดวยจิตเปนสสังขาร ญาณบังเกิดข้ึนเฉพาะตน 
 วา ก็เรานั้น มีสติ เขาสมาธินี้ และมีสติ ออกจากสมาธินี้ ๑ ธรรม ๕ อยาง 
 เหลานี้ควรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
      [๔๑๙] ธรรม ๕ อยางท่ีควรรูยิง่เปนไฉน คือวิมุตตายตนะ ๕ ดูกรผูมี- 
 *อายุท้ังหลาย พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหน่ึง แสดง 
 ธรรมแกภิกษุในพระธรรมวินยันี้ ภิกษุยอมรูอรรถท่ัวถึง รูธรรมท่ัวถงึในธรรมน้ัน 
 ตามท่ีทานแสดง เมื่อเธอรูอรรถท่ัวถึง รูธรรมท่ัวถึง ปราโมทยยอมเกิด เมื่อ 
 ปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ กายสงบยอมได 
 เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน นี้เปนวิมุตตายตนะขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหน่ึง 
 มิไดแสดงธรรมแกภิกษุเลย แตวาภิกษุอื่นแสดงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาแก 
 ผูอื่นโดยพิสดาร เธอยอมรูอรรถท่ัวถึง รูธรรมท่ัวถึงในธรรมน้ัน ตามท่ีภิกษุ 
 แสดงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร เมื่อเธอรูอรรถท่ัวถึง รูธรรม 
 ท่ัวถึง ปราโมทยยอมเกิด เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อมีใจกอปรดวยปติ 
 กายยอมสงบ กายสงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน นี้เปนวิมุต- 
 *ตายตนะขอท่ีสอง ฯ 
      อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหน่ึง 
 มิไดแสดงธรรมแกภิกษุเลย ภกิษุอื่นก็มิไดแสดงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาแก 
 ผูอื่นโดยพิสดาร แตวากระทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาโดยพิสดาร 
 เธอยอมรูอรรถท่ัวถึง รูธรรมท่ัวถึงในธรรมน้ัน ตามท่ีภิกษุกระทําการสาธยายธรรม 
 ตามท่ีไดฟงไดเรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอรูอรรถท่ัวถึง รูธรรมท่ัวถึง ปราโมทย 
 ยอมเกิด เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ กาย 
 สงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตยอมต้ังม่ัน นี้เปนวิมุตตายตนะขอท่ีสาม ฯ 
      อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหน่ึง 
 มิไดแสดงธรรมแกภิกษุเลย ภกิษุอื่นก็มิไดแสดงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาแก 
 ผูอื่นโดยพิสดาร และมิไดกระทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาโดย 



 

 พิสดาร แตวาเธอตรึกตามตรองตาม เพงตาม ซึ่งธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมา 
 ดวยจิต เพงตามดวยใจ เธอยอมรูอรรถท่ัวถึง รูธรรมท่ัวถึงในธรรมน้ัน ตามท่ี 
 เธอตรึกตาม ตรองตาม ซึ่งธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาดวยจิต เพงตามดวยใจ 
 เมื่อเธอรูอรรถท่ัวถึง รูธรรมท่ัวถึง ปราโมทยยอมเกิด เมื่อปราโมทย ปติยอม 
 เกิด เมื่อมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ กายสงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข 
 จิตยอมต้ังม่ัน นี้เปนวิมุตตายตนะขอท่ีสี่ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหน่ึง 
 มิไดแสดงธรรมแกภิกษุเลย ภกิษุอื่นก็มิไดแสดงธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาแก 
 ผูอื่นโดยพิสดาร และมิไดกระทําการสาธยายธรรมตามท่ีไดฟงไดเรียนมาโดย 
 พิสดาร และเธอมิไดตรึกตาม ตรองตาม ซึ่งธรรมท่ีไดฟงไดเรียนมาดวยจิต มิได 
 เพงตามดวยใจ แตวาสมาธินิมิตอยางใดอยางหน่ึงท่ีภิกษุนั้นเรียนดีแลว กระทําไว 
 ในใจดีแลว ทรงไวดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เธอยอมรูอรรถท่ัวถึง 
 รูธรรมท่ัวถึงในธรรมน้ัน โดยประการท่ีสมาธินิมิตอยางใดอยางหน่ึงท่ีเธอเรียนด ี
 แลว กระทําไวในใจดีแลว ทรงไวดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เมื่อเธอ 
 รูอรรถท่ัวถึง รูธรรมท่ัวถงึ ปราโมทยยอมเกิด เมื่อปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อ 
 มีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ กายสงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอม 
 ต้ังม่ัน นี้เปนวิมุตตายตนะขอท่ีหา ธรรม ๕ อยางเหลานี้ควรรูยิง่ ฯ 
      [๔๒๐] ธรรม ๕ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน คือธรรมขันธ ๕ ไดแก 
 สีลขันธ ๑ สมาธิขันธ ๑ ปญญาขันธ ๑ วิมุตติขันธ ๑ วิมุตติญาณทัสสนขันธ ๑ 
 ธรรม ๕ อยางเหลาน้ีควรทําใหแจง ฯ 
      ธรรมท้ัง ๕๐ อยางดังพรรณนามาน้ี เปนของจริง แท แนนอนไมผิด 
 พลาด ไมเปนอยางอื่น อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
      [๔๒๑] ธรรม ๖ อยางมอีปุการะมาก ธรรม ๖ อยางควรใหเจริญ ธรรม 
 ๖ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๖ อยางควรละ ธรรม ๖ อยางเปนไปในสวนขางเส่ือม 
 ธรรม ๖ อยางเปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๖ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๖ 
 อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม ๖ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๖ อยางควรทําใหแจง ฯ 
      [๔๒๒] ธรรม ๖ อยางท่ีมอีุปการะมากเปนไฉน ไดแกสาราณียธรรม 
 ๖ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เขาไปต้ังกายกรรม ประกอบ 
 ดวยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปน 
 สาราณียธรรม กระทําใหเปนท่ีรัก ใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน 
 เพื่อความไมววิาทกัน เพื่อความพรอมเพรยีงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียว 
 กัน ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเขาไปต้ังวจีกรรม ประกอบดวยเมตตาในเพ่ือนพรหม- 
 *จรรยท้ังหลายท้ังตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ... ฯ 



 

      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเขาไปต้ังมโนกรรม ประกอบดวยเมตตาในเพ่ือน 
 พรหมจรรยท้ังหลายท้ังตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ... ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมแบงปนลาภอันประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม 
 โดยท่ีสุดแมมาตรวาอาหารอันนับเนื่องในบาตร คือเฉลี่ยกันบริโภคกับเพื่อนพรหม- 
 *จรรย ผูมีศีลท้ังหลาย แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ... ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายท้ังตอ 
 หนาและลับหลัง ในศีลอันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อัน 
 วิญูชนสรรเสริญแลว อันตัณหาและทิฐิ ไมแตะตองแลว เปนไปเพ่ือสมาธิ 
 แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม ... ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีทิฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายท้ังตอ 
 หนาและลับหลัง ในทิฐิอันประเสริฐ นําออกจากทุกข นําผูปฏิบัติตามเพ่ือความ 
 สิ้นทุกข โดยชอบ แมนี้ก็เปนสาราณียธรรม กระทําใหเปนท่ีรัก ใหเปนท่ีเคารพ 
 เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน 
 เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรม ๖ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ 
      [๔๒๓] ธรรม ๖ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน คืออนุสติฐานะ ๖ ได 
 แกระลึกถึงคุณพระพุทธเจา ๑ ระลึกถึงคุณพระธรรม ๑ ระลึกถึงคุณพระสงฆ ๑ 
 ระลึกถึงศีล ๑ ระลึกถึงทานท่ีตนบริจาค ๑ ระลึกถึงคุณท่ีทําบุคคลใหเปนเทวดา ๑ 
 ธรรม ๖ อยางเหลาน้ีควรใหเจริญ ฯ 
      [๔๒๔] ธรรม ๖ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน คืออายตนะ ภายใน ๖ 
 ไดแกอายตนะคือตา ๑ อายตนะคือหู ๑ อายตนะคือจมูก ๑ อายตนะคือลิ้น ๑ 
 อายตนะคือกาย ๑ อายตนะคือใจ ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ 
      [๔๒๕] ธรรม ๖ อยางท่ีควรละเปนไฉน คือตัณหา ๖ หมูไดแกตัณหา 
 ในรูป ๑ ตัณหาในเสียง ๑ ตัณหาในกลิ่น ๑ ตัณหาในรส ๑ ตัณหาใน 
 โผฏฐัพพะ ๑ ตัณหาในธรรม ๑ ธรรม ๖ อยางเหลาน้ีควรละ ฯ 
      [๔๒๖] ธรรม ๖ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน คือความไม 
 เคารพ ๖ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไมมีความเคารพ ไมเช่ือ 
 ฟงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑ ในความศึกษา ๑ ใน 
 ความไมประมาท ๑ ในปฏิสันถาร ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขาง 
 เสื่อม ฯ 
      [๔๒๗] ธรรม ๖ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน คือความ 
 เคารพ ๖ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีความเคารพเช่ือฟงใน 
 พระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑ ในความศึกษา ๑ ในความไม 
 ประมาท ๑ ในความปฏิสันถาร ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 
      [๔๒๘] ธรรม ๖ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน คือธาตุเปนท่ีต้ังแหง 



 

