


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พระสุตตันตปฎก 

เลม ๔ 
มัชฌิมนิกาย มลูปณณาสก 

ขอนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
มูลปริยายวรรค 
๑. มูลปริยายสูตร 

วาดวยมูลเหตุแหงธรรมทั้งปวง 
      [๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โคนไมพญารัง ในสุภควัน เขตเมืองอุกกัฏฐา 
 ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับ 
 พระผูมีพระภาควา พระเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 จักแสดงปริยายอันเปนมลูของธรรมทั้งปวงแกพวกเธอ พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
 ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา. 
                  กําหนดภูมินัยที่ ๑ ดวยสามารถปุถุชน 
      [๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนในโลกน้ี 
 ไมไดสดับ ไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดรับแนะนําในธรรมของ- 
 *พระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ 
 ยอมรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดิน คร้ันรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว ยอมสําคัญธาตุดิน 
 ยอมสําคัญในธาตุดิน ยอมสําคญัโดยความเปนธาตุดิน ยอมสําคัญธาตุดินวา ของเรา ยอมยินด ี
 ธาตุดิน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูธาตุน้ําโดยความเปนธาตุน้ํา คร้ันรูธาตุน้ําโดยความเปนธาตุน้ําแลว ยอมสําคัญ 
 ธาตุน้ํา ยอมสําคัญในธาตุน้ํา ยอมสําคัญโดยความเปนธาตุน้ํา ยอมสําคัญธาตุน้ําวา ของเรา 
 ยอมยินดธีาตุน้ํา ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูธาตุไฟโดยความเปนธาตุไฟ คร้ันรูธาตุไฟโดยความเปนธาตุไฟแลว ยอมสําคัญ 
 ธาตุไฟ ยอมสําคัญในธาตุไฟ ยอมสําคัญโดยความเปนธาตุไฟ ยอมสําคัญธาตุไฟวา ของเรา 
 ยอมยินดธีาตุไฟ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูธาตุลมโดยความเปนธาตุลม คร้ันรูธาตุลมโดยความเปนธาตุลมแลว ยอมสําคัญ 
 ธาตุลม ยอมสาํคัญในธาตุลม ยอมสําคัญโดยความเปนธาตุลม ยอมสําคัญธาตุลมวา ของเรา 
 ยอมยินดธีาตุลม ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูสัตวโดยความเปนสตัว คร้ันรูสัตวโดยความเปนสตัวแลว ยอมสําคัญสัตว 
 ยอมสําคัญในสัตว ยอมสําคัญโดยความเปนสัตว ยอมสําคัญสัตววา ของเรา ยอมยินดีสตัว 
 ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 



      ยอมรูเทวดาโดยความเปนเทวดา คร้ันรูเทวดาโดยความเปนเทวดาแลว ยอมสําคัญเทวดา 
 ยอมสําคัญในเทวดา ยอมสําคญัโดยความเปนเทวดา ยอมสาํคัญเทวดาวาของเรา ยอมยินดีเทวดา 
 ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูมารโดยความเปนมาร คร้ันรูมารโดยความเปนมารแลว ยอมสําคญัมาร ยอมสําคัญ 
 ในมาร ยอมสําคัญโดยความเปนมาร ยอมสําคญัมารวา ของเรา ยอมยินดมีาร ขอนั้นเพราะ 
 เหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูพรหมโดยความเปนพรหม คร้ันรูพรหมโดยความเปนพรหมแลว ยอมสําคัญพรหม 
 ยอมสําคัญในพรหม ยอมสําคัญโดยความเปนพรหม ยอมสําคัญพรหมวา ของเรา ยอมยนิดีพรหม 
 ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูอาภัสสรพรหมโดยความเปนอาภัสสรพรหม คร้ันรูอาภัสสรพรหมโดยความเปน 
 อาภัสสรพรหมแลว ยอมสําคญัอาภัสสรพรหม ยอมสําคัญในอาภัสสรพรหม ยอมสําคัญโดย 
 ความเปนอาภัสสรพรหม ยอมสําคัญอาภัสสรพรหมวา ของเรา ยอมยินดีอาภัสสรพรหม ขอนั้น 
 เพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูสุภกิณหพรหมโดยความเปนสุภกณิหพรหม คร้ันรูสุภกิณหพรหมโดยความเปน 
 สุภกิณหพรหมแลว ยอมสําคญัสุภกิณหพรหม ยอมสําคัญในสุภกิณหพรหม ยอมสําคัญโดยความ 
 เปนสุภกิณหพรหม ยอมสําคัญสุภกิณหพรหมวา ของเรา ยอมยินดีสุภกิณหพรหม ขอนั้นเพราะ 
 เหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูเวหัปผลพรหมโดยความเปนเวหัปผลพรหม คร้ันรูเวหัปผลพรหมโดยความเปน 
 เวหัปผลพรหมแลว ยอมสําคญัเวหัปผลพรหม ยอมสําคัญในเวหัปผลพรหม ยอมสําคัญโดยความ 
 เปนเวหัปผลพรหม ยอมสําคัญเวหัปผลพรหมวา ของเรา ยอมยินดีเวหัปผลพรหม ขอนั้นเพราะ 
 เหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูอสัญญีสัตวโดยความเปนอสัญญีสตัว คร้ันรูอสัญญีสัตวโดยความเปนอสัญญี 
 สัตวแลว ยอมสําคัญอสัญญีสัตว ยอมสําคัญในอสัญญีสัตว ยอมสําคัญโดยความเปนอสัญญีสัตว 
 ยอมสําคัญอสญัญีสัตววา ของเรา ยอมยินดอีสัญญีสัตว ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา 
 เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูอากาสานัญจายตนพรหมโดยความเปนอากาสานญัจายตนพรหม คร้ันรูอากาสานัญ 
 จายตนพรหมโดยความเปนอากาสานัญจายตนพรหมแลว ยอมสําคัญอากาสานัญจายตนพรหม ยอม 
 สําคัญในอากาสานัญจายตนพรหม ยอมสําคัญโดยความเปนอากาสานัญจายตนพรหม ยอมสําคัญ 
 อากาสานัญจายตนพรหมวา ของเรา ยอมยนิดีอากาสานัญจายตนพรหม ขอนั้นเพราะเหตุอะไร 
 เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูวิญญาณัญจายตนพรหมโดยความเปนวิญญาณัญจายตนพรหม คร้ันรูวิญญาณัญจาย- 
 *ตนพรหมโดยความเปนวิญญาณัญจายตนพรหมแลว ยอมสําคัญวิญญาณัญจายตนพรหม ยอมสําคัญ 
 ในวิญญาณัญจายตนพรหม ยอมสําคัญโดยความเปนวิญญาณัญจายตนพรหม ยอมสําคัญวิญญาณัญ- 



 *จายตนพรหมวา ของเรา ยอมยินดีวิญญาณญัจายตนพรหม ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา 
 เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูอากญิจัญญายตนพรหมโดยความเปนอากิญจัญญายตนพรหม คร้ันรูอากิญจัญญาย- 
 *ตนพรหมโดยความเปนอากญิจัญญายตนพรหมแลว ยอมสําคัญอากิญจัญญายตนพรหม ยอมสําคัญ 
 ในอากิญจัญญายตนพรหม ยอมสําคัญโดยความเปนอากิญจัญญายตนพรหม ยอมสําคัญ 
 อากิญจัญญายตนพรหมวา ของเรา ยอมยินดีอากิญจัญญายตนพรหม ขอนั้นเพราะเหตุอะไร 
 เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูเนวสญัญานาสัญญายตนพรหมโดยความเปนเนวสญัญานาสัญญายตนพรหม คร้ันรู 
 เนวสัญญานาสัญญายตนพรหมโดยความเปนเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมแลว ยอมสําคัญเนว- 
 *สัญญานาสัญญายตนพรหม ยอมสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ยอมสําคัญโดยความ 
 เปนเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ยอมสําคัญเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมวา ของเรา ยอม 
 ยินดีเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูรูปที่ตนเห็นโดยความเปนรูปที่เห็น คร้ันรูรูปที่ตนเห็นโดยความเปนรูปที่ตนเห็น 
 แลว ยอมสําคญัรูปที่ตนเห็น ยอมสําคัญในรูปที่ตนเห็น ยอมสําคัญโดยความเปนรูปที่ตนเห็น 
 ยอมสําคัญรูปที่ตนเห็นวา ของเรา ยอมยินดีรูปที่ตนเห็น ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา 
 เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูเสียงที่ตนฟงโดยความเปนเสยีงที่ตนฟง คร้ันรูเสียงที่ตนฟงโดยความเปนเสยีง 
 ที่ตนฟงแลว ยอมสําคัญเสียงที่ตนฟง ยอมสําคัญในเสียงที่ตนฟง ยอมสําคัญโดยความเปนเสียง 
 ที่ตนฟง ยอมสําคัญเสียงที่ตนฟงวา ของเรา ยอมยินดเีสียงทีต่นฟง ขอนั้นเพราะเหตุอะไร 
 เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูอารมณที่ตนทราบโดยความเปนอารมณที่ตนทราบ คร้ันรูอารมณที่ตนทราบโดยความ 
 เปนอารมณทีต่นทราบแลว ยอมสําคัญอารมณที่ตนทราบ ยอมสําคัญในอารมณที่ตนทราบ ยอม 
 สําคัญโดยความเปนอารมณทีต่นทราบ ยอมสําคัญอารมณทีต่นทราบวา ของเรา ยอมยินดอีารมณ 
 ที่ตนทราบ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูธรรมารมณที่ตนรูแจงโดยความเปนธรรมารมณที่ตนรูแจง คร้ันรูธรรมารมณที่ตน 
 รูแจงโดยความเปนธรรมารมณที่ตนรูแจงแลว ยอมสําคัญธรรมารมณที่ตนรูแจง ยอมสําคญัใน 
 ธรรมารมณที่ตนรูแจง ยอมสําคัญโดยความเปนธรรมารมณที่ตนรูแจง ยอมสําคัญธรรมารมณที่ตน 
 รูแจงวา ของเรา ยอมยินดธีรรมารมณที่ตนรูแจง ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขา 
 ไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูความที่สักกายะเปนอันเดียวกันโดยความเปนอันเดยีวกัน คร้ันรูสักกายะเปน 
 อันเดียวกันโดยความเปนอันเดียวกันแลว ยอมสําคัญความทีส่ักกายะเปนอนัเดียวกัน ยอม- 
 *สําคัญในความที่สักกายะเปนอันเดยีวกัน ยอมสําคัญโดยความที่สักกายะเปนอันเดียวกัน ยอม- 
 *สําคัญความทีส่ักกายะเปนอนัเดียวกันวา ของเรา ยอมยินดีความที่สักกายะเปนอันเดยีวกัน ขอนั้น 



 เพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูความที่สักกายะตางกนัโดยความเปนของตางกัน คร้ันรูความที่สักกายะตางกันโดย 
 ความเปนของตางกันแลว ยอมสําคัญความทีส่ักกายะตางกัน ยอมสําคัญในความท่ีสักกายะตางกัน 
 ยอมสําคัญโดยความที่สักกายะตางกัน ยอมสาํคัญความที่สักกายะตางกันวา ของเรา ยอมยนิดี 
 ความที่สักกายะตางกัน ขอนัน้เพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
        ยอมรูสักกายะทั้งปวงโดยความเปนสักกายะทั้งปวง คร้ันรูสักกายะทั้งปวง โดยความ 
 เปนสักกายะทัง้ปวงแลว ยอมสําคัญสักกายะทั้งปวง ยอมสําคัญในสักกายะทั้งปวง ยอมสําคัญ 
 โดยความเปนสักกายะทั้งปวง ยอมสําคัญสักกายะทั้งปวงวาของเรา ยอมยนิดีสักกายะทั้งปวง 
 ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      ยอมรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน คร้ันรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน 
 แลว ยอมสําคญัพระนิพพาน ยอมสําคัญในพระนิพพาน ยอมสําคัญโดยความเปนพระนิพพาน 
 ยอมสําคัญพระนิพพานวา ของเรา ยอมยินดีพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา 
 เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
      กําหนดภูมินัยที่ ๑ ดวยสามารถปุถุชน. 
                กําหนดภูมินัยที่ ๒ ดวยสามารถเสขบุคคล 
      [๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุใดเปนเสขบุคคล ยังไมบรรลุพระอรหัตผล เมื่อ 
 ปรารถนาธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะซ่ึงไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาอยู แมภิกษุนั้นรูธาตุดินโดยความ 
 เปนธาตุดิน คร้ันรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว อยาสําคัญธาตุดิน อยาสําคัญในธาตุดิน 
 อยาสําคัญโดยความเปนธาตุดนิ อยาสําคัญธาตุดินวา ของเรา อยายินดีธาตุดิน ขอนั้นเพราะเหตุ 
 อะไร เรากลาววา เพราะเขาควรกําหนดรู. 
      ยอมรูธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ... อาภัสสรพรหม ... 
 สุภกิณพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานัญจายตนพรหม ... วิญญาณัญ- 
 *จายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม รูปที่ตนเห็น ... เสียงที่ตนฟง ... อารมณที่ตนทราบ 
  ... วิญญาณ ที่ตนรูแจง ... ความที่สักกายะเปนอันเดยีวกัน ... ความที่สักกายะตางกัน ... สักกายะ 
 ทั้งปวง ... 
      ยอมรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน คร้ันรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน 
 แลว อยาสําคัญพระนิพพาน อยาสําคัญในพระนิพพาน อยาสําคัญโดยความเปนพระนิพพาน 
 อยาสําคัญพระนิพพานวา ของเรา อยายินดีพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา 
 เพราะเขาควรกําหนดรู. 
      กําหนดภูมินัยที่ ๒ ดวยสามารถเสขบุคคล. 
                กําหนดภูมินัยที่ ๓ ดวยสามารถพระขีณาสพ 
      [๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุใด เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย 
 เสร็จกิจแลว ปลงภาระเสียแลว บรรลุถึงประโยชนตนแลว สิน้กิเลส เคร่ืองประกอบสัตว 



 ไวในภพแลว หลุดพนดวยปญญาอันชอบแลว แมภิกษุนั้นรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดนิ คร้ันรู 
 ธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว ยอมไมสําคัญธาตุดิน ไมสําคัญในธาตุดิน ไมสําคัญโดยความ 
 เปนธาตุดิน ไมสําคัญธาตุดินวาของเรา ไมยินดีธาตุดิน ขอนัน้เพราะเหตุอะไร เรากลาววา 
 เพราะเธอกําหนดรูแลว. 
      ยอมรูธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ... อาภัสสรพรหม 
  ... สุภกิณพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานัญจายตนพรหม ... วิญญาณัญจายตน- 
 *พรหม ... อากิญจัญญายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ... รูปที่ตนเห็น ... เสียงที่ตนฟง 
... 
 อารมณที่ตนทราบ ... วิญญาณที่ตนรูแจง ... ความที่สักกายะเปนอันเดียวกนั ... ความที่สักกายะ- 
 *ตางกัน ... สักกายะทั้งปวง ... 
      ยอมรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน คร้ันรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน 
 แลว ยอมไมสําคัญพระนิพพาน ยอมไมสําคญัในพระนิพพาน ยอมไมสําคญัโดยความเปน 
 พระนิพพาน ยอมไมสําคัญพระนิพพานวา ของเรา ยอมไมยนิดีพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร 
 เรากลาววา เพราะเธอกําหนดรูแลว. 
      กําหนดภูมินัยที่ ๓ ดวยสามารถพระขีณาสพ. 
                กําหนดภูมินัยที่ ๔ ดวยสามารถพระขีณาสพ 
      [๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุนั้นใด เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย เสร็จ 
 กิจแลว ปลงภาระแลว บรรลุถึงประโยชนตนแลว สิ้นกิเลสเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพแลว 
 พนดวยปญญาอันชอบแลว แมภิกษุนั้นรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดิน คร้ันรูธาตุดินโดยความ 
 เปนธาตุดินแลว ยอมไมสําคัญธาตุดิน ยอมไมสําคัญในธาตุดิน ยอมไมสําคญัโดยความเปนธาตุดิน 
 ยอมไมสําคัญธาตุดินวาของเรา ยอมไมยินดธีาตุดิน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะ 
 ปราศจากราคะ เหตุราคะสิ้นไป. 
      ยอมรูธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ... อาภัสสรพรหม ... 
 สุภกิณหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานัญจายตนพรหม ... วิญญาณัญจายตน- 
 *พรหม ... อากิญจัญญายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ... รูปที่ตนเห็น ... เสียงที ่
 ตนฟง ... อารมณที่ตนทราบ ... วิญญาณที่ตนรูแจง ... ความที่สักกายะเปนอันเดยีวกัน ... ความที่ 
 สักกายะตางกนั ... สักกายะทั้งปวง ... 
      ยอมรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน คร้ันรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน 
 แลว ยอมไมสําคัญพระนิพพาน ยอมไมสําคญัในพระนิพพาน ยอมไมสําคญัโดยความเปน 
 พระนิพพาน ยอมไมสําคัญพระนิพพานวา ของเรา ยอมไมยนิดีพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร 
 เพราะปราศจากราคะ เหตุราคะสิ้นไป. 
      กําหนดภูมินัยที่ ๔ ดวยสามารถพระขีณาสพ. 
                กําหนดภูมินัยที่ ๕ ดวยสามารถพระขีณาสพ 



      [๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุนั้นใด เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย 
 เสร็จกิจแลว ปลงภาระเสียแลว บรรลุถึงประโยชนตนแลว สิน้กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวใน 
 ภพแลว พนดวยปญญาอันชอบแลว แมภิกษุนั้นยอมรูยิ่งธาตุดินโดยความเปนธาตุดิน คร้ันรู 
 ธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว ยอมไมสําคัญธาตุดิน ยอมไมสําคัญในธาตุดิน ยอมไมสาํคัญ 
 โดยความเปนธาตุดิน ยอมไมสําคัญธาตุดินวา ของเรา ยอมไมยินดีธาตุดิน ขอนั้นเพราะเหตุ 
 อะไร เพราะปราศจากโทสะ เหตุโทสะส้ินไป. 
      ยอมรูธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ... อาภัสสร 
 พรหม ... สุภกิณหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานัญจายตนพรหม ... 
 วิญญาณัญจายตนพรหม ... อากิญจัญญายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ... รูปที่ตน 
 เห็น ... เสียงทีต่นฟง ... อารมณที่ตนทราบ ... วิญญาณท่ีตนรูแจง ... ความที่สักกายะเปน 
 อันเดียวกัน ... ความที่สักกายะตางกัน  ... สักกายะทั้งปวง ... 
      ยอมรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน คร้ันรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน 
 แลว ยอมไมสําคัญพระนิพพาน ยอมไมสําคญัในพระนิพพาน ยอมไมสําคญัโดยความเปน 
 พระนิพพาน ยอมไมสําคัญพระนิพพานวา ของเรา ยอมไมยนิดีพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุ 
 อะไร เพราะปราศจากโทสะ เหตุโทสะส้ินไป. 
      กําหนดภูมินัยที่ ๕ ดวยสามารถพระขีณาสพ 
                กําหนดภูมินัยที่ ๖ ดวยสามารถพระขีณาสพ 
      [๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุนั้นใด เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย 
 เสร็จกิจแลว ปลงภาระเสียแลว บรรลุถึงประโยชนตนแลว สิน้กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวใน 
 ภพแลว หลุดพนดวยปญญาอันชอบแลว แมภิกษุนั้นยอมรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดนิ คร้ันรู 
 ธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว ยอมไมสําคัญธาตุดิน ยอมไมสําคัญในธาตุดิน ยอมไมสาํคัญ 
 โดยความเปนธาตุดิน ยอมไมสําคัญธาตุดินวา ของเรา ยอมไมยินดีธาตุดิน ขอนั้นเพราะเหตุ 
 อะไร เพราะปราศจากโมหะ เหตุโมหะสิ้นไป. 
      ยอมรูธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ... อาภัสสร- 
 *พรหม ... สุภกิณหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานัญจายตนพรหม ... 
 วิญญาณัญจายตนพรหม ... อากิญจัญญายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ... รูปที่ 
 ตนเห็น ... เสียงที่ตนฟง ... อารมณที่ตนทราบ ... วิญญาณท่ีตนรูแจง ... ความที่สักกายะเปน 
 อันเดียวกัน ... ความที่สักกายะตางกัน ... สักกายะทั้งปวง ... 
      ยอมรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน คร้ันรูพระนิพพานโดยความเปนพระ- 
 *นิพพานแลว ยอมไมสําคัญพระนิพพาน ยอมไมสําคัญในพระนิพพาน ยอมไมสําคัญโดยความ 
 เปนพระนิพพาน ยอมไมสําคญัพระนิพพานวา ของเรา ยอมไมยินดีพระนิพพาน ขอนั้นเพราะ 
 เหตุอะไร เพราะปราศจากโมหะ เหตุโมหะส้ินไป. 
      กําหนดภูมินัยที่ ๖ ดวยสามารถพระขีณาสพ. 



                กําหนดภูมินัยที่ ๗ ดวยสามารถพระศาสดา 
      [๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมพระตภาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรูธาตุดินโดยความ 
 เปนธาตุดินจริง คร้ันทรงรูยิ่งธาตุดินโดยความเปนธาตุดินจริงแลว ยอมไมทรงสําคัญธาตุดิน 
 ยอมไมทรงสําคัญในธาตุดิน ยอมไมทรงสําคัญโดยความเปนธาตุดิน ยอมไมทรงสําคัญธาตุดินวา 
 ของเรา ยอมไมทรงยินดีธาตุดิน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะธาตุดินนั้นพระตถาคต 
 กําหนดรูแลว. 
      ยอมทรงรูธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ... 
 อาภัสสรพรหม ... สุภกิณหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานัญจายตน- 
 *พรหม ... วิญญาณัญจายตนพรหม ... อากิญจัญญายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญาตนพรหม ... 
รูปที่ 
 ตนเห็น ... เสียงที่ตนฟง ... อารมณที่ตนทราบ ... วิญญาณท่ีตนรูแจง ... ความที่สักกายะเปน 
 อันเดียวกัน ... ความที่สักกายะตางกัน ... สักกายะทั้งปวง ... 
      ทรงรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน คร้ันทรงรูพระนิพพานโดยความเปนพระ- 
 *นิพพานแลว ยอมไมทรงสําคัญพระนิพพาน ยอมไมทรงสาํคัญในพระนิพพาน ยอมไมทรง 
 สําคัญโดยความเปนพระนิพพาน ยอมไมทรงสําคัญพระนิพพานวา ของเรายอมไมทรงยนิดี 
 พระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววาเพราะพระนิพพานน้ันพระตถาคตทรงกําหนดรูแลว. 
      กําหนดภูมินัยที่ ๗ ดวยสามารถพระศาสดา. 
                กําหนดภูมินัยที่ ๘ ดวยสามารถพระศาสดา 
      [๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรูธาตุดินโดยความ 
 เปนธาตุดินจริง คร้ันทรงรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินจริงแลวยอมไมทรงสําคัญธาตุดิน ยอมไม 
 ทรงสําคัญในธาตุดิน ยอมไมทรงสําคัญโดยความเปนธาตุดนิ ยอมไมทรงสาํคัญธาตุดินวา ของเรา 
 ยอมไมทรงยินดีธาตุดิน ขอนัน้เพราะเหตุอะไร? เรากลาววา เพราะทรงทราบวา ความเพลิดเพลิน 
 เปนมูลแหงทุกข เพราะภพจึงมีชาติ สัตวผูเกิดแลว ตองแก ตองตาย เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุ 
 ทั้งหลายเราจึงกลาววา พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะส้ินตัณหา สํารอกตัณหา 
 ดับตัณหา สละตัณหา สละคืนตัณหาเสียได โดยประการทั้งปวง 
      ยอมทรงรูยิง่ธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ... 
 อาภัสสรพรหม ... สุภกิณหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานัญจายตนพรหม ... 
 วิญญาณัญจายตนพรหม ... อากิญจัญญายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ... รูปที่ตน 
 เห็น ... เสียงทีต่นฟง ... อารมณที่ตนทราบ ... วิญญาณท่ีตนรูแจง ... ความที่สักกายะเปนอันเดียว 
 กัน ... ความที่สักกายะตางกัน ... สักกายะทั้งปวง ... 
      ทรงรูยิ่งพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน คร้ันทรงรูพระนิพพานโดยความเปนพระ 
 นิพพานแลว ยอมไมทรงสําคญัพระนิพพาน ยอมไมทรงสําคัญในพระนิพพาน ยอมไมทรงสําคัญ 
 โดยความเปนพระนิพพาน ยอมไมทรงสําคญัพระนิพพานวา ของเรา ยอมไมทรงยินดีพระนิพพาน 



 ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เรากลาววา เพราะทรงทราบวา ความเพลิดเพลินเปนมูลแหงทุกข เพราะ 
 ภพจึงมีชาติ สัตวผูเกิดแลว ตองแก ตองตาย เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย เราจึงกลาววา 
 พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะส้ินตัณหา สํารอกตัณหา ดับตัณหา สละตัณหา 
 สละคืนตัณหาเสียได โดยประการทั้งปวง. 
      กําหนดภูมินัยที่ ๘ ดวยสามารถพระศาสดา. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสมูลปริยายน้ีจบแลว ภิกษุเหลานั้นมีความพอใจชื่นชมภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 

จบ มูลปริยายสูตร ที่ ๑ 
---------------- 

๒. สัพพาสวสังวรสูตร 
                  วาดวยการสังวรในอาสวะทั้งปวง 
      [๑๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จประทยัอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปริยายวาดวยการสงัวรอาสวะท้ังปวงแกพวกเธอ พวกเธอจงฟง จงใสใจ 
 ใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา. 
      [๑๑] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้น 
 อาสวะของภิกษุผูรูอยู เห็นอยู เราไมกลาวความส้ินอาสวะของภิกษุผูไมรูอยู ไมเห็นอยู ดกูรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ความส้ินอาสวะจะมไีดแกภิกษุผูรูอะไร เห็นอยูอะไร ความส้ินอาสวะจะมีไดแกภิกษุ 
 ผูรูเห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการโดยไมแยบคาย 
 อาสวะทั้งหลายท่ียังไมเกดิขึ้น ยอมเกดิขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญขึ้น เมื่อภิกษุมนสิการ 
 โดยแยบคาย อาสวะท้ังหลายที่ยังไมเกิดขึ้น ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสือ่มสิน้ไป 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะที่จะพึงละไดเพราะการเห็นมีอยู ที่จะพึงละไดเพราะการสังวรก็มี ที่จะพึง 
 ละไดเพราะเสพเฉพาะก็มี ที่จะพึงละไดเพราะความอดกลั้นก็มี ที่จะพึงละไดเพราะเวนรอบก็มี 
 ที่จะพึงละไดเพราะบรรเทาก็มี ที่จะพึงละไดเพราะอบรมก็มี. 
                 วาดวยการละอาสวะไดเพราะการเห็น 
      [๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ที่จะพึงละไดเพราะการเห็น? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ปุถุชนในโลกน้ี ผูไมไดสดับ ไมไดเห็นพระอริยะทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของพระ 
 อริยะ ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ 
 ไมไดรับแนะนาํในธรรมของสัปบุรุษ ยอมไมรูทั่วถึงธรรมอันตนควรมนสิการ ยอมไมรูทัว่ถึงธรรม 
 อันตนไมควรมนสิการ เมื่อเขาไมรูทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิการ ไมรูทั่วถึงธรรมที่ไมควรมนสิการ 
 ยอมมนสิการธรรมที่ไมควรมนสิการ ยอมไมมนสิการธรรมที่ควรมนสิการ. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ไมควรมนสิการ ที่ปุถุชนมนสิการอยูเปนไฉน? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เมื่อปถุุชนนั้นมนสิการธรรมเหลาใดอยู กามาสวะก็ดี ภวาสะก็ดี อวิชชาสวะกด็ี ที่ยัง 
 ไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้น ทีเ่กิดขึน้แลว ยอมเจริญขึ้น ธรรมที่ไมควรมนสิการเหลานี้ ที่เขามนสิการ 
 อยู 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรมนสิการที่ปุถุชนไมมนสิการอยู เปนไฉน? เมื่อปุถุชน 
 นั้นมนสิการธรรมเหลาใดอยู กามาสวะกด็ี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดทีี่ยังไมเกิดขึน้ ยอมไม 
 เกิดขึ้น ที่เกิดขึน้แลว ยอมเสือ่มสิ้นไป ธรรมที่ควรมนสิการเหลานี้ ที่เขาไมมนสิการอยู อาสวะ 
 ทั้งหลายท่ียังไมเกิดขึน้ ยอมเกิดขึ้น ที่เกดิขึน้แลว ยอมเจริญแกปุถุชนนั้น เพราะมนสิการธรรม 
 ที่ไมควรมนสิการ และเพราะไมมนสิการธรรมที่ควรมนสิการ 
      ปุถุชนน้ันมนสิการอยูโดยไมแยบคายอยางนี้วา เราไดมีแลวในอดีตกาลหรือหนอ เรา 
 ไมไดมีแลวในอดีตกาลหรือหนอ ในอดีตกาลเราไดเปนอะไรหนอ ในอดีตกาลเราไดเปนอยางไร 
 หนอ ในอดีตกาลเราไดเปนอะไรแลวจึงเปนอะไรหนอ ในอนาคตกาลเราจักมีหรือหนอ ในอนาคต 
 กาลเราจักไมมหีรือหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไรหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอยางไรหนอ 
 ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไรแลวจึงจักเปนอะไรหนอ หรือวา ปรารภกาลปจจุบันในบัดน้ีมีความ 
 สงสัยขึ้นภายในวา เรามีอยูหรือ เราไมมีอยูหรือ เราเปนอะไรหนอ เราเปนอยางไรหนอ สัตวนี้ 
 มาแตไหนหนอ และมันจักไป ณ ที่ไหน. 
      เมื่อปุถุชนนั้นมนสิการอยูโดยไมแยบคายอยางนี้ บรรดาทิฏฐิ ๖ ทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่ง 
 ยอมเกดิขึ้น ทฏิฐิโดยจริงโดยแทยอมเกิดขึ้นแกปุถุชนนั้นวา ตนของเรามีอยู หรือวา ตนของเรา 
 ไมมีอยู หรือวา เรายอมรูชัดตนดวยตนเอง หรือวา เรายอมรูชัดสภาพมิใชตนดวยตนเอง หรือวา 
 เรายอมรูตนดวยสภาพมิใชตน อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิยอมเกิดมแีกปุถุชนนั้นอยางนี้วา ตนของเรา 
 นี้เปนผูเสวย ยอมเสวยวิบากแหงกรรมทั้งดีทั้งชั่วในอารมณนั้นๆ ก็ตนของเรานี้นั้นเปนของ 
 แนนอนยั่งยืนเที่ยงแท ไมแปรปรวนเปนธรรมดา จักต้ังอยูอยางนั้นเสมอดวยสิ่งยั่งยืนแท ขอนี้ 
 เรากลาววาทิฏฐิ ชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ สิ่งที่ประกอบ 
 สัตวไวคือทิฏฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา ปุถุชนผูไมไดสดับผูประกอบดวยทิฏฐิสังโยชน 
 ยอมไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมไมพนจากทกุข. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวกผูสดับแลว ผูเห็นพระอริยะทั้งหลาย ฉลาดในธรรมของ 
 พระอริยะ ไดรับแนะนําดวยดใีนธรรมของพระอริยะ ผูเห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ 
 ไดรับคําแนะนําดวยดีในธรรมของสัปบุรุษ ยอมรูทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิการ และไมควรมนสิการ 
 เมื่ออริยสาวกนั้นรูทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิการ และไมควรมนสิการ ยอมไมมนสิการธรรมที่ไมควร 
 มนสิการ และมนสิการธรรมที่ควรมนสิการ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรมนสิการเหลาไหน ที่อริยสาวกไมมนสิการ? เมื่ออริย- 
 *สาวกน้ันมนสิการธรรมเหลาใดอยู กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะกด็ี ที่ยังไมเกิดขึน้ยอม 
 เกิดขึ้น ที่เกิดขึน้แลว ยอมเจริญขึ้น ธรรมที่ไมควรมนสิการเหลานี้ ที่อริยสาวกไมมนสิการ. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ควรมนสิการเหลาไหน ที่อริยสาวกมนสิการอยู? เมื่ออริยสาวก 
 นั้นมนสิการธรรมเหลาใดอยู กามาสวะกด็ี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ทีย่ังไมเกิดขึ้น ยอม 
 ไมเกิดขึ้น ทีเ่กดิขึ้นแลว ยอมเสื่อมสิ้นไป ธรรมที่ควรมนสิการเหลานี้ ที่อริยสาวกมนสิการอยู 
 อาสวะทั้งหลายท่ียังไมเกดิขึ้น จะไมเกดิขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว จะเส่ือมสิ้นไปแกอริยสาวกนั้น 
 เพราะไมมนสกิารธรรมที่ไมควรมนสิการ และเพราะมนสิการธรรมที่ควรมนสิการ. 
      อริยสาวกนั้น ยอมมนสิการโดยแยบคายวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข 
 นี้ปฏิปทาใหถึงความดับทุกข เมื่ออริยสาวกน้ันมนสิการอยูโดยแยบคายอยางนี้ สังโยชน ๓ คือ 
 สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ยอมเสื่อมสิ้นไป ดกูรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี ้
 เรากลาววา จะพึงละไดเพราะการเห็น 
      [๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ที่จะพึงละไดเพราะการสังวร? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลวเปนผูสํารวมแลวดวยความสํารวม 
 ในจักขุนทรียอยู ก็อาสวะและความเรารอนอนักระทําความคับแคนเหลาใด พึงเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น 
 ผูไมสํารวมจักขุนทรีย อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุ 
 นั้น ผูสํารวมจักขุนทรียอยูอยางนี้. 
      ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว     เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในโสตินทรียอยู ... 
      ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว     เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในฆานินทรียอยู ... 
      ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว     เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในชิวหินทรียอยู ... 
      ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว     เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในกายินทรียอยู ... 
      ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว     เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในมนินทรียอยู ก ็
 อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุผูไมสํารวมใน 
 มนินทรียอยู อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุผูสาํรวม 
 ในมนินทรียอยูอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา จะพึงละไดเพราะการสังวร 
               วาดวยละอาสวะไดเพราะการพิจารณาเสพ 
      [๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ที่จะพึงละไดเพราะการพิจารณาเสพ? 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว เสพจีวรเพียงเพ่ือกาํจัด 
 หนาว รอน สัมผัส แหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพ่ือจะปกปด 
 อวัยวะที่ใหความละอายกําเริบ พิจารณาโดยแยบคายแลว เสพบิณฑบาตมิใชเพ่ือจะเลน มิใช 
 เพ่ือมัวเมา มิใชเพ่ือประดับ มิใชเพ่ือตบแตง เพียงเพ่ือใหกายนี้ดํารงอยู เพ่ือใหเปนไป 
 เพ่ือกําจัดความลําบาก เพ่ืออนุเคราะหแกพรหมจรรย ดวยคิดวา จะกําจัดเวทนาเกาเสียดวย 
 จะไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้นดวย ความเปนไป ความไมมีโทษ และความอยูสบายดวย จักมีแกเรา 
 ฉะนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว เสพเสนาสนะ เพียงเพ่ือกําจดัหนาวรอน สัมผัสแหงเหลือบ 
 ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพ่ือบรรเทาอันตรายแตฤดู เพ่ือร่ืนรมยในการหลีก 
 ออกเรนอยู พิจารณาโดยแยบคายแลว เสพบริขาร คือ ยาอันเปนปจจัยบําบัดไข เพียงเพ่ือกําจัด 



 เวทนาที่เกดิแตอาพาธตางๆ ที่เกิดขึ้นแลว เพ่ือความเปนผูไมมีอาพาธเบียดเบียนเปนอยางยิง่. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงบังเกิดขึ้น 
 แกภิกษุนั้นผูไมพิจารณาเสพปจจัยอันใดอันหน่ึง อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคน 
 เหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุนั้น ผูพิจารณาเสพอยูอยางนี้ ดกูรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี ้
 เรากลาววา จะพึงละไดเพราะการพิจารณาเสพ. 
      [๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ที่จะพึงละไดเพราะความอดกลั้น? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลวเปนผูอดทนตอหนาว รอน หิว 
 ระหาย สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เปนผูมีชาติของผูอดกลัน้ตอ 
 ถอยคําที่ผูอื่นกลาวชั่ว รายแรงตอเวทนาที่มีอยูในตัว ซ่ึงบังเกิดขึ้นแลว เปนทุกข กลา แข็ง 
 เผ็ดรอน ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่ชอบใจ อาจพลาชีวิตเสียได. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงบังเกิด 
 ขึ้นแกภิกษุนั้นผูไมอดกล้ันอยู อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลานั้น ยอมไมม ี
 แกภิกษุนั้น ผูอดกลั้นอยูอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา จะพึงละได 
 เพราะความอดกลั้น. 
      [๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหนที่จะพึงละไดเพราะความเวนรอบ? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลวเวนชางที่ดุราย มาที่ดุราย โคทีดุ่ราย 
 สุนัขที่ดุราย งู หลักตอ สถานที่มีหนาม บอ เหว แองน้ําครํา บอน้ําครํา เพ่ือนพรหมจรรย 
 ผูเปนวิญูชนทั้งหลาย พึงกําหนดลงซ่ึงบุคคลผูนั่ง ณ ที่มิใชอาสนะเห็นปานใด ผูเทยีวไป 
 ณ ที่มิใชโคจรเห็นปานใด ผูคบมิตรที่ลามกเห็นปานใด ในสถานทั้งหลายอันลามก ภิกษุนั้น 
 พิจารณาโดยแยบคายแลว เวนที่มิใชอาสนะนั้น ที่มิใชโคจรนั้น และมิตรผูลามกเหลานั้น ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย จริงอยู อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงบังเกิดขึ้นแก 
 ภิกษุนั้น ผูไมเวนสถานหรือบุคคลอันใดอันหนึ่ง อาสวะและความเรารอนอนักระทําความคับแคน 
 เหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุนั้น ผูเวนรอบอยูอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา 
 จะพึงละไดเพราะการเวนรอบ 
      [๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหนที่จะพึงละไดเพราะความบรรเทา? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลวยอมอดกลั้น ยอมละ ยอมบรรเทา 
 กามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ทําใหสิ้นสูญ ใหถึงความไมมี ยอมอดกล้ัน ยอมละ ยอมบรรเทา พยาบาท 
 วิตกที่เกิดขึ้นแลว ทําใหสิ้นสูญ ใหถึงความไมมี ยอมอดกลัน้ ยอมละ ยอมบรรเทา วิหิงสา 
 วิตกที่เกิดขึ้นแลว ทําใหสิ้นสูญ ใหถึงความไมมี ยอมอดกลัน้ ยอมละ ยอมบรรเทาธรรมที่เปน 
 บาปอกุศลที่บังเกิดขึ้นแลว ทําใหสิ้นสูญ ใหถึงความไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะและความ 
 เรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ผูไมบรรเทาธรรมอันใดอันหนึ่ง 
 อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุผูบรรเทาอยูอยางนี้ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา จะพึงละไดเพราะความบรรเทา. 



                  วาดวยละอาสวะไดเพราะการอบรม 
      [๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหลาไหนที่จะพึงละไดเพราะอบรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัย 
 วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละลง เจริญธัมมวิจยสมัโพชฌงค ... เจริญวิริยสัมโพชฌงค ... 
 เจริญปติสัมโพชฌงค ... เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ... เจริญสมาธิสัมโพชฌงค ... เจริญอุเบกขาสัม- 
 *โพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ผูไมอบรมธรรม 
 อันใดอันหน่ึง อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุนัน้ 
 ผูอบรมอยูอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา จะพึงละไดเพราะอบรม. 
      [๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุวา อาสวะเหลาใด อันภิกษุใดพึงละไดเพราะการ 
 เห็น อาสวะเหลานั้น อันภิกษุนั้นไดแลวเพราะการเห็น อาสวะเหลาใดอันภิกษุใดพึงละไดเพราะ 
 การสังวร อาสวะเหลานั้น อันภิกษุนั้นละไดแลวเพราะการสังวร อาสวะเหลาใด อันภิกษุใด 
 พึงละไดเพราะการพิจารณาเสพ อาสวะเหลานั้น อันภิกษุนั้นละไดแลวเพราะการพิจารณาเสพ 
 อาสวะเหลาใด อันภิกษุใด พึงละไดเพราะความอดกลั้น อาสวะเหลานั้น อันภิกษุนั้นละได 
 แลวเพราะความอดกลั้น อาสวะเหลาใด อันภิกษุใดพึงละไดเพราะการเวนรอบ อาสวะเหลาน้ัน 
 อันภิกษุนั้นละไดแลว เพราะการเวนรอบ อาสวะเหลาใด อันภิกษุใด พึงละไดเพราะการบรรเทา 
 อาสวะเหลานัน้ อันภิกษุนั้นละไดแลวเพราะการบรรเทา อาสวะเหลาใด อันภิกษุใดพึงละได 
 เพราะการอบรม อาสวะเหลาน้ัน อันภิกษุนั้นละไดแลวเพราะการอบรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 นี้เรากลาววา เปนผูสํารวมดวยความสังวรในอาสวะทั้งปวงอยู ตัดตัณหาไดแลว ยังสังโยชนให 
 ปราศไปแลว ไดทําที่สุดแหงทกุขเพราะความตรัสรู ดวยการเห็นและการละมานะโดยชอบ. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสสังวรปริยายน้ีแลว ภิกษุเหลานั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมี- 
 *พระภาค ฉะนี้แล. 
                    จบ สัพพาสวสังวรสูตร ที่ ๒ 
                          --------- 
                       ๓. ธรรมทายาทสูตร 
                      วาดวยทายาทแหงธรรม 
      [๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา พระเจาขา ดังนี้. 
      [๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเปนธรรมทายาท 
 ของเราเถิด อยาเปนอามิสทายาทของเราเลย เรามีความเอ็นดใูนพวกเธออยูวา ทําอยางไรหนอ 
 สาวกทั้งหลายของเราจะพึงเปนธรรมทายาท จะไมพึงเปนอามิสทายาท 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอจะพึงเปนอามิสทายาทของเรา ไมเปนธรรมทายาทไซร ดวย 
 ความที่พวกเธอเปนอามิสทายาท ไมเปนธรรมทายาทนั้น ทัง้พวกเธอ ทั้งเราพึงถูกวิญูชนติ 
 เตียนไดวา พวกสาวกของพระศาสดาพากันเปนอามิสทายาทไมเปนธรรมทายาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เปนธรรมทายาทของเราไมเปนอามิสทายาทไซร ดวยความที่พวกเธอเปนธรรมทายาท ไมเปนอามิส 
 ถาพวกเธอพึง ทายาทน้ัน ทั้งพวกเธอทั้งเราไมพึงถูกวิญูชนติเตียนวา พวกสาวกของพวกเธอ 
 พระศาสดาพากันเปนธรรมทายาท ไมเปนอามิสทายาท เพราะเหตุนั้นแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ทั้งหลายจงเปนธรรมทายาทของเราเถิด อยาเปนอามิสทายาทเลย เรามีความเอ็นดูในพวกเธออยูวา 
 ทําอยางไรหนอสาวกทั้งหลายของเราพึงเปนธรรมทายาท ไมพึงเปนอามสิทายาท. 
      [๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเราบริโภคเสร็จ อิ่มหนําสําราญเปนอันดีเพียงพอแก 
 ประโยชนแลว แตบิณฑบาตของเรายังมเีหลืออยู อันจําตองทิง้ ในเวลานั้น ภิกษุสองรูปอัน 
 ความหิวและความถอยกําลังครอบงําแลวพากันมา เราพึงกลาวกะเธอทั้งสองนั้นอยางนี้วา ดกูร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราบริโภคเสร็จ อิ่มหนําสําราญเปนอันดี เพียงพอแกประโยชนแลว แตบิณฑบาตนี้ 
 ของเรายังมเีหลืออยู อันจําตองทิ้ง ถาเธอทั้งหลายหวังจะบริโภค ก็จงบริโภคเถิด ถาเธอทั้งหลาย 
 จักไมบริโภค เราทิ้งเสียในทีท่ีป่ราศจากของสดเขียว หรือจักเทเสียในน้ําที่ไมมีตัวสัตว ณ บัดน้ี 
      ภิกษุสองรูปน้ัน รูปหนึ่งมีความคิดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเสวยเสร็จอิ่มหนําสําราญ 
 เปนอันดี เพียงพอแกประโยชนแลว แตบิณฑบาตของพระผูมีพระภาคนี้ยังมีเหลืออยู อันจาํตอง 
 ทิ้ง ถาเราทั้งหลายจักไมบริโภค พระพระผูมีภาคก็จักทรงทิ้งในที่ที่ปราศจากของสดเขียว หรือจักทรง 
 เทเสียในน้ําที่ไมมีตัวสัตว ณ บัดน้ี แตพระผูมีพระภาคตรัสสอนไวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวก 
 เธอจงเปนธรรมทายาทของเราเถิด อยาเปนอามิสทายาทเลย ก็บิณฑบาตนี้เปนอามิสอยางใดอยาง 
 หน่ึง อยากระนั้นเลย เราไมพึงบริโภคบิณฑบาตนี้ พึงยังคืนและวันนี้ใหลวงไปอยางนี้ดวยความ 
 หิวและความถอยกําลังนี้แหละ เธอจึงไมบริโภคบิณฑบาตนั้น แลวยังคืนและวันนั้นใหลวงไป 
 อยางนี้ ดวยความหิวและความถอยกําลังนั้นเอง. 
      สวนภิกษุรูปที่ ๒ มีความคิดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเสวยเสร็จอิ่มหนําสําราญเปนอันดี 
 เพียงพอแกประโยชนแลว แตบิณฑบาตของพระผูมีพระภาคนี้ ยังมีเหลืออยู อันจําตองทิ้ง ถาเรา 
 ทั้งหลายจักไมบริโภค พระผูมีพระภาคจักทรงทิ้งในที่ที่ปราศจากของสดเขยีว หรือจักทรงเทเสีย 
 ในน้ําที่ไมมีตัวสัตว ณ บัดน้ี อยากระนั้นเลย เราพึงบริโภคบิณฑบาตนี้ บรรเทาความหิวและ 
 ความถอยกําลงั พึงยังคืนและวันนี้ใหลวงไปอยางนี้ เธอจงึบริโภคบิณฑบาตน้ัน บรรเทาความหิว 
 และความถอยกําลัง พึงยังคืนและวันนั้นใหลวงไปอยางนี้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น แมจะบริโภคบิณฑบาตนั้น บรรเทาความหิวและความถอย 
 กําลัง พึงยังคืนและวันนั้นใหลวงไปอยางนี้ ถึงอยางนั้น ภิกษุรูปกอนโนน ยังนาบูชาและสรรเสริญ 
 กวา ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะขอนั้นจักเปนไปเพ่ือความมักนอย สนัโดษ 
 ขัดเกลา เลี้ยงงาย ปรารภความเพียร แกภิกษุนั้นสิ้นกาลนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น 
 แล พวกเธอจงเปนธรรมทายาทของเราเถิด อยาเปนอามิสทายาทของเราเลย เรามีความเอ็นดู 



 ในพวกเธอวา ทําอยางไรหนอ พวกสาวกของเราพึงเปนธรรมทายาท ไมพึงเปนอามิสทายาท 
 พระผูมีพระภาคสุคตเจา ไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว จึงเสด็จลุกจากอาสนะเขาสูพระวิหาร. 
                   ปญหาการไมตามศึกษาความสงัด 
      [๒๓] คร้ังนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไมนาน ทานพระสารีบุตรจึงเรียกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรวา ขอรับ ดังนี้. 
 ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้วา ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย เมือ่พระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวก 
 ทั้งหลายยอมไมศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทาไร เมื่อพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวก 
 ทั้งหลายยอมศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทาไร? 
      ภิกษุเหลานั้นเรียนวา ขาแตทานผูมีอายุ พวกกระผมมาแตที่ไกล ก็เพ่ือจะทราบเน้ือ 
 ความแหงภาษิตขอนี้ ในสํานักทานพระสารีบุตร พวกกระผมขอโอกาส ขอเนื้อความแหงภาษิต 
 ขอนี้ จงแจมแจงกะทานพระสารีบุตรเทานั้นเถิด ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอทานพระสารีบุตรแลว 
 จักทรงจําไว. ทานพระสารีบุตรจึงกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาอยางนั้น พวกทานจงฟง 
 จงใสใจใหดี เราจักกลาว. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว. 
      [๒๔] ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เมือ่พระศาสดาเสด็จ 
 อยูสงัดแลว สาวกทั้งหลายยอมไมศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ? ดูกรทานผูม ี
 อายุทั้งหลาย เมื่อพระศาสดาเสร็จอยูสงัดแลว สาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ ไมศึกษาความ 
 สงัดตาม คือ พระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหลาใด สาวกทัง้หลายไมละธรรมเหลานั้น เปนผูมัก 
 มาก ยอหยอน เปนหัวหนาในการทอถอย ทอดธุระในความสังกัด. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุ- 
 *ผูเถระอันวิญูชนพึงติเตียนได ดวยเหตุสามสถาน คือ อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยสถานที่หนึ่ง 
 นี้วา เมื่อพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว พระสาวกทั้งหลายไมศึกษาความสงัดตาม อันวิญูชนพึง 
 ติเตียนไดดวยสถานที่สองนี้วา พระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหลาใด สาวกทั้งหลายไมละธรรม 
 เหลานั้น อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยสถานที่สามน้ีวา สาวกทั้งหลายเปนผูมักมาก ยอหยอน 
 เปนหัวหนาในการทอถอย ทอดธุระในความสงัด. ภิกษุผูเถระ อันวิญูชนพึงติเตียนดวยเหตุ 
 สามสถานเหลานี้. 
      บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูมัชฌิมะ อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยเหตุสามสถาน คือ 
 อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยสถานที่หน่ึงนี้วา เมื่อพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวกทั้งหลาย 
 ไมศึกษาความสงัดตาม อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยสถานที่สองนี้วา พระศาสดาตรัสถึงการ 
 ละธรรมเหลาใด สาวกทั้งหลายไมละธรรมเหลานั้น อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยสถานที่สามน้ีวา 
 สาวกทั้งหลายเปนผูมักมาก ยอหยอน เปนหัวหนาในการทอถอย ทอดธุระในความสงัด. ภิกษุผู 
 มัชฌิมะ อันวญิูชนพึงติเตียนไดดวยเหตุสามสถานเหลานี้. 
      บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูนวกะ อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยเหตุสามสถาน คือ 
 อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยสถานที่หน่ึงนี้วา เมื่อพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวกทั้งหลายไม 
 ศึกษาความสงัดตาม อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยสถานที่สองน้ีวา พระศาสดาตรัสถึงการละธรรม 



 เหลาใด สาวกทั้งหลายไมละธรรมเหลานั้น อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยสถานที่สามน้ีวา สาวก 
 ทั้งหลายเปนผูมักมาก ยอหยอน เปนหัวหนาในการทอถอย ทอดธุระในความสงัด. ภิกษุผูนวกะ 
 อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยเหตุสามสถานเหลานี้. 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวกทั้งหลายช่ือวาไมศึกษา 
 ความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทานี้แล. 
                    การตามศึกษาเร่ืองความสงัด 
      [๒๕] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็เมื่อพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวกท้ังหลาย 
 ยอมศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทาไร? ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย เมือ่พระศาสดาเสด็จ 
 อยูสงัดแลว สาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ยอมศึกษาความสงัดตาม คือ พระศาสดาตรัสถึง 
 การละธรรมเหลาใด สาวกทั้งหลายละธรรมเหลานั้น ไมเปนผูมักมาก ไมเปนผูยอหยอนทอดธุระ 
 ในการทอถอย เปนหัวหนาในความสงัด. 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย บรรดาสาวกเหลานั้น ภิกษุผูเปนเถระ อันวิญูชนพึงสรรเสริญ 
 ดวยเหตุสามสถาน คือ อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวยสถานที่หน่ึงนี้วา เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู 
 สงัดแลว สาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตาม อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวยสถานที่สองนี้วา พระ- 
 *ศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหลาใด สาวกทั้งหลายละธรรมเหลานั้น อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวย 
 สถานที่สามน้ีวา สาวกทั้งหลายไมเปนผูมักมาก ไมเปนผูยอหยอน ทอดธรุะในความทอถอย 
 เปนหัวหนาในความสงัด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระ อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวย 
 เหตุสามสถานเหลานี้. 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย บรรดาสาวกเหลานั้น ภิกษุผูมัชฌิมะ อันวิญูชนพึงสรรเสริญ 
 ดวยเหตุสามสถาน คือ อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวยสถานที่หน่ึงนี้วา เมื่อพระศาสดาเสด็จอยูสงัด 
 แลว สาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตาม อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวยสถานที่สองนี้วา พระ- 
 *ศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหลาใด สาวกทั้งหลายละธรรมเหลานั้น อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวย 
 สถานที่สามน้ีวา สาวกทั้งหลายไมเปนผูมักมาก ไมเปนผูยอหยอน ทอดธรุะในความทอถอย 
 เปนหัวหนาในความสงัด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมัชฌิมะ อันวิญูชนพึงสรรเสริญ 
 ดวยเหตุสามสถานเหลานี้. 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย บรรดาสาวกเหลานั้น ภิกษุผูนวกะ อันวิญูชนพึงสรรเสริญ 
 ดวยเหตุสามสถาน คือ อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวยสถานที่หน่ึงนี้วา เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู 
 สงัดแลว สาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตาม อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวยสถานที่สองนี้วา 
 พระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหลาใด สาวกทั้งหลายละธรรมเหลานั้น อันวญิูชนพึงสรรเสริญ 
 ดวยสถานที่สามน้ีวา สาวกทั้งหลายไมเปนผูมักมาก ไมเปนผูยอหยอน ทอดธุระในความทอถอย 
 เปนหัวหนาในความสงัด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูนวกะ อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวย 
 เหตุสามสถานเหลานี้. 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวกทั้งหลาย ชื่อวาศึกษา 



 ความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทานี้แล. 
      [๒๖] ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย บรรดาธรรมดังกลาวแลวนั้น โลภะและโทสะ เปน 
 ธรรมลามก มัชฌิมาปฏิปทา เพ่ือละโลภะและโทสะมีอยู ทําความเห็น ทําความรู ยอมเปนไปเพ่ือ 
 เขาไประงับ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพ่ือนิพพาน. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ก็มัชฌิมาปฏิทาปนั้น 
 ทําความเห็น ทําความรู ยอมเปนไปเพ่ือเขาไประงับ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพ่ือนิพพาน 
 เปนไฉน? อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ เห็นชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ 
 เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ต้ังใจชอบ. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทา 
 นี้นั้นแล ทําความเห็น ทําความรู เปนไปเพ่ือเขาไประงับ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพ่ือนิพพาน. 
                        การปฏิบัติสายกลาง 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย บรรดาธรรมดังกลาวแลวน้ัน ความโกรธและความผูกโกรธไว 
 เปนธรรมลามก ... ความลบหลูและความตีเสมอ เปนธรรมลามก ... ความริษยาและความตระหนี่ 
 เปนธรรมลามก ... ความเจาเลหและความโออวด เปนธรรมลามก ... ความหัวดื้อและความแขงด ี
 เปนธรรมลามก ... ความถือตัวและความดูหมิ่น เปนธรรมลามก ... ความเมาและความเลินเลอ เปน 
 ธรรมลามก มัชฌิมาปฏิปทาเพ่ือละความเมาและความเลินเลอมีอยู ทําความเห็น ทําความรู ยอม 
 เปนไปเพ่ือเขาไประงับ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพ่ือนิพพาน. ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย 
 มัชฌิมาปฏิปทาน้ัน ทําความเห็น ทําความรู ยอมเปนไปเพ่ือเขาไประงับ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือ 
 ตรัสรู เพ่ือนิพพาน เปนไฉน? อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ เห็นชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ 
 การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ต้ังใจชอบ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย 
 มัชฌิมาปฏิปทาน้ีแล ทําความเห็น ทําความรู ยอมเปนไปเพ่ือเขาไประงับ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือ 
 ตรัสรู เพ่ือนิพพาน. 
      ทานพระสารีบุตรไดกลาวภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชม ยินดีภาษิตของทาน 
 พระสารีบุตร ฉะนี้แล. 
                     จบ ธรรมทายาทสูตร ที่ ๓ 
                       --------------- 
                         ๔. ภยเภรวสูตร 
                  วาดวยสิ่งที่เปนภัยและนาหวาดกลัว 
      [๒๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ชาณุโสณีพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ 
 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      [๒๘] ชาณุโสณีพราหมณนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา 
 ขาแตทานพระโคดม กุลบุตรเหลาใดมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิต อุทิศเฉพาะทานพระโคดม 



 ทานพระโคดมทรงเปนหัวหนาของกุลบุตรเหลานั้น ทรงมีอุปการะมากแกกลุบุตรเหลานั้น ทรงยัง 
 กุลบุตรเหลานั้นใหถือเอาตาม และประชุมชนนั้น ยอมปฏิบัติตามแบบอยางของทานพระโคดม 
 หรือ? พระผูมพีระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ขอนี้อยางนัน้ ดูกรพราหมณ ขอนี้อยางนัน้ 
 กุลบุตรเหลาใดมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิตอุทิศเฉพาะเรา เราเปนหัวหนาของกุลบุตรเหลานั้น 
 มีอุปการะมากแกกุลบุตรเหลานั้น ยังกุลบุตรเหลานั้นใหถือเอาตาม และประชุมชนนั้น ยอม 
 ปฏิบัติตามแบบอยางของเรา. 
      [๒๙] ชา. ขาแตทานพระโคดม เสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปล่ียว 
 ยากที่จะเปนอยูได ในภาวะที่โดดเดีย่ว ความสงัดกาย ยากทีจ่ะทําได ยากทีจ่ะยินดไีด ปาทัง้หลาย 
 ประหน่ึงจะชักพาใจของภิกษุผูยังไมไดสมาธไิปเสีย. 
      ภ. ขอนี้เปนอยางนั้น พราหมณ ขอนี้เปนอยางนั้น พราหมณ เสนาสนะอันสงัด 
 ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว ยากท่ีจะเปนอยูได ในภาวะที่โดดเดีย่ว ความสงัดกาย ยากที่จะ 
 ทําได ยากที่จะยินดีได ปาทั้งหลายประหนึ่งจะชักพาใจของพระภิกษุผูยังไมไดสมาธไิปเสีย. 
      [๓๐] ภ. ดูกรพราหมณ แมเราเมื่อเปนโพธสิัตว ยังมิไดตรัสรูกอนตรัสรูทีเดียว 
 ไดมีความดําริดังนี้วา เสนาสนะอันสงัด ทีเ่ปนปาและเปนปาเปลี่ยว ยากที่จะเปนอยูได ในภาวะ 
 ที่โดดเดี่ยว ความสงัดกาย ยากที่จะทําได ยากที่จะยินดีได ปาทั้งหลายประหนึ่งวาจะชักพาใจ 
 ของภิกษุผูยังไมไดสมาธไิปเสีย. 
      [๓๑] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดงันี้วา สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
 เหลาหน่ึง มีกายกรรมไมบริสุทธิ์ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว 
 สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอนัเปนอกุศล เพราะโทษ 
 ของตน คือ มีกายกรรมไมบริสุทธิ์เปนเหตุ. สวนเรามีกายกรรมไมบริสุทธิ์ เสพเสนาสนะอันสงัด 
 ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว หามิได เราเปนผูมีกายกรรมบริสุทธิ์. พระอริยะเหลาใด มีกายกรรม 
 บริสุทธิ์ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลีย่ว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็ 
 เปนพระอริยะองคหน่ึง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความเปนผูมีกายกรรมอันบริสุทธิ์นี้ในตน 
 จึงถึงความเปนผูมีขนตกโดยยิ่ง เพ่ืออยูในปา. 
                     ทรงกําหนดรูเสนาสนะ ๑๖ 
      [๓๒] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
 มีวจีกรรมไมบริสุทธิ์ ... มีมโนกรรมไมบริสุทธิ์ ... มีอาชีวะไมบริสุทธิ์ ยอมเสพเสนาสนะอัน 
 สงัดที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ยอมเรียกรองความกลัวและ 
 ความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษของตน คือ มีอาชีวะไมบริสุทธิ์เปนเหตุ สวนเรามีอาชีวะไม 
 บริสุทธิ์เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยวหามิได เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์. 
 พระอริยะเหลาใดมีอาชีวะบริสุทธิ์ เสพเสนาสนะอันสงัด ทีเ่ปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดา- 
 *พระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ 
 นี้ในตนจึงถึงความเปนผูมขีนตกโดยยิ่ง เพ่ืออยูในปา. 



      [๓๓] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
 มีความอยากได มีราคะกลาในกามทั้งหลาย ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ทีเ่ปนปาและเปน 
 ปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล 
 เพราะโทษของตน คือ มีความอยากไดมากและมีราคะกลาในกามท้ังหลายเปนเหตุ ดูกรพราหมณ 
 สวนเรามีความอยากไดมาก มีราคะกลาในกามท้ังหลาย เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปน 
 ปาเปลี่ยว หามิได เราเปนผูไมมีความอยากได. พระอริยะเหลาใด ไมมีความอยากได เสพเสนะ 
 อันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปล่ียว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหน่ึง ดูกรพราหมณ 
 เราเห็นชัดซ่ึงความเปนผูไมมคีวามอยากไดนีใ้นตน จึงถึงความเปนผูมขีนตกโดยยิ่ง เพ่ืออยู 
 ในปา. 
      [๓๔] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วาสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
 มีจิตพยาบาท มีความดําริในใจชั่ว ยอมเสพเสนาสนะอันสงดั ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว 
 สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอนัเปนอกุศล เพราะโทษ 
 ของตน คือ ความมีจิตพยาบาทและมีความดาํริในใจชั่วเปนเหตุ. สวนเรามีจิตพยาบาท มีความ 
 ดําริในใจชั่ว เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว หามิได เราเปนผูมีจิตประกอบ 
 ดวยเมตตา. พระอริยะเหลาใด มีจิตประกอบดวยเมตตา เสพเสนาสนะอันสงัดที่เปนปาและ 
 เปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความ 
 เปนผูมีจิตประกอบดวยเมตตานี้ในตน จึงถึงความเปนผูมขีนตกโดยยิ่ง เพ่ืออยูในปา. 
      [๓๕] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด 
 เหลาหน่ึง อันถีนมิทธะกลุมรุมแลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว 
 สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอนัเปนอกุศล เพราะโทษ 
 ของตน คือ ถูกถีนมิทธะกลุมรุมเปนเหตุ. สวนเราอันถีนมิทธะกลุมรุมแลว เสพเสนาสนะอันสงัด 
 ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว หามิได เราเปนผูปราศจากถีนมิทธะ พระอริยะเหลาใด ปราศจาก 
 ถีนมิทธะ เสพเสนาสนะอันสงดั ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก ็
 เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความเปนผูปราศจากถีนมิทธะน้ีในตน จึงถึงความเปน 
 ผูมีขนตกโดยยิง่ เพ่ืออยูในปา. 
      [๓๖] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดงันี้วา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
 หน่ึง ฟุงซาน มีจิตไมสงบระงับ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว 
 สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอนัเปนอกุศล เพราะโทษ 
 ของตน คือ ความฟุงซานและมีจิตไมสงบ ระงับเปนเหตุ. ดูกรพราหมณ สวนเราฟุงซาน 
 มีจิตไมสงบระงับ เสพเสนาสนะอันสงัด ทีเ่ปนปาและเปนปาเปลี่ยว หามิได เราเปนผูจิตสงบ 
 ระงับแลว. พระอริยะเหลาใด มีจิตสงบระงับ เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปน 
 ปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความเปน 
 ผูมีจิตสงบระงับนี้ในตน จึงถึงความเปนผูมขีนตกโดยยิ่ง เพ่ืออยูในปา. 