 ความสลัดออก คือ 
      ๑. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ก ็
 เมตตาเจโตวิมุตติเราใหเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยาน กระทํา 
 ใหเปนดุจท่ีต้ัง คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้น 
 พยาบาทยังครอบงําจิตของเราต้ังอยู ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาได 
 พูดอยางนี้ ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การ 
 กลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ 
 มิใชโอกาส คําท่ีวา เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ ภิกษุใหเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
 กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปนดุจท่ีต้ัง คลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภ 
 ดีแลว และเม่ือเปนเชนนั้น พยาบาทจักครอบงําจิตของภิกษุนั้นต้ังอยู ดังน้ีนั้น 
 มิใชฐานะท่ีจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะวาเมตตาเจโตวิมุตตินี้ เปนท่ีสลัดออก 
 จากพยาบาท ฯ 
      ๒. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้า ก็ 
 กรุณาเจโตวิมตุติอันเราใหเจรญิแลว ... ปรารภดีแลวและเมื่อเปนเชนนั้น วิหิงสา 
 ยังครอบงําจิตของเราต้ังอยู ภกิษุนั้นพึงถูกกลาววาอยางนี้วา ทานอยาไดพูดอยางนี ้
 ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางน้ี อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมี 
 พระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส 
 คําท่ีวา เมื่อกรุณาเจโตวิมุตติภิกษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเม่ือเปนเชน 
 นั้น วิหิงสาจักครอบงําจิตของภิกษุนั้นต้ังอยู ดังน้ีนั้น มิใชฐานะท่ีจะมีได ผูมีอาย ุ
 ท้ังหลาย เพราะวากรุณาเจโตวิมุตตินี้ เปนท่ีสลัดออกจากวหิิงสา ฯ 
      ๓. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้า ก็ 
 มุทิตาเจโตวิมุตติเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเม่ือเปนเชนนั้น อรติยัง 
 ครอบงําจิตของเราต้ังอยู ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางนีว้า ทานอยาไดพูดอยางนี้ 
 ทานผูมีอายุ อยาไดกลาวอยางน้ี อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมี 
 พระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส 
 คําท่ีวา เมื่อมุทิตาเจโตวิมุตติภกิษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเม่ือเปน 
 เชนนั้น อรติยอมครอบงําจิตของภิกษุนั้นต้ังอยูดังน้ีนั้น มิใชฐานะท่ีจะมีได ผูมี- 
 *อายุท้ังหลาย เพราะวามุทิตาเจโตวิมุตตินี้ เปนท่ีสลัดออกจากอรติ ฯ 
      ๔. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาว กลาวอยาง 
 นี้วา ก็อุเบกขาเจโตวิมุตติเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้น 
 ราคะยอมครอบงําจิตของเราต้ังอยู ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาไดพูด 
 อยางนี้ ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตู 
 พระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ มิใช 
 โอกาส คําท่ีวา เมื่ออุเบกขาเจโตวิมุตติ ภิกษุใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และ 



 

 เมื่อเปนเชนนั้น ราคะยังครอบงําจิตของภิกษุนั้นต้ังอยู ดังน้ีนั้น มิใชฐานะท่ีจะมี 
 ได ผูมีอายุท้ังหลายเพราะวาอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้ เปนท่ีสลัดออกจากราคะ ฯ 
      ๕. ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้า 
 เจโตวิมุตติอันหานิมิตมิไดเราใหเจริญแลว ... ปรารภดีแลว และเมื่อเปนเชนนั้น 
 วิญญาณของเรายอมไปตามนิมิต ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางน้ีวา ทานอยาพูดอยาง 
 นี้ ทานผูมีอายุ อยาไดกลาวอยางนี้ อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตู 
 พระผูมีพระภาคไมดีเลย พระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ มิใช 
 โอกาส คําท่ีวา เมื่อเจโตวิมุตติอันหานิมิตมิได ภิกษุใหเจริญแลว ... ปรารภดี 
 แลว และเม่ือเปนเชนนั้น วิญญาณของภิกษุนั้น จักไปตามนิมิต ดังน้ีนั้น มิใช 
 ฐานะท่ีจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะวาเจโตวิมุตติอันหานิมติมิไดนี้ เปนท่ีสลัด 
 ออกจากนิมิตท้ังปวง ฯ 
      ๖. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา 
 เมื่อการถือวาเรามีอยู ดังน้ี ของเราหมดไปแลว เราก็มิไดพิจารณาเห็นวาเราน้ีมี 
 อยู และเม่ือเปนเชนนั้น ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยยังครอบงําจิตของเรา 
 ต้ังอยู ภิกษุนั้นพึงถูกวากลาวอยางนี้วา ทานอยาพูดอยางนี้ ทานผูมีอายุ อยาได 
 กลาวอยางนี้ อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมพีระภาคไมดีเลย พระ 
 ผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส คําท่ีวา เมื่อการยึดถือ 
 วาเรามีอยูดังน้ีหมดไปแลว และเม่ือเขามิไดพิจารณาเห็นวาเราน้ีมีอยู และเม่ือ 
 เปนเชนนั้น ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย จักครอบงําจติของภิกษุนั้นต้ังอยู 
 ดังน้ีนั้น มิใชฐานะท่ีจะมีได ผูมีอายุท้ังหลาย เพราะวาความถอนข้ึนซึ่งอัสมมิานะน้ี 
 เปนท่ีสลัดออกจากลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัย ธรรม ๖ อยางเหลานี้แทง 
 ตลอดไดยาก ฯ 
      [๔๒๙] ธรรม ๖ อยางท่ีควรใหบังเกิดข้ึนเปนไฉน คือธรรมเปนเครื่อง 
 อยูเนืองๆ ๖ อยาง ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ 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 อยางเหลานี้ควรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
      [๔๓๐] ธรรม ๖ อยางท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน คืออนุตตริยะ ๖ ไดแกทัส- 
 *สนานุตตริยะ ๑ สวนานุตตริยะ ๑ ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตตริยะ ๑ ปริจริยา 
 นุตตริยะ ๑ อนุสสตานุตตริยะ ๑ ธรรม ๖ อยางเหลาน้ีควรรูยิง่ ฯ 
      [๔๓๑] ธรรม ๖ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน คืออภิญญา ๖ ภิกษุใน 



 

 พระธรรมวินยันี้ ยอมบรรลุอทิธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได 
 หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขา 
 ไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได 
 เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได 
 ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ 
 ทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและ 
 เสียงมนุษยท้ังท่ีอยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย ๑ 
 เธอยอมรูกําหนดใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ 
 หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือ 
 จิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวา จิตมีโมหะ 
 หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู จิตฟุงซาน 
 ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ๑- ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต 
 ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรอืจิตไมมีจิต 
 อื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา 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 ตลอดววิัฏกัปเปน 
 อันมากบาง ตลอดสังวัฏกัปวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น 
 มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกขอยาง 
 นั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน 
 แมในภพนั้น เราก็มีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางน้ัน มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร 
 อยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจาก 
 ภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถงึชาติกอนไดเปนอันมากพรอมท้ัง 
 อาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลัง 
 อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพย- 
 *จักษุอันบริสทุธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตว 
 เหลานี้ประกอบดวยกายทุจรติ วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉา- 
 *ทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เบ้ืองหนา แตตายเพราะกายแตก เขา 
 เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลาน้ี ประกอบดวยกายสุจริต วจ ี
 สุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมา- 
 *ทิฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็น 



 

 หมูสัตวกําลังจติุ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมู 
 สัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ๑ เธอทําใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญา 
 วิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
 ปจจุบันเทียวเขาถึงอยู ๑ ธรรม ๖ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ 
      ธรรมท้ัง ๖๐ ดังพรรณนามาน้ี เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด 
 ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
      [๔๓๒] ธรรม ๗ อยางมีอปุการะมาก ธรรม ๗ อยางควรใหเจริญ 
 ธรรม ๗ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๗ อยางควรละ ธรรม ๗ อยางเปนไปในสวน 
 ขางเสื่อม ธรรม ๗ อยางเปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๗ อยางแทงตลอด 
 ไดยาก ธรรม ๗ อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม ๗ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๗ อยาง 
 ควรทําใหแจง ฯ 
      [๔๓๓] ธรรม ๗ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน ฯ 
      ไดแกอริยทรัพย ๗ คือ ทรัพยคือศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ 
 จาคะ ปญญา ธรรม ๗ อยางเหลาน้ีมีอุปการะมาก ฯ 
      [๔๓๔] ธรรม ๗ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน ฯ 
      ไดแกโพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วรย- 
 *สัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค 
 อุเบกขาสัมโพชฌงค  ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควรใหเจริญ ฯ 
      [๔๓๕] ธรรม ๗ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน ฯ 
      ไดแกวิญญาณฐิติ ๗ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย มีสัตวพวกหน่ึงมีกาย 
 ตางกัน มีสัญญาตางกัน เชนพวกมนุษย พวกเทพบางหมู พวกเปรตบางหมู 
 นี้วิญญาณฐิติขอท่ีหนึ่ง ฯ 
      มีสัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพผู 
 นับเนื่องในพวกพรหม ซึ่งเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้วิญญาณฐิติขอท่ีสอง ฯ 
      มีสัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน เชนพวกเทพเหลา 
 อาภัสสระ นี้วญิญาณฐิติขอท่ีสาม ฯ 
      มีสัตวพวกหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวก 
 เทพเหลาสุภกิณหะ นี้วิญญาณฐิติขอท่ีสี่ ฯ 
      มีสัตวพวกหนึ่ง เขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการวา อากาศ 
 หาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสญัญาโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา 
 เพราะไมกระทําไวในใจซ่ึงนานัตตสัญญา นี้วิญญาณฐิติขอท่ีหา ฯ 
      สัตวเหลาหนึ่ง เขาถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณ 
 หาท่ีสุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง นี้วิญญาณฐิติ 



 

 ขอท่ีหก ฯ 
      สัตวเหลาหนึ่ง เขาถึงช้ันอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไร 
 เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง นี้วิญญาณฐิติขอท่ีเจ็ด ฯ 
      ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควรกําหนดรู ฯ 
      [๔๓๖] ธรรม ๗ อยางท่ีควรละเปนไฉน ฯ 
      ไดแกอนุสัย ๗ คือ อนุสัยคือกามราคะ ปฏิฆะ ทิฐิ วิจิกิจฉา มานะ 
 ภวราคะ อวิชชา ธรรม ๗ อยางเหลาน้ีควรละ ฯ 
      [๔๓๗] ธรรม ๗ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ฯ 
      ไดแกอสัทธรรม ๗ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
 เปนผูไมมีสัทธา ไมมีหิริ ไมมีโอตัปปะ มีสุตะนอย เกียจคราน หลงลืมสติ 
 มีปญญาทราม ธรรม ๗ อยางเหลาน้ีเปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ 
      [๔๓๘] ธรรม ๗ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ฯ 
      ไดแกสัทธรรม ๗ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
 เปนผูมีสัทธา มีหิริ มีโอตัปปะ มีสุตะมาก ปรารภความเพียร เขาไปต้ังสติไว 
 มีปญญา ธรรม ๗ อยางเหลานีเ้ปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 
      [๔๓๙] ธรรม ๗ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกสัปปุริสธรรม 
 ๗ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูรูเหตุ รูผล รูจักตน 
 รูประมาณ รูกาลเวลา รูบริษัท รูจักเลอืกบุคคล ธรรม ๗ อยางน้ีแทงตลอด 
 ไดยาก ฯ 
      [๔๔๐] ธรรม ๗ อยางท่ีควรใหบังเกิดข้ึนเปนไฉน ฯ 
      ไดแกสัญญา ๗ คืออนิจจสัญญา อนัตตสัญญา อสุภสัญญา อาทีนว- 
 *สัญญา ปหานสัญญา วิราคสัญญา นิโรธสัญญา ธรรม ๗ อยางเหลานี้ ควร 
 ใหบังเกิดข้ึน ฯ 
      [๔๔๑] ธรรม ๗ อยางท่ีควรรูยิง่เปนไฉน ฯ 
      ไดแกนิเทสวัตถุ ๗ อยาง ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
 เปนผูมีฉันทะกลาในการสมาทานสิกขา และไมปราศจากความรักในการสมาทาน 
 สิกขาตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการพิจารณาธรรม และไมปราศจากความรัก 
 ในการพิจารณาธรรมตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการกําจัดความอยากและไมปราศจาก 
 ความรักในการกําจัดความอยากตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการหลีกออกเรนอยู และ 
 ไมปราศจากความรักในการหลีกออกเรนอยูตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการปรารภ 
 ความเพียร และไมปราศจากความรักในการปรารภความเพียรตอไป ๑ มีฉันทะ 
 กลาในสติและปญญาเครื่องรกัษาตน และไมปราศจากความรักในสติและปญญา 
 เครื่องรักษาตนตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการแทงตลอดดวยอาํนาจความเห็นและไม 
 ปราศจากความรักในการแทงตลอดดวยอํานาจความเห็นตอไป ๑ ธรรม ๗ อยาง 



 

 เหลานี้ควรรูยิง่ ฯ 
      [๔๔๒] ธรรม ๗ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน ฯ 
      ไดแกกําลังของพระขีณาสพ ๗ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สังขารท้ังปวง 
 อันภิกษุผูขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้ เห็นดีแลวโดยความเปนของไมเท่ียงดวย 
 ปญญาอันชอบตามความเปนจริง ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพเห็นดีแลวซึ่งสังขารท้ังปวง 
 โดยความเปนของไมเท่ียงดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงน้ี เปนกําลังของ 
 ภิกษุผูขีณาสพ ท่ีภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความส้ินอาสวะไดวา 
 อาสวะของเราส้ินแลว ฯ 
      อีกขอหนึ่ง กามท้ังหลายเปรียบดวยหลุมถานเพลิง อันภิกษุผูขีณาสพ 
 เห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพเห็นดีแลวซึง่กาม 
 ท้ังหลายอันเปรียบดวยหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงน้ี เปนกําลัง 
 ของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความสิ้นอาสวะไดวา 
 อาสวะของเราส้ินแลว ฯ 
      อีกขอหนึ่ง จิตของภิกษุผูขีณาสพ นอมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก 
 เงื้อมไปในวิเวก ต้ังอยูในวิเวก ยินดียิ่งในเนกขัมมะ สิ้นสุดแลวจากอาสวัฏฐา- 
 *นิยธรรมโดยประการท้ังปวง ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพมีจิตนอมไปในวิเวก โอนไปใน 
 วิเวก เงื้อมไปในวิเวก ต้ังอยูในวิเวก ยินดียิง่ในเนกขัมมะ สิ้นสุดแลวจาก 
 อาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการท้ังปวงน้ี เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีภิกษุผู 
 ขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความส้ินอาสวะไดวา อาสวะของเราส้ินแลว ฯ 
      อีกขอหนึ่ง สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว 
 ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลวซึ่งสติปฏฐาน ๔ นี้ เปนกําลังของ 
 ภิกษุผูขีณาสพ ท่ีภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความส้ินอาสวะไดวา 
 อาสวะของเราส้ินแลว ฯ 
      อีกขอหนึ่ง อินทรีย ๕ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว ขอท่ี 
 ภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลวซึ่งอินทรีย ๕ นี้ เปนกําลังของภิกษุผู 
 ขีณาสพ ท่ีภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏญิญาไดวา อาสวะของเราส้ินแลว ฯ 
      อีกขอหนึ่ง โพชฌงค ๗ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว 
 ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดีแลว ซึ่งโพชฌงค ๗ นี้ เปนกําลังของภกิษุ 
 ผูขีณาสพท่ีภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏญิญาความสิ้นอาสวะไดวา อาสวะ 
 ของเราส้ินแลว ฯ 
      อีกขอหนึ่ง อริยมรรคมีองค ๘ อันภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรม 
 ดีแลว ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพอบรมแลว อบรมดแีลว ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ นี้ 
 เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีภิกษุผูขีณาสพอาศัยแลว ยอมปฏิญญาความส้ิน 
 อาสวะไดวา อาสวะของเราส้ินแลว ธรรม ๗ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ 



 

      ธรรม ๗๐ ดังพรรณนามาน้ี เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด 
 ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
                        จบภาณวารท่ีหนึ่ง ฯ 
      [๔๔๓] ธรรม ๘ อยางมีอปุการะมาก ธรรม ๘ อยางควรใหเจริญ 
 ธรรม ๘ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๘ อยางควรละ ธรรม ๘ อยางเปนไปในสวน 
 ขางเสื่อม ธรรม ๘ อยางเปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๘ อยางแทงตลอดไดยาก 
 ธรรม ๘ อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม ๘ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๘ อยางควรทํา 
 ใหแจง ฯ 
      [๔๔๔] ธรรม ๘ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน ไดแกเหตุ ๘ ปจจัย ๘ 
 ยอมเปนไปเพ่ือความไดปญญาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อ 
 ความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหง 
 ปญญาท่ีไดแลว เหตุและปจจัย ๘ เปนไฉน ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุใน 
 พระธรรมวินยันี้ ยอมอยูอาศัยครู หรือสพรหมมจรรยผูต้ังอยูในฐานะครูรูปใด 
 รูปหน่ึง เธอเขาไปต้ังไวซึ่งหิรโิอตตัปปะ ความรักและความเคารพอยางแรงกลา 
 ในทานน้ัน นี้เปนเหตุขอท่ี ๑ เปนปจจัยขอท่ี ๑ เปนไปเพ่ือความไดปญญา 
 อันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความ 
 ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ก็ภิกษุนั้นอยู 
 อาศัยครูหรือสพรหมจรรยผูต้ังอยูในฐานะแหงครูรูปใดรูปหน่ึง เธอเขาไปต้ังไวซึ่ง 
 หิริ โอตตัปปะ ความรักและความเคารพอยางแรงกลาในทานน้ันแลว ยอมเขาไปหา 
 ทานเสมอๆ สอบถามไตถามวา ทานผูเจริญ ขอนี้อยางไร เนือ้ความของขอนี้ 
 เปนอยางไร ทานเหลาน้ันยอมจะเปดเผยส่ิงท่ียังมิไดเปดเผย กระทําใหงายซ่ึงส่ิง 
 ท่ียังมิไดกระทําใหงาย บรรเทาความสงสัยในธรรมเปนท่ีต้ังแหงความสงสัยหลาย 
 อยางแกเธอ นี้เปนเหตุขอท่ี ๒ เปนปจจัยขอท่ี ๒ เปนไปเพ่ือความไดปญญา 
 อันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความ 
 ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ภิกษุนั้นฟงธรรม 
 นั้นแลว ยอมยงัความหลีกออก ๒ ประการใหถึงพรอม คือความหลีกออกแหง 
 กาย ๑ ความหลีกออกแหงจิต ๑ นี้เปนเหตุขอท่ี ๓ เปนปจจัยขอท่ี ๓ เปนไป 
 เพื่อความไดปญญา อันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิ่งๆ 
 ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงปญญา 
 ท่ีไดแลว ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาท 
 และโคจรอยู เห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
 ท้ังหลาย นี้เปนเหตุขอท่ี ๔ เปนปจจัยขอท่ี ๔ เปนไปเพ่ือความไดปญญา 
 อันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความ 