      [๓๗] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด 
 เหลาหน่ึง มีความสงสัยเคลือบแคลง ยอมเสพเสนาสนะอันสงดั ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว 
 สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอนัเปนอกุศล เพราะโทษ 
 ของตน คือ มีความสงสัยและเคลือบแคลงเปนเหตุ, สวนเรามีความสงสัยเคลือบแคลง เสพ- 
 *เสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว หามิได เราเปนผูขามความเคลือบแคลงเสียแลว. 
 พระอริยะเหลาใด ขามความเคลือบแคลงเสียแลว เสพเสนาสนะอันสงัด ทีเ่ปนปาและเปน 
 ปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความ 
 เปนผูขามความเคลือบแคลงนี้ในตน จึงถึงความเปนผูมขีนตกโดยยิ่ง เพ่ืออยูในปา. 
      [๓๘] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด 
 เหลาหน่ึง ยกตนขมผูอื่น ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลีย่ว 
 สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอนัเปนอกุศล เพราะโทษ 
 ของตน คือ ความยกตนและขมผูอื่นเปนเหตุ. สวนเรายกตน ขมผูอื่น. เสพเสนาสนะ 
 อันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปล่ียว หามิได เราเปนผูไมยกตน ไมขมผูอื่น. พระอริยะเหลาใด 
 เปนผูไมยกตน ไมขมผูอื่น เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระ 
 อริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความเปนผูไมยกตน ไมขมผูอื่น 
 นี้ในตน จึงถึงความเปนผูมขีนตกโดยยิ่ง เพ่ืออยูในปา. 
      [๓๙] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด 
 เหลาหน่ึง เปนผูหวาดหวั่น มีชาติแหงคนขลาด ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปน 
 ปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดเปนอันอกุศล 
 เพราะโทษของตน คือ มีความหวาดหว่ันและมีชาติแหงคนขลาดเปนเหตุ. สวนเราเปนผูหวาดหวั่น 
 มีชาติแหงคนขลาด เสพเสนาสนะอันสงัดทีเ่ปนปาและเปนปาเปลี่ยว หามไิด เราเปนผูปราศจาก 
 ความหวาดกลัว. พระอริยะเหลาใด ปราศจากความหวาดกลวั เสพเสนาสนะอันสงัด ทีเ่ปนปา 
 และเปนปาเปลีย่ว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึง 
 ความเปนผูปราศจากความหวาดกลัวน้ีในตน จึงถึงความเปนผูมีขนตกโดยยิง่ เพ่ืออยูในปา. 
      [๔๐] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด 
 เหลาหน่ึง ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปน 
 ปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล 
 เพราะโทษของตน คือ ความปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเปนเหตุ. สวนเราปรารถนา 
 ลาภสักการะและความสรรเสริญ เสพเสนาสนะอันสงัด ทีเ่ปนปาและเปนปาเปลี่ยว หามิได เรา 
 เปนผูมีความปรารถนานอย. พระอริยะเหลาใด มีความปรารถนานอย เสพเสนาสนะอันสงัด 
 ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็น 
 ชัดซ่ึงความเปนผูปรารถนานอยนี้ในตน จึงถึงความเปนผูมขีนตกโดยยิง่ เพ่ืออยูในปา. 
      [๔๑] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดงันี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด 



 เหลาหน่ึง เปนผูเกยีจคราน มีความเพียรเลวทราม ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปา 
 และเปนปาเปลีย่ว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอนัเปน 
 อกุศล เพราะโทษของตน คือความเปนผูเกียจครานและมีความเพียรเลวทรามเปนเหตุ. สวนเรา 
 เปนผูเกยีจคราน มีความเพียรเลวทราม เสพเสนาสนะอันสงดั ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว 
 หามิได เราเปนผูปรารภความเพียร. พระอริยะเหลาใด ปรารภความเพียร เสพเสนาสนะอันสงัด 
 ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัด 
 ซ่ึงความเปนผูปรารภความเพียรนี้ในตน จึงถึงความเปนผูมขีนตกโดยยิง่ เพ่ืออยูในปา. 
      [๔๒] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
 เหลาหน่ึง มีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปล่ียว 
 สมณพราหมณเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษของตน 
 คือ ความเปนผูมีสติหลงและไมมีสัมปชัญญะเปนเหตุ. สวนเรามีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ 
 เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปล่ียว หามิได เราเปนผูมีสติต้ังมั่น. พระอริยะ 
 เหลาใดมีสติต้ังมั่น เสพเสนาสนะอันสงัด ทีเ่ปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น 
 เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความเปนผูมีสติต้ังมั่นนี้ในตน จึงถึงความเปนผู 
 มีขนตกโดยยิ่ง เพ่ืออยูในปา. 
      [๔๓] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด 
 เหลาหน่ึง มีจิตไมต้ังมั่น มีจิตหมุนไปผิด ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ทีเ่ปนปาและเปนปาเปลี่ยว 
 สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอนัเปนอกุศล เพราะโทษ 
 ของตน คือ ความเปนผูมีจิตไมต้ังมั่นและมีจติหมุนไปผิดเปนเหตุ. สวนเรามีจิตไมต้ังมั่น มีจิต 
 หมุนไปผิด เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว หามิได เราเปนผูถึงพรอมดวย 
 สมาธิ. พระอริยะเหลาใด ถึงพรอมดวยสมาธิ เสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลีย่ว 
 บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความพรอมดวยสมาธ ิ
 นี้ในตน จึงถึงความเปนผูมขีนตกโดยยิ่ง เพ่ืออยูในปา. 
      [๔๔] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
 มีปญญาทราม เปนใบ ยอมเสพเสนาสนะ ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญ 
 เหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกศุล เพราะโทษของตน คือ ความ 
 เปนผูมีปญญาทรามและเปนใบเปนเหตุ สวนเรามีปญญาทราม เปนใบ เสพเสนาสนะอันสงดั 
 ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยวหามิได เราเปนผูถึงพรอมดวยปญญา. พระอริยะเหลาใด ถึงพรอม 
 ดวยปญญาเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็ 
 เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความถึงพรอมดวยปญญาน้ีในตน จึงถึงความเปนผู 
 มีขนตกโดยยิ่ง เพ่ืออยูในปา. 
                          จบปริยาย ๑๖ 
      [๔๕] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริวา ไฉนหนอ เราพึงอยูในราตรีที่รูกัน ที่ 



 กําหนดกันวา ที่สิบส่ี ที่สิบหา และที่แปดแหงปกขเห็นปานนัน้ พึงอยูในเสนาสนะ คือ 
 อารามเจดีย วนเจดีย รุกขเจดยี อันนาสะพึงกลัว นาขนพองสยองเกลา เห็นปานนั้น. ถากระไร 
 เราพึงเห็นความกลัวและความขลาดน้ัน ดังนี้. ดูกรพราหมณ โดยสมยัอื่น เรานั้นอยูในราตรีที่รูกัน 
 ที่กําหนดกันวา ที่สิบส่ี ที่สิบหา และที่แปดแหงปกข เห็นปานนั้น อยูในเสนาสนะ คือ 
 อารามเจดีย วนเจดีย รุกขเจดยี อันนาสะพึงกลัว นาขนพองสยองเกลา เห็นปานนั้น ดูกร 
 พราหมณ ก็เมื่อเราอยูในเสนาสนะน้ัน เนื้อมาก็ดี นกยูงทําไมใหตกลงมาก็ดี หรือวาลมพัด 
 ใบไมใหตกลงมาก็ดี. ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริอยางนี้วา ความกลัวและความขลาดน่ัน 
 นั้นมาเปนแน. เรานั้นไดมีความดําริวา อยางไรหนอ เราจึงเปนผูหวังภัยอยูโดยแท ไฉนหนอ 
 ความกลัวและความขลาดน้ัน ยอมมาถึงเราผูเปนอยูอยางไรๆ เราผูเปนอยูอยางนั้นๆ แล พึง 
 กําจัดความกลวัและความขลาดน้ันเสีย ดังนี้. 
      ดูกรพราหมณ ความกลัวและความขลาดนั้น ยอมมาถึงเราผูกําลังเดินจงกรมอยู. เรานัน้ 
 จะไมยืน ไมนัง่ ไมนอนเลย ตราบที่เรายังเดินจงกรมอยู ยอมกําจัดความกลัวและความขลาด 
 นั้นได. 
      ดูกรพราหมณ เมื่อเรานั้นยืนอยู ความกลวัและความขลาดน้ันยอมมา. เรานั้นจะไมเดิน 
 จงกรม ไมนั่ง ไมนอนเลย ตราบเทาที่เรายังยนือยู ยอมกําจัดความกลัวและความขลาดน้ันได. 
      ดูกรพราหมณ เมื่อเรานั้นนั่งอยู ความกลวัความขลาดน้ันยอมมา. เรานัน้จะไมนอน 
 ไมยืน ไมเดินจงกรมเลย ตราบเทาที่เรายังนั่งอยู ยอมกําจดัความกลัวและความขลาดน้ันได. 
      ดูกรพราหมณ เมื่อเรานั้นนอนอยู ความกลัวและความขลาดน้ันยอมมา. เรานั้นจะไม 
 นั่ง ไมยืน ไมเดินจงกรมเลย ตราบเทาที่เรายังนอนอยู ยอมกําจัดความกลัวและความขลาด 
 นั้นได. 
                         สัตวผูไมลุมหลง 
      [๔๖] ดูกรพราหมณ มีอยู สมณพราหมณพวกหน่ึง ยอมสําคัญกลางคืนแทๆ  วา 
 กลางวัน ยอมสําคัญกลางวันแทๆ วา กลางคืน เรายอมกลาวความสําคัญอยางนี้ ในเพราะอยู 
 ดวยความหลงของสมณพราหมณเหลานั้น. ดูกรพราหมณ สวนเรายอมสําคัญกลางคืนวา กลาง 
 คืน ยอมสําคัญกลางวันวา กลางวัน. ดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกลาวใหถูก พึงกลาวคําใดวา 
 สัตวผูมีความไมหลงเปนธรรมดา เกิดขึ้นในโลก เพ่ือประโยชนเกื้อกลูแกชนเปนอันมาก เพ่ือ 
 ความสุขแกชนเปนอันมาก เพ่ืออนุเคราะหแกโลก เพ่ือประโยชนเกื้อกลู เพ่ือความสุขแกเทวดา 
 และมนุษยทั้งหลาย, บุคคลเมื่อจะกลาวใหถูก พึงกลาวคํานั้นกะเราเทานั้นวา สัตวผูมีความไม 
 หลงเปนธรรมดา เกิดขึ้นในโลก เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพ่ือความสุขแกชน 
 เปนอันมาก เพ่ืออนุเคราะหแกโลก เพ่ือประโยชน เพ่ือเกื้อกลู เพ่ือความสุข แกเทวดาและมนุษย 
 ทั้งหลาย. 
      [๔๗] ดูกรพราหมณ ความเพียรเราไดปรารภแลว ไมยอหยอน สติต้ังมั่นไมฟนเฟอน 
 กายสงบระงับแลว ไมระส่ําระสาย จิตต้ังมั่น มีอารมณแนวแน ดูกรพราหมณ เรานั้นสงัด 



 จากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกมีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวิเวกอยู บรรลุ 
 ทุติยฌาน มีความผองใสแหงจติในกายใน เปนธรรมเอกผดุขึน้ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะ 
 วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธอิยู เพราะมีปติสิ้นไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและ 
 เสวยสุขดวยกาย บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยสาวกทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูม ี
 อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสขุ เพราะละสุขละทุกขและดับ 
 โสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. 
      [๔๘] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกเิลสเคร่ืองยยีวน ปราศจาก 
 อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ถึงความไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป 
 เพ่ือบุพเพนิวาสานุสติญาณ. เรานั้นยอมระลกึชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกชาติ 
 หน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง 
 สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง 
 ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปน 
 อันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร 
 อยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ได 
 ไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น 
 มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้น 
 แลว ไดมาเกดิในภพนี้. เรายอมระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ 
 พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้. ดูกรพราหมณ วิชชาที่หน่ึงนี้แล เราบรรลุแลว ในปฐมยาม 
 แหงราตรี กําจัดอวิชชาเสียได วิชชาก็เกดิขึ้น กําจัดความมืดเสียได ความสวางก็เกิดขึ้น 
 เหมือนเมื่อบุคคลไมประมาท มีความเพียรเผากิเลสใหเรารอน สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น. 
                    ทรงบรรลุวิชชาในราตรีทั้ง ๓ 
      [๔๙] เรานั้นเมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกเิลสเคร่ืองยยีวน ปราศจาก 
 อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ถึงความไมหว่ันไหวอยางนี้ โนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติ 
 และอุปบัติของสัตวทั้งหลาย. เรานั้นเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิว 
 พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอม 
 รูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
 ติเตียนพระอริยะ เปนมิจฉาทฏิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมือ่ตายไป เขาเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน 
 พระอริยะ เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไปเขาเขาถึงสุคติโลก 
 สวรรคดังนี้. เรานั้นยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลวประณีต มีผวิพรรณดี มีผิวพรรณ 
 ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปน 
 ไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้. ดูกรพราหมณ วิชชาที่สองนี้แล เราบรรลุแลวในมัชฌิมยาม 
 แหงราตรี กําจัดอวิชชาเสียได วิชชาก็เกดิขึ้น กําจัดความมืดเสียได ความสวางก็เกิดขึ้น 



 เหมือนเมื่อบุคคลไมประมาท มีความเพียรเผากิเลสใหเรารอน สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น. 
      [๕๐] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกเิลสเคร่ืองยยีวน ปราศจาก 
 อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ถึงความไมหว่ันไหวอยางนี้ โนมนอมจิตไปเพ่ือ 
 อาสวักขยญาณ ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทา 
 เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามนิีปฏิปทา. เมื่อเรานั้นรูเห็นอยางนี้ 
 จิตก็หลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็ม ี
 ญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว ไดรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทํา 
 เสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้ มิไดมี. ดูกรพราหมณ วิชชาที่สามน้ีแล เราบรรลุแลว 
 ในปจฉิมยามแหงราตรี กําจัดอวิชชาเสียไดแลว วิชชาก็เกดิขึ้น กําจัดความมืดเสยีไดแลว ความ 
 สวางก็เกิดขึ้นเหมือนเมื่อบุคคลไมประมาท มคีวามเพียรเผากิเลสใหเรารอน สงตนไปแลวอยู 
 ฉะนั้น. 
      [๕๑] ดูกรพราหมณ บางคราว ทานจะพึงมีความดําริอยางนี้วา แมวันนี้พระสมณโคดม 
 ยังไมปราศจากราคะ ยังไมปราศจากโทสะ ยังไมปราศจากโมหะแนนอน เพราะฉะน้ัน จึงยังเสพ 
 เสนาสนะอันสงัด ทั้งที่เปนปาและเปนปาเปลีย่วอยู ดังนี้. ดูกรพราหมณ ขอนี้ ทานอยาเห็นอยาง 
 นั้นเลย. ดูกรพราหมณ เราเห็นอํานาจประโยชนสองอยาง คอื เห็นความอยูเปนสุขในปจจุบัน 
 ของตนหน่ึง อนุเคราะหประชุมชนผูเกิด ณ ภายหลังหนึ่ง จึงเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เปนปา 
 และเปนปาเปลีย่ว. 
                ชาณุโสณีพราหมณถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ 
      [๕๒] ชา. ประชุมชนผูเกิด ณ ภายหลังนี้ เปนอันทานพระโคดมอนุเคราะหอยูแลว 
 เพราะทานเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต 
 ของพระองคแจมแจงนัก พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน 
 บุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยหวังวา 
 ผูมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาพเจานี้ขอถึงทานพระโคดม พระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปน 
 สมณะ ขอทานพระโคดมจงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสมณะตลอดชวีิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ดังนี้แล. 
                         จบ ภยเภรวสูตร 
                        ------------- 
                         ๕. อนังคณสูตร 
                        วาดวยผูไมมีกเิลส 
      [๕๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุ 



 เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว. 
                         บุคคล ๔ จําพวก 
      [๕๔] ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย บุคคล ๔ พวก 
 เหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ พวกน้ันเปนไฉน? ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนใน 
 โลกนี้ มีกิเลส แตไมรูตามเปนจริงวา เรามีกิเลสในภายใน. อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี ม ี
 กิเลส รูตามเปนจริงวา เรามีกิเลสในภายใน. บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมมีกเิลส แตไมรูตาม 
 เปนจริงวา เราไมมีกิเลสในภายใน อนึ่ง บุคคลในโลกนี้ ไมมกีิเลส รูตามเปนจริงวา เราไมมี 
 กิเลสในภายใน. 
      ในบุคคล ๔ พวกน้ัน บุคคลใดมีกเิลส แตไมรูตามเปนจริงวา เรามีกิเลสในภายใน 
 บุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้ บุคคลนี้ บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม. ในบุคคล 
 ๔ พวกน้ัน บุคคลใดมีกิเลส รูตามเปนจริงวา เรามีกิเลสในภายใน บุคคลสองพวกที่มีกิเลส 
 เหมือนกันนี้ บุคคลนี้ บัณฑิตกลาววาเปนบุรุษประเสริฐ. 
      ในบุคคล ๔ พวกน้ัน บุคคลไมมีกเิลส แตไมรูตามเปนจริงวา เราไมมีกิเลสในภายใน 
 บุคคลสองพวกที่ไมมีกเิลสเหมือนกันนี้ บุคคลนี้ บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม. ในบุคคล 
 ๔ พวกน้ัน บุคคลใดไมมีกเิลสรูตามเปนจริงวา เราไมมีกิเลสในภายใน บุคคลสองพวกที่ไมม ี
 กิเลสเหมือนกนันี้ บุคคลนี้บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษประเสริฐ. 
      [๕๕] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวคํานี ้
 กะทานพระสารีบุตรวา ดูกรพระสารีบุตรผูมีอายุ อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย ที่เปน 
 เคร่ืองทําใหบุคคลสองพวก ผูมีกิเลสเหมือนกนันี้ คนหนึ่ง บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม 
 คนหนึ่งบัณฑิตกลาววา เปนบุรุษประเสริฐ ดูกรพระสารีบุตรผูมีอายุ อะไรหนอเปนเหตุ อะไร 
 หนอเปนปจจัย ที่เปนเคร่ืองทําใหบุคคลสองพวกผูไมมีกเิลสเหมือนกันนี้ คนหนึ่งบัณฑิตกลาววา 
 เปนบุรุษเลวทราม คนหนึ่งบัณฑิตกลาววา เปนบุรุษประเสริฐ. 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ ในบุคคล ๔ พวกน้ัน บุคคลใดมีกิเลส แตไมรูตามเปนจริงวา 
 เรามีกิเลสในภายใน ขอนี้ อันบุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจกัไมยังความพอใจใหเกิด จักไม 
 พยายาม จักไมปรารภความเพียร เพ่ือละกเิลสน้ันเสีย. เขาจกัเปนผูมีราคะ โทสะ โมหะ ม ี
 กิเลส มีจิตเศราหมอง ทํากาละ เหมือนภาชนะสัมฤทธิ์ ที่บุคคลนํามาแตรานตลาด หรือแต 
 สกุลชางทอง อนัละอองและสนิมจับอยูโดยรอบ เจาของก็ไมใชและไมขัดสีภาชนะสัมฤทธิน์ั้น 
 ซํ้าเก็บมันไวในที่มีละออง เมือ่เปนอยางนี้ สมัยอื่น ภาชนะสัมฤทธิ์นั้น จะพึงเปนของเศรา 
 หมอง สนิมจับยิ่งขึ้น ฉันใด. 
      ม. อยางนั้นหรือ ทานผูมีอายุ? 
      สา. อยางนั้นแหละ ทานผูมีอายุ บุคคลนี้ก็ฉันนั้น ยังมีกเิลส แตไมรูตามเปนจริงวา 
 เรามีกิเลสในภายใน ขอนี้ อันบุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจกัไมยังความพอใจใหเกิด จักไม 
 พยายาม จักไมปรารภความเพียร เพ่ือละกเิลสน้ันเสีย. เขาจกัเปนผูมีราคะ โทสะ โมหะ 



 มีกิเลส มีจิตเศราหมอง ทํากาละ 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ ในบุคคล ๔ พวกน้ัน บุคคลใดมีกิเลส รูตามเปนจริงวา เรามี 
 กิเลสในภายใน ขอนี้ อันบุคคลอันพึงหวังได คือ เขาจักยังความพอใจใหเกิด จักพยายาม 
 จักปรารภความเพียร เพ่ือละกิเลสนั้นเสีย. เขาจักเปนผูไมมีราคะ โทสะ โมหะ ไมมีกิเลส 
 มีจิตไมเศราหมอง ทํากาละ เปรียบเหมือนภาชนะสัมฤทธิ์ ที่บุคคลนํามาแตรานตลาด หรือแต 
 สกุลชางทอง อนัละอองและสนิมจับอยูโดยรอบ เจาของใชขดัสีภาชนะสัมฤทธิ์นั้น และไม 
 เก็บมันไวในทีม่ีละออง เมื่อเปนเชนนี้ สมัยอืน่ภาชนะสัมฤทธิ์จะเปนของหมดจดผองใส 
 ฉันใด. 
      ม. อยางนั้นหรือ ทานผูมีอายุ? 
      สา. อยางนั้นแหละ ทานผูมีอายุ บุคคลนี้ก็ฉันนั้น มีกิเลส รูตามเปนจริงวา เรามีกิเลส 
 ในภายใน ขอนี้ อันบุคคลนั้นพึงหวังไดคือ เขาจักยังความพอใจใหเกิด จักพยายาม จักปรารภ 
 ความเพียร เพ่ือละกเิลสนั้นเสีย. เขาจักเปนผูไมมีราคะ โทสะ โมหะ ไมมีกเิลส มีจิตไม 
 เศราหมอง ทํากาละ. 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ ในบุคคล ๔ พวกน้ัน บุคคลใดไมมีกเิลส แตไมรูตามเปนจริงวา 
 เราไมมีกิเลสในภายใน ขอนี้ อันบุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจักมนสิการสภุนิมิต เพราะมนสิการ 
 สุภนิมิตนั้น ราคะจักครอบงําจิตได. เขาจักเปนผูมีราคะ โทสะ โมหะ มีกิเลส มีจิต 
 เศราหมอง ทํากาละ. เปรียบเหมือนภาชนะสัมฤทธิ์ ที่บุคคลนํามาแตรานตลาด หรือแตสกุล 
 ชางทอง อันหมดจดผองใส แตเจาของไมไดใชสอย ไมขดัสีภาชนะสัมฤทธิน์ั้น ซํ้าเก็บ 
 มันไวในที่มีละออง เมื่อเปนเชนนี้ สมัยอื่น ภาชนะสัมฤทธิ์นัน้ จะพึงเปนของเศราหมอง 
 สนิมจับ ฉันใด. 
      ม. อยางนั้นหรือ ทานผูมีอายุ? 
      สา. อยางนั้นแหละ ทานผูมีอายุ บุคคลนี้ ก็ฉันนั้น ไมมีกเิลส แตไมรูตามเปน 
 จริงวา เราไมมีกิเลสในภายใน ขอนี้ อันบุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจักมนสกิารสุภนิมิต 
 เพราะมนสิการสุภนิมิตนั้น ราคะจักครอบงําจิตได. เขาจักเปนผูมีราคะ โทสะ โมหะ มีกิเลส 
 มีจิตเศราหมอง ทํากาละ. 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ ในบุคคล ๔ พวกน้ัน บุคคลใดไมมีกเิลส รูตามเปนจริงวา 
 เราไมมีกิเลสในภายใน ขอนี้ อันบุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจักไมมนสิการสุภนิมิต เพราะ 
 ไมมนสิการสุภนิมิตนั้น ราคะจึงครอบงําจิตไมได. เขาจักเปนผูไมมีราคะ โทสะ โมหะ ไมมี 
 กิเลส มีจิตไมเศราหมอง ทํากาละ เปรียบเหมอืนภาชนะสัมฤทธิ์ที่บุคคลนํามาแตรานตลาด หรือ 
 แตสกุลชางทองเปนของหมดจด ผองใส เจาของใช ขัดสีภาชนะสัมฤทธิ์นัน้ และไมเก็บมันไว 
 ในที่มีละออง เมื่อเปนเชนนี้ สมัยอื่น ภาชนะสัมฤทธิ์นั้น ก็พึงเปนของหมดจดผองใสยิ่งขึน้ 
 ฉันใด. 
      ม. อยางนั้นหรือ ทานผูมีอายุ?. 



      สา. อยางนั้นแหละ ทานผูมีอายุ บุคคลนี้ก็ฉันนั้น ไมมีกเิลส รูตามเปนจริงวา เรา 
 ไมมีกิเลสในภายใน ขอนี้ อันบุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจกัไมมนสิการสภุนิมิต เพราะไม 
 มนสิการสุภนิมิตนั้น ราคะจักครอบงําจิตไมได. เขาจักเปนผูไมมีราคะ โทสะ โมหะ ไมมีกเิลส 
 มีจิตไมเศราหมอง ทํากาละ. 
      ดูกรทานโมคคัลลานะ นี้แลเปนเหตุ นี้แลเปนปจจัย ที่เปนเคร่ืองทําใหบุคคลสองพวก 
 ที่มีกิเลสเหมือนกันนี้ คนหนึ่ง บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม คนหนึ่ง บัณฑิตกลาววา 
 เปนบุรุษประเสริฐ อนึ่ง นี้แลเปนเหตุ นี้แลเปนปจจัย ที่เปนเคร่ืองทําใหบุคคลสองพวก ที่ 
 ไมมีกิเลสเหมอืนกันนี้ คนหนึ่ง บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม คนหนึ่ง บัณฑิตกลาววา 
 เปนบุรุษประเสริฐ. 
                          วาดวยอังคณะ 
      [๕๖] ม. ดูกรทานผูมีอายุ คาํที่ทานกลาววา อังคณะๆ ดังนี้ คํานั้นเปนชื่อของอะไร 
 หนอ? 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ คําวา อังคณะนี้ เปนชื่อของอิจฉาวจร ที่เปนบาปอกุศล. 
      [๕๗] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 เราพึงเปนผูตองอาบัติหนอ แตภิกษุทั้งหลาย อยาพึงรูเราวาตองอาบัติเลย นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. 
 ภิกษุทั้งหลายพึงรูภิกษุนั้นวา ตองอาบัติ เธอก็จะโกรธ ไมแชมชื่นเพราะคดิวา ภิกษุทั้งหลาย 
 รูเราวา ตองอาบัติ นี้เปนฐานะที่จะมีได. ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองนี้ ชื่อวา 
 อังคณะ. 
      [๕๘] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 เราพึงเปนผูตองอาบัติหนอ ภิกษุทั้งหลายพึงโจทเราในที่ลับ ไมพึงโจทเราในทามกลางสงฆ นี้ 
 เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุทั้งหลายพึงโจทภิกษุนั้นในทามกลางสงฆ ไมโจทในที่ลับ เธอก็จะโกรธ 
 ไมแชมชื่น เพราะคิดวาภิกษุทั้งหลายโจทเราในทามกลางสงฆ ไมโจทในทีล่ับ นี้เปนฐานะท่ีจะม ี
 ได. ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองนี้ ชื่อวา อังคณะฯ 
      [๕๙] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 เราพึงเปนผูตองอาบัติหนอ บุคคลที่เสมอกันพึงโจทเรา บุคคลที่ไมเสมอกนัไมพึงโจทเรา นี้เปน 
 ฐานะที่จะมีได. บุคคลที่ไมเสมอกันพึงโจทภิกษุนั้น บุคคลที่เสมอกันไมพึงโจทภิกษุนั้น นี้เปน 
 ฐานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมชื่น เพราะคิดวา บุคคลที่ไมเสมอกันโจทเรา บุคคลที่ 
 เสมอกันไมโจทเรา. ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองน้ีชื่อวา อังคณะ. 
      [๖๐] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 โอหนอ พระศาสดาพึงทรงซักถาม สอบถามเราเทานั้น แลวทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย 
 ไมพึงทรงซักถาม สอบถามภิกษุอื่น แลวทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายเลย นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. 
 พระศาสดาพึงทรงซักถาม สอบถามภิกษุอื่น แลวทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย หาทรงซักถาม 
 สอบถามภิกษุนั้น แลวทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายไม นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ 



 ไมแชมชื่น เพราะคิดวาพระศาสดาทรงซักถาม สอบถามภิกษุอื่น แลวทรงแสดงธรรม แกภิกษุ 
 ทั้งหลาย หาทรงซักถาม สอบถามเรา แลวทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายไม. ความโกรธและ 
 ความไมแชมชืน่ทั้งสอง นี้ชื่อวาอังคณะ. 
      [๖๑] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 โอหนอ ภิกษุทั้งหลายพึงแวดลอมเราเทานั้นเขาบาน เพ่ือภัตตาหาร อยาแวดลอมภิกษุอื่นเขาบาน 
 เพ่ือภัตตาหารเลย นี้เปนฐานะที่มีได. ภิกษุทั้งหลาย พึงแวดลอมภิกษุอื่นเขาบาน เพ่ือภัตตาหาร 
 ไมพึงแวดลอมภิกษุนั้นเขาบาน เพ่ือภัตตาหาร นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมชื่น 
 เพราะคิดวา ภิกษุทั้งหลายแวดลอมภิกษุอื่นเขาบาน เพ่ือภัตตาหาร หาแวดลอมเราเขาบาน เพ่ือ 
 ภัตตาหารไม. ความโกรธและความไมแชมชืน่ทั้งสองน้ี ชื่อวาอังคณะ. 
      [๖๒] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 โอหนอ เราเทานั้นพึงไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉนั ภิกษุอื่นไม 
 พึงไดอาสนะอนัเลิศ น้ําอันเลศิ บิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันเลย นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุอืน่พึง 
 ไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉัน ภิกษุนั้นไมพึงไดอาสนะอันเลิศ น้ํา 
 อันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉัน นี้เปนฐานะท่ีจะมไีด. เธอก็จะโกรธ ไมแชมชื่น เพราะ 
 คิดวาภิกษุอื่นไดอาสนะอันเลศิ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉัน เราไมไดอาสนะ 
 อันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉนั. ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองน้ี 
 ชื่อวา อังคณะ. 
      [๖๓] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 โอหนอ เราเทานั้นพึงฉันในโรงฉันแลวอนุโมทนา ภิกษุอื่นไมพึงฉันในโรงฉันแลวอนุโมทนา 
 นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุอื่นพึงฉันในโรงฉนัแลวอนุโมทนา ภิกษุนั้นไมพึงฉันในโรงฉันแลว 
 อนุโมทนา นี้เปนฐานะท่ีจะมไีด. เธอก็จะโกรธ ไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นฉันในโรงฉัน 
 แลวอนุโมทนา เราไมไดฉันในโรงฉันแลวอนุโมทนา ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองนี้ 
 ชื่อวา อังคณะ. 
      [๖๔] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 โอหนอ เราเทานั้นพึงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุอื่นอยาพึงแสดงธรรม 
 แกภิกษุทั้งหลายผูไปถึงอารามเลย นี้เปนฐานะท่ีจะมไีด. ภิกษุอื่นพึงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย 
 ผูไปถึงอาราม ภิกษุนั้นไมพึงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะท่ีจะมไีด. 
 เธอก็จะโกรธ ไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายผูไปถึงอาราม เราไมได 
 แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายผูไปถึงอาราม. ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองน้ี ชื่อวาอังคณะ. 
      [๖๕] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 โอหนอ เราเทานั้นพึงแสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุอื่นอยาพึงแสดงธรรม 
 แกภิกษุณีทั้งหลายผูไปถึงอารามเลย นีเ้ปนฐานะท่ีจะมไีด. ภิกษุอื่นพึงแสดงธรรมแกภิกษุณี 
 ทั้งหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุนั้นไมพึงแสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลายผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะท่ีจะม ี



 ได. เธอก็จะโกรธไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นแสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลายผูไปถึงอาราม 
 เราไมไดแสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลายผูไปถึงอาราม. ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองนี้ 
 ชื่อวา อังคณะ. 
      ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเทานั้นพึง- 
 *แสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุอื่นไมพึงแสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลายผูไปถึง 
 อาราม นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุอื่นแสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุนั้นไมพึง 
 แสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลายผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมชืน่ 
 เพราะคิดวา ภิกษุอื่นแสดงธรรมแกอุบาสกทัง้หลายผูไปถึงอาราม เราไมไดแสดงธรรมแกอุบาสก 
 ทั้งหลายผูไปถึงอาราม ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองนี้ ชื่อวา อังคณะ. 
      ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเทานั้น 
 พึงแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุอื่นไมพึงแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลาย 
 ผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุอื่นพึงแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายผูไปถึงอาราม 
 ภิกษุนั้นไมพึงแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ 
 ไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายผูไปถึงอาราม เราไมไดแสดง 
 ธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลายผูไปถึงอาราม, ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองนี้ ชื่อวา อังคณะ. 
      [๖๖] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 โอหนอ ภิกษุทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราเทานั้น ไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ 
 บูชาภิกษุอื่น นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือบูชาภิกษุอื่น 
 ไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมชื่น 
 เพราะคิดวา ภิกษุทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น ไมสักการะ เคารพ นับถือ 
 บูชาเรา. ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองนี้ ชื่อวา อังคณะ. 
      [๖๗] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 โอหนอ ภิกษุณีทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราเทานั้น ไมพึงสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชาภิกษุอื่นเลย นี้เปนฐานะที่จะมีได. ภิกษุณีทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ 
 บูชาภิกษุอื่น ไมพึงสักการะ เคารพ นับถือบูชาภิกษุนั้น นี้เปนฐานะท่ีจะมไีด. เธอก็จะโกรธ 
 ไมแชมชื่น เพราะคิดวาภิกษุณีทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น ไมสักการะ เคารพ 
 นับถือบูชาเรา. ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองน้ี ชือ่วา อังคณะ. 
      ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ อุบาสกทั้งหลาย 
 พึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราเทานั้น ไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น นี้ 
 เปนฐานะท่ีจะมีได. อุบาสกทัง้หลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น ไมพึงสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมชื่น เพราะคิดวา 
 อุบาสกทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา. 
 ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองน้ี ชือ่วา อังคณะ. 



      ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ อุบาสิกาทั้ง- 
 *หลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราเทานั้น ไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น 
 นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. อุบาสิกาทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น ไมพึงสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอจะก็โกรธ ไมแชมชื่น เพราะคิดวา 
 อุบาสิกาทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอื่น ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา. 
 ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองน้ี ชือ่วา อังคณะ. 
      [๖๘] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้ 
 วา โอหนอ เราเทานั้นพึงไดจีวรที่ประณีต ภิกษุอื่นไมพึงไดจีวรที่ประณีต เปนเปนฐานะท่ีจะม ี
 ได. ภิกษุอื่นพึงไดจีวรที่ประณีต ภิกษุนั้นไมพึงไดจีวรที่ประณีต นี้เปนฐานะท่ีจะมไีด. เธอก็จะ- 
 *โกรธ ไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นไดจีวรที่ประณีต เราไมไดจีวรที่ประณีต ความโกรธและ 
 ความไมแชมชืน่ทั้งสองนี้ ชื่อวา อังคณะ. 
      [๖๙] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา 
 โอหนอ เราเทานั้นพึงไดบิณฑบาตอันประณีต ภิกษุอื่นไมพึงไดบิณฑบาตอันประณีต นี้เปนฐานะ 
 ที่จะมีได. ภิกษุอื่นพึงไดบิณฑบาตอันประณีต ภิกษุนั้นไมพึงไดบิณฑบาตอันประณีต นี้เปนฐานะ 
 ที่จะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นไดบิณฑบาตอันประณีต เราไมได 
 บิณฑบาตอันประณีต. ความโกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองนี้ ชื่อวา อังคณะ. 
      ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเทานั้นพึงได 
 เสนาสนะอันประณีต ภิกษุอื่นไมพึงไดเสนาสนะอันประณีต นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุอื่นพึงได 
 เสนาสนะอันประณีต ภิกษุนั้นไมพึงไดเสนาสนะอันประณีต นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ 
 ไมแชมชื่น เพราะคิดวา ภิกษุอื่นไดเสนาสนะอันประณีต เราไมไดเสนาสนะอันประณีต. ความ 
 โกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองนี้ ชื่อวา อังคณะ. 
      ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี พึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเทานั้น 
 พึงไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต ภิกษุอื่นไมพึงไดคิลานปจจัยเภสชับริขารอันประณีต 
 นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุอื่นพึงไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต ภิกษุนั้นไมพึงไดคิลาน 
 ปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมชืน่ เพราะคิดวา 
 ภิกษุอื่นไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต เราไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต. ความ 
 โกรธและความไมแชมชื่นทั้งสองนี้ ชื่อวา อังคณะ. 
                         อิจฉาวจรอกุศล 
      [๗๐] ดูกรทานผูมีอายุ อจิฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานี้ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไมได 
 แลว ชนทั้งหลายยังเห็น ยังไดฟงอยู. แมเธอจะเปนผูอยูในปามีเสนาสนะอันสงัด ถือบิณฑบาต 
 เปนวัตร เที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก ถือผาบังสุกุลเปนวตัร ทรงจีวรเศราหมองอยู ถึงอยาง 
 นั้น เพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายก็ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น. ขอนั้น เพราะเหตุ 
 อะไร? เพราะอิจฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น อันทานผูมอีายุนั้นยังละไมได ชนทั้งหลาย 



 ยังเห็น ยังไดฟงอยู. เปรียบเหมือนภาชนะสัมฤทธิ์ที่บุคคลนํามาแตรานตลาด หรือแตสกุลชางทอง 
 เปนของหมดจด ผองใส เจาของใสซากศพงู ซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษยจนเต็มภาชนะ 
 สัมฤทธิ์นั้น ปดดวยภาชนะสมัฤทธิ์ใบอื่น แลวเอาไปรานตลาด. ชนเห็นภาชนะสัมฤทธิ์นัน้แลว 
 พึงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญส่ิงที่ทานนําไปน้ีคืออะไร คลายของที่นาพอใจยิ่ง พึงลุกขึ้นเปด 
 ภาชนะสัมฤทธิ์นั้นดู พรอมกับการเห็นซากศพนั้น ก็เกิดความไมพอใจ ความเกลยีดชัง แมคนที่ 
 หิวก็ไมปรารถนาจะบริโภค ไมตองกลาวถึงคนที่บริโภคอิ่มแลวฉันใด. 
      อิจฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานี้ ก็ฉันนั้น ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยังละไมไดแลว อันชน 
 ทั้งหลายยังเห็น ยังไดฟงอยู. แมเธอจะอยูในปา มีเสนาสนะอันสงัด ถือบิณฑบาตเปนวัตร เที่ยว 
 บิณฑบาตตามลําดับตรอก ถือผาบังสุกุลเปนวตัร ทรงจีวรเศราหมอง ถึงอยางนั้น เพ่ือนพรหม- 
 *จรรยทั้งหลายก็ไมสักการะ เคารพ นับถือบูชาภิกษุนั้น. ขอนั้น เพราะเหตุอะไร? เพราะอิจฉาวจร 
 ที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นทานผูมีอายุนั้นยังละไมได อันชนทั้งหลายยังเห็น ยังไดฟงอยู. 
      [๗๑] ดูกรทานผูมีอายุ อจิฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานี้ อนัภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได 
 แลว ชนทั้งหลายยังเห็น ยังไดฟงอยู. แมเธอจะอยูในเสนาสนะใกลบาน รับนิมนต ทรง- 
 *คฤหบดีจีวร ถึงอยางนั้น เพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายก็ยังสกัการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น. 
 ขอนั้น เพราะเหตุอะไร? เพราะอิจฉาวจร ที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น อันทานผูมีอายุนัน้ละได 
 แลว ชนทั้งหลายยังเห็นยังไดฟงอยู. เปรียบเหมือนภาชนะสัมฤทธิ์ ที่บุคคลนํามาแตรานตลาด 
 หรือแตสกุลชางทอง เปนของหมดจด ผองใส. เจาของใสขาวสุกแหงขาวสาลี ที่เลือกเอาของ 
 ดําออกแลว แกงและกับหลายอยางจนเต็มภาชนะสัมฤทธิ์นัน้ ปดดวยภาชนะสัมฤทธิ์อื่น แลว 
 เอาไปยังรานตลาด. ชนเห็นภาชนะสัมฤทธิ์นัน้แลว พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ สิ่งที่ 
 ทานนําไปนี้คืออะไร คลายของที่นาพอใจยิ่งพึงลุกขึ้นเปดภาชนะสัมฤทธิ์นัน้ดู พรอมกับการเห็น 
 ขาวสุกแหงขาวสาลีขาวสะอาดมีแกงและกับหลายอยางนั้น ก็เกิดความพอใจ ความไมเกลยีดชัง 
 แมคนที่บริโภคอิ่มแลว ก็ยังปรารถนาจะบริโภค ไมตองกลาวถึงคนที่หิว ฉันใด. 
      อิจฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานี้ ก็ฉันนั้น ภิกษุรูปใดหน่ึงละไดแลวอันชนทั้งหลาย 
 ยังเห็น และยังไดฟงอยู. แมเธอจะอยูในเสนาสนะใกลบาน รับนิมนต ทรงคฤหบดีจีวร ถึง 
 อยางนั้น เพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ก็ยังสกัการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น. ขอนั้น 
 เพราะเหตุอะไร? เพราะอิจฉาวจรที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น ทานผูมีอายุนั้นละไดแลว อันชน 
 ทั้งหลายยังเห็น และยังไดฟงอยู. 
                        อุปมาดวยชางทํารถ 
      [๗๒] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวคํานี ้
 กะทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร อุปมายอมแจมแจงแกกระผม. ทานพระสารีบุตร 
 จึงกลาววา ดูกรทานพระมหาโมคคัลลานะ อปุมาจงแจมแจงแกทานเถิด 
      ม. ดูกรทานผูมีอายุ สมยักาลครั้งหนึ่ง กระผมอยู ณ กรุงราชคฤหอันเปนคอกเขา ๑- 
 คร้ังนั้น เวลาเชา กระผมนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังกรุงราชคฤห เพ่ือบิณฑบาต. 



 ก็สมัยนั้น บุตรนายชางทํารถชือ่สมีติ ถากกงรถอยู. อาชีวกชื่อปณฑุบุตร เปนบุตรชางทํารถเกา 
 เขาไปยืนอยูใกลนายสมีตินั้น. คร้ังนั้น อาชีวกปณฑุบุตร บุตรชางทํารถเกา เกิดความดําริใน 
 ใจอยางนี้วา โอหนอ บุตรชางทํารถชื่อสมีตินี้ พึงถากสวนโคง สวนคด กะพ้ี และปมตรงนี้ 
 แหงกงนี้ออกเสีย เมื่อเปนเชนนี้ กงนี้ก็จะสิ้นโคง สิ้นคด สิ้นกระพ้ีและปม พึงเหลือแตแกนลวนๆ. 
 อาชีวกปณฑุบุตร บุตรชางทํารถเกา มีความดําริในใจฉันใดๆ นายสมีติบุตรชางทํารถก็ถากสวนที่ 
 โคง ที่คด กะพ้ีและปมแหงกงนั้น ฉันนั้นๆ. คร้ังนั้นอาชีวกปณฑุบุตร บุตรชางทํารถเกา 
 ดีใจ เปลงวาจาแสดงความดีใจวา นายสมีติบุตรชางทํารถ ถากเหมือนจะรูใจดวยใจ ฉันใด ดูกร 
 ทานผูมีอายุ บุคคลทั้งหลายก็ฉันนั้น ไมมีศรัทธา เปนผูตองการจะเล้ียงชีวติ ไมออกบวชเปน 
 บรรพชิตดวยศรัทธา เปนคนมักโออวด เจามารยา หลอกลวง ฟุงซาน ถือตน กลับกลอก 
 ปากกลา มีวาจาเคลือบแคลง ไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ ไม 
 ประกอบความเพียร ไมมีความเพงเล็งในสามัญคุณ ไมมีความเคารพแรงกลาในสิกขา เปนผูมัก 
 มาก ยอหยอน เปนหัวหนาในการทอถอย ทอดธุระในความสงัด เกียจคราน มีความเพียรเลว- 
 *ทราม มีสติฟนเฟอน ไมมีสมัปชัญญะ มีจิตไมต้ังมั่น มีจิตหมุนไปผิด มีปญญาทราม เปนดังคน 
 ใบ ทานพระสารีบุตรเหมือนจะรูใจของบุคคลเหลานั้นดวยใจ แลวถากอยูดวยธรรมปริยายนี้. 
      อนึ่ง กุลบุตรเหลาใด มีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิต ไมเปนคนโออวด ไมมีมารยา 
 ไมหลอกลวง ไมฟุงซาน ไมถือตน ไมกลับกลอก ไมปากกลา ไมมีวาจาเคลอืบแคลง คุมครอง 
 @๑. คือมีเขาลอมเปนคอก 
 ทวารในอินทรียทั้งหลาย รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร มีความแพงเล็งในสามญัคุณ 
 มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา ไมเปนผูมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระในการทอถอย เปน 
 หัวหนาในความสงัด ปรารภความเพียร มีตนสงไป มีสติต้ังมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตมั่นคง มีจิต 
 แนวแน มีปญญา ไมเปนดุจคนใบ กุลบุตรเหลานั้นฟงธรรมปริยายของทาน พระสารีบุตรนี้แลว 
 เหมือนหนึ่งวา จะดื่ม จะกลืนไวดวยวาจาและใจวา เปนการดีหนอ ทานพระสารีบุตรผูเปนเพ่ือน 
 พรหมจรรย ใหเราทั้งหลายออกจากอกุศลใหต้ังอยูในกุศล. 
      เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่กําลังสาว กําลังหนุม ชอบแตงตัว ชําระสระเกลาแลว ได 
 ดอกอุบล ดอกมะลิ หรือดอกลาํดวน ประคองดวยมือทั้งสองยกขึ้นต้ังไวบนเศียรเกลา ฉันใด 
 กุลบุตรทั้งหลายก็ฉันนั้น มีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิต ไมเปนคนโออวด ไมมีมารยา ไม 
 หลอกลวง ไมฟุงซาน ไมถือตน ไมกลับกลอก ไมปากกลา ไมมีวาจาเคลอืบแคลง คุมครองทวาร 
 ในอินทรียทั้งหลาย รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร มีความเพงเลง็ในสามัญคุณ มีความ 
 เคารพอยางแรงกลาในสิกขา ไมเปนคนมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระในการทอถอย เปนหัวหนา 
 ในความสงัด ปรารภความเพียร มีตนสงไป มีสติต้ังมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตมั่นคง มีจิตแนวแน 
 มีปญญา ไมเปนดุจคนใบ กุลบุตรเหลานั้นฟงธรรมปริยายของทานประสารีบุตรนี้แลว เหมือนหนึ่ง 
 วาจะดื่มจะกลนืไวดวยวาจาและใจวา เปนการดีหนอ ทานพระสารีบุตรผูเปนเพ่ือนพรหมจรรย 
 ใหเราทั้งหลายออกจากอกุศล ใหต้ังอยูในกุศล ดังนี้. 



      พระมหานาคทั้งสองน้ัน ตางชื่นชมสุภาษิตแหงกันและกันดวยประการฉะนี้แล. 
                       จบ อนังคณสูตร ที่ ๕ 
                      ----------------- 
                        ๖. อากังเขยยสูตร 
                   วาดวยขอที่พึงหวงัได ๑๗ อยาง 
      [๗๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 เขตพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา พระเจาขา. พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนี้วา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนมีศีลอนัสมบูรณ มีปาติโมกขอันสมบูรณ อยูเถิด จงเปน 
 ผูสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยูเถิด จงเปนผูมีปกติเห็น 
 ภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด. 
      [๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา ขอเราพึงเปนที่รัก เปนทีช่อบใจ เปนที ่
 เคารพ และเปนผูควรยกยองของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายเถิดดังนี้ ภิกษุนั้น พึงกระทําใหบริ- 
 *บูรณในศีล หมั่นประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวย 
 วิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร. 
      [๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา ขอเราพึงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 และคิลานปจจยัเภสัชบริขารเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้น พึงกระทําใหบริบูรณในศีล หมั่นประกอบธรรม 
 เคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร. 
      [๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 และคิลานปจจยัเภสัชบริขารของเทวดาหรือมนุษยเหลาใด สักการะเหลานั้นของเทวดาและมนุษย 
 เหลานั้นพึงมีผลใหญ มีอานิสงสใหญเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงกระทําใหบริบูรณในศีล หมั่นประกอบ 
 ธรรมเครื่องระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร. 
      [๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา ญาติและสาโลหิตของเราเหลาใด ลวงลับ 
 ทํากาละไปแลว มีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงอยู ความระลึกถึงดวยจิตอันเลื่อมใส ของญาติและ 
 สาโลหิตเหลานั้น พึงมีผลใหญ มีอานิสงสใหญเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงกระทําใหบริบูรณในศีล 
 หมั่นประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูน 
 สุญญาคาร. 
      [๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปนผูขมความไมยนิดีและความ 
 ยินดีได อนึ่ง ความไมยินดอียาพึงครอบงําเราไดเลย เราพึงครอบงําย่ํายี ความไมยินดอีันเกดิขึ้น 
 แลวไดอยูเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หมั่นประกอบธรรมเคร่ืองระงับ 
 จิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร. 
      [๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูขมความกลัวและความขลาด 



 ได อนึ่ง ความกลัวและความขลาด อยาพึงครอบงําเราไดเลย เราพึงครอบงํา ย่ํายี ความกลวั 
 และความขลาดที่เกดิขึ้นแลวไดอยูเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หมั่น 
 ประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูน 
 สุญญาคาร. 
      [๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปนผูไดฌานทั้ง ๔ อนัเกิดขึ้นเพราะ 
 จิตยิ่ง เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ตามความปรารถนาพึงไดไมยาก ไมลําบากเถิด 
 ดังนี้ ภิกษุนั้น พึงเปนผูกระทาํใหบริบูรณในศีล หมั่นประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไม 
 ทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร. 
      [๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงถูกตองดวยกายซ่ึงวิโมกขอันกาว- 
 *ลวงรูปาวจรฌานแลว เปนธรรมไมมีรูปสงบระงับอยูเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้น พึงเปนผูกระทาํใหบริบูรณ 
 ในศีล หมั่นประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา 
 พอกพูนสุญญาคาร. 
      [๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปนโสดาบันเพราะความสิ้นไป 
 แหงสังโยชน ๓ พึงเปนผูมีอนัไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงมีอันตรัสรูเปนเบ้ืองหนาเถิด ดังนี้ 
 ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หมั่นประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌาน 
 ใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร. 
      [๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปนพระสกทาคามี เพราะความ 
 สิ้นไปแหงสังโยชน ๓ [และ] เพราะราคะ โทสะ โมหะ เปนสภาพเบาบาง พึงมาสูโลกนี ้
 เพียงคร้ังเดียว แลวพึงทําที่สุดทุกขไดเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงเปนผูทําใหบริบูรณในศีล หมั่น 
 ประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูน 
 สุญญาคาร. 
      [๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปนอุปปาติกสัตว เพราะความ 
 สิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ พึงปรินิพพานในพรหมโลกน้ัน มีอันไมกลับมาจากโลกนั้น 
 เปนธรรมดาเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หมั่นประกอบธรรมเคร่ือง 
 ระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร 
      [๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ 
 คนเดียวพึงเปนหลายคนก็ได หลายคนพึงเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได 
 ทะลุฝากําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได พึงผุดขึ้น ดําลง แมในแผนดิน 
 เหมือนในนํ้ากไ็ด พึงเดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนก 
 ก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธิ์ มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกาย 
 ไปตลอดพรหมโลกก็ไดเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หมั่นประกอบ 
 ธรรมเครื่องระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร ๑ 
      [๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงไดยินเสียงทั้ง ๒ ชนดิ คือ 



 เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย 
 เถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หมั่นประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน 
 ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร. 
      [๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของ 
 บุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ 
 จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวา 
 จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิต 
 ฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวา 
 จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวา 
 จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธ ิ
 จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพนเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้น 
 พึงเปนผูกระทาํใหบริบูรณในศีล หมั่นประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง 
 ประกอบดวยวปิสสนา พอกพูนสุญญาคาร 
      [๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ 
 พึงระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง 
 ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง 
 แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัป 
 เปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร 
 อยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลว 
 ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็ไดมชีื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น 
 มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพ 
 นั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอนัมาก พรอมทั้งอาการ 
 พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้เถิด ดังนี้ ภิกษุนั้น พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หมั่น- 
 *ประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูน 
 สุญญาคาร. 
      [๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเห็นหมูสัตวที่กําลังจติุ กําลังอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย พึงรูชัดซ่ึงหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจี- 
 *ทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมจิฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ 
 เมื่อตายไป เขาถึงเขาอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต 
 วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ 
 สัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เราพึงเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลัง 
 อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธิ์ 



 ลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้เถิด ดังนี้ ภิกษุนั้น 
 พึงเปนผูกระทาํใหบริบูรณในศีล หมั่นประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง 
 ประกอบดวยวปิสสนา พอกพูนสุญญาคาร. 
      [๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ 
 อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยูเถิด 
 ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทาํใหบริบูรณในศีล หมั่นประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตนไมทํา 
 ฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร. 
      คําใด ที่เรากลาวแลววา ดกูรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีศีลอนัถึงพรอม มี 
 ปาติโมกขอันถึงพรอมแลวอยูเถิด เธอทั้งหลายจงเปนผูสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข 
 ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยูเถิด เธอทัง้หลายจงเปนผูมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเลก็นอย 
 สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด ดังนี้ คํานั้น อันเราอาศัยอํานาจประโยชนนี้ จึงได 
 กลาวแลว ฉะนีแ้ล. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชมยนิดีภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                     จบ. อากังเขยยสตูร ที่ ๖ 
                    --------------------- 
                         ๗. วัตถูปมสูตร 
                       วาดวยขออุปมาดวยผา 
      [๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๙๒] พระผูมีพระภาคจึงตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผาที่เศราหมองมลทินจับ 
 ชางยอมพึงนําเอาผานั้นใสลงในน้ํายอมใดๆ คอื สีเขียว สีเหลอืง สีแดง หรือสีชมภู ผานั้น 
 พึงเปนของมีสทีี่เขายอมไมดี มีสีมัวหมอง ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะผาเปนของไมบริสุทธิ ์
 ฉันใด เมื่อจิตเศราหมองแลว ทุคติเปนอันหวังได ฉันนั้น. 
      ผาที่บริสุทธิ์สะอาด ชางยอมพึงนําเอาผาน้ันใสลงในนํ้ายอมใดๆ คือ สีเขยีว สีเหลือง 
 สีแดง หรือสีชมภู ผานั้นพึงเปนของมีสีทีเ่ขายอมดี มีสีสด ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะ 
 ผาเปนของบริสุทธิ์ ฉันใด เมือ่จิตไมเศราหมองแลว สุคติเปนอันหวังได ฉนันั้น. 
                          อุปกิเลส ๑๖ 
      [๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเหลาไหน เปนเคร่ืองเศราหมองของจิต [คือ] 
 อภิชฌาวิสมโลภะ [ละโมบไมสม่ําเสมอ คือความเพงเล็ง] พยาบาท [ปองรายเขา] โกธะ [โกรธ] 
 อุปนาหะ [ผูกโกรธไว] มักขะ [ลบหลูคุณทาน] ปลาสะ [ยกตนเทียบเทา] อิสสา [ริษยา] 



 มัจฉริยะ [ตระหนี่] มายา [มารยา] สาเฐยยะ [โออวด] ถัมถะ [หัวดื้อ] สารัมภะ [แขงดี] 
 มานะ [ถือตัว] อติมานะ [ดูหมิ่นทาน] มทะ [มวัเมา] ปมาทะ [เลินเลอ] เหลาน้ีเปน 
 ธรรมเครื่องเศราหมองของจิต. 
      [๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นรูชัดวา อภิชฌาวิสมโลภะ ลพยาบาท โกธะ อุปนาหะ 
 มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเฐยยะ ถัมถะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ 
 ปมาทะ เปนธรรมเคร่ืองเศราหมองของจิตดวยประการฉะนี้แลว ยอมละอภิชฌาวิสมโลภะ 
 พยาบาท โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเฐยยะ ถัมถะ สารัมภะ 
 มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ อันเปนธรรมเคร่ืองเศราหมองของจิตเสีย. 
      [๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุรูชัดวา อภิชฌาวิสมโลภะ พยาบาท 
 โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเฐยยะ ถัมถะ สารัมภะ มานะ 
 อติมานะ มทะ ปมาทะ เปนธรรมเครื่องเศราหมองของจิตดวยประการฉะนี้แลว ก็ละอภิชฌา- 
 วิสมโลภะ พยาบาท โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเฐยยะ 
 ถัมถะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ อันเปนธรรมเคร่ืองเศราหมองของจิตเสียได 
 แลว ในกาลน้ัน เธอเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันแนวแนในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและ 
 จรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา 
 ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม เปนผูประกอบดวยความ 
 เลื่อมใสอันแนวแนในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง 
 ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน (แล) 
 เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันแนวแนในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค 
 ปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรงแลว ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง คือ คูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ 
 พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคนั้น เปนผูควรรับเคร่ืองสักการะ เปนผูควรของตอนรับ เปนผู 
 ควรทักขิณา เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ก็เพราะเหตุที่ 
 สวนแหงกิเลสนั้นๆ อันภิกษุนั้นสละไดแลว คายแลว ปลอยแลว ละเสียแลว สละคืนแลว 
 เธอยอมไดความรูแจงอรรถ ยอมไดความรูแจงธรรม ยอมไดปราโมทยอันประกอบดวยธรรมวา 
 เราเปนผูประกอบดวยความเลือ่มใสอันแนวแนในพระพุทธเจา เราเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใส 
 อันแนวแนในพระธรรม เราเปนผูประกอบดวยความเลือ่มใสอันแนวแนในพระสงฆ และเพราะ 
 สวนแหงกิเลสนั้นๆ อันเราสละไดแลว คายแลว ปลอยแลว ละเสียแลว สละคืนแลว 
 ดังนี้ เมื่อปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอม 
 ไดเสวยสุข เมือ่มีสุข จิตยอมต้ังมั่น. 
      [๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นแลมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี ้
 ถึงแมจะฉันบิณฑบาตขาวสาลีปราศจากเมลด็ดํา มีแกงมีกับมิใชนอย การฉนับิณฑบาตของภิกษุนั้น 
 ก็ไมมีเพ่ืออันตรายเลย. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผาอันเศราหมอง มลทินจับ คร้ันมาถึงน้ําอันใส ยอมเปนผาหมดจด 
 สะอาด อีกอยางหน่ึง ทองคําคร้ันมาถึงปากเบา ยอมเปนทองบริสุทธิ์ ผองใส ฉันใด ภิกษุ 
 ก็ฉันนั้นแล มศีีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ ถึงแมจะฉันบิณฑบาตขาวสาลีปราศจาก 
 เมล็ดดํา มีแกงมีกับมิใชนอย การฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้น ก็ไมมีเพ่ืออันตรายเลย. 
      [๙๗] ภิกษุนั้นมีใจประกอบดวยเมตตา ประกอบดวยกรุณา ประกอบดวยมุทิตา 
 ประกอบดวยอเุบกขา แผไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน มีใจ 
 ประกอบดวยเมตตา ประกอบดวยกรุณา ประกอบดวยมุทิตา ประกอบดวยอเุบกขา อันไพบูลย 
 เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปยังทิศเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า ดานขวาง 
 ทั่วโลกทั้งสิ้น โดยเปนผูหวังประโยชนแกสัตวทั่วหนา ในที่ทุกแหง ดวยประการฉะนี้ เธอยอม 
 รูชัดวา สิ่งนี้มีอยู สิ่งที่เลวทรามมีอยู สิ่งที่ประณีตมีอยู ธรรมเปนเคร่ืองสลดัออกทีย่ิ่งแหง 
 สัญญาน้ี มีอยู เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ 
 แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี ้มิไดมี ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุนี้ เรากลาววา เปนผูอาบแลวดวยเคร่ืองอาบอนัเปนภายใน. 
                       การอาบนํ้าในศาสนา 
      [๙๘] ก็โดยสมัยนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณ นั่งอยูไมไกลพระผูมีพระภาค 
 จึงทูลถามพระผูมีพระภาคดังนี้วา ทานพระโคดม จะเสด็จไปยังแมน้ําพาหุกา เพ่ือจะสรงสนาน 
 หรือ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ จะมีประโยชนอะไรดวยแมน้ําพาหุกาเลา 
 แมน้ําพาหุกา จักทําประโยชนอะไรได. 
      สุ. ทานพระโคดม แมน้ําพาหุกา ชนเปนอนัมาก สมมติวาใหความบริสุทธิ์ได 
 ทานพระโคดม แมน้ําพาหุกา ชนเปนอันมาก สมมติวาเปนบุญ อนึ่ง ชนเปนอันมาก พากัน 
 ไปลอยบาปกรรมที่ตนทําแลวในแมน้ําพาหุกา. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะสุนทริกภารทวาชพราหมณดวยพระคาถาทั้งหลายวา 
          คนพาล มีกรรมดําแลนไปยังแมน้ําพาหุกา ทาน้ําอธิกกักะ ทาน้ํา- 
      คยา แมน้ําสุนทริกา แมน้ําสรัสสดี ทาน้ําปยาคะ และแมน้ําพาหุมดี 
      แมเปนนิตย ก็บริสุทธิ์ไมได แมน้ําสุนทริกา ทาน้ําปยาคะ หรือแมน้ํา 
      พาหุกา จักทําอะไรได จะชําระนรชนผูมเีวร ทํากรรมอันหยาบชา ผูมี- 
      กรรมอันเปนบาปน้ัน ใหบริสุทธิ์ไมไดเลย ผัคคุณฤกษ ยอมถึงพรอม 
      แกบุคคลผูหมดจดแลวทุกเมื่อ อุโบสถ ก็ยอมถึงพรอม แกบุคคล 
      ผูหมดจดแลวทุกเมือ่ วัตรของบุคคลผูหมดจดแลว มีการงานอันสะอาด 
      ยอมถึงพรอมทุกเมื่อ ดูกรพราหมณ ทานจงอาบในคําสอนของเรานี้เถิด 
      จงทําความเกษมในสัตวทั้งปวงเถิด ถาทานไมกลาวคําเทจ็ ไมเบียดเบียน 
      สัตว ไมถือเอาวัตถุที่เจาของไมให เปนผูมคีวามเชื่อ ไมตระหนี่ไซร 



      ทานไปยังทาน้ําคยาแลวจักทําอะไรได แมการดื่มน้ําในทาคยา ก็จักทําอะไร 
      ใหแกทานได. 
                   สุนทริกพราหมณบรรลุพระอรหัตต 
      [๙๙] คร้ันพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุนทริกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล- 
 *พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทาน 
 พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนคนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด 
 บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในทีม่ืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ฉันใด 
 พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกัน ขาพระองคนี้ขอถึงทาน 
 พระโคดม พระธรรม และพระภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขาพระองค พึงไดบรรพชาอุปสมบท 
 ในสํานักของทานพระโคดมผูเจริญเถิด สุนทริกภารทวาชพราหมณ ไดบรรพชาอุปสมบท 
 ในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว ก็ทานพระภารทวาชะครั้นอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจาก 
 หมูอยูผูเดยีว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงที่สุด 
 แหงพรหมจรรย ไมมีธรรมอืน่ยิ่งกวา ที่กุลบุตรทั้งหลายผูมีความตองการ ออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิตโดยชอบดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ 
 แลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี ก็ทานพระภารทวาชะไดเปน 
 พระอรหันตองคหน่ึง ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ฉะนี้แล. 
                        จบ วัตถูปมสูตรที่ ๗ 
                         ----------- 
                         ๘. สัลเลขสูตร 
                   วาดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส 
      [๑๐๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอาราม ของทานอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น เวลาเย็น ทานพระมหาจุนทะออกจากที่พักผอน แลวเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะน่ังเรียบรอย 
 แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาค ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทิฏฐิเหลานี้มีประการตางๆ 
 ประกอบดวยการกลาวปรารภอัตตาบาง ประกอบดวยการกลาวปรารภโลกบาง ยอมเกิดขึน้ในโลก 
 เมื่อภิกษุมนสิการธรรมเบ้ืองตนเทานั้นหรือ การละทิฏฐิเหลานั้น การสละคนืทิฏฐิเหลานั้น ยอมจะ 
 มีไดดวยอุบายอยางนี้หรือ พระเจาขา 
      [๑๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนทะ ทิฏฐิเหลานี้มีหลายประการ ประกอบดวย 
 การกลาวปรารภอัตตาบาง ประกอบดวยการกลาวปรารภโลกบาง ยอมเกิดขึ้นในโลก ก็ทิฏฐิ 
 เหลานั้นยอมเกิดขึ้นในอารมณใด นอนเนื่องอยูในอารมณใด และทองเที่ยวอยูในอารมณใด 
 เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นอารมณนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นมิใชของเรา 
 เรามิใชนั่น นั่นมิใชตัวตนของเรา ดังนี้ การละทิฏฐิเหลานั้น การสละคืนทิฏฐิเหลานั้น ยอมม ี



 ไดดวยอุบายอยางนี้. 
                           รูปฌาน ๔ 
      [๑๐๒] ดูกรจุนทะ ก็ขอนีเ้ปนฐานะท่ีจะมีไดแล ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี 
 สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแต 
 วิเวกอยู ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส ดูกรจุนทะ 
 แตธรรมคือปฐมฌานนี้ เราไมกลาววา เปนธรรมเครื่องขัดเกลา ในวินัยของพระอริยะ เรากลาววา 
 เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในอตัภาพน้ี ในวินัยของพระอริยะ 
      อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีดแล ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี พึงบรรลุทุติยฌาน 
 มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวติก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจาร 
 สงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรม 
 เคร่ืองขัดเกลากิเลส ดูกรจุนทะ แตธรรมคือทุติยฌานนี้ เราไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา 
 ในวินัยของพระอริยะ เรากลาววาเปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสขุในอัตภาพน้ี ในวินัยของพระอริยะ 
      อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีดแล ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี พึงมีอุเบกขา มีสติ- 
 *สัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญ 
 วา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขา มีสติ อยูเปนสุข ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอยางนี้วา เรายอม 
 อยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส ดูกรจุนทะ แตธรรมคือตติยฌานนี้เราไมกลาววา เปนธรรม 
 เคร่ืองขัดเกลา ในวินัยของพระอริยะ เรากลาววา เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสขุในอัตภาพน้ี ใน 
 วินัยของพระอริยะ 
      อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีด ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงบรรลุจตุตถฌาน 
 ไมมีทุกข ไมมสีุข เพราะละสุขละทุกข และดบัโสมนัสโทมนัสในกอนเสียได มีอุเบกขาเปน 
 เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส 
 ดูกรจุนทะ แตธรรมคือจตุตถฌานนี้เราไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา ในวินัยของพระอริยะ 
 เรากลาววา เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในอัตภาพน้ี ในวินัยของพระอริยะ 
      [๑๐๓] ดูกรจุนทะ ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีไดแล ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี 
 พึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยมนสกิารวา อากาศไมมีที่สุดเพราะกาวลวงรูปสัญญา ดับ 
 ปฏิฆสัญญา ไมมนสิการนานตัตสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอยางนี้วา 
 เรายอมอยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากเิลส ดูกรจุนทะ แตธรรมคืออากาสานัญจายตนฌานน้ี เรา 
 ไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขดัเกลาในวินยัของพระอริยะ เรากลาววา เปนธรรมเคร่ืองอยูสงบ 
 ระงับ ในวินัยของพระอริยะ 
      อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีดแล ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี พึงลวงอากาสานัญจาย- 
 *ตนฌานเสียโดยประการทั้งปวง แลวมนสิการวา วิญญาณไมมีที่สุด พึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน 
 อยู ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส ดูกรจุนทะ แต- 
 *ธรรมคือวิญญาณัญจายตนฌานนี้เราไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา ในวินัยของพระอริยะ 



 เรากลาววา เปนธรรมเคร่ืองอยูสงบระงับ ในวินัยของพระอริยะ 
      อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีดแล ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี พึงลวงวิญญาณัญจาย- 
 *ตนฌานโดยประการทั้งปวง แลวมนสิการวา ไมมีอะไรเหลือสักนอยหนึ่ง พึงบรรลุอากิญจัญญายตน 
 ฌานอยู ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส ดูกรจุนทะ 
 แตธรรมคืออากิญจัญญายตนฌานน้ี เราไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขัดเกลาในวินัยของพระอริยะ 
 เรากลาววาเปนธรรมเคร่ืองอยูสงบระงับ ในวินัยของพระอริยะ 
      อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีดแลที่ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยน้ี พึงลวงอากิญจัญญาย- 
 *ตนฌานเสียโดยประการทั้งปวง แลวพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู ภิกษุนั้นพึงมีความคิด 
 อยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส ดูกรจุนทะ แตธรรมคือเนวสัญญานาสัญญาย- 
 *ตนฌานน้ี เราไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขัดเกลาในวินัยของพระอริยะ เรากลาววา เปนธรรม 
 เคร่ืองอยูสงบระงับ ในวินัยของพระอริยะ 
                     วาดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลา 
      [๑๐๔] ดูกรจุนทะ เธอทั้งหลายพึงทําความขัดเกลากิเลสในขอเหลานี้แล คือ เธอ 
 ทั้งหลาย พึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูเบียดเบียนกัน ในขอนี้เราทั้งหลายจักเปน 
 ผูไมเบียดเบียนกัน. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูฆาสัตว ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักงดเวนจากการฆาสัตว. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูลักทรัพย ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักงดเวนจากการลักทรัพย. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเสพเมถุนธรรม ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักประพฤติพรหมจรรย. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักกลาวเท็จ ในขอนี้ เราทั้งหลายจักงด 
 เวนจากการกลาวเท็จ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักกลาวสอเสียด ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักงดเวนจากการกลาวสอเสียด. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักกลาวคาํหยาบ ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักงดเวนจากการกลาวคําหยาบ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักกลาวคาํเพอเจอ ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักงดเวนจากการกลาวเพอเจอ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมักเพงเล็งภัณฑะของผูอื่น ในขอนี ้
 เราทั้งหลายจักไมเพงเล็งภัณฑะของผูอื่น. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีจิตพยาบาท ในขอนี ้เราทั้งหลายจัก 
 ไมมีจิตพยาบาท. 



      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีความเห็นผิด ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักมีความเห็นชอบ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีความดําริผิด ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักมีความดําริชอบ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีวาจาผิด ในขอนี้ เราทั้งหลายจักม ี
 วาจาชอบ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีการงานผิด ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักมีการงานชอบ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีอาชพีผิด ในขอนี้ เราทั้งหลายจักมี 
 อาชีพชอบ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีความเพียรผิด ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักมีความเพียรชอบ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีสติผดิ ในขอนี้ เราทัง้หลายจักม ี
 สติชอบ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีสมาธิผิด ในขอนี้ เราทั้งหลายจักม ี
 สมาธิชอบ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีญาณผิด ในขอนี้ เราทั้งหลายจักม ี
 ญาณชอบ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีวิมุติผิด ในขอนี้ เราทั้งหลายจักม ี
 วิมุติชอบ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักถูกถ่ินมิทธะกลุมรุม ในขอนี้ เราทั้ง- 
 *หลายจักปราศจากถ่ินมิทธะ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูฟุงซาน ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักเปนผูไมฟุงซาน. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีวิจิกจิฉา ในขอนี้ เราทั้งหลายจักหาม 
 พนจากวิจิกิจฉา. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีความโกรธ ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักไมมีความโกรธ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักผกูโกรธไว ในขอนี้ เราทั้งหลายจัก 
 ไมผูกโกรธไว. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักลบหลูคุณทาน ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักไมลบหลูคุณทาน. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักยกตนเทียมทาน ในขอนี้ เราทั้งหลาย 



 จักไมยกตนเทยีมทาน. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีความริษยา ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักไมมีความริษยา. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีความตระหนี่ ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักไมมีความตระหนี่. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักโออวด ในขอนี้ เราทั้งหลายจักไม 
 โออวด. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีมารยา ในขอนี้ เราทั้งหลายจักไม 
 มีมารยา. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักดื้อดาน ในขอนี้ เราทัง้หลายจักไม 
 ดื้อดาน. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักดูหมิ่นทาน ในขอนี้เราทั้งหลายจักไม 
 ดูหมิ่นทาน. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูวายาก ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักเปนผูวางาย. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักมีมิตรชั่ว ในขอนี้ เราทั้งหลายจักม ี
 กัลยาณมิตร. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนคนประมาท ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักเปนคนไมประมาท. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนคนไมมีศรัทธา ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักเปนคนมีศรัทธา. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักไมมีหิริ ในขอนี้ เราทั้งหลายจักเปน 
 ผูมีหิริในใจ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักไมมีโอตตัปปะ ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักเปนผูมีโอตตัปปะ. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูมีสุตะนอย ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักเปนผูมีสุตะมาก. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนคนเกียจคราน ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักเปนผูปรารภความเพียร. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูมีสติหลงลืม ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักเปนผูมีสติดํารงมั่น. 
      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนคนมีปญญาทราม ในขอนี้ เราทัง้- 
 *หลายจักเปนคนถึงพรอมดวยปญญา. 



      เธอทั้งหลายพึงทําความขดัเกลาวา ชนเหลาอื่นจักเปนคนลูบคลําทิฏฐิของตน ยึดถืออยาง- 
 *มั่นคง และสละคืนไดโดยยาก ในขอนี้ เราทัง้หลายจักไมเปนผูลูบคลําทิฏฐิของตน ไมยึดถือ 
 อยางมั่นคง และสละคืนไดโดยงาย. 
      [๑๐๕] ดูกรจุนทะ เรายอมกลาวแมจิตตุปบาทวา มีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย 
 ก็จะตองกลาวไปไยในการจัดทําใหสําเร็จ ดวยกาย ดวยวาจาเลา เพราะเหตุนั้นแหละ จุนทะ 
 ในขอนี้ เธอทั้งหลายพึงใหจิตเกิดขึ้นวา ชนเหลาอื่นจักเปนผูเบียดเบียนกัน ในขอนี้ เราทั้งหลาย 
 จักเปนผูไมเบียดเบียนกนั. 
      ชนเหลาอื่นจักเปนผูฆาสัตว ในขอนี้ เราทั้งหลายจักงดเวนจากการฆาสตัว ฯลฯ 
      ชนเหลาอื่นจักเปนผูลูบคลาํทิฏฐิของตน ยึดถืออยางมัน่คง และสละคืนไดโดยยาก 
 ในขอนี้ เราทั้งหลายจักเปนผูไมลูบคลําทิฏฐิของตน ไมยึดถืออยางมั่นคง และสละคืนไดโดยงาย 
                     วาดวยทางหลีกเลี่ยงคนชั่ว 
      [๑๐๖] ดูกรจุนทะ เปรียบเหมือนทางที่ไมเรียบ ก็พึงมีทางเสนอื่นทีเ่รียบ สําหรับ 
 หลีกทางที่ไมราบเรียบนั้น อนึ่ง เปรียบเหมือนทาที่ไมราบเรียบ ก็พึงมีทาอื่นที่ราบเรียบ สําหรับ 
 หลีกทาที่ไมราบเรียบนั้น ความไมเบียดเบียนก็ฉันนั้นแล เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผู- 
 *เบียดเบียน 
      การงดเวนจากปาณาติบาต เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูฆาสัตว. 
      การงดเวนจากอทินนาทาน เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูลักทรัพย. 
      การประพฤติพรหมจรรย เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูเสพเมถุน. 
      การงดเวนจากมุสาวาท เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูพูดเท็จ. 
      การงดเวนจากปสุณาวาจา เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูกลาวสอเสยีด. 
      การงดเวนจากผรุสวาจา เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูกลาวคําหยาบ. 
      การงดเวนจากสัมผัปปลาปะ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูพูดเพอเจอ. 
      ความเปนผูไมเพงเล็ง เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมักเพงเล็ง. 
      ความไมพยาบาท เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูมีจิตพยาบาท. 
      ความเห็นชอบ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีความเห็นผิด. 
      ความดําริชอบ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีความดําริผิด. 
      การกลาววาจาชอบ เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูมีวาจาผิด. 
      การงานชอบ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีการงานผิด. 
      การเลี้ยงชพีชอบ เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูมีอาชีพผิด. 
      ความเพียรชอบ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีความเพียรผิด. 
      ความระลึกชอบ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีความระลึกผิด. 
      ความต้ังใจชอบ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูต้ังใจผิด. 
      ความรูชอบ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีความรูผดิ. 