 

 ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูมีสุตะมาก ทรงไวซึ่งสุตะ สั่งสมไวซึ่งสุตะ ธรรม 
 ท้ังหลายอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย 
 พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง เปนสิ่งอันภิกษุนั้นสดบัแลว 
 มาก ทรงไว คลองปาก ตามพิจารณาดวยใจ แทงตลอดดวยความเห็น นี้เปน 
 เหตุขอท่ี ๕ เปนปจจัยขอท่ี ๕ เปนไปเพ่ือความไดปญญา อันเปนเบ้ืองตนแหง 
 พรหมจรรยท่ียงัไมได เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจรญิ 
 เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความ 
 ถึงพรอมแหงกุศลธรรมอยู เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ัน มั่นคง ไมทอดธุระ 
 ในกุศลธรรม นี้เปนเหตุขอท่ี ๖ เปนปจจัยขอท่ี ๖ เปนไปเพื่อความไดปญญา 
 อันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความ 
 ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตน 
 อันยอดเยีย่ม ระลึก ตามระลึก ถึงส่ิงท่ีไดทํา คําท่ีไดพูดไวแลวแมนานได นี้ 
 เปนเหตุขอท่ี ๗ เปนปจจัยขอท่ี ๗ เปนไปเพ่ือความไดปญญาอันเปนเบ้ืองตน 
 แหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพื่อ 
 ความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นความเกิดความดับในอุปาทานขันธ ๕ 
 อยูวา ดังน้ีรูป ดังน้ีความเกิดแหงรูป ดังน้ีความดับแหงรูป ดังน้ีเวทนา ดังน้ี 
 ความเกิดแหงเวทนา ดังน้ีความดับแหงเวทนา ดังน้ีสัญญา ดังน้ีความเกิดแหงสัญญา 
 ดังน้ีความดับแหงสัญญา ดังน้ีสังขาร ดังน้ีความเกิดแหงสังขาร ดังน้ีความดับ 
 แหงสังขาร ดังน้ีวิญญาณ ดังน้ีความเกิดแหงวญิญาณ ดังน้ีความดับแหงวิญญาณ 
 นี้เปนเหตุขอท่ี ๘ เปนปจจัยขอท่ี ๘ เปนไปเพื่อความไดปญญา อันเปนเบ้ืองตน 
 แหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความ 
 เจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
      ธรรม ๘ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ 
      [๔๔๕] ธรรม ๘ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน ไดแกอริยมรรคประกอบ 
 ดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ 
 เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ต้ังใจชอบ ธรรม ๘ อยางเหลานี ้
 ควรใหเจริญ ฯ 
      [๔๔๖] ธรรม ๘ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน ไดแกโลกธรรม ๘ คือ 
 ความไดลาภ  ๑ ความเส่ือมลาภ ๑ ความไดยศ ๑ ความเส่ือมยศ ๑ นินทา ๑ 
 สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑ ธรรม ๘ อยางเหลาน้ีควรกําหนดรู ฯ 



 

      [๔๔๗] ธรรม ๘ อยางท่ีควรละเปนไฉน ไดแกมิจฉัตตะ ๘ คือ ความ 
 เห็นผิด ความดําริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลี้ยงชีพผิด พยายามผิด ระลึก 
 ผิด ต้ังใจผิด ธรรม ๘ อยางเหลาน้ีควรละ ฯ 
      [๔๔๘] ธรรม ๘ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ไดแกเหตุ 
 เปนท่ีต้ังแหงความเกียจคราน ๘ อยาง คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย การงานเปนสิ่ง 
 อันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พงึกระทํา เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา การงานจักเปน 
 สิ่งท่ีเราควรกระทํา เมื่อเรากระทําการงานอยู รางกายจักเหนด็เหน่ือย ชางเถดิ 
 เราจะนอน เธอนอนเสียไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียงัไมถึง เพื่อบรรล ุ
 ธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีต้ัง 
 แหงความเกียจครานขอท่ี ๑ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง การงานเปนสิ่งอันภิกษุกระทําแลว เธอยอมมีความคิดอยาง 
 นี้วา เราไดกระทําการงานแลว ก็เมื่อเรากระทําการงานอยู รางกายเหน็ดเหน่ือย 
 แลว ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําให 
 แจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหงความเกียจครานขอท่ี ๒ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุจะตองเดนิทาง เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราจะ 
 ตองเดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู รางกายจักเหน็ดเหน่ือย ชางเถิด เรา 
 จะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําให 
 แจง นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหงความเกียจครานขอท่ี ๓ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเดินทางไปถึงแลว เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราได 
 เดินทางมาถึงแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู รางกายเหน็ดเหน่ือยแลว ชางเถิด เราจะ 
 นอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง 
 นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหงความเกียจครานขอท่ี ๔ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณ 
 แหงโภชนะอนัเศราหมองหรอืประณีตพอแกความตองการ เธอยอมมีความคิดอยาง 
 นี้วา เราเท่ียวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะอัน 
 เศราหมองหรอืประณีตพอแกความตองการ กายของเรานั้นเหน็ดเหน่ือยแลว ไม 
 ควรแกการงาน ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อ 
 ทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหงความเกียจครานขอท่ี ๕ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหง 
 โภชนะอันเศราหมองหรือประณีต พอแกความตองการแลว เธอยอมมีความคิด 
 อยางนี้วา เราเท่ียวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะอัน 
 เศราหมองหรอืประณีตพอแกความตองการแลว กายของเรานั้นหนัก เหมือนถั่ว 
 ทองท่ีเขาหมักไว ไมควรแกการงาน ชางเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไม 
 ปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหง 



 

 ความเกียจครานขอท่ี ๖ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดข้ึนแกภิกษุ เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา 
 อาพาธเล็กนอยน้ีเกิดข้ึนแกเราแลว ความสมควรเพ่ือจะนอนมีอยู ชางเถิด เราจะ 
 นอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง 
 นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหงความเกียจครานขอท่ี ๗ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไมนาน 
 เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไม 
 นาน กายของเรานั้นยังมีกําลังนอย ไมควรแกการงาน ชางเถิด เราจะนอน เธอ 
 นอนเสีย ไมปรารภความเพียร ... เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมได 
 บรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหงความเกียจคราน 
 ขอท่ี ๘ ฯ 
      ธรรม ๘ อยางนี้เปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ 
      [๔๔๙] ธรรม ๘ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ไดแกเหตุ 
 เปนท่ีต้ังแหงการปรารภความเพียร ๘ คือ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย การงานเปนสิ่งอัน 
 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พงึกระทํา เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา การงานจักเปนสิ่ง 
 ท่ีเราควรกระทํา ก็เมื่อเรากระทําการงานอยู ความกระทําไวในใจซ่ึงคําสอนของ 
 พระพุทธเจาท้ังหลาย มิใชกระทําไดโดยงาย ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร 
 เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังมิได 
 ทําใหแจง เธอปรารภความเพยีร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไมได 
 บรรลุ เพื่อธรรมใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหงการ 
 ปรารภความเพียรขอท่ี ๑ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง การงานยอมเปนสิ่งอันภิกษุกระทําเสร็จแลว เธอยอมมีความ 
 คิดอยางนี้วา เราไดกระทําการงานเสร็จแลว กเ็รากระทําการงานอยู ไมอาจกระทํา 
 ไวในใจซ่ึงคําสอนของพระพทุธเจาท้ังหลาย ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร 
 เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียัง 
 มิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมท่ียัง 
 มิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหงการ 
 ปรารภความเพียรขอท่ี ๒ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุจะตองเดนิทาง เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราจะตอง 
 เดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางไปอยู ความกระทําไวในใจ ซึ่งคําสอนของพระพุทธเจา 
 ท้ังหลาย มิใชกระทําไดโดยงาย ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรม 
 ท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําให 
 แจง นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหงการปรารภความเพียรขอท่ี ๓ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง หนทางท่ีภิกษุเดินไปถึงแลว เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา 



 

 เราไดเดินทางมาถึงแลว ก็เราเม่ือเดินทางไปอยู ไมอาจกระทําไวในใจซ่ึงคําสอน 
 ของพระพุทธเจาท้ังหลาย ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร เพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง 
 เพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอปรารภ 
 ความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลธุรรมท่ียังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจง 
 ซึ่งธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหงการปรารภความเพียรขอท่ี ๔ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมไดโภชนะอัน 
 เศราหมองหรอืประณีตพอแกความตองการ เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราเท่ียว 
 ไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมไดความบริบูรณแหงโภชนะอันเศราหมองหรอื 
 ประณีตพอแกความตองการ กายของเรานั่นเบา ควรแกการงาน ชางเถิด เราจัก 
 ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัมิไดบรรลุ เพือ่ทํา 
 ใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง 
 เพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง นี้คือ 
 เหตุเปนท่ีต้ังแหงการปรารภความเพียรขอท่ี ๕ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหง 
 โภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา 
 เราเท่ียวไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไดความบริบูรณแหงโภชนะอันเศราหมอง 
 หรือประณีตพอแกความตองการ กายของเรานั่น มีกําลัง ควรแกการงาน ชางเถิด 
 เราจะปรารภความเพียร เพื่อถงึธรรมท่ียังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิไดบรรล ุ
 เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียัง 
 ไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง 
 นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหงการปรารภความเพียรขอท่ี ๖ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดข้ึนแกภิกษุ เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา 
 อาพาธเล็กนอยเกิดข้ึนแกเราแลว ขอท่ีอาพาธของเราจะพึงมากข้ึน เปนฐานะท่ีจะ 
 มีได ชางเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมท่ี 
 ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพยีร 
 เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังมิไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียัง 
 มิไดทําใหแจง นี้คือเหตุเปนท่ีต้ังแหงการปรารภความเพียรขอท่ี ๗ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไมนาน 
 เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา เราหายอาพาธแลว หายจากความเปนผูอาพาธยังไม 
 นาน ขอท่ีอาพาธของเราจะพึงกลับกําเริบข้ึน เปนฐานะท่ีจะมีได ชางเถิด เราจะ 
 ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัมิไดบรรลุ เพือ่ทํา 
 ใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง เธอปรารภความเพียร เพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง 
 เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจงน้ีคือ 
 เหตุเปนท่ีต้ังแหงการปรารภความเพียรขอท่ี ๘ ฯ 



 

      ธรรม ๘ อยางเหลานี้เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 
      [๔๕๐] ธรรม ๘ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกกาลท่ีมิใช 
 ขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรย คือ ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย พระตถาคต 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และพระองคทรงแสดงธรรมเปนไป 
 เพื่อความสงบ เปนไปเพ่ือความดับ ยังสัตวใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอันพระ 
 สุคตประกาศแลว แตบุคคลน้ีเปนผูเขาถึงนรกเสีย นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย 
 เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๑ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ 
 และพระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพ่ือความสงบ เปนไปเพ่ือความดับ ยังสัตว 
 ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอนัพระสุคตประกาศแลว แตบุคคลน้ีเปนผูเขาถึง 
 กําเนิดสัตวดิรัจฉานเสีย นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหม- 
 *จรรยขอท่ี ๒ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และ 
 พระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึง 
 ความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว แตบุคคลน้ีเปนผูเขาถึงปตติวิสัย 
 เสีย นี้เปนการมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๓ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และ 
 พระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึง 
 ความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว แตบุคคลน้ีเปนผูเขาถึงเทพนิกาย 
 ซึ่งมีอายุยืนอยางใดอยางหน่ึงเสีย นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติ 
 พรหมจรรยขอท่ี ๔ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และ 
 พระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึง 
 ความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว แตบุคคลน้ีเปนผูเกิดในปจจันต- 
 *ชนบท อันเปนถิ่นของชนมิลักขะผูไมรูความ ซึ่งมิใชคติของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
 อุบาสิกา นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๕ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และ 
 พระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึง 
 ความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว สวนบุคคลน้ีเปนผูเกิดในมัชฌิม- 
 *ชนบท แตเขาเปนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นผิดไปวา ทานท่ีบุคคลใหแลวไมมีผล การ 
 บูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากของกรรมท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกนี้ไมมี 
 โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี สมณพราหมณ 
 ผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติโดยชอบ ซึ่งกระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวย 
 ปญญาอันยิ่งเอง แลวประกาศใหรู ไมมีในโลกนี้ นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย 



 

 เพื่ออยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๖ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลกนี้ และ 
 พระองคทรงแสดงธรรมเปนไปเพื่อความสงบ เปนไปเพื่อความดับ ยังสัตวใหถึง 
 ความตรัสรู เปนธรรมอันพระสุคตประกาศแลว สวนบุคคลน้ีเปนผูเกิดในมัชฌิม- 
 *ชนบท แตเขาเปนคนมีปญญาทราม โงเขลา เปนใบ ไมสามารถจะรูเนื้อความ 
 ของถอยคําท่ีเปนสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่ออยู 
 ประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๗ ฯ 
      อีกขอหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติในโลก 
 และพระองคยังไมทรงแสดงธรรมเปนไปเพ่ือความสงบ เปนไปเพ่ือความดับ ยังสัตว 
 ใหถึงความตรัสรู เปนธรรมอนัพระสุคตประกาศแลว สวนบุคคลน้ีเปนผูเกิดใน 
 มัชฌิมชนบท และเขาเปนคนมีปญญา ไมโงเขลา ไมเปนใบ สามารถจะรูเนือ้ 
 ความของถอยคําท่ีเปนสุภาษิตและทุพภาษิตได นี้เปนกาลมิใชขณะมิใชสมัย เพื่อ 
 อยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๘ ฯ 
      ธรรม ๘ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ 
      [๔๕๑] ธรรม ๘ อยาง ท่ีควรใหเกิดข้ึน เปนไฉน ไดแก มหาปุริสว-ิ 
 *ตก ๘ คือ ธรรมนี้ของผูมีความปรารถนานอย มิใชของผูมีความปรารถนาใหญ ธรรม 
 นี้ของผูสันโดษ มิใชของผูไมสันโดษ ธรรมน้ีของผูสงัด มิใชของผูยินดีในความ 
 คลุกคลี ธรรมน้ีของผูปรารภความเพียร มิใชของผูเกียจคราน ธรรมน้ีของผูเขา 
 ไปต้ังสติไว มิใชของผูมีสติหลง ธรรมน้ีของผูมีจิตต้ังม่ัน มิใชของผูมีจิตไมต้ัง 
 มั่น ธรรมน้ีของผูมีปญญา มิใชของผูมีปญญาทราม ธรรมน้ีของผูไมมีธรรมเปน 
 เครื่องหนวงใหเนิ่นชาเปนท่ีมายินดี ผูยินดีแลวในธรรมไมเปนเครื่องหนวงใหเนิ่น 
 ชา มิใชของผูมีธรรมเปนเครื่องหนวงใหเนิ่นชาเปนท่ีมายินดี ผูยินดีในธรรมเปน 
 เครื่องหนวงใหเนิ่นชา ธรรม ๘ อยางเหลานี้ ควรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
      [๔๕๒] ธรรม ๘ อยางท่ีควรรูยิ่ง เปนไฉน ไดแกอภิภายตนะ ๘ คือ 
 ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีเล็ก มีผวิพรรณดีและผวิพรรณ 
 ทราม ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน 
 อภิภายตนะขอท่ี ๑ ฯ 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีใหญ มีผิวพรรณดีและ 
 ผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางน้ีวา เรารู เราเหน็ 
 อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ี ๒ ฯ 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีเล็ก มีผิวพรรณดีและ 
 ผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางน้ีวา เรารู เราเหน็ 
 อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ี ๓ ฯ 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีใหญ มีผิวพรรณ 



 

 ดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู 
 เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ี ๔ ฯ 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว 
 เขียวลวน มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมี 
 เขียว หรือวาผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนท้ังสองเกลีย้งอันเขียว มีวรรณ 
 เขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็ 
 รูปภายนอกอนัเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญวา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ 
 ขอท่ี ๕ ฯ 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณ 
 เหลือง เหลอืงลวน มีรัศมีเหลอืง ดอกกรรณิกาอันเหลือง มีวรรณเหลอืง 
 เหลืองลวน มีรศัมีเหลือง หรอืวาผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนท้ังสองอัน 
 เกลี้ยง อันเหลอืง มีวรรณเหลอืง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง แมฉันใด ผูหนึ่ง 
 มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลอืง มีวรรณเหลือง เหลอืง 
 ลวน มีรัศมีเหลือง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว มีความสําคัญวา 
 เรารู เราเห็น อนันี้เปนอภิภายตนะขอท่ี ๖ ฯ 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง 
 แดงลวน มีรัศมีแดง ดอกชะบาอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง 
 หรือวาผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนท้ังสองเกลี้ยงอันแดง มีวรรณแดง 
 แดงลวน มีรัศมีแดง แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภาย 
 นอกอันแดง มวีรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูป 
 เหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ี ๗ ฯ 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว 
 ขาวลวน มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว 
 หรือวาผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนท้ังสองเกลี้ยงอันขาว มีวรรณขาว ขาว 
 ลวน มีรัศมีขาว แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก 
 อันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลาน้ัน 
 แลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ี ๘ ฯ 
      ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรรูยิ่ง ฯ 
      [๔๕๓] ธรรม ๘ อยางท่ีควรทําใหแจง เปนไฉน ไดแกวิโมกข ๘ คือ 
 ผูมีรูป ยอมเหน็รูปท้ังหลาย อนันี้เปนวิโมกขขอท่ี ๑ ผูหนึ่งมีความสําคัญใน 
 อรูปภายใน เห็นรูปภายนอก อันนี้เปนวิโมกขขอท่ี ๒ บุคคลยอมนอมใจไปวา 
 สิ่งน้ีงามทีเดียว อันนี้เปนวิโมกขขอท่ี ๓ เพราะลวงเสียซ่ึงรปูสัญญาโดยประการ 
 ท้ังปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา บุคคลยอมเขา 



 