      วิมุตติชอบ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีวิมุตติผิด. 
      ความเปนผูปราศจากถ่ินมิทธะ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลถูกถ่ินมิทธะครอบงํา. 
      ความไมฟุงซาน เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีจิตฟุงซาน. 
      ความเปนผูขามพนจากความสงสัย เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีความสงสัย. 
      ความไมโกรธ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมักโกรธ. 
      ความไมเขาไปผูกโกรธ เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูเขาไปผกูโกรธ. 
      ความไมลบหลูคุณทาน เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูมักลบหลูคุณทาน. 
      ความไมยกตนเทียมทาน เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมักยกตนเทยีมทาน. 
      ความไมริษยา เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูริษยา. 
      ความไมตระหนี่ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูตระหนี่. 
      ความไมโออวด เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูโออวด. 
      ความไมมีมารยา เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีมารยา. 
      ความเปนคนไมดื้อดาน เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูดื้อดาน. 
      ความไมดูหมิ่นทาน เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูดูหมิน่ทาน. 
      ความเปนผูวางาย เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูวายาก. 
      ความเปนผูมีมิตรดี เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูมีมิตรชั่ว. 
      ความไมประมาท เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูประมาท. 
      ความเชื่อ เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูไมมีศรัทธา. 
      ความละอายตอบาป เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูไมมีความละอายตอบาป. 
      ความสะดุงกลัวตอบาป เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูไมมีความสะดุงกลัวตอบาป. 
      ความเปนพหูสูต เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีการสดับนอย. 
      การปรารภความเพียร เปนทางสําหรับหลีกเลีย่งบุคคลผูเกียจคราน. 
      ความเปนผูมีสติดํารงมั่น เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีสติหลงลืม. 
      ความถึงพรอมดวยปญญา เปนทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูมีปญญาทราม. 
      ความเปนผูไมลุบคลําทิฏฐิของตน ไมยึดถือมั่นคง และบุคคลอื่นใหสละคืนไดโดยงาย เปน 
 ทางสําหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผูลบูคลําทิฏฐิของตน ยึดถือมั่นคง และบุคคลอื่นใหสละคืนไดโดยยาก. 
      [๑๐๗] ดูกรจุนทะ เปรียบเหมือนอกุศลธรรมทั้งมวล เปนเหตุใหถึงความเปนเบ้ืองลาง 
 กุศลธรรมทั้งมวล เปนเหตุใหถึงความเปนเบ้ืองบน ฉันใด ความไมเบียดเบียนก็ฉันนั้นแล ยอม 
 เปนธรรมสําหรับความเปนเบ้ืองบนของบุคคลผูเบียดเบียน. 
      การงดเวนจากปาณาติบาต ยอมเปนธรรมสําหรับความเปนเบ้ืองบนของบุคคลผูฆาสัตว 
      การงดเวนจากอทินนาทาน ยอมเปนธรรมสําหรับความเปนเบ้ืองบนของบุคคลผู 
 ลักทรัพย ฯลฯ 
      ความเปนผูไมลูบคลําทิฏฐิของตน ไมยึดถือมั่นคง และสละคืนไดโดยงายเปนทางสําหรับ 



 ความเบ้ืองบนของบุคคลผูลูบคลําทิฏฐิของตน ยึดถือมั่นคง และสละคืนไดโดยยาก 
                      วาดวยอุบายบรรลุนิพพาน 
      [๑๐๘] ดูกรจุนทะ ผูที่ตนเองจมอยูในเปอกตมอันลึกแลว จักยกขึ้นซ่ึงบุคคลอื่นที่จม 
 อยูในเปอกตมอันลึก ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีไมได. 
      ผูที่ตนเองไมจมอยูในเปอกตมอันลึก จักยกขึ้นซ่ึงบุคคลอื่นที่จมอยูในเปลือกตมอันลึก 
 ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได. 
      ผูที่ไมฝกตน ไมแนะนําตน ไมดับสนิทดวยตนเอง จักฝกสอน จักแนะนําผูอื่น จักให 
 ผูอื่นดับสนิท ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไมได. 
      ผูที่ฝกตน แนะนําตน ดับสนิทดวยตนเอง จักฝกสอน จักแนะนําผูอื่น จกัใหผูอื่น 
 ดับสนิท ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีด ฉันใด. 
      ดูกรจุนทะ ความไมเบียดเบียนก็ฉันนั้นแล ยอมเปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผู- 
 *เบียดเบียน. 
      การงดเวนจากปาณาติบาต เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูฆาสัตว. 
      การงดเวนจากอทินนาทาน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูลักทรัพย. 
      การประพฤติพรหมจรรย เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูเสพเมถุนธรรม. 
      การงดเวนจากมุสาวาท เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูพูดเท็จ. 
      การงดเวนจากปสุณาวาจา เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูกลาวสอเสียด. 
      การงดเวนจากผรุสวาจา เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูกลาวคําหยาบ. 
      การงดเวนจากสัมผัปปลาปะ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูพูดเพอเจอ. 
      ความเปนผูไมเพงเล็ง เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมักเพงเล็ง. 
      ความไมพยาบาท เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมจีิตพยาบาท. 
      ความเห็นชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความเห็นผิด. 
      ความดําริชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความดําริผิด. 
      การกลาววาจาชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมวีาจาผิด. 
      การงานชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีการงานผิด. 
      การเลี้ยงชีวติชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมอีาชีพผิด. 
      ความเพียรชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความเพียรผิด. 
      ความระลึกชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความระลึกผดิ. 
      ความต้ังใจชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความต้ังใจผิด. 
      ความรูชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความรูผิด. 
      ความพนชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความพนผิด. 
      ความเปนผูปราศจากถ่ินมิทธะ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูถูกถ่ินมิทธะครอบงํา. 
      ความเปนผูมีจิตไมฟุงซาน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีจิตฟุงซาน. 



      ความเปนผูขามพนความสงสัย เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความสงสัย. 
      ความไมโกรธ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมักโกรธ. 
      ความไมผูกโกรธ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูผูกโกรธ. 
      ความไมลบหลูคุณทาน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูลบหลูคุณทาน. 
      ความไมยกตนเทียมทาน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูยกตนเทยีมทาน. 
      ความไมริษยา เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูริษยา. 
      ความไมตระหนี่ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูตระหนี่. 
      ความไมโออวด เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูโออวด. 
      ความไมมีมารยา เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีมารยา. 
      ความเปนคนไมดื้อดาน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูดื้อดาน. 
      ความไมดูหมิ่นทาน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูดหูมิ่นทาน. 
      ความเปนผูวางาย เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูวายาก. 
      ความเปนผูมีมิตรดี เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมมีิตรชั่ว. 
      ความไมประมาท เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูประมาท. 
      ความเชื่อ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูไมศรัทธา. 
      ความละอายตอบาป เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูไมมีความละอายตอบาป. 
      ความสะดุงกลัวตอบาป เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูไมมีความสะดุงกลัวตอบาป. 
      ความเปนพหูสูต เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีการสดับนอย. 
      การปรารภความเพียร เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูเกยีจคราน. 
      ความเปนผูมีสติดํารงมั่น เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีสติหลงลืม. 
      ความถึงพรอมดวยปญญา เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีปญญาทราม. 
      ความเปนผูไมลูบคลําทิฏฐิของตน ไมยึดถือมั่นคง และสละคืนไดโดยงาย เปนทาง 
 สําหรับดับสนิทของบุคคลผูลบูคลําทิฏฐิของตน ยึดถือมั่นคง และสละคืนไดโดยยาก. 
      [๑๐๙] ดูกรจุนทะ เหตุแหงธรรมเคร่ืองขัดเกลา เราไดแสดงแลว เหตุแหงจิตตุปบาท 
 เราไดแสดงแลว เหตุแหงการหลีกเลี่ยง เราไดแสดงแลว เหตุแหงความเปนเบ้ืองบน เราได 
 แสดงแลว เหตุแหงความดับสนิท เราไดแสดงแลว ดวยประการฉะนี้ ดูกรจุนทะ กิจอัน 
 ใดที่ศาสดาผูแสวงหาประโยชน เอ็นดูอนเุคราะห แกเหลาสาวกจะพึงทํา กิจน้ันเราทําแกเธอ 
 ทั้งหลายแลว ดูกรจุนทะ นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง เธอทั้งหลายจงเพงพินิจเถิด อยาประมาท 
 อยาไดเปนผูมคีวามเดือดรอนในภายหลังเลย นี้เปนคําสอนของเราสําหรับเธอทั้งหลาย ฉะนีแ้ล. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระมหาจุนทะชื่นชมยินดีภาษิตของ- 
 *พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                พระผูมีพระภาคตรัสบท ๔๔ ทรงแสดงสนธิ ๕ 
           พระสูตรนี้ ชื่อสัลเลขสตูร ลุมลึก เปรียบดวยสาคร ฉะน้ี. 



                       จบ สัลเลขสูตร ที่ ๘ 
                      ----------------- 
                         ๙. สัมมาทิฏฐิสูตร 
                       วาดวยความเห็นชอบ 
      [๑๑๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้น ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายแลว ภิกษุพวกนั้น 
 รับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ที่เรียกวา 
 สัมมาทิฏฐิๆ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ อริยสาวกจึงจะช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดําเนินไป 
 ตรงแลว ประกอบดวยความเลือ่มใสอันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ พวกภิกษุกลาววา 
 ดูกรทานผูมีอายุ พวกกระผมมาจากที่ไกล ก็เพ่ือจะรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตนี้ ในสํานักของทาน 
 พระสารีบุตร ดังพวกกระผมขอโอกาส เนื้อความแหงภาษิตนี้ จงแจมแจงกะทานพระสารีบุตรเถิด 
 ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอทานพระสารีบุตรแลว จักทรงจําไว ทานพระสารีบุตรตอบวา ถาอยางน้ัน 
 จงฟงเถิด ทานผูมีอายุ จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุพวกน้ันรับคําทานพระสารีบุตรแลว. 
      [๑๑๑] ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้วา ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อใดอริยสาวกรูชัดซ่ึง 
 อกุศลและรากเงาอกุศล รูชัดซ่ึงกุศลและรากเงาของกุศล แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวา 
 เปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดําเนินไปตรงแลวประกอบดวยความเลื่อมใสอนัแนวแนในธรรม มาสู 
 พระสัทธรรมนี้ ก็อกุศลเปนไฉน? ไดแก ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ 
 พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ อยากไดของผูอื่น ปองรายเขา เห็นผดิ อันนี้เรียกวา 
 อกุศลแตละอยางๆ รากเงาของอกุศลเปนไฉน? ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ อันนี้เรียกวารากเงา 
 ของอกุศลแตละอยางๆ กุศลเปนไฉน? ไดแก ความเวนจากฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิด 
 ในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไมอยากไดของผูอื่น ไมปองรายเขา 
 เห็นชอบ อันนี้เรียกวา กุศลแตละอยางๆ รากเงาของกุศลเปนไฉน? ไดแก อโลภะ อโทสะ 
 อโมหะ อันนี้เรียกวา รากเงาของกุศลแตละอยางๆ ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อใด อริยสาวกรูชัด 
 ซ่ึงอกุศลและรากเงาของอกุศลอยางนี้ๆ รูชัดซ่ึงกุศลและรากเงาของกุศลอยางนี้ๆ เมื่อนั้น ทานละ 
 ราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนทิฏฐานุสัย และมานานุสัยวา เรามีอยูโดยประการทั้งปวง 
 ละอวิชชา ยังวชิชาใหเกิด ยอมกระทําที่สดุแหงทุกขในปจจุบันนี้เทียว แมดวยเหตุเพียงเทาน้ี 
 อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ  มีความเห็นดําเนินไปตรงแลว ประกอบดวยความเลือ่มใสอัน 
 แนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ 
      [๑๑๒] ภิกษุเหลานั้นชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของทานพระสารีบุตรวา สาธุ ทานผูมีอาย ุ
 แลวไดถามปญหากะทานพระสารีบุตรตอไปวา ดูกรทานผูมอีายุ จะพึงมีอยูหรือปริยายแมอยางอื่น 
 ที่อริยสาวกซ่ึงชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดําเนินไปตรงแลว ประกอบดวยความเลือ่มใส 
 อันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. 



                           อาหารวาร 
      [๑๑๓] ทานพระสารีบุตรตอบวา พึงมีอยู ทานผูมีอายุ เมือ่ใดอริยสาวกรูชัดซ่ึงอาหาร 
 เหตุเกิดแหงอาหาร ความดับอาหาร และทางที่จะใหถึงความดับอาหาร แมดวยเหตุเพียงเทาน้ี 
 อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็อาหาร เหตุเกิดแหงอาหาร ความดับอาหาร 
 ทางที่จะใหถึงความดับอาหาร เปนไฉน? ไดแกอาหาร ๔ อยางเหลานี้ เพ่ือความดํารงอยูของหมู 
 สัตวผูเกิดแลว หรือเพ่ืออนุเคราะหเหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิด อาหาร ๔ อยางเปนไฉน? คือ 
      ๑ อาหาร คือ คําขาว หยาบหรือละเอียด 
      ๒ อาหาร คือ ผัสสะ 
      ๓ อาหาร คือ ความคิดอาน [จงใจ] 
      ๔ อาหาร คือ วิญญาณ [ความรูแจงทางทวาร ๖] 
      เหตุเกิดแหงอาหารยอมมีเพราะตัณหาเปนเหตุใหเกิด ความดับอาหารยอมมีเพราะตัณหา 
 ดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ 
 เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ต้ังใจชอบ ชื่อวาทางที่จะใหถึงความดับอาหาร ดูกรทาน 
 ผูมีอายุ เมื่อใด อริยสาวกรูชัดซ่ึงอาหาร เหตุเกิดแหงอาหาร ความดับอาหาร ทางที่จะใหถึง 
 ความดับอาหารอยางนี้ๆ เมื่อนั้น ทานละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนทิฏฐานุสัย และ 
 มานานุสัย วาเรามีอยู โดยประการทั้งปวง ละอวิชชา ยังวชิชาใหเกิด ยอมกระทําที่สุดแหงทุกข 
 ในปจจุบันนี้เทียว แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดําเนินไป 
 ตรงแลว ประกอบดวยความเลือ่มใสอันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. 
      [๑๑๔] ภิกษุเหลานั้น ชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของทานพระสารีบุตรวา สาธุ ทานผูมีอาย ุ
 แลวไดถามปญหากะทานพระสารีบุตรตอไปวา ดูกรทานผูมอีายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอื่น 
 อริยสาวก ... มาสูพระสัทธรรมนี้. 
                            สัจจวาร 
      [๑๑๕] ทานพระสารีบุตรตอบวา พึงมีอยู ทานผูมีอายุ เมือ่ใดอริยสาวกรูชัดซ่ึงทุกข 
 ทุกขสมุทัย ทกุขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปน 
 สัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็ทุกขเปนไฉน? ไดแก ความเกิด ความแก ความตาย ความ 
 แหงใจ ความพิไรรําพัน ความไมสบายกาย ความเสียใจ ความคับแคนใจ ความประจวบกับ 
 สิ่งไมเปนที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก ปรารถนาส่ิงใดไมไดสมหวัง แตละอยางๆ ลวน 
 เปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนทุกข อันนี้เรียกวา ความทุกข ก็ทกุขสมุทัยเปนไฉน? 
 ไดแก ตัณหาอันทําใหเกิดในภพใหม ประกอบดวยความกําหนัด ดวยสามารถแหงความเพลิน 
 เพลิดเพลินยิ่งในอารมณนั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา อันนี้เรียกวา ทุกขสมุทยั 
 ทุกขนิโรธเปนไฉน? ไดแกความดับดวยสามารถแหงความสํารอกโดยไมเหลือ ความสละ ความ 
 วาง ความปลอย ความไมพัวพัน แหงตัณหาน้ันแหละ อันนี้เรียกวา ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธ- 
 *คามินีปฏิปทาเปนไฉน? ไดแก อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ... 



 ความต้ังใจชอบ อันนี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทา ดูกรผูมีอายุ เมื่อใด อริยสาวกรูชัดซ่ึงทุกข 
 ทุกขสมุทัย ทกุขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอยางนี้ๆ เมื่อนั้น ทานละราคานุสัย ... แมดวยเหตุ 
 เพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดําเนนิไปตรงแลว ประกอบดวยความ 
 เลื่อมใสอันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. 
                          ชรามรณวาร 
      [๑๑๖] ภิกษุเหลานั้น ชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของทานพระสารีบุตรวา สาธุ ทานผูมีอาย ุ
 แลวไดถามปญหากะทานพระสารีบุตรตอไปวา ดูกรทานผูมอีายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอื่น 
 อริยสาวก ... มาสูพระสัทธรรมนี้. 
      [๑๑๗] ทานพระสารีบุตรตอบวา พึงมีอยู ทานผูมีอายุ เมือ่ใด อริยสาวกรูชัดซ่ึงชรา 
 และมรณะ เหตุเกิดแหงชราและมรณะ ความดับชราและมรณะ และทางที่จะใหถึงความดับชรา 
 และมรณะ แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้ กช็รา 
 และมรณะ เหตุเกิดแหงชราและมรณะ ความดับชราและมรณะ ทางที่จะใหถึงความดับชราและ 
 มรณะ เปนไฉน? ไดแกความแก ความครํ่าครา ฟนหลุด ผมหงอก หนังยน ความเสื่อมแหง 
 อายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันนี้เรียกวาชรา ความจุติ 
 ความเคลื่อนไป ความแตกทําลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย ความทํากาละ ความแตก 
 แหงขันธ ความทิ้งซากศพไว ความขาดไปแหงชีวิตินทรียจากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ 
 อันนี้เรียกวามรณะ ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกวา ชราและมรณะ เหตุเกิดแหงชรา 
 และมรณะ ยอมมีเพราะชาติเปนเหตุใหเกิด ความดับชราและมรณะ ยอมมีเพราะชาติดับ 
 อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ ชื่อวาปฏิปทาที่จะให 
 ถึงความดับชราและมรณะ  ดกูรทานผูมีอายุ  เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงชราและมรณะ เหตุเกิด 
 แหงชราและมรณะ  ความดับชราและมรณะ  และปฏิปทาทีจ่ะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ 
 อยางนี้ๆ เมื่อนัน้ ทานละราคานุสัย ฯลฯ แมดวยเหตุเพียงเทาน้ี อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทฏิฐิ 
 มีความเห็นดําเนินไปตรงแลว ประกอบดวยความเลื่อมใสอันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. 
                            ชาติวาร 
      [๑๑๘] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ  ปริยายแมอยางอืน่ ทานพระสารีบุตรตอบวา 
 พึงมี ทานผูมีอายุ  เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงชาติ เหตุเกิดแหงชาติ ความดับชาติ  และ 
 ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับชาติ  แมดวยเหตุเพียงเทานี้  อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสู 
 พระสัทธรรมนี้ ก็ชาติ เหตุเกิดแหงชาติ ความดับชาติ ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับชาติ เปนไฉน? 
 ความเกิด ความบังเกิด ความหยั่งลง เกิด เกดิเฉพาะ ความปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะ 
 ครบ ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันนี้เรียกวา ชาติ เหตุเกิดแหงชาติยอมมีเพราะภพ 
 เปนเหตุใหเกิด ความดับชาติยอมมี เพราะภพดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ 
 ความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ ชื่อวาปฏิปทาที่จะใหถึงความดับชาติ ดูกรทานผูมีอายุ เมือ่ใดแล 
 อริยสาวกรูชัดซ่ึงชาติ เหตุเกิดแหงชาติ ความดับชาติและปฏิปทาที่จะใหถึงความดับชาติอยางนี้ๆ 



 เมื่อนั้น ทานละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระ- 
 *สัทธรรมนี้ 
                           ภวาทิวาร 
      [๑๑๙] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอืน่ ... ทานพระสารีบุตรตอบวา 
 พึงมี ทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงภพ เหตุเกิดแหงภพ ความดับภพ และปฏิปทา 
 ที่จะใหถึงความดับภพ แมดวยเหตุเพียงเทาน้ี อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทฏิฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้ 
 ก็ภพ  เหตุเกิดแหงภพ ความดับภพ และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับภพ เปนไฉน? ไดแก ภพ ๓ 
 เหลานี้ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เหตุเกิดแหงภพ ยอมมีเพราะอุปาทานเปนเหตุใหเกิด 
 ความดับภพ ยอมมีเพราะอุปาทานดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ... 
 ความต้ังใจชอบ ชื่อวาปฏิปทาที่จะใหถึงความดับภพ ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัด 
 ซ่ึงภพ เหตุเกิดแหงภพ ความดับภพ และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับภพอยางนี้ๆ เมื่อนั้น ทานละ 
 ราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้. 
      [๑๒๐] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอืน่ ... ทานพระสารีบุตรตอบวา 
 พึงมี ทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงอุปทาน เหตุเกิดแหงอุปทาน  ความดับอุปทาน 
 และปฏิปทาทีจ่ะใหถึงความดับอุปทาน แมดวยเหตุเพียงเทาน้ี อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทฏิฐิ ... 
 มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็อุปาทาน เหตุเกิดแหงอุปาทาน ความดับอุปาทาน และปฏิปทาที่จะใหถึง 
 ความดับอุปาทาน เปนไฉน? ไดแก อุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน 
 อัตตวาทุปาทาน เหตุเกิดแหงอุปาทาน ยอมมเีพราะตัณหาเปนเหตุใหเกิด ความดับอุปาทาน 
 ยอมมีเพราะตัณหาดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ 
 ชื่อวาปฏิปทาที่จะใหถึงความดับอุปทาน ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงอุปาทาน 
 เหตุเกิดแหงอุปาทาน ความดบัอุปาทาน และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับอุปาทานอยางนี้ๆ เมื่อนั้น 
 ทานละราคานสุัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้. 
                           ตัณหาทิวาร 
      [๑๒๑] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอืน่ ... ทานพระสารีบุตรตอบวา 
 พึงมี ทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงตัณหา เหตุเกิดแหงตัณหา ความดับแหงตัณหา 
 และปฏิปทาทีจ่ะใหถึงความดับตัณหา แมดวยเหตุเพียงเทาน้ี อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทฏิฐิ ... 
 มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็ตัณหา เหตุเกิดแหงตัณหา ความดับตัณหา และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับ 
 ตัณหาเปนไฉน? ไดแก ตัณหา ๖ หมวดเหลานี้ คือ ตัณหาในรูป ตัณหาในเสียง ตัณหาในกลิ่น 
 ตัณหาในรส ตัณหาในโผฏฐัพพะ ตัณหาในธรรม เหตุเกิดแหงตัณหา ยอมมีเพราะเวทนาเปน 
 เหตุใหเกิด ความดับตัณหา ยอมมีเพราะเวทนาดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ 
 ความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ ชื่อวาปฏิปทาที่จะใหถึงความดับตัณหา ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อใดแล 
 อริยสาวกรูชัดซ่ึงตัณหา เหตุเกิดแหงตัณหา ความดับตัณหา และปฏิปทาทีจ่ะใหถึงความดับตัณหา 
 อยางนี้ๆ เมื่อนัน้ ทานละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... 



 มาสูพระสัทธรรมนี้. 
      [๑๒๒] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอื่น ... ทานพระสารีบุตรตอบวา 
 พึงมี ทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงเวทนา เหตุเกิดแหงเวทนา ความดับเวทนา และ 
 ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับเวทนา แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสู 
 พระสัทธรรมนี้ ก็เวทนา เหตุเกิดแหงเวทนา ความดับเวทนา และปฏิปทาทีจ่ะใหถึงความดับ 
 เวทนา เปนไฉน? ไดแกเวทนา ๖ หมวดเหลานี้ คือ เวทนาที่เกิดแตจักขุสัมผสั เวทนาที่เกดิแต 
 โสตสัมผัส เวทนาที่เกิดแตฆานสัมผัส เวทนาที่เกิดแตชิวหาสัมผัส เวทนาทีเ่กิดแตกายสัมผสั 
 เวทนาที่เกดิแตมโนสัมผัส เหตุเกิดเวทนา ยอมมีเพราะผัสสะเปนเหตุใหเกิด ความดับเวทนา 
 ยอมมีเพราะผสัสะดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ 
 ชื่อวาปฏิปทาที่จะใหถึงความดับเวทนา ดูกรทานผูมีอายุ เมือ่ใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงเวทนา เหตุ- 
 *เกิดแหงเวทนา ความดับเวทนา และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับเวทนาอยางนี้ๆ เมื่อนั้น ทาน 
 ละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสมัมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้. 
      [๑๒๓] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอื่น ... ทานพระสารีบุตรตอบวา 
 พึงมี ทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงผัสสะ เหตุเกิดแหงผัสสะ ความดับผัสสะ และ 
 ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับผัสสะ แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสู 
 พระสัทธรรมนี้. ก็ผัสสะ เหตุเกิดแหงผัสสะ ความดับผัสสะ และทางที่จะใหถึงความดับผัสสะ 
 เปนไฉน? ไดแก ผัสสะ ๖ หมวด คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส 
 กายสัมผัส มโนสัมผัส เหตุเกดิแหงผัสสะ ยอมมีเพราะอายนะ ๖ เปนเหตุใหเกิด ความดับผสัสะ 
 ยอมมีเพราะผสัสะดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ 
 ชื่อวาปฏิปทาที่จะใหถึงความดับผัสสะ ดูกรทานผูมีอายุ เมือ่ใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงผัสสะ 
 เหตุเกิดแหงผัสสะ ความดับผัสสะ และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับผัสสะอยางนี้ๆ เมื่อนัน้ ทาน 
 ละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสมัมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้. 
      [๑๒๔] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอื่น ... ทานพระสารีบุตรตอบวา 
 พึงมี ทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงอายตนะ ๖ เหตุเกิดแหงอายตนะ ๖ ความดับ 
 แหงอายตนะ ๖ และปฏิปทาทีจ่ะใหถึงความดับอายตนะ ๖ แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวา 
 เปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็อายตนะ ๖ เหตุเกิดแหงอายนะ ๖ ความดับอายตนะ ๖ 
 และปฏิปทาทีจ่ะใหถึงความดับอายตนะ ๖ เปนไฉน? ไดแก อายตนะ ๖ เหลานี้ คือ ตา หู จมูก 
 ลิ้น กาย ใจ เหตุเกิดแหงอายตนะ ๖ ยอมมเีพราะนามรูปเปนเหตุใหเกิด ความดับอายตนะ ๖ ยอมม ี
 เพราะนามรูปดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ 
 ชื่อวาปฏิปทาที่จะใหถึงความดับอายตนะ ๖ ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงอายตนะ ๖ 
 เหตุเกิดอายตนะ ๖ ความดับอายตนะ ๖ และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับอายตนะ ๖ อยางนี้ๆ 
 เมื่อนั้น ทานละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระ- 
 *สัทธรรมนี้. 



                          นามรูปาทิวาร 
      [๑๒๕] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอื่น ... ทานพระสารีบุตรตอบวา 
 พึงมี ทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงนามรูป เหตุเกิดแหงนามรูป ความดับนามรูป 
 และปฏิปทาทีจ่ะใหถึงความดับนามรูป แมดวยเหตุเพียงเทาน้ี อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทฏิฐิ ... 
 มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็นามรูป เหตุเกิดแหงนามรูป ความดับนามรูป และปฏิปทาที่จะใหถึงความ 
 ดับนามรูป เปนไฉน? เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ อันนี้เรียกวา นาม มหาภูต- 
 *รูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ อันนี้เรียกวารูป นามและรูปดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกวา นามรูป 
 เหตุเกิดแหงนามรูป ยอมมีเพราะวิญญาณเปนเหตุใหเกิด ความดับนามรูป ยอมมีเพราะวิญญาณ 
 ดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ ชื่อวาปฏิปทา 
 ที่จะใหถึงความดับนามรูป ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงนามรูป เหตุเกิดแหง 
 นามรูป ความดับนามรูป และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับนามรูปอยางนี้ๆ เมื่อนั้น ทานละราคา- 
 *นุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทาน้ี อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทฏิฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้. 
      [๑๒๖] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอืน่ ... ทานพระสารีบุตรตอบวา 
 พึงมี ทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงวิญญาณ เหตุเกิดแหงวิญญาณ ความดับวิญญาณ 
 และทางที่จะใหถึงความดับวิญญาณ แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสู 
 พระสัทธรรมนี้ ก็วิญญาณ เหตุเกิดแหงวิญญาณ ความดับวิญญาณ ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับวิญญาณ 
 เปนไฉน? ไดแก วิญญาณ ๖ หมวดเหลานี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ 
 ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เหตุเกิดแหงวิญญาณ ยอมมเีพราะสังขารเปนเหตุ 
 ใหเกิด ความดบัวิญญาณ ยอมมีเพราะสังขารดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ 
 ความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ ชื่อวาปฏิปทาที่จะใหถึงความดับวิญญาณ ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อใด 
 แล อริยสาวกรูชัดซ่ึงวิญญาณ เหตุเกิดแหงวิญญาณ ความดับวิญญาณ ปฏิปทาที่จะใหถึงความ 
 ดับวิญญาณ อยางนี้ๆ เมื่อนั้น ทานละราคานสุัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปน 
 สัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้. 
                           สังขารวาร 
      [๑๒๗] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอื่น ... ทานพระสารีบุตรตอบวา 
 พึงมี ทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงสังขาร เหตุเกิดแหงสังขาร ความดับสังขาร และ 
 ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับสังขาร แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสู 
 พระสัทธรรมนี้ ก็สังขาร เหตุเกิดแหงสังขาร ความดับสังขาร ทางที่จะใหถึงความดับสังขาร 
 เปนไฉน? ไดแก สังขาร ๓ เหลานี้ คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร เหตุเกิดแหงสังขาร 
 ยอมมีเพราะอวิชชาเปนเหตุใหเกิด ความดับสังขาร ยอมมีเพราะอวิชชาดบั อริยมรรคประกอบ 
 ดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ ชื่อวาทางที่จะใหถึงความดับสังขาร 
 ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูขัดซ่ึงสังขาร เหตุเกิดแหงสังขาร ความดับสังขาร ปฏิปทา 
 ที่จะใหถึงความดับสังขารอยางนี้ๆ เมื่อนั้น ทานละราคานสุัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวก 



 ชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้. 
                           อวิชชาวาร 
      [๑๒๘] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอื่น ... ทานพระสารีบุตรตอบวา 
 พึงมี ทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงอวิชชา เหตุเกิดแหงอวิชชา ความดับอวิชชา 
 และปฏิปทาทีจ่ะใหถึงความดับอวิชชา แมดวยเหตุเพียงเทาน้ี อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทฏิฐิ ... 
 มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็อวิชชา เหตุเกิดแหงอวิชชา ความดับอวิชชา และปฏิปทาที่จะใหถึงความ 
 ดับอวิชชา เปนไฉน? ความไมรูในทุกข ในเหตุเกิดแหงทุกข ในความดับทุกข ในปฏิปทาที่จะใหถึง 
 ความดับทุกข อันนี้เรียกวาอวชิชา เหตุเกิดแหงอวิชชา ยอมมีเพราะอาสวะเปนเหตุใหเกิด 
 ความดับอวิชชา ยอมมีเพราะอาสวะดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือความเห็นชอบ 
 ความต้ังใจชอบ ชื่อวาปฏิปทาที่จะใหถึงความดับอวิชชา ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวก 
 รูชัดซ่ึงอวิชชา เหตุเกิดแหงอวิชชา ความดับอวิชชา ทางที่จะใหถึงความดับอวิชชาอยางนี้ๆ เมื่อ 
 นั้น ทานละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทาน้ี อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทฏิฐิ มีความเห็นดําเนิน 
 ไปตรงแลว ประกอบดวยความเลื่อมใสอันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. 
      [๑๒๙] ภิกษุเหลานั้น ชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของทานพระสารีบุตรวา สาธุ ทานผูมอีาย ุ
 แลวไดถามปญหากะทานพระสารีบุตรตอไปวา ดูกรทานผูมอีายุ จะพึงมีอยูหรือปริยายแมอยางอื่น 
 ที่อริยสาวกซ่ึงชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดําเนินไปตรงแลว ประกอบดวยความเลือ่มใส 
 อันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. 
                            อาสววาร 
      [๑๓๐] ทานพระสารีบุตรตอบวา พึงมี ทานผูมีอายุ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงอาสวะ 
 อาสวสมุทัย อาสวนิโรธ อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวา 
 เปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดําเนินไปตรงแลว ประกอบดวยความเลื่อมใสอนัแนวแนในธรรม 
 มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็อาสวะ เหตุเกิดแหงอาสวะ ความดับอาสวะ ทางที่จะใหถึงความดับอาสวะ 
 เปนไฉน? ไดแก อาสวะ ๓ เหลานี้ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ เหตุเกดิแหงอาสวะ 
 ยอมมีเพราะอวิชชาเปนเหตุใหเกิด ความดับอาสวะ ยอมมีเพราะอวิชชาดบั อริยมรรคประกอบ 
 ดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ 
 พยายามชอบ ระลึกชอบ ต้ังใจชอบ ชื่อวาปฏิปทาที่จะใหถึงความดับอาสวะ ดูกรทานผูมอีาย ุ
 เมื่อใด อริยสาวกรูชัดซ่ึงอาสวะ เหตุเกิดแหงอาสวะ ความดบัอาสวะ ปฏิปทาที่จะใหถึงความ 
 ดับอาสวะ อยางนี้ๆ เมื่อนั้นทานละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนทิฏฐานุสัย และ 
 มานานุสัย โดยประการทั้งปวง ละอวิชชา ยังวชิชาใหเกิด ยอมกระทําซ่ึงที่สดุแหงทุกขในปจจุบัน 
 เทียว แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดําเนินไปตรงแลว 
 ประกอบดวยความเลื่อมใสอันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. 
      ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้แลว ภิกษุเหลานั้น ชื่นชม ยนิดีภาษิตของทานพระสารี- 
 *บุตรแลวแล. 



                       จบ สัมมาทิฏฐิสูตร ที่ ๙ 
      ดูกรทานผูมีอายุ ก็ ๖ บทที่กลาววาเปนไฉน ไดแก ทุกข ชรามรณะ อุปาทาน อายตนะ ๖ 
 นามรูป วิญญาณ ๔ บทที่กลาววาเปนไฉน ไดแก ชาติ ตัณหา เวทนา และหมวด ๔ แหงอวิชชา ๕ 
 บทที่กลาววาเปนไฉน ไดแก อาหาร ภพ ผัสสะ สังขาร อาสวะเปนที่ ๕ หกอยางเปนไฉน 
 ขาพเจาไดกลาวแลว สี่อยางเปนไฉน ขาพเจาไดกลาวแลว หาอยางเปนไฉน ขาพเจาไดกลาวแลว 
 บทแหงสังขารทั้งปวง มี ๑๕ บท ฉะนี้แล. 
                         ------------ 
                        ๑๐. สติปฏฐานสูตร 
                     วาดวยการเจริญสติปฏฐาน 
      [๑๓๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในแควนกุรุ มีนิคมหนึ่งของแควนกุรุ ชื่อวา 
 กัมมาสธรรม ณ ที่นั่น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลา 
 นั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๑๓๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เปนทีไ่ป 
 อันเอก เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพ่ือลวงความโศกและปริเทวะ เพ่ือความดับสูญแหง 
 ทุกขและโทมนสั เพ่ือบรรลุธรรมที่ถูกตอง เพ่ือทําพระนิพพานใหแจง. หนทางน้ีคือ สติปฏฐาน 
 ๔ ประการ. ๔ ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายใน 
 กายอยู มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได ๑ พิจารณา 
 เห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญา มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
 เสียได ๑ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
 ในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา 
 และโทมนัสในโลกเสยีได ๑. 
                         อานาปานบรรพ 
      [๑๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไรเลา? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก 
 ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา. เธอมีสติ หายใจออก มีสติ หายใจเขา เมือ่หายใจออกยาว 
 ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว เมือ่หายใจเขายาว ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว. 
 เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจออกส้ัน เมื่อหายใจเขาส้ัน ก็รูชัดวา 
 เราหายใจเขาสัน้. ยอมสําเหนยีกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจออก. ยอม 
 สําเหนียกวา เราจักเปนผูกาํหนดรูกองลมทั้งปวงหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับ 
 กายสังขารหายใจออก. ยอมสาํเหนียกวาเราจักระงับกายสังขารหายใจเขา. นายชางกลึง หรือ 
 ลูกมือของนายชางกลึงผูฉลาด เมื่อชักเชือกกลึงยาว ก็รูชัดวา เราชักยาว. เมื่อชักเชือกกลึงสัน้ 
 ก็รูชัดวา เราชักสั้น แมฉันใด. ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เรา 



 หายใจออกยาว. เมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว. เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา 
 เราหายใจออกสั้น. เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจเขาส้ัน. ยอมสําเหนียกวา เราจัก 
 เปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจออก. ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง 
 หายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกาย 
 สังขาร หายใจเขา. ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็น 
 กายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ 
 ความเกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความ 
 เกิดขึ้นทั้งความเส่ือมในกายบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอที่ต้ังมั่นอยูวา กายมีอยู ก็เพียงสกัวา 
 ความรูเพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่น 
 อะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู. 
                        จบ อานาปานบรรพ. 
                          อิริยาปถบรรพ 
      [๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อเดิน กรู็ชัดวาเราเดิน เมื่อยืน 
 ก็รูชัดวา เรายนื เมื่อนั่ง ก็รูชดัวา เรานั่ง เมื่อนอน ก็รูชัดวา เรานอน หรือเธอต้ังกายไว 
 ดวยอาการอยางใดๆ ก็รูชัดอาการอยางนั้นๆ. ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายใน 
 กายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู. 
                        จบ อริยาปถบรรพ. 
                          สัมปชัญญบรรพ 
      [๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูกระทําสัมปชัญญะในการกาวไป 
 และถอยกลับ ในการแลไปขางหนา และเหลียวซายเหลียวขวา ในการคูอวัยวะเขา และเหยยีด 
 ออก ในการทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในการกิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ในการถายอุจจาระ 
 และปสสาวะ ในเวลาเดนิ ยืน นั่ง นอน หลับ ต่ืน พูด นิ่ง. ดังพรรณนามาฉะน้ี ภิกษุ 
 ยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณา 
 เห็นกายในกายอยู. 
                        จบ สัมปชัญญบรรพ. 
                           ปฏิกูลบรรพ. 
      [๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ เบ้ือง 
 บนแตพ้ืนเทาขึ้นไป เบ้ืองตํ่าและปลายผมลงมา มีหนังสือเปนที่สุดรอบเต็มดวยของไมสะอาดม ี
 ประการตางๆ วา มีอยูในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก 
 มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด 
 หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ไถมีปากสองขาง 
 เต็มดวยธัญญชาติตางอยาง คือ ขาวสาลี ขาวเปลือก ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง งา ขาวสาร บุรุษ 
 ผูมีนัยนตาดี แกไถนั้นแลว  พึงเห็นไดวา นี้ขาวสาลี นี้ขาวเปลือก นี้ถ่ัวเขียว นี้ถ่ัวเหลือง 



 นี้งา นี้ขาวสาร ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นเหมือนกนั ยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ เบ้ืองบนแต 
 พ้ืนเทาขึ้นไป เบ้ืองตํ่าแตปลายผมลงมา มีหนังเปนที่สุดรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการ 
 ตางๆ วา มีอยูในกายน้ี ผม ขน ฯลฯ ไขขอ มตูร ดังพรรณนามาฉะน้ี ภิกษุยอมพิจารณา 
 เห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายใน 
 กายอยู. 
                         จบ ปฏิกูลบรรพ. 
                           ธาตุบรรพ. 
      [๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนีแ้หละ ซ่ึงต้ัง 
 อยูตามที่ต้ังอยูตามปกติ โดยความเปนธาตุวา มีอยูในกายน้ี ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม 
 คนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด ฆาแมโคแลว แบงออกเปนสวนๆ นั่งอยู ที่หนทาง 
 ใหญ ๔ แพรง ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นเหมือนกนั ยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ซ่ึงต้ังอยูตามที่ต้ัง 
 อยูตามปกติ โดยความเปนธาตุวา มีอยูในกายน้ี ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ดังพรรณนา 
 มาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอยางนี้ ภิกษุ 
 ชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู. 
                          จบ ธาตุบรรพ. 
                         นวสีวถิกาบรรพ. 
      [๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนภิกษุพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้ง 
 ไวในปาชา ตายแลววันหนึ่งบาง สองวันบาง สามวันบาง ที่ขึ้นพอง ผีสีเขียวนาเกลียด น้ํา 
 เหลืองไหลนาเกลียด เธอยอมนอมเขามาสูกายน้ีแหละวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปน 
 ธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็น 
 กายในกายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู. 
      อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนภิกษุ พึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไวในปาชา อนัฝูงกาจิกกิน 
 อยูบาง ฝูงแรงจิกกินอยูบาง ฝงูนกตะกรุมจิกกินอยูบาง หมูสุนัขกัดกินอยูบาง หมูสุนัขจิ้งจอก 
 กัดกินอยูบาง หมูสัตวตางๆ กัดกินอยูบาง เธอยอมนอมเขามาสูกายน้ีแหละวา ถึงรางกายอันนี้ 
 เลา ก็มีอยางนีเ้ปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้ 
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวา 
 พิจารณาเห็นกายในกายอยู. 
      อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนภิกษุ พึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไวในปาชา เปนรางกระดูก 
 ยังมีเนื้อและเลอืด ยังมีเสนเอน็ผูกรัดอยู ฯลฯ เปนรางกระดูก เปอนเลือด แตปราศจากเน้ือ 
 ยังมีเสนเอ็นผกูรัดอยู ฯลฯ เปนรางกระดูก ปราศจากเน้ือและเลอืดแลว ยังมีเสนเอ็นผูกรัด 
 อยู ฯลฯ เปนรางกระดูก ปราศจากเสนเอ็นผกูรัดแลว เร่ียรายไปในทิศนอยทิศใหญ คือกระดูก 
 มือไปทางหนึ่ง กระดูกเทาไปทางหนึ่ง กระดูกแขงไปทางหนึ่ง กระดูกขาไปทางหนึ่ง กระดูก 
 สะเอวไปทางหนึ่ง กระดูกขอสันหลังไปทางหนึ่ง กระดูกซ่ีโครงไปทางหนึ่ง กระดูกหนาอกไป 



 ทางหน่ึง กระดูกแขนไปทางหน่ึง กระดูกไหลไปทางหนึ่ง กระดูกคอไปทางหนึ่ง กระดูกคาง 
 ไปทางหนึ่ง กระดูกฟนไปทางหนึ่ง กระโหลกศีรษะไปทางหนึ่ง เธอยอมนอมเขามาสูกายนี้แหละ 
 วา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได 
 ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม 
 อยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู. 
      อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนภิกษุ พึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไวในปาชา เปนกระดูก 
 มีสีขาว เปรียบดวยสีสังข ... เปนกระดูก เปนกองเร่ียรายแลว เกาเกินปหน่ึงไปแลว ... เปน 
 กระดูกผุละเอยีดแลว เธอยอมนอมเขามาสูกายน้ีแหละวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยูอยางนี้เปน 
 ธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณา 
 เห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายใน 
 ทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อม 
 ในกายบาง พิจารณาเห็นธรรม คือ ทั้งความเกดิขึ้น ทั้งความเส่ือมในกายบาง ยอมอยู อนึ่ง 
 สติของเธอต้ังมั่นอยูวา กายมอียู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวา อาศัยระลกึเทานั้น เธอเปน 
 ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยาง 
 นี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู. 
                        จบ นวสีวถิกาบรรพ 
                    จบ กายานุปสสนาสติปฏฐาน. 
                      เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
      [๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยูอยางไรเลา? ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ เมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา เสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา เรา 
 เสวยทุกขเวทนา เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา. หรือเสวยสุข 
 เวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนามอีามิส หรือเสวยสุขเวทนาไมมอีามิส ก็รูชัดวา 
 เราเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส หรือเสวยทุกขเวทนามีอามิส กรู็ชัดวา เราเสวยทุกขเวทนา 
 มีอามิส หรือเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชดัวา เราเสวยทกุขเวทนาไมมีอามิส หรือ 
 เสวยอทุกขสุขเวทนามีอามสิ ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือเสวย 
 อทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส กรู็ชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ดังพรรณนามาฉะนี ้
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบาง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบาง 
 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ในเวทนา 
 บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึน้ทั้งความ 
 เสื่อมในเวทนาบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอต้ังมั่นอยูวา เวทนามีอยู กเ็พียงสักวาความรู 
 เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหา และทิฏฐิไมอาศัยอยูแลวและไมถือมั่นอะไรๆ 
 ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู. 
                    จบ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน. 



                      จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
      [๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 จิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูชัดวา จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูชัด 
 วา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูชัดวา จิตปราศจากโทสะ หรือจิตมีโมหะ ก็รูชัดวา จิตมี 
 โมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูชัดวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูชัดวา จิตหดหู หรือ 
 จิตฟุงซาน ก็รูชัดวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูชัดวา จิตเปนมหรคต จิตไมเปนมหรคต 
 ก็รูชัดวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีธรรมอื่นยิ่งกวา ก็รูชัดวา จิตมีธรรมอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมี 
 ธรรมอื่นยิ่งกวา ก็รูชัดวา จิตไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา จิตต้ังมั่น ก็รูชัดวา จิตต้ังมั่น หรือจิตไมต้ังมั่น 
 ก็รูชัดวา จิตไมต้ังมั่น จิตหลุดพน ก็รูชัดวา จิตหลุดพน หรือจิตยังไมหลุดพน ก็รูชัดวา จิตยังไม 
 หลุดพน ดังพรรณนามาฉะนี ้ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบาง พิจารณาเห็นจิตในจิตภาย 
 นอกบาง พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกดิขึ้นในจิต 
 บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเส่ือม 
 ในจิตบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอต้ังมั่นอยูวา จิตมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัย 
 ระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว แลวไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู. 
                    จบ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน. 
                      ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน. 
                          นีวรณบรรพ. 
      [๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยูอยางไรเลา? ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ ๕ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ 
 ๕ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกามฉนัทะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชดัวา กามฉันทะ 
 มีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อกามฉันทะไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กามฉันทะไมมีอยู 
 ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง กามฉันทะที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น 
 ดวย กามฉันทะท่ีเกดิขึ้นแลวจะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย กามฉนัทะที่ละ 
 ไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหน่ึง เมื่อพยาบาท 
 มีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาทมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อพยาบาทไมมีอยู ณ 
 ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาทไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง พยาบาทที่ยังไมเกิด จะ 
 เกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัด ประการนั้นดวย พยาบาททีเ่กิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวย 
 ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย พยาบาทที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวย 
 ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหน่ึง เมื่อถีนมิทธะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรู 
 ชัดวา ถีนมิทธะมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อถีนมิทธะไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชดัวา 
 ถีนมิทธะไมมอียู ณ ภายในจติของเรา อนึ่ง ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด จะเกิดขึน้ดวยประการใด 
 ยอมรูชัดประการนั้นดวย ถีนมิทธะทีเ่กิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น 



 ดวย ถีนมิทธะที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยาง 
 หน่ึง เมื่ออุทธจัจกุกกุจจะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ณ ภายในจติของเรา 
 หรือเมื่ออุทธัจจกุกกุจจะไมมอียู ณ ภายในจติ ยอมรูชัดวา อุทธัจจกุกกุจจะไมมีอยู ณ ภายในจิต 
 ของเรา อนึ่ง อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชดัประการนั้นดวย 
 อุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกดิขึ้นแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย 
 อุทธัจจกุกกุจจะท่ีละไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยาง 
 หน่ึง เมื่อวิจิกิจฉามีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิจิกิจฉามีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมือ่ 
 วิจิกิจฉาไมมอียู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิจกิิจฉาไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง วิจิกิจฉา 
 ที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชดัประการนั้นดวย วิจิกิจฉาทีเ่กิดขึ้นแลว จะละ 
 เสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย วิจิกิจฉาทีล่ะไดแลว จะไมเกิดขึน้ตอไปดวย 
 ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภาย 
 ในบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทัง้ภายนอกบาง 
 พิจารณาเห็นธรรมคือความเกดิขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบาง 
 พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึน้ทั้งความเส่ือมในธรรมบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอต้ังมั่น 
 อยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและ 
 ทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้แล ภิกษุชื่อวา 
 พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ ๕ อยู. 
                         จบ นีวรณบรรพ 
                           ขันธบรรพ 
      [๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ 
 อุปาทานขันธ ๕ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออุปาทานขันธ ๕ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้วา อยางนี้รูป อยางนี้ความเกิดขึน้แหงรูป อยางนี้ความดับแหงรูป 
 อยางนี้เวทนา อยางนี้ความเกดิขึ้นแหงเวทนา อยางนี้ความดับแหงเวทนา อยางนี้สัญญา 
 อยางนี้ความเกดิขึ้นแหงสัญญา อยางนี้ความดับแหงสัญญา อยางนี้สังขาร อยางนี้ความ 
 ความเกิดขึ้นแหงสังขาร อยางนี้ความดับแหงสังขาร อยางนี้วิญญาณ อยางนี้ความเกิดขึน้แหง 
 วิญญาณ อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ ดังพรรณนามาฉะน้ี ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
 ภายในบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบาง 
 พิจารณาเห็นธรรมคือความเกดิขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบาง 
 พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึน้ทั้งความเลื่อมใสธรรมบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอต้ังมั่น 
 อยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิ 
 ไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้แล ภิกษุชื่อวา 
 พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อุปาทานขันธ ๕ อยู. 
                         จบ ขันธบรรพ. 



                          อายตนบรรพ. 
      [๑๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ 
 อายตนะภายใน ๖ และภายนอก ๖ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และ 
 ภายนอก ๖ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักตา รูจักรูป และรูจักสังโยชนที่อาศัย 
 ตาและรูปทั้ง ๒ นั้นเกิดขึ้น อนึ่ง สังโยชนทีย่งัไมเกดิ จะเกดิขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัด 
 ประการนั้นดวย สังโยชนทีเ่กดิขึ้นแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชดัประการ 
 นั้นดวย สังโยชนที่จะไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย 
 ภิกษุยอมรูจักหู รูจักเสียง ... ยอมรูจักจมูก รูจักกลิ่น ... ยอมรูจักลิ้น รูจักรส ... ยอมรูจักกาย รูจัก 
 โผฏฐัพพะ ... ภิกษุยอมรูจักใจ รูจักธรรมารมณ และรูจักสังโยชนที่อาศัยใจและธรรมารมณทั้ง ๒ 
 นั้นเกิดขึ้น อนึง่ สังโยชนที่ยังไมเกิด จะเกดิขึน้ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย 
 สังโยชนที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชดัประการนั้นดวย สังโยชนทีล่ะได 
 แลว จะไมเกดิขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอม 
 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรม 
 ในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็น 
 ธรรมคือความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเส่ือมในธรรมบาง 
 ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอต้ังมัน่อยูวา ธรรมมอียู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึก 
 เทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นธรรม คืออายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก 
 ๖ อยู. 
                        จบ อายตนบรรพ. 
                         โพชฌงคบรรพ. 
      [๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ โพชฌงค ๗ 
 พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ โพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อสติสัมโพชฌงค 
 มีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา สติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อสติ 
 สัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา สติสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา 
 อนึ่ง สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกดิจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย 
 สติสัมโพชฌงคที่เกิดขึน้แลว จะเจริญบริบูรณดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยาง 
 หน่ึง เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ... อีกอยางหนึ่ง เมื่อวิริยสัมโพชฌงคมีอยู ณ 
 ภายในจิต ... อีกอยางหนึ่ง เมือ่ปติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ... อีกอยางหนึ่ง เมื่อปสสัทธ ิ
 สัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจติ ... อีกอยางหนึ่ง เมื่อสมาธิสมัโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ... อีก 
 อยางหนึ่ง เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชดัวา อุเบกขาสมัโพชฌงคมีอยู ณ 
 ภายในจิตของเรา หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชดัวา อุเบกขา 
 สัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา. อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด จะเกิดขึน้ 



 ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุเบกขาสัมโพชฌงคที่เกิดขึน้แลว จะเจริญบริบูรณ 
 ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ดังพรรณนามาฉะนี้. ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมใน 
 ธรรมภายในบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายใน 
 ทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความ 
 เสื่อมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นความเส่ือมในธรรมบาง ยอมอยู อนึ่ง 
 สติของเธอต้ังมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสกัวา ความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปน 
 ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยาง 
 นี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นเปนธรรมในธรรม คือโพชฌงค ๗. 
                       จบ โพชฌงคบรรพ. 
                           สัจจบรรพ 
      [๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ อริยสัจ ๔ 
 ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อริยสัจ ๔ อยางไรเลา? ภิกษุในพระศาสนานี้ ยอมรูชดั 
 ตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ดังพรรณนามา 
 ฉะนี้. ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง 
 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรม 
 บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความ 
 เสื่อมในธรรมบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอต้ังมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสัก 
 วาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฎฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ ๔ อยู. 
                        จบ ภาณวาร ที่ ๑ 
                           ทุกขอริยสัจ 
      [๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน แมชาติกเ็ปนทุกข แมชราก็เปนทุกข 
 แมมรณะก็เปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ก็เปนทุกข ความประจวบ 
 กับส่ิงไมเปนทีรั่ก ก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ก็เปนทุกข ปรารถนาส่ิงใดไมได 
 แมอันนั้น ก็เปนทุกข โดยยออปุาทานขันธทั้ง ๕ เปนทุกข. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน? ความเกิด ความบังเกดิ ความหยั่งลง เกิด 
 เกิดจําเพาะ ความปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะครบ ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ 
 อันนี้เรียกวา ชาติ ก็ชราเปนไฉน? ความแก ภาวะของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังยน 
 ความเสื่อมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันนี้ 
 เรียกวา ชรา ก็มรณะเปนไฉน? ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความแตกทําลาย ความ 
 หายไป มฤตยู ความตาย ความทํากาละ ความทําลายแหงขนัธ ความทอดทิ้งซากศพไว 
 ความขาดแหงชีวิตินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันนี้เรียกวา มรณะ 
 ก็โสกะเปนไฉน? ความแหงใจ กิริยาที่แหงใจ ภาวะของบุคคลผูแหงใจ ความผาก ณ ภายใน 



 ความแหงผาก ณ ภายใน ของบุคคลผูประกอบดวยความพิบัติอยางใดอยางหน่ึง ผูถูกธรรม คือ 
 ทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว อันนี้เรียกวา โสกะ ก็ปริเทวะเปนไฉน? ความครํ่าครวญ 
 ความรํ่าไร รําพัน กิริยาที่ครํ่าครวญ กิริยาที่รํ่าไรรําพัน ภาวะของบุคคลผูครํ่าครวญ ภาวะของ 
 บุคคลผูรํ่าไรรําพัน ของบุคคลผูประกอบดวยความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผูถูกธรรมคือทกุข 
 อยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว อันนี้เรียกวา ปริเทวะ ก็ทุกขเปนไฉน? ความลําบากทางกาย 
 ความไมสําราญทางกาย ความเสวยอารมณอันไมดีทีเ่ปนทกุข ซ่ึงเกิดแตกายสัมผัส อันนีเ้รียกวา 
 ทุกข ก็โทมนัสเปนไฉน? ความทุกขทางจิต ความไมสําราญทางจิต ความเสวยอารมณอันไมด ี
 ที่เปนทุกข ซ่ึงเกิดแตมโนสัมผสั อันนี้เรียกวา  โทมนัส ก็อุปายาสเปนไฉน? ความแคน 
 ความคับแคน ภาวะของบุคคลผูแคน ภาวะของบุคคลผูคับแคน ของบุคคลผูประกอบดวยความ 
 พิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผูถูกธรรม คือทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว อันนี้เรียกวา อุปายาส 
 ก็ความประจวบกับส่ิงไมเปนที่รัก ก็เปนทุกข เปนไฉน? ความประสบ ความพร่ังพรอม ความรวม 
 ความระคน ดวยรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ 
 หรือดวยบุคคลผูปรารถนาส่ิงที่ไมเปนประโยชน ปรารถนาส่ิงที่ไมเกือ้กูล ปรารถนาความไมผาสุก 
 ปรารถนาความไมเกษมจากโยคะ ซ่ึงมีแกผูนั้น อันนี้เรียกวา ความประจวบกับส่ิงไมเปนที่รัก 
 ก็เปนทุกข ก็ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ก็เปนทุกข เปนไฉน? ความไมประสบ ความไม 
 พร่ังพรอม ความไมรวม ความไมระคน ดวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนาปรารถนา 
 นาใคร นาพอใจ หรือดวยบุคคลผูปรารถนาประโยชน ปรารถนาส่ิงที่เกื้อกลู ปรารถนาความ 
 ผาสุก ปรารถนาความเกษมจากโยคะ ซ่ึงมีแกผูนั้น คือ มารดา บิดา พ่ีชาย นองชาย พ่ีหญิง 
 นองหญิง มิตร อํามาตย หรือญาติสาโลหิต อันนี้เรียกวา ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก 
 ก็เปนทุกข ก็ปรารถนาส่ิงใด ไมได แมอันนั้น ก็เปนทุกข เปนไฉน? ความปรารถนา ยอมบังเกิด 
 แกสัตวผูมีความเกิดเปนธรรมดา อยางนี้วา โอหนอ ขอเราไมพึงมีความเกดิเปนธรรมดา ขอความ 
 เกิดอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้น สัตวไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ชือ่วาปรารถนาส่ิงใด 
 ไมได แมอันนัน้ ก็เปนทุกข ความปรารถนา ยอมบังเกิดแกสตัวผูมีความแกเปนธรรมดา 
 ความปรารถนา ยอมบังเกิดแกสัตวผูมีความเจ็บเปนธรรมดา ... ความปรารถนา ยอมบังเกดิแกสัตว 
 ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนสั อุปายาส เปนธรรมดา อยางนี้วา โอหนอ ขอเราไมพึง 
 มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสเปนธรรมดา ขอโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
 อุปายาส อยามมีาถึงเราเลย ขอนั้น สัตวไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ชื่อวา 
 ปรารถนาส่ิงใด ไมได แมอันนั้น ก็เปนทุกข ก็โดยยอ อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนทุกข 
 เปนไฉน? อุปาทานขันธทั้ง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเหลานี้เรียกวา โดยยอ 
 อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียก ทุกขอริยสัจ. 
                          สมุทัยอริยสัจ 
      [๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมุทยัอริยสัจ เปนไฉน? ตัณหาน้ีใด อันใหเกิดใน 
 ภพใหม ประกอบดวยนันทิราคะ เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณนั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา 



 วิภวตัณหา ก็ตัณหาน้ัน เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่ไหน เมื่อจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูที่ไหน? ที่ใด 
 เปนที่รัก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหาน้ัน เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น เมื่อจะต้ังอยู ยอมต้ัง 
 อยูในที่นั้น อะไร เปนที่รัก ที่เจริญใจในโลก? ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนที่รัก ที่เจริญใจ 
 ในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นั้น เมือ่จะต้ังอยู ยอมต้ังอยูที่นั้น รูป เสียง กลิ่น รส 
 โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนทีรั่ก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะ 
 ต้ังอยู ยอมต้ังอยูที่นี้ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ มโน- 
 *วิญญาณ เปนที่รัก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูที่นี้ 
 จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เปนที่รัก ที่เจริญใจ 
 ในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูที่นี้ จักขุสัมผัสสชาเวทนา 
 โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัสผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา 
 มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนที่รัก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อจะเกดิ ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะต้ังอยู 
 ยอมต้ังอยูที่นี้ รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา 
 เปนที่รัก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อจะเกดิ ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูที่นี ้
 รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญ- 
 *เจตนา เปนทีรั่ก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะต้ังอยู ยอมต้ัง 
 อยูที่นี้ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา เปนที่รัก 
 ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อจะเกดิ ยอมเกิดที่นี้ เมื่อจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูทีน่ี้ รูปวิตก 
 สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เปนที่รัก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา 
 เมื่อจะเกิด ยอมเกิดทีน่ี้ เมื่อจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูที่นี้ รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร 
 โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร เปนที่รัก ที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดที่นี ้
 เมื่อจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูที่นี้ ดกูรภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขสมุทยัอริยสัจ. 
                          นิโรธอริยสัจ 
      [๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัจ เปนไฉน? ความดับดวยสามารถความ 
 สํารอกโดยไมเหลือ ความสละ ความสละคืน ความปลอยวาง ความไมมีอาลยั ในตัณหาน้ัน 
 ก็ตัณหาน้ัน เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่ไหน เมื่อจะดบั ยอมดับในที่ไหน? ที่ใดเปน 
 ที่รัก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหาน้ัน เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นั้น เมือ่จะดับ ยอม 
 ดับไดที่นั้น ก็อะไรเปนที่รัก ทีเ่จริญใจ ในโลก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนที่รัก 
 ที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้ รูป เสียง 
 กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนที่รัก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ 
 ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา- 
 *วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เปนที่รัก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ 
 ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้ จักขุสัมผัส โสตสมัผัส ฆานสัมผสั ชิวหาสัมผัส 
 กายสัมผัส มโนสัมผัส เปนทีรั่ก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียได 



 ที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผสัสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชา- 
 *เวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนที่รัก 
 ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้ 
 รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เปนที่รัก 
 ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้ 
 รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญ- 
 *เจตนา เปนทีรั่ก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดทีน่ี้ เมื่อจะดับ 
 ยอมดับที่นี้ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา 
 เปนที่รัก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับ 
 ที่นี้ รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เปนที่รัก ที่เจริญใจ 
 ในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดทีน่ี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้ รูปวิจาร สัททวิจาร 
 คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร เปนที่รัก ที่เจริญใจ ในโลก ตัณหา เมื่อ 
 บุคคลจะละ ยอมละเสียไดทีน่ี้ เมื่อจะดับ ยอมดับที่นี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกวา 
 ทุกขนิโรธอริยสัจ. 
                    ทุกขนิโรธคามินปีฏิปทาอริยสัจ 
      [๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทาอริยสัจ เปนไฉน? อริยมรรค 
 ประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
 สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ก็สัมมาทิฏฐิเปนไฉน ความรูในทุกข 
 ความรูในเหตุใหทุกขเกิด ความรูในความดับทุกข ความรูในขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข อันนี้ 
 เรียกวา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในความไม 
 พยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน อันนี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาเปนไฉน? 
 การงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพูดสอเสียด งดเวนจากการพูดคําหยาบ งดเวนจากการ 
 พูดเพอเจอ อันนี้เรียกวา สัมมาวาจา สัมมากมัมันตะเปนไฉน? การงดเวนจากการลางผลาญชีวิต 
 งดเวนจากการถือเอาสิ่งของทีเ่ขามิไดให งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม อันนี้เรียกวา สมัมา- 
 *กัมมันตะ สัมมาอาชีวะเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละการเลีย้งชีพที่ผิด สําเร็จการ 
 เลี้ยงชีพดวยการเลี้ยงชีพที่ชอบ อันนี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ สมัมาวายามะเปนไฉน? ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ ใหเกิดฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ต้ังจิตไว เพ่ือมิให 
 อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกดิบังเกิดขึ้น เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลว เพ่ือให 
 กุศลธรรมที่ยังไมเกิดบังเกิดขึน้ เพ่ือความต้ังอยู ไมเลือนหาย เจริญยิ่ง ไพบูลย มีขึ้น เต็มเปยม 
 แหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว อันนี้เรียกวา สัมมาวายามะ สัมมาสติเปนไฉน ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
 ในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรม 
 ในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได อันนี ้



 เรียกวา สัมมาสติ สัมมาสมาธิเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
 บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู เธอบรรลุทุติยฌาน มีความผองใส 
 แหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุข 
 อันเกิดแตสมาธิอยู เธอมีอเุบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสขุดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป 
 บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขา มีสติ อยูเปนสุข 
 เธอบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ 
 ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู อันนี้เรียกวา สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี ้
 เรียกวา ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. 
      [๑๕๐] ดังพรรณนามาฉะนี ้ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณา 
 เห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรม 
 คือความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรม คือทั้งความเกดิขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบาง 
 ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอ ต้ังมั่นอยูวา ธรรมมอียู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัย 
 ระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อริยสัจ ๔ อยู 
                          จบ สัจจบรรพ 
                     จบ ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
                     ผลแหงการเจริญสติปฏฐาน 
      [๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผูใดผูหน่ึง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ ตลอด ๗ ป 
 เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ พระอรหัตตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังม ี
 ขันธบัญจกเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๗ ป ยกไว ผูใดผูหน่ึง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ 
 อยางนี้ ตลอด ๖ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ป ... ๑ ป ยกไว. ผูใดผูหน่ึง พึงเจริญสติ 
 ปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อยางใดอยางหน่ึง คือ 
 พระอรหัตตผลในปจจุบัน หรือเมื่อขันธบัญจกมีเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๗ เดือน ยกไว 
 ผูใดผูหน่ึง  พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ ตลอด ๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน 
 ๒ เดือน  ๑ เดือน กึ่งเดือน ... กึ่งเดือนยกไว ผูใดผูหน่ึง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ 
 ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือพระอรหัตตผลในปจจุบัน หรือ 
 เมื่อขันธปญจกยังเหลืออยู เปนพระอนาคามี. 
                            คํานิคม 
      [๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางน้ี เปนที่ไปอันเอก เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว 
 เพ่ือลวงความโศกและปริเทวะ เพ่ือความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุธรรมที่ถูกตอง 
 เพ่ือทําพระนิพพานใหแจง หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ ฉะนี้แล คําทีเ่รากลาวดัง- 
 *พรรณนามาฉะนี้ เราอาศัยเอกายนมรรคนีก้ลาวแลว. 
      พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นยินดี  ชื่นชม ภาษิต ของพระผูมี- 



 *พระภาค แลวแล. 
                      จบ สติปฏฐานสูตรที่ ๑๐ 
                      จบ มูลปริยายวรรคที่ ๑ 
      ประมวลพระสูตรแหงวรรคนี้ มีดังนี้. 
      วรรคอันประเสริฐประดับดวยมูลปริยายสตูร สัพพาสวสังวรสูตร ธัมมทายาทสูตร 
 ภยเภรวสูตร อนังคณสูตร อากังเขยยสูตร วัตถูปมสูตร  สัลเลขสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร และ 
 สติปฏฐานสูตร จบ บริบูรณแลว. 
                      -------------- 
                         ๒. สีหนาทวรรค 
                        ๑. จูฬสีหนาทสูตร 
                   วาดวยเหตุแหงการบันลือสีหนาท 
      [๑๕๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลว ภิกษุ 
 เหลานั้นไดทูลรับสนองพระพุทธพจนแลว. 
                         สมณะ ๔ จําพวก 
      [๑๕๔]  พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในพระ- 
 *ศาสนาน้ีเทาน้ัน สมณะที่สองมีในพระศาสนาน้ี สมณะที่สามมีในพระศาสนาน้ี สมณะทีส่ี่มีใน 
 พระศาสนาน้ี ลัทธิของศาสดาอื่นวางเปลาจากพระสมณะผูรูทั่วถึง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
 จงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนี้ ดวยประการฉะนี้ทีเดียว ดกูรภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะ 
 มีไดแล ที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียในโลกนี ้พึงกลาวอยางนี้วา อะไรเปนความม่ันใจของ 
 พวกทาน อะไรเปนกําลังของพวกทาน พวกทานพิจารณาเห็นในตนดวยประการไร จึงกลาว 
 อยางนี้วา สมณะมีในพระศาสนาน้ีเทานั้น สมณะท่ีสองมีในพระศาสนาน้ี สมณะที่สามมีใน 
 พระศาสนาน้ี  สมณะที่สีม่ีในพระศาสนาน้ี ลัทธิของศาสดาอื่นวางเปลาจากพระสมณะผูรูทั่วถึง 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกปริพาชกอัญญเดยีรถียผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวตอบอยางนี้วา 
 ทานผูมีอายทุั้งหลาย ธรรม ๔ ประการ อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู  ผูเห็น เปนพระอรหันต 
 สัมมาสัมพุทธเจา ตรัสแลว มีอยู ที่พวกเราเห็นธรรมเหลานี้ในตน จึงกลาวอยางนี้วา สมณะมี 
 ในพระศาสนาน้ีเทานั้น  สมณะที่สองมีในพระศาสนานี้ สมณะที่สามมีในพระศาสนาน้ี สมณะที่สี ่
 มีในพระศาสนาน้ี ลัทธิของศาสดาอื่นวางเปลาจากพระสมณะผูรูทั่วถึง ธรรม ๔ อยางเปนไฉน? 
 ๔ อยาง คือ ความเลื่อมใสในพระศาสดาของพวกเรา มีอยู ความเลื่อมใสในพระธรรมมีอยู 
 ความกระทําใหบริบูรณในศีล มีอยู ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต ผูประพฤติธรรมรวมกัน เปนที่ 
 นารัก นาพอใจ มีอยู ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ธรรม  ๔ ประการเหลานี้แล อันพระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสแลว ที่พวกเราเล็งเห็นธรรม 



 เหลานี้ในตน จึงกลาวอยางนี้ สมณะมีในพระศาสนาน้ีเทานัน้ สมณะที่สองมีในพระศาสนาน้ี 
 สมณะที่สามมใีนพระศาสนาน้ี สมณะที่สี่มีในพระศาสนาน้ี ลัทธิของศาสดาอื่นวางเปลาจาก 
 พระสมณะผูรูทั่วถึง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล ที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
 พึงกลาวอยางนี้วา ผูมีอายุ ผูใดเปนศาสดาของพวกเรา ความเลื่อมใสในศาสดาแมของพวกเรา 
 ก็มีอยู คําสอนใดเปนธรรมของพวกเรา ความเลื่อมใสในธรรมแมของพวกเรา ก็มีอยู ธรรม 
 เหลาใดเปนศีลของพวกเรา แมพวกเราก็กระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต 
 ผูประพฤติธรรมรวมกัน แมของพวกเรา ก็เปนที่นารัก นาพอใจ ผูมีอายุ ในขอเหลานี ้
 อะไรเปนขอทีแ่ปลกกัน อะไรเปนขอประสงค อะไรเปนขอที่กระทําใหตางกัน ในระหวางของ 
 ทานและของเราดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอ 
 พึงกลาวตอบอยางนี้วา ผูมีอายุ ความสําเร็จมอียางเดียว หรือมีมากอยาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย เมื่อจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้า ความสําเร็จมี 
 อยางเดยีวเทาน้ัน ไมมีมากอยาง พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ผูมีอายุ  ก็ความสําเร็จนั้นเปนของ 
 ผูมีราคะ หรือของผูปราศจากราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย เมื่อจะ 
 พยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนี้วา ความสําเร็จนั้นเปนของผูปราศจากราคะ มิใชของผูม ี
 ราคะ พวกเธอพึงกลาวอยางนีว้า ความสําเร็จนั้น เปนของผูมีโทสะ หรือของผูปราศจากโทสะ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกปริพาชกอัญญเดยีรถีย เมื่อจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนี้วา 
 ความสําเร็จนั้นเปนของผูปราศจากโทสะ มิใชของผูมโีทสะ พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ความ 
 สําเร็จนั้นเปนของผูมีโมหะ หรือของผูปราศจากโมหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกปริพาชกอัญญ- 
 *เดียรถีย เมื่อจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนี้วา ความสําเร็จนั้นเปนของผูปราศจากโมหะ 
 มิใชของผูมโีมหะ พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ความสําเร็จนั้นเปนของผูมีตัณหา หรือของผู 
 ปราศจากตัณหา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย เมื่อจะพยากรณโดยชอบ 
 พึงพยากรณอยางนี้วา ความสําเร็จนั้นเปนของผูปราศจากตัณหา มิใชของผูมีตัณหา พวกเธอ 
 พึงกลาวอยางนี้วา ความสําเร็จนั้นเปนของผูมีอุปาทาน หรือของผูไมมีอุปาทาน ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย เมื่อจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนี้วา ความ 
 สําเร็จนั้นเปนของผูไมมีอุปาทาน  มิใชของผูมีอุปาทาน พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ความสําเร็จนั้น 
 เปนของผูรูแจง หรือของผูไมรูแจง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย เมื่อจะ 
 พยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนี้วา ความสําเร็จนั้นเปนของผูรูแจง มใิชของผูไมรูแจง 
 พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ความสําเร็จนั้นเปนของผูยินดียินราย หรือของผูไมยินดยีินราย. ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย ปริพาชกอัญญเดียรถีย เมือ่จะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนี้วา ความ 
 สําเร็จนั้นเปนของผูไมยินดยีนิราย มิใชของผูยินดยีินราย. พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ความสําเร็จ 
 นั้นเปนของผูยนิดีในความเนิน่ชา มีความเนิน่ชาเปนที่มายนิดี หรือของผูยินดีในความไมเนิ่นชา 
 มีความไมเนิ่นชาเปนที่มายินดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย  เมื่อจะพยากรณ 
 โดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้า ความสําเร็จนั้นเปนของผูยนิดีในความไมเนิ่นชา มีความไมเนิ่นชา 



 เปนที่มายินดี มิใชของผูยินดีในความเนิ่นชา มีความเนิ่นชาเปนที่มายินดี. 
                            ทิฏฐิ ๒ 
      [๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิ ๒ อยางเหลานี้ คือภวทิฏฐิ และวิภวทิฏฐิ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง เปนผูแอบอิงภวทิฏฐิเขาถึงภวทิฏฐิ หยั่งลงสู 
 ภวทิฏฐิสมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาเปนผูยินรายตอวิภวทิฏฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือ 
 พราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง เปนผูแอบอิงวิภวทิฏฺ เขาถึงวิภวทิฏฐิ หยั่งลงสูวิภวทิฏฐิ สมณะ 
 หรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาเปนผูยินรายตอภวทิฏฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ 
 เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูทั่วถึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และการถายถอนแหงทิฏฐิ ๒ 
 อยางเหลานี้ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยังมีราคะ ยังมโีทสะ ยังมโีมหะ 
 ยังมีตัณหา ยังมีอุปาทาน ไมใชผูรูแจง ยังยินดีและยนิราย เปนผูยินดีในความเน่ินชา มีความ 
 เนิ่นชาเปนที่มายินดี พวกเขายอมไมหลุดพนจากชาติ ชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไร ทุกขกาย 
 ทุกขใจ และความคับแคนทั้งหลาย เรากลาววา ยอมไมหลุดพนจากทุกข สมณะหรือพราหมณ 
 เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูทั่วถึงความเกิด ความดับคุณ โทษ และการถายถอนแหงทิฏฐิ ๒ อยาง 
 เหลานี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เปนผูปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ 
 ปราศจากโมหะ ปราศจากตัณหา ปราศจากอุปาทาน เปนผูรูแจง เปนผูไมยนิดีและยินราย มีความ 
 ยินดีในความไมเนิ่นชา มีความไมเนิ่นชาเปนที่มายินดี พวกเขา ยอมหลุดพนจากชาติ ชรา 
 มรณะ ความโศก ความรํ่าไร ทุกขกาย ทกุขใจ และความคับแคนทั้งหลาย เรากลาววา 
 ยอมหลุดพนไปจากทุกข. 
                           อุปาทาน ๔ 
      [๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทาน ๔ อยางเหลานี้. ๔ อยางเปนไฉน? คือ กามุปาทาน 
 ทิฏุปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง 
 ปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขายอมไมบัญญัติ ความรอบรูอุปาทานทุกอยาง 
 โดยชอบ คือ ยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน ไมบัญญัติ 
 ความรอบรูสีลัพพัตตุปาทาน  ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน. ขอนัน้เพราะเหตุอะไร? 
 เพราะสมณพราหมณเหลานั้นไมรูทั่วถึงฐานะ ๓ ประการเหลานี้ ตามความเปนจริง เพราะฉะน้ัน 
 พวกเขา จึงปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขา ไมบัญญัติความรอบรูอุปาทาน 
 ทุกอยางโดยชอบ คือยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน ไมบัญญัติ 
 ความรอบรูสีลัพพัตตุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณ- 
 *พราหมณพวกหนึ่ง ปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขา ไมบัญญัติความรอบรู 
 อุปาทานทุกอยางโดยชอบ คือยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน บัญญัติความรอบรูทิฏฐปาทาน 
 ไมบัญญัติความรอบรูสีลัพพัตตุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน ขอนั้นเพราะเหตุ 
 อะไร? เพราะสมณพราหมณเหลานั้น ไมรูทั่วถึงฐานะ ๒ ประการเหลานี้ ตามความเปนจริง 
 เพราะฉะน้ัน พวกเขาจึงปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขา ไมบัญญัติความรอบรู 



 อุปาทานทุกอยางโดยชอบ คือ ยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน บัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน 
 บัญญัติความรอบรูสีลัพพัตตุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขา ไมบัญญัติความ 
 รอบรูอุปาทานทุกอยางโดยชอบ คือยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน บัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน 
 บัญญัติความรอบรูสีลัพพัตตุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน  ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? 
 เพราะสมณพราหมณเหลานั้น ไมรูทั่วถึงฐานะอยางหนึ่งนี้ตามความเปนจริง เพราะฉะน้ัน พวกเขา 
 จึงปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขา ไมบัญญัติความรอบรูอุปาทานทุกอยาง 
 โดยชอบ คือยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน บัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน บัญญัติความรอบรู 
 สีลัพพัตตุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสใน- 
 *ศาสดาใด ความเลื่อมใสน้ัน เราไมกลาววา ไปแลวโดยชอบ ความเลื่อมใสในธรรมใด ความ 
 เลื่อมใสนั้น เราไมกลาววา ไปแลวโดยชอบ ความกระทําใหบริบูรณในศีลใด ขอนั้น เราไม 
 กลาววา ไปแลวโดยชอบ ความเปนที่รักและนาพอใจในหมูสหธรรมิกใด ขอนั้น เราไมกลาววา 
 ไปแลวโดยชอบ ในธรรมวินัยเห็นปานนี้แล ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
 ขอนั้น เปนความเลื่อมใสในธรรมวินัยที่ศาสดากลาวชั่วแลว ประกาศชั่วแลว มิใชสภาพนําออก 
 จากทุกข ไมเปนไปเพ่ือความสงบ มิใชอันผูรูเองโดยชอบประกาศไว. 
      [๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้นแล เปนผูมีวาทะวา 
 รอบรูอุปาทานทุกอยาง ปฏิญาณอยู ยอมบัญญัติความรอบรูอุปาทานทุกอยางโดยชอบ คือ ยอม 
 บัญญัติความรอบรูกามุปาทาน  ยอมบัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน ยอมบัญญัติความรูสีลัพพัตตุ- 
 *ปาทาน ยอมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสในศาสดาใด 
 ความเลื่อมใสนั้น เรากลาววา ไปแลวโดยชอบ ความเลื่อมใสในธรรมใด ความเลื่อมใสนัน้ เรา 
 กลาววา ไปแลวโดยชอบ ความกระทําใหบริบูรณในศีลใด ขอนั้น เรากลาววา ไปแลวโดยชอบ 
 ความเปนที่รักและนาพอใจในหมูสหธรรมิกใด ขอนั้น เรากลาววา ไปแลวโดยชอบ ในพระ- 
 *ธรรมวินัยเห็นปานนี้แล ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะขอนั้น เปนความเลื่อมใส 
 ในธรรมวินัยอันศาสดากลาวดีแลว ประกาศดีแลว เปนสภาพนําออกจากทกุข เปนไปเพ่ือความ 
 สงบอันทานผูรูเองโดยชอบประกาศแลว. 
                      เหตุเกิดอุปาทานเปนตน 
      [๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุปาทาน ๔ เหลานี้ มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุ 
 เกิด  มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกดิ? อุปาทาน ๔ เหลานี้ มีตัณหาเปนตนเหตุ 
 มีตัณหาเปนเหตุเกิด มีตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตัณหาน้ีเลา 
 มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุ เกิดมีอะไรเปนกําเนิด มอีะไรเปนแดนเกิด? ตัณหามีเวทนา 
 เปนตนเหตุ มีเวทนาเปนเหตุเกิด มีเวทนาเปนกําเนิด มเีวทนาเปนแดนเกิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เวทนานี้เลา มอีะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกดิ? 
 เวทนามีผัสสะเปนตนเหตุ มีผัสสะเปนเหตุเกดิ มีผัสสะเปนกาํเนิด มีผัสสะเปนแดนเกิด 



 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผัสสะน้ีเลา มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนกําเนิด 
 มีอะไรเปนแดนเกิด? ผัสสะมสีฬายตนะเปนตนเหตุ มีสฬายตนะเปนเหตุเกิด มีสฬายตนะ 
 เปนกําเนิด มีสฬายตนะเปนแดนเกิด ดกูรภิกษุทั้งหลาย สฬายตนะน้ีเลา  มอีะไรเปนตนเหตุ 
 มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกดิ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สฬายตนะ 
 มีนามรูปเปนตนเหตุ  มีนามรูปเปนเหตุเกิด มีนามรูปเปนกาํเนิด มีนามรูปเปนแดนเกิด ดกูรภิกษุ 
 ทั้งหลาย นามรูปน้ีเลา มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปน- 
 *แดนเกดิ? นามรูปมีวิญญาณเปนตนเหตุ มีวิญญาณเปนเหตุเกิด มีวิญญาณเปนกําเนิด มีวญิญาณ 
 เปนแดนเกดิ ดกูรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณน้ีเลา มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไร 
 เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกดิ? วิญญาณมีสังขารเปนตนเหตุ มีสังขารเปนเหตุเกิด มีสังขาร 
 เปนกําเนิด มีสงัขารเปนแดนเกิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารนี้เลา มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไร 
 เปนเหตุเกิด มอีะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? สังขารมีอวิชชาเปนตนเหตุ มีอวิชชา 
 เปนเหตุเกิด มอีวิชชาเปนกําเนิด มีอวิชชาเปนแดนเกิด ดกูรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแล ภิกษุ 
 ละอวิชชาไดแลว วิชชาเกิดขึน้แลว เมื่อนั้น ภิกษุนั้น เพราะสํารอกอวิชชาเสียไดเพราะวิชชา 
 บังเกิดขึ้น ยอมไมถือมั่นกามปุาทาน ยอมไมถือมั่นทิฏุปาทาน ยอมไมถือมั่นสีลัพพัตตุปาทาน 
 ยอมไมถือมั่นอัตตวาทุปาทาน เมื่อไมถือมั่น ยอมไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมปรินิพพานเฉพาะตน 
 นั่นเทียว เธอยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่เพ่ือ 
 ความเปนอยางนี้ มิไดมี  ดังนี้. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชม ยินดีภาษิตของ- 
 *พระผูมีพระภาค แลวแล. 
                      จบ จูฬสีหนาทสูตร ที่ ๑ 
                       ---------------- 
                        ๒. มหาสีหนาทสูตร 
                   วาดวยเหตุแหงการบันลือสีหนาท 
                      เร่ืองสุนักขัตตลิจฉวีบุตร 
      [๑๕๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ราวปาดานตะวันตกนอกพระนครเขตพระนคร 
 เวสาลี. ก็โดยสมัยนั้นแล สุนักขัตตลิจฉวีบุตร เปนผูหลีกไปแลวจากธรรมวินัยนี้ไมนาน 
 สุนักขัตตลิจฉวีบุตรนั้น ไดกลาววาจาในบริษัท ณ เมืองเวสาลีอยางนี้วา ธรรมอันยิ่งของมนุษย 
 ที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษพอแกความเปนอริยะ  ของพระสมณโคดมไมม ีพระสมณโคดมทรง- 
 *แสดงธรรมทีป่ระมวลดวยความตรึก ที่ไตรตรองดวยการคนคิด แจมแจงไดเอง แตธรรมที่พระองค 
 ทรงแสดงเพ่ือประโยชนใด ธรรมนั้นยอมดิ่งไปเพ่ือความสิน้ทุกขโดยชอบแหงบุคคลผูทําตาม. 
      [๑๖๐] คร้ังนั้นแลเวลาเชา ทานพระสารีบุตร นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปในเมือง 
 เวสาลี เพ่ือบิณฑบาต ทานไดสดับขาววา สุนักขัตตลิจฉวีบุตรไดกลาววาจาในบริษัท ณ เมือง- 



 *เวสาลีอยางนีว้า ธรรมอันยิ่งของมนุษย ที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษพอแกความเปนอริยะ ของ 
 พระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาดวยความตรึก ที่ไตรตรองดวย 
 การคนคิด แจมแจงไดเอง แตธรรมที่พระองคทรงแสดงเพ่ือประโยชนใด ธรรมนั้นยอมดิ่งไป 
 เพ่ือความสิ้นทกุขโดยชอบแหงบุคคลผูทําตาม ลําดับน้ัน  ทานพระสารีบุตรเที่ยวไปในเมอืงเวสาล ี
 เพ่ือบิณฑบาตแลว กลับจากบิณฑบาต ในเวลาปจฉาภัต จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 
 ถวายอภิวาทแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ สุนักขัตตลิจฉวีบุตร เปนผูหลีกไปแลวจากธรรมวินัยนี้ไมนาน 
 ไดกลาววาจาในบริษัท ณ เมืองเวสาลีวาธรรมอันยิ่งของมนุษย ที่เปนญาณทัสสนะอันวเิศษพอแก 
 ความเปนอริยะ ของพระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาดวยความตรึก 
 ที่ไตรตรองดวยการคนคิด แจมแจงไดเอง แตธรรมที่พระองคทรงแสดงเพ่ือประโยชนใด ธรรมนั้น 
 ยอมดิ่งไปเพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบแหงบุคคลผูทําตาม. 
      [๑๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร สุนักขัตตลิจฉวีบุตรเปนบุรุษเปลา 
 มักโกรธ และวาจาที่เธอกลาวนั้น ก็เพราะโกรธ ดูกรสารีบุตร สุนักขัตตะนั้นเปนบุรุษเปลา คิดวา 
 จักพูดติเตียน แตกลาวสรรเสริญคุณของตถาคต แทจริงขอนี้เปนคุณของพระตถาคต ที่บุคคลใด 
 กลาวอยางนี้วา ธรรมอันพระตถาคต แสดงเพ่ือประโยชนแกบุคคลใด ธรรมน้ันยอมดิ่งไปเพ่ือ 
 ความส้ินทุกขโดยชอบแหงบุคคลผูทําตามดังนี้. 
      [๑๖๒] ดูกรสารีบุตร ก็การท่ีสุนักขัตตะผูเปนบุรุษเปลากลาวสรรเสริญนี้ จักไมเปน 
 ความรูโดยธรรม ๑- ในเราวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต 
 ผูตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษ 
 ที่ควรฝกไมมผีูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผู 
 จําแนกธรรมดังนี้. 
      [๑๖๓] ดูกรสารีบุตร ก็การท่ีสุนักขัตตะผูเปนบุรุษเปลา กลาวสรรเสริญน้ี จักไมเปน 
 ความรูโดยธรรมในเราวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงบรรลุอิทธิวิธีหลาย 
 ประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหาย 
 ไปก็ได  ทะลฝุา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้น ดําลง แมใน 
 แผนดิน เหมือนในน้ําก็ได เดนิบนนํ้าไมแตก เหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ 
 เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร พระอาทิตย  ซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ 
 ทรงกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด. 
      [๑๖๔] ดูกรสารีบุตร ก็การท่ีสุนักขัตตะผูเปนบุรุษเปลากลาวสรรเสริญนี้ จักไมเปน 
 ความรูโดยธรรมในเราวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นยอมทรงสดับเสียง ๒ 
 ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ ลวงโสต 
 ของมนุษย 
      [๑๖๕] ดูกรสารีบุตร ก็การท่ีสุนักขัตตะ ผูเปนบุรุษเปลากลาวสรรเสริญนี้ จักไมเปน 



 ความรูโดยธรรมในเราวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นยอมทรงกําหนดรูใจของ 
 สัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ  ก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวา 
 จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวา จิตปราศจากโทสะ 
 จิตมีโมหะ ก็รูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวา 
 จิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวา จิตเปนมหรคต หรือจิตไม 
 เปนมหรคต ก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา  ก็รูวา จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมี 
 @๑. คือไมเปนความเขาใจถูกตอง 
 จิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ 
 ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวา จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวา จิตไมหลุดพน. 
                    กําลังของตถาคต ๑๐ ประการ 
      [๑๖๖] ดูกรสารีบุตร ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ 
 ยอมบันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป กําลังเหลานั้นของตถาคต ๑๐ ประการ 
 เหลานี้แล ๑๐ ประการเปนไฉน? ดูกรสารีบุตร ตถาคตยอมรูฐานะในโลกน้ีโดยเปนฐานะ และ 
 รูเหตุมิใชฐานะโดยเปนเหตุมใิชฐานะ ตามความเปนจริง ดกูรสารีบุตร ขอที่ตถาคตรูฐานะโดย 
 เปนฐานะ และรูเหตุมิใชฐานะโดยเปนเหตุมิใชฐานะ ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต 
 ประการหนึ่ง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหม- 
 *จักรใหเปนไป. 
      ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูวิบากของกรรมสมาทานทีเ่ปนอดีต อนาคต 
 และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปนจริง. ดูกรสารีบุตร ขอที่ตถาคตรูวิบากของ 
 กรรมสมาทานที่เปนอดีต  อนาคต ปจจุบันโดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลัง 
 ของตถาคตประการหนึ่ง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ  บันลือสีหนาทในบริษัท 
 ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
      ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงปฏิปทาอันจะยังสัตวใหไปสูภูมิทั้งปวง 
 ตามความเปนจริง ดูกรสารีบุตร ขอที่ตถาคตรูชัดซ่ึงปฏิปทาอันจะยังสัตวใหไปสูภูมิทั้งปวง 
 ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคตประการหนึ่ง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหง- 
 *ผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
      ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงโลกมีธาตุมิใชอยางเดียว และมีธาตุ 
 ตางๆ ตามความเปนจริง ดูกรสารีบุตร ขอที่ตถาคตรูชัดซ่ึงโลกมีธาตุมิใชอยางเดยีว และมธีาตุ 
 ตางๆ ความเปนความจริงนี้ เปนกําลังของตถาคตประการหนึ่ง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณ 
 ฐานะแหงผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
      ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงความที่สัตวมีอธิมุตติตางๆ กัน 
 ตามความเปนจริง ดูกรสารีบุตร ขอที่ตถาคตรูชัดซ่ึงความท่ีสัตวมีอธิมุตติตางๆ กัน ตามความ 
 เปนจริงนี้  เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ 



 บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
      ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงความที่สัตวและบุคคลทั้งหลายอ่ืนม ี
 อินทรียหยอนและยิ่ง ตามความเปนจริง ดูกรสารีบุตร ขอที่ตถาคต รูชัดความที่สัตวและบุคคล 
 ทั้งหลายอ่ืนมอีินทรียหยอนและยิ่ง ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง ซ่ึง 
 ตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
      ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงความเศราหมอง ความผองแผว 
 และความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติทั้งหลาย ตามความเปนจริง ดูกรสารีบุตร 
 ขอที่ตถาคตรูชัดซ่ึงความเศราหมอง ความผองแผว และความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธ ิ
 และสมาบัติทั้งหลาย ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว 
 ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
      ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึก 
 ไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง 
 สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง  พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอด- 
 *สังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา 
 ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข 
 เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกดิในภพโนน 
 แมในภพน้ัน เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มอีาหารอยางนั้น 
 เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกดิในภพ 
 นี้ ตถาคตยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้. 
 ดูกรสารีบุตร ขอที่ตถาคตระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติ 
 บาง ฯลฯ ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการ 
 ฉะนี้ นี้เปนกําลังของตถาคตประการหนึ่ง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ บันลือ 
 สีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
      ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว 
 ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทพิยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของ 
 มนุษย ยอมรูชดัซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต 
 มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนา 
 แตตายไป เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต 
 วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฎฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ 
 สัมมาทิฏฐิ  เบ้ืองหนาแตตายไป เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ ดูกรสารีบุตร ขอที่ตถาคต 
 เห็นหมูสัตว ที่กําลังจุติ กําลังอปุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก 
 ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตว 
 เหลานี้ ฯลฯ นี้เปนกําลังของตถาคตประการหนึ่ง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ 



 บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
      ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ 
 มิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรสารีบุตร 
 ขอที่ตถาคตกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
 สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู นี้เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง ซ่ึงตถาคต 
 อาศัยแลวปฏิญาณฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
      ดูกรสารีบุตร กําลังของตถาคต ๑๐ ประการเหลานี้แล ที่ตถาคตประกอบแลว ปฏิญาณ 
 ฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
      ดูกรสารีบุตร ผูใดแล พึงวาซ่ึงเราผูรูอยูอยางนี้ ผูเห็นอยูอยางนี้ วาธรรมอันยิ่งของมนุษย 
 ที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษพอแกความเปนอริยะ ของพระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรง- 
 *แสดงธรรม ที่ประมวลมาดวยความตรึก ที่ไตรตรองดวยการคนคิด แจมแจงไดเอง ดกูรสารีบุตร 
 ผูนั้นไมละวาจาน้ันเสีย ไมละความคิดน้ันเสยี ไมสละคืนทฏิฐินั้นเสีย ก็เทีย่งแทที่จะตกนรก 
 ดังถูกนํามาฝงไว ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึง 
 พรอมดวยปญญา พึงกระหยิ่มอรหัตผล ในปจจุบันทีเดียว ฉันใด ดูกรสารีบุตร เรากลาวขออุปไมย 
 นี้ก็ฉันนั้น ผูนัน้ไมละวาจานัน้เสีย ไมละความคิดน้ันเสยี ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย ก็เที่ยงแท 
 ที่จะตกนรก ดังถูกนํามาฝงไว. 
                        เวสารัชชธรรม ๔ 
      [๑๖๗] ดูกรสารีบุตร ตถาคตประกอบดวยเวสารัชชธรรม [ความแกลวกลา] เหลาใด 
 จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป เวสารัชชธรรม 
 ของตถาคตเหลานี้มี ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรสารีบุตร เราไมเห็นเหตุนี้วา สมณะ 
 พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ที่จักทักทวงเราโดยสหธรรมในขอวา 
 ทานปฏิญาณตนวาเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหลานี้ทานยังไมไดตรัสรูแลว ดังนี้ ดูกรสารีบุตร 
 เมื่อไมเห็นเหตุนี้ เราก็เปนผูถึงความปลอดภัย ถึงความไมมีภัย ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู 
 ดูกรสารีบุตร เราไมเห็นเหตุนี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก 
 ที่จักทักทวงเราโดยสหธรรมในขอวา ทานปฏิญาณตนวาเปนพระขีณาสพ อาสวะเหลานี้ของทาน 
 ยังไมสิ้นไปแลว ดังนี้ ดูกรสารีบุตร เมื่อไมเห็นเหตุนี้ เราก็เปนผูถึงความปลอดภัย ถึงความ 
 ไมมีภัย ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู ดูกรสารีบุตร เราไมเห็นเหตุนี้วา สมณะ พราหมณ 
 เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ที่จักทกัทวงเราโดยสหธรรมในขอวา ทานกลาว 
 ธรรมเหลาใด วาทําอันตราย ธรรมเหลานั้นไมอาจทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง ดังนี้ ดูกร 
 สารีบุตร เมื่อไมเห็นเหตุนี้ เราก็เปนผูถึงความปลอดภัย ถึงความไมมีภัย ถึงความเปนผูแกลว- 
 *กลาอยู ดกูรสารีบุตร เราไมเห็นเหตุนี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ 
 ในโลก ที่จักทักทวงเราโดยสหธรรมในขอวา ทานแสดงธรรมเพ่ือประโยชนอยางใด ประโยชน 
 อยางนั้นไมเปนทางส้ินทุกขโดยชอบแหงคนผูทําตาม ดังนี้ ดูกรสารีบุตร เมื่อไมเห็นเหตุนี้ 



 เราก็เปนผูถึงความปลอดภัย ถึงความไมมีภัย ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู ดูกรสารีบุตร ตถาคต 
 ประกอบดวยเวสารัชชธรรมเหลาใด จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท 
 ยังพรหมจักรใหเปนไป เวสารัชชธรรมของตถาคต ๔ ประการเหลานี้แล ดูกรสารีบุตร ผูใดแล 
 พึงวาซ่ึงเราผูรูอยูอยางนี้ ผูเห็นอยูอยางนี้วา ธรรมอันยิ่งของมนุษย ที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษ 
 พอแกความเปนอริยะ ของพระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลดวย 
 ความตรึก ที่ไตรตรองดวยการคนคิด แจมแจงไดเอง ดกูรสารีบุตร ผูนั้นไมละวาจานั้นเสยี 
 ไมละความคิดน้ันเสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย ก็เที่ยงแทที่จะตกนรกดังถูกนํามาฝงไว ดูกรสารีบุตร 
 เปรียบเหมือนภิกษุถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา พึงกระหยิ่ม 
 อรหัตผลในปจจุบันทีเดียว ฉนัใด ดูกรสารีบุตร เรากลาวขออุปไมยนี้ กฉ็ันน้ัน ผูนั้นไมละวาจา 
 นั้นเสีย ไมละความคิดน้ันเสยี ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย ก็เที่ยงแทที่จะตกนรก ดังถูกนํามาฝงไว. 
                            บริษัท ๘ 
      [๑๖๘] ดูกรสารีบุตร บริษัท ๘ จําพวกเหลานี้แล ๘ จําพวกเปนไฉน? คือขัตติยบริษัท 
 พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมหาราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัท 
 และพรหมบริษัท ดูกรสารีบุตร บริษัท ๘ จําพวกเหลานี้แล ดูกรสารีบุตร ตถาคตประกอบดวย 
 เวสารัชชธรรม ๔ ประการเหลานี้แล ยอมเขาไปหา ยอมหยั่งลงสูบริษัท ๘ จําพวกเหลานี้. 
 ดูกรสารีบุตร เรายอมเขาใจเขาไปหาขัตติยบริษัทหลายๆ รอย แมในขัตติยบริษัทนั้น เราเคย 
 นั่งใกล เคยทักทายปราศรัย เคยสนทนากัน ดกูรสารีบุตร เราไมเห็นเหตุนี้วา ความกลัว 
 หรือความสะทกสะทาน จักกล้าํกลายเราในขัตติยบริษัทนั้นเลย เมื่อไมเห็นเหตุนี้ เราก็เปนผู 
 ถึงความปลอดภัย ถึงความไมมีภัย ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู ดูกรสารีบุตร อนึ่ง เรายอมเขาใจ 
 เขาไปหาพราหมณบริษัทหลายๆ รอย คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมหาราชิกบริษัท ดาวดึงส 
 บริษัท มารบริษัท พรหมบริษัทจําพวกละหลายๆ รอย แมในบริษัทนั้นๆ เราเคยนั่งใกล 
 เคยทักทายปราศรัย เคยสนทนากัน ดูกรสารีบุตร เราไมเห็นเหตุนี้วา ความกลัว หรือความ 
 สะทกสะทาน จักกล้ํากลายเราในบริษัทนั้นๆ เลย เมื่อไมเห็นเหตุนี้ เราก็เปนผูถึงความปลอดภัย 
 ถึงความไมมีภัย ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู ดูกรสารีบุตร ผูใดแลพึงวาซ่ึงเราผูรูอยูอยางนี ้
 ผูเห็นอยูอยางนี้วา ธรรมอันยิ่งของมนุษย  ที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษพอแกความเปนอริยะ 
 ของพระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาดวยความตรึก ที่ไตรตรอง 
 ดวยการคนคิด แจมแจงไดเอง ดูกรสารีบุตร ผูนั้นไมละวาจาน้ันเสีย ไมละความคิดน้ันเสยี 
 ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย ก็เทีย่งแทที่จะตกนรกดังถูกนํามาฝงไว. ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือน 
 ภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา พึงกระหยิ่มอรหัตผลในปจจุบัน 
 ทีเดียว ฉันใด ดูกรสารีบุตร เรากลาวขออุปไมยนี้ ก็ฉันนั้น ผูนั้นไมละวาจาน้ันเสีย ไมละ 
 ความคิดน้ันเสยี ไมสละคืนทฏิฐินั้นเสีย ก็เทีย่งแทที่จะตกนรกดังถูกนํามาฝงไว. 
                           กําเนิด ๔ 
      [๑๖๙] ดูกรสารีบุตร กําเนิด ๔ ประการเหลานี้แล ๔ ประการเปนไฉน? คือ อัณฑชะ- 



 *กําเนิด ชลาพุชะกําเนิด สังเสทชะกําเนิด โอปปาติกะกําเนิด ดูกรสารีบุตร ก็อัณฑชะกําเนดิ 
 เปนไฉน? สัตวทั้งหลายเหลาน้ัน ชําแรกเปลอืกแหงฟองเกิด นี้เราเรียกวา อณัฑชะกําเนดิ 
 ดูกรสารีบุตร ชลาพุชะกําเนิดเปนไฉน? สัตวทั้งหลายเหลานัน้ใด ชําแรกไส [มดลูก] เกิด 
 นี้เราเรียกวา ชลาพุชะกําเนิด ดูกรสารีบุตร สังเสทชะกําเนดิเปนไฉน? สัตวทั้งหลายเหลานัน้ใด 
 ยอมเกดิในปลาเนา ในซากศพเนา ในขนมบูด หรือในน้ําครํา ในเถาไคล [ของสกปรก] 
 นี้เราเรียกวา สงัเสทชะกําเนดิ ดูกรสารีบุตร โอปปาติกะกําเนิดเปนไฉน? เทวดา สัตวนรก 
 มนุษยบางจําพวก และเปรตบางจําพวก นี้เราเรียกวา โอปปาติกะกําเนิด ดกูรสารีบุตร 
 กําเนิด ๔ ประการเหลานี้แล ดกูรสารีบุตร ผูใดแล พึงวาซ่ึงเราผูรูอยูอยางนี้ ผูเห็นอยูอยางนีว้า 
 ธรรมอันยิ่งของมนุษย ที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษพอแกความเปนอริยะ ของพระสมณโคดมไมม ี
 พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาดวยความตรึก ที่ไตรตรองดวยการคนคิด แจมแจง 
 ไดเอง ดูกรสารีบุตร ผูนั้นไมละวาจานั้นเสยี ไมละความคดิน้ันเสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย 
 ก็เที่ยงแท ที่จะตกนรกดังถูกนํามาฝงไว ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล 
 ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา พึงกระหยิ่มอรหัตผล ในปจจุบันทีเดียว ฉันใด 
 ดูกรสารีบุตร เรากลาวขออุปไมยน้ี ก็ฉันนั้น ผูนั้นไมละวาจาน้ันเสีย ไมละความคิดน้ันเสยี 
 ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย ก็เทีย่งแทที่จะตกนรกดังถูกนํามาฝงไว. 
                             คติ ๕ 
      [๑๗๐] ดูกรสารีบุตร คติ ๕ ประการเหลานี้แล ๕ ประการเปนไฉน? คือ นรก กําเนิด 
 ดิรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย เทวดา ดูกรสารีบุตร เรายอมรูชัดซ่ึงนรก ทางยังสัตวใหถึงนรก 
 และปฏิปทาอนัจะยังสัตวใหถึงนรก อนึ่ง สัตวผูดําเนินประการใด เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรายอมรูชัดซ่ึงประการนั้นดวย ดูกรสารีบุตร เรายอม 
 รูชัดซ่ึงกําเนิดดิรัจฉาน ทางยงัสัตวใหถึงกําเนิดดิรัจฉาน ปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงกําเนิดดิรัจฉาน 
 อนึ่ง สัตวผูดําเนินประการใด เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงกําเนิดดิรัจฉาน เรายอม 
 รูชัดซ่ึงประการนั้นดวย ดูกรสารีบุตร เรายอมรูชัดซ่ึงเปรตวิสัย ทางไปสูเปรตวิสัย และปฏิปทา 
 อันจะยังสัตวใหถึงเปรตวิสัย อนึ่ง สัตวผูดําเนินประการใด เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 ยอมเขาถึงเปรตวิสัย เรายอมรูชัดซ่ึงประการนั้นดวย ดูกรสารีบุตร เรายอมรูชัดซ่ึงเหลามนษุย 
 ทางอันยังสัตวใหถึงมนุษยโลก และปฏิปทาอนัจะยังสัตวใหถึงมนุษยโลก อนึ่ง สัตวผูปฏิบัติ 
 ประการใด เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมบังเกิดในหมูมนุษย เรายอมรูชัดซ่ึงประการนั้น 
 ดวย ดูกรสารีบุตร เรายอมรูชัดซ่ึงเทวดาทั้งหลาย ทางอันยงัสัตวใหถึงเทวโลก และปฏิปทา 
 อันจะยังสัตวใหถึงเทวโลก อนึ่ง สัตวผูปฏิบัติประการใด เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เรายอมรูชัดซ่ึงประการนั้นดวย ดูกรสารีบุตร เรายอมรูชัดซ่ึงพระ- 
 *นิพพาน ทางอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน และปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงพระนิพพาน อนึ่ง 
 สัตวผูปฏิบัติประการใด ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เรายอมรูชดัซ่ึงประการนั้นดวย. 



                     อุปมาการเห็นคติของบุคคล 
      [๑๗๑] ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคน ในโลกนี้ดวยใจอยางนี้วา 
 บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนนิอยางนั้น และขึ้นสูหนทางน้ัน เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขาถึงแลวซ่ึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา เผด็รอน 
 โดยสวนเดียว ดวยทิพยจักษุอนับริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือน 
 หลุมถานเพลิง ลึกยิ่งกวาชั่วบุรุษ เต็มไปดวยถานเพลิง ปราศจากเปลว ปราศจากควัน ลําดับน้ัน 
 บุรุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา ครอบงํา เหน็ดเหนื่อย สะทกสะทาน หิวกระหาย มุงมาสู 
 หลุมถานเพลิงนั้นแหละ โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาแลว  พึงกลาวอยางนี้วา 
 บุรุษผูเจริญน้ี ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนัน้ ขึ้นสูหนทางน้ัน จักมาถึงหลุมถานเพลิงนี้ 
 ทีเดียว โดยสมยัตอมา บุรุษผูมีจักษุนั้น พึงเห็นเขาตกลงในหลุมถานเพลิงนั้น เสวยทุกขเวทนา 
 อันแรงกลา เผด็รอนโดยสวนเดียว แมฉันใด  ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ ดวยใจ ฉันนั้น เหมือนกันแลวา บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และขึ้น 
 สูหนทางน้ัน เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก โดยสมัย 
 ตอมา เราไดเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงแลวซ่ึง อบายทุคติ วินิบาต 
 นรก เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา เผ็ดรอนโดยสวนเดียว ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย. 
      [๑๗๒] ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ี ดวยใจวา บุคคลนี้ 
 ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และขึ้นสูหนทางน้ัน เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึง 
 กําเนิดดิรัจฉาน โดยสมยัตอมา เราเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงแลว 
 ซ่ึงกําเนิดดิรัจฉาน เสวยทกุขเวทนาอันแรงกลา เผ็ดรอน ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนหลุมคูถ ลึกยิ่งกวาชัว่บุรุษ เต็มไปดวยคูถ ลําดับน้ัน 
 บุรุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา ครอบงํา เหน็จเหนื่อย สะทกสะทาน หิวระหาย มุงมาสู 
 หลุมคูถนั้นแหละ โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาแลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผูเจริญน้ี 
 ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และขึ้นสูหนทางน้ัน จักมาถึงหลุมคูถน้ีทีเดียว โดยสมัยตอมา 
 บุรุษผูมีจักษุนั้น พึงเห็นเขาตกลงในหลุมคูถน้ัน เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา เผ็ดรอน แมฉันใด 
 ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ ฉันนั้น เหมือนกันแลวา บุคคลนี้ 
 ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และขึ้นสูหนทางน้ัน เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขา 
 ถึงกําเนิดดิรัจฉาน โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 เขาถึงแลวซ่ึงกําเนิดดิรัจฉาน เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา เผด็รอน ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ 
 ลวงจักษุของมนุษย. 
      [๑๗๓] ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจอยางนี้วา บุคคลนี้ 
 ปฏิบัติอยางนี้ ดําเนินอยางนั้น และขึ้นสูหนทางน้ัน เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึง 



 เปรตวิสัย โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงแลว 
 ซ่ึงเปรตวิสัย เสวยทุกขเวทนาเปนอันมาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย 
 ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนตนไมเกดิในพ้ืนที่อันไมเสมอ มใีบออนและใบแกอันเบาบาง มีเงา 
 อันโปรง ลําดับน้ัน บุรุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา ครอบงํา เหน็ดเหนื่อย สะทกสะทาน 
 หิวระหาย มุงมาสูตนไมนั้นแหละ โดยมรรคาสายเดยีว บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาแลว พึงกลาว 
 อยางนี้วา บุรุษผูเจริญน้ีปฏิบัติอยางนั้น ดําเนนิอยางนั้น และขึ้นสูหนทางน้ัน จักมาถึงตนไมนี้ 
 ทีเดียว โดยสมยัตอมา บุรุษผูมีจักษุนั้น พึงเห็นเขาน่ังหรือนอนในเงาตนไมนั้น เสวยทุกขเวทนา 
 เปนอันมาก แมฉันใด ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ ฉันนั้น 
 เหมือนกันแลวา บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และขึ้นสูหนทางนั้น เบ้ืองหนา 
 แตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงเปรตวิสัย โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนา 
 แตตายเพราะกายแตก เขาถึงแลวซ่ึงเปรตวิสัย เสวยทุกขเวทนาเปนอันมาก ดวยทิพยจักษุ 
 อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย. 
      [๑๗๔] ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ี ดวยใจอยางนี้วา บุคคลนี้ 
 ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และขึ้นสูหนทางน้ัน เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักบังเกิด 
 ในหมูมนุษย โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บังเกดิแลว 
 ในหมูมนุษย เสวยสุขเวทนาเปนอันมาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย 
 ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนตนไมเกดิในพ้ืนที่อันเสมอ มีใบออนและใบแกอันหนา มีเงา 
 หนาทึบ ลําดับน้ัน บุรุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา ครอบงํา เหน็ดเหนื่อย สะทกสะทาน 
 หิวระหาย มุงมาสูตนไมนั้นแหละ โดยมรรคาสายเดยีว บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาแลว พึงกลาว 
 อยางนี้วา บุรุษน้ีปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และขึ้นสูหนทางน้ี จักมาถึงตนไมนี้ทีเดยีว 
 โดยสมัยตอมา บุรุษผูมีจักษุนั้น พึงเห็นเขาน่ัง หรือนอนในเงาตนไมนั้น เสวยสุขเวทนาเปน 
 อันมาก แมฉันใด ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ ฉันนั้น 
 เหมือนกันแล อยางนี้วา บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และขึ้นสูหนทางน้ัน เบ้ืองหนา 
 แตตายเพราะกายแตก จักบังเกดิในหมูมนุษย โดยสมยัตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนา 
 แตตายเพราะกายแตก บังเกิดแลวในหมูมนุษย เสวยสุขเวทนาเปนอันมาก ดวยทิพยจักษุ 
 อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย. 
      [๑๗๕] ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ อยางนี้วา 
 บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนนิอยางนั้น และขึ้นสูหนทางน้ัน เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 เขาถึงแลวซ่ึงสุคติโลกสวรรค เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดียว ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนปราสาท ในปราสาทนั้นมีเรือนยอด ซ่ึงฉาบทาแลว 
 ทั้งภายในและภายนอก หาชองลมมิได มีวงกรอบอันสนิท มีบานประตูและหนาตางอันปดสนิทด ี
 ในเรือนยอดนัน้ มีบัลลังกอันลาดดวยผาโกเชาวขนยาว ลาดดวยเคร่ืองลาดทําดวยขนแกะสีขาว 



 ลาดดวยขนเจียมเปนแผนทึบ มีเคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนงัชะมด มเีพดานกั้นในเบ้ืองบน 
 มีหมอนแดงวาง ณ ขางทั้งสอง ลําดับน้ัน บุรุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา ครอบงํา เหน็ดเหนื่อย 
 สะทกสะทาน หิวระหาย มุงมาสูปราสาทนั้นแหละ โดยมรรคาสายเดยีว บุรุษผูมีจักษุเห็นเขา 
 แลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผูเจริญน้ีปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และขึน้สูหนทางน้ัน 
 จักมาถึงปราสาทนี้ทีเดยีว โดยสมัยตอมา บุรุษผูมีจักษุนั้น พึงเห็นเขาน่ัง หรือนอนบนบัลลังก 
 ในเรือนยอด ณ ปราสาทนั้น เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดียว แมฉันใด ดูกรสารีบุตร เรายอม 
 กําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ ฉันนั้นเหมือนกันแล อยางนี้วา บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น 
 ดําเนินอยางนัน้ และขึ้นสูหนทางน้ัน เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงแลวซ่ึงสุคติ 
 โลกสวรรค เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดยีว ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย. 
      [๑๗๖] ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจอยางนี้วา บุคคลนี้ 
 ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และขึ้นสูหนทางน้ัน จะกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ 
 อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึง 
 อยู โดยสมยัตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้นกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา 
 อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เสวยสุข 
 เวทนาโดยสวนเดียว ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนสระโบกขรณี มีน้ําอันใส สะอาดเย็น 
 ใสตลอด มีทาอันดี นาร่ืนรมย และในที่ไมไกลสระโบกขรณีนั้น มีแนวปาอันทึบ ลําดับน้ัน 
 บุรุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา ครอบงํา เหน็ดเหนื่อย สะทกสะทาน หิวระหาย มุงมาสู 
 สระโบกขรณีนั้นแหละ โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาแลว พึงกลาวอยางนี้วา 
 บุรุษผูเจริญน้ีปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนัน้ และขึ้นสูหนทางน้ัน จักมาถึงสระโบกขรณีนี้ 
 ทีเดียว โดยสมยัตอมา บุรุษผูมีจักษุนั้น พึงเห็นเขาลงสูสระโบกขรณีนั้น อาบและดื่ม ระงบั 
 ความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความรอนหมดแลว ขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวปานั้น 
 เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดียว แมฉันใด ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ดวยใจ ฉันนั้นเหมือนกันแล อยางนี้วา บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และขึ้นสู 
 หนทางน้ัน จักกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
 สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุรุษน้ัน กระทํา 
 ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป ดวยปญญา 
 อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดียว ดูกรสารีบุตร คติ ๕ ประการ 
 เหลานี้แล ดูกรสารีบุตร ผูใดแลพึงวาซ่ึงเราผูรูอยางนี้ ผูเห็นอยูอยางนี้วา ธรรมอันยิ่งของมนุษย 
 ที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษพอแกความเปนอริยะของพระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรง 
 แสดงธรรมที่ประมวลมาดวยความตรึก ที่ไตรตรองดวยการคนคิด แจมแจงไดเอง ดกูรสารีบุตร 
 ผูนั้นไมละวาจาน้ันเสีย ไมละความคิดน้ันเสยี ไมสละคืนทฏิฐินั้นเสีย ก็เทีย่งที่จะตกนรก 
 ดังนํามาฝงไว ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธ ิ



 ถึงพรอมดวยปญญา พึงกระหยิ่มอรหัตผลในปจจุบันทีเดียว แมฉันใด เรากลาวขออุปไมยนี้ 
 ก็ฉันนั้น ผูนั้นไมละวาจานั้นเสีย ไมละความคิดน้ันเสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย ก็เทีย่งที่จะ 
 ตกนรกดังถูกนํามาฝงไว. 
                   พรหมจรรยประกอบดวยองค ๔ 
      [๑๗๗] ดูกรสารีบุตร อนึ่ง เรายอมเขาใจประพฤติพรหมจรรยประกอบดวยองค ๔ คือ 
 เราเปนผูบําเพ็ญตบะและเปนเยี่ยมกวาผูบําเพ็ญตบะทั้งหลาย เราประพฤติเศราหมองและเปน 
 เยี่ยมกวาผูประพฤติเศราหมองทั้งหลาย เราเปนผูเกลียดบาปและเปนเยีย่มกวาผูเกลียดบาปทั้งหลาย 
 เราเปนผูสงัดและเปนเยีย่มกวาผูสงัดทั้งหลาย. 
      [๑๗๘] ดูกรสารีบุตร บรรดาพรหมจรรยมีองค ๔ นั้น วัตรตอไปนี้ เปนพรหมจรรย 
 ของเรา โดยความที่เราเปนผูบําเพ็ญตบะ คือ เราเคยเปนอเจลกคนเปลือย ไรมรรยาท เลียมอื 
 เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมยินดีภิกษาที่เขานํามาให ไมยินดีภิกษา 
 ที่เขาทําเฉพาะ ไมยินดีภิกษาที่เขานิมนต เรานั้นไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว 
 ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณีประตูให ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมให ไมรับภิกษา 
 ที่บุคคลยืนครอมสากให ไมรับภิกษาของคนสองคนผูกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิง 
 มีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดดูนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษา 
 ที่นัดแนะกันทาํไว ไมรับภิกษาในที่ซ่ึงสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันไตตอม 
 เปนกลุมๆ ไมกนิปลา ไมกินเนือ้ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เรานั้นรับภิกษาที่ 
 เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดยีวบาง รับภิกษาที่เรือนสองหลงั เยียวยาอัตภาพ 
 ดวยขาว ๒ คําบาง ฯลฯ รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เรานั้น 
 เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ฯลฯ ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไว 
 วันหน่ึงบาง ๒ วันบาง ฯลฯ ๗ วันบาง เปนผูประกอบดวยความขวนขวายในการบริโภคภัตตาหาร 
 ที่เวียนมาต้ังกึง่เดือนเชนนี้บาง เรานั้นเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง 
 มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง 
 มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัย 
 เปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอตัภาพ เรานั้นทรงผา 
 ปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือ 
 ทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกไมกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมมนุษยบาง 
 ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ ประกอบ 
 ความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูถือยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง 
 คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง [เดนิกระโหยงเหยยีบพ้ืนไมเต็มเทา] บาง เปนผูนอน 
 บนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการลงน้ําวันละ- 
 *สามคร้ังบาง เปนผูประกอบการขวนขวายในการยางและบมกาย มีประการมิใชนอยเห็นปานนี้ 
 ดวยประการฉะนี้อยู ดูกรสารีบุตร นี้แหละเปนพรหมจรรยของเรา โดยความที่เราเปนผูบําเพ็ญตบะ. 



      [๑๗๙] ดูกรสารีบุตร บรรดาพรหมจรรยมีองค ๔ นั้น พรหมจรรยนี้เปนวัตรในความ 
 ประพฤติเศราหมองของเรา มลทิน คือละอองธุลีสั่งสมในกายของเรานับดวยปมิใชนอย จนเปน 
 สะเก็ด เปรียบเหมือนตอตะโก มีละอองธลุี สั่งสมนับดวยปมิใชนอย จนเกดิเปนสะเก็ด 
 ฉันใด มลทิน คือละอองธุลีสัง่สมในกายของเรานับดวยปมิใชนอย จนเกดิเปนสะเกด็ ฉันนั้น 
 เหมือนกัน ดูกรสารีบุตรเรา ไมไดคิดที่จะลูบคลําปดละอองธุลีนี้ดวยฝามือ หรือไมไดคิดวา คน 
 เหลาอื่นจะพึงลูบคลําปดละอองธุลีนี้ดวยฝามือ ดูกรสารีบุตร ความคิดแมอยางนี้ ไมไดมีแกเรา 
 เลย ดูกรสารีบุตร นี้แหละ เปนวัตรในความประพฤติเศราหมองของเรา. 
      [๑๘๐] ดูกรสารีบุตร บรรดาพรหมจรรยมีองค ๔ เหลานั้น พรหมจรรยนี้ เปนวัตรใน 
 ความประพฤติเกลียดบาปของเขา เรานั้นมีสติกาวไปขางหนา มีสติถอยกลับ ความเอ็นดูของเรา 
 ปรากฏเฉพาะ จนกระทั่งในหยดน้ําวา เราอยาไดลางผลาญสัตวเล็กๆ ที่อยูในที่อันไมสม่ําเสมอ 
 เลย ดูกรสารีบุตร นี้แหละเปนวัตรในความประพฤติเกลียดบาปของเรา. 
      [๑๘๑] ดูกรสารีบุตร บรรดาพรหมจรรยมีองค ๔ เหลานั้น พรหมจรรยนี้ เปนวัตรใน 
 ความสงัดของเรา เรานั้นเขาอาศัยชายปาแหงใดแหงหน่ึงอยู ในกาลใดเราไดพบคนเลี้ยงโค หรือ 
 คนเลี้ยงปศุสัตว หรือคนหาบหญา หรือคนหาฟน หรือคนเที่ยวหาผลไมเปนตนในปา ในกาล 
 นั้น เราก็เดินหนีจากปาไปสูปา จากชัฏไปสูชฏั จากที่ลุมไปสูที่ลุม จากที่ดอนไปสูที่ดอน ขอ 
 นั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะเราคิดวา คนเหลานั้น อยาไดเห็นเราเลย และเรากอ็ยาไดเห็นคน 
 เหลานั้นเลย ดกูรสารีบุตร เปรียบเหมือน เนื้อที่เกิดในปา เห็นมนุษยทั้งหลายแลวก็วิ่งหนีจาก 
 ปาไปสูปา จากชัฏไปสูชัฏ จากที่ลุมไปสูที่ลุม จากที่ดอนไปสูที่ดอน แมฉันใด ดูกรสารีบุตร 
 เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ในกาลใด เราไดพบคนเลี้ยงโค หรือคนเลี้ยงปศุสัตว หรือคนหาบหญา 
 หรือคนหาฟน หรือคนเที่ยวหาผลไมเปนตนในปาในกาลน้ัน เราก็เดินหนีจากปาไปสูปา จากชัฏ- 
 *ไปสูชัฏ จากที่ลุมไปสูที่ลุม จากที่ดอนไปสูที่ดอน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะเราคิดวา 
 คนเหลานั้นอยาไดเห็นเราเลย และเราก็อยาไดเห็นคนเหลานั้นเลย ดูกรสารีบุตร นี้แหละเปนวัตร 
 ในความประพฤติสงัดของเรา. 
                       ปฏิปทามิใชทางตรัสรู 
      [๑๘๒] ดูกรสารีบุตร เรานั้นแลเคยคลานเขาไปในคอกทีเ่หลาโคออกไปแลว และ 
 ปราศจากคนเลี้ยงโค กินโคมยัของลูกโคออนที่ยังไมทิ้งแม มูตรและกรีสของเรายังไมหมดส้ินไป 
 เพียงไร เราก็กนิบุตรและกรีสของตนเองเปนอาหาร ดูกรสารีบุตร นี้แหละเปนวัตรในโภชนะ 
 มหาวิกัฏของเรา. 
      [๑๘๓] ดูกรสารีบุตร เรานั้นแล เขาอาศัยแนวปาอันนากลวัแหงใดแหงหน่ึงอยู นี้ 
 เปนความนากลัวแหงแนวปานั้น บุคคลผูใดผูหน่ึงยังไมปราศจากราคะ เขาไปสูปานั้น โดยมาก 
 ขนพอง ดูกรสารีบุตร เรานั้นแล ในราตรีที่หนาว ฤดูเหมันต ต้ังอยูระหวางเดือน ๓ ตอเดือน 
 ๔ เปนสมัยมีหิมะตก ในราตรีเห็นปานนั้น [เรา] อยูในที่แจงตลอดคืน กลางวนัเราอยูในแนว 
 ปา ในเดือนทายฤดูรอน กลางวันเราอยูในที่แจง กลางคืนเราอยูในแนวปา ดกูรสารีบุตร 



 เปนความจริง คาถาอันนาอัศจรรยยิ่งนักนี้ ทีเ่ราไมไดยินมากอน ปรากฏแกเราวา 
                 นักปราชญผูเสาะแสวงหาความหมดจด 
               อาบแดด อาบน้ําคาง เปนคนเปลือย ทั้งมิได 
                 ผิงไฟ อยูคนเดียวในปาอันนากลัว ดังนี้ 
      [๑๘๔] ดูกรสารีบุตร เรายอมสําเร็จการนอนแอบอิงกระดูกศพในปาชา พวกเด็กเลีย้ง 
 โคเขามาใกลเราแลว ถมน้ําลายรดบาง ถายปสสาวะรดแลว โปรยฝุนรดบาง เอาไมยอนทีช่อง 
 หูบาง เราไมรูสึกวา ยังจิตอันลามกใหเกิดขึ้นในพวกเด็กเหลานั้นเลย ดกูรสารีบุตร นี้แหละเปน 
 วัตรในการอยูดวยอุเบกขาของเรา. 
      [๑๘๕] ดูกรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ความ 
 หมดจดยอมมดีวยอาหาร พวกเขากลาวอยางนี้วา พวกเรายอมเยยีวยาอัตภาพดวยอาหารขนาดเทา 
 ผลพุทรา พวกเขายอมเค้ียวกนิ [อาหารเทา] ผลพุทราบาง ผลพุทราปนบาง ดื่มบาง [เทาผล] 
 พุทราบาง บริโภค [อาหารเทา] ผลพุทราที่ทําเปนชนิดตางๆ บาง ดูกรสารีบุตร เรารูสึกวา 
 กิน [อาหารเทา] ผลพุทราผลเดียวเทานัน้ ดูกรสารีบุตร เธอจะพึงมีความสําคัญวา พุทราใน 
 สมัยนั้น ชะรอยจะผลใหญเปนแน ขอนี้ เธอไมพึงเห็นอยางนั้น แมในกาลน้ันผลพุทราที่เปน 
 ขนาดใหญนั่นเทียวก็เหมือนในบัดน้ี ดูกรสารีบุตร เมื่อเรากนิ [อาหารเทา] ผลพุทราผลเดยีว 
 เทานั้น รางกายก็ถึงความซูบผอมยิ่งนกั อวัยวะนอยใหญของเราเปรียบเหมอืนเถาวัลยที่มขีอมาก 
 และขอดํา เพราะความที่เรามอีาหารนอยนั่นเอง ตะโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเทาอูฐ เพราะ 
 ความที่เรามีอาหารนั่นเอง กระดูกสันหลังของเรานูนขึ้นเปนปุมๆ เหมือนเถาสะบา เพราะความ 
 ที่เรามีอาหารนอยนั่นเอง กระดูกซ่ีโครงของเราเหลื่อมขึ้น เหลื่อมลงเห็นปรากฏ เหมือนกลอน 
 แหงศาลาเกาเหลื่อมกันฉะน้ัน เพราะความที่เรามีอาหารนอยนั่นเอง ดวงตาของเราลึกเขาไปใน 
 เบาตา เหมือนเงาดวงดาวปรากฏในบอน้ําอันลึกฉะน้ัน เพราะความที่เรามอีาหารนอยนั่นเอง 
 หนังศีรษะของเรา อันลมถูกตองแลวก็เห่ียวแหงเปรียบเหมือนน้ําเตาขมที่ถูกตัดขั้ว แตยังออน 
 อันลมแดดสัมผัสแลว ยอมเปนของเห่ียวแหงไป ฉะนั้น เพราะความที่เรามอีาหารนอยนั่นเอง 
 ดูกรสารีบุตร เรานั้นแลคิดวา จะลูบคลําผิวหนังทอง ก็คลําถูกกระดูกสันหลงัทีเดียว คิดวา 
 จะลูบคลํากระดูกสันหลัง ก็คลําถูกผิวหนังทองทีเดยีว ดูกรสารีบุตร ผิวหนังทองของเราติดกระดูก 
 สันหลัง เพราะความที่เรามีอาหารนอยนั่นเอง เรานั้นคิดวา จะถายอุจจาระหรือปสสาวะ ก็ซวน 
 ลม ณ ที่นั้นเอง เพราะความที่เรามีอาหารนอยนั่นเอง เรานั้นเมื่อจะยังรางกายใหคลองแคลว 
 ก็ลูบตัวดวยฝามือ เมื่อเราลูบตัวดวยฝามอืขนทั้งหลายมีรากอันเนาก็หลุดจากกาย เพราะความที่เรา 
 มีอาหารนอยนั่นเอง. 
                          วาทะและทิฏฐิ 
      [๑๘๖] ดูกรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ความ 
 หมดจดยอมมไีดดวยอาหาร พวกเขากลาวอยางนี้วา เรายอมเยยีวยาอัตภาพดวย [อาหารเทาเมลด็] 
 ถ่ัวเขียว ฯลฯ พวกเรายอมเยยีวยาอัตภาพดวย [อาหารเทาเมล็ด] งา ฯลฯ พวกเรายอมเยยีวยา 



 อัตภาพดวย [อาหารเทาเมล็ด] ขาวสาร ดังนี้ พวกเขาเค้ียวกนิ [อาหารเทาเมล็ด] ขาวสารบาง 
 ขาวสารปนบาง ดื่มน้ํา [ประมาณเทาเมล็ด] ขาวสาร ยอมบริโภค [อาหารเทาเมล็ด] ขาวสาร 
 ที่จัดทําใหแปลกมีประการมิใชนอยบาง ดูกรสารีบุตร เรายอมรูสึกวา กิน [อาหารเทาเมล็ด] 
 ขาวสารเมล็ดเดียวเทานัน้ ดูกรสารีบุตร เธอจะพึงมีความสําคัญวา ขาวสารในสมัยนั้น ชะรอยจะ 
 เมล็ดใหญเปนแน ขอนี้ เธอไมพึงเห็นอยางนั้น แมในกาลน้ัน ขาวสารที่เปนขนาดใหญนั้นเทียว 
 ก็มีเมล็ดเทาขาวสารในบัดน้ี ดูกรสารีบุตร เมื่อเรากิน [อาหารเทาเมลด็] ขาวสารเมล็ดเดียว 
 เทานั้น รางกายก็ถึงความซูบผอมยิ่งนกั อวัยวะนอยใหญของเรา เปรียบเหมือนเถาวัลยทีข่อมาก 
 และขอดํา เพราะความที่เรามอีาหารนอยนั่นเอง ตะโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเทาอูฐ เพราะ 
 ความที่เรามีอาหารนอยนั่นเอง กระดูกสันหลงัของเรานูนขึ้นเปนปุมๆ เหมือนเถาสะบา เพราะ 
 ความที่เรามีอาหารนอยนั่นเอง กระดูกซ่ีโครงของเราเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงเห็นปรากฏ เหมือนกลอน 
 แหงศาลาเกาเหลื่อมกันฉะน้ัน เพราะความที่เรามีอาหารนอยนั่นเอง ดวงตาของเราลึกเขาไปใน 
 เบาตา เหมือนเงาดวงดาวปรากฏในบอน้ําอันลึกฉะน้ัน เพราะความที่เรามอีาหารนอยนั่นเอง 
 หนังศีรษะของเราอันลมถูกตองแลว ก็เห่ียวแหง เปรียบเหมือนน้ําเตาขมทีถู่กตัดขั้วแตยังออน 
 อันลมแดดสัมผัสแลว ยอมเปนของเห่ียวแหงไป ฉะนั้น เพราะความที่เรามอีาหารนอยนั่นเอง 
 ดูกรสารีบุตร เรานั้นแล คิดวา จะลูบคลําผิวหนังทองก็คลําถูกกระดูกสันหลงัทีเดียว คิดวา จะ 
 ลูบคลํากระดูกสันหลัง ก็คลําถูกผิวหนังทองทเีดียว ดูกรสารีบุตร ผิวหนังทองของเราติดกระดูก 
 สันหลัง เพราะความที่เรามีอาหารนอยนั่นเอง เรานั้นคิดวา จะถายอุจจาระหรือปสสาวะก็ซวนลม 
 ณ ที่นั้นเอง เพราะความที่เรามีอาหารนอยนัน่เอง เรานั้นเมือ่จะยังรางกายใหคลองแคลวก็ลูบตัว 
 ดวยฝามือ เมื่อเราลูบตัวดวยฝามือ ขนต้ังหลายมีรากอันเนากห็ลุดรวงจากกาย เพราะความที่เราม ี
 อาหารนอยนั่นเอง. 
      ดูกรสารีบุตร ดวยการปฏิบัติอยางไมมีใครสูแมนั้น ดวยปฏิปทาแมนั้น ดวยความเพียรที ่
 กระทําไดแสนยากน้ัน เราก็ไมไดบรรลุธรรมอันยิ่งของมนุษย ที่เปนญาณทสัสนะอันวิเศษพอ 
 แกความเปนอริยะ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะมิใชปฏิปทาที่เปนเหตุบรรลุปญญาอันประเสริฐ 
 ปญญาน้ีแล ที่ซ่ึงเราไดบรรลุแลว เปนของประเสริฐ นําสัตวออกจากทุกขได เปนทางส้ินทกุข 
 โดยชอบแหงบุคคลผูกระทําอยูตามน้ัน. 
      [๑๘๗] ดูกรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา 
 ความหมดจดยอมมีไดดวยสงัสารวัฏ ดูกรสารีบุตร ก็สังสารวัฏที่เราไมเคยทองเทีย่วไป โดยกาล 
 ยืดยาวชานานนี้ เวนแตเทวโลกชั้นสุทธาวาส เปนสิ่งที่หาไมไดงายนัก ดูกรสารีบุตร ถาเรา 
 พึงทองเที่ยวไปในเทวโลกชั้นสุทธาวาส เรากจ็ะไมพึงมาสูโลกน้ีอีก. 
      [๑๘๘] ดูกรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ความ 
 บริสุทธิ์ยอมมไีดดวยอุบัติ ดูกรสารีบุตร ความอุบัติที่เราไมเคยเขาถึงแลว โดยกาลยืดยาวชานาน 
 นี้ เวนจากเทวโลกชั้นสุทธาวาส เปนของหาไมไดงายนกั ดูกรสารีบุตร ถาเราพึงอุบัติในเทวโลก 
 ชั้นสุทธาวาส เราก็ไมพึงมาสูโลกน้ีอีก. 



      [๑๘๙] ดูกรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา 
 ความหมดจดยอมมีไดดวยอาวาส ดูกรสารีบุตร ก็อาวาสที่เราไมเคยอยูอาศัยแลว โดยกาลยืด 
 ยาวชานานน้ี เวนจากเทวโลกชั้นสุทธาวาส เปนของหาไมไดงายนัก ดูกรสารีบุตร ถาเราพึงอยู 
 อาศัยในเทวโลกชั้นสุทธาวาส เราก็ไมพึงมาสูโลกนี้อีก. 
      [๑๙๐] ดูกรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ความ 
 หมดจดยอมมไีดดวยการบูชายัญ ดูกรสารีบุตร ก็ยัญที่เราไมเคยบูชาแลว โดยกาลยืดยาวชานาน 
 นี้ เปนของหาไมไดงายนัก แตยัญน้ันอันเราเปนพระราชาผูเปนกษัตริยไดมูรธาภิเษก หรือเปน 
 พราหมณผูมหาศาลจึงบูชา. 
      [๑๙๑] ดูกรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา 
 ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยการบําเรอไฟ ดูกรสารีบุตร ก็ไฟที่เราไมเคยบําเรอแลว โดยกาลยืดยาว 
 ชานานน้ี เปนของหาไมไดงายนัก แตไฟน้ัน อันเราเปนพระราชาผูเปนกษัตริยไดมูรธาภิเษก 
 หรือเปนพราหมณผูมหาศาลจึงบําเรอ. 
      [๑๙๒] ดูกรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา บุรุษ 
 รุนหนุมผูเจริญน้ี มีเกศาดําสนิท ประกอบดวยวัยหนุมอันเจริญประกอบดวยปญญาเฉลยีวฉลาด 
 อยางยิ่งสมกับวัยตน ตอมา บุรุษผูเจริญน้ี เปนคนแก เปนคนเฒา ถือเอาซ่ึงความเปนผูใหญ 
 ลวงกาลผานวยัโดยลําดับ คือ มีอายุถึง ๘๐ ปบาง ๙๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง โดยชาติ ยอมเสื่อม 
 จากปญญาความเฉลียวฉลาดนั้น ในภายหลัง ดูกรสารีบุตร ขอนี้ เธอไมพึงเห็นอยางนั้น ก็บัดน้ี 
 เราเปนคนแก เปนคนเฒา ถือเอาซ่ึงความเปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยโดยลําดบั อายุของเราแปดสิบ 
 ปเขานี่แลว สาวกบริษัททั้ง ๔ ของเราในธรรมวินัยนี้ มีอายถึุงรอยป เปนอยูไดต้ังรอยป ประกอบ 
 ดวย สติ คติ ธิติ อันยอดเยีย่ม และปญญาเฉลยีวฉลาดอยางยิง่ ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือน 
 นักธนูมั่นคง ไดรับการฝกหัดแลว ช่ําชอง ชํานิชํานาญ เคยแสดงฝมือมาแลว พึงยิงงวงตาล 
 โดยขวางใหตกลง ดวยลูกศรขนาดเบาโดยงายดาย แมฉันใด สาวกบริษัท ๔ ของเราเปนผูมสีติ 
 อันยิ่ง มีคติอันยิ่ง มีปญญาทรงจําอันยิ่ง ประกอบดวยปญญาเฉลยีวฉลาดอยางยิ่ง ฉันนั้น พวกเธอ 
 พึงถามปญหาอิงสติปฏฐาน ๔ กะเรา เราถูกถามปญหาแลวๆ พึงพยากรณแกพวกเธอ พวกเธอ 
 พึงทรงจําคําที่เราพยากรณแลว โดยเปนคําพยากรณ มิไดสอบถามเราใหยิ่งกวา ๒ คร้ัง เวนจาก 
 การกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิม้ เวนจากการถายอุจจาระ ปสสาวะ เวนจากการหลับและบรรเทา 
 ความเมื่อยลา ดูกรสารีบุตร ธรรมเทศนาของตถาคตนั้นไมรูจักจบสิ้น บทและพยัญชนะแหงธรรม 
 ของตถาคตน้ันไมรูจักจบสิ้น ความแจมแจงแหงปญหาของตถาคตนั้น ไมรูจักจบสิ้น เมื่อเปน 
 ดังนั้น สาวกบริษัท ๔ ของเราเหลานั้น จึงมีอายุต้ัง ๑๐๐ ป เปนอยูต้ัง ๑๐๐ ป พึงกระทํากาละ 
 โดยลวงไปแหง ๑๐๐ ป ดูกรสารีบุตร ถาแมพวกเธอจะพึงหามเราไปดวยเตียงนอย ความเปน 
 อยางอื่นแหงปญญาเฉลียวฉลาดของตถาคต ยอมไมมีเลย ดกูรสารีบุตร บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ 
 พึงกลาวคําใดวา สัตวผูมีความไมลุมหลงเปนธรรมดา บังเกิดขึ้นในโลก เพ่ือประโยชนเกื้อ- 
 *กูลแกชนเปนมาก เพ่ือความสุขแกชนเปนอนัมาก เพ่ืออนุเคราะหโลก เพ่ือประโยชนเกื้อกลู 



 เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวคํานั้นกะเราเทานั้น 
 วาสัตวผูมีความไมลุมหลงเปนธรรมดาบังเกดิขึ้นในโลก เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอนัมาก 
 เพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก เพ่ืออนุเคราะหโลก เพ่ือประโยชนเกือ้กูล เพ่ือความสุขแกเทวดา 
 และมนุษยทั้งหลาย ดังนี้. 
                            คํานิคม 
      [๑๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระนาคสมาละ ถวายงานพัดอยู ณ เบ้ืองปฤษฎางค 
 ลําดับน้ัน ทานพระนาคสมาละ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 นาอัศจรรยจริง ไมเคยมี อนึ่ง ขาพระพุทธเจามีโลมาอันพองเพราะฟงธรรมปริยายน้ี ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ธรรมปริยายน้ีชื่ออะไร พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนาคสมาละ เพราะเหตุนี้ 
 แหละ เธอจงทรงจําธรรมปริยายน้ีไววาชื่อวา โลมหังสนปริยาย. 
      พระผูมีภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระนาคสมาละ มีใจชื่นชม ยินดีพระภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาคแลวแล. 
                      จบ มหาสีหนาทสูตร ที่ ๒ 
                     -------------------- 
                      ๓. มหาทุกขักขนัธสูตร 
                        วาดวยกองทกุขใหญ 
                        เร่ืองอัญญเดียรถีย 
      [๑๙๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ภิกษุมากรูปดวยกนั ในตอนเชา นุงแลว ถือบาตร 
 และจีวรเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ภิกษุเหลานั้นตางมีความคิดรวมกันวา ยังเชาอยูนัก 
 อยาเพ่ิงเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีเลย ทางที่ดี พวกเราควรเขาไปยังอารามของพวกปริพาชก 
 อัญญเดียรถียเถิด ดังนี้แลว ตางก็มุงตรงไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย คร้ันแลว 
 ไดสนทนาปราศรัยกับพวกปริพาชก อัญญเดียรถียเหลานั้น คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
 ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวกปริพาชก อัญญเดียรถียเหลานั้น ไดกลาวกะพวก 
 ภิกษุผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งดังนี้วา ดูกรผูมีอายทุั้งหลาย พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนด 
 รูกามได แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูกามได พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนด 
 รูรูปได แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูรูปได พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนดรู 
 เวทนาได แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูเวทนาได ดูกรผูมีอายุทัง้หลาย ในเร่ืองนี้ อะไร 
 เลา เปนขอแปลกกัน อะไรเปนผลที่มุงหมาย หรือกระทําใหตางกันระหวางพระสมณโคดมกับ 
 พวกขาพเจา เชนการแสดงธรรมกับการแสดงธรรม หรืออนุสาสนีกับอนุสาสนี พวกภิกษุเหลา 
 นั้นไมยินดี ไมคัดคานคําที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ันกลาวแลว คร้ันแลวลุกจากที่นั่งหลีก 
 ไป ดวยคิดวา เราจักทราบขอความแหงภาษิตนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค. 