 ถึงซ่ึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุดมิได ดังน้ีอยู อันนี้เปน 
 วิโมกขขอท่ี ๔ เพราะลวงซ่ึงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคลยอม 
 เขาถึงวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได ดังน้ีอยู อันนี้เปน 
 วิโมกขขอท่ี ๕ เพราะลวงเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง บุคคลยอม 
 เขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไรดังน้ีอยู อันนี้เปนวิโมกขขอท่ี ๖ 
 เพราะลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนะ บุคคลยอมเขาถึงซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
 อยู อันนี้เปนวโิมกขขอท่ี ๗ เพราะลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดย 
 ประการท้ังปวง บุคคลยอมเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู อันนี้เปนวิโมกขขอท่ี ๘ ฯ 
      ธรรม ๘ อยางเหลานี้ควรทําใหแจง ฯ 
      ธรรมท้ัง ๘๐ ดังพรรณามาน้ี เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด 
 ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
      [๔๕๔] ธรรม ๙ อยางมีอปุการะมาก ธรรม ๙ อยางควรใหเจริญ ธรรม 
 ๙ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๙ อยางควรละ ธรรม ๙ อยางเปนไปในสวนขางเส่ือม 
 ธรรม ๙ อยางเปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๙ อยางแทงตลอดไดยาก ธรรม ๙ 
 อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม ๙ อยางควรรูยิ่ง ธรรม ๙ อยางควรทําใหแจง ฯ 
      [๔๕๕] ธรรม ๙ อยางท่ีมีอุปการะมาก เปนไฉน ไดแกธรรมอันมีมูลมา 
 แตโยนิโสมนสิการ ๙ คือ เมื่อกระทําไวในใจโดยแยบคาย ปราโมทยยอมเกิด 
 ปติยอมเกิดแกผูปราโมทย กายของผูมีใจกอปรดวยปติยอมสงบ ผูมีกายสงบ ยอม 
 เสวยสุข จิตของผูมีสุขยอมต้ังม่ัน ผูมีจิตต้ังม่ัน ยอมรูเห็นตามเปนจริง ผูรูเหน็ 
 ตามเปนจริง ตนเองยอมหนาย เมื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด 
 ยอมหลุดพน ธรรม ๙ อยางเหลาน้ีมีอุปการะมาก ฯ 
      [๔๕๖] ธรรม ๙ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน ไดแกองคเปนท่ีต้ังแหง 
 ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ๙ คือ ความหมดจดแหงศีล ช่ือวาองคเปนท่ีต้ังแหง 
 ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงจิต ช่ือวาองคเปนท่ีต้ังแหงความ 
 เพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงทิฐิ ช่ือวาองคเปนท่ีต้ังแหงความเพียร 
 เพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องขามพนความสงสัย ช่ือวา 
 องคเปนท่ีต้ังแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่อง 
 เห็นวาทางหรอืมิใชทาง ช่ือวาองคเปนท่ีต้ังแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ ความ 
 หมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นทางปฏิบัติ ช่ือวาองคเปนท่ีต้ังแหงความเพียรเพื่อ 
 ความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงญาณทัสนะ ช่ือวาองคเปนท่ีต้ังแหงความเพียร 
 เพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงปญญา ช่ือวาองคเปนท่ีต้ังแหงความเพียร 
 เพื่อความบริสุทธิ์ ความหมดจดแหงวิมุตติ ช่ือวาเปนองคเปนท่ีต้ังแหงความเพียร 
 เพื่อความบริสุทธิ์ ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรใหเจริญ ฯ 
      [๔๕๗] ธรรม ๙ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน ไดแกสัตตาวาส ๙ คือ 



 

 มีอยู ผูมีอายุท้ังหลาย สัตวพวกหน่ึงมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน เชนพวก 
 มนุษย พวกเทพบางหมู พวกเปรตบางหมู นี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๑ สัตวพวก 
 หนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพผูอยูในจําพวกพรหม 
 ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๒ สัตวพวกหนึง่มีกายอยางเดียวกัน 
 มีสัญญาตางกัน เชนพวกเทพเหลาอาภัสสระ นี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๓ สัตวพวก 
 หนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชนพวกเทพเหลาสุภกิณหะ 
 นี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๔ สัตวพวกหนึ่งไมมีสญัญา ไมเสวยเวทนา เชนพวก 
 เทพเหลาอสัญญีสัตว นี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๕ สัตวพวกหนึง่เขาถึงช้ัน 
 อากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดย 
 ประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญา 
 นี้เปนสัตตาวาสขอท่ี ๖ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา 
 วิญญาณหาท่ีสุดมิได เพราะลวงช้ันอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง นี้เปน 
 สัตตาวาสขอท่ี ๗ สัตวพวกหน่ึงเขาถึงช้ันอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไม 
 มีอะไร เพราะลวงช้ันวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง นี้เปนสัตตาวาสขอ 
 ท่ี ๘ สัตวพวกหนึ่งเขาถึงช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนะดวยมนสิการวา นี้สงบ 
 นี้ประณีต เพราะลวงช้ันอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง นี้เปนสัตตาวาส 
 ขอท่ี ๙ ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรกําหนดรู ฯ 
      [๔๕๘] ธรรม ๙ อยางท่ีควรละเปนไฉน ไดแกธรรมอันมมีูลมาแต 
 ตัณหา ๙ คือ ความแสวงหายอมเปนไปเพราะอาศัยตัณหา ความไดยอมเปนไป 
 เพราะอาศัยความแสวงหา ความตกลงใจยอมเปนไปเพราะอาศัยความได ความ 
 กําหนัดดวยสามารถแหงความพอใจ ยอมเปนไปเพราะอาศัยความตกลงใจ ความ 
 กล้ํากลืนยอมเปนไปเพราะอาศัยความกําหนัดดวยสามารถแหงความพอใจ ความ 
 หวงแหนยอมเปนไปเพราะอาศัยความกล้ํากลืน ความตระหน่ียอมเปนไปเพราะ 
 อาศัยความหวงแหน ความรักษายอมเปนไปเพราะอาศัยความตระหน่ี อกุศลธรรม 
 อันลามกมิใชนอย คือการถอืไม ถือศัสตรา ความทะเลาะแกงแยงววิาทกัน กลาว 
 สอเสียดวาทานๆ และการพูดเท็จ ยอมเปนไปเพราะอาศัยความรักษาเปนเหตุ 
 ธรรม ๙ อยางเหลาน้ีควรละ ฯ 
      [๔๕๙] ธรรม ๙ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ไดแกเหตุ 
 เปนท่ีต้ังแหงความอาฆาต ๙ คือ บุคคลยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติ 
 แลวซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งส่ิง 
 ท่ีไมเปนประโยชนแกเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้จักประพฤติซึ่งส่ิงท่ีไมเปน 
 ประโยชนแกเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซึ่งส่ิงท่ีไมเปน 
 ประโยชนแกผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ยอมผูกความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติอยู 
 ซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ยอมผูกความอาฆาตวา 



 