      [๑๙๕] คร้ังนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีกลับจากบิณฑบาต 
 ในเวลาปจฉาภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ คร้ันแลวจึงถวายบังคมพระผูมพีระภาค 
 แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ดังขาพระ- 
 *องคขอประทานพระวโรกาส เชาวันนี้ พวกขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต 
 ในพระนครสาวัตถี พวกขาพระองคตางมีความคิดรวมกันวา ยังเชาอยูนัก อยาเพ่ิงเขาไปบิณฑบาต 
 ในพระนครสาวัตถีเลย ทางที่ดี พวกเราควรเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดยีรถียเถิด 
 พวกขาพระองคตางก็มุงตรงไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย คร้ันแลวไดสนทนาปราศรัย 
 กับพวกปริพาชกอัญญเดยีรถียเหลานั้น คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ 
 ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวกปริพาชกอัญญเดยีรถียนั้นเหลา ไดกลาวกะพวกขาพระองค ผูนั่ง ณ 
 ที่ควรสวนขางหนึ่งดังนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนดรูกามได 
 แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูกามได พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนดรูรูปได 
 แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูรูปได พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนดรูเวทนาได แม 
 พวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูเวทนาได ดูกรผูมีอายทุั้งหลาย ในเร่ืองนี้ อะไรเลาเปนขอ 
 แปลกกัน อะไรเปนผลที่มุงหมาย หรือกระทาํใหตางกัน ระหวางพระสมณโคดมกับพวกขาพเจา 
 เชนการแสดงธรรมกับการแสดงธรรม หรืออนุสาสนีกับอนุสาสนี พวกขาพระองคไมยนิดี 
 ไมคัดคานคําทีพ่วกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นกลาวแลว คร้ันแลวลุกจากที่นั่งหลีกไปดวยคิดวา 
 เราจักทราบขอความแหงภาษิตนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค. 
                        คุณและโทษของกาม 
      [๑๙๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะ 
 อยางนี้ พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ก็อะไรเลาเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไร 
 เปนการถายถอนของกามทั้งหลาย คือ อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไรเปนการถายถอนของรูป 
 ทั้งหลาย อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไรเปนการถายถอนของเวทนาทัง้หลาย? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถียถูกพวกเธอถามอยางนี้ จักไมพอใจเลย และจักตองคับแคน 
 อยางยิ่ง ขอนัน้เพราะเหตุอะไร? เพราะขอนัน้มิใชวิสัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นผูที่จะพึง 
 ยังจิตใหยินดีดวยการพยากรณปญหาเหลานี้ ในโลกเปนไปกบัดวยเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 ในหมูสัตว เปนไปกับดวยสมณะ และพราหมณ เทวดาและมนุษย เวนไวแตตถาคต หรือสาวก 
 ของตถาคต หรือมิฉะนั้นก็ฟงจากน้ี. 
      [๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนคณุของกามทั้งหลาย? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ รูปที่พึงรูแจงดวยจักษุ นาปรารถนา นาใคร นา- 
 *พอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เสียงที่พึงรูแจงดวยโสต ... กลิ่นที่พึงรูแจง 
 ดวยฆานะ ... รสที่พึงรูแจงดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
 นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการ 
 เหลานี้แล ความสุข ความโสมนัสใดเลา อาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้เกิดขึ้น นีเ้ปนคุณของกาม 



 ทั้งหลาย. 
      [๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนโทษของกามทั้งหลาย? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 กุลบุตรในโลกน้ี เลี้ยงชีวิตดวยความขยันประกอบศิลปใด คือ ดวยการนับคะแนนก็ดี ดวยการ 
 คํานวณก็ดี ดวยการนับจํานวนก็ดี ดวยการไถก็ดี ดวยการคาขายก็ดี ดวยการเลี้ยงโคกด็ี ดวย 
 การยิงธนูก็ดี ดวยการเปนราชบุรุษก็ดี ดวยศิลปอยางใดอยางหน่ึงก็ดี ตองตรากตรําตอความหนาว 
 ตองตรากตรําตอความรอน งุนงานอยูดวยสมัผัสแตเหลืบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน 
 ตองตายดวยความหิวระหาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย เปนกองทุกข 
 ที่เห็นๆ กันอยู มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแหงกาม 
 ทั้งหลายท้ังนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อกลุบุตรนั้นขยัน สืบตอ พยายามอยูอยางนี้ โภคะ 
 เหลานั้นก็ไมสาํเร็จผล เขายอมเศราโศก ลําบาก รําพัน ตีอก ครํ่าครวญ ถึงความหลงเลือนวา 
 ความขยันของเราเปนโมฆะหนอ ความพยายามของเราไมมผีลหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็เปน 
 โทษของกามทัง้หลาย ... เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายท้ังนั้น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อกลุบุตรนั้นขยัน สืบตอ พยายามอยูอยางนี้ โภคะเหลานั้น 
 ทําเร็จผล เขากลับเสวยทุกข โทมนัส ที่มีการคอยรักษาโภคะเหลานั้นเปนตัวบังคับวา ทําอยางไร 
 พระราชาทั้งหลาย ไมพึงริบโภคะเหลานั้นไปได พวกโจรพึงปลนไมได ไฟไมพึงไหม น้ําไมพึงพัด 
 ทายาทอัปรียพึงนําไปไมได เมือ่กุลบุตรนั้นคอยรักษาคุมครองอยูอยางนี้ พระราชาทั้งหลาย 
 ริบโภคะเหลานั้นไปเสียกด็ี พวกโจรปลนเอาไปเสียกด็ี ไฟไหมเสียก็ดี น้ําพัดไปเสียก็ดี ทายาท 
 อัปรียนําไปเสยีก็ดี เขายอมเศราโศก ลําบาก รําพัน ตีอก ครํ่าครวญ ถึงความหลงเลือนวา 
 สิ่งใดเคยเปนของเรา แมสิ่งนัน้ก็ไมเปนของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ ก็เปนโทษของกาม 
 ทั้งหลาย ... เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายทั้งนั้น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัว 
 บังคับ เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล แมพระราชาทั้งหลายก็วิวาทกนักับพวกพระราชา แม 
 พวกกษัตริยก็วิวาทกันกับพวกกษัตริย แมพวกพราหมณก็วิวาทกันกับพวกพราหมณ แมคฤหบดี 
 ก็วิวาทกันกับพวกคฤหบดี แมมารดาก็วิวาทกับบุตร แมบุตรก็วิวาทกับมารดา แมบิดาก็วิวาทกับ- 
 *บุตร แมบุตรก็วิวาทกับบิดา แมพ่ีชายนองชายก็วิวาทกันกบัพ่ีชายนองชาย แมพ่ีชายก็วิวาทกับ 
 นองสาว แมนองสาวก็วิวาทกบัพ่ีชาย แมสหายก็วิวาทกับสหาย ชนเหลานั้นตางถึงการทะเลาะ 
 แกงแยง วิวาทกันในที่นั้นๆ ทํารายซ่ึงกันและกัน ดวยฝามอืบาง ดวยกอนดนิบาง ดวยทอนไม 
 บาง ดวยศาตราบาง ถึงความตายไปตรงนั้นบาง ถึงทุกขปางตายบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ 
 ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย ... เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายทั้งนั้น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ 
 เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนตางถือดาบและโลหสอดแลงธนู วิ่งเขาสูสงคราม ปะทะ 
 กันทั้ง ๒ ขาง เมื่อลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบาง เมื่อหอกทั้งหลายถูกพุงไปบาง เมื่อดาบทั้งหลาย 
 ถูกกวัดแกวงอยูบาง ฝูงชนเหลานั้นตางก็ถูกลูกศรแทงเอาบาง ถูกหอกแทงเอาบาง ถูกดาบตัด- 



 *ศีรษะเสียบาง ในที่นั้น พากันถึงตายไปตรงน้ันบาง ถึงทุกขปางตายบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ 
 ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย ... เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายทั้งนั้น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัว 
 บังคับ เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนถือดาบและโลหสอดแลงธนู ตรูกันเขาไปสู 
 เชิงกําแพงที่ฉาบดวยเปอกตมรอน เมื่อลูกศรถูกยิงไปบาง เมื่อหอกถูกพุงไปบาง เมื่อดาบถูกกวัด- 
 *แกวงบาง ชนเหลานั้นตางถูกลูกศรแทงบาง ถูกหอกแทงบาง ถูกรดดวยโคมัยรอนบาง ถูกสับ 
 ดวยคราดบาง ถูกตัดศีรษะดวยดาบบาง ในที่นั้น พากันถึงตายไปตรงนั้นบาง ถึงทุกขปางตาย 
 บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้กเ็ปนโทษของกามทั้งหลาย ... เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายทั้งนั้น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ 
 เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนตัดที่ตอบาง ปลนอยางกวาดลางบาง กระทําการปลน 
 เรือนหลังเดียวบาง ดักปลนในหนทางบาง สมสูภรรยาคนอื่นบาง พระราชาทั้งหลาย จับคนน้ันๆ 
 ไดแลว ใหกระทํากรรมกรณตางๆ เฆี่ยนดวยแซบาง เฆี่ยนดวยหวายบาง ตีดวยไมคอนบาง 
 ตัดมือเสียบาง ตัดเทาเสยีบาง ตัดทั้งมือทั้งเทาเสียบาง ตัดหูเสียบาง ตัดจมูกเสียบาง ตัดทั้งหู 
 ทั้งจมูกเสียบาง กระทํากรรมกรณ ชื่อพิลังคถาลิก [หมอเคี่ยวน้ําสม] บาง ชื่อสังขมุณฑกะ 
 [ขอดสังข] บาง ชื่อราหูมุข [ปากราหู] บาง ชื่อโชติมาลิก [พุมเพลิง] บาง ชื่อหัตถปชโชติก 
 [มือไฟ] บาง ชื่อเอรกวัตติก [นุงหนังชาง] บาง ชื่อจีรกวาสิก [นุงสราย] บาง ชื่อเอเณยยกะ 
 [ยืนกวาง] บาง ชื่อพลิสมังสิก [กระชากเนื้อดวยเบ็ด]บาง ชื่อกหาปณกะ [ควักเนื้อทีละ- 
 *กหาปณะ] บาง ชื่อขาราปฏิจฉก [แปรงแสบ] บาง ชื่อปลิฆปริวัตติก [วนลิ่ม] บาง ชื่อปลาลปฐก 
 [ต่ังฝาง] บาง รดดวยน้ํามันทีร่อนบาง ใหสุนัขกัดกินบาง เสยีบที่หลาวทั้งเปนบาง ใชดาบตัด 
 ศีรษะเสียบาง คนเหลานั้นถึงตายไปตรงน้ันบาง ถึงทุกขปางตายบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ 
 ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย เปนกองทุกขทีเ่ห็นๆ กันอยู มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา 
 มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายทั้งนั้น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ 
 เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนตางประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ชนเหลานั้น 
 คร้ันประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาตนรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย เปนกองทุกข 
 ในสัมปรายภพ มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแหงกาม 
 ทั้งหลายท้ังนัน้. 
      [๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนการถายถอนของกามทั้งหลาย? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย การกําจัดฉันทราคะในกามทั้งหลาย การละฉันทราคะในกามทั้งหลายใด นี้เปนการถาย- 
 *ถอนของกามทั้งหลาย. 
      [๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ไมรูชัดคุณของกาม 
 ทั้งหลาย โดยเปนคุณ โทษของกามทั้งหลาย โดยความเปนโทษ และการถายถอนของกามทั้งหลาย 



 โดยความเปนการถายถอน อยางที่กลาวนี้ ตามความเปนจริง พวกน้ันนะหรือ จักรอบรูกามทั้ง- 
 *หลายดวยตนเอง หรือวาจักชักจูงผูอื่น เพ่ือความเปนอยางทีผู่ปฏิบัติแลวจักรอบรูกามทั้งหลาย 
 ได ขอนี้ ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง 
 รูชัดคุณของกามทั้งหลาย โดยเปนคุณ โทษของกามทั้งหลาย โดยความเปนโทษและการถายถอน 
 กามทั้งหลาย โดยความเปนการถายถอน อยางที่กลาวนี้ ตามความเปนจริง พวกน้ันแหละหนอ 
 จักรอบรูกามทั้งหลายดวยตนเองได หรือจักชกัจูงผูอื่น เพ่ือความเปนอยางทีผู่ปฏิบัติแลวจักรอบรู 
 กามทั้งหลายได ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีด. 
      [๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนคณุของรูปทั้งหลาย? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เหมือนอยางวา นางสาวเผากษัตริย เผาพราหมณ หรือเผาคฤหบดีมีอายุระบุไดวา ๑๕ ป หรือ 
 ๑๖ ป ไมสูงเกินไป ไมตํ่าเกินไป ไมผอมเกินไป ไมอวนเกินไป ไมดําเกินไป ไมขาวเกินไป 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้นนางคนนั้น งดงามเปลงปลั่งเปนอยางยิ่ง ใชหรือไมเลา? พวกภิกษุ 
 พากันกราบทูลวาเปนเชนนั้นพระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสุข 
 ความโสมนัสอนัใดแล ที่บังเกดิขึ้นเพราะอาศัยความงามเปลงปลั่ง นี้เปนคุณของรูปทั้งหลาย. 
      [๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนโทษของรูปทั้งหลาย? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 บุคคลพึงเห็นนางสาวคนน้ันแหละในโลกนี้ โดยสมยัอื่น มีอายุ ๘๐-๙๐ หรือ ๑๐๐ ป โดยกําเนิด 
 เปนยายแก มีซ่ีโครงคดดังกลอนเรือนรางขดงอ ถือไมเทากระงกกระเง่ิน เดินสั่นระทวย 
 กระสับกระสาย ผานวัยเยาวไปแลวมีฟนหลุด ผมหงอก ผมโกรน ศีรษะลาน เนื้อเห่ียว มีตัว 
 ตกกระ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญขอนั้นอยางไร ความงดงาม ความเปลงปลั่ง ที่มี 
 ในคร้ังกอนนั้นหายไปแลว โทษปรากฏแลวมิใชหรือ? 
      ภิ. เปนเชนนั้น พระเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษของรูปทั้งหลาย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละมอีาพาธ มีทุกข 
 เจ็บหนัก นอนจมมูตรคูถของตน ตองใหคนอื่นพยุงลุก ตองใหคนอื่นคอยประคอง ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เธอจะสําคัญขอนั้นอยางไร ความงดงาม ความเปลงปลั่ง ที่มีในกอนนั้นหายไปแลว 
 โทษปรากฏแลวมิใชหรือ? 
      ภิ. เปนเชนนั้น พระเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอนี้ ก็เปนโทษของรูปทั้งหลาย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเปนซากศพ 
 ถูกทิ้งไวในปาชา ตายได ๑ วันก็ดี ตายได ๒ วันก็ดี ตายได ๓ วันก็ดี เปนซากศพขึ้นพอง 
 ก็ดี มีสีเขียวก็ด ีเกิดหนอนชอนไชก็ดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญขอนั้นอยางไร 
 ความงดงาม ความเปลงปลั่ง ที่มีในกอนนั้นหายไปแลว โทษปรากฏแลวมิใชหรือ? 
      ภิ. เปนเชนนั้น พระเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอนี้ ก็เปนโทษของรูปทั้งหลาย. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเปนซากศพถูกทิ้ง 
 ไวในปาชา ฝูงการุมกันจิกกินบาง ฝูงแรงรุมกันจิกกินบาง ฝงูนกเคารุมกันจกิกินบาง ฝูงสุนัขรุม 
 กันกัดกินบาง ฝูงสุนัขจิ้งจอกรุมกันกัดกินบาง ฝูงปาณกชาติตางๆ รุมกันกัดกินบาง ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญขอนั้นอยางไร ความงดงาม ความเปลงปลั่ง ที่มใีนกอนนั้นหายไปแลว 
 โทษปรากฏแลวมิใชหรือ? 
      ภิ. เปนเชนนั้น พระเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอนี้ ก็เปนโทษของรูปทั้งหลาย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเปนซากศพถูกทิ้งไว 
 ในปาชา มีแตโครงกระดูก มีเนื้อและเลือดติดอยู มีเอ็นยึดอยู ฯลฯ มีแตโครงกระดูก ปราศจาก 
 เนื้อเปอนเลือด มีเอ็นยึดอยู ฯลฯ มีแตโครงกระดูกปราศจากเน้ือและเลือด มเีอ็นยึดอยู ฯลฯ 
 เปนแตกระดูก ปราศจากเอ็นยดึ กระจัดกระจายไปในทิศนอยทิศใหญ คือ กระดูกมือทางหน่ึง 
 กระดูกเทาทางหน่ึง กระดูกแขงทางหนึ่ง กระดูกขาทางหนึ่ง กระดูกสะเอวทางหน่ึง กระดูกสันหลัง 
 ทางหน่ึง กระดูกซ่ีโครงทางหน่ึง กระดูกหนาอกทางหนึ่ง กระดูกแขนทางหนึ่ง กระดูกไหลทาง 
 หน่ึง กระดูกคอทางหนึ่ง กระดูกคางทางหนึ่ง กระดูกฟนทางหนึ่ง หัวกระโหลกทางหนึ่ง 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญขอนั้นอยางไร ความงดงาม ความเปลงปลั่งที่มีในกอนนั้น 
 หายไปแลว โทษปรากฏแลวมิใชหรือ? 
      ภิ. เปนเชนนั้น พระเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอนี้ ก็เปนโทษของรูปทั้งหลาย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลพึงเห็นนางสาวนั้นแหละ เปนซากศพถูก 
 ทิ้งไวในปาชา เหลือแตกระดูกสีขาว เปรียบเทยีบไดกับสีสังข ฯลฯ เหลือแตกระดูกตกคางแรมป 
 เรียงรายเปนหยอมๆ ฯลฯ เหลือแตกระดูกผแุหลกยุย ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญ 
 ขอนั้นอยางไร ความงดงาม ความเปลงปลั่ง ที่มีในกอนหายไปแลว โทษปรากฏแลวมิใชหรือ? 
      ภิ. เปนเชนนั้น พระเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมขอนี้ ก็เปนโทษของรูปทั้งหลาย. 
      [๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนการถายถอนของรูปทั้งหลาย? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย การกําจัดฉันทราคะในรูปทั้งหลาย การละฉันทราคะในรูปทั้งหลาย นั้นใด นี้เปนการ 
 ถายถอนของรูปทั้งหลาย. 
                           กําหนดรูรูป 
      [๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ไมรูชัดคุณของรูป 
 ทั้งหลาย โดยเปนคุณ โทษของรูปทั้งหลาย โดยความเปนโทษ และการถายถอนของรูปทั้งหลาย 
 โดยความเปนการถายถอน อยางที่กลาวนี้ ตามความเปนจริง พวกน้ันนะหรือ จักรอบรูรูปทั้งหลาย 
 ดวยตนเอง หรือวาจักชักจูงผูอืน่ เพ่ือความเปนอยางที่ผูปฏิบัติแลวจักรอบรูรูปทั้งหลายได ขอนี้ 
 ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดกูรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาหน่ึง รูชัดคุณของรูป 



 ทั้งหลาย โดยเปนคุณ โทษของรูปทั้งหลาย โดยความเปนโทษ และการถายถอนของรูปทั้งหลาย 
 โดยความเปนการถายถอน อยางที่กลาวนี้ ตามความเปนจริง พวกน้ันแหละหนอ จักรอบรูรูป 
 ทั้งหลายดวยตนเองได หรือจกัชักจูงผูอื่นเพ่ือความเปนอยางที่ผูปฏิบัติแลวจักรอบรูรูปทั้งหลายได 
 ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได. 
      [๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนคุณของเวทนาทั้งหลาย? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติ 
 และสุขเกดิแตวิเวกอยู ในสมยัใด ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน 
 มีวิตกวิจาร มีปติและสุข เกิดแตวิเวกอยู ในสมัยนั้น ยอมไมคิดเพ่ือจะทําลายตน ยอมไม 
 คิดเพ่ือจะทําลายผูอื่น ยอมไมคิดเพ่ือจะทําลายทั้งสองฝาย ในสมัยนั้น ยอมเสวยเวทนา อันไมม ี
 ความเบียดเบียนเลยทเีดยีว ดกูรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวคุณของเวทนาทั้งหลายวา มีความ 
 ไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน 
 เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
 ในสมัยใด ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึน้ ไมมวีิตก 
 ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป ฯลฯ ในสมัยนั้น ยอมไมคิดเพ่ือจะทําลายตน ฯลฯ ในสมัยนั้น 
 ยอมเสวยเวทนา อันไมมีความเบียดเบียนเลยทีเดยีว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวคุณของเวทนา 
 ทั้งหลายวา มีความไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสขุ 
 ดวยกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ฯลฯ ในสมัยใด ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
 และเสวยสขุดวยกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ฯลฯ ในสมัยนั้น ยอมไมคิดเพ่ือจะทําลาย 
 ตน ฯลฯ ในสมัยนั้น ยอมเสวยเวทนาอันไมมีความเบียดเบียนเลยทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เรากลาวคุณแหงเวทนาทั้งหลายวา มีความไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ 
 ละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ในสมยัใด 
 ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ ในสมัยนั้น ยอมไมคิดเพ่ือจะทําลายตน ฯลฯ ในสมัยนั้น ยอมเสวย 
 เวทนาอันไมมคีวามเบียดเบียนเลยทเีดยีว ดกูรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวคุณแหงเวทนาทั้งหลายวา 
 มีความไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง 
      [๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนโทษของเวทนาทั้งหลาย? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ขอที่เวทนาไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดานี้เปน โทษของเวทนาทั้งหลาย. 
      [๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนการถายถอนของเวทนา? ทั้งหลาย ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย การกําจัด การละฉันทราคะ ของเวทนาทั้งหลายเสียได นี้เปนการถายถอนของเวทนา 
 ทั้งหลาย. 
                         กําหนดรูเวทนา 



      [๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ไมรูชัดคุณของเวทนา 
 ทั้งหลาย โดยเปนคุณ โทษของเวทนาทั้งหลาย โดยความเปนโทษและการถายถอนของเวทนา 
 ทั้งหลาย โดยความเปนการถายถอน อยางที่กลาวมาน้ี ตามความเปนจริง พวกน้ันนะหรือจัก 
 รอบรูเวทนาทั้งหลายดวยตนเอง หรือวาจักชักจูงผูอื่นเพ่ือเปนอยางที่ผูปฏิบัติแลว จักรอบรูเวทนา 
 ทั้งหลายได ขอนี้มิใชฐานะทีจ่ะมีได ดกูรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา- 
 *หน่ึง รูชัดคุณของเวทนาทั้งหลาย โดยความเปนคุณ โทษของเวทนาทั้งหลาย โดยความเปนโทษ 
 และการถายถอนของเวทนาทั้งหลาย โดยความเปนการถายถอน อยางที่กลาวมาน้ี ตามความเปน 
 จริง พวกน้ันแหละหนอ จักรอบรูเวทนาทั้งหลาย ดวยตนเองไดหรือจักชกัจูงผูอื่นเพ่ือความเปน 
 อยางที่ผูปฏิบัติแลว จักรอบรูเวทนาทั้งหลายก็ได ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชมยนิดีพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                     จบ มหาทุกขักขันธสูตร ที่ ๓ 
                    ---------------------- 
                       ๔. จูฬทุกขักขนัธสูตร 
                         วาดวยกองทุกข 
      [๒๐๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัสดุแควนสักกะ 
 คร้ังนั้นแล เจาศากยะทรงพระนามวา มหานาม เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 
 ถวายบังคมแลวประทับน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ขาพระองคเขาใจขอธรรมทีพ่ระผูมีพระภาค ทรงแสดงมานานแลวอยางนี้วา โลภะ 
 โทสะ โมหะ ตางเปนอุปกิเลสแหงจิต ก็แหละเมื่อเปนเชนนั้น โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ด ี
 โมหธรรมก็ดี ยังครอบงําจิตของขาพระองคไวไดเปนคร้ังคราว ขาพระองคเกิดความคิดเห็นอยางนี้วา 
 ธรรมชื่ออะไรเลา ที่ขาพระองคยังละไมไดเดด็ขาดในภายใน อันเปนเหตุให โลภธรรมก็ด ี
 โทสธรรมก็ดี โมหธรรมก็ดี ยังครอบงําจิตของขาพระองคไวไดเปนคร้ังคราว. 
      [๒๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหานาม ธรรมน้ันนั่นแล ทานยังละไมไดเด็ดขาด 
 ในภายใน อันเปนเหตุให โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ดี โมหธรรมก็ดี ยังครอบงําจิตของทาน 
 ไวไดเปนคร้ังคราว ดูกรมหานาม ก็ธรรมน้ันจักเปนอันทานละไดเด็ดขาดในภายในแลว ทานก็ไม 
 พึงอยูครองเรือน ไมพึงบริโภคกาม แตเพราะทานละธรรมเชนนั้นยังไมไดเด็ดขาดในภายใน ฉะนั้น 
 ทานจึงยังอยูครองเรือน ยังบริโภคกาม. 
      [๒๑๑] ดูกรมหานาม ถาแมวา อริยสาวกเลง็เห็นดวยปญญาโดยชอบตามเปนจริงวา 
 กามใหความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามน้ียิ่ง ดังนี ้แตอริยสาวก 
 นั้นเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม ยังไมบรรลุปติและสุข หรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกวานั้น เธอจะ 
 ยังเปนผูไมเวยีนมาในกามไมไดกอน แตเมื่อใด อริยสาวกไดเล็งเห็นดวยปญญาโดยชอบ ตาม 



 ความเปนจริงอยางนี้วา กามใหความยินดีนอย มีทุกขมาก มคีวามคับแคนมาก โทษในกามนี้ยิ่ง 
 ดังนี้ และเธอกเ็วนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม บรรลุปติและสุข หรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกวา 
 นั้น เมื่อนั้น เธอยอมเปนผูไมเวียนมาในกามเปนแท. 
      ดูกรมหานาม แมเราเมื่อเปนโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู กอนตรัสรูทีเดียว ก็เลง็เห็นดวย 
 ปญญาโดยชอบ ตามเปนจริงอยางนี้วา กามใหความยินดีนอย มีทุกขมาก มคีวามคับแคนมาก 
 โทษในกามน้ียิง่ ดังนี้ และเราก็เวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม ไมบรรลุปติและสุข หรือกุศล 
 ธรรมอื่นที่สงบกวานั้น เราจึงปฏิญาณวาเปนผูไมเวยีนมาในกามมิไดกอน แตเมื่อใด เราเล็งเห็น 
 ดวยปญญาโดยชอบ ตามเปนจริงอยางนี้วา กามใหความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคน 
 มาก โทษในกามน้ียิ่ง ดังนี้ และเราก็เวนจากกาม เวนจากอกศุลธรรม บรรลุปติและสุข และ 
 กุศลอื่นที่สงบกวานั้น เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณไดวา เปนผูไมเวียนมาในกาม. 
      [๒๑๒] ดูกรมหานาม ก็อะไรเลาเปนคุณของกามทั้งหลาย? ดูกรมหานาม กามคุณ 
 ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ รูปที่พึงรูแจงดวยจักษุ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
 นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เสียงทีพึ่งรูแจงดวยโสต ... กลิ่นที่พึงรูแจง 
 ดวยฆานะ ... รสที่พึงรูแจงดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย นาปรารถนา นาใคร 
 นาพอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ดูกรมหานาม กามคุณ ๕ ประการ 
 เหลานี้แล ความสุข ความโสมนัสใด อาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้เกิดขึ้น นีเ้ปนคุณของกามทั้งหลาย 
                        วาดวยโทษแหงกาม 
      [๒๑๓] ดูกรมหานาม ก็อะไรเลาเปนโทษของกามทั้งหลาย? กุลบุตรในโลกน้ี เลี้ยง 
 ชีวิตดวยความขยันประกอบศิลปะใด คือ ดวยการนับคะแนนก็ดี ดวยการคํานวณก็ดี ดวยการ 
 นับจํานวนก็ดี ดวยการไถก็ดี ดวยการคาขายก็ดี ดวยการเลี้ยงโคก็ดี ดวยการยิงธนูก็ดี ดวยการ 
 เปนราชบุรุษก็ดี ดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ตองตรากตรําตอความหนาว ตองตรากตรําตอ- 
 *ความรอน งุนงานอยูดวยสมัผัสแตเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน ตองตายดวยความ 
 หิวระหาย ดูกรมหานาม แมนี้ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย เปนกองทุกขทีเ่ห็นๆ กันอยู มีกาม 
 เปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายทั้งนั้น ดูกร 
 มหานาม ถาเมื่อกุลบุตรนั้น ขยัน สืบตอพยายามอยูอยางนี้ โภคะเหลานั้นก็ไมสําเร็จผล เขา 
 ยอมเศราโศก ลําบาก รําพันตีอก ครํ่าครวญ ถึงความหลงเลือนวา ความขยนัของเราเปนโมฆะ 
 หนอ ความพยายามของเราไมมีผลหนอ ดูกรมหานาม แมนี้ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย เปน 
 กองทุกขทีเ่ห็นๆ กันอยู มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุ 
 แหงกามทั้งหลายทั้งนั้น ดูกรมหานาม ถาเมื่อกุลบุตรนั้นขยัน สืบตอพยายามอยูอยางนี้ โภคะ 
 เหลานั้นสําเร็จผล เขากลับเสวยทุกข โทมนัส ที่มีการคอยรักษาโภคะเหลานั้นเปนตัวบังคับวา 
 ทําอยางไร พระราชาทั้งหลาย ไมพึงริบโภคะเหลานั้นไปได พวกโจรพึงปลนไมได ไฟไมพึงไหม 
 น้ําไมพึงพัด ทายาทอัปรียพึงนําไปไมได เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุมครองอยูอยางนี้ พระราชา 
 ทั้งหลายริบโภคะเหลานั้นไปเสียก็ดี โจรปลนเอาไปเสยีก็ดี ไฟไหมเสียก็ดี น้าํพัดไปเสียกด็ ี



 ทายาทอัปรียนาํไปเสียกด็ี เขายอมเศราโศก ลาํบาก รําพัน ตีอก ครํ่าครวญ ถึงความหลงเลือนวา 
 สิ่งใดเคยเปนของเรา แมสิ่งนัน้ก็ไมเปนของเรา ดูกรมหานาม แมนี้ ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย 
 เปนกองทุกขทีเ่ห็นๆ กันอยู มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะ- 
 *เหตุแหงกามทั้งหลายทั้งนั้น. 
      [๒๑๔] ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัว 
 บังคับ เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล แมพระราชาทั้งหลายก็วิวาทกนักับพวกพระราชา แม- 
 *พวกกษัตริยก็วิวาทกันกับพวกกษัตริย แมพวกพราหมณก็วิวาทกันกับพวกพราหมณ แมคฤหบดี 
 ก็วิวาทกันกับพวกคฤหบดี แมมารดาก็วิวาทกันกับบุตร แมบุตรก็วิวาทกันกับมารดา แมบิดาก็วิวาท 
 กันกับบุตร แมบุตรก็วิวาทกันกับบิดา แมพ่ีชายนองชายก็วิวาทกันกับพ่ีชายนองชาย แมพ่ีชายก็ 
 วิวาทกันกับนองสาว แมนองสาวก็วิวาทกันกับพ่ีชาย แมสหายก็วิวาทกันกับสหาย ชนเหลานั้นตาง 
 ถึงการทะเลาะแกงแยงวิวาทกนัในที่นั้นๆ ทํารายซ่ึงกันและกันดวยฝามือบาง ดวยกอนดินบาง 
 ดวยทอนไมบาง ดวยศาตราบาง ถึงความตายไปตรงน้ันบาง ถึงทุกขปางตายบาง ดูกรมหานาม 
 แมนี้ ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย ... เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายทั้งนั้น 
      [๒๑๕] ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปน 
 ตัวบังคับ เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนตางถือดาบและโลห สอดแลงธนู วิ่งเขาสู 
 สงคราม ปะทะกันทั้ง ๒ ขาง เมื่อลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบาง เมื่อหอกทั้งหลายถูกพุงไปบาง 
 เมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัดแกวงอยูบาง ฝูงชนเหลานั้นตางก็ถูกลูกศรแทงเอาบาง ถูกหอกแทงเอาบาง 
 ถูกดาบตัดศีรษะเสียบาง ในที่นั้น พากันถึงตายไปตรงน้ันบาง ถึงทุกขปางตายบาง ดูกรมหานาม 
 แมนี้ ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย ... เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายทั้งนั้น. 
      [๒๑๖] ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มกีามเปนตัว 
 บังคับ เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนถือดาบและโลหสอดแลงธนู ตรูกันเขาไปสูเชิง 
 กําแพงที่ฉาบดวยเปอกตมรอน เมื่อลูกศรถูกยิงไปบาง เมื่อหอกถูกพุงไปบาง เมื่อดาบถูกกวัด- 
 *แกวงบาง ชนเหลานั้นตางถูกลูกศรแทงบาง ถูกหอกแทงบาง ถูกรดดวยโคมัยรอนบาง ถูกสับ 
 ดวยคราดบาง ถูกตัดศีรษะดวยดาบบาง ในที่นั้น พากันถึงตายไปตรงนั้นบาง ถึงทุกขปางตายบาง 
 ดูกรมหานาม แมนี้ ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย ... เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายทั้งนั้น. 
      [๒๑๗] ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปน 
 ตัวบังคับ เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนตัดที่ตอบาง ปลนอยางกวาดลางบาง กระทํา 
 การปลนในเรือนหลังเดียวบาง ดักปลนในหนทางบาง สมสูภรรยาคนอื่นบาง พระราชาทั้งหลาย 
 จับคนน้ันๆ ไดแลว ใหกระทํากรรมกรณตางๆ คือเฆี่ยนดวยแสบาง เฆี่ยนดวยหวายบาง 
 ตีดวยไมคอนบาง กระทํากรรมกรณชื่อโชติมาสิกะบาง ชื่อหัตถปชโชติกะบาง ชื่อเอรกวัตติกะบาง 
 ชื่อจีรกวาสิกบาง ชื่อเอเณยกะบาง ชื่อพลิสมังสิกะบาง ชื่อกหาปณกะบาง ชื่อขาราปฏิจฉกะบาง 
 ชื่อปลิฆปริวัตติกะบาง ชื่อปลาลปฐกะบาง รดดวยน้ํามันที่รอนบาง ใหสุนัขกัดกินบาง เสียบที่ 
 หลาวทั้งเปนบาง ใชดาบตัดศีรษะเสียบาง คนเหลานั้นถึงตายไปตรงนั้นบาง ถึงทุกขปางตายบาง 



 ดูกรมหานาม แมนี้ ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย เปนกองทกุขที่เห็นๆ กันอยู มีกามเปนเหตุ 
 มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายทั้งนั้น. 
      [๒๑๘] ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัว 
 บังคับ เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนตางประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
 ชนเหลานั้น คร้ันประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรมหานาม แมนี้ ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย 
 เปนกองทุกขในสัมปรายภพ มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะ- 
 *เหตุแหงกามทั้งหลายทั้งนั้น. 
                ทรงปรารภพวกนิครนถที่ถือการยืนเปนวัตร 
      [๒๑๙] ดูกรมหานาม สมัยหนึ่ง เราอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห 
 สมัยนั้น ณ ตําบลกาฬศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ พวกนิครนถจํานวนมาก เปนผูถือการยืนเปนวัตร 
 หามการนั่ง เสวยทุกขเวทนา แรงกลา เผ็ดรอน อันเกิดแตความพยายาม คร้ังนั้นแล เราออก 
 จากที่หลีกเรนในเวลาเย็น เขาไปหาพวกนิครนถ ถึงประเทศกาฬศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ ไดกลาว 
 ความขอนี้กะพวกนิครนถเหลานั้นวา ดูกรนิครนถผูมีอายุทัง้หลาย ไฉนเลา พวกทานจึงถือการยืน 
 เปนวัตร หามการนั่ง เสวยทกุขเวทนา แรงกลา เผ็ดรอน? ดูกรมหานาม เมื่อเรากลาวอยางนี้ 
 แลว พวกนิครนถเหลานั้นไดกลาวกะเราดังนี้วา ดูกรผูมีอายุ นิครนถนาฏบุตรรูธรรมทั้งปวง 
 เห็นธรรมทั้งปวง ยืนยันญาณทัสสนะหมดทกุสวนวา เมื่อเราเดินไปกด็ี ยืนก็ดี หลับก็ดี ต่ืนก็ด ี
 ญาณทัสสนะปรากฏอยู ติดตอเสมอไป นิครนถนาฏบุตรนั้นกลาวอยางนี้วา ดูกรนิครนถทั้งหลาย 
 ผูเจริญ บาปกรรมที่พวกทานทําแลวในกาลกอนมีอยู พวกทานจงสลัดบาปกรรมนั้นเสีย ดวย- 
 *ปฏิปทาอันประกอบดวยการกระทําที่ทําไดยาก อันลําบากน้ี ขอที่ทานทั้งหลายสํารวมกาย วาจา 
 ใจ ในบัดน้ีนั้น เปนการไมกระทําบาปกรรมตอไป ทั้งนี้ เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ เพราะไม 
 ทํากรรมใหม ความไมถูกบังคับตอไปจึงมี เพราะไมถูกบังคับตอไป ความส้ินกรรมจึงมี เพราะ 
 สิ้นกรรม ความสิ้นทุกขจึงมี เพราะส้ินทุกข ความส้ินเวทนาจึงมี เพราะส้ินเวทนา จักเปน 
 อันพวกทานสลัดทุกขไดทั้งหมด คําที่นิครนถนาฏบุตรกลาวแลวน้ัน ชอบใจและควรแกพวก 
 ขาพเจา และเพราะเหตุนั้น พวกขาพเจาจึงเปนผูมีใจยินดี ดังนี้. 
                    ทรงปรารภถึงผูอยูสบายดีกวา 
      [๒๒๐] ดูกรมหานาม เมื่อพวกนิครนถกลาวอยางนี้แลว เราไดกลาวกะนคิรนถ 
 เหลานั้นดังนี้วา ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา เราทั้งหลายไดมีแลวในกาลกอน 
 มิใชไมไดมแีลว? 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย. 
      พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมไวใน 
 กาลกอน มิใชไมไดทําไว? 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย. 



      พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมอยางนีบ้างๆ? 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย. 
      พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา ทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว หรือวา 
 ทุกขเทานีเ้ราตองสลัดเสีย หรือวาเมื่อทกุขเทานี้เราสลัดไดแลว จักเปนอันสลัดทุกขไดทั้งหมด? 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย. 
      พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบการละอกุศลธรรม การบําเพ็ญกุศลธรรม ใน- 
 *ปจจุบันละหรือ? 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย. 
      พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ ตามที่ไดฟง พวกทานไมรูวา ในปางกอนเราไดมีมาแลวหรือไม 
 ไมรูวา ในปางกอนเราไดทาํบาปกรรมไวหรือไม ทั้งไมรูวาเราไดทําบาปกรรมไวอยางนั้นอยางนี ้
 ไมรูวา ทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว ทุกขเทานี้จาํตองสลัด เมื่อสลัดทุกขเทานีไ้ดแลว ทุกขทั้งปวง 
 จักเปนอันสลัดไปดวย ไมรูจักการละอกุศลธรรม และการยังกุศลธรรมใหเกิดในปจจุบัน ดูกร 
 นิครนถผูมีอายุ เมื่อเปนเชนนี้ คนทั้งหลาย จักบวชในสํานักของทาน ก็เฉพาะแตคนที่มี 
 มรรยาทเลวทราม มือเปอนโลหิต ทํากรรมชั่วชา เปนผูเกิดสุดทายภายหลังในหมูมนุษย. 
      นิ. ดูกรทานพระโคดมผูมอีายุ บุคคลมิใชจะประสพความสุขไดดวยความสุข แตจะ 
 ประสพสุขไดดวยความทุกขแท ก็ถาหากบุคคลจักประสพความสุขไดดวยความสุข พระเจา- 
 *พิมพิสาร จอมทัพเจาแผนดนิมคธ ก็คงประสพความสุข เพราะพระเจาพิมพิสาร จอมทัพ 
 เจาแผนดินมคธ อยูเปนสุขกวาทานพระโคดม. 
      พ. เปนการแนนอน ที่พวกทานนิครนถทั้งหลายหุนหัน ไมทันพิจารณาจึงพูดวา 
 ดูกรทานพระโคดมผูมีอายุ บุคคลมิใชจะประสพความสุขดวยความสุข แตจะประสพความสุขได 
 ดวยความทุกขแท ก็ถาหากบุคคลจักประสพความสุขไดดวยความสุข พระเจาพิมพิสาร จอมทัพ 
 เจาแผนดินมคธ ก็คงประสพความสุข เพราะพระเจาพิมพิสาร จอมทัพเจาแผนดินมคธ อยูเปน 
 สุขยิ่งกวาทานโคดม เออก็เราเทานั้นที่พวกทานควรซักไซรไลเลียงในเร่ืองสขุ เร่ืองทุกขนั้นสิวา 
 ใครเลาหนอจะอยูสบายดีกวากนั พระเจาพิมพิสาร จอมทัพเจาแผนดินมคธ หรือทานพระโคดมเอง. 
      นิ. ดูกรทานพระโคดมผูมอีายุ เปนการแนนอนที่พวกขาพเจาหุนหันไมทันพิจารณา 
 จึงพูดวา ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลมิใชจะประสพความสุขดวยความสุข แตจะประสพความสุขได 
 ดวยความทุกขแท ก็ถาหากบุคคลจักประสพความสุขไดดวยความสุข พระเจาพิมพิสาร จอมทัพ 
 เจาแผนดินมคธ ก็คงประสพความสุข เพราะพระเจาพิมพิสาร จอมทัพเจาแผนดินมคธ อยูเปน 
 สุขยิ่งกวาทานพระโคดม เอาละ หยุดไวเพียงเทานี้ บัดน้ี พวกขาพเจาจะตองถามทานพระโคดม 
 ดูบางวา ใครเลาหนอ จะอยูสบายดีกวากัน พระเจาพิมพิสาร จอมทัพเจาแผนดินมคธ หรือทาน 
 พระโคดมเอง? 
      พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ ถาอยางนั้น เราจะตองถามพวกทาน ในเร่ืองสุขเร่ืองทุกขนั้น 
 ดูบาง ทานเขาใจอยางใด ก็พึงแถลงอยางนั้น ดูกรทานนิครนถผูมีอายุ พวกทานจงเขาใจความ 



 ขอนั้นเปนไฉน พระเจาพิมพิสารจอมทัพ เจาแผนดินมคธ จะทรงสามารถ ไมทรงไหว 
 พระกาย ไมทรงพระดํารัส ทรงเสวยพระบรมสุขสวนเดยีวอยู ๗ คืน ๗ วัน ไดหรือ? 
      นิ. ไมไหวละทาน. 
      พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พระเจาพิมพิสาร 
 จอมทัพ เจาแผนดินมคธ จะทรงสามารถ ไมทรงไหวพระกาย ไมทรงพระดาํรัส ทรงเสวย 
 พระบรมสุขสวนเดียวอยู ๖ คืน ๖ วัน ... ๕ คืน ๕ วัน ... ๔ คืน ๔ วัน ... ๓ คืน ๓ วัน ... 
 ๒ คืน ๒ วัน ... เพียงคืนหนึ่งวันหนึ่ง ไดหรือ? 
      นิ. ไมไหวละทาน. 
      พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ เราแหละสามารถไมไหวกาย ไมพูด เสวยความสขุสวนเดียวอยู 
 เพียงคืนหนึ่งวันหนึ่ง สามารถไมไหวกาย ไมพูด เสวยความสุขสวนเดยีวอยู ๒ คืน ๒ วัน 
 ... ๓ คืน ๓ วัน ... ๔ คืน ๔ วัน ... ๕ คืน ๕ วัน ... ๖ คืน ๖ วัน ... ๗ คืน ๗ วัน ดูกรนิครนถ 
 ผูมีอายุ พวกทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน? เมื่อเปนเชนนี้ ใครจะอยูสบายกวากัน พระเจา- 
 *พิมพิสารจอมทัพเจาแผนดนิมคธหรือเราเอง? 
      นิ. เมื่อเปนเชนนี้ ทานพระโคดมสิ อยูสบายกวาพระเจาพิมพิสารจอมทัพ เจา- 
 *แผนดินมคธ. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้แลว เจาศากยมหานามทรงมีพระทัยชื่นชมยินดีพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                     จบ จูฬทุกขักขันธสูตร ที่ ๔ 
                         ----------- 
                          ๕. อนุมานสูตร 
                       วาดวยความคาดหมาย 
      [๒๒๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะพํานกัอยู ณ เภสกฬาวัน อันเปนสถานที่ใหอภัย 
 แกเนื้อ ตําบลสุงสุมารคิระ ภัคคชนบท ณ ที่นั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายผูมีอายุ ภิกษุเหลานั้นรับคําของทานพระมหาโมคคัลลานะแลว. 
                      ธรรมทําใหเปนคนวายาก 
      [๒๒๒] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ถาแมภิกษุ 
 ปวารณาไววา ขอทานจงวากลาวขาพเจาๆ เปนผูควรที่ทานจะวากลาวได แตภิกษุนั้นเปนคน 
 วายาก ประกอบดวยธรรมที่ทาํใหเปนคนวายาก เปนผูไมอดทน ไมรับคําพรํ่าสอนโดยเคารพ 
 เมื่อเปนเชนนี้ เพ่ือนพรหมจรรยตางไมสําคัญภิกษุนั้นวา ควรวากลาว ควรพร่ําสอน ทั้งไม 
 สําคัญวา ควรถึงความไววางใจในบุคคลนั้นได ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย กธ็รรมที่ทําใหเปนคน 
 วายากเปนไฉน?  ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
      ๑. เปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก แมขอที่ภิกษุเปนผูม ี



 ความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคนวายาก. 
      ๒. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูยกตนขมผูอืน่ แมขอที่ภิกษุ 
 เปนผูยกตนขมผูอื่น นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคนวายาก. 
      ๓. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนคนมักโกรธ อันความโกรธ 
 ครอบงําแลว แมขอที่ภิกษุเปนคนมักโกรธ อันความโกรธครอบงําแลว นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปน 
 คนวายาก. 
      ๔. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนคนมักโกรธ ผูกโกรธ เพราะ 
 ความโกรธเปนเหตุ แมขอที่ภิกษุเปนคนมักโกรธ ผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุ นี้ก็เปน 
 ธรรมที่ทําใหเปนคนวายาก. 
      ๕. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนคนมักโกรธ มักระแวงจัด 
 เพราะความโกรธเปนเหตุ แมขอที่ภิกษุเปนคนมักโกรธ มักระแวง เพราะความโกรธเปนเหตุ 
 นี้ก็เปนธรรมทีท่ําใหเปนคนวายาก. 
      ๖. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนคนมักโกรธ เปลงวาจาใกลตอ 
 ความโกรธ แมขอที่ภิกษุเปนคนมักโกรธ เปลงวาจาใกลตอความโกรธ นี้ก็เปนธรรมที่ทําให 
 เปนคนวายาก. 
      ๗. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับโต- 
 *เถียงโจทก แมขอที่ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับโตเถียงโจทก นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปน 
 คนวายาก. 
      ๘. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับ- 
 *รุกรานโจทก แมขอที่ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับรุกรานโจทก นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปน 
 คนวายาก. 
      ๙. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับ 
 ปรักปรําโจทก แมขอที่ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับปรักปรําโจทก นี้กเ็ปนธรรมที่ทําให 
 เปนคนวายาก. 
      ๑๐. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับ 
 เอาเร่ืองอื่นมากลบเกลื่อน พูดนอกเร่ือง แสดงความโกรธ ความมุงราย และความไมเชื่อฟง 
 ใหปรากฏ แมขอที่ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับเอาเร่ืองอื่นมากลบเกลื่อน พูดนอกเร่ือง 
 แสดงความโกรธ ความมุงราย และความไมเชื่อฟงใหปรากฏ นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคนวายาก. 
      ๑๑. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมพอใจ 
 ตอบในความประพฤติ แมขอที่ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมพอใจตอบในความประพฤติ 
 นี้ก็เปนธรรมทีท่ําใหคนวายาก. 
      ๑๒. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนคนลบหลูตีเสมอ แมขอที ่
 ภิกษุเปนคนลบหลู ตีเสมอ นี้ก็เปนธรรมที่ทาํใหเปนคนวายาก. 



      ๑๓. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนคนริษยา เปนคนตระหนี่ 
 แมขอที่ภิกษุเปนคนริษยา เปนคนตระหนี่ นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคนวายาก. 
      ๑๔. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนคนโออวด เจามายา แมขอที ่
 ภิกษุเปนคนโออวด เจามายา นี้ก็เปนธรรมทีท่ําใหเปนคนวายาก. 
      ๑๕. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนคนกระดาง ดูหมิ่นผูอื่น 
 แมขอที่ภิกษุเปนคนกระดาง ดหูมิ่นผูอื่น นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคนวายาก. 
      ๑๖. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนคนถือแตความเห็นของตน 
 ถือร้ัน ถอนไดยาก แมขอที่ภิกษุเปนคนถือแตความเห็นของตน ถือร้ัน ถอนไดยาก นี้กเ็ปน 
 ธรรมที่ทําใหเปนคนวายาก. 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้เรียกวา ธรรมที่ทาํใหเปนคนวายาก. 
                     ธรรมทําใหเปนคนวางาย 
      [๒๒๓] ถาแมภิกษุไมปวารณาไววา ขอทานจงวากลาวขาพเจาๆ เปนผูควรที่ทานจะ 
 วากลาวได แตภิกษุนั้นเปนคนวางาย ประกอบดวยธรรมทีท่ําใหเปนคนวางาย เปนผูอดทน 
 รับคําพรํ่าสอนโดยเคารพ เมื่อเปนเชนนี้ เพ่ือนพรหมจรรยตางสําคัญภิกษุนั้นวา ควรวากลาวได 
 ควรพร่ําสอนได ทั้งสําคัญวา ควรถึงความไววางใจในบุคคลนั้นได ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย 
 ก็ธรรมที่ทําใหเปนคนวางาย เปนไฉน? ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้. 
      ๑. ไมเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมลุอาํนาจแหงความปรารถนาลามก แมขอที่ภิกษุ 
 ไมเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคน 
 วางาย. 
      ๒. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูยกตน ไมขมผูอื่น แมขอที ่
 ภิกษุไมเปนผูยกตน ไมขมผูอืน่ นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคนวางาย. 
      ๓. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนคนมักโกรธ อนัความโกรธ 
 ไมครอบงําแลว แมขอที่ภิกษุไมเปนคนมักโกรธ อันความโกรธไมครอบงําแลว นี้ก็เปนธรรมที่ทําให 
 เปนคนวางาย. 
      ๔. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนคนมักโกรธ ไมผูกโกรธ 
 เพราะความโกรธเปนเหตุ แมขอที่ภิกษุไมเปนคนมักโกรธ ไมผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุ 
 นี้ก็เปนธรรมทีท่ําใหเปนคนวางาย. 
      ๕. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนคนมักโกรธ ไมมักระแวงจัด 
 เพราะความโกรธเปนเหตุ แมขอที่ภิกษุไมเปนคนมักโกรธ ไมมักระแวงจัด เพราะความโกรธ 
 เปนเหตุ นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคนวางาย. 
      ๖. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนคนมักโกรธ ไมเปลงวาจา 
 ใกลตอความโกรธ แมขอที่ภิกษุไมเปนคนมักโกรธ ไมเปลงวาจาใกลตอความโกรธ นี้ก็เปนธรรม 
 ที่ทําใหเปนคนวางาย. 



      ๗. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมโตเถียง 
 โจทก แมขอทีภิ่กษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมโตเถียงโจทก นี้ก็เปนธรรมทีท่ําใหเปนคนวางาย. 
      ๘. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมรุกราน 
 โจทก แมขอทีภิ่กษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมรุกรานโจทก นี้ก็เปนธรรมทีท่ําใหเปนคนวางาย. 
      ๙. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมปรัก- 
 *ปรําโจทก แมขอที่ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมปรักปรําโจทก นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคน 
 วางาย. 
      ๑๐. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมเอา 
 เร่ืองอื่นมากลบเกลื่อน ไมพูดนอกเร่ือง ไมแสดงความโกรธ ความมุงราย และความไมเชื่อฟง 
 ใหปรากฏ แมขอที่ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมเอาเร่ืองอื่นมากลบเกลือ่น ไมพูดนอกเร่ือง 
 ไมแสดงความโกรธ ความมุงราย และความไมเชื่อฟงใหปรากฏ นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคน 
 วางาย. 
      ๑๑. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง พอใจตอบ 
 ในความประพฤติ แมขอที่ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง พอใจตอบในความประพฤติ นี้ก็เปน 
 ธรรมที่ทําใหเปนคนวางาย. 
      ๑๒. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนคนลบหลู ไมตีเสมอ 
 แมขอที่ภิกษุไมเปนคนลบหลู ไมตีเสมอ นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคนวางาย. 
      ๑๓. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนคนริษยา ไมเปนคนตระหนี่ 
 แมขอที่ภิกษุไมเปนคนริษยา ไมเปนคนตระหนี่ นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคนวางาย. 
      ๑๔. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนคนโออวด มิใชเจามายา 
 แมขอที่ภิกษุไมเปนคนโออวด มิใชเจามายา นี้ก็เปนธรรมทีท่ําใหเปนคนวางาย. 
      ๑๕. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนคนกระดาง ไมดูหมิ่นผูอื่น 
 แมขอที่ภิกษุไมเปนคนกระดาง ไมดูหมิ่นผูอืน่ นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคนวางาย. 
      ๑๖. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนคนถือแตความเห็นของตน 
 ไมถือร้ัน ถอนไดงาย แมขอทีภิ่กษุไมเปนคนถือแตความเห็นของตน ไมถือร้ัน ถอนไดงาย 
 นี้ก็เปนธรรมทีท่ําใหเปนคนวางาย. 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ เรียกวา ธรรมที่ทาํใหเปนคนวางาย. 
                       การเทียบเคียงตนเอง 
      [๒๒๔] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ในธรรมทั้ง ๑๖ ขอนั้น ภิกษุพึงเทียบเคียงตน 
 ดวยตนเองอยางนี้วา บุคคลที่มีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก หาเปนที ่
 รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนา 
 ลามกบางเลา เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ 
 พึงยังความคิดใหเกิดขึ้นวา เราจักไมเปนคนมีความปรารถนาลามก ไมลุอาํนาจแหงความปรารถนา 



 ลามก ถึงบุคคลที่ยกตนขมผูอื่นก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนยกตน 
 ขมผูอื่นบางเลา เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี ้
 พึงยังความคิดใหเกิดขึ้นวา เราจักไมยกตน ไมขมผูอื่น ถึงบุคคลที่เปนคนมกัโกรธ อันความ 
 โกรธครอบงํา ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนมักโกรธ อันความโกรธ 
 ครอบงําบางเลา เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี ้
 พึงยังความคิดใหเกิดขึ้นวา จกัไมเปนคนมกัโกรธ ไมใหความโกรธครอบงํา บุคคลที่เปนคน 
 มักโกรธ ผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุ ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึง 
 เปนคนมักโกรธ ผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุบางเลา เราคงไมเปนทีรั่กใครพอใจของคนอื่น 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดใหเกิดขึ้นวา เราจักไมเปนคนมักโกรธ 
 ไมผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุ ถึงบุคคลที่เปนคนมักโกรธ มักระแวงจัด เพราะความ 
 โกรธเปนเหตุ ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนมักโกรธ มักระแวงจัด 
 เพราะความโกรธเปนเหตุบางเลา เราก็คงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอื่น ดกูรทานผูมีอายทุั้งหลาย 
 ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดใหเกิดขึ้นวา เราจักไมเปนคนมักโกรธ ไมมกัระแวงจัด เพราะ 
 ความโกรธเปนเหตุ ถึงบุคคลที่เปนคนมักโกรธ เปลงวาจาใกลตอความโกรธ ก็หาเปนที่รักใคร 
 พอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนมักโกรธ เปลงวาจาใกลตอความโกรธบางเลา เราคงไม 
 เปนที่รักใครพอใจของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดให 
 เกิดขึ้นวา เราจกัไมเปนคนมกัโกรธ ไมเปลงวาจาใกลตอความโกรธ ถึงบุคคลที่ถูกบุคคลผูเปน- 
 *โจทกฟอง กลบัโตเถียงโจทก ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงถูกบุคคลผูเปน 
 โจทกฟอง กลบัโตเถียงโจทกบางเลา เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอืน่ ดูกรทานผูมอีาย ุ
 ทั้งหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดใหเกิดขึ้นวา เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง จักไม 
 โตเถียงโจทก ถึงบุคคลที่ถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง กลับรุกรานโจทก ก็หาเปนที่รักใครพอใจ 
 ของเราไม ก็หากเราจะพึงถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง กลับรุกรานโจทกบางเลา เราคงไมเปนที่ 
 รักใครพอใจของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดใหเกิดขึน้วา 
 เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง จักไมรุกรานโจทก ถึงบุคคลที่ถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง กลับ 
 ปรักปรําโจทก ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง กลับ 
 ปรักปรําโจทกบางเลา เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอืน่ ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย ภิกษุรูอยู 
 อยางนี้ พึงยังความคิดใหเกิดขึน้วา เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง จักไมปรักปรําโจทก ถึงบุคคล 
 ที่ถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง กลบัเอาเร่ืองอื่นมากลบเกลื่อน พูดนอกเร่ือง แสดงความโกรธ 
 ความมุงราย และความไมเชื่อฟงใหปรากฏ ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงถูก 
 บุคคลผูเปนโจทกฟอง กลับเอาเร่ืองอื่นมากลบเกลื่อน พูดนอกเร่ือง แสดงความโกรธ ความ 
 มุงราย และความไมเชือ่ฟงใหปรากฏบางเลา เราคงไมเปนทีรั่กใครพอใจของคนอื่น ดูกรทาน- 
 *ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดใหเกิดขึ้นวา เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง 
 จักไมเอาเร่ืองอื่นมากลบเกลือ่น ไมพูดนอกเร่ือง ไมแสดงความโกรธ ความมุงราย และความ 



 ไมเชื่อฟงใหปรากฏ ถึงบุคคลที่ถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง ไมพอใจตอบในความประพฤติ ก็หา 
 เปนที่รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง ไมพอใจตอบในความ 
 ประพฤติ เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ 
 พึงยังความคิดใหเกิดขึ้นวา เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง พอใจตอบในความประพฤติ ถึงบุคคล 
 ที่เปนคนลบหลู ตีเสมอ ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม กห็ากเราจะพึงเปนคนลบหลูตีเสมอ 
 บางเลา เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอืน่ ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี ้
 พึงยังความคิดใหเกิดขึ้นวา เราจักไมเปนคนลบหลู ตีเสมอ ถึงบุคคลที่เปนคนริษยา เปนคน 
 ตระหนี่ ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม กห็ากเราจะพึงเปนคนริษยา เปนคนตระหนี่บางเลา 
 เราคงไมเปนทีรั่กใครพอใจของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความ 
 คิดใหเกิดขึ้นวา เราจักไมเปนคนริษยา ไมเปนคนตระหนี่ ถึงบุคคลที่เปนคนโออวด เจามายา 
 ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนโออวด เจามายาบางเลา เราคงไมเปน 
 ที่รักใครพอใจของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดใหเกิดขึ้นวา 
 เราจักไมเปนคนโออวด ไมมมีายา ถึงบุคคลที่เปนคนกระดาง ดูหมิ่นผูอื่น นี้กห็าเปนที่รักใคร 
 พอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนกระดาง ดูหมิ่นผูอืน่บางเลา เราคงไมเปนที่รักใครพอใจ 
 ของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดใหเกิดขึ้นวา เราจักไมเปน 
 คนกระดาง ไมดูหมิ่นผูอื่น ถึงบุคคลที่ถือแตความเห็นของตน ถือร้ัน ถอนไดยาก ก็หาเปนที่ 
 รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนถือแตความเห็นของตน ถือร้ัน ถอนไดยากบางเลา 
 เราคงไมเปนทีรั่กใครพอใจของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิด 
 ใหเกิดขึ้นวา เราจักไมเปนคนถือแตความเห็นของตน ไมถือร้ัน ถอนไดงายดังนี้. 
                        การพิจารณาตนเอง 
      [๒๒๕] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ในธรรมทั้ง ๑๖ ขอนั้น ภิกษุพึงพิจารณาตนดวย 
 ตนเองอยางนีว้า เราเปนคนมคีวามปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามกหรือไม? 
 หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนคนมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามกจริง 
 ก็ควรพยายามเพ่ือที่จะละอกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราไมใชคนมี 
 ความปรารถนาลามก ไมลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทย 
 นั้นทีเดียว หมัน่ศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนยกตนขมผูอื่น 
 หรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนคนยกตนขมผูอื่นจริง ก็ควรพยายามเพ่ือทีจ่ะละ 
 อกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราไมเปนคนยกตน ไมขมผูอื่น ภิกษุ 
 นั้นพึงอยูดวยปติ และปราโมทยนั้นทีเดียว หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ อันความ 
 โกรธครอบงําแลวหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ อนัความโกรธ 
 ครอบงําแลวจริง ก็ควรพยายามเพ่ือที่จะละอกุศลธรรมอันชัว่ชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา 



 เราไมเปนคนมกัโกรธ อันความโกรธไมครอบงํา ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว 
 หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคนื ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ ผูกโกรธ 
 เพราะความโกรธเปนเหตุหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปนคนมกัโกรธ ผูกโกรธ เพราะ 
 ความโกรธเปนเหตุจริง ก็ควรพยายามเพ่ือทีจ่ะละอกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยู 
 รูอยางนี้วา เราไมเปนคนมักโกรธ ไมผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุ ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติ 
 และปราโมทยนั้นทีเดยีว หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ มักระแวงจัด 
 เพราะความโกรธเปนเหตุหรือไม หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ มักระแวงจัด 
 เพราะความโกรธเปนเหตุจริง ก็ควรพยายามเพ่ือที่จะละอกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณา 
 อยูรูอยางนี้วา เราไมเปนคนมกัโกรธ ไมมักระแวงจัด เพราะความโกรธเปนเหตุ ภิกษุนั้นพึงอยู 
 ดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดยีว หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ เปลงวาจา 
 ใกลตอความโกรธหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ เปลงวาจาใกลตอความ 
 โกรธจริง ก็ควรพยายามเพ่ือทีจ่ะละอกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า 
 เราไมเปนคนมกัโกรธ ไมเปลงวาจาใกลตอความโกรธ ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้น 
 ทีเดียว หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง 
 กลับโตเถียงโจทกหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง กลับโตเถียง 
 โจทกจริง ก็ควรพยายามเพ่ือทีจ่ะละอกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เรา 
 เปนจําเลยถูกโจทกฟอง ไมกลบัโตเถียงโจทก ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดยีว 
 หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคนื ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง 
 กลับรุกรานโจทกหรือไม หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง กลับรุกรานโจทก 
 จริง ก็ควรพยายามเพ่ือที่จะละอกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปน 
 จําเลยถูกโจทกฟอง ไมกลับรุกรานโจทก ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดยีว หมั่น 
 ศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง 
 กลับปรักปรําโจทกหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง กลับปรักปรํา 
 โจทกจริง ก็ควรพยายามเพ่ือทีจ่ะละอกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เรา 
 เปนจําเลยถูกโจทกฟอง ไมกลบัปรักปรําโจทก ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทเีดยีว 
 หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคนื ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง 



 กลับเอาเร่ืองอืน่มากลบเกลื่อน พูดนอกเร่ือง แสดงความโกรธ ความมุงราย และความไมเชื่อฟง 
 ใหปรากฏหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้าเราเปนจําเลยถูกโจทกฟองกลับเอาเร่ืองอืน่มากลบ 
 เกลื่อน พูดนอกเร่ือง แสดงความโกรธ ความมุงราย และความไมเชือ่ฟงใหปรากฏจริง ก็ควร 
 พยายามเพ่ือทีจ่ะละอกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปนจําเลยถูกโจทก 
 ฟอง ไมเอาเร่ืองอื่นมากลบเกลือ่น ไมพูดนอกเร่ือง ไมแสดงความโกรธ ความมุงราย และ 
 ความไมเชื่อฟงใหปรากฏ ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว หมั่นศึกษาทั้งกลางวัน 
 กลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง 
 ไมพอใจตอบในความประพฤติหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วาเราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง ไม 
 พอใจตอบในความประพฤติจริง ก็ควรพยายามเพ่ือที่จะละอกุศลธรรมที่ชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณา 
 อยูรูอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง พอใจตอบในความประพฤติ ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติ 
 และปราโมทยนั้นทีเดยีว หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนลบหลู ตีเสมอ 
 หรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนคนลบหลู ตีเสมอจริง ก็ควรพยายามเพ่ือทีจ่ะละอกุศล 
 ธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วาเราไมเปนคนลบหลู ไมตีเสมอ ภิกษุนั้นพึงอยู 
 ดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดยีวหมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนริษยา เปนคนตระหนี่ 
 หรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนคนริษยา เปนคนตระหนี่จริง ก็ควรพยายามเพ่ือที่จะ 
 ละอกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสียหากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราไมเปนคนริษยา ไมเปนคนตระหนี่ 
 ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดยีว หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรม 
 ทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนโออวด เจามายา 
 หรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนคนโออวด เจามายาจริง ก็ควรพยายามเพ่ือทีจ่ะละ 
 อกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วาเราไมเปนคนโออวด ไมเปนคนเจามายา 
 ภิกษุนั้น พึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดยีว หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรม 
 ทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนกระดาง ดูหมิ่น 
 ผูอื่นหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนคนกระดางดูหมิ่นผูอื่นจริง ก็ควรพยายามเพ่ือที ่
 จะละอกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราไมเปนคนกระดาง ไมดหูมิ่น 
 ผูอื่น ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนัน้ทีเดยีว หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกศุล- 
 *ธรรมทั้งหลาย. 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนถือเอาแตความเห็น 
 ของตน ถือร้ัน ถอนไดยากหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วาเปนคนถือเอาแตความเห็นของตน 