 ผูนี้จักประพฤติซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ยอมผูก 
 ความอาฆาตวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซึ่งส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจ 
 ของเรา ยอมผกูความอาฆาตวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูไมเปน 
 ท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ยอมผูกอาฆาตวา ผูนี้จักประพฤติซึ่งส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผู 
 ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ธรรม ๙ อยางเหลาน้ีเปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ 
      [๔๖๐] ธรรม ๙ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ไดแกความ 
 กําจัดความอาฆาต ๙ คือ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ได 
 ประพฤติแลวซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการ 
 ประพฤติซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรานั้น จะหาไดในบุคคลน้ีแตท่ีไหน ยอม 
 กําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา 
 เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรานั้นจะ 
 หาไดในบุคคลนี้แตท่ีไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้จัก 
 ประพฤติซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการ 
 ประพฤติซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกเรานั้น จะหาไดในบุคคลน้ีแตท่ีไหน ยอม 
 กําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ไดประพฤติแลวซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชน 
 แกผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น 
 จะหาไดในบุคคลน้ีแตท่ีไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ 
 ประพฤติอยูซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น 
 การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลน้ีแตท่ีไหน ยอมกําจัด 
 ความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้จักประพฤติซึ่งส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกผูเปน 
 ท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหา 
 ไดในบุคคลน้ีแตท่ีไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ไดประพฤติ 
 แลวซึ่งส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ี 
 จะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลน้ีแตท่ีไหน ยอมกําจัดความ 
 อาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้ประพฤติอยูซึ่งส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูไมเปนท่ีรัก 
 ท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมีการประพฤติเชนนั้น จะหาไดใน 
 บุคคลน้ีแตท่ีไหน ยอมกําจัดความอาฆาตดวยทําไวในใจวา ผูนี้จักประพฤติซึ่งส่ิง 
 ท่ีเปนประโยชนแกผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น การท่ีจะไมใหมี 
 การประพฤติเชนนั้น จะหาไดในบุคคลน้ีแตท่ีไหน ธรรม ๙ อยางเหลานี้เปนไป 
 ในสวนขางเจริญ ฯ 
      [๔๖๑] ธรรม ๙ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน 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 อยางเหลาน้ีแทงตลอดไดยาก ฯ 
      [๔๖๒] ธรรม ๙ อยางท่ีควรใหบังเกิดข้ึนเปนไฉน ไดแกสัญญา ๙ คือ 
 ความกําหนดหมายวาไมงาม ความกําหนดหมายในความตาย ความกําหนดหมาย 
 ในอาหารวาเปนของปฏิกูล ความกําหนดหมายความไมนายินดีในโลกท้ังปวง ความ 
 กําหนดหมายวาไมเท่ียง ความกําหนดหมายในส่ิงไมเท่ียงวาเปนทุกข ความ 
 กําหนดหมายในทุกขวาไมใชตัวตน ความกําหนดหมายในการละ ความกําหนด 
 หมายในวิราคธรรม ธรรม ๙ อยางเหลานี้ควรใหบังเกิดข้ึน ฯ 
      [๔๖๓] ธรรม ๙ อยางท่ีควรรูยิง่เปนไฉน ไดแกอนุบุพพวิหาร ๙ คือ 
 ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
 บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มี 
 ความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะ 
 วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู อนึ่ง เปนผูมีอุเบกขา มีสติ 
 สัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ี 
 พระอริยะเจาท้ังหลายสรรเสรญิวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข 
 บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัส 
 กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู บรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวย 
 มนสิการวา อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะดับ 
 ปฏิฆสัญญา เพราะไมกระทําไวในใจซ่ึงนานัตตสัญญาอยู บรรลวุิญญาณัญจายตน- 
 *ฌานดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวงอยู บรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา ไมมีอะไร เพราะ 
 ลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงอยู บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
 เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวงอยู บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ 
 เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวงอยู ธรรม ๙ อยาง 
 เหลานี้ควรรูยิง่ ฯ 
      [๔๖๔] ธรรม ๙ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน 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 อยางเหลาน้ีควรทําใหแจง ฯ 
      ธรรม ๙๐ ดังพรรณนามาน้ี เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด ไม 
 เปนอยางอื่น อนัพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
      [๔๖๕] ธรรม ๑๐ อยางมอีปุการะมาก ธรรม ๑๐ อยางควรใหเจริญ 
 ธรรม ๑๐ อยางควรกําหนดรู ธรรม ๑๐ อยางควรละ ธรรม ๑๐ อยางเปนไป 
 ในสวนขางเสื่อม ธรรม ๑๐ อยางเปนไปในสวนขางเจริญ ธรรม ๑๐ อยางแทง 
 ตลอดไดยาก ธรรม ๑๐ อยางควรใหบังเกิดข้ึน ธรรม ๑๐ อยางควรรูยิ่ง ธรรม 
 ๑๐ อยางควรทําใหแจง ฯ 
      [๔๖๖] ธรรม ๑๐ อยางท่ีมีอุปการะมากเปนไฉน ไดแกธรรมกระทําท่ี 
 พึ่ง ๑๐ อยาง คือ ดูกรผูมอีายุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล 
 สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู มีปรกติเห็นภัย 
 ในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ผูมีอายุท้ังหลาย 
 แมขอท่ีภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและ 
 โคจรอยู มีปรกติเห็นภัยในโทษแมเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
 ท้ังหลาย นี้เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีธรรมอันสดับแลวมาก ทรงธรรมท่ีไดสดับแลว 
 สั่งสมธรรมท่ีไดสดับแลว ธรรมท่ีงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด 
 ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณสิ้นเชิง เห็น 
 ปานน้ัน อันเธอไดสดับแลวมาก ทรงไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทง 
 ตลอดดวยดีดวยความเห็น ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูมีธรรมอันสดบั 
 แลวมาก ทรงธรรมท่ีไดสดับแลว สั่งสมธรรมท่ีไดสดับแลว ธรรมท่ีงามใน 
 เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอม 
 ท้ังพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง เห็นปานน้ัน อันเธอไดสดับแลวมาก ทรง 
 ไวแลว คลองปาก ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดีดวยความเห็น นี้ก็เปนธรรม 
 กระทําท่ีพึ่ง ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ผูมีอายท้ัุงหลาย 
 แมขอท่ีภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีเพื่อนดี มีสหายดี นี้ก็เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมท่ีกระทําใหเปนผูวางาย 
 เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนีโดยเบ้ืองขวา ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปน 
 ผูวางาย ประกอบดวยธรรมท่ีกระทําใหเปนผูวางาย เปนผูอดทน เปนผูรับ 
 อนุศาสนีโดยเบ้ืองขวา นี้ก็เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยันไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญาเปนเครื่อง 
 พิจารณา อันเปนอุบายในกึกรณียะน้ันๆ สามารถทํา สามารถจัด ในกึกรณียะกิจ 
 ใหญนอยของเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนคน 



 

 ขยันไมเกียจคราน ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกึกรณียะ 
 นั้นๆ สามารถทํา สามารถจัดในกึกรณียะกิจใหญนอยของเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย 
 นี้ก็เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจานารัก มีความปราโมทยยิ่งใน 
 อภิธรรม ในอภิวินัย ผูมอีายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูใครในธรรม เจรจา 
 นารัก มีความปราโมทยยิ่งในอภิธรรม ในอภวิินัย นี้ก็เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 
 เภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไขตามมีตามได ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุ 
 เปนผูสันโดษดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคน 
 ไขตามมีตามได นี้ก็เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อจะยัง 
 กุศลธรรมใหถงึพรอมอยู เปนผูมีเรี่ยวแรง มีความบากบ่ัน มั่นคง ไมทอดธุระ 
 ในธรรมท่ีเปนกุศล ผูมีอายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อ 
 ละอกุศลธรรม เพื่อจะยังกุศลธรรมใหถึงพรอมอยู มีเรี่ยวแรง มีความบากบ่ัน 
 มั่นคง ไมทอดธุระในธรรมท่ีเปนกุศล นี้ก็เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตน 
 อยางยอดเยี่ยม แมสิ่งท่ีทําแลวนาน แมคําท่ีพูดแลวนาน ก็นึกไดระลึกได ผูมี 
 อายุท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูมีสติประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตน 
 อยางยอดเยี่ยม แมสิ่งท่ีทําแลวนาน แมคําท่ีพูดแลวนาน ก็นึกไดระลึกได นี้ก็ 
 เปนธรรมกระทําท่ีพึ่ง ฯ 
      อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาท่ีเห็น ความเกิด 
 และความดับอันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ผูมีอายุ 
 ท้ังหลาย แมขอท่ีภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาท่ีเห็นความเกิดและความ 
 ดับอันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นี้ก็เปนธรรม 
 กระทําท่ีพึ่ง ฯ 
      ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้มีอุปการะมาก ฯ 
      [๔๖๗] ธรรม ๑๐ อยางท่ีควรใหเจริญเปนไฉน ไดแกแดนแหงกสิณ 
 ๑๐ คือ ผูหนึ่งยอมจําปฐวีกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับ 
 หาประมาณมิได ผูหนึ่งยอมจําอาโปกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําเตโชกสิณได ... ผูหนึ่ง 
 ยอมจําวาโยกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจํานีลกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําปตกสิณได ... ผูหนึ่ง 
 ยอมจําโลหิตกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําโอทาตกสิณได ... ผูหนึ่งยอมจําอากาสกสิณได 
 ผูหนึ่งยอมจําวญิญาณกสิณได ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองลางเบ้ืองขวาง ตามลําดับ หา 
 ประมาณมิได ธรรม ๑๐ อยางเหลาน้ีควรใหเจริญ ฯ 
      [๔๖๘] ธรรม ๑๐ อยางท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน ไดแกอายตนะ ๑๐ คือ 



 

 นัยนตา รูป หู เสียง จมูก กลิ่น ลิ้น รส กาย โผฏฐัพพะ ธรรม ๑๐ อยาง 
 เหลานี้ควรกําหนดรู ฯ 
      [๔๖๙] ธรรม ๑๐ อยางท่ีควรละเปนไฉน ไดแกมิจฉัตตะ ๑๐ คือ ความ 
 เห็นผิด ความดําริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลี้ยงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด 
 ต้ังใจผิด ความรูผิด ความพนผดิ ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้ควรละ ฯ 
      [๔๗๐] ธรรม ๑๐ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเสื่อมเปนไฉน ไดแก 
 อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูด 
 สอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ อยากไดของเขา ปองรายเขา เห็นผิด 
 ธรรม ๑๐ อยางเหลาน้ีเปนไปในสวนขางเสื่อม ฯ 
      [๔๗๑] ธรรม ๑๐ อยางท่ีเปนไปในสวนขางเจริญเปนไฉน ไดแก 
 กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ เวนจากฆาสัตว เวนจากลักทรัพย เวนจากประพฤติผิด 
 ในกาม เวนจากพูดเท็จ เวนจากพูดสอเสียด เวนจากพูดคําหยาบ เวนจากพูด 
 เพอเจอ ไมอยากไดของเขา ไมปองรายเขา เห็นชอบ ธรรม ๑๐ อยางเหลาน้ี 
 เปนไปในสวนขางเจริญ ฯ 
      [๔๗๒] ธรรม ๑๐ อยางท่ีแทงตลอดไดยากเปนไฉน ไดแกอริยวาส ๑๐ 
 คือ ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยันี้เปนผูละองค ๕ ไดแลว 
 ประกอบดวยองค ๖ มีธรรมอยางเดียวเปนเครื่องรักษา มีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดาน 
 มีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาแลว มีความแสวงหาทุกอยางอันสละแลวโดยชอบ 
 มีความดําริไมขุนมัว มีกายสังขารอันระงับแลว มีจิตหลุดพนดีแลว มีปญญา 
 หลุดพนดีแลว ฯ 
      ก็อยางไร ภกิษุจึงจะชื่อวาเปนผูละองค ๕ ไดแลว กามฉันทะ พยาบาท 
 ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจกิิจฉา เปนโทษอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละได 
 แลว อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาเปนผูละองค ๕ ไดแลว ฯ 
      ก็อยางไร ภกิษุจึงจะชื่อวาประกอบดวยองค ๖ ภิกษุในพระศาสนาน้ีเห็น 
 รูปดวยนัยนตา ... ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตอง 
 โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูธรรมารมณดวยใจแลว ... ไมยินดียินราย เปนผูวางเฉย มี 
 สติสัมปชัญญะอยู อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาประกอบดวยองค ๖ ฯ 
      ก็อยางไร ภกิษุจึงจะชื่อวามีธรรมอยางเดียวเปนเครื่องรักษา ภิกษุในพระ- 
 *ธรรมวินัยน้ี ประกอบแลวดวยใจมีสติเปนเครื่องรักษา อยางนี้แล ภิกษุช่ือวามี 
 ธรรมอยางเดียวเปนเครื่องรักษา ฯ 
      ก็อยางไร ภกิษุจึงจะชื่อวามีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดาน ภิกษุในพระธรรม 
 วินัยนี้ พิจารณาแลวเสพของอยางหน่ึง พิจารณาแลวอดกลั้นของอยางหน่ึง 
 พิจารณาแลวเวนของอยางหน่ึง พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหน่ึง อยางนีแ้ล 
 ภิกษุช่ือวามีธรรมเปนพนักพิง ๔ ดาน 