 ถือร้ัน ถอนไดยากจริง ก็ควรพยายามเพ่ือทีจ่ะละอกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรู 
 อยางนี้วา เราไมเปนคนถือเอาแตความเห็นของตน ไมถือร้ัน ถอนไดงาย ภิกษุนั้นพึงอยูดวย 
 ปติและปราโมทยนั้นทีเดียว หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากภิกษุพิจารณาอยู เห็นชัดอกุศลธรรมอันชัว่ชาเหลานี้ทั้งหมด 
 ที่ยังละไมไดในตน ภิกษุนั้นก็ควรพยายามเพ่ือที่จะละอกุศลธรรมอันชั่วชาทั้งหมดเหลานัน้ หาก 
 พิจารณาอยู เห็นชัดอกุศลธรรมอันชั่วชาทั้งหมดเหลานี้ ที่ละไดแลวในตน ภิกษุนั้นพึงอยูดวย 
 ปติและปราโมทยนั้นทีเดียว หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อุปมาเหมือนสตรีหรือบุรุษ รุนกําดัด ชอบโออาสองดูเงาหนา 
 ของตนในกระจกเงา หรือในภาชนะนํ้าใสสะอาดบริสุทธิ์ ถาเห็นธุลีหรือสิวบนในหนานั้น ยอม 
 พยายามที่จะใหธุลีหรือสิวน้ันหายไป หากไมเห็นธุลีหรือสิวบนใบหนานั้น ก็จะรูสึกพอใจวา ชาง 
 เปนลาภของเรา ใบหนาของเราบริสุทธิ์สะอาด ดังนี้ ฉันใด แมภิกษุหากพิจารณาอยู เห็นชัด 
 อกุศลธรรมอันชั่วชาทั้งหมดเหลานี้ ที่ยังละไมไดในตน ภิกษุนั้นก็ควรพยายามเพ่ือที่จะละอกุศล 
 ธรรมอันชั่วชาทั้งหมดนั้นเสีย แตถาเมื่อพิจารณาอยู เห็นชัดอกุศลธรรมอันชั่วชาทั้งหมดเหลานี้ 
 ที่ละไดแลวในตน ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทเีดียว หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน 
 ในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนั้น นั่นแล. 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวภาษิตดังนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของ 
 ทานพระมหาโมคคัลลานะแลวแล. 
                       จบ อนุมานสูตร ที่ ๕ 
                      ----------------- 
                         ๖. เจโตขีลสูตร 
                        วาดวยตะปูตรึงใจ 
      [๒๒๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๒๒๗] พระผูมีพระภาคจงึตรัสพระพุทธพจนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 
 ไมละตะปูตรึงใจ ๕ ประการ ไมถอนเคร่ืองผกูพันใจ ๕ ประการ ภิกษุนั้นหนอจักถึงความเจริญ 
 งอกงาม ไพบูลย ในพระธรรมวินัยนี้ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมไีด. 
      [๒๒๘] ตะปูตรึงใจ ๕ ประการ อันเธอยังละไมไดเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ในพระธรรมวินัยนี้ สงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเชื่อ ไมเลือ่มใสในพระศาสดา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย จิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระศาสดาน้ัน ยอม 
 ไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียร 
 ที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือ 



 ความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อยางนี ้ชื่อวาตะปูตรึงใจประการที่ ๑ ที่ภิกษุนั้นยังละ 
 ไมไดแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเชื่อ ไมเลือ่ม 
 ใสในพระธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุที่สงสัย เคลอืบแคลง ไมปลงใจเชื่อ ไมเลื่อม 
 ใสในพระธรรมน้ัน ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียร เคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ 
 เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผา 
 กิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อยางนี้ ชื่อวาตะปู 
 ตรึงใจประการท่ี ๒ ที่ภิกษุนั้นยังละไมไดแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเชื่อ ไมเลือ่มใส 
 ในพระสงฆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเชื่อ ไมเลื่อมใส 
 ในพระสงฆนั้น ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือ 
 ความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จติของภิกษุไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส 
 เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อยางนี้ ชื่อวาตะปูตรึงใจ 
 ประการที่ ๓ ที่ภิกษุนั้นยังละไมไดแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเชื่อ ไมเลือ่มใส 
 ในสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเชื่อ ไมเลื่อมใสใน 
 สิกขานั้น ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทํา 
 ติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือ 
 ความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อยางนี้ ชื่อวาตะปูตรึงใจ 
 ประการที่ ๔ ที่ภิกษุนั้นยังละไมไดแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูโกรธเคือง ไมพอใจ มีจิตอันโทสะกระทบ- 
 *กระทั่ง มีใจดจุตะปูในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุที่โกรธเคือง 
 ไมพอใจ มีจิตอันโทสะกระทบกระทั่ง มีใจดจุตะปูในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายน้ัน ยอมไมนอม 
 ไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียร 
 ที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือ 
 ความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อยางนี ้ชื่อวาตะปูตรึงใจ ประการที่ ๕ ที่ภิกษุนั้นยังละ 
 ไมไดแลว ตะปูตรึงใจ ๕ ประการเหลานี้ ชื่อวาอันภิกษุนั้นยังละไมไดแลว. 
                     เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการ 
      [๒๒๙] เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการ อันภิกษุนั้นยังถอนไมได เปนไฉน? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจากความพอใจ 
 ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศจากความทะเยอ 
 ทะยานอยากในกาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจากความ 
 พอใจ ไมปราศจากความรักไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศจากความ 



 ทะเยอทะยานอยากในกาม ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความประกอบ 
 เนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรทีต้ั่งมั่น ขอที่จิตของภิกษุไมนอมไปเพ่ือความเพียร 
 เคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อยางนี้ 
 ชื่อวาเคร่ืองผูกพันใจประการที่ ๑ ที่ภิกษุนั้นยังถอนไมไดแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจาก 
 ความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศจาก 
 ความทะเยอทะยานอยากในรางกาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูไมปราศจากความกําหนัด ไม 
 ปราศจากความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความเรารอน 
 ไมปราศจากความทะเยอทะยานอยากในรางกายน้ัน ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส 
 เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุไมนอมไป 
 เพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ัง 
 มั่น อยางนี้ ชื่อวาเคร่ืองผูกพันใจประการที่ ๒ ที่ภิกษุนั้นยังถอนไมไดแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจาก 
 ความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศ- 
 *จากความทะเยอทะยานอยากในรูป ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูไมปราศจากความกําหนัด ไม 
 ปราศจากความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความเรารอน 
 ไมปราศจากความทะเยอทะยานอยากในรูปนั้น ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือ 
 ความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุไมนอมไปเพ่ือ 
 ความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น 
 อยางนี้ ชื่อวาเคร่ืองผูกพันใจประการที่ ๓ ทีภิ่กษุนั้นยังถอนไมไดแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบริโภคอิ่มพอความประสงคแลว ประกอบความ 
 สุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุขในความหลับอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุ 
 ผูบริโภคอิ่มพอความประสงคแลว ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุข 
 ในความหลับอยูนั้น ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ 
 เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส 
 เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อยางนี้ชื่อวาเคร่ืองผูกพันใจ 
 ประการที่ ๔ ที่ภิกษุนั้นยังถอนไมไดแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุจักประพฤติพรหมจรรย เพ่ือปรารถนาเทพนิกาย 
 อันใดอันหน่ึงวา เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหน่ึงดวยศีลอันนี้ ดวยขอวัตรอันนี้ 
 ดวยตบะอันนี้ หรือดวยพรหมจรรยอันนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูจักประพฤติพรหมจรรย 
 เพ่ือปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งวา เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหน่ึง ดวยศีล 
 อันนี้ ดวยขอวตัรอันนี้ ดวยตบะอันนี้ หรือดวยพรหมจรรยอันนี้นั้น ยอมไมนอมไปเพ่ือความ 
 เพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่ 



 จิตของภิกษุไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ 
 เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อยางนี ้ชื่อวาเคร่ืองผูกพันใจ ประการที่ ๕ ที่ภิกษุนั้นยังถอนไมไดแลว 
 เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการเหลานี้ ชื่อวาอันภิกษุนั้นยังถอนไมไดแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไมละตะปูตรึงใจ ๕ ประการเหลานี้ ไมถอนเคร่ือง 
 ผูกพันใจ ๕ ประการเหลานี้  ภิกษุนั้นหนอ จักถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในพระธรรมวินัยนี้ 
 ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมไีด. 
      [๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละตะปูตรึงใจ ๕ ประการเสียได ถอน 
 เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการเสียได ภิกษุนั้นหนอ จักถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย ในพระธรรม 
 วินัย ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได. 
      [๒๓๑] ตะปูตรึงใจ ๕ ประการ ชื่อวา อันภิกษุนั้นละไดแลวเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไมสงสัย ไมเคลอืบแคลง ปลงใจเชื่อ เลื่อมใสในพระศาสดา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย จิตของภิกษุผูไมสงสัย ไมเคลอืบแคลง ปลงใจเชื่อ เลื่อมใสในพระศาสดาน้ัน ยอม 
 นอมไปเพ่ือความเพียร เคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความ 
 เพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ 
 เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่นอยางนี้ ชื่อวาตะปูตรึงใจประการท่ี ๑ ที่ภิกษุนั้นละได 
 แลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมสงสัย ไมเคลอืบแคลงปลงใจเชื่อ เลือ่มใส 
 ในพระธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูไมสงสยั ไมเคลือบแคลง ปลงใจเชื่อ เลือ่มใสใน 
 พระธรรมนั้น ยอมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทํา 
 ติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือ 
 ความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่นอยางนี้ ชื่อวาตะปูตรึงใจประการ 
 ที่ ๒ ที่ภิกษุนั้นละไดแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมสงสัย ไมเคลอืบแคลงปลงใจเชื่อ เลือ่มใส 
 ในพระสงฆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูไมสงสยั ไมเคลือบแคลง ปลงใจเชื่อ เลือ่มใสใน 
 พระสงฆนั้น ยอมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทํา 
 ติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความ 
 ประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อยางนี้ ชื่อวาตะปูตรึงใจประการ 
 ที่ ๓ ที่ภิกษุนั้นละไดแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมสงสัย ไมเคลอืบแคลงปลงใจเชื่อ เลือ่มใส 
 ในสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูไมสงสัย ไมเคลอืบแคลง ปลงใจเชื่อ เลื่อมใสใน 
 สิกขานั้น ยอมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทํา 
 ติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความ 
 ประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อยางนี้ ชื่อวาตะปูตรึงใจประการ 



 ที่ ๔ ที่ภิกษุนั้นละไดแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมโกรธเคือง ไมใชเปนผูไมพอใจ มีจิต 
 อันโทสะไมกระทบกระทั่ง หาใชผูมีใจดุจตะปูไม ในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 จิตของภิกษุผูไมโกรธเคือง ไมใชเปนผูไมพอใจ มีจิตอันโทสะไมกระทบกระทั่ง หาใชผูมีใจดุจ 
 ตะปูไม ในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายน้ัน ยอมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความ 
 ประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุนอมไปเพ่ือความ 
 เพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อยางนี ้
 ชื่อวาตะปูตรึงใจประการที่ ๕ ที่ภิกษุนั้นละไดแลว ตะปูตรึงใจ ๕ ประการเหลานี้ ชื่อวาอันภิกษุนั้น 
 ละไดแลว. 
      [๒๓๒] เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการ อันภิกษุนั้นถอนไดดีแลวเปนไฉน? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจาก 
 ความรัก ปราศจากความระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกาม 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก 
 ปราศจากความระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกามนั้น ยอม 
 นอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความ 
 เพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ 
 เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่นอยางนี้ ชื่อวาเคร่ืองผูกพันใจประการที่ ๑ ที่ภิกษุนั้น 
 ถอนไดดีแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความ 
 พอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอ 
 ทะยานอยากในรางกาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความ 
 พอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอ- 
 *ทะยานอยากในรางกายน้ัน ยอมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ 
 เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส 
 เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่นอยางนี้ ชื่อวาเคร่ืองผูกพัน 
 ใจประการที่ ๒ ที่ภิกษุนั้นถอนไดดีแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความ 
 พอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอ- 
 *ทะยานอยากในรูป ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความพอใจ 
 ปราศจากความรัก ปราศจากความระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอทะยาน 
 อยากในรูปน้ัน ยอมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือ 
 ความทําติดตอเพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จติของภิกษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือ 
 ความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อยางนี้ชื่อวาเคร่ืองผูกพันใจ 



 ประการที่ ๓ ที่ภิกษุนั้นถอนไดดีแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมบริโภคอิ่มพอความประสงคแลว ไมประกอบ 
 ความสุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุขในความหลับอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของ 
 ภิกษุผูไมบริโภคอิ่มพอความประสงคแลว ไมประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอน 
 ความสุขในความหลับอยูนั้น ยอมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ 
 เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส 
 เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่นอยางนี้ ชื่อวาเคร่ือง 
 ผูกพันใจประการที่ ๓ ที่ภิกษุนั้นถอนไดดีแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุจักไมประพฤติพรหมจรรย เพ่ือปรารถนาเทพ 
 นิกายอันใดอันหน่ึงวา เราจักไดเปนเทพเจา หรือเทพองคใดองคหนึ่งดวยศีลอันนี้ ดวยขอวตัร 
 อันนี้ ดวยตบะอันนี้ หรือดวยพรหมจรรยอันนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูจักไมประพฤติ 
 พรหมจรรย เพ่ือปรารถนาเทพนิกายอันใดอนัหนึ่งวา เราจักไดเปนเทพเจา หรือเทพองคใดองค- 
 *หน่ึง ดวยศีลอันนี้ดวยขอวัตรอันนี้ ดวยตบะอันนี้ หรือดวยพรหมจรรยอันนี้นั้น ยอมนอมไป 
 เพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ 
 ต้ังมั่น ขอที่จิตของภิกษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากเิลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความ 
 ทําติดตอ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่นอยางนี้วา ชือ่วาเคร่ืองผูกพันใจประการที่ ๕ ที่ภิกษุนั้นถอนไดด ี
 แลว เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการเหลานี้ ชื่อวาอันภิกษุนั้นถอนไดดีแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ละตะปูตรึงใจ ๕ ประการเหลานี้ไดแลว ถอนเคร่ือง 
 ผูกพันใจ ๕ ประการเหลานี้ไดดีแลว ภิกษุนั้นจักถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในพระธรรม- 
 *วินัย ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได. 
                      อุปมาเหมือนแมไกฟกไข 
      [๒๓๓] ภิกษุนั้นเจริญอิทธิบาท ประกอบดวยฉันทสมาธปิธานสังขาร ๑ วิริยสมาธิปธาน 
 สังขาร ๑ จิตตสมาธิปธานสังขาร ๑ วิมังสาสมาธิปธานสังขาร ๑ และมีความขะมักเขมนเปนที่ ๕ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๑๕ รวมทั้งความขะมักเขมนอยางนี้นั้นแล เปนผูควร 
 แกความเบ่ือหนาย เปนผูควรแกการตรัสรู เปนผูควรแกการบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะ 
 อยางสูงเยีย่ม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๑๕ รวมทั้งความขะมักเขมนอยางนี้ เปนผูควร 
 แกความเบ่ือหนาย เปนผูควรแกการตรัสรู เปนผูควรแกการบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยาง 
 สูงเยี่ยม เปรียบเหมือนไขของแมไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง แมไกกกไวโดยชอบ 
 ใหอบอุนโดยชอบ ฟกโดยชอบ ถึงแมไกนั้นจะไมปรารถนาอยางนี้วา ขอใหลูกไกเหลานี้จงทําลาย 
 เปลือกไขดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดีก็ตาม ลกูไกเหลานั้นก็ตอง 
 ทําลายเปลอืกไขดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดีได ฉะนั้น. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้ ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาษิตของ 



 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                       จบ เจโตขีลสูตรที่ ๖ 
                      ----------------- 
                         ๗. วนปตถสูตร 
                         วาดวยการอยูปา 
      [๒๓๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ วิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราจะแสดงวนปตถปริยาย [เหตุของการอยูปาชัฏ] แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง 
 ปริยายน้ัน จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๒๓๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรม 
 วินัยนี้ ยอมเขาไปอาศัยปาชัฏแหงใดแหงหนึ่งอยู เมื่อเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู สติที่ยังไม 
 ปรากฏก็ไมปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ไมต้ังมั่น อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ไมถึงความส้ินไป และภิกษุนั้น 
 ไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอดุหนุนชีวิต 
 คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารเหลาใด ที่บรรพชิตจําตองนํามา 
 บริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกดิขึ้นไดโดยยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ 
 วา เราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู เมื่อเราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู สติที่ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏ จิตที่ 
 ยังไมต้ังมั่นก็ไมต้ังมั่น อาสวะที่ยังไมสิ้นไปกไ็มถึงความส้ินไป และเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอด- 
 *โปรงจากโยคะอยางสูงที่ยังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอดุหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้น 
 ยอมเกดิขึ้นไดโดยยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรหลีกไปเสียจากปาชัฏนั้น ในเวลากลางคืน 
 หรือในเวลากลางวันก็ตาม ไมควรอยู. 
                        เหตุของการอยูปา 
      [๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยปาชัฏแหงใดแหงหนึ่ง 
 อยู เมื่อเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู สติที่ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ไมต้ังมั่น 
 อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ไมถึงความส้ินไป และภิกษุนั้นไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะ 
 อยางสูงที่ยังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอดุหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 
 คิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ที่บรรพชิตจําเปนตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกดิขึ้น 
 โดยไมยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู เมื่อ 
 เราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู สติที่ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏจิต ที่ยังไมต้ังมั่นกไ็มต้ังมั่น อาสวะที่ยังไม 
 สิ้นไปก็ไมถึงความส้ินไป และเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยงัไมบรรลุ 
 ดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช 



 บริขารเหลาใด ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานัน้ ยอมเกดิขึ้นไดโดยไมยาก แตวาเรา 
 ไมไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เพราะเหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต เพราะเหตุ 
 แหงเสนาสนะ เพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ก็คร้ันเปนเชนนั้น เมื่อเราเขามาอาศัย 
 ปาชัฏนี้อยู สติที่ยังไมปรากฏ ก็ไมปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่น กไ็มต้ังมั่น อาสวะที่ยังไมสิ้นไป 
 ก็ไมถึงความส้ินไป และเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยังไมบรรลุดวย 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นแมรูแลวควรหลีกไปเสียจากปาชัฏนั้น ไมควรอยู. 
      [๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยปาชัฏแหงใดแหงหนึ่ง 
 อยู เมื่อเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู สติที่ยังไมปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ต้ังมั่น อาสวะ 
 ที่ยังไมสิ้นไปกถึ็งความส้ินไป และภิกษุนั้นยอมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยัง 
 ไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยั 
 เภสัชบริขารเหลาใด ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกดิขึ้นไดโดยยาก 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู เมื่อเราเขามาอาศัย 
 ปาชัฏนี้อยู สติที่ยังไมปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ต้ังมั่น อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ิน 
 ไป และเรายอมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ือง 
 อุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ที่บรรพชิต 
 จําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นไดโดยยาก แตวาเราไมไดออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิต เพราะเหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต เพราะเหตุแหงเสนาสนะ เพราะ 
 เหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ก็คร้ันเปนเชนนั้น เมื่อเราเขามาอาศัยปาชฏันี้อยู สติที่ยังไม 
 ปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่น ก็ต้ังมั่น อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป และเรายอม 
 ไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยังไมบรรลุดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นแมรู 
 แลว ก็ควรอยูในปาชัฏนั้น ไมควรหลีกไปเสีย. 
      [๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยปาชัฏแหงใดแหงหนึ่ง 
 อยู เมื่อเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู สติที่ยังไมปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ต้ังมั่น อาสวะ 
 ที่ยังไมสิ้นไปกถึ็งความส้ินไป และภิกษุนั้นไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงทีย่ังไม- 
 *บรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย 
 เภสัชบริขารเหลาใดที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกดิขึ้นไดโดยไมยาก 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู เมื่อเราเขามาอาศัย 
 ปาชัฏนี้อยู สติที่ยังไมปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ต้ังมั่น อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ถึงความ 
 สิ้นไป และเรายอมไดบรรลุความปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ือง- 
 *อุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารเหลาใด ที่บรรพชิต 
 จําตองนํามาบริโภคปจจัยเหลานั้นยอมเกิดขึน้ไดโดยไมยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรอยู 
 ในปาชัฏนั้นจนตลอดชีวิต ไมควรหลีกไปเสีย. 
                      การอยูอาศัยบานเปนตน 



      [๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยบานแหงใดแหงหนึ่ง 
 อยู ... เขาไปอาศัยนิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู ... เขาไปอาศัยนครแหงใดแหงหน่ึงอยู ... เขาไปอาศัย 
 ชนบทแหงใดแหงหนึ่งอยู ... เขาไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู เมื่อเธอเขาไปอาศัยบุคคลนั้นอยู 
 สติที่ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมัน่ก็ไมต้ังมั่น อาสวะท่ียังไมสิ้นไปก็ไมถึงความสิ้นไป 
 และภิกษุนั้นไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ือง- 
 *อุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารเหลาใด ที่บรรพชิต 
 จําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นไดโดยยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณา 
 เห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยบุคคลน้ีอยู เมือ่เราเขามาอาศัยบุคคลน้ีอยู สติที่ยงัไมปรากฏก็ไมปรากฏ 
 จิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ไมต้ังมั่น อาสวะท่ียังไมสิ้นไปก็ไมถึงความสิ้นไป และไมไดบรรลุธรรมอัน 
 ปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้น 
 ยอมเกดิขึ้นไดโดยยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไมตองบอกบุคคลนั้น ควรหลีกไปเสียในเวลา 
 กลางวัน หรือกลางคืน ไมควรพัวพันกะบุคคลนั้นเลย. 
      [๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู 
 เมื่อเธอเขาไปอาศัยบุคคลนั้น สติที่ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมัน่ก็ไมต้ังมั่น อาสวะ 
 ที่ยังไมสิ้นไปกไ็มถึงความส้ินไป และภิกษุนั้นไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที ่
 ยังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน 
 ปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้นยอมเกิดขึ้นไดโดยไมยาก 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู เมื่อเราเขามาอาศัย 
 บุคคลนี้อยู สติที่ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่นกไ็มต้ังมั่น อาสนะที่ยังไมสิ้นไปก็ไมถึง 
 ความส้ินไป และเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงทีย่ังไมบรรลุดวย สวนปจจัย 
 เคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ที ่
 บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นไดโดยไมยาก แตวาเราไมไดออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิต เพราะเหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต เพราะเหตุแหงเสนาสนะ 
 เพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ก็คร้ันเปนเชนนั้น เมื่อเราเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู สติที่ยัง 
 ไมปรากฏก็ไมปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ไมต้ังมั่น อาสวะที่ยงัไมสิ้นไปก็ไมถึงความส้ินไป และ 
 เราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยงัไมบรรลุดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น 
 แมรูแลวไมตองบอกบุคคลนั้น ควรหลีกไปเสีย ไมควรพัวพันกะบุคคลนั้นเลย. 
      [๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู 
 เมื่อเธอเขาไปอาศัยบุคคลนั้นอยู สติที่ยังไมปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ต้ังมั่น อาสวะ 
 ที่ยังไมสิ้นไปกถึ็งความส้ินไป และภิกษุนั้นไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงทีย่ังไม- 
 *บรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช 
 บริขารเหลาใดที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้นยอมเกิดขึ้นไดโดยยาก ดูกรภิกษุ 



 ทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยบุคคลน้ีอยู เมือ่เราเขามาอาศัยบุคคลน้ีอยู 
 สติที่ยังไมปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่นกต้ั็งมั่น อาสวะทีย่ังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป และ 
 เราไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอดุหนุนชีวิต 
 คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารเหลาใด ที่บรรพชิตจําตองนํามา 
 บริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกดิขึ้นไดโดยยาก แตวาเราไมไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
 เพราะเหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต เพราะเหตุแหงเสนาสนะ เพราะเหตุแหงคิลาน 
 ปจจัยเภสัชบริขาร ก็คร้ันเปนเชนนั้น เมื่อเราเขามาอาศัยบุคคลน้ีอยู สติที่ยงัไมปรากฏก็ปรากฏ 
 จิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ต้ังมั่น อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป และเราไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรง 
 จากโยคะอยางสูงที่ยังไมบรรลุดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นแมรูแลวก็ควรพัวพันกะบุคคลนั้น 
 ไมควรหลีกไปเสีย. 
      [๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 อยู เมื่อเธอเขาไปอาศัยบุคคลนั้นอยู สติที่ยังไมปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ต้ังมั่น อาสวะ 
 ที่ยังไมสิ้นไปกถึ็งความส้ินไป และภิกษุนั้นไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูง ทีย่ังไม 
 บรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอดุหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช 
 บริขารเหลาใด ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานัน้ยอมเกิดขึ้นไดโดยไมยาก ดกูรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยบุคคลน้ีอยู เมือ่เขามาอาศัยบุคคลนี้อยู 
 สติที่ยังไมปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไมต้ังมั่นกต้ั็งมั่น อาสวะทีย่ังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป และ 
 เราไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูง ที่ยังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอดุหนุนชีวิต 
 คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารเหลาใด ที่บรรพชิตจําตองนํามา 
 บริโภค ปจจัยเหลานั้นยอมเกดิขึ้นไดโดยไมยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรพัวพันอยู 
 กะบุคคลนั้นจนตลอดชีวิต ไมควรหลีกไปเสีย แมจะถูกขบัไลก็ตาม. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชมยนิดีพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                        จบ วนปตถสูตร ที่ ๗ 
                         ----------- 
                         ๘. มธุปณฑิกสูตร 
                    วาดวยธรรมบรรยายที่ไพเราะ 
      [๒๔๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ ใน 
 สักกชนบท. คร้ังนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขา 
 เขาไปสูพระนครกบิลพัสดุ เพ่ือบิณฑบาต. คร้ันเสร็จจากการเสด็จเทีย่วไปบิณฑบาตแลว เสด็จ 
 เขาไปยังปามหาวัน เพ่ือทรงพักในเวลากลางวนั คร้ันถึงแลว จึงประทับน่ังพักกลางวัน 
 ณ โคนตนมะตูมหนุม แมทัณฑปาณิศากยะ กําลังเสด็จเทีย่วเดินเลน ไดเสด็จเขาไปยังปา 



 มหาวัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังตนมะตูมหนุม ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการ 
 ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนยันไมเทา ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถามพระผูม ี
 พระภาคดังนี้วา พระสมณะมีปกติกลาวอยางไร มีปกติบอกอยางไร? 
                    ตรัสตอบปญหาทัณฑปาณิศากยะ 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรผูมีอายุ บุคคลมีปกติกลาวอยางไรจึงจะไมโตเถียงกัน 
 กับผูใดผูหน่ึงในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะและ 
 พราหมณ เทวดาและมนุษย ดาํรงอยูในโลก และสัญญาทั้งหลายจะไมครอบงําพราหมณผูอยู 
 ปราศจากกามทั้งหลายน้ัน ผูไมลังเล ผูตัดความคะนองไดแลว ผูปราศจากตัณหาในภพใหญได 
 อยางไร เรามีปกติกลาวอยางนัน้ มีปกติบอกอยางนั้น. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว 
 ทัณฑปาณิศากยะไดสั่นศีรษะ แลบลิ้น ทําหนาผากยนเปน ๓ รอย ถือไมเทายันหลีกไป. 
      [๒๔๔] คร้ังนั้น เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรน แลวเสด็จเขาไป 
 ยังนิโครธาราม ประทับ ณ อาสนะที่เขาจัดถวาย คร้ันแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับส่ังวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะเลาใหฟง เวลาเชา เรานุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปสูพระนคร 
 กบิลพัสดุ เพ่ือบิณฑบาต คร้ันเสร็จจากการเทีย่วไปบิณฑบาตแลว เขาไปยังปามหาวัน เพ่ือ 
 พักในเวลากลางวัน คร้ันถึงแลว จึงนั่งพักกลางวัน ณ โคนตนมะตูมหนุม. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 แมทัณฑปาณิศากยะเสด็จเทีย่วเดินเลน ไดเขาไปยังปามหาวัน คร้ันแลวเขาไปหาเรายังตนมะตูม 
 หนุม ไดปราศรัยกับเรา คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนยันไมเทา ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่ง และไดถามเราวา พระมหาสมณะมปีกติกลาวอยางไร มีปกติบอกอยางไร? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เมื่อทณัฑปาณิศากยะ กลาวอยางนัน้แลว เราไดตอบวา ดูกรผูมีอายุ บุคคลมีปกติกลาว 
 อยางไร จึงจะไมโตเถียงกันกับผูใดผูหน่ึงในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว 
 พรอมทั้งสมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย ดาํรงอยูในโลก อนึ่ง สัญญาทั้งหลายจะไมครอบงํา 
 พราหมณผูปราศจากกามทั้งหลายน้ัน ผูไมลังเล ผูตัดความคะนองไดแลว ผูปราศจากตัณหาใน 
 ภพนอยภพใหญไดอยางไร เรามีปกติกลาวอยางนั้น มีปกติบอกอยางนั้น. เมื่อเรากลาวอยางนี้ 
 แลว ทัณฑปาณิศากยะ สั่นศีรษะ แลบลิ้น ทําหนาผากยนเปน ๓ รอย ถือไมเทายันหลีกไป. 
      [๒๔๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามขึ้นวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคมีปกติตรัสอยางไร จึงไมโตเถียงกับผูใดผูหน่ึงในโลก พรอมทั้ง 
 เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย ดํารงอยูในโลก 
 อนึ่ง สัญญาทั้งหลายจะไมครอบงําพราหมณผูปราศจากกามทัง้หลายน้ัน ผูไมลังเล ผูตัดความ 
 คะนองไดแลว ผูปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญไดอยางไร? 
      พระผูมีพระภาคตอบวา ดูกรภิกษุ สวนแหงสัญญาเคร่ืองเน่ินชา ยอมครอบงําบุรุษ 
 เพราะเหตุใด ถาการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยดึถือ กล้ํากลืน ไมมีในเหตุนั้น อันนี้เทียวเปน 
 ที่สุดแหงราคานุสัย เปนที่สุดแหงปฏิฆานุสัย เปนที่สุดแหงทิฏฐานุสัย เปนที่สุดแหงวิกิจฉา 
 นุสัย เปนที่สุดแหงมานานุสัย เปนที่สุดแหงภวราคานุสัย เปนที่สุดแหงอวิชชานุสัย เปน 



 ที่สุดแหงการจับทอนไม การจับศาตรา การทะเลาะ การถือผดิ การโตเถียง การดาวา การ 
 สอเสียดยุยง และการกลาวเท็จ อกุศลธรรมอันลามกเหลานี้ ยอมดับไปโดยไมเหลือ ในเพราะ 
 เหตุนั้น. คร้ันพระผูมีพระภาคผูสุคตเจาไดตรัสดังนี้แลว ก็เสด็จลุกจากอาสนะเขาที่ประทับเสีย. 
                       ทรงแสดงอุเทศโดยยอ 
      [๒๔๖] คร้ันเมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลกีไปไมนาน ภิกษุเหลานั้นก็บังเกิดความ 
 สงสัยวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สวนแหงสัญญาเคร่ืองเน่ินชา ยอมครอบงําบุรุษ เพราะเหตุใด ถาการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน 
 ยึดถือ กล้ํากลนื ไมมีในเหตุนั้น อันนี้เทียวเปนที่สุดแหงราคานุสัย เปนที่สุดแหงปฏิฆานุสัย 
 เปนที่สุดแหงทิฏฐานุสัย เปนที่สุดแหงวิจิกิจฉานุสัย เปนทีส่ดุแหงมานานุสัย เปนที่สุดแหง 
 ภวราคานุสัย เปนที่สุดแหงอวิชชานุสัย เปนทีสุ่ดแหงการจับทอนไม การจับศาตรา การทะเลาะ 
 การถือผิด การโตเถียง การดาวา การสอเสียดยุยง และการกลาวเท็จ อกุศลธรรมอันลามกเหลานี้ 
 ยอมดับไปโดยไมเหลือ ในเพราะเหตุนั้น แลวไมทรงชี้แจงเนือ้ความใหพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะ 
 เขาที่ประทับเสีย ใครหนอ จะชี้แจงเนือ้ความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรง 
 ชี้แจงโดยพิสดาร ใหพิสดารได. ลําดับน้ัน ภิกษุเหลานั้นก็บังเกิดความคิดวา ทานพระมหากัจจานะ 
 นี้แล อันพระศาสดาทรงยกยองแลว และเพ่ือนพรหมจรรยผูรูสรรเสริญแลว และทานพระมหา- 
 กัจจานะ สามารถจะช้ีแจงเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรงชี้แจง 
 โดยพิสดาร ใหพิสดารได ผิฉะน้ัน เราทั้งหลายควรพากันไปหาทานมหากัจจานะถึงที่อยู แลว 
 สอบถามเนื้อความนี้กะทานพระมหากัจจานะ. ลําดับน้ัน ภิกษุเหลานั้นไดเขาไปหาทานพระมหา- 
 กัจจานะถึงที่อยู ไดปราศรัยกบัทานพระมหากัจจานะวา คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป 
 แลว พากันนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง และพูดกะทานมหากัจจานะวา ขาแตทานพระกัจจานะ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้ไวโดยยอวา ดูกรภิกษุ สวนแหงสัญญาเคร่ืองเน่ินชา ยอม 
 ครอบงําบุรุษเพราะเหตุใด ถาการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือ กล้ํากลืน ไมมีในเหตุนั้น 
 อันนี้เทียวเปนที่สุดแหงราคานุสัย เปนที่สุดแหงปฏิฆานุสัย เปนที่สุดแหงทิฏฐานุสัย เปน 
 เปนที่สุดแหงวิจิกิจฉานุสัย เปนที่สุดแหงมานานุสัย เปนที่สุดแหงภวราคานุสัย เปนที่สุดแหง 
 อวิชชานุสัย เปนที่สุดแหงการจับทอนไม การจับศาตรา การทะเลาะ การถือผิด การโตเถียง 
 การดาวา การสอเสียดยุยง และการกลาวเท็จ อกุศลธรรมเหลานี้ ยอมดับไปโดยไมเหลือ ใน 
 เพราะเหตุนั้น แลวไมทรงชี้แจงเน้ือความใหพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาที่ประทับเสีย 
 ขาแตทานพระกัจจานะ เมือ่พระผูมีพระภาคทรงหลีกไปไมนาน พวกผมไดบังเกิดความสงสัยดังนี้วา 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้ไวโดยยอ แลวไมทรงชี้แจงเนื้อความ 
 ใหพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาที่ประทับเสยี ใครหนอจะชี้แจงเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูม ี
 พระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรงชี้แจงโดยพิสดาร ใหพิสดารได ขาแตทานพระกัจจานะ 
 ผมเหลานั้นก็บังเกิดความคิดวา ทานมหากัจจานะน้ีอันพระศาสดาทรงยกยองแลว และเพ่ือน 
 พรหมจรรยผูรูสรรเสริญแลว และทานมหากจัจานะน้ี สามารถจะช้ีแจงเนื้อความแหงอุเทศที่พระ 



 ผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรงชี้แจงโดยพิสดาร ใหพิสดารได ผิฉะนั้น เราทั้งหลาย 
 ควรพากันเขาไปหาทานกัจจานะถึงที่อยู แลวสอบถามเน้ือความนี้กะทานมหากัจจานะดู ขอทาน 
 มหากัจจานะจงชี้แจงไปเถิด. 
      [๒๔๗] ทานพระมหากัจจานะจึงกลาวตอบวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือน 
 บุรุษผูมีความตองการแกนไม เสาะหาแกนไม เที่ยวแสวงหาแกนไมอยู กล็วงเลยโคนตนและลําตน 
 ของตนไมใหญอันมีแกนเสยี สําคัญวาจะพึงแสวงหาแกนที่กิ่งและใบฉันใด ขออุปมัยนี้กฉ็นันั้น 
 เมื่อพระศาสดาทรงปรากฏอยูเฉพาะหนาทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายก็ลวงเลยพระองคไปเสีย 
 แลวกลับจะมาไตถามเน้ือความนี้กะผม ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็พระผูมพีระภาคนั้น ทรงรู 
 ทรงเห็น เปนผูมีพระจักษุ เปนผูมีพระญาณ มีธรรม เปนพรหม เปนผูเผยแผ เปนผูประกาศ 
 เปนผูขยายเนือ้ความ เปนผูใหอมตธรรม เปนเจาของแหงธรรม เปนพระตถาคต และเวลานี้ก็เปน 
 เวลาอันสมควรที่ทานทั้งหลายจะทูลถามเน้ือความน้ีตอพระผูมีพระภาคแท พระองคทรงแกไขอยางไร 
 ทานทั้งหลายก็ควรจําไวอยางนั้น. 
      ภิกษุเหลานั้นไดกลาวตอบวา ขาแตทานพระกัจจานะ พระผูมีพระภาคทรงรู ทรงเห็น 
 เปนผูมีพระจักษุ เปนผูมีพยาน เปนผูมีธรรม เปนพรหม เปนผูเผยแผ เปนผูประกาศ เปน 
 ผูขยายเน้ือความ เปนผูใหอมตธรรม เปนเจาของแหงธรรม เปนพระตถาคต และเวลานี้กเ็ปน 
 เวลาอันสมควรที่กระผมทั้งหลาย จะทูลถามเนื้อความนี้ตอพระผูมีพระภาคแท พระองคทรงแกไข 
 อยางไร กระผมทั้งหลายควรจําไวอยางนั้น ก็จริงอยูแล แตวา ทานพระมหากัจจานะอัน 
 พระศาสดาทรงยกยองแลว และเพ่ือนพรหมจรรยผูรูสรรเสริญแลว และทานพระมหากัจจานะ 
 ก็สามารถจะช้ีแจงเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาค ทรงแสดงไวโดยยอวา ไมทรงชีแ้จงโดย 
 พิสดาร ใหพิสดารได ขอทานพระมหากัจจานะจงชี้แจงไปเถิด อยาทําความหนักใจใหเลย. 
                 พระมหากัจจานะแสดงอุเทศโดยพิสดาร 
      [๒๔๘] ทานมหากัจจานะจึงกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาเชนนั้น พวกทาน 
 จงฟง จงใสใจใหดี ผมจะกลาว. ภิกษุเหลานั้นรับคําแลว. ทานพระมหากัจจานะจึงกลาวดังนี้วา 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศไวโดยยอวา ดูกรภิกษุ สวนแหงสัญญา 
 เคร่ืองเน่ินชา ยอมครอบงําบุรุษ เพราะเหตุใด ถาการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือ กล้ํากลนื 
 ไมมีในเหตุนั้นอันนี้แลเปนที่สดุแหงราคานุสัย เปนที่สุดแหงปฏิฆานุสัย เปนที่สุดแหงทิฏฐานุสัย 
 เปนที่สุดแหงวิจิกิจฉานุสัย เปนที่สุดแหงมานานุสัย เปนที่สุดแหงภวราคานุสัย เปนที่สุดแหง 
 อวิชชานุสัย เปนที่สุดแหงการจับทอนไม การจับศาตรา การทะเลาะ การถือผิด การโตเถียง การ 
 ดาวา การสอเสยีดยยุง และการกลาวเท็จ อกศุลธรรมอันลามกเหลานี้ ยอมดับไปโดยไมเหลือ 
 ในเพราะเหตุนั้น แลวไมทรงชีแ้จง เนื้อความใหพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาที่ประทับเสยี 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ผมรูถึงเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรง 
 ชี้แจงเนื้อความไวโดยพิสดารนี้ใหพิสดารไดอยางนี-้ 
      ๑. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูป เพราะประชุม 



 ธรรม ๓ ประการ จึงเกิดผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา บุคคลเสวยเวทนาอันใด ก็จํา 
 เวทนาอันนั้น บุคคลจําเวทนาอันใด ก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้น บุคคลตรึกถึงเวทนาอันใด ก็เนิ่น 
 ชาอยูที่เวทนาอันนั้น บุคคลเน่ินชาอยูทีเ่วทนาอันใด สวนแหงสัญญาเคร่ืองเน่ินชา ก็ครอบงํา 
 บุรุษ เพราะเน่ินชาอยูทีเ่วทนานั้นเปนเหตุ ในรูปทั้งหลายท่ีพึงจะรูดวยตาเปนอดีตก็ดี เปนอนาคต 
 ก็ดี เปนปจจุบันก็ดี. 
      ๒. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย โสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียง ... 
      ๓. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ฆานวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกล่ิน ... 
      ๔. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรส ... 
      ๕. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย กายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... 
      ๖. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย มโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ เพราะ 
 ประชุมธรรม ๓ ประการ จึงเกิดผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกดิเวทนา บุคคลเสวย 
 เวทนาอันใด กจ็ําเวทนาอันนัน้ บุคคลจําเวทนาอันใด  ก็ตรึกถึงเวทนาอันนัน้ บุคคลตรึกถึงเวทนา 
 อันใด ก็เนิ่นชาอยูที่เวทนาอันนั้น บุคคลเน่ินชาอยูทีเ่วทนาอนัใด สวนแหงสัญญาเคร่ืองเน่ินชา 
 ก็ครอบงําบุรุษ เพราะเน่ินชาอยูที่เวทนานั้นเปนเหตุ ในธรรมารมณทั้งหลายที่จะพึงรูไดดวยใจ 
 เปนอดีตก็ดี เปนอนาคตก็ดี เปนปจจุบันก็ดี. 
      ๑. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย เมื่อตามี รูปม ีและจักขุวิญญาณมี เขา จักบัญญัติวา 
 ผัสสะ ขอนี้มีฐานะที่จะมีได เมื่อการบัญญัติผัสสะมี เขาจักบัญญัติวาเวทนา ขอนี้เปนฐานะท่ี 
 จะมีได เมือ่การบัญญัติวาเวทนามี เขาจักบัญญัติสัญญา ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได เมื่อการบัญญัติ 
 สัญญามี เขาจักบัญญัติวิตก ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได เมื่อการบัญญัติวิตกมี เขาจักบัญญัติวาการ 
 ครอบงําสวนแหงสัญญาเคร่ืองเน่ินชา ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีด. 
      ๒. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย เมื่อมีหู เสยีงมี ... 
      ๓. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย เมื่อจมกูมี กลิ่นมี ... 
      ๔. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย เมื่อลิ้นมี รสมี ... 
      ๕. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย เมื่อกายมี โผฏฐัพพะมี ... 
      ๖. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย เมื่อใจมี ธรรมารมณมี และมโนวิญญาณมี เขาจัก 
 บัญญัติวาผัสสะ ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีด เมือ่การบัญญัติผัสสะมี เขาจกับัญญัติวาเวทนา ขอนี้ 
 เปนฐานะท่ีจะมีได เมื่อการบัญญัติเวทนามี เขาจักบัญญัติวาสัญญา ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได 
 เมื่อการบัญญัติสัญญามี เขาจักบัญญัติวาวิตก ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีด เมือ่การบัญญัติวิตกมี 
 เขาจักบัญญัติวาการครอบงําสวนแหงสัญญาเคร่ืองเน่ินชา ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได. 
      ๑. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย เมื่อตาไมมี รูปไมมี และจักขวุิญญาณไมมี เขาจักบัญญัติ 
 วาผัสสะ ขอนีม้ิใชฐานะที่จะมีได เมื่อการบัญญัติผัสสะไมมี เขาจักบัญญัติวาเวทนา ขอนี้มิใช 
 ฐานะที่จะมีได เมื่อการบัญญัติเวทนาไมมี เขาจักบัญญัติวาสัญญา ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได 
 เมื่อการบัญญัติสัญญาไมมี เขาจักบัญญัติวาวิตก ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได เมื่อการบัญญัติวิตก 



 ไมมี เขาจักบัญญัติวาการครอบงําสวนแหงสัญญาเคร่ืองเน่ินชา ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได. 
      ๒. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย เมื่อหูไมมี เสียงไมมี ... 
      ๓. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย เมื่อจมกูไมมี กลิ่นไมมี ... 
      ๔. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย เมื่อลิ้นไมมี รสไมมี ... 
      ๕. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย เมื่อกายไมม ีโผฏฐัพพะไมมี ... 
      ๖. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย เมื่อใจไมมี ธรรมารมณไมมี และมโนวิญญาณไมม ี
 เขาจักบัญญัติวาผัสสะ ขอนีม้ิใชฐานะที่จะมีได เมื่อการบัญญัติผัสสะไมมี เขาจักบัญญัติวา 
 เวทนา ขอนี้มิใชฐานะที่จะมไีด เมื่อการบัญญัติเวทนาไมมี เขาจักบัญญัติวาสัญญา ขอนี้มิใช 
 ฐานะที่จะมีได เมื่อการบัญญัติสัญญาไมมี เขาจักบัญญัติวาวิตก ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได เมื่อ 
 การบัญญัติวิตกไมมี เขาจกับัญญัติวาการครอบงําสวนแหงสัญญาเคร่ืองเน่ินชา ขอนี้มิใชฐานะ 
 ที่จะมีได. 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้ไวโดยยอวา ดูกรภิกษุ สวน 
 แหงสัญญาเคร่ืองเน่ินชา ยอมครอบงําบุรุษเพราะเหตุใด ถาการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือ 
 กล้ํากลืน ไมมีในเหตุนั้น อันนี้เทียว เปนที่สุดแหงราคานุสัย เปนที่สุดแหงปฏิฆานุสัย เปน 
 ที่สุดแหงทิฏฐานุสัย เปนที่สุดแหงวิจิกิจฉานุสัย เปนที่สุดแหงมานานุสัย เปนที่สุดแหง 
 ภวราคานุสัย เปนที่สุดแหงอวิชชานุสัย เปนทีสุ่ดแหงการจับตนไม การจับศาสตรา การทะเลาะ 
 การถือผิด การโตเถียงกัน การดาวากัน การสอเสียดยุยง และการกลาวเท็จ อกุศลธรรมอัน 
 ลามกเหลานี้ ยอมดับไปโดยไมเหลือ ในเพราะเหตุนั้น แลวไมทรงชี้แจงเนื้อความใหพิสดาร 
 เสด็จลุกจากอาสนะเขาที่ประทับเสีย ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ผมรูถึงเนื้อความแหงอุเทศที่ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอนี้ ไมทรงชี้แจงเนื้อความไวโดยพิสดาร ใหพิสดารไดอยางนี้. 
 ก็แลเมื่อทานทัง้หลายปรารถนา ก็พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวทูลถามเน้ือความนั้น พระผู 
 มีพระภาคทรงพยากรณประการใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําขอนั้นไวโดยประการนั้นเถิด. 
      [๒๔๙] ลําดับน้ันแล ภิกษุเหลานั้นชื่นชมยินดีภาษิตของทานมหากัจจานะ แลวลุกจาก 
 อาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน 
 แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศไวโดย 
 ยอวา ดูกรภิกษุ สวนแหงสัญญาเคร่ืองเน่ินชายอมครอบงําบุรุษ เพราะเหตุใด ถาการที่บุคคล 
 จะเพลิดเพลิน ยึดถือ กล้ํากลืน ไมมีในเหตุนั้น อันนี้เทียว เปนที่สุดแหงราคานุสัย เปน 
 ที่สุดแหงปฏิฆานุสัย เปนที่สุดแหงทิฏฐานุสัย เปนที่สุดแหงวิจิกิจฉานุสัย เปนที่สุดแหงมานานุ 
 สัย เปนที่สุดแหงภวราคานุสัย เปนที่สุดแหงอวิชชานุสัย เปนที่สุดแหงการจับทอนไม การจับ 
 ศาตรา การทะเลาะ การถือผิด การโตเถียงกัน การดาวากัน การสอเสียดยุยง และการ 
 กลาวเท็จ อกุศลธรรมอันลามกเหลานี้ ยอมดบัไปโดยไมเหลอื ในเพราะเหตุนั้น ไมทรงชี้แจง 
 เนื้อความใหพิสดาร แลวเสดจ็ลุกจากอาสนะเขาที่ประทับเสยี ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อ 
 พระผูมีพระภาคหลีกไปไมนาน พวกขาพระองคไดบังเกิดความสงสัยดังนีว้า ดูกรทานผูมอีาย ุ



 ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้ไวโดยยอ ...ไมทรงชี้แจงเนื้อความใหพิสดารแลวเสด็จ 
 ลุกจากอาสนะเขาที่ประทับเสยี ใครหนอ จะชี้แจงเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
 ไวโดยยอนี้ ไมทรงชี้แจงเนื้อความไวโดยพิสดาร ใหพิสดารได ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขา 
 พระองคก็บังเกิดความคิดขึ้นวา ทานพระมหากัจจานะน้ีอันพระศาสดาทรงยกยองแลว และ 
 เพ่ือนพรหมจรรยผูรูสรรเสริญแลว และทานพระมหากัจจานะ ก็สามารถจะช้ีแจงเนือ้ความแหง 
 อุเทศที่พระผูมพีระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรงชี้แจงเนื้อความไวโดยพิสดาร ใหพิสดารได 
 ผิฉะนั้น เราทั้งหลายจะพากันไปหาทานพระมหากัจจานะยงัที่อยู แลวสอบถามเน้ือความนี ้
 กะทานพระมหากัจจานะดู. ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับน้ันเอง ขาพระองคทั้งหลายไดพากันเขา 
 ไปหาทานมหากัจจานะถึงที่อยู แลวสอบถามเนื้อความนี้กะทานพระมหากัจจานะ. ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ทานพระมหากัจจานะไดชี้แจงเน้ือความดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะ 
 เหลานี้ แกพวกขาพระองค. 
                    ทรงสรรเสริญพระมหากัจจานะ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระมหากัจจานะเปนบัณฑิต เปนผูมีปญญา 
 มาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมพวกเธอจะถามเน้ือความนี้กะเรา แมเราก็จะพึงพยากรณเนื้อความ 
 นั้น เหมือนกับที่พระมหากัจจานะพยากรณแลวน้ัน นี่แหละเปนเนื้อความแหงขอนั้น เธอ 
 ทั้งหลายจงจําทรงขอนั้นไวเถิด. 
      [๒๕๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทจึงกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษผูถูกความหิวความเหนื่อยออนครอบงํา ได 
 ขนมหวาน แลวกินในเวลาใด ก็พึงไดรับรสอันอรอยหวาน ชื่นชูใจในเวลาน้ัน ฉันใด 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนักคิด ชาติบัณฑิต พึงใครครวญเน้ือความแหงธรรมบรรยายนี้ดวย 
 ปญญา ในเวลาใด ก็พึงไดความพอใจ และไดความเลื่อมใสแหงใจในเวลานั้น ฉันนั้น ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร. 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท เหตุดังนั้น เธอจงทรงจําธรรมบรรยายนี้วา 
 มธุปณฑิกปริยาย ดังนี้เถิด. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทมีใจชื่นชม ยินดีภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                       จบ มธุปณฑิกสูตร ที่ ๘ 
                      ------------------ 
                        ๙. เทวธาวิตักกสูตร 
                      วาดวยความวิตก ๒ สวน 
                           เร่ืองวิตก 
      [๒๕๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 



 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๒๕๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรายัง 
 เปนพระโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู กอนแตตรัสรูทีเดียว ไดคดิอยางนี้วา ถากระไร เราพึงแยก 
 วิตกใหเปน ๒ สวนๆ ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นจึงแยก กามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสา 
 วิตก นี้ออกเปนสวนหนึ่ง และแยกเนกขัมมวิตก อัพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตก นี้ออกเปน 
 สวนที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้น ไมประมาท มีความเพียรเคร่ืองเผากเิลส สงตนไปอยูอยางนี ้
 กามวิตกยอมบังเกิดขึ้น เรานั้นยอมทราบชัดอยางนี้วา กามวิตกเกิดขึ้นแกเราแลวแล ก็แตวา 
 มันยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอื่นบาง ยอมเปนไปเพ่ือเบียด- 
 *เบียนตนและผูอื่นทั้งสองบาง ทําใหปญญาดับ กอใหเกิดความคับแคน ไมเปนไปเพ่ือพระนิพพาน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราพิจารณาเห็นวา มันเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง มันก็ถึงความดับสูญไป 
 เมื่อเราพิจารณาเห็นวา มันเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอื่นบาง มันก็ถึงความดบัสูญไป เมื่อเรา 
 พิจารณาเห็นวา มันเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนและผูอื่นทั้งสองบาง มันก็ถึงความดับสูญไป เมื่อ 
 เราพิจารณาเห็นวา มันทําใหปญญาดับ ทําใหเกิดความคับแคน ไมเปนไปเพ่ือพระนิพพาน ดังนี้ 
 บาง มันก็ถึงความดับสูญไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล ละเสีย บรรเทาเสีย ซ่ึงกามวิตก 
 ที่เกิดขึ้นแลวๆ ไดทําใหมันหมดสิ้นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่เรานั้นไมประมาท มีความเพียร 
 เคร่ืองเผากเิลส สงตนไปอยูอยางนี้ พยาบาทวิตกยอมบังเกิดขึ้น ฯลฯ วิหิงสาวิตกยอมบังเกดิ 
 ขึ้น เรานั้นยอมทราบชัดอยางนี้วา วิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแกเราแลวแล ก็แตวา มันเปนไปเพ่ือ 
 เบียดเบียนตนบาง เปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอืน่บาง เปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนและผูอื่นทั้งสอง 
 บาง ทําใหปญญาดับ ทําใหเกิดความคับแคนไมเปนไปเพ่ือพระนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ 
 เราพิจารณาเห็นวา มันเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง มันก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณา 
 เห็นวามันเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอื่นบาง มนัก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นวา มัน 
 เปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนและผูอื่นทั้งสองบาง มันก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นวา 
 มันทําใหปญญาดับ ทําใหเกิดความคับแคน ไมเปนไปเพ่ือพระนิพพาน ดังน้ีบาง มันก็ถึงความ 
 ดับสูญไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแลละเสีย บรรเทาเสีย ซ่ึงวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแลวๆ 
 ไดทําใหมันหมดสิ้นไป. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งตรองถึงวิตกใดๆ มาก เธอก็มีใจนอมไปขางวิตก 
 นั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ ถาภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งตรองถึงกามวิตกมาก เธอก็ละทิ้งเนกขัมมวิตก 
 เสีย มากระทําอยูแตกามวิตกใหมาก จิตของเธอน้ันก็นอมไปเพ่ือกามวิตก ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 ถาภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งตรองถึงพยาบาทวิตกมาก เธอก็ละทิ้งอัพยาบาทวิตกเสีย มากระทําอยูแต 
 พยาบาทวิตกใหมาก จิตของเธอน้ันก็นอมไปเพ่ือพยาบาทวิตก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุยิ่งตรึก 
 ยิ่งตรองถึงวิหิงสาวิตกมาก เธอก็ละทิ้งอวิหิงสาวิตกเสีย มากระทําอยูแตวหิิงสาวิตกใหมาก จิต 
 ของเธอนั้นก็นอมไปเพ่ือวิหิงสาวิตก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนในสรทสมัยเดือนทายแหงป คน 



 เลี้ยงโคตองคอยระวังโคทั้งหลายในที่คับค่ังดวยขาวกลา เขาตองดี ตอนโคทั้งหลายจากที่นัน้ๆ 
 กั้นไว หามไว ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนเลี้ยงโคมองเห็นการฆา การถูกจํา 
 การเสียทรัพย การถูกติเตียน เพราะโคทั้งหลายเปนตนเหตุ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไดแลเห็นโทษ ความเลวทราม ความเศราหมอง ของอกุศลธรรมทั้งหลาย และ 
 เห็นอานิสงสในการออกจากกาม อันเปนฝายแหงความผองแผว ของกุศลธรรมทั้งหลายแลว ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานั้นไมประมาท มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส สงตนไปอยูอยางนี้ เนกขัมมวิตก 
 ยอมบังเกิดขึ้น เรานั้นยอมทราบชัดอยางนี้วา เนกขัมมวิตกนีเ้กิดขึ้นแกเราแลวแล ก็แตวา 
 เนกขัมมวิตกนัน้ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตน ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอื่น ไมเปนไปเพ่ือเบียด 
 เบียนทั้งสองฝาย เปนทางทําใหปญญาเจริญ ไมทําใหเกิดความคับแคน เปนไปเพ่ือพระนิพพาน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยูตลอดคืนกด็ ีเราก็ยังมองไมเห็นภัย 
 อันจะบังเกิดแตเนกขัมมวิตกนั้นไดเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตก 
 นั้นอยูตลอดทัง้กลางคืนและกลางวันก็ดี เรากย็ังมองไมเห็นภัยอันจะบังเกิดขึน้จากเนกขมัมวิตก 
 นั้นไดเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้น ตลอดทั้งกลางคืน 
 และกลางวันกด็ี เราก็ยังไมมองเห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจากเนกขัมมวิตกนัน้ไดเลย ก็แตวา 
 เมื่อเราตรึกตรองอยูนานเกินไป รางกายก็เหน็ดเหนื่อย เมือ่รางกายเหน็ดเหนื่อย จิตก็ฟุงซาน 
 เมื่อจิตฟุงซาน จิตก็หางจากสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแลดํารงจิตไวในภายใน ทําใหสงบ ทํา 
 ใหเกิดสมาธิ ประคองไวดวยด ีขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะปรารถนาไววา จิตของเราอยาฟุงซาน 
 อีกเลย ดังนี้ ดกูรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานั้นไมประมาท มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส สงตนไปแลว 
 อยูอยางนี้อัพยาบาทวิตกยอมบังเกิดขึ้น ฯลฯ อวิหิงสาวิตกยอมบังเกิดขึ้น เราน้ันยอมทราบชัด 
 อยางนี้วา อวิหิงสาวิตกน้ีเกิดขึน้แกเราแลวแล ก็แตวา อวิหิงสาวิตกน้ันไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียน 
 ตน ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอื่น ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนทั้งสองฝาย [คือตนและบุคคลอื่น] 
 เปนทางทําใหปญญาเจริญ ไมทําใหเกิดความคับแคน เปนไปเพ่ือพระนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็ถาเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกน้ันอยูตลอดคืนก็ดี เราก็ยังไมมองเห็นภัยอันจะเกิดขึน้จาก 
 อวิหิงสาวิตกน้ันไดเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกน้ันอยูตลอด 
 วันก็ดี เราก็ยังไมมองเห็นภัยอันจะเกดิขึ้นจากอวิหิงสาวิตกน้ันไดเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากเรา 
 จะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตน้ัน ตลอดทั้งคืนและกลางวันกด็ ีเราก็ยังมองไมเห็นภัยภัยจะเกดิขึ้น 
 จากอวิหิงสาวิตกน้ันไดเลย ก็แตวา เมื่อเราตรึกตรองอยูนานเกินไป รางกายก็เหน็ดเหนื่อย เมื่อ 
 รางกายเหน็ดเหนื่อย จิตก็ฟุงซาน เมื่อจิตฟุงซาน จิตก็หางจากสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 นั้นแลดํารงจิตไวในภายใน ทําใหสงบ ทําใหเกิดสมาธิ ประคองไวดวยดี ขอนัน้เพราะเหตุ 
 อะไร? เพราะหมายในใจวา จิตของเราอยาฟุงซานอีกเลยดังนี้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆ มาก เธอก็มีใจนอมไปขางวิตกน้ันๆ 
 มาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ ถาภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งตรองถึงเนกขัมมวิตกมาก เธอก็จะละกามวิตก 
 เสียได ทําเนกขัมมวิตกอยางเดียวใหมาก จิตของเธอก็จะนอมไปเพ่ือเนกขัมมวิตก ดูกรภิกษุ 



 ทั้งหลาย ถาภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอัพยาบาทวิตกมาก เธอก็จะละพยาบาทวิตกเสียได ทาํอัพยาบาท- 
 *วิตกอยางเดยีวใหมาก จิตของเธอก็จะนอมไปเพ่ืออัพยาบาทวิตก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุยิ่ง 
 ตรึกยิ่งตรองถึงอวิหิงสาวิตกมาก เธอก็จะละวิหิงสาวิตกเสียได ทําอวิหิงสาวิตกอยางเดยีวใหมาก 
 จิตของเธอก็นอมไปเพ่ืออวิหิงสาวิตก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนในเดอืนทายแหงฤดูรอน คน 
 เลี้ยงโคจะตองรักษาโคทั้งหลาย ในที่ใกลบานในทุกดาน เมือ่เขาไปสูโคนตนไม หรือไปสูที่ 
 แจง จะตองทําสติอยูเสมอวา นั้นฝูงโค [ของเรา] ดังนี้ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราก ็
 ฉันนั้น ตองทําสติอยูเสมอวา เหลานี้เปนธรรม [คือกุศลวิตก] ดังนี้. 
                         วาดวยวิชชา ๓ 
      [๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดปรารภความเพียร มีความเพียรไมยอหยอนแลว ม ี
 สติมั่นคง ไมเลอะเลอืนแลว มกีายสงบ ไมกระสับกระสายแลว มีจิตต้ังมั่น มีอารมณเปน 
 อันเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน 
 มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงใจในภายใน 
 เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ 
 อยู ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ... บรรลุจตุตถฌาน ... เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมม ี
 กิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติ 
 ไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอักมาก คือระลึกไดชาติหน่ึงบาง สอง 
 ชาติบาง ฯลฯ เรานั้นยอมระลกึชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดกูร 
 ภิกษุทั้งหลาย วิชชาที่หน่ึงนี้แล เราบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี เรากําจัดอวิชชาเสียแลว 
 วิชชาจึงบังเกิดขึ้น กําจัดความมืดเสียแลว ความสวางจึงบังเกิดขึ้น ก็เพราะเราไมประมาท 
 มีความเพียรเคร่ืองเผากเิลส สงตนไปอยู ฉะนัน้ เรานั้น เมื่อจติเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้แลว เราจึง 
 โนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เรานั้นยอมเห็นสัตวที่กําลังจุติ กําลงัอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวง 
 จักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต 
 วจีทุจริต  มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ 
 เมื่อตายไป เขาเขาถึงอธิบาย ทคุติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต 
 วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ 
 สัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เรายอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลัง 
 อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธิ์ 
 ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 วิชชาที่สองนี้แล เราบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี เรากําจัดอวิชชาเสียแลว วิชชาจึงบังเกิด 
 ขึ้น กําจัดความมืดเสียแลว ความสวางจึงเกดิขึ้น ก็เพราะเราไมประมาท มคีวามเพียรเคร่ืองเผา 
 กิเลส สงตนไปอยู ฉะนั้น เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจาก 



 อุปกิเลส ออน ควร แกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ จึงโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ 
 ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามนิีปฏิปทา เมื่อเรานั้นรูเห็นอยางนี้ 
 จิตจึงหลุดพนแลว แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว 
 ก็มีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จ 
 แลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ดกูรภิกษุทั้งหลาย วิชชาที่สามน้ีแล เราบรรลุ 
 แลวในปจฉิมยามแหงราตรี เรากําจัดอวิชชาเสียแลว วิชชาจงึบังเกิดขึ้น กําจัดความมืดเสียแลว 
 ความสวางจึงบังเกิดขึ้น ก็เพราะเราไมประมาท มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลสสงตนไปอยู 
 ฉะนั้น. 
                   ทางปลอดภัยและไมปลอดภัย 
      [๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีหมูเนื้อเปนอนัมาก พากันเขาไปอาศัยบึงใหญในปาดงอยู 
 ยังมีบุรุษคนหนึ่งปรารถนาความพินาศ ประสงคความไมเกือ้กูล ใครความไมปลอดภัย เกิดขึ้น 
 แกหมูเนื้อนั้น เขาปดทางที่ปลอดภัย สะดวก ไปได ตามชอบใจของหมูเนื้อนั้นเสีย เปดทาง 
 ที่ไมสะดวกไว วางเนื้อตอตัวผูไว วางนางเนื้อตอไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้ โดยสมยั 
 ตอมา หมูเนื้อเปนอันมาก ก็พากันมาตายเสีย จนเบาบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตยังมีบุรุษอีก 
 คนหนึ่งปรารถนาประโยชน ใครความเกื้อกลู ใครความปลอดภัย แกหมูเนือ้เปนอันมากนัน้ 
 เขาเปดทางที่ปลอดภัย สะดวก ไปไดตามชอบใจ ใหแกหมูเนื้อนั้น ปดทางทีไ่มสะดวกเสีย 
 กําจัดเน้ือตอ เลิกนางเน้ือตอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้ โดยสมยัตอมา หมูเนื้อเปน 
 อันมาก จึงถึงความเจริญ คับค่ัง ลนหลาม แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขออปุมานี้ก็ฉันนั้น 
 แล เราไดทําขึน้ก็เพ่ือจะใหพวกเธอรูความหมายของเน้ือความ ก็ในอุปมานัน้ มีความหมาย 
 ดังตอไปนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา บึงใหญ นี้เปนชื่อของกามคุณทั้งหลาย คําวา หมูเนื้อ 
 เปนอันมาก นี้เปนชื่อของหมูสัตวทั้งหลาย คําวา บุรุษผูปรารถนาความพินาศ ประสงคความ 
 ไมเกื้อกลู จํานงความไมปลอดภัย นี้เปนชื่อของตัวมารผูมบีาป คําวา ทางท่ีไมสะดวก 
 นี้เปนชื่อของทางผิด อันประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ มิจฉาทิฏฐิ ๑ มิจฉาสังกัปปะ ๑ 
 มิจฉาวาจา ๑ มิจฉากัมมันตะ ๑ มิจฉาอาชีวะ ๑ มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑ 
 คําวา เนื้อตอตัวผู นี้เปนชื่อของนันทิราคะ [ความกําหนัดดวยความเพลิน] คําวา นางเนื้อ 
 ตอ นี้เปนชื่อของอวิชชา คําวา บุรุษคนที่ปรารถนาประโยชน หวังความเกื้อกูล หวังความ 
 ปลอดภัย [แกเนื้อเหลานั้น] นี้หมายเอาตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา คาํวา ทางอัน 
 ปลอดภัย สะดวก ไปไดตามชอบใจ นี้เปนชื่อของทางอันประกอบดวยองค ๘ ประการซ่ึงเปน 
 ทางถูกที่แทจริง คือสัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ 
 ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑. 
      [๒๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยอาการดังทีก่ลาวมาน้ีแล เปนอันวาทางอนัปลอดภัย 
 ซ่ึงเปนทางสวัสดี เปนทางที่พวกเธอควรไปไดดวยความปลาบปลื้ม เราไดเผยใหแลว [และ] 



 ปดทางที่ไมสะดวกใหดวย เนือ้ตอก็ไดกําจัดใหแลว ทั้งนางเนื้อตอก็สังหารใหเสร็จ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย กิจอนัใดที่ศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกลู เอ็นดู อาศัยความอนุเคราะห แกเหลา 
 สาวกจะพึงทํา กิจอันนั้นเราทําแกเธอทั้งหลายแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม นั่นเรือน 
 วางเปลา เธอทัง้หลายจงเพงพินิจ อยาประมาท อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลัง นี้เปน 
 คําพรํ่าสอนของเราแกเธอทั้งหลาย. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชมยนิดีภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                     จบ เทฺวธาวิตักกสูตร ที่ ๙ 
                    --------------------- 
                       ๑๐. วิตักกสัณฐานสูตร 
                       วาดวยอาการแหงวิตก 
      [๒๕๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๒๕๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูหมั่นประกอบ 
 อธิจิต ควรมนสิการถึงนิมิต ๕ ประการ ตามเวลาอันสมควร นิมิต ๕ ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ อาศัยนิมิตใดแลว มนสิการนิมิตใดอยู วิตกทั้งหลายอัน 
 เปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉนัทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยอมเกิดขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้น อันประกอบดวยกุศล เมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจาก 
 นิมิตนั้น อันประกอบดวยกุศลอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง 
 โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความตั้งอยูไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลา 
 นั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ในภายในนั้นแล เหมือนชาง 
 ไม หรือลูกมือของชางไมผูฉลาด ใชลิ่มอันเลก็ ตอก โยก ถอน ลิ่มอันใหญออก แมฉันใด 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้น เมื่ออาศัยนมิิตใดแลว มนสิการนิมิตใดอยู วิตกทั้งหลายอัน 
 เปนบาปอกุศลประกอบดวยฉนัทะบาง ประกอบดวยโทสะบาง ประกอบดวยโมหะบาง ยอมเกิด 
 ขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้น อันประกอบดวยกุศล เมื่อ 
 เธอมนสิการนมิิตนั้นอันประกอบดวยกุศลอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล อันประกอบดวยฉันทะบาง 
 โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอัน 
 เปนบาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ในภายใน 
 นั้นแล. 
      [๒๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา เมื่อภิกษุนั้นมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้น อัน 
 ประกอบดวยกศุลอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉนัทะบาง โทสะบาง โมหะบาง 



 ยังเกิดขึ้นเร่ือยๆ ทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหลานั้นวา วิตก 
 เหลานี้ลวนแตเปนอกุศล แมอยางนี้ วิตกเหลานี้ลวนแตเปนโทษ แมอยางนี้ วิตกเหลานี้ลวน 
 แตมีทุกขเปนวบิาก แมอยางนี้ ดังนี้ เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาป 
 อกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ัง 
 อยูไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอก 
 ผุดขึ้น ต้ังมั่น ในภายในนั้นแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนหญิงสาวหรือชายหนุมที่ชอบแตงตัว 
 รูสึกอึดอัด ระอา เกลียดชังตอซากงู ซากสุนัข หรือซากมนุษย ซ่ึงผูกติดอยูที่คอ [ของตน] 
 แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น หากเมือ่เธอมนสกิารนิมิตอื่นจากนิมิตนั้น อันประกอบดวยกุศลอยู 
 วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยังเกิดขึ้นเร่ือยๆ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหลานั้นวา วิตกเหลานี้ลวนแตเปนอกุศล แม 
 อยางนี้ วิตกเหลานี้ลวนแตเปนโทษ แมอยางนี้ วิตกเหลานี้ลวนแตมีทุกขเปนวิบาก แมอยางนี้ 
 ดังนี้ เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง 
 โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปน 
 บาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ในภายใน 
 นั้นแล 
      [๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษของวิตกเหลานั้นอยู วิตก 
 อันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยังเกิดขึ้นเร่ือยๆ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงถึงความไมนึก ไมใสใจวติกเหลานั้น เมือ่เธอถึงความไมนึก ไมใสใจวติก 
 เหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะ อันเธอยอมละเสีย 
 ได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได จติยอมต้ังอยูดวยดี สงบ 
 เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ในภายในนั้นแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนบุรุษผูมีจักษุ ไมตองการ 
 จะเห็นรูปที่ผานมา เขาพึงหลับตาเสีย หรือเหลียวไปทางอืน่เสีย แมฉนัใด ภิกษุก็ฉันนั้น หาก 
 เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหลานั้นอยู วติกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง ฯลฯ 
 เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่นในภายในนั้นแล. 
      [๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา เมื่อภิกษุนั้นถึงความไมนึก ไมใสใจวติกเหลานั้น 
 อยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยังเกิด 
 ขึ้นเร่ือยๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรมนสิการสัณฐานแหงวิตกสังขารของวิตกเหลานั้น เมื่อ 
 เธอมนสิการสณัฐานแหงวิตกสังขารของวิตกเหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวย 
 ฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตก 
 อันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผดุขึน้ ต้ังมั่นในภายใน 
 นั้นแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนบุรุษพึงเดินเร็ว เขาพึงมีความคิดอยางนี้วา เราจะเดินเร็วทาํ 
 ไมหนอ ถากระไร เราพึงคอยๆ เดิน เขาก็พึงคอยๆ เดิน เขาพึงมีความคิดอยางนี้วา เราคอยๆ 
 เดินไปทําไมหนอ ถากระไร เราควรยืน เขาพึงยืน เขาพึงมีความคิดอยางนี้อีกวา เราจะยนื 