 

      ก็อยางไร ภกิษุจึงจะชื่อวามีสัจจะเฉพาะอยาง อันบรรเทาแลว สัจจะ 
 เฉพาะอยางเปนอันมาก ของสมณพราหมณเปนอันมาก เปนของอันภิกษุใน 
 พระธรรมวินยันี้บรรเทาแลว บรรเทาดีแลว สละ คาย ปลอย ละ สละคืน 
 เสียหมดสิ้นแลว อยางนี้แล ภิกษุช่ือวามีสัจจะเฉพาะอยางอันบรรเทาแลว 
      ก็อยางไร ภกิษุจึงจะชื่อวามีความแสวงหาทุกอยางอันสละแลวโดยชอบ 
 ภิกษุในพระธรรมวินัยนีล้ะการแสวงหากาม ละการแสวงหาภพ ละการแสวงหา 
 พรหมจรรย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวามีความแสวงหาทุกอยางอนัสละแลวโดยชอบ ฯ 
      ก็อยางไร ภกิษุจึงจะชื่อวามีความดําริไมขุนมัว ความดําริในกาม ความ 
 ดําริในความพยาบาท ความดําริในความเบียดเบียน เปนโทษอันภิกษุในพระธรรม 
 วินัยนี้ละไดแลว อยางนี้แล ภิกษุช่ือวามีความดําริไมขุนมัว ฯ 
      ก็อยางไร ภกิษุจึงจะชื่อวามีกายสังขารอันระงับแลว ภิกษุในพระธรรม 
 วินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละทุกขละสุขและดับโสมนัส 
 โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู อยางน้ีแล ภิกษุช่ือวามี 
 กายสังขารอันระงับแลว ฯ 
      ก็อยางไร ภกิษุจึงจะชื่อวามีจิตหลุดพนดีแลว จิตของภิกษุในพระธรรม 
 วินัยนี้ พนแลวจากราคะ โทสะ โมหะ อยางนี้แล ภิกษุช่ือวามีจิตหลุดพน 
 ดีแลว ฯ 
      ก็อยางไร ภกิษุจึงจะชื่อวามีปญญาหลุดพนดีแลว ภิกษุในพระธรรมวินัย 
 นี้ยอมรูชัดวา ราคะ ... โทสะ ... โมหะอันเราละแลว มีรากอันเราถอนข้ึนแลว 
 กระทําใหเปนดุจตนตาลอันไมมีท่ีต้ัง กระทําไมใหมี มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปน 
 ธรรมดา อยางน้ีแล ภิกษุช่ือวามีปญญาอันหลุดพนดีแลว ฯ 
      ธรรม ๑๐ อยางเหลานี้แทงตลอดไดยาก ฯ 
      [๔๗๓] ธรรม ๑๐ อยางท่ีควรใหบังเกิดข้ึนเปนไฉน ไดแกสัญญา ๑๐ 
 คือ ความกําหนดหมายวาไมงาม ความกําหนดหมายในความตาย ความกําหนด 
 หมายในอาหารวาเปนของปฏิกูล ความกําหนดหมายความไมนายินดีในโลกท้ังปวง 
 ความกําหนดหมายวาไมเท่ียง ความกําหนดหมายในส่ิงไมเท่ียงวาเปนทุกข ความ 
 กําหนดหมายในทุกขวาไมใชตัวตน ความกําหนดหมายในการละ ความกําหนด 
 หมายในวิราคธรรม ความกําหนดหมายในความดับ ธรรม ๑๐ อยางเหลานีค้วร 
 ใหบังเกิดข้ึน ฯ 
      [๔๗๔] ธรรม ๑๐ อยางท่ีควรรูยิ่งเปนไฉน ไดแกนิชชิณวัตถุ ๑๐ คือ 
 ความเห็นผิดอนับุคคลผูเห็นชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใช 
 นอย ท่ีบังเกิดเพราะความเห็นผิดเปนปจจัยเขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอย 
 ยอมถึงความเจริญบริบูรณเพราะความเห็นชอบเปนปจจัย ความดําริผิดอันบุคคลผู 
 ดําริชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีบังเกิดเพราะความ 



 

 ดําริผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถงึความเจริญบริบูรณ 
 เพราะความดําริชอบเปนปจจัย การเจรจาผิดอันบุคคลผูเจรจาชอบยอมละได อนึ่ง 
 แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีบังเกิดเพราะเจรจาผิดเปนปจจัย เขาก็ละได 
 สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถงึความเจริญบริบูรณ เพราะเจรจาชอบเปนปจจัย การ 
 งานผิดอันบุคคลผูทําการงานชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมใิช 
 นอยท่ีบังเกิดเพราะการงานผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอม 
 ถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการงานชอบเปนปจจัย การเลี้ยงชีพผิดอันบุคคล 
 ผูเลี้ยงชีพชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีบังเกิดเพราะ 
 การเลี้ยงชีพผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถงึความเจริญ 
 บริบูรณ เพราะการเลี้ยงชีพชอบเปนปจจัย ความพยายามผิดอนับุคคลผูพยายาม 
 ชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีบังเกิดเพราะความพยายาม 
 ผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ 
 เพราะความพยายามชอบเปนปจจัย ความระลึกผิดอันบุคคลผูระลึกชอบยอมละได 
 อน่ึง แมอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอยท่ีบังเกิดเพราะความระลึกผิดเปนปจจัย เขา 
 ก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความระลึกชอบ 
 เปนปจจัย ความต้ังใจผิดอันบุคคลผูต้ังใจชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรม 
 อันลามกมิใชนอยท่ีบังเกิดเพราะความต้ังใจผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวน 
 กุศลธรรมมิใชนอยยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความต้ังใจชอบเปนปจจัย 
 ความรูผิดอันบุคคลผูรูชอบยอมละได อนึ่ง แมอกุศลธรรมอนัลามกมิใชนอยท่ี 
 บังเกิดเพราะความรูผิดเปนปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมถงึ 
 ความเจริญบริบูรณ เพราะความรูชอบเปนปจจัย ความพนผดิอันบุคคลผูพนชอบ 
 ยอมละได อนึง่ อกุศลธรรมอนัลามกมิใชนอยท่ีบังเกิดเพราะความพนผิดเปน 
 ปจจัย เขาก็ละได สวนกุศลธรรมมิใชนอยยอมเจริญบริบูรณ เพราะความพน 
 ชอบเปนปจจัย ธรรม ๑๐ อยางเหลาน้ีควรรูยิง่ ฯ 
      [๔๗๕] ธรรม ๑๐ อยางท่ีควรทําใหแจงเปนไฉน ไดแกอเสขธรรม 
 ๑๐ คือ ความเห็นชอบเปนของพระอเสขะ ความดําริชอบ ... เจรจาชอบ ... การงาน 
 ชอบ ... เลี้ยงชีพชอบ ... พยายามชอบ ... ระลึกชอบ ... ต้ังใจชอบ ... ความรูชอบ ... ความ 
 พนชอบ เปนของพระอเสขะ ธรรม ๑๐ อยางเหลาน้ีควรทําใหแจง ฯ 
      ธรรมรอยหนึ่งดังพรรณนามานี้ เปนของจริง แท แนนอน ไมผิดพลาด 
 ไมเปนอยางอืน่ อันพระตถาคตตรัสรูแลวโดยชอบ ฯ 
      ทานพระสารีบุตรไดกลาวสูตรน้ีแลว ภิกษุเหลานั้นดีใจ ช่ืนชมภาษิตของ 
 ทานพระสารีบุตร ดังน้ีแล ฯ 

จบ ทสุตตรสูตร ท่ี ๑๑ 
จบ ปาฏิกวรรค 



 

----------- 
รวมพระสูตรในวรรคน้ี 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 
ทีฆนิกายซ่ึงประดับดวยสูตร ๓๔ สูตร จบ 

ทีฆนิกายน้ีมีพระสูตร ๓๔ สูตร จัดเปน ๓ วรรค ช่ือวาทีฆนิกาย เปน 
นิกายตน เปนไปโดยสมควร กเ็พราะเหตุไร นิกายน้ีจึงเรียกวา ทีฆนิกาย 

เพราะเปนท่ีรวมเปนท่ีอยูแหงพระสูตรขนาดยาวๆ จึงเรียกวา ทีฆนิกาย ดังน้ีแล ฯ 
----------------- 

 