 ทําไมหนอ ถากระไร เราควรนั่ง เขาพึงนั่ง เขาพึงมีความคิดอยางนี้วา เราจะน่ังทําไมหนอ 
 ถากระไร เราควรนอน เขาพึงลงนอน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษคนน้ัน มาผอนทิ้งอิริยาบถ 
 หยาบๆ เสีย พึงสําเร็จอิริยาบถละเอียดๆ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้น หากวา 
 เมื่อเธอมนสิการสัณฐานแหงวิตกสังขารของวิตกเหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบ 
 ดวยฉันทะบาง ฯลฯ เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่นในภายในนัน้แล. 
      [๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา เมื่อภิกษุนั้นมนสิการถึงสัณฐานแหงวิตกสังขารของ 
 วิตกแมเหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยังเกิด 
 ขึ้นเร่ือยๆ ภิกษุนั้นพึงกัดฟนดวยฟน ดุนเพดานดวยลิ้น ขม บีบค้ัน บังคับ จิตดวยจิต เมื่อเธอ 
 กัดฟนดวยฟน ดุนเพดานดวยลิ้น ขม บีบค้ัน บังคับจิตดวยจิตอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล 
 ประกอบดวยฉนัทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได 
 เพราะละวิตกอนัเปนบาปอกุศลเหลานั้น จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผดุขึ้น ต้ังมั่น 
 ในภายในนั้นแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนบุรุษผูมีกําลังมากจับบุรุษผูมีกําลังนอยกวาไวไดแลว 
 บีบ กด เคนที่ศีรษะ คอ หรือกานคอไวใหแนน  แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น หากเมื่อเธอ 
 มนสิการถึงสัณฐานแหงวิตกสังขารของวิตกแมเหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวย 
 ฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยังเกิดขึ้นเร่ือยๆ ภิกษุนั้นพึงกัดฟนดวยฟน ดุนเพดานดวย 
 ลิ้น ขม บีบค้ัน บังคับจิตไวดวยจิต เมื่อเธอกัดฟนดวยฟน ดุนเพดานดวยลิ้น ขม บีบค้ัน 
 บังคับจิตอยูได วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อันเธอ 
 ยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ัง 
 อยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผดุขึ้น ต้ังมั่นในภายในนั้นแล. 
                     ผูชํานาญในทางเดินแหงวิตก 
      [๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใดแลว มนสิการนิมิตใดอยู วิตกอัน 
 เปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉนัทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยอมเกิดขึ้น เมือ่เธอมนสกิาร 
 นิมิตอื่นจากนิมิตนั้น อันประกอบดวยกุศล วติกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง 
 โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปน 
 บาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่นในภายใน 
 นั้นแล เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษของวิตกเหลานั้นอยู วิตกอนัเปนบาปอกุศล ประกอบ 
 ดวย ฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยู 
 ไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานัน้ได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรม 
 เอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ในภายในนั้นแล เมื่อภิกษุนั้นถึงความไมนึก ไมใสใจวิตกเหลานั้นอยู วิตก 
 อันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอม 
 ถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานัน้ได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปน 
 ธรรมเอกผุดขึน้ ต้ังมั่น ในภายในนั้นแล เมื่อภิกษุนั้นมนสิการสัณฐานแหงวิตกสังขารของ 
 วิตกเหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อัน 



 เธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได จติยอม 
 ต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ในภายในนั้นแล เมื่อภิกษุนั้นกัดฟนดวยฟน 
 ดุนเพดานดวยลิ้น ขม บีบค้ัน บังคับจิตดวยจิตอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง 
 โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปน 
 บาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ในภายในนั้นแล 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา เปนผูชํานาญในทางเดินของวิตก เธอจักจํานง วิตกใด 
 ก็จักตรึกวิตกนั้นได จักไมจํานงวิตกใด ก็จักไมตรึกวิตกนั้นได ตัดตัณหาไดแลว คลี่คลาย 
 สังโยชนไดแลว ทําที่สุดแหงทุกขไดแลว เพราะละมานะไดโดยชอบ [ไดมารูยิ่งซ่ึงธรรมของ 
 ทานที่เปนพระอรหันตโดยชอบ] 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชมยนิดีภาษิตของ 
 ผูมีพระภาค แลวแล. 
                    จบ. วิตักกสัณฐานสูตร ที่ ๑๐ 
                       จบ สีหนาทวรรค ที่ ๒ 
                         ------------ 
         รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. จูฬสีหนาทสูตร ๒. มหาสีหนาทสูตร ๓. มหาทุกขักขนัธสูตร ๔. จูฬทุกขัก- 
 *ขันธสูตร ๕. อนุมานสูตร ๖. เจโตขีลสูตร ๗. วนปตถสูตร ๘. มธุปณฑิกสูตร ๙. เทวธาวิตักกสูตร 
 ๑๐. วิตักกสัณฐานสูตร. 
                         ------------ 
                          โอปมมวรรค 
                         ๑. กกจูปมสูตร 
                       วาดวยอุปมาดวยเลื่อย 
                   พระโมลยิผัคคุนะคลุกคลีกับภิกษุณี 
      [๒๖๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี โดยสมัยนั้น ทานพระโมลิยผัคคุนะอยูคลกุคลกีับภิกษุณีทั้งหลาย 
 เกินเวลา ทานพระโมลิยผัคคุนะอยูคลกุคลีกบัภิกษุณีทั้งหลายอยางนี้ ถาภิกษุรูปไรติเตียนภิกษุณี 
 เหลานั้นตอหนา ทานพระโมลิยผัคคุนะทานก็โกรธ ขัดใจภิกษุรูปน้ัน ถึงกระทําใหเปนอธกิรณ 
 ก็มี อนึ่ง ถาภิกษุรูปไรติเตียนทานพระโมลิยผัคคุนะตอหนาภิกษุณีเหลานั้น พวกภิกษุณีก็พากัน 
 โกรธ ขัดใจภิกษุรูปน้ัน ถึงกระทําใหเปนอธิกรณก็มี ทานพระโมลยิผัคคุนะอยูคลุกคลกีับภิกษุณี 
 ทั้งหลายอยางนี้ คร้ังนั้น ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว 
 นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระ- 
 *โมลิยผัคคุนะอยูคลุกคลกีับพวกภิกษุณีเกินเวลา ทานพระโมลิยผัคคุนะ อยูคลุกคลีกับพวกภิกษุณี 



 เชนนี้ ถาภิกษุรูปไรติเตียนพวกภิกษุณีเหลานั้นตอหนาทานพระโมลิยผัคคุนะ ทานก็โกรธ ขัดใจ 
 ภิกษุรูปน้ัน ถึงกระทําใหเปนอธิกรณก็มี อนึ่ง ถาภิกษุรูปไรติเตียนทานพระโมลิยผัคคุนะตอหนา 
 พวกภิกษุณีเหลานั้น พวกภิกษุณีเหลานั้นก็โกรธ ขัดใจภิกษุรูปน้ัน ถึงกระทําใหเปนอธิกรณก็ม ี
 ทานพระโมลิยผัคคุนะ อยูคลกุคลีกับพวกภิกษุณีเชนนี้. 
      [๒๖๔] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมา ตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 เธอจงมา เธอจงบอกโมลิยผัคคุนะภิกษุ ตามคําของเราวา ดกูรทานโมลิยผคัคุนะ พระศาสดาให 
 หาทาน ภิกษุรูปน้ันทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาทานพระโมลิยผัคคุนะถึงที่อยู 
 คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระโมลิยผัคคุนะวา ดูกรทานโมลิยผัคคุนะ พระศาสดารับส่ังใหหาทาน 
 ทานพระโมลิยผัคคุนะ รับคําภิกษุรูปน้ันแลว ก็เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม 
 พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระโมลิยผัคคุนะดังนี ้
 วา ดูกรผัคคุนะ ไดทราบวา เธออยูคลกุคลีกบัพวกภิกษุณีจนเกินเวลา ดกูรผัคคุนะ เธออยูคลุกคล ี
 กับพวกภิกษุณีเชนนั้น ถาภิกษุรูปไรติเตียนพวกภิกษุณีเหลานั้นตอหนาเธอ เธอก็โกรธ ขัดใจภิกษุ 
 รูปน้ัน ถึงกระทําใหเปนอธิกรณก็มี อนึ่ง ถาภิกษุรูปไรติเตียนเธอตอหนาภิกษุณีทั้งหลาย เธอ 
 เหลานั้นก็โกรธ ขัดใจภิกษุรูปน้ัน ถึงกระทําใหเปนอธิกรณกม็ี ดูกรผัคคุนะ เธออยูคลุกคลกีบั 
 ภิกษุณีทั้งหลายเชนนี้จริงหรือ? พระโมลิยผคัคุนะทูลรับวา จริงพระพุทธเจาขา จึงตรัสถาม 
 ตอไปวา ดูกรผัคคุนะ เธอเปนกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธามิใชหรือ? 
      โม. อยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. ดูกรผัคคุนะ การที่เธออยูคลุกคลกีับพวกภิกษุณีจนเกนิเวลานี้ ไมสมควรแกเธอผู- 
 *เปนกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาเลย ดูกรผัคคุนะ เพราะฉะน้ัน ถาแมภิกษุ 
 รูปไรติเตียนภิกษุณีเหลานั้นตอหนาเธอ แมในขอนั้น เธอพึงละความพอใจ และวิตกอันอาศัย 
 เรือนเสีย แมในขอนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไมแปรปรวน และเราจักไมเปลง 
 วาจาที่ลามก จกัอนุเคราะหดวยสิ่งที่เปนประโยชนอยู แลจักเปนผูมีเมตตาจิต ไมมีโทสะภายใน 
 ดูกรผัคคุนะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรผัคคุนะ เพราะฉะน้ัน ถาใครๆ ประหารภิกษุณีเหลานั้น 
 ดวยฝามือ ดวยกอนดิน ดวยทอนไม ดวยศาตราตอหนาเธอ แมในขอนั้น เธอพึงละความพอใจ 
 และวิตกอันอาศัยเรือนเสีย แมในขอนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไมแปรปรวน และ 
 เราจักไมเปลงวาจาท่ีลามก จกัอนุเคราะหดวยสิ่งที่เปนประโยชนอยู แลจักเปนผูมีเมตตาจิต ไมมี 
 โทสะภายใน ดกูรผัคคุนะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรผัคคุนะ เพราะฉะน้ัน ถาใครๆ 
 ติเตียนตัวเธอเอง ตอหนาเธอ แมในขอนั้น เธอพึงละความพอใจ และวิตกอนัอาศัยเรือนเสีย 
 ดูกรผัคคุนะ แมในขอนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไมแปรปรวน และเราจักไม 
 เปลงวาจาที่ลามก จักอนุเคราะหดวยสิ่งทีเ่ปนประโยชนอยู แลจักเปนผูมีเมตตาจิต ไมมีโทสะ 
 ภายใน ดูกรผัคคุนะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดกูรผัคคุนะ เพราะฉะน้ัน ถาใครๆ ประหาร 
 เธอดวยฝามือ ดวยกอนหิน ดวยทอนไม ดวยศาตรา ดูกรผัคคุนะ แมในขอนั้น เธอพึงละ 
 ความพอใจ และวิตกอันอาศัยเรือนเสีย แมในขอนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไม 



 แปรปรวน และเราจักไมเปลงวาจาที่ลามก จกัอนุเคราะหดวยสิ่งที่เปนประโยชนแลจักเปนผูม-ี 
 *เมตตาจิต ไมมีโทสะภายใน ดูกรผัคคุนะ เธอพึงศึกษาอยางนี้ดังนี้แล. 
                ทรงแนะนําใหฉันอาหารที่อาสนะแหงเดียว 
      [๒๖๕] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส เรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สมัยหนึ่ง พวกภิกษุไดทําจิตของเราใหยินดีเปนอันมาก เราขอเตือนภิกษุทั้งหลายไวในที่นีว้า 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราฉันอาหารที่อาสนะแหงเดียว เมื่อเราฉนัอาหารที่อาสนะแหงเดียวอยูแล 
 รูสึกวามีอาพาธนอย มีความลาํบากกายนอย มีความเบากาย มีกําลัง และอยูอยางผาสกุ ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย ถึงพวกเธอก็จงฉันอาหารที่อาสนะแหงเดียวเถิด แมพวกเธอฉันอาหารที่ 
 อาสนะแหงเดยีวกัน ก็จะรูสึกวามีอาพาธนอย มีความลําบากกายนอย มีความเบากายมกีําลัง 
 และอยูอยางผาสุก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะไมตองพร่ําสอนภิกษุเหลานั้นอีก การทําสติใหเกิด 
 ไดเปนกรณียะในภิกษุเหลานั้นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนรถที่เทียมดวยมาอาชาไนย 
 ซ่ึงเปนมาที่ไดรับการฝกมาดีแลว เดินไปตามหนทางใหญ ๔ แพรง ในที่มีพ้ืนราบเรียบ โดยไม 
 ตองใชแสชั่วแตนายสารถีผูฝกหัดที่ฉลาดขึ้นรถ แลวจับสายบังเหียนดวยมอืซาย จับแสดวยมือ 
 ขวาแลว ก็เตือนใหมาวิ่งตรงไป หรือเลี้ยวกลบัไป ตามถนนตามความปรารถนาได ฉันใด 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะไมตองพร่ําสอนภิกษุทั้งหลายเนืองๆ ฉันนั้นเหมือนกัน การทําสติให 
 เกิดไดเปนกรณียะในภิกษุเหลานั้นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะน้ัน แมพวกเธอก็จงละอกุศล 
 ธรรมเสีย จงทาํความพากเพียรแตในกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้ แมพวกเธอก็จกัถึงความ 
 เจริญ งอกงาม ไพบูลยในพระธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนปาไมรังใหญ ใกล 
 บานหรือนิคม และปานั้นดาดไปดวยตนละหุง ชายคนหนึ่ง เล็งเห็นประโยชนและคุณภาพของ 
 ตนรังนั้น ใครจะทําใหตนรังนั้นใหปลอดภัย เขาจึงตัดตนรังเล็กๆ ที่คดและถางตนละหุง 
 อันคอยแยงโอชาของตนรังนั้นออก นําไปทิ้งในภายนอกเสยีสิ้น ทําภายในปาใหสะอาดเรียบรอย 
 แลว คอยรักษาตนรังเล็กๆ ตนตรงที่ขึ้นแรงดี โดยถูกตองวิธีการ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยการ 
 กระทําดังที่กลาวมาน้ีแหละ กาลตอมา ปาไมรังนั้นก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลยขึ้นโดยลําดับ 
 ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมพวกเธอก็จงละอกุศลธรรมเสีย จงทําความพากเพียรอยูแตในกุศล 
 ธรรมทั้งหลาย ฉันนั้นเถิด เพราะเม่ือเปนเชนนี้ แมพวกเธอ ก็จะถึงความเจริญ งอกงาม 
 ไพบูลย ในพระธรรมวินัยนี้ถายเดยีว. 
                       แมเรือนชื่อเวเทหิกา 
      [๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ที่พระนครสาวัตถีนี้แหละมีแมเรือนคน 
 หน่ึงชื่อวาเวเทหิกา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เกียรติศัพทอันงามของแมเรือนชื่อวาเวเทหิกาขจรไปแลว 
 อยางนี้วา แมเรือนชื่อวาเวเทหิกา เปนคนสงบเสงี่ยมออนโยน เรียบรอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็แมเรือนเวเทหิกา มีทาสีชื่อกาลีเปนคนขยัน ไมเกยีจคราน จัดการงานดี ตอมา นางกาลีได 
 คิดอยางนี้วา เกียรติศัพทอันงามของนายหญิงของเราขจรไปแลวอยางนี้วา แมเรือนชื่อวาเวเทหิกา 
 เปนคนสงบเสงี่ยม ออนโยน เรียบรอย ดังนี้ นายหญิงของเราไมทําความโกรธที่มีอยูภายในให 



 ปรากฏ หรือไมมีความโกรธอยูเลย หรือวานายหญิงของเราไมทําความโกรธที่มีอยูภายในให 
 ปรากฏ ก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบรอยดี ไมใชไมมคีวามโกรธ อยากระนั้นเลย จําเราจะ 
 ตองทดลองนายหญิงดู วันรุงขึ้นนางกาลีทาสี ก็แสรงลุกขึ้นสาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝายแม- 
 *เรือนเวเทหิกา ก็ไดตวาดนางกาลีทาสีขึ้นวา เฮย อีคนใชกาลี นางกาลีจึงขานรับวา อะไรเจาขา. 
      เว. เฮย เองเปนอะไรจึงลุกจนสาย. 
      กา. ไมเปนอะไรดอก เจาคะ. 
      นางจึงกลาวอีกวา อีคนชั่วราย ก็เมื่อไมเปนอะไร ทําไมเองจึงลุกขึ้น จนสาย ดังนี้แลว 
 โกรธ ขัดใจ ทําหนาบ้ึง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทีนั้นนางกาลีทาสีจึงคดิวา นายหญิงของเราไมทําความโกรธที่มีอยู 
 ในภายในใหปรากฏเทานั้น ไมใชไมมีความโกรธ ที่ไมทําความโกรธที่มีอยูในภายในใหปรากฏ 
 ก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบรอยดี ไมใชไมมีความโกรธ อยากระนัน้เลย เราจะตองทดลอง 
 นายหญิงใหยิ่งขึ้นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถัดจากวันนั้นมา นางกาลีทาสี จึงลกุขึ้นสายกวานัน้อีก 
 คร้ังนั้น แมเรือนเวเทหิกาก็ตวาดนางกาลีทาสีอีกวา เฮย อีคนใชกาลี. 
      กา. อะไรเลา เจาขา. 
      เว. อีคนใช เองเปนอะไรจึงนอนต่ืนสาย. 
      กา. ไมเปนอะไรดอก เจาคะ. 
      นางจึงกลาวอีกวา เฮย อีคนชั่วราย ก็เมื่อไมเปนอะไร ทําไมเองจึงนอนต่ืนสายเลา. 
 ดังนี้แลว โกรธ ขัดใจ แผดเสยีงดาดวยถอยคําหยาบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทีนั้น นางกาล ี
 ทาสีจึงคิดดังนีว้า นายหญิงของเรา ไมทําความโกรธที่มีอยูในภายในใหปรากฏเทานั้น ไมใชไมม ี
 ความโกรธ ที่ไมทําความโกรธที่มีอยูในภายในใหปรากฏ ก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายใหเรียบรอย 
 ดี ไมใชไมมีความโกรธ อยากระนั้นเลย เราจะตองทดลองใหยิ่งขึ้นไปกวานีอ้ีก ดังนี้ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย แตนั้นมา นางกาลีทาสีก็ลุกขึ้นสายกวาทุกวัน คร้ังนั้น แมเรือนเวเทหิกาผูนาย ก็รอง 
 ดาตวาดนางกาลีทาสีอีกวา อีกาลีตัวราย. 
      กา. อะไรเลา เจาขา. 
      เว. อีคนใช เองเปนอะไร จึงต่ืนสายนักเลา. 
      กา. ไมเปนอะไรดอก เจาคะ. 
      นางจึงกลาวอีกวา เฮย อีชาติชั่ว ก็ไมเปนอะไร ทําไมจึงนอนต่ืนสายนักเลา ดังนี้แลว 
 โกรธจัด จึงควาลิ่มประตู ปาศีรษะ ปากก็วา กูจะทําลายหัวมึง ดูกรภิกษุทั้งหลาย คราวน้ัน 
 นางกาลีทาสีมศีีรษะแตก โลหิตไหลโซม จึงเที่ยวโพนทะนา ใหบานใกลเคียงทราบวา คุณแม 
 คุณพอทั้งหลาย เชิญดูการกระทําของคนสงบเสง่ียม ออนโยน เรียบรอยเอาเถิด ทําไมจึงทาํแก 
 ทาสีคนเดียวอยางนี้เลา เพราะโกรธเคอืงวา นอนต่ืนสาย จึงควาลิ่มประตูปาเอาศีรษะ ปากก็วา 
 กูจะทําลายหัวมึง ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตนั้นมา เกียรติศัพทอันชั่วของแมเรือนเวเทหิกา 
 ก็ขจรไปอยางนี้วา แมเรือนเวเทหิกา เปนคนดุราย ไมออนโยน ไมสงบเสง่ียมเรียบรอย 



 แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้น เปนคนสงบเสง่ียมจัด 
 เปนคนออนโยนจัด เปนคนเรียบรอยจัด ไดกเ็พียงชั่วเวลาทีย่ังไมไดกระทบดวยคําอันไม 
 เปนที่พอใจเทาน้ัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด เธอกระทบถอยคําอันไมเปนที่พอใจเขา ก็ยังเปน 
 คนสงบเสงี่ยม ออนโยนเรียบรอยอยูได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้นแหละ ควรถือวาเธอเปน- 
 *คนสงบเสงี่ยม เปนคนออนโยน เปนคนเรียบรอยจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเรียกภิกษุรูปที่ 
 เปนคนวางาย ถึงความเปนคนวางาย เพราะเหตุไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะแลคิลานปจจย 
 เภสัชบริขารวา เปนคนวางายเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุรูปน้ัน 
 เมื่อไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขารนั้น ก็จะไมเปนคนวางาย 
 จะไมถึงความเปนคนวางายได ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุรูปใดแล มาสักการะเคารพ นอบ- 
 *นอมพระธรรมอยู เปนคนวางาย ถึงความเปนคนวางาย เราเรียกภิกษุรูปน้ันวา เปนคนวางาย 
 ดังนี้ เพราะฉะนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูสักการะ เคารพ 
 นอบนอมพระธรรม จักเปนผูวางาย จักถึงความเปนคนวางายดังนี้. 
                 ถอยคําที่คนอื่นจะพึงกลาว ๕ ประการ 
      [๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางแหงถอยคําที่บุคคลอื่นจะพึงกลาวกะทานมีอยู ๕ ประการ 
 คือ กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควร ๑ กลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริง ๑ กลาวดวยคําออน 
 หวานหรือคําหยาบคาย ๑ กลาวดวยคําประกอบดวยประโยชนหรือไมประกอบดวยประโยชน ๑ มี 
 จิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลอื่นจะกลาวโดยกาลอนัสมควร 
 หรือไมสมควรก็ตาม จะกลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริงก็ตาม จะกลาวถอยคาํออนหวานหรือหยาบ- 
 *คายก็ตาม จะกลาวถอยคําประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชนก็ตาม จะมีจิต 
 เมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาวก็ตาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมในขอนั้น พวกเธอพึงศึกษาอยางนี ้
 วา จิตของเราจักไมแปรปรวน เราจักไมเปลงวาจาลามก เราจกัอนุเคราะหดวยสิ่งอันเปนประโยชน 
 เราจักมีจิตเมตตา ไมมีโทสะในภายใน เราจักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้น และเราแผเมตตาจิต 
 อันไพบูลย ใหญยิ่ง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไปตลอดโลก ทุกทิศทุกทาง 
 ซ่ึงเปนอารมณของจิตนั้น ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาดวยอาการดังที่กลาวมา 
 นี้แล. 
      [๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ ถือเอาจอบและตะกรามาแลว กลาว 
 อยางนี้วา เราจักกระทําแผนดนิอันใหญนี้ไมใหเปนแผนดิน ดังนี้ เขาขุดลงตรงที่นั้นๆ โกยขี้ดิน 
 ทิ้งในที่นั้นๆ บวนนํ้าลายลงในที่นั้นๆ ถายปสสาวะรดในที่นัน้ๆ แลวสําทับวาเองอยาเปน 
 แผนดินๆ ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันจักทําแผนดิน 
 อันใหญนี้ไมใหเปนแผนดินไดหรือไม? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ไมได พระเจาขา ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร? เพราะเหตุวาแผนดินอันใหญนี้ ลึกหาประมาณมิได เขาจะทาํแผนดินอันใหญนี้ 
 ไมใหเปนแผนดินไมไดงายเลย ก็แลบุรุษน้ันจะตองเหน็ดเหน่ือยลําบากเสียเปลาเปนแนแท ดังนี้ 
 แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางแหงถอยคําที่บุคคลอื่นจะพึงกลาวกะทานมีอยู ๕ ประการ คือ 



 กลาวโดยกาลอนัสมควรหรือไมสมควร ๑ กลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริง ๑ กลาวดวยคําออนหวาน 
 หรือคําหยาบคาย ๑ กลาวดวยคําประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชน ๑ มีจิต- 
 *เมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว ๑ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลอื่นจะกลาว 
 โดยกาลอนัสมควรหรือไมควรก็ตาม จะกลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริงก็ตาม จะกลาวดวยถอยคํา 
 ออนหวานหรือหยาบคายก็ตาม จะกลาวถอยคําประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวย 
 ประโยชนก็ตาม จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาวก็ตาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมในขอนั้น 
 พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไมแปรปรวนเราจักไมเปลงวาจาที่ลามก เราจักอนุเคราะห 
 ดวยสิ่งที่เปนประโยชน เราจักมีจิตเมตตา ไมมีโทสะภายใน เราจักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้น 
 และเราจักแผเมตตาจิตอันเสมอดวยแผนดิน ไพบูลย ใหญยิ่ง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี 
 พยาบาท ไปตลอดโลก ทกุทิศทุกทาง ซ่ึงเปนอารมณของจิตนั้น ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายพึงศึกษาดวยอาการดังที่กลาวมานี้แล. 
                  เปรียบเหมือนบุรุษเขียนรูปในอากาศ 
      [๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ ถือเอาครั่งก็ตาม สีเหลืองสีเขียว หรือ 
 สีเหลืองแกก็ตามมาแลว กลาวอยางนี้วา เราจักเขียนรูปตางๆ ในอากาศนี้ กระทําใหเปนรูป 
 เดนชัด ดังนี้ ดกูรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนัน้เปนไฉน บุรุษน้ันจะเขียนรูปตางๆ 
 ในอากาศนี้ กระทําใหเปนรูปเดนชัดไดหรือไม? ไมไดพระเจาขา ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? 
 เพราะธรรมดาอากาศนี้ ยอมเปนของไมมีรูปราง ชี้ใหเห็นไมได เขาจะเขยีนรูปในอากาศนั้น 
 ทําใหเปนรูปเดนชัดไมไดงายเลย ก็แหละบุรุษน้ันจะตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเสียเปลาเปนแนแท 
 ดังนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางแหงถอยคําที่บุคคลอื่นจะพึงกลาวกะทาน มีอยู ๕ ประการ 
 คือ กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควร ๑ กลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริง ๑ กลาวดวยคําออน- 
 *หวานหรือคําหยาบคาย ๑ กลาวดวยคําประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชน ๑ 
 มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว ๑ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลอืน่จะ 
 กลาวโดยกาลอนัสมควรหรือไมสมควรก็ตาม จะกลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริงก็ตาม จะกลาวถอยคํา 
 ออนหวานหรือหยาบคายก็ตาม จะกลาวถอยคําประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประ- 
 *โยชนก็ตาม จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาวก็ตาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมในขอนัน้ 
 พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไมแปรปรวน เราจักไมเปลงวาจาลามก เราจักอนุเคราะห 
 ดวยสิ่งอันเปนประโยชน เราจกัมีจิตเมตตา ไมมีโทสะในภายใน เราจักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคล 
 นั้น และเราจะแผเมตตาจิตอันไพบูลย ใหญยิ่ง หาประมาณมิได ไมมเีวร ไมมีพยาบาท ไป 
 ตลอดโลก ทุกทิศทุกทาง ซ่ึงเปนอารมณของจิตนั้น ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา 
 ดวยอาการดังกลาวมาน้ีแล. 
                   เปรียบเหมือนบุรุษเผาแมน้ําคงคา 
      [๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ ถือเอาคบหญาที่จุดไฟมาแลว กลาวอยาง 
 นี้วา เราจักทําแมน้ําคงคาใหรอนจัด ใหเดือดเปนควันพลุง ดวยคบหญาที่จุดไฟแลวน้ี ดังนี้ 



 ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันจักทําแมน้ําคงคาใหรอนจัด 
 ใหเดือดเปนควันพลุง ดวยคบหญาที่จุดไฟแลวไดหรือไม? ไมไดพระเจาขา ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร? เพราะแมน้ําคงคาเปนแมน้ําที่ลึก สุดที่จะประมาณ เขาจะทําแมน้ําคงคาน้ันใหรอนจัด 
 ใหเดือดเปนควันพลุง ดวยคบหญาที่จุดไฟแลวไมไดงายเลย ก็แลบุรุษน้ันจะตองเหน็ดเหนื่อย 
 ลําบากเสียเปลาเปนแนแท ดังนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางแหงถอยคําที่บุคคลอื่นจะ 
 พึงกลาวกะทานมีอยู ๕ ประการ คือ กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควร ๑ กลาวดวยเร่ืองจริง 
 หรือไมจริง ๑ กลาวดวยคําออนหวานหรือหยาบคาย ๑ กลาวดวยคําประกอบดวยประโยชนหรือไม 
 ประกอบดวยประโยชน ๑ มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว ๑ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เมื่อบุคคลอื่นจะกลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควรก็ตาม เขาจะกลาวดวยเร่ืองจริง 
 หรือไมก็ตาม จะกลาวถอยคําออนหวานหรือหยาบคายก็ตาม จะกลาวถอยคําประกอบดวยประโยชน 
 หรือไมประกอบดวยประโยชนก็ตาม จะมีจติเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาวก็ตาม ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย แมในขอนั้น พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไมแปรปรวน เราจักไมเปลง 
 วาจาที่ลามก เราจักอนุเคราะหดวยสิ่งที่เปนประโยชน เราจักมีเมตตาจิต ไมมีโทสะในภายใน เรา 
 จักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้น และเราจักแผเมตตาจิตอันเสมอดวยแมน้ําคงคา ไพบูลย ใหญยิ่ง 
 หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมพียาบาท ไปตลอดโลกทุกทิศทกุทาง ซ่ึงเปนอารมณของจิตนั้น 
 ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้หลาย พึงศึกษาดวยอาการดังที่กลาวมาน้ีแล. 
                    เปรียบเหมือนกระสอบหนังแมว 
      [๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนกระสอบหนังแมวที่นายชางหนงัฟอกดีเรียบ- 
 *รอยแลว ออนนุมดังปุยนุนและสําลี เปนกระสอบที่ตีไดไมดังกอง ถามีบุรุษถือเอาไมหรือกระเบ้ือง 
 มา พูดขึ้นอยางนี้วา เราจักทํากระสอบหนังแมว ที่เขาฟอกไวดีเรียบรอยแลว ออนนุมดังปยุนุน 
 และสําลี ที่ตีไดไมดังกองนี้ ใหเปนของมีเสยีงดังกอง ดวยไมหรือกระเบ้ือง ดังนี้ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน บุรุษน้ันจะทํากระสอบหนังแมวที่เขาฟอกไวด ี
 เรียบรอยแลว ออนนุมดังปุยนุมและสําลี ทีตี่ไดไมดังกองนี้ ใหกลับมีเสียงดังกองขึ้นดวยไมหรือ 
 กระเบ้ืองไดหรือไม? ไมไดพระเจาขา ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเหตุวา กระสอบหนังแมวนี้ 
 เขาฟอกดีเรียบรอยแลว ออนนุมดังปุยนุนและสําลี ซ่ึงเปนของที่ตีไดไมดังกอง เขาจะทาํกระสอบ 
 หนังแมวนั้น ใหกลับเปนของมีเสียงดังกองขึน้ดวยไมหรือกระเบ้ืองไมไดงายเลย บุรุษคนน้ัน 
 จะตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเสียเปลาเปนแนแท ดังนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางแหง 
 ถอยคําที่บุคคลอื่นจะพึงกลาวกะทานมีอยู ๕ ประการคือ กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควร ๑ 
 กลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริง ๑ กลาวดวยคําออนหวานหรือหยาบคาย ๑ กลาวดวยคํามีประโยชน 
 หรือไรประโยชน ๑ มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว ๑ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เมื่อคนอื่นจะกลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควรก็ตาม จะกลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริงก็ตาม 
 จะกลาวดวยถอยคําออนหวานหรือหยาบคายก็ตาม จะกลาวดวยถอยคํามปีระโยชน หรือไร- 
 *ประโยชนก็ตาม จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาวกต็าม ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมในขอนั้น 



 พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไมแปรปรวน เราจักไมเปลงวาจาที่ลามก เราจักอนุเคราะห 
 ผูอื่นดวยสิ่งทีเ่ปนประโยชน เราจักมีเมตตาจิต ไมมีโทสะภายใน เราจักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคล 
 นั้น และเราจักแผเมตตาจิตอันเสมอดวยกระสอบหนังแมว ไพบูลย ใหญยิ่ง หาประมาณมิได 
 ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไปตลอดโลก ทุกทิศทกุทาง ซ่ึงเปนอารมณของจิตนั้นดังนี้ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เธอทัง้หลายพึงศึกษาดวยอาการดังที่กลาวมาน้ีแล. 
               พระโอวาทแสดงการเปรียบดวยเลื่อย 
      [๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากจะมีพวกโจรผูมีความประพฤติตํ่าชา เอาเลื่อยที่มีที่จับ 
 ทั้งสองขาง เลือ่ยอวัยวะใหญนอยของพวกเธอ แมในเหตุนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดมีใจคิดราย 
 ตอโจรเหลานั้น ภิกษุหรือภิกษุณีรูปน้ัน ไมชื่อวาเปนผูทําตามคําสั่งสอนของเรา เพราะเหตุที่อด- 
 กลั้นไมไดนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมในขอนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไม 
 แปรปรวน เราจักไมเปลงวาจาที่ลามก เราจักอนุเคราะหผูอืน่ดวยสิ่งทีเ่ปนประโยชน เราจกัมีเมตตา 
 จิตไมมีโทสะในภายใน เราจักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้น และเราจักแผเมตตาอันไพบูลย 
 ใหญยิ่ง หาประมาณมิได ไมมเีวร ไมมีพยาบาท ไปตลอดโลกทุกทิศทุกทาง ซ่ึงเปนอารมณ 
 ของจิตนั้น ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาดวยอาการดังที่กลาวมานี้แล. 
      [๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกเธอควรใสใจถึงโอวาท แสดงการเปรียบดวยเลือ่ยนี ้
 เนืองนิตยเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะไมมองเห็นทางแหงถอยคําที่มีโทษนอย หรือโทษมาก 
 ที่พวกเธอจะอดกลั้นไมได หรือยังจะมอียูบาง ไมมีพระเจาขา เพราะเหตุนั้นแหละ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พวกเธอจงใสใจถึงโอวาทแสดงการเปรียบดวยเลื่อยนี้เนืองนิตยเถิด ขอนั้นจักเปน 
 ประโยชนและความสุขแกพวกเธอสิ้นกาลนาน ดังนี้แล. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชมยนิดีภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                        จบ กกจูปมสูตร ที่ ๑ 
                         ----------- 
                        ๒. อลคัททูปมสูตร 
                     วาดวยขออุปมาดวยอสรพิษ 
      [๒๗๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน อนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็โดยสมยันั้นแล ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้ บังเกิดขึ้นแก 
 อริฏฐภิกษุ ผูเปนเหลากอของคนฆาแรงวา ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดย 
 ประการที่ธรรมทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้น 
 ไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง. ภิกษุมากหลายไดฟงแลววา ไดยินวา ทิฏฐิอันลามก 
 เห็นปานนี้ บังเกิดแกอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงวา ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมพีระภาค 
 ทรงแสดงแลว โดยประการทีธ่รรมทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึง 



 อันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง. คร้ังนั้น ภิกษุเหลานั้นเขาไป 
 หาอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรง แลวไดกลาวกะเธอดังนี้วา ดูกรอริฏฐผูมีอายุ ไดยินวา 
 ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้  บังเกิดขึ้นแกทานวา ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว 
 โดยประการทีธ่รรมทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรม 
 เหลานั้น ไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง ดังนี้จริงหรือ? อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอ 
 ของคนฆาแรงรับวา จริง ทานผูมีอายทุั้งหลาย ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว 
 โดยประการทีธ่รรมทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลา 
 นั้นไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง. คร้ังนั้นแล ภิกษุเหลานั้นปรารถนาจะปลดเปลื้อง 
 อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรง จากทิฏฐิอันลามกเห็นปานนั้น จึงซักไซ ไลเลียง สอบสวน 
 ดวยกลาววา ดกูรอริฏฐผูมีอายุ ทานอยาไดกลาวอยางนี้เลย อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาว 
 ตูพระผูมีพระภาคไมดีดอก เพราะพระผูมีพระภาคไมตรัสอยางนี้ ดูกรอริฏฐผูมีอายุ ธรรมทั้งหลาย 
 พระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตรายโดยอเนกปริยาย ก็แหละ ธรรมเหลานั้น 
 สามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลายซ่ึงมีความยินดนีอย 
 มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยยิ่ง พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลาย 
 มีอุปมาดวยรางกระดูก มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยยิ่ง พระผูม ี
 พระภาค ตรัสกามทั้งหลาย มอีุปมาดวยชิ้นเนื้อ ... พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลาย มีอปุมาดวยคบ 
 หญา ... พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลาย มอีุปมาดวยหลุมถานเพลิง พระผูมีพระภาคตรัสกาม 
 ทั้งหลาย มีอุปมาดวยความฝน ... พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลาย มีอปุมาดวยของขอยืม ... พระผูมี 
 พระภาคตรัสกามทั้งหลาย มีอปุมาดวยผลไม ... พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลาย มีอุปมาดวยเขยีง 
 ห่ันเน้ือ พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลาย มอีุปมาดวยหอก และหลาว ... พระผูมีพระภาคตรัส 
 กามทั้งหลาย มีอุปมาดวยศีรษะงูพิษ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยู 
 โดยยิ่ง. อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรง ถูกภิกษุเหลานั้นซักไซร ไลเลียง สอบสวนอยู 
 แมอยางนี้แล กย็ังกลาวยดึมั่นทิฏฐิอันลามกนัน้เอง ดวยกําลังทิฏฐิวา ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย 
 ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ธรรมทัง้หลาย ที่พระผูมีพระภาค 
 ตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง. 
                    อริฏฐภิกษุคานพระธรรมเทศนา 
      [๒๗๕] ในกาลใดแล ภิกษุเหลานั้น ไมสามารถเพ่ือจะปลดเปลื้องอริฏฐภิกษุผูเปน 
 เหลากอขอคนฆาแรงจากทิฏฐิอันลามกนั้น ในกาลน้ัน ภิกษุเหลานั้น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูม ี
 พระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้ บังเกิดขึ้นแกอริฏฐภิกษุผูเปน 
 เหลากอของคนฆาแรงวา ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ธรรม 
 ทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทํา 
 อันตรายแกผูซองเสพไดจริง ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลาย ไดฟงแลววา ไดยินวา 



 ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแกอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงวา เรารูทั่วถึงธรรมที่ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ธรรมทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคทรง แสดงแลววา 
 เปนธรรมกระทําอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถกระทําอันตรายแกผูซองเสพจริง ทีนั้นแล 
 ขาพระองคทั้งหลาย เขาไปหาอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงแลว ไดกลาวกะอริฏฐ 
 ภิกษุวา ดูกรอริฏฐผูมีอายุ ไดยินวา ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแกทานวา ขาพเจา 
 รูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ธรรมทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัส 
 แลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง 
 ดังนี้ จริงหรือ เมื่อขาพระองคทั้งหลายกลาวอยางนี้แลว อริฏฐภิกษุไดกลาวกะขาพระองคทั้งหลาย 
 วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ธรรม 
 ทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทํา 
 อันตรายแกผูซองเสพไดจริง ทีนั้น ขาพระองคทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องอริฏฐภิกษุจาก 
 ทิฏฐิอันลามกนั้น จึงซักไซ ไลเลียง สอบสวน ดวยกลาววา ดูกรอริฏฐผูมีอายุ ทานอยา 
 ไดกลาวอยางนี้เลย อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีดอก เพราะวา 
 พระผูมีพระภาคไมตรัสอยางนี้ ดูกรอริฏฐผูมีอายุ ธรรมทั้งหลายที่พระผูมพีระภาคตรัสแลววา 
 เปนธรรมกระทําอันตราย โดยอเนกปริยาย ก็แหละธรรมเหลานั้นสามารถทําอันตรายแกผูซอง 
 เสพไดจริง พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลายซ่ึงมีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคน 
 มาก โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยยิ่ง พระผูมพีระภาคตรัสกามทั้งหลาย มีอปุมาดวยรางกระดูก ฯลฯ 
 พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลาย มีอุปมาดวยศีรษะงูพิษ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษ 
 ในกามเหลานัน้มีอยูโดยยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ อริฏฐภิกษุถูกขาพระองคทั้งหลายซักไซ 
 ไลเลียง สอบสวนอยู แมอยางนี้แล ก็ยังกลาวยึดมั่นทิฏฐิอันลามกน้ันเอง ดวยกําลังทิฏฐิวา 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ธรรม 
 ทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถ 
 ทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง ขาแตพระองคผูเจริญ ในกาลใดแล ขาพระองคทั้งหลายไม 
 สามารถเพ่ือจะปลดเปลื้องอริฏฐภิกษุจากทิฏฐิอันลามกนั้น ในกาลน้ัน ขาพระองคทั้งหลายจึงกราบ 
 ทูลเนื้อความนีแ้ดพระผูมีพระภาค. 
                       ทรงติเตียนอริฏฐภิกษุ 
      [๒๗๖] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาวา มาเถิดภิกษุ เธอจง 
 เรียกอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงมาตามคําของเราวา ดูกรอริฏฐผูมีอายุ พระศาสดา 
 ยอมเรียกทาน. ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว จึงเขาไปหาอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคน 
 ฆาแรงถึงที่อยู แลวกลาวกะอริฏฐภิกษุวา ดูกรอริฏฐผูมีอายุ พระศาสดายอมตรัสเรียกทาน. 
 อริฏฐภิกษุรับตอภิกษุนั้นวาอยางนั้น ทานผูมีอายุ แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย 
 อภิวาท พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะอริฏฐภิกษุ 
 ผูเปนเหลากอของคนฆาแรงวา ดูกรอริฏฐ ไดยินวา ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้ บังเกิดขึ้นแกเธอวา 



 ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ธรรมทัง้หลายท่ีพระผูมีพระภาค 
 ตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพได 
 จริง ดังนี้ จริงหรือ? อริฏฐภิกษุกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูถึงธรรมที่ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ธรรมทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปน 
 ธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรบุรุษเปลา เธอรูถึงธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้ ตอใครแล. ดูกรบุรุษเปลา ธรรม 
 ทั้งหลายเรากลาววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย โดยอเนกปริยายมิใชหรือ? ก็แหละ ธรรม 
 เหลานั้นสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง เรากลาวกามทั้งหลายซ่ึงมีความยินดีนอย มีทุกข 
 มาก มีความคับแคบมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยยิ่ง เรากลาวกามทั้งหลายมีอุปมาดวยราง 
 กระดูก ... มีอุปมาดวยชิ้นเนือ้ ... มีอุปมาดวยคบหญา ... มีอุปมาดวยหลุมถานเพลิง ... มีอุปมาดวย 
 ความฝน ... มีอุปมาดวยของขอยืม ... มีอุปมาดวยผลไม ... มีอุปมาดวยเขียงห่ันเนื้อ ... มีอุปมาดวย 
 หอกและหลาว ... มีอุปมาดวยศีรษะงูพิษ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมี 
 โดยยิ่ง ดกูรบุรุษเปลา เออก็แล เธอกลาวตูเรา ขุดตนเองและประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก 
 ดวยทิฏฐิอันลามก อันตนถือเอาชั่วแลว กรรมน้ันแลจักมีแกเธอเพ่ือไมเปนประโยชน เพ่ือ 
 ทุกขสิ้นกาลนาน. คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายจงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เออก็ อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงนี้ แม 
 จะกระทําญาณใหสูงขึ้นในพระธรรมวินัยน้ีไดหรือ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผู 
 เจริญ ความสูงแหงญาณอะไรเลาจะพึงมีได กค็วามสูงขึ้นแหงญาณน้ันจักมไีมไดเลย. เมือ่ภิกษุ 
 ทั้งหลายกราบทูลอยางนี้แลว อริฏฐภิกษุเปนผูนิ่ง เกอเขิน นัง่คอตกกมหนา ซบเซา หมด 
 ปฏิภาณ. 
      [๒๗๗] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทราบวา อริฏฐภิกษุเปนผูนิ่ง เกอเขนิ คอตก 
 กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงไดตรัสกะอริฏฐภิกษุวา ดูกรบุรุษเปลา เธอจักปรากฏดวย 
 ทิฏฐิอันลามกของตนนั้นเองแล เราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้. คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเธอทั้งหลายรูถึงธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้ โดย 
 ประการที่อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงนี้ กลาวตูเรา ขุดตนเอง และประสพบาปมิใช 
 บุญเปนอันมาก ดวยทิฏฐิอันลามก อันตนถือเอาชั่วแลวดังนี้หรือ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
 ขอนั้นมีไมไดเลยพระเจาขา ดวยวาธรรมทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสแกขาพระองคทั้งหลาย โดย 
 อเนกปริยายวา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ก็แหละ ธรรมเหลานั้น สามารถทําอันตรายแกผู 
 ซองเสพไดจริง พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลาย มีความยินดีนอย มทีุกขมาก มีความคับแคนมาก 
 โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยยิ่ง พระผูมีพระภาคตรัสกามทั้งหลาย มีอุปมาดวยรางกระดูก มีทุกข 
 มาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยยิ่ง ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสกาม 
 ทั้งหลาย มีอุปมาดวยศีรษะงูพิษ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยู 
 โดยยิ่ง. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีแลว ภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้หลาย รูถึงธรรมที่เราแสดงแลว 



 อยางนี้ โดยประการที่ธรรมทัง้หลายท่ีเรากลาวแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย แกทาน 
 ทั้งหลายโดยอเนกปริยาย ก็แหละ ธรรมเหลาน้ัน สามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง เรา 
 กลาวกามทั้งหลาย มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมอียูโดยยิ่ง 
 เรากลาวกามทัง้หลาย มีอุปมาดวยรางกระดูก มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้น 
 มีอยูโดยยิ่ง ฯลฯ เรากลาวกามทั้งหลาย มีอุปมาดวยศีรษะงูพิษ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก 
 เออก็แล อริฏฐ ภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงนี้ กลาวตูเรา ขุดตนเอง และประสพบาปมิใช 
 บุญเปนอันมาก ดวยทิฏฐิอันลามก อันตนถือเอาชั่วแลว กรรมนั้นแลจักมีแกเธอผูเปนบุรุษเปลา 
 เพ่ือไมเปนประโยชน เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอจักเสพกามท้ังหลาย 
 นอกจากกาม นอกจากกามสัญญา นอกจากกามวิตก ขอนั้นไมเปนฐานะจะมีได. 
                       บุรุษเปลาเรียนธรรม 
      [๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษเปลา บางพวกในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม 
 คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ 
 บุรุษเปลาเหลานั้น เลาเรียนธรรมนั้นแลว ยอมไมไตรตรองเน้ือความแหงธรรมเหลานั้นดวย 
 ปญญา ธรรมเหลานั้น ยอมไมควรซ่ึงการเพงแกบุรุษเปลาเหลานั้น ผูไมไตรตรองเน้ือความดวย 
 ปญญา บุรุษเปลาเหลานั้นเปนผูมีความขมผูอืน่เปนอานิสงส และมีการเปลื้องเสียซ่ึงความนินทา 
 เปนอานิสงส ยอมเลาเรียนธรรม ก็กุลบุตรทั้งหลาย ยอมเลาเรียนธรรมเพ่ือประโยชนอันใด 
 บุรุษเปลาเหลานั้น ยอมไมไดเสวยประโยชนนั้นแหงธรรมนั้น ธรรมเหลานั้น อันบุรุษเปลา 
 เหลานั้นเรียนไมดีแลว ยอมเปนไปเพ่ือความไมเปนประโยชน เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน ขอนัน้ 
 เปนเพราะอะไร เพราะธรรมทั้งหลายอันตนเรียนไมดีแลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน 
 บุรุษผูมีความตองการดวยงูพิษ เสาะหางูพิษ เที่ยวแสวงหางูพิษเขาพึงพบงูพิษตัวใหญ พึงจับงูพิษ 
 นั้นที่ขนดหรือที่หาง งูพิษน้ันพึงแวงกัดเขาทีข่อมือ ที่แขน หรือที่อวัยวะใหญนอยแหงใดแหงหนึ่ง 
 เขาพึงถึงความตาย หรือความทุกขปางตาย มกีารกัดน้ันเปนเหตุ ขอนั้นเปนเหตุเพราะอะไร 
 เพราะงูพิษตนจับไมดีแลว แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกบุรุษเปลา บางพวกในธรรมวินัยนี้ 
 ก็ฉันนั้นนั่นแล ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ... อัพภูตธรรม เวทัลละ บุรุษเปลาเหลานั้น 
 เลาเรียนธรรมนั้นแลว ยอมไมไตรตรองเน้ือความแหงธรรมเหลานั้นดวยปญญา ธรรมเหลานั้น 
 ยอมไมควรซ่ึง การเพงแกบุรุษเปลาเหลานั้น ผูไมไตรตรองเน้ือความดวยปญญา บุรุษเปลาเหลา 
 นั้นเปนผูมีการขมผูอื่นเปนอานิสงส และมีการเปลื้องเสียซ่ึงความนินทาเปนอานิสงส ยอม 
 เลาเรียนธรรม ก็กุลบุตรทั้งหลาย ยอมเลาเรียนธรรมเพ่ือประโยชนอันใด บุรุษเปลาเหลานั้น 
 ยอมไมไดเสวยประโยชนนั้นแหงธรรมนั้น ธรรมเหลานั้น  อันบุรุษเปลาเหลานั้นเรียนไมดแีลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือความไมเปนประโยชน เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะ 
 ธรรมทั้งหลาย อันตนเรียนไมดีแลว. 
                        กุลบุตรเรียนธรรม 
      [๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางพวกในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม 



 คือสุตตะ เคยยะ ... อัมภูตธรรม เวทัลละ กุลบุตรเหลานั้น เลาเรียนธรรมนั้นแลว ยอม 
 ไตรตรองเน้ือความแหงธรรมเหลานั้น ดวยปญญา ธรรมเหลานั้น ยอมควรซ่ึงการเพงแกกุลบุตร 
 เหลานั้น ผูไตรตรองซ่ึงเนื้อความดวยปญญา กุลบุตรเหลานั้น ไมเปนผูมกีารขมผูอื่นเปน 
 อานิสงส และไมมีการเปลื้องเสียซ่ึงความนินทาเปนอานิสงส ยอมเลาเรียนธรรม และกุลบุตร 
 เหลานั้น ยอมเลาเรียนธรรมเพ่ือประโยชนใด ยอมไดเสวยประโยชนนั้นแหงธรรมนั้น ธรรม 
 เหลานั้นอันกุลบุตรเหลานั้นเรียนดีแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขสิ้นกาลนาน 
 ขอนี้เปนเพราะเหตุอะไร เพราะธรรมทั้งหลายอันตนเรียนดแีลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน 
 บุรุษผูมีความตองการงูพิษ เสาะหางูพิษ เที่ยวแสวงหางูพิษ เขาพึงพบงูพิษตัวใหญ พึงกดงูพิษ 
 นั้นไวมั่นดวยไมมีสัณฐานเหมอืนเทาแพะ คร้ันกดไวมั่นดวยไมมีสัณฐานเหมือนเทาแพะแลว 
 จับที่คอไวมั่น ถึงแมงูพิษน้ันพึงรัดมือ แขน หรืออวัยวะใหญนอยแหงใดแหงหนึ่ง ของบุรุษ 
 นั้นดวยขนด กจ็ริง ถึงอยางนั้น เขาไมถึงความตาย หรือความทุกขปางตาย ซ่ึงมีการพันนั้น 
 เปนเหตุ ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะงูพิษอันตนจับไวมั่นแลว แมฉนัใด กุลบุตรบางพวก 
 ในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นนั่นแล ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
 อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ กุลบุตรเหลานั้นเลาเรียนธรรมนั้นแลว ยอม 
 ไตรตรองเน้ือความแหงธรรมเหลานั้นดวยปญญา ธรรมเหลานั้น ยอมควรซ่ึงการเพงแกกุลบุตร 
 เหลานั้น ผูไตรตรองซ่ึงเนื้อความดวยปญญา กุลบุตรเหลานั้น ไมเปนผูมกีารขมผูอื่นเปน 
 อานิสงส และไมมีการเปลื้องเสียซ่ึงความนินทาเปนอานิสงส ยอมเลาเรียนธรรม และกุลบุตร 
 เหลานั้น ยอมเลาเรียนธรรมเพ่ือประโยชนใด ยอมไดเสวยประโยชนนั้นแหงธรรมนั้น ธรรม 
 เหลานั้นอันกุลบุตรเหลานั้นเรียนดีแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขสิ้นกาลนาน 
 ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะธรรมทั้งหลายอันตนเรียนดีแลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
 เหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงรูถึงเนื้อความแหงภาษิตของเราอยางใด พึงทรงจําไวอยางนั้นเถิด ก็แล 
 ทานทั้งหลาย ไมพึงรูถึงเนื้อความแหงภาษิตของเรา พึงสอบถามเรา หรือถามภิกษุผูฉลาดก็ได 
 เราจักแสดงธรรมมีอุปมาดวยแพแกทานทั้งหลาย เพ่ือตองการสลัดออก ไมใชเพ่ือตองการจะ 
 ยึดถือ ทานทั้งหลายจงฟงธรรมนั้น จงใสใจไวใหดี เราจักกลาว. ภิกษุเหลาน้ัน ทูลรับพระผู 
 มีพระภาคแลว. 
                       ธรรมเปรียบเหมือนแพ 
      [๒๘๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูเดินทางไกล 
 พบหวงนํ้าใหญ ฝงขางนี้ นารังเกียจ มีภัยต้ังอยูเฉพาะหนา ฝงขาโนมเกษม ไมมีภัย ก็แหละ 
 เรือหรือสะพานสําหรับขาม เพ่ือจะไปสูฝงโนน ไมพึงมี บุรุษน้ันพึงดําริอยางนี้วา หวงนํ้านี้ใหญ 
 แล ฝงขางนี้นารังเกียจ มีภัยต้ังอยูเฉพาะหนา ฝงขางโนนเกษม ไมมีภัย ก็แหละเรือหรือ 
 สะพานสําหรับขาม เพ่ือจะไปสูฝงโนน ยอมไมมี ถากระไร เราพึงรวบรวมหญา ไม กิ่งไม และ 
 ใบไมมาผูกเปนแพ แลวอาศัยแพนั้น พยายามดวยมือและเทา พึงขามถึงฝงไดโดยความสวัสดี. 
 ทีนี้แล บุรุษน้ันรวบรวมหญา ไม กิ่งไม และใบไมมาผูกเปนแพ อาศัยแพนั้น พยายามดวยมือ 



 และเทา พึงขามถึงฝงโดยความสวัสดี บุรุษน้ันขามไปสูฝงไดแลว พึงดําริ อยางนี้วา แพนี้มี 
 อุปการะแกเรามากแล เราอาศัยแพนี้พยายามอยูดวยมือและเทา ขามถึงฝงไดโดยความสวสัดี ถา 
 กระไร เรายก แพนี้ขึ้นบนศีรษะ หรือแบกที่บา แลวพึงหลีกไปตามความปรารถนา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันผูกระทําอยางนี้ จะชือ่วากระทําถูกหนาที่ในแพ 
 นั้นบางหรือหนอ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขอนั้นชื่อวาทําไมถูก พระเจาขา? พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษน้ันกระทําอยางไร จึงจะช่ือวาทําถูกหนาที่ในแพน้ัน? ในขอนี้ 
 บุรุษน้ันขามไปสูฝงแลว พึงดําริอยางนี้วา แพนี้มีอุปการะแกเรามากแล เราอาศัยแพนี้ 
 พยายามอยูดวยมือและเทา จึงขามถึงฝงได โดยสวัสดี ถากระไร เราพึงยกแพนี้ขึ้นวางบนบก 
 หรือใหลอยอยูในน้ําแลว พึงหลีกไปตามความปรารถนา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษน้ันกระทํา 
 อยางนี้แล จึงจะช่ือวากระทําถูกหนาที่ในแพน้ัน แมฉันใด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรม 
 มีอุปมาดวยแพ เพ่ือตองการสลัดออก ไมใชเพ่ือตองการยึดถือ ฉันนั้นแล เธอทั้งหลายรูถึง 
 ธรรมมีอุปมาดวยแพที่เราแสดงแลวแกทานทัง้หลาย พึงละแมซ่ึงธรรมทั้งหลาย จะปวยกลาวไป 
 ไยถึงธรรมเลา. 
                         เหตุแหงทิฏฐิ ๖ 
      [๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงทิฏฐิ ๖  ประการเหลานี้. ๖ ประการ เปนไฉน? 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนในโลกน้ี ผูไมไดสดบั ไมเห็นพระอริยะทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรม 
 ของพระอริยะ ไมไดรับแนะนาํในธรรมของพระอริยะ ไมเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของ 
 สัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอมพิจารณาเห็นรูปวา นั่นของเรา 
 เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเห็นเวทนาวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่น 
 เปนอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเห็นสัญญาวา นั่นของเรา เราเปนนั้น  นั่นเปนอัตตาของเรา 
 ยอมพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา ยอมพิจารณา 
 เห็นรูปที่เห็นแลว เสียงที่ฟงแลว กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่ทราบแลว อารมณที่รูแจงแลว 
 ถึงแลว แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั้นเปนอัตตาของเรา 
 ยอมพิจารณาเห็นเหตุแหงทิฏฐิวา นั้นโลก นั้นอัตตาในปรโลก เรานั่นจักเปนผูเทีย่ง ยั่งยืน 
 คงที่ ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักต้ังอยูเสมอดวยความเที่ยงอยางนั้นวา นั่นของเรา 
 เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวกผูสดับแลว ผูเห็น 
 พระอริยะทั้งหลาย ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไดรับแนะนําดีแลวในธรรมของพระอริยะ เห็น 
 สัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไดรับแนะนําดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอมพิจารณา 
 เห็นรูปวา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา ยอมพิจารณา เห็นเวทนาวา 
 นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนัน่ นั่นไมใชอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเห็นสัญญาวา นั่นไมใช 
 ของเรา เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายวา นั่นไมใช 
 ของเรา เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแลว เสียงที่ฟงแลว 
 กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่ทราบแลว อารมณที่รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว ใครครวญแลว 



 แลวดวยใจวา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเห็นเหตุ 
 แหงทิฏฐิวา นั่นโลก นั่นตน ในปรโลก เรานั้นจักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน คงที่ ไมมีความ 
 แปรปรวนเปนธรรมดา จักต้ังอยูเสมอดวยความเที่ยงอยางนัน้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น 
 นั่นไมใชอัตตาของเรา พระอริยสาวกนั้นพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมไมสะดุง ในเพราะส่ิงที่ไม 
 มีอยู. 
                          ความสะดุง ๒ 
      [๒๘๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อความพินาศแหงบริขารในภายนอกไมมี ความสะดุงพึงมีได 
 หรือหนอแล? พระผูมีพระภาคตรัสวา พึงมีได ภิกษุบุคคลบางคนในโลกน้ีมคีวามเห็นอยางนี้วา 
 สิ่งนั้นไดมีแลวแกเราหนอ สิ่งนั้นยอมไมมีแกเราหนอ สิ่งนั้นพึงมีแกเราหนอ เราไมไดสิ่งนัน้ 
 หนอ บุคคลนั้นยอมเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ครํ่าครวญตีอก ถึงความลุมหลง ดูกรภิกษุ เมื่อความ 
 พินาศ แหงบริขารในภายนอกไมมี ความสะดุง ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้แล. ภิกษุนั้นทูลถามวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อความพินาศแหงบริขารในภายนอกไมมี ความไมสะดุงพึงมีหรือ? 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา พึงมี ภิกษุ บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมมีความเห็นอยางนี้วา สิ่งนั้น 
 ไดมีแลวแกเราหนอ สิ่งนั้นยอมไมมีแกเราหนอ สิ่งนั้นพึงมีแกเราหนอ เราจะไมไดสิ่งนั้นหนอ 
 บุคคลนั้น ยอมไมเศราโศก ไมลําบาก ไมรํ่าไร ไมครํ่าครวญตีอก ไมถึงความลุมหลง ดูกร 
 ภิกษุ เมื่อความพินาศแหงบริขารในภายนอกไมมี ความไมสะดุง ยอมมีไดดวยอาการอยางนีแ้ล. 
 ภิกษุนั้นทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมือ่ความพินาศแหงบริขารในภายในไมมี ความสะดุง 
 พึงมีหรือหนอแล? พระผูมีพระภาคตรัสวา พึงมี ภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความเห็น 
 อยางนี้วา นั้นโลก นั้นอัตตา ในปรโลก เรานั้นจักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน คงที่ ไมมีความ 
 แปรปรวนเปนธรรมดา จักต้ังอยูเสมอดวยความเที่ยงอยางนัน้ บุคคลเหลานั้น ยอมฟงตอตถาคต 
 หรือสาวกของตถาคต ผูแสดงธรรมอยู เพ่ือถอนขึ้นซ่ึงทิฏฐิ เหตุแหงทิฏฐิ ความต้ังมั่นแหง 
 ทิฏฐิ ความกลัดกลุมดวยทิฏฐิ และเชื้อแหงความยึดมั่นทัง้หมด เพ่ือระงับสังขารทั้งหมด เพ่ือ 
 สละคืนอุปธิทัง้หมด เพ่ือความสิ้นแหงตัณหา เพ่ือความสํารอก เพ่ือความดบั เพ่ือนิพพาน. 
 บุคคลมีความเห็นอยางนี้วา เราจักขาดสูญแนแท จักฉิบหายแนแท จักไมมีแนแท บุคคลนั้น 
 ยอมเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ครํ่าครวญตีอก ถึงความลุมหลง ดูกรภิกษุ เมื่อความพินาศแหง 
 บริขารในภายในไมมี ความสะดุง ยอมมีไดดวยอาการอยางนีแ้ล. ภิกษุนั้นทูลถามวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ เมื่อความพินาศแหงบริขารในภายในไมม ีความไมสะดุงพึงมีไดหรือ? พระผูมี 
 พระภาคตรัสวา พึงมี ภิกษุ บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมมีความเห็นอยางนี้วา นั้นโลก นั้นอัตตา 
 ในปรโลก เรานั้นจักเปนผูเทีย่ง ยั่งยืน คงที่ ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักต้ังอยูเสมอ 
 ดวยความเทีย่งอยูอยางนั้น บุคคลนั้น ยอมฟงตอตถาคตหรือตอสาวกของตถาคตผูแสดงธรรมอยู 
 เพ่ือถอนขึ้นซ่ึงทิฏฐิ เหตุแหงทิฏฐิ ความต้ังมั่นแหงทิฏฐิ ความกลัดกลุมดวยทิฏฐิ และเชือ้ 
 แหงความยึดมัน่ทั้งหมด เพ่ือระงับสังขารทั้งหมด เพ่ือความสละคืนอุปธิทั้งหมด เพ่ือความสิ้น 



 แหงตัณหา เพ่ือความสํารอก เพ่ือความดับ เพ่ือนิพพาน. บุคคลนั้นไมมีความเห็นอยางนี้วา 
 เราจักขาดสูญแนแท จักฉิบหายแนแท จักไมมีแนแท บุคคลนั้น ยอมไมเศราโศก ไมลําบาก 
 ไมรํ่าไร ไมครํ่าครวญตีอก ไมถึงความลุมหลง ดูกรภิกษุ เมื่อความพินาศแหงบริขารในภายใน 
 ไมมี ความไมสะดุง ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้แล. 
      [๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย พึงกําหนดถือเอาเคร่ืองบริขารที่ควรกําหนด 
 ถือเอา ซ่ึงเปนของเทีย่ง ยั่งยนื คงที่ ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ต้ังอยูเสมอดวยความ 
 เที่ยงอยางนั้น เธอทั้งหลาย ยอมเห็นเคร่ืองบริขารที่ควรกําหนดถือเอา ซ่ึงเปนของเทีย่ง ยั่งยืน 
 คงที่ ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ต้ังอยูเสมอดวยความเที่ยงอยางนั้นหรือไม? ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลาย ไมเห็นเคร่ืองบริขารที่ควรกําหนดถือเอา 
 นั้นเลย. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ภิกษุทั้งหลาย เราก็ยังไมพิจารณาเห็นเคร่ืองบริขาร 
 ที่ควรกําหนดถือเอา ซ่ึงเปนของเที่ยง ยั่งยืน คงที่ ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ต้ังอยู 
 เสมอดวยความเที่ยงอยางนั้น. เธอทั้งหลาย พึงเขาไปยึดถืออัตตวาทุปาทาน ซ่ึงไมเปนที่บังเกิด 
 ความโศก ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เธอทั้งหลายเห็นอัตตวาทุปาทาน ซ่ึงไมเปน 
 ที่บังเกิดความโศก ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส หรือไม? 
      ขาพระองคทั้งหลายไมเห็นอัตตวาทุปาทาน ซ่ึงไมเปนที่บังเกิดความโศก ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัส และอปุายาสเลย พระเจาขา. 
      ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเรากย็ังไมพิจารณาเห็นอัตตวาทุปาทาน ซ่ึงไมเปนที่บังเกิด 
 ความโศก ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส. เธอทั้งหลาย พึงอาศัยทิฏฐินิสัย ซ่ึงไม 
 เปนที่บังเกิดความโศก ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปยาส เธอท้ังหลายเห็นทิฏฐินิสัย ซ่ึง 
 ไมเปนที่บังเกดิความโศก ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปยาส หรือไม? 
      ขาพระองคทั้งหลายไมเห็นทิฏฐินิสัย ซ่ึงไมเปนที่บังเกดิความโศก ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัส และอปุายาสเลย พระเจาขา? 
      ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเรากย็ังไมพิจารณาเห็นทิฏฐินิสัย ซ่ึงไมเปนที่บังเกดิความโศก 
 ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอปุายาส. 
                           พาลธรรม 
      [๒๘๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่ออัตตามีอยู บริขารที่เนื่อง 
 ดวยอัตตามีก็พึงมีวา ของเรา. 
      อยางนั้น พระเจาขา: 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมือ่บริขารเนื่องอัตตามีอยู อัตตาพึงมีวาของเรา. 
      อยางนั้น พระเจาขา: 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออัตตาและบริขารเนื่องดวยอัตตาที่บุคคลถือเอาไมได โดยความ 
 เปนของจริง โดยความเปนของแท เหตุแหงทิฏฐิวา นั้นโลก นั้นอัตตา ในปรโลก เรานั้น 
 จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน คงที่ ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักต้ังอยูดวยความเที่ยงอยางนั้น 



 ขอนี้เปนพาลธรรมบริบูรณสิ้นเชิงมิใชหรือ? 
      ขอนี้ ไฉนจะไมพึงเปน พระเจาขา เปนพาลธรรมบริบูรณสิ้นเชิงทีเดียว พระเจาขา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง? 
      ไมเที่ยง พระเจาขา. 
      ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสขุเลา? 
      เปนทุกข พระเจาขา. 
      ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรม ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา 
 นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา? 
      ขอนั้นไมควรเลย พระเจาขา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันไฉน เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... 
 ทั้งหลาย ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเทีย่ง? 
      ไมเที่ยง พระเจาขา. 
      ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสขุ. 
      เปนทุกข พระเจาขา? 
      ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้น 
 วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา? 
      ขอนี้ไมควรเลย พระเจาขา. 
      เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีต อนาคต และ 
 ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอยีด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล 
 รูปทั้งปวง เธอทั้งหลาย พึงเห็นดวยปญญา อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา 
 เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... 
 สังขารเหลาใดเหลาหน่ึง ... วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปน 
 ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอยีด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล วิญญาณ 
 ทั้งปวง เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา 
 เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา. 
                        สมัญญาผูหมดกิเลส 
      [๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย 
 ทั้งในรูป ทั้งในเวทนา ทั้งในสญัญา ทั้งในสังขารทั้งหลาย ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลาย 
 กําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เมือ่หลุดพนแลว ก็มีญาณรูวา หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา 
 ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้ มไิดมีอีก. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา ผูมีลิ่มคืออวิชชาอันยกข้ึนแลว ดังนีบ้าง วาผูมีเคร่ือง 
 แวดลอม คือกมัมาภิสังขารอันร้ือเสียแลว ดงันี้บาง วาผูมีเสาระเนียดคอืตัณหาอันถอนขึ้นแลว 
 ดังนี้บาง วาผูไมมีบานประตูคือสังโยชน ดังนีบ้าง วาผูประเสริฐ มีธงคือมานะอันปลงลงแลว 



 มีภาระอันปลงลงแลว ผูพรากแลว ดังนี้บาง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมลีิ่มคืออวิชชาอนัยก 
 ขึ้นแลว อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละอวิชชาไดแลว ตัดราก 
 ขาดแลว กระทาํใหเปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมีสืบไป มอีันไมบังเกิดขึน้ตอไปเปน 
 ธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีลิ่มคืออวิชชาอันยกข้ึนแลวดวยอาการอยางนี้แล. ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีเคร่ืองแวดลอม คอืกัมมาภิสังขารอันร้ือเสียแลวอยางไรเลา? ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ และสังขารคือชาติ อันใหซ่ึงภพใหมไดแลว ตัดราก 
 ขาดแลว กระทาํใหเปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมีสืบไป มอีันไมบังเกิดขึน้ตอไปเปน 
 ธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีเคร่ืองแวดลอมคอืกัมมาภิสังขารอันร้ือเสียแลว ดวย 
 อาการอยางนี้แล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีเสาระเนียดคือตัณหาอันถอน 
 ขึ้นอยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละตัณหาไดแลว ตัดรากขาดแลว 
 กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมีสืบไป มีอันไมบังเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีเสาระเนียดคอืตัณหาอันถอนขึ้นแลว ดวยอาการอยางนี้แล. ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมมบีานประตูคือสังโยชนอยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน 
 ถึงความไมมีสืบไป มีอันไมบังเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมมบีาน 
 ประตูคือสังโยชน ดวยอาการอยางนี้แล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูประเสริฐ มีธงคือมานะ 
 อันปลงลงแลว มีภาระอันปลงแลว พรากแลวอยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน 
 พระธรรมวินัยนี้ ละอัสมิมานะไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ถึงความ 
 ไมมีสืบไป มีอันไมบังเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูประเสริฐ มีธงคือ 
 มานะอันปลงลงแลว มีภาระอันปลงลงแลว พรากแลว ดวยอาการอยางนี้แล. 
                  การวางใจเปนกลางในลาภสักการะ 
      [๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย พรอมดวยพระอินทร พรอมดวยพรหม 
 พรอมดวยปชาบดี แสวงหาภิกษุผูไมมีจิตอันหลุดพนแลวอยางนี้แล ยอมไมประสบวา วิญญาณ 
 ของตถาคตอาศัยแลวซ่ึงที่นี้ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวตถาคต 
 [บุคคลเชนนั้น] วาใครๆ ไมจําตองกลาวในทฏิฐิธรรม. สมณพราหมณพวกหนึ่งกลาวตูเราผู 
 ผูกลาวอยางนีแ้ล ผูบอกอยางนี้ ดวยมุสาวาทเปลาๆ อันไมมจีริง อันไมเปนจริงวา 
 พระสมณโคดม เปนผูใหสัตวพินาศ ยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิดแหง 
 สัตวผูมีอยู. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะกลาวอยางใด และไมกลาวอยางใดก็หาไม ทานสมณ- 
 *พราหมณเลานั้น ก็ยังกลาวตูเราดวยมุสาวาทเปลาๆ อันไมมีจริง อันไมเปนจริงวา พระสมณโคดม 
 เปนผูใหสัตวพินาศ ยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิดแหงสัตวผูมีอยู. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมบัญญัติทุกข และความดับทุกข ทั้งในกาลกอนและในกาลบัดน้ี. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาบุคคลเหลาอื่นยอมดา ยอมบริภาษ ยอมโกรธ ยอมเบียดเบียน 
 ยอมกระทบกระเทยีบตถาคต ในการประกาศสัจจะ ๔ ประการนั้น ตถาคตก็ไมมีความอาฆาต ไมมี 



 ความโทมนัส ไมมีจิตยินราย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาชนเหลาอื่น ยอมสักการะ ยอมเคารพ 
 ยอมนับถือ ยอมบูชาตถาคต ในการประกาศสัจจะ ๔ ประการนั้น ตถาคตก็ไมมีความยินด ี
 ไมมีความโสมนัส ไมมีใจเยอหยิ่งในปจจัยทัง้หลาย มีสักการะเปนตนนั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ถาวาชนเหลาอื่น ยอมสักการะ ยอมเคารพ ยอมนับถือ ยอมบูชาตถาคต ในการประกาศ 
 สัจจะ ๔ ประการนั้น ตถาคตมีความดําริอยางนี้ ในปจจัยทั้งหลายมีสักการะเปนตนนั้นวา 
 สักการะเห็นปานนี้ บุคคลกระทําแกเราในขันธปญจกที่เรากําหนดรูแลวในกาลกอน. 
      [๒๘๗] เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย ถาแมวา ชนเหลาอื่นพึงดา พึงบริภาษ 
 พึงโกรธ พึงเบียดเบียน พึงกระทบกระเทยีบทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายไมพึงกระทําความอาฆาต 
 ไมพึงกระทําความโทมนัส ไมพึงกระทําความไมชอบใจ ในชนเหลาอื่นนั้น. เพราะเหตุนั้นแล 
 ภิกษุทั้งหลาย แมถาวา ชนเหลาอื่นพึงสักการะ พึงเคารพ พึงนับถือ พึงบูชาทานทั้งหลาย 
 ทานทั้งหลาย ไมพึงกระทําความยินดี ความโสมนัส ไมพึงกระทําความเยอหยิ่งแหงใจในปจจัย 
 ทั้งหลายมีสักการะเปนตนนั้น. เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย แมถาวา ชนเหลาอื่น 
 พึงสักการะ พึงเคารพ พึงนับถือ พึงบูชาทานทั้งหลาย ทานทัง้หลาย พึงดําริอยางนี้ ในปจจยั 
 ทั้งหลายมีสักการะเปนตนนั้นวา สักการะเห็นปานนี้ บุคคลกระทําแกเราทั้งหลาย ในขันธปญจก 
 ที่เราทั้งหลายกําหนดรูแลวในกาลกอนๆ เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของทาน 
 ทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนัน้ทานทั้งหลายละไดแลว จักมีเพ่ือประโยชน 
 เพ่ือความสุข สิ้นกาลนาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งอะไรเลา ไมใชของทานทัง้หลาย รูป 
 ไมใชของทานทั้งหลาย ทานทัง้หลายจงละรูปนั้นเสีย รูปน้ันทานทั้งหลายละไดแลว จักมเีพ่ือ 
 ประโยชน เพ่ือความสุข สิ้นกาลนาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนาไมใชของทานทั้งหลาย 
 ทานทั้งหลายจงละเวทนาน้ันเสีย เวทนานั้นทานทั้งหลายละไดแลว จักมีเพ่ือประโยชน เพ่ือ 
 ความสุข สิ้นกาลนาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาไมใชของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละ 
 สัญญาน้ันเสีย สัญญาน้ันทานทั้งหลายละไดแลว จักมีเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข สิ้นกาลนาน. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไมใชของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละสังขารเหลาน้ันเสีย 
 สังขารเหลานั้นทานทั้งหลายละไดแลว จักมีเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข สิ้นกาลนาน. ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณไมใชของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสีย วิญญาณน้ัน 
 ทานทั้งหลายละไดแลว จักมเีพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข สิ้นกาลนาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ชนพึงนําไป พึงเผาหรือ พึงกระทําหญา ไม กิ่งไม 
 และใบไม ในพระวิหารเชตวันนี้ ตามความปรารถนา ทานทั้งหลายพึงดําริอยางนี้ บางหรือ 
 หนอวา ชนยอมนําไป ยอมเผา หรือยอมกระทําเราทั้งหลาย ตามความปรารถนา? 
      ไมเปนไดเลย พระเจาขา. 
      ขอนั้นเปนเพราะเหตุแหงอะไร? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวานั้นไมใชอัตตา หรือบริขารท่ีเนื่องดวยอัตตาของ 
 ขาพระองคทั้งหลาย. 



      อยางนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลาย จงละสิ่งนั้น 
 เสีย สิ่งนั้นทานทั้งหลายละไดแลว จักมีเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข สิ้นกาลนาน. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย รูปไมใชของทานทัง้หลาย ทานทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปน้ันทานทั้งหลายละไดแลว 
 จักมีเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข สิ้นกาลนาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนาไมใชของ 
 ทานทั้งหลาย ... วิญญาณไมใชของทานทั้งหลาย ... สังขารทั้งหลาย ไมใชของทานทั้งหลาย ... 
 วิญญาณไมใชของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสีย วิญญาณน้ันทานทั้งหลาย 
 ละไดแลว จักมเีพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข สิ้นกาลนาน. 
                        ผลแหงการละกเิลส 
      [๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากลาวไวดีแลวอยางนี้ เปนของต้ืน เปดเผย 
 ปรากฏ แยกขยายแลว ภิกษุเหลาใด เปนพระอรหันต มีอาสวะส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว 
 มีกิจที่จําตองทาํ ทําเสร็จแลว มีภาระ ปลงลงแลว ลุถึงประโยชนของตนแลว มีสัญโญชนใน 
 ภพหมดส้ินแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุเหลานั้นยอมไมมีวัฏฏะ เพ่ือจะบัญญัติตอไป. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากลาวไวดีแลวอยางนี้ เปนของต้ืน เปดเผย ปรากฏ แยกขยาย 
 แลว ภิกษุเหลาใดละโอรัมภาคิยสัญโญชนทั้ง ๕ ประการ ไดแลว ภิกษุเหลานั้นทั้งหมดเปน 
 โอปปาติกะ ปรินิพพานในโลกน้ัน มีการไมกลบัจากโลกน้ันเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ในธรรมที่เรากลาวไวดีแลวอยางนี้ เปนของต้ืน เปดเผย ปรากฏ แยกขยายแลว ภิกษุเหลาใด 
 ละสัญโญชน ๓ ประการไดแลว กับมีราคะโทสะและโมหะบางเบา ภิกษุเหลานั้นทั้งหมด เปน 
 พระสกทาคามี มาสูโลกนี้คราวเดียวเทานั้น จกักระทําที่สดุแหงทุกขได. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใน 
 ธรรมที่เรากลาวไวดีแลวอยางนี้ เปนของต้ืน เปดเผย ปรากฏ แยกขยายแลว ภิกษุเหลาใด 
 ละสัญโญชน ๓ ประการไดแลว ภิกษุเหลานั้นทั้งหมด เปนพระโสดาบัน ผูมีอันไมตกตํ่าเปน 
 ธรรมดา เปนผูเที่ยง มีปญญาเคร่ืองตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรา 
 กลาวไวดีแลวอยางนี้ เปนของต้ืนเปดเผย ปรากฏ แยกขยายแลว ภิกษุเหลาใด ผูเปนธมัมานุสารี 
 เปนสัทธานุสารี ภิกษุเหลานั้นทั้งหมด มีปญญาเปนเคร่ืองตรัสรูดีเปนที่ไปในเบ้ืองหนา. ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากลาวไวดีแลวอยางนี้ เบ้ืองของต้ืน เปดเผย ปรากฏ แยกขยายแลว 
 บุคคลเหลาใด มีเพียงความเชือ่ เพียงความรักในเรา บุคคลเหลานั้นทั้งหมด เปนผูมีสวรรค 
 เปนที่ไปในเบ้ืองหนา. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น มีใจชื่นชม 
 เพลิดเพลินภาษิตของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล. 
                       จบ อลคัททูปมสูตรที่ ๒ 
                         ----------- 
                          ๓. วัมมิกสูตร 
                      วาดวยปริศนาจอมปลวก 
      [๒๘๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 



      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระกุมารกัสสปะพักอยูที่ปาอันธวัน. คร้ัง 
 นั้น เทวดาองคหน่ึง มีวรรณงามยิ่ง เมื่อราตรีลวงปฐมยามแลว ยังปาอันธวันทั้งสิ้นใหสวาง 
 เขาไปหาทานพระกุมารกัสสปะถึงที่อยู ไดยนื ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกลาวกะทานพระกุมาร 
 กัสสปะดังนี้วา ดูกรภิกษุ จอมปลวกน้ีพนควันในกลางคืน ลกุโพลงในกลางวัน พราหมณได 
 กลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงเอาศาตราไปขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นลิ่มสลกั 
 จึงเรียนวา ลิ่มสลักขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงยกลิ่มสลักขึ้นเอาศาตราขุดดู. 
 สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นอึ่ง จึงเรียนวา อึ่งขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ 
 เจาจงยกอึ่งขึ้น เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลง ไดเห็นทาง ๒ แพรง จึงเรียนวา ทาง ๒ 
 แพรง ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงกนทาง ๒ แพรงเสีย เอาศาตราขุด 
 ดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นหมอกรองน้ําดาง จึงเรียนวา หมอกรองน้ําดาง ขอรับ. 
 พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงยกหมอกรองน้ําดางขึ้น เอาศาตราขุดลง. สุเมธะ 
 เอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นเตา จึงเรียนวาเตาขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ 
 เจาจงยกเตาขึ้น เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นเขยีงห่ันเนื้อ จึง 
 เรียนวา เขียงห่ันเนื้อ ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงยกเขียง 
 ห่ันเน้ือขึ้น เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นชิ้นเน้ือ จึงเรียนวาชิ้นเนื้อ ขอรับ 
 พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงยกชิ้นเนื้อขึ้น เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลง 
 ไป ไดเห็นนาค จึงเรียนวา นาคขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา นาคจงอยู เจาอยาเบียดเบียน 
 นาคเลย จงทําความนอบนอม ตอนาค. ดูกรภิกษุ ทานพึงเขาไปเฝาพระผูมพีระภาค แลวทูล 
 ถามปญหา ๑๕ ขอ เหลานี้แล ทานพึงทรงจําปญหาเหลานั้น ตามที่พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ 
 ดูกรภิกษุ ขาพเจา ยอมไมเห็นบุคคลในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู 
 สัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ที่จะยังจิตใหยินดีดวยการพยากรณปญหา 
 เหลานี้ นอกจากพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต หรือเพราะฟงจากสํานักน้ี. เทวดานั้น 
 คร้ันกลาวคํานี้แลว ไดหายไปในที่นั้นแล. 
                   กุมารกัสสปะทูลถามปญหา ๑๕ ขอ 
      [๒๙๐] คร้ังนั้นแล ทานพระกุมารกัสสปะ เมื่อราตรีนั้นลวงไปแลว เขาไปเฝาพระผูม ี
 พระภาคถึงที่ประทับ คร้ันแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อคืนนี้ เทวดาองคหน่ึง มีวรรณงามยิ่ง 
 ราตรีลวงปฐมยามไปแลว ยังปาอันธวันทั้งสิน้ใหสวางแลว เขาไปหาขาพระองคถึงที่อยู ยืน ณ 
 ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกลาวกะขาพระองควา ดูกรภิกษุ จอมปลวกน้ี พนควันในเวลากลางคืน 
 ลูกโพลงในกลางวัน พราหมณไดกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงเอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอา 
 ศาตราขุดลงไป ไดเห็นลิ่มสลกั จึงเรียนวา ลิม่สลัก ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ 
 เจาจงยกลิม่สลกัขึ้น เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นอึ่ง จึงเรียนวา อึ่งขอรับ. 



 พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงยกอึ่งขึ้น เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป 
 ไดเห็นทาง ๒ แพรง จึงเรียนวา ทาง ๒ แพรง ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ 
 เจาจงกนทาง ๒ แพรงเสีย เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นหมอกรองน้ําดาง 
 จึงเรียนวา หมอกรองน้ําดาง ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนีว้า พอสุเมธะ เจาจงยกหมอ 
 กรองน้ําดางขึน้ เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นเตา จึงเรียนวา เตาขอรับ. 
 พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงยกเตาขึ้น เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป 
 ไดเห็นเขียงห่ันเนื้อ จึงเรียนวา เขียงห่ันเนื้อ ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนีว้า พอสุเมธะ 
 เจาจงยกเขียงห่ันเนื้อขึ้น เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไปไดเห็นชิ้นเนื้อ จึงเรียนวา 
 ชิ้นเนื้อ ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงยกชิ้นเนื้อขึ้น เอาศาตราขุดดู. 
 สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นนาค จึงเรียนวา นาคขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา นาคจง 
 อยูเถิด เจาจงอยาเบียดเบียนนาคเลย จงทําความนอบนอมตอนาค. ดูกรภิกษุ ทานพึงเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาค ทูลถามปญหา ๑๕ ขอเหลาน้ีแล ทานพึงทรงจําปญหาเหลานั้นตามที่พระผูม ี
 พระภาคทรงพยากรณ. ดูกรภิกษุ ขาพเจา ยอมไมเห็นบุคคลในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก 
 พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ที่จะยังจิตใหยินดีดวยการ 
 พยากรณปญหาเหลานี้ นอกจากพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต หรือเพราะฟงจากสํานัก 
 นี้. เทวดานั้น คร้ันกลาวคํานี้แลวไดหายไปในที่นั้นแล. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลชื่อวาจอมปลวก อยางไรชื่อวาพนควันในกลางคืน 
 อยางไรชื่อวาลกุโพลงในกลางวัน อะไรชื่อวาพราหมณ อะไรชื่อวาสุเมธะ อะไรชื่อวาศาตรา 
 อยางไรชื่อวาการขุด อะไรชื่อวาลิ่มสลัก อะไรชื่อวาอึ่ง อะไรชื่อวาทาง ๒ แพรง อะไรชื่อวา 
 หมอกรองน้ําดาง อะไรชื่อวาเตา อะไรชื่อวาเขียงห่ันเนื้อ อะไรชื่อวาชิ้นเนื้อ อะไรชื่อวานาค 
 ดังนี้? 
                พระผูมีพระภาคทรงพยากรณปญหา ๑๕ ขอ 
      [๒๙๑] พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา ดูกรภิกษุ คําวา จอมปลวกนั่นเปนชื่อของ 
 กายน้ี อันประกอบดวยมหาภูตรูปทั้ง ๔ ซ่ึงมีมารดาบิดาเปนแดนเกิด เจริญดวยขาวสุกและขนม 
 กุมมาส ไมเทีย่ง ตองอบรม ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายไปเปนธรรมดา. 
 ปญหาขอวา อยางไรชื่อวาพนควันในกลางคนืนั้น ดูกรภิกษุ ไดแกการที่บุคคลปรารภการงานใน 
 กลางวัน แลวตรึกถึง ตรองถึงในกลางคืน นี้ชือ่วาพนควันในกลางคืน. ปญหาขอวา อยางไร 
 ชื่อวาลุกโพลงในกลางวันนั้น ดูกรภิกษุ ไดแกการที่บุคคลตรึกถึงตรองถึง (การงาน) ในกลาง 
 คืน แลวยอมประกอบการงานในกลางวัน ดวยกาย ดวยวาจา นี้ชื่อวาลุกโพลงในกลางวัน. 
 ดูกรภิกษุ คําวา พราหมณนั้น เปนชื่อของพระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. คําวา สุเมธะ 
 นั้น เปนชื่อของเสขภิกษุ. คําวา ศาตราน้ันเปนชื่อของปญญาอันประเสริฐ. คําวา จงขุดน้ัน 
 เปนชื่อของการปรารภความเพียร. คําวา ลิ่มสลักนั้น เปนชือ่ของอวิชชา. คาํนั้นมีอธิบายดังนี้วา 
 พอสุเมธะ เจาจงใชปญญาเพียงดั่งศาตรา ยกลิ่มสลักขึ้น คอืจงละอวิชชาเสีย จงขุดมันขึน้เสีย. 



 คําวา อึ่งนั้น เปนชื่อแหงความคับแคนดวยสามารถความโกรธ. คํานั้นมีอธิบาย ดังนี้วา 
 พอสุเมธะ เจาจงใชปญญาเพียงดั่งศาตรา ยกอึ่งขึ้นเสีย คือจงละความคับแคนดวยสามารถความ 
 โกรธเสีย จงขดุมันเสีย. คําวา ทาง ๒ แพรงนั้น เปนชื่อแหงวิจิกิจฉา. คํานั้นมีอธิบายดังนี้วา 
 พอสุเมธะ เจาจงใชปญญาเพียงดังศาตรากนทาง ๒ แพรงเสีย คือจงละวิจิกจิฉาเสยี จงขุดมัน 
 เสีย คําวาหมอกรองน้ําดางนัน้ เปนชื่อของนวิรณ ๕ คือ กามฉันทนิวรณ พยาบาทนิวรณ 
 ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ. คํานั้นมีอธิบายดังนี้วา พอสุเมธะ เจาจง 
 ใชปญญาเพียงดังศาตรา ยกหมอกรองน้ําดางขึ้นเสีย คือจงละนิวรณ ๕ เสีย จงขุดขึ้นเสีย. คําวา 
 เตานั้น เปนชื่อของอุปาทานขนัธ ๕ คือ รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ 
 สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ. คํานั้นมีอธิบายดังนี้ พอสุเมธะ เจาจงใชปญญา 
 เพียงดังศาตรา ยกเตาขึ้นเสยีคอื จงละอุปาทานขันธ ๕ เสีย จงขุดขึ้นเสีย. คําวาเขียง 
 ห่ันเน้ือนั้น เปนชื่อของกามคณุ ๕ คือ รูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุ นาปรารถนา นาใคร นาพอ 
 ใจ เปนรูปที่นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เสียงอันจะพึงรูแจงดวยโสต 
 กลิ่นอันจะพึงรูแจงดวยฆานะ ... รสอันจะพึงรูแจงดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจงดวยกาย 
 นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนรูปที่นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด. 
 คํานั้นมีอธิบายดังนี้วา พอสุเมธะ เจาจงใชปญญาเพียงดังศาตรา ยกเขียงห่ันเนื้อเสีย คือ จง 
 ละกามคุณ ๕ เสีย จงขุดขึ้นเสีย. คําวาชิ้นเนื้อนั้น เปนชื่อของนันทิราคะ. คํานั้นมีอธิบายดังนี้ 
 วา พอสุเมธะ เจาจงใชปญญาเพียงดังศาตรา ยกชิ้นเน้ือขึ้นเสีย คือ จงละนนัทิราคะ จงขุด 
 ขึ้นเสีย คําวานาคน้ัน เปนชื่อของภิกษุผูขีณาสพ คํานั้นมีอธิบายดังนี้วา นาคจงหยุดอยูเถิด 
 เจาอยาเบียดเบียนนาค จงทําความนอบนอมตอนาคดังนี้. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระกุมารกัสสปะมีใจชื่นชม เพลิด 
 เพลินภาษิตของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล. 
                        จบ วัมมิกสูตร ที่ ๓ 
                         ----------- 
                         ๔. รถวินีตสูตร 
                ภิกษุชาวชาติภูมิยกยองพระปุณณมันตานีบุตร 
      [๒๙๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน อันเปนที่พระราชทานเหยือ่ 
 แกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ภิกษุชาวชาติภูมิประเทศจํานวนมาก จําพรรษาแลว 
 ในชาติภูมิ พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว นั่งอยู 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุเหลานั้น ดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในชาติภูมิประเทศ 
 ภิกษุรูปไหนหนอ ที่พวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรยชาวชาติภูมิประเทศยกยองอยางนี้วา ตนเอง 
 เปนผูมักนอย สันโดษ สงัดเงียบ ไมคลุกคลีดวยหมูปรารภความเพียร สมบูรณดวยศีล สมาธิ 



 ปญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะแลว ยังกลาวถอยคําพรรณนา ความมักนอย ความสันโดษ 
 ความสงัดเงียบ ความไมคลุกคลีดวยหมู ความปรารภความเพียร ความสมบูรณดวยศีล สมาธิ 
 ปญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะ แกภิกษุทั้งหลายอีกดวย เปนผูโอวาท แนะนําชี้แจง 
 ชักชวนพวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรยใหอาจหาญ ราเริง. 
      ภิกษุชาวชาติภูมิประเทศเหลานั้น กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในชาติภูมิประเทศ 
 ทานพระปุณณมันตานีบุตร เปนผูที่พวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรยชาวชาติภูมิประเทศยกยองวา ตนเอง 
 เปนผูมักนอย สันโดษ สงัดเงียบ ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร สมบูรณดวยศีล 
 สมาธิ ปญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะแลว ยังกลาวถอยคําพรรณนาความมักนอย ความ 
 สันโดษ ความสงัดเงียบ ความไมคลุกคลดีวยหมู ความปรารภความเพียร ความสมบูรณดวยศีล 
 สมาธิ ปญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะ แกภิกษุทั้งหลายอีกดวย เปนผูโอวาท แนะนํา 
 ชี้แจง ชักชวนพวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรย ใหอาจหาญ ราเริง. 
      [๒๙๓] สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรนั่งเฝาพระผูมีพระภาคอยู ณ ที่ใกล จงึดําริวา เปน 
 ลาภของทานปุณณมันตานีบุตร ความเปนมนุษยอันทานปุณณมันตานีบุตรไดดีแลว ที่พวกภิกษุ 
 เพ่ือนพรหมจรรยผูเปนวิญูชน กลาวยกยองพรรณนาคุณเฉพาะพระพักตรพระศาสดา และ 
 พระศาสดาก็ทรงอนุโมทนาซ่ึงการกระทํานั้น บางทีเราคงไดพบกับทานปุณณมันตานีบุตรแลว 
 สนทนาปราศรัยกันสักคร้ังหนึ่ง. 
      [๒๙๔] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กรุงราชคฤห ตามสําราญพระอัธยาศัย 
 เสด็จจาริกไปโดยลําดับ ถึงพระนครสาวัตถี ประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. 
      ทานพระปุณณมันตานีบุตรไดขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จถึงพระนครสาวัตถี ประทับอยู 
 ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสารวัตถี ทานจึงเก็บงํา 
 เสนาสนะ ถือบาตรและจีวรจาริกไปโดยลําดบัตามทางที่จะไปยังพระนครสาวัตถี ถึงพระวิหาร 
 เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถีแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมพีระภาค 
 ถึงที่ประทับ แลวถวายอภิวาทน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันนั่งเรียบรอยแลว พระผูมี 
 พระภาค จึงทรงชี้แจงทานพระปุณณมันตานีบุตรใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริงดวย 
 ธรรมีกถา. 
      คร้ังนั้น ทานพระปุณณมันตานีบุตร เมื่อพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง ให 
 สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมมีกถาแลว ชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค 
 ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท พระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ แลวเขาไปสูปาอันธวัน เพ่ือพัก 
 ในกลางวัน. 
                พระปุณณมันตานีบุตรเขาเฝาพระพุทธองค 
      [๒๙๕] คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปหาทานพระสารีบุตรแลวแจงขาววา ขาแตทาน 
 พระสารีบุตร พระปุณณมันตานีบุตร ที่ทานไดสรรเสริญอยูเนืองๆ นั้น บัดน้ี พระผูมีพระภาค 



 ทรงชี้แจงใหทานเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว ทานก็ชื่นชม 
 อนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ 
 หลีกไปสูปาอันธวัน เพ่ือพักในกลางวัน. 
      ลําดับน้ัน ทานพระสารีบุตรรีบถือผานิสีทนะ แลวติดตามทานพระปุณณมันตานีบุตรไป 
 ขางหลังๆ พอเห็นศีรษะกัน คร้ังนั้น ทานพระปุณณมันตานีบุตร เขาไปในปาอันธวันแลว นั่ง 
 พักกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง แมทานพระสารีบุตรก็เขาไปสูปาอันธวันแลว ก็นั่งพักกลางวัน 
 อยูที่โคนไมแหงหนึ่งเหมือนกัน. 
                พระสารีบุตรสนทนากับพระปุณณมันตานีบุตร 
      [๒๙๖] คร้ังนั้นเปนเวลาเยน็ ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักผอนแลวเขาไปหาทานพระ 
 ปุณณมันตานีบุตรถึงสํานัก ไดปราศรัยกับทานพระปุณณมนัตานีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอให 
 ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันนั่งเรียบรอยแลว จึงถามทานพระปุณณมัน 
 ตานีบุตรดังนี้วา ทานผูมีอายุ ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคของเราหรือ? 
      ทานพระปุณณมันตานีบุตรตอบวา ถูกแลว ทานผูมีอาย?ุ 
      สา. ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพ่ือสีลวิสุทธิหรือทานผูมีอาย?ุ 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพ่ือจิตตวิสุทธิหรือทานผูมีอาย?ุ 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ถาเชนนั้น ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพ่ือทิฏฐิวิสุทธิหรือ ทาน 
 ผูมีอาย?ุ 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ถาเชนนั้น ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพ่ือกังขาวิตรณวิสุทธิหรือ 
 ทานผูมีอาย?ุ 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ถาเชนนั้น ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพ่ือมัคคามัคคญาณทัสสน 
 วิสุทธิหรือ ทานผูมีอาย?ุ 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ถาเชนนั้น ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพ่ือปฏิปทาญาณทัสสน 
 วิสุทธิหรือ ทานผูมีอาย?ุ 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ถาเชนนั้น ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพ่ือญาณทัสสนวิสุทธ ิ
 หรือ ทานผูมีอายุ? 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีาย?ุ 
      สา. ทานผูมีอายุ ผมถามทานวา ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพ่ือ 



 สีลวิสุทธิหรือ ทานตอบผมวา ไมใชอยางนัน้ เมื่อผมถามทานวา ทานประพฤติพรหมจรรยใน 
 พระผูมีพระภาค เพ่ือจิตตวิสุทธิหรือ เพ่ือทิฏฐิวิสุทธิหรือ เพ่ือกังขาวิตรณวิสุทธิหรือ เพ่ือมัคคา 
 มัคคญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เพ่ือปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธหิรือ เพ่ือญาณทัสสนวิสุทธิหรือ ทาน 
 ก็ตอบผมวาไมใชอยางนั้นๆ เมือ่เปนเชนนี้ ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพ่ือ 
 อะไรเลา? 
      ปุ. ทานผูมีอายุ ผมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพ่ืออนุปาทาปรินิพพาน. 
      สา. ทานผูมีอายุ สีลวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน? 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ทานผูมีอายุ จิตตวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน? 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ทานผูมีอายุ ทิฏฐิวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน? 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ทานผูมีอายุ กังขาวิตรณวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน? 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ทานผูมีอายุ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน? 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ทานผูมีอายุ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน? 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ทานผูมีอายุ ญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน? 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ทานผูมีอายุ ที่นอกไปจากธรรมเหลานี้หรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน? 
      ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมอีายุ. 
      สา. ทานผูมีอายุ ผมถามทานวา สีลวิสุทธหิรือ เปนอนุปาทาปรินิพพานจิตตวิสุทธิ 
 หรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน ทิฏฐิวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพานกังขาวิตรณวิสุทธิหรือ 
 เปนอนุปาทาปรินิพพาน มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน ปฏิปทาญาณ 
 ทัสสนวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพานญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน ที่ 
 นอกไปจากธรรมเหลานี้หรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน ทานก็ตอบผมวา ไมใชอยางนั้นๆ เมือ่ 
 เปนเชนนี้ จะพึงเห็นเนื้อความของถอยคําทีท่านกลาวนี้อยางไรเลา? 
      [๒๙๗] ปุ. ทานผูมีอายุ ถาพระผูมีพระภาคจักทรงบัญญัติสีลวิสุทธิวาเปนอนุปาทา 
 ปรินิพพานแลว ก็ชื่อวาทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทาน วาเปนอนุปาทาปรินิพพาน. ถาจักทรงบัญญัติ 
 จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทสัสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธ ิ
 ญาณทัสสนวิสุทธิวา เปนอนุปาทาปรินิพพานแลว ก็ชื่อวาทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทาน วา 
 เปนอนุปาทาปรินิพพาน ถาหากวา ธรรมนอกจากธรรมเหลานี้ จักเปนอนุปาทาปรินิพพานแลว 



 ปุถุชน จะชื่อวาปรินิพพาน เพราะวา ปุถุชนไมมีธรรมเหลาน้ี ทานผูมีอายุ ผมจะอุปมาใหทาน 
 ฟง บุรุษผูเปนวิญูชนบางพวกในโลกน้ี ยอมรูเนื้อความแหงคําที่กลาวแลวดวยอุปมา. 
                       อุปมาดวยรถ ๗ ผลัด 
      [๒๙๘] ทานผูมีอายุ เปรียบเหมือน พระเจาปเสนทิโกศล กําลังประทับอยูในพระนคร 
 สาวัตถี มีพระราชกรณียะดวนบางอยางเกิดขึ้นในเมืองสาเกต และในระหวางพระนครสาวัตถีกับ 
 เมืองสาเกตนั้น จะตองใชรถถึง ๗ ผลัด ลําดับน้ัน พระเจาปเสนทิโกศล เสดจ็ออกจาก 
 พระนครสาวัตถี ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดที่หน่ึงที่ประตูพระราชวัง ไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่สองดวย 
 รถพระท่ีนั่งผลัดที่หน่ึง จึงปลอยรถพระท่ีนั่งผลัดที่หน่ึง ทรงรถพระที่นั่งผลัดที่สอง เสดจ็ไปถึง 
 รถพระท่ีนั่งผลัดที่สาม ดวยรถพระท่ีนั่งผลัดที่สอง ทรงปลอยรถพระท่ีนั่งผลัดที่สอง ทรงรถ 
 พระท่ีนั่งผลัดที่สาม เสด็จถึงรถพระที่นั่งผลดัที่สี่ ดวยรถพระท่ีนั่งผลัดที่สาม ปลอยรถพระท่ีนั่ง 
 ผลัดที่สาม ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดที่สี่ เสด็จถึงรถพระที่นั่งผลดัที่หา ดวยรถพระท่ีนั่ง 
 ผลัดที่สี่ ปลอยรถพระท่ีนั่งผลดัที่สี่ ทรงรถพระที่นั่งผลัดที่หา เสด็จไปถึงรถพระท่ีนั่ง 
 ผลัดที่หก ดวยรถพระท่ีนั่งผลดัที่หา ปลอยรถพระท่ีนั่งผลัดที่หา ทรงรถพระที่นั่งผลดัที่หก 
 เสด็จไปถึงรถพระท่ีนั่งผลัดทีเ่จ็ด ดวยรถพระท่ีนั่งผลดัที่หก ปลอยรถพระท่ีนั่งผลัดที่หก 
 ทรงรถพระที่นั่งผลัดทีเ่จ็ด เสด็จไปถึงเมืองสาเกตที่ประตูพระราชวัง ดวยรถพระท่ีนั่งผลัดที่เจ็ด 
 ถาพวกมิตรอํามาตย หรือพระญาติสาโลหิต จะพึงทูลถามพระองคซ่ึงเสด็จถึงประตูพระราชวังวา 
 ขาแตมหาราชเจา พระองคเสด็จมาจากพระนครสาวัตถีถึงเมืองสาเกตที่ประตูพระราชวัง ดวยรถ 
 พระท่ีนั่งผลัดน้ีผลัดเดียวหรือ ทานผูมีอายุ พระเจาปเสนทโิกศลจะตรัสตอบอยางไร จึงจะเปน 
 อันตรัสตอบถูกตอง? 
      สา. ทานผูมีอายุ พระเจาปเสนทิโกศลจะตองตรัสตอบอยางนี้ จึงจะเปนอันตรัสตอบ 
 ถูกตอง คือ เมื่อฉันกําลังอยูในนครสาวัตถีนั้น มีกรณียะดวนบางอยางเกิดขึน้ในเมืองสาเกต 
 ก็ในระหวางนครสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นจะตองใชรถถึง ๗ ผลัด เมือ่เชนนัน้ ฉันจึงออกจาก 
 นครสาวัตถีขึ้นรถผลัดที่หน่ึงที่ประตูวังไปถึงรถผลัดที่สอง ดวยรถผลัดทีห่น่ึง ปลอยรถผลัดที่หน่ึง 
 ขึ้นรถผลัดที่สอง ไปถึงรถผลัดที่สาม ดวยรถผลัดที่สอง ปลอยรถผลัดที่สอง ขึ้นรถผลัดทีส่าม 
 ไปถึงรถผลัดที่สี่ ดวยรถผลัดที่สาม ปลอยรถผลัดที่สาม ขึ้นรถผลัดที่สี่ ไปถึงรถผลัดที่หา 
 ดวยรถผลัดทีส่ี่ ปลอยรถผลดัที่สี่ ขึ้นรถผลดัที่หา ไปถึงรถผลัดที่หก ดวยรถผลัดที่หา ปลอย 
 รถผลัดที่หา ขึ้นรถผลัดที่หก ไปถึงรถผลัดที่เจ็ด ดวยรถผลัดที่หก ปลอยรถผลัดที่หก ขึ้นรถ 
 ผลัดที่เจ็ด ไปถึงเมืองสาเกตทีป่ระตูวังดวยรถผลัดที่เจ็ด ทานผูมีอายุ พระเจาปเสนทิโกศล จะ 
 ตองตรัสตอบอยางนี้ จึงจะเปนอันตรัสตอบถูกตอง. 
      ปุ. ทานผูมีอายุ ขอนี้กฉ็ันนั้น สีลวิสุทธิ เปนประโยชนแกจิตตวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ 
 เปนประโยชนแกทิฏฐิวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ เปนประโยชนแกกังขาวิตรณวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ 
 เปนประโยชนแกมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เปนประโยชนแก 
 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เปนประโยชนแกญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณ 



 ทัสสนวิสุทธิ เปนประโยชนแกอนุปาทาปรินิพพาน ทานผูมีอายุ ผมประพฤติพรหมจรรยใน 
 พระผูมีพระภาค เพ่ืออนุปาทาปรินิพพาน. 
                   กลาวชื่นชมสุภาษิตของกันและกนั 
      [๒๙๙] เมื่อทานพระปุณณมันตานีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรจึงถามวา 
 ทานผูมีอายุ ทานชื่ออะไร และพวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรย รูจักทานวาอยางไร? 
      ทานพระปุณณมันตานีบุตรตอบวา ทานผูมีอายุ ผมชื่อปณุณะ แตพวกภิกษุเพ่ือน 
 พรหมจรรย รูจักผมวามันตานีบุตร. ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานผูมีอายุ นาอัศจรรยนัก ไม 
 เคยมีมาแลว ธรรมอันลึกซ้ึง อันทานพระปุณณมันตานีบุตรเลือกเฟนมากลาวแก ดวยปญญาอัน 
 ลึกซ้ึง ตามเยี่ยงพระสาวกผูไดสดับแลว รูทั่วถึงคําสอนของพระศาสดาโดยถองแท จะพึงกลาว 
 แก ฉะนั้น เปนลาภมากของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ความเปนมนุษยอันเพ่ือนพรหมจรรยได 
 ดีแลว ที่ไดพบเห็นนั่งใกลทานพระปุณณมันตานีบุตร แมหากวาเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย จะ 
 เทิดทานพระปุณณมันตานีบุตรไวบนศีรษะดวยเทริดผา จึงจะไดพบเห็น นั่งใกล แมขอนั้นกน็ับ 
 วาเปนลาภมากของเธอเหลานัน้ ความเปนมนษุยอันเธอเหลานั้นไดดีแลว อนึ่งนับวาเปนลาภ 
 มากของผมดวย เปนการไดดขีองผมดวย ที่ไดพบเห็น นั่งใกลทานพระปุณณมันตานีบุตร. 
      [๓๐๐] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระปุณณมันตานีบุตรจึงถามดังนี้วา 
 ทานผูมีอายุ ทานชื่ออะไร และเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย รูจักทานวาอยางไร? ทานพระสารีบุตร 
 ตอบวา ทานผูมีอายุ ผมชื่ออปุติสสะ แตพวกเพ่ือนพรหมจรรย รูจักผมวาสารีบุตร. ทานพระ 
 ปุณณมันตานีบุตรกลาววา ทานผูเจริญ ผมกาํลังพูดอยูกับทานผูเปนสาวกทรงคุณคลายกบั 
 พระศาสดา มิไดทราบเลยวา ทานชื่อสารีบุตร ถาผมทราบวา ทานชื่อสารีบุตรแลว คําที่พูดไป 
 เพียงเทานี้ คงไมแจมแจงแกผมได เปนการนาอัศจรรยจริง ไมเคยมมีาแลว ธรรมอันลึกซ้ึง 
 อันทานพระสารีบุตรเลือกเฟนมาถามแลวดวยปญญาอันลึกซ้ึง ตามเยี่ยงพระสาวกผูไดสดับแลว 
 รูทั่วถึงคําสอนของพระศาสดาโดยถองแท จะพึงถาม ฉะนัน้ เปนลาภมากของเพ่ือนพรหมจรรย 
 ความเปนมนุษยนับวาเพ่ือนพรหมจรรยไดดีแลว ที่ไดพบเห็น นั่งใกลทานพระสารีบุตร แม 
 หากวา เพ่ือนพรหมจรรยจะเทิดทานพระสารีบุตรไวบนศีรษะดวยเทริดผาจึงจะไดพบเห็น นั่งใกล 
 แมขอนั้นก็เปนลาภมากของเธอเหลานั้น ความเปนมนุษยนบัวาอันเธอเหลานั้นไดดีแลว อนึ่ง 
 นับวาเปนลาภมากของผมดวย เปนการไดดขีองผมดวย ที่ไดพบเห็นนั่งใกลพระสารีบุตร. 
      พระมหานาคทั้งสองน้ัน ตางชื่นชมสุภาษิตของกันและกนั ดวยประการฉะนี้แล. 
                        จบ รถวินีตสูตรที่ ๔ 
                        -------------- 
                          ๕. นิวาปสูตร 
                     อุปมาพรานปลูกหญาลอเนื้อ 
      [๓๐๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 



 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระองคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลายภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาคแลววา พระเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธ- 
 *พจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรานเน้ือมิไดปลูกหญาไวสําหรับฝูงเนื้อ ดวยคิดวา เมื่อฝูงเนื้อ 
 กินหญาที่เราปลูกไวนี้ จะมีอายุยั่งยืน มผีิวพรรณ มีชีวิตอยูยืนนาน โดยที่แท พรานเน้ือปลูกหญา 
 ไวสําหรับฝูงเนื้อ ดวยมีความประสงควา ฝูงเนื้อเขามาสูปาหญาที่เราปลูกไวนี้แลว จักลืมตัวกิน 
 หญา เมื่อเขามาแลวลืมตัวกินหญาก็จักมัวเมา เมื่อมัวเมา ก็จกัประมาท เมือ่ประมาท ก็จักถูก 
 เราทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานี้. 
      [๓๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาฝูงเนื้อเหลานั้น ฝูงเนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาที่ปลูกไว 
 ของพรานเนื้อ ลืมตัวกินหญาอยู เมื่อเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยูก็มัวเมา เมื่อมัวเมา ก็ประมาท 
 เมื่อประมาท กถู็กพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญาน้ัน เมื่อเปนเชนนี้ ฝูงเนื้อฝงูแรกนั้น 
 ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือได. 
      [๓๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝูงเนื้อฝูงที่สอง คิดเห็นรวมกันอยางนี้วาฝูงเนือ้ฝูงแรก เขา 
 ไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อ ลืมตัวกนิหญาอยู เมื่อเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา 
 เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมื่อประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เมื่อเปน 
 เชนนั้น ฝูงเนื้อฝูงแรก ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได ถากระไร เราตองเวนจากการกินหญา 
 เสียทั้งสิ้นเมื่อเวนจากการกินหญาที่เปนภัยแลว ตองเขาไปอยูตามราวปา คร้ันคิดดังนี้แลวจึงเวน 
 จากการกินหญาเสียทั้งสิ้น เมื่อเวนจากการกินหญาที่เปนภัยแลว ก็เขาไปอยูตามราวปา. คร้ันถึง 
 เดือนทายฤดูคมิหันต เปนเวลาที่สิ้นหญาและน้ํา ฝูงเนื้อเหลาน้ันก็มีรางกายซูบผอม เมื่อมีรางกาย 
 ซูบผอม กําลังเร่ียวแรงก็หมดไป เมื่อกําลังเร่ียวแรงหมดไป จึงพากันกลับมาสูปาที่ปลูกไวของ 
 พรานเน้ือนั้นอีกฝูงเนื้อเหลานัน้พากันเขาไปในปาหญานั้น ลืมตัวกินหญาอยู เมื่อเขาไปแลวลืมตัว 
 กินหญาอยู ก็มัวเมา เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมือ่ประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจใน 
 ปาหญานั้น เมื่อเปนเชนนี้ แมฝูงเนื้อฝูงที่สองนั้น ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือได. 
      [๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝูงเนื้อฝูงที่สาม คิดเห็นรวมกันอยางนี้วาฝูงเนือ้ฝูงแรก เขา 
 ไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อ ลืมตัวกนิหญาอยู เมื่อเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา 
 เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมื่อประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เมื่อเปน 
 เชนนี้ เนื้อฝูงแรกนั้น ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได อนึ่ง ฝูงเนื้อฝูงที่สอง ก็คิดเห็น 
 รวมกันอยางนีว้า ฝูงเนื้อฝูงแรก เขาไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อ ลืมตัวกินหญาอยูเมื่อ 
 เขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมื่อประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอา 
 ไดตามชอบใจในปาหญานั้น เมื่อเปนเชนนี้ เนื้อฝูงแรกน้ัน ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไป 
 ได ถากระไร เราตองเวนจากการกินหญาเสียทั้งสิ้น เมื่อเวนจากการกินหญาที่เปนภัยแลว ตอง 
 เขาไปอยูตามราวปา คร้ันคิดดังนี้แลว จึงเวนจากการกินหญาเสียทั้งสิ้น เมื่อเวนจากการกินหญา 
 ที่เปนภัยแลว ก็เขาไปอยูตามราวปา คร้ันถึงเดือนทายฤดูคิมหันต เปนเวลาที่สิ้นหญาและน้ํา 
 ฝูงเนื้อเหลานัน้ก็มีรางกายซูบผอม เมื่อมีรางกายซูบผอม กาํลังเร่ียวแรงกห็มดไป เมื่อกําลังเร่ียว 



 แรงหมดไปจึงพากันกลับมาสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อนั้นอีก ฝูงเนื้อเหลานั้นพากันเขาไป 
 ในปาหญานั้น ลืมตัวกินหญาอยู เมื่อเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา เมื่อมัวเมา ก็ประมาท 
 เมื่อประมาท กถู็กพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญาน้ัน เมื่อเปนเชนนี้ ฝูงเนื้อฝงูทีส่องนั้น 
 ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได ถากระไร เราตองซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญาที่ปลูกไวของ 
 พรานเน้ือนั้น คร้ันซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญานั้นแลว เราจะไมเขาไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพราน 
 เนื้อนั้น จักไมลืมตัวกินหญาอยู เมื่อไมเขาไปแลว ไมลืมตัวกินหญาอยู ก็จักไมมัวเมา เมื่อไม 
 มัวเมา ก็จักไมประมาท เมื่อไมประมาท ก็จักไมถูกพรานเนื้อทําไดตามชอบใจในปาหญาน้ัน. 
 คร้ันคิดดังนี้แลว ฝูงเนื้อเหลานั้น ก็เขาไปซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อนั้น 
 คร้ันเขาไปซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญานั้นแลวก็ไมเขาไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อ ไมลืมตัว 
 กินหญาอยู เมื่อไมเขาไปในปาหญานั้น ไมลืมตัวกินหญาอยู ก็ไมมัวเมา เมื่อไมมัวเมา ก็ไม 
 ประมาท เมื่อไมประมาท ก็ไมถูกพรานเนื้อทําเอาตามชอบใจในปาหญานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ทีนั้น พรานเน้ือกับบริวารไดคิดวา ฝูงเนื้อฝงูที่สามน้ี คงเปนสัตวแกมโกงคลายกับมีฤทธิ์ ไมใช 
 สัตวธรรมดา จึงกินหญาที่ปลูกไวนี้ได เราไมทราบทางมาทางไปของพวกมัน อยากระนัน้เลย 
 เราตองเอาตาขายขัดไมหลายๆ อัน ลอมปาหญาที่ปลูกไวนี้ใหรอบไปทั้งปา บางทีเราจะพบที่อยู 
 ของฝูงเนื้อฝูงที่สามในที่ซ่ึงเราจะไปจับเอาได คร้ันคิดฉะน้ีแลว พวกเขากช็วยกันเอาตาขายขัดไม 
 เปนอันมากลอมปาหญาที่ปลูกไวนั้นรอบไปทั้งปา พรานเน้ือกับบริวารก็ไดพบที่อยูของฝูงเนื้อฝูงที ่
 สามในที่ซ่ึงเขาไปจับเอาไดแลว เมื่อเปนเชนนี้ แมฝูงเนื้อฝูงที่สามน้ัน ก็ไมรอดพนอํานาจของ 
 พรานเน้ือไปได. 
      [๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝูงเนื้อฝูงที่สี่ คดิเห็นรวมกันอยางนี้วา ฝูงเนื้อฝูงแรก 
 เขาไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อ ลืมตัวกินหญาอยู เมือ่ลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา เมือ่ 
 มัวเมา ก็ประมาท เมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เมื่อเปนเชนนี ้
 เนื้อฝูงแรก ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือได อนึ่ง ฝูงเนือ้ฝูงที่สอง ก็คดิเห็นรวมกันอยางนี้วา 
 ฝูงเนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อ ลืมตัวกินหญาอยู เมื่อเขาไปแลวลมืตัวกิน 
 หญาอยู ก็มัวเมา เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมือ่ประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาตามชอบใจในปา 
 หญานั้น เมื่อเปนเชนนี้ เนื้อฝงูแรกน้ัน ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได ถากระไร 
 เราตองเวนจากการกินหญาเสียทั้งสิ้น เมื่อเวนจากการกินหญาที่เปนภัยแลว ตองเขาไปอยูตามราว 
 ปา คร้ันคิดดังนี้แลว จึงเวนจากการกินหญาเสียทั้งสิ้น เมื่อเวนจากการกินหญาที่เปนภัยแลว 
 ก็เขาไปอยูตามราวปา. คร้ันถึงเดือนทายฤดูคมิหันต เปนเวลาสิ้นหญาและน้ํา ฝูงเนื้อเหลานัน้ก็มี 
 รางกายซูบผอม เมื่อมีรางกายซูบผอม กําลังเร่ียวแรงก็หมดไป เมื่อกําลังเร่ียวแรงหมดไปจึงพากัน 
 กลับมาสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อนั้นอีก ฝูงเนื้อเหลาน้ันพากันเขาไปในปาหญานั้น ลืมตัว 
 กินหญาอยู เมื่อเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมื่อประมาท 
 ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามใจชอบในปาหญาน้ัน เมื่อเปนเชนนี้ ฝูงเนื้อฝงูทีส่องนั้น ก็ไมรอดพน 
 อํานาจของพรานเน้ือไปได อนึ่ง ฝูงเนื้อฝูงทีส่าม ก็คิดเห็นรวมกันอยางนี้วา ฝูงเนื้อฝูงแรก เขาไป 



 สูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อ ลืมตัวกินหญาอยู เมื่อเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา 
 เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมื่อประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เมื่อเปน 
 เชนนี้ เนื้อฝูงแรกนั้น ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได อนึ่ง ฝูงเนื้อ ฝงูที่สอง ก็คิดเห็น 
 รวมกันอยางนีว้า เนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อลืมตัวกนิหญาอยู เมื่อเขาไป 
 แลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา เมื่อมัวเมาก็ประมาท เมื่อประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาตาม 
 ชอบใจในปาหญานั้น เมื่อเปนเชนนี้ ฝูงเนือ้ฝงูแรก ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได 
 อนึ่ง ฝูงเนื้อฝูงที่สองก็คิดรวมกันอยางนี้วา ฝงูเนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อ 
 ลืมตัวกินหญาอยู เมื่อลืมตัวกนิหญาอยู ก็มัวเมา เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมือ่ประมาทก็ถูกพราน 
 เนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เมื่อเปนเชนนี้ ฝูงเนือ้ฝูงแรกก็ไมรอดพนอํานาจของพราน 
 เนื้อไปได ถากระไร เราตองเวนจากการกินหญาเสียทั้งสิ้น เมื่อเวนจากการกินหญาที่เปนภัยแลว 
 ตองเขาไปอยูตามราวปาคร้ัน คิดดังนี้แลว จึงเวนจากการกินหญาเสียทั้งสิ้น เมื่อเวนจากการกินหญา 
 ที่เปนภัยแลว ก็เขาไปอยูตามราวปา คร้ันถึงเดือนทายฤดูคิมหันต เปนเวลาที่สิ้นหญาและน้ํา ฝูงเนื้อ 
 เหลานั้นก็มีรางกายซูบผอม เมื่อมีรางกายซูบผอม กําลังเร่ียวแรงก็หมดไป เมื่อกําลังเร่ียวแรงหมดไป 
 จึงพากันกลับมาสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อนั้นอีก ฝูงเนื้อเหลานั้นพากันเขาไปสูปาหญานั้น 
 ลืมตัวกินหญาอยู เมื่อเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยูก็มัวเมา เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมือ่ประมาท 
 ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เมื่อเปนเชนนี้ ฝูงเนื้อฝงูทีส่องนั้น ก็ไมรอดพน 
 อํานาจของพรานเน้ือไปได ถากระไร เราตองซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อนั้น 
 คร้ันซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญานั้นแลว เราจะไมเขาไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อนั้น จะไม 
 ลืมตัวกินหญา เมื่อไมเขาไปแลว ไมลืมตัวกินหญาอยูก็จักไมมัวเมา เมือ่ไมมวัเมา ก็จักไม 
 ประมาท เมื่อไมประมาท ก็จักไมถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น คร้ันคิดดังนี้แลว 
 ฝูงเนื้อเหลานัน้ ก็เขาไปซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อนั้น คร้ันเขาไปซุมอาศัย 
 อยูใกลๆ ปาหญานั้นแลว ก็ไมเขาไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อนั้น ไมลืมตัวกินหญาอยู 
 เมื่อไมเขาไปในปาหญานั้น ไมลืมตัวกินหญาอยู ก็ไมมัวเมา เมื่อไมมัวเมา ก็ไมประมาท เมื่อ 
 ไมประมาท ก็ไมถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทีนั้น พราน 
 เนื้อกับบริวารไดคิดวา ฝูงเนือ้ฝูงที่สามน้ีคงเปนสัตวแกมโกง คลายกับมีฤทธิ์ ไมใชสัตวธรรมดา 
 จึงกินหญาที่ปลูกไวนี้ได เราไมทราบทางมาทางไปของพวกมัน อยากระนัน้เลย เราตองเอาตาขาย 
 ขัดไมหลายๆ อันลอมปาหญาที่ปลูกไวนี้ใหรอบไปทั้งปา บางทีเราจะพบที่อยูของฝูงเนื้อฝูงที่สาม 
 ในที่ซ่ึงเราจะไปจับเอาได คร้ันคิดดังนี้แลว พวกเขาก็ชวยกนัเอาตาขายขดัไมเปนอันมากลอมปา 
 หญาที่ปลูกไวนั้นรอบไปทั้งปา พรานเน้ือกับบริวารก็ไดพบที่อยูของฝูงเนือ้ฝูงที่สาม ในทีซ่ึ่งเขาจะ 
 ไปจับเอาได เมือ่เปนเชนนี้ แมฝูงเนื้อฝูงที่สามนั้น ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได 
 ถากระไร เราตองอาศัยอยูในทีซ่ึ่งพรานเน้ือกับบริวารไปไมถึง คร้ันอาศัยอยูในที่นั้นแลว ตองไม 
 เขาไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อนั้น เมื่อไมลืมตัวกินหญา ก็จะไมมัวเมา เมื่อไมมัวเมาก็ 
 จะไมประมาท เมื่อไมประมาท ก็จะไมถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น คร้ันคิด 



 ดังนี้แลว ฝูงเนือ้เหลานั้น ก็พากันอาศัยอยูในที่ซ่ึงพรานเน้ือกับบริวารไปไมถึง คร้ันอาศัยอยูในที ่
 นั้นแลว ก็ไมเขาไปสูปาหญาที่ปลูกไวของพรานเนื้อนั้น ไมลมืตัวกินหญาอยู เมื่อไมเขาไปในปา 
 หญานั้น ไมลืมตัวกินหญาอยู ก็ไมมัวเมา เมื่อไมมัวเมาก็ไมประมาท เมื่อไมประมาท ก็ไมถูก 
 พรานเน้ือทําเอาตามชอบใจในปาหญานั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทีนั้น พรานเน้ือกับบริวารคิดเห็น 
 วา ฝูงเนื้อฝูงทีส่ี่นี้คงจะเปนสตัวแกมโกง คลายกับมีฤทธิ์ ไมใชสัตวธรรมดา จึงกินหญาที่ปลูก 
 ไวนี้ได อนึ่ง เราก็ไมทราบทางมาทางไปของพวกมัน อยากระนั้นเลย เราตองเอาตาขายขดัไม 
 หลายๆ อัน ลอมปาหญาที่ปลูกนี้ไวใหรอบไปทั้งปา บางทีเราจะพบที่อยูของฝูงเนื้อฝูงที่สีใ่นที่ซ่ึง 
 เราจะไปจับเอาได คร้ันคิดดังน้ันแลว พวกเขาจึงเอาตาขายขดัไมเปนอนัมาก ลอมปาหญาที่ปลูก 
 ไวนั้นรอบไปทั้งปา แตก็หาไดพบที่อยูของฝูงเนื้อฝูงทีส่ี่ในทีซ่ึ่งตนจะไปจับเอาไดไม. ทีนั้นพราน 
 เนื้อกับบริวารจึงคิดตกลงใจวา ถาเราขืนรบกวนฝูงเนื้อฝูงทีส่ี่ใหตกใจแลว ก็จะพลอยทาํใหฝูง 
 เนื้ออื่นๆ ตกใจไปดวย ฝูงเนื้อทั้งหลายคงไปจากปาหญาที่ปลูกไวหมดส้ิน อยากระนั้นเลยเรา 
 เพิกเฉยฝูงเนือ้ฝูงที่สี่เสยีเถิด. คร้ันคิดดังนี้แลว พรานเน้ือกับบริวารก็เพิกเฉยฝูงเนือ้ฝูงที่สีเ่สีย 
 เมื่อเปนเชนนี้ ฝูงเนื้อฝูงที่สี่ กร็อดพนจากอํานาจของพรานเน้ือไปได. 
      [๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอุปมาใหฟง เพ่ือใหเขาใจเน้ือความไดชัดขึ้น ในคําอุปมา 
 นั้น มีอธิบายดังนี้:- คําวา ปาหญา เปนชื่อของปญจกามคุณ. คําวา พรานเน้ือ เปนชื่อของมาร 
 ผูมีบาปธรรม คําวา บริวารของพรานเน้ือ เปนชื่อของบริวารของมาร. คําวา ฝูงเนื้อ เปนชือ่ของ 
 สมณพราหมณทั้งหลาย. 
                     อุปมาสมณพราหมณกับฝูงเนื้อ 
      [๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณพวกที่หน่ึง เขา 
 ไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ เมื่อเธอเหลานัน้ 
 เขาไปในปญจกามคุณนั้น ลืมตัวบริโภคปญจกามคุณก็มัวเมา เมื่อมัวเมาก็ประมาท เมื่อประมาท 
 ก็ถูกมารทําเอาไดตามใจชอบในปญจกามคุณนั้น เมื่อเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีหนึ่งนั้น 
 ก็ไมพนอํานาจของมารไปได. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวสมณพราหมณพวกที่หน่ึงนี้วา เปรียบ 
 เหมือนเน้ือฝูงที่หน่ึงนั้น. 
      [๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกท่ีสองคิดเห็นรวมกันอยางนี้วา สมณ- 
 *พราหมณพวกที่หน่ึงเขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ 
 เมื่อเธอเหลานัน้เขาไปในปญจกามคุณนั้นลมืตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มวัเมา เมื่อมัวเมา 
 ก็ประมาท เมื่อประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น เมือ่เปนเชนนี้ สมณ- 
 *พราหมณพวกที่หน่ึงนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได ถากระไร เราตองงดเวนจากการบริโภค 
 ปญจกามคุณอนัเปนโลกามสิเสียทั้งสิ้น เมื่องดเวนจากการบริโภคที่เปนภัยแลว ตองเขาไปอาศัย 
 อยูตามราวปา คร้ันคิดดังนี้แลว จึงงดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสียทัง้สิ้น 
 เมื่องดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสียทัง้สิ้น งดเวนจากการบริโภคที่เปนภัย 
 แลว ก็เขาไปอาศัยอยูตามราวปา เธอเหลานั้นมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง 



 มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาว 
 ตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาไมและ 
 ผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลน เยยีวยาอัตภาพอยูในราวปานั้น คร้ันถึงเดือนทายฤด-ู 
 *คิมหันต เปนเวลาที่สิ้นหญาและน้ํา เธอเหลาน้ันก็มีรางกายซูบผอม เมื่อรางกายซูบผอม กาํลัง 
 เร่ียวแรงก็หมดไป เมื่อกําลังเร่ียวแรงหมดไป เจโตวิมุติก็เสื่อม เมื่อเจโตวิมติุก็เสื่อมแลว พวกเธอ 
 ก็กลับหันเขาสูปญจกามคุณอนัเปนโลกามสิน้ันอีก เมื่อเขาไปแลว ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ 
 ก็มัวเมา เมือ่มวัเมา ก็ประมาท เมื่อประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น 
 เมื่อเปนเชนนี้ แมสมณพราหมณพวกท่ีสองนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เรากลาวสมณพราหมณพวกท่ีสองนี้วาเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงทีส่องนั้น. 
      [๓๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกท่ีสามคิดเห็นรวมกันอยางนี้วา สมณ- 
 *พราหมณพวกที่หน่ึง เขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว บริโภคปญจกาม- 
 *คุณ เมื่อเธอเหลานั้นเขาไปในปญจกามคุณนั้นลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา เมื่อมัวเมา 
 ก็ประมาท เมื่อประมาท ก็ถูกมารทําเอาตามชอบใจในปญจกามน้ัน เมื่อเปนเชนนี้ สมณพราหมณ 
 พวกท่ีหนึ่งนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได สวนสมณพราหมณพวกที่สองคิดเห็นรวมกัน 
 อยางนี้วา สมณพราหมณพวกที่หน่ึง เขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว 
 บริโภคปญจกามคุณ เมื่อเธอเหลานั้นเขาไปในปญจกามคุณนั้นลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา 
 เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมื่อประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น เมื่อเปน 
 เชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีหนึ่งนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได ถากระไร เราตองงดเวน 
 จากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสียทั้งสิ้น เมื่องดเวนจากการบริโภคที่เปนภัยแลวตอง 
 เขาไปอาศัยอยูตามราวปา คร้ันคิดดังนั้นแลว จึงงดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิส 
 เสียทั้งสิ้น เมือ่งดเวนจากการบริโภคที่เปนภัยแลวก็เขาไปอยูตามราวปา เธอเหลานั้นมีผกัดองเปน 
 ภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มีสาหราย 
 เปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษา 
 บาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาไมและผลไมในปาเปนอาหารบาง บริโภคผลไมหลน เยยีวยา 
 อัตภาพอยูในราวปานั้น คร้ันถึงเดือนทายฤดูคมิหันต เปนเวลาที่สิ้นหญาและน้ํา เธอเหลานั้นก็ 
 มีรางกายซูบผอม เมื่อมีรางกายซูบผอม กําลังเร่ียวแรงก็หมดไป เมื่อกําลังเร่ียวแรงหมด เจโต- 
 *วิมุติก็เสื่อม เมื่อเจโตวิมุติเสือ่มแลว พวกเธอก็กลับหันเขาสูปญจกามคุณอันเปนโลกามิสน้ันอีก 
 เมื่อเขาไปแลว ลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ ก็มวัเมา เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมือ่ประมาท ก็ถูก 
 มารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น เมื่อเปนเชนนี้ แมสมณพราหมณพวกท่ีสองนัน้ 
 ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได ถากระไร เราจะตองอาศัยอยูใกลๆ ปญจกามคุณของมารอันเปน 
 โลกามิสนั้น คร้ันอาศัยอยูในที่นั้นแลว ก็ไมเขาไปหาปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิส ไมลืม 
 ตัวบริโภคปญจกามคุณ เมื่อไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ กจ็ะไมมัวเมา เมือ่ไมมัวเมา ก็จะไม 
 ประมาท เมื่อไมประมาท ก็จะไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น คร้ันคิดฉะน้ีแลว 



 สมณพราหมณเหลานั้น ก็อาศัยอยูใกลๆ ปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้น. คร้ันอาศัยอยู 
 ในที่นั้นแลว ก็ไมเขาไปหาปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิส เมื่อไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ 
 ก็ไมมัวเมา เมือ่ไมมัวเมา ก็ไมประมาท เมื่อไมประมาท ก็ไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจใน 
 ปญจกามคุณนั้น. แตวา สมณพราหมณเหลานั้นมีความเห็นอยางนี้วาโลกเที่ยง โลกไมเทีย่ง โลก 
 มีที่สุด โลกไมมีที่สุด ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวตายแลว 
 เกิด สัตวตายแลวไมเกดิ สัตวตายแลวเกิดกม็ ีไมเกิดกม็ี สัตวตายแลว เกิดกม็ิใช ไมเกดิ 
 ก็มิใช เมื่อเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีสามนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เรากลาวสมณพราหมณพวกท่ีสามนี้วา เปรียบเหมือนฝูงเนือ้ฝูงที่สามน้ันฯ 
      [๓๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกท่ีสี่ คิดเห็นรวมกันอยางนี้วา สมณพราหมณ 
 พวกท่ีหนึ่ง เขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ เมื่อเธอ 
 เหลานั้นเขาไปในปญจกามคุณนั้น ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา เมือ่มัวเมา ก็ประมาท 
 เมื่อประมาท กถู็กมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนัน้ เมื่อเปนเชนนี้ สมณพราหมณ 
 พวกท่ีหนึ่งนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได สวนสมณพราหมณพวกที่สอง คิดเห็นรวมกัน 
 อยางนี้วา สมณพราหมณพวกที่หน่ึง เขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว 
 บริโภคปญจกามคุณ เมื่อเธอเหลานั้นเขาไปในปญจกามคุณนั้น ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ 
 ก็มัวเมา เมือ่มวัเมา ก็ประมาท เมื่อประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น 
 เมื่อเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีหนึ่งนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได ถากระไร เราตอง 
 งดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสยีทั้งสิน้ เมื่องดเวนจากการบริโภคที่เปนภัย 
 แลว ตองเขาไปอาศัยอยูตามราวปา ฯลฯ เธอเหลานั้นมีผกัดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษา 
 บาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษา 
 บาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง 
 มีเงาไมและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยยีวยาอัตภาพอยูในราวปานั้น คร้ันถึงเดือน 
 ทายฤดูคิมหันต เปนเวลาที่สิน้หญาและน้ํา เธอเหลานั้นก็มรีางกายซูบผอม เมื่อมีรางกายซูบผอม 
 กําลังเร่ียวแรงก็หมดไป เมื่อกาํลังเร่ียวแรงหมดไป เจโตวิมติุก็เสื่อม เมื่อเจโตวิมุติเสื่อมแลว 
 พวกเธอก็กลับหันเขาสูปญจกามคุณอันเปนโลกามิสนั้นอีก เมื่อเขาไปแลว ลมืตัวบริโภคปญจ- 
 *กามคุณ ก็มัวเมา เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมือ่ประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกาม 
 คุณน้ัน เมื่อเปนเชนนี้ แมสมณพราหมณพวกที่สองนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได สวน 
 สมณพราหมณพวกท่ีสาม คิดเห็นรวมกันอยางนี้วา สมณพราหมณพวกที่หน่ึง เขาไปสูปญจกาม- 
 *คุณของมารอนัเปนโลกามสิแลว ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ เมื่อเธอเหลาน้ันเขาไปปญจกามคุณ 
 นั้น ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมื่อประมาทก็ถูกมารทําเอาได 
 ตามชอบใจในปญจกามคุณนัน้ เมื่อเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีหนึ่งนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจ 
 ของมารไปได. สวนสมณพราหมณพวกท่ีสองคิดเห็นรวมกันอยางนี้วา สมณพราหมณพวกที่หน่ึง 
 เขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ เมื่อเธอเหลาน้ัน 



 เขาไปในปญจกามคุณนั้น ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา เมื่อมัวเมา ก็ประมาท เมือ่ 
 ประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น เมื่อเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกที่หน่ึง 
 นั้นก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได ถากระไร เราตองงดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปน 
 โลกามิสเสยีทั้งสิ้น เมื่องดเวนจากการบริโภคที่เปนภัยแลว ตองเขาไปอาศัยอยูตามราวปา ฯลฯ 
 เธอเหลานั้นมผีักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาว 
 เปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปน 
 ภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาไมและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภค 
 ผลไมหลน เยยีวยาอัตภาพอยูในราวปานั้น คร้ันถึงเดือนทายฤดูคิมหันต เปนเวลาที่สิ้นหญา 
 และนํ้า เธอเหลานั้นก็มีรางกายซูบผอม เมื่อมีรางกายซูบผอม กําลังเร่ียวแรงก็หมดไป 
 เมื่อกําลังเร่ียวแรงหมดไป เจโตวิมุติก็เสื่อม เมื่อเจโตวิมุติเสือ่มแลว พวกเธอก็กลับหันเขาสู 
 ปญจกามคุณอนัเปนโลกามสิน้ันอีก เมื่อเขาไปแลว ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา เมือ่ 
 มัวเมา ก็ประมาท เมื่อประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น เมื่อเปนเชนนี้ 
 แมสมณพราหมณพวกท่ีสองนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได ถากระไร เราจะตองอาศัยอยู 
 ใกลๆ ปญจกามคุณของมารอนัเปนโลกามสิน้ัน คร้ันอาศัยอยูในที่นั้นแลว ก็ไมเขาไปหาปญจกาม- 
 *คุณของมารอนัเปนโลกามสิ เมื่อไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ ก็จะไมมัวเมา เมื่อไมมัวเมา ก็จะ 
 ไมประมาท เมือ่ไมประมาท กจ็ะไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น. คร้ันคิดดังนี ้
 แลว สมณพราหมณเหลานั้นกอ็าศัยอยูใกลๆ ปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้น คร้ันอาศัย 
 อยูในที่นั้นแลว ก็ไมเขาไปหาปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิส เมื่อไมลมืตัวบริโภคปญจกามคุณ 
 ก็ไมมัวเมา เมือ่ไมมัวเมา ก็ไมประมาท เมื่อไมประมาท ก็ไมถูกมารทําเอาไดตามใจชอบในปญจ- 
 *กามคุณนั้น. แตวาสมณพราหมณเหลานั้น มีความเห็นอยางนี้วา โลกเทีย่ง โลกไมเที่ยง โลก 
 มีที่สุด โลกไมมีที่สุด ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวตาย 
 แลวเกิด สัตวตายแลวไมเกิด สตัวตายแลวเกิดก็มี ไมเกดิก็มี สตัวตายแลว เกิดก็มิใช ไมเกิด 
 ก็มิใช เมื่อเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีสามนั้นก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได อยากระนั้น 
 เลย เราตองอาศัยอยูในที่ซ่ึงมารและบริวารของมารไปไมถึง คร้ันอาศัยในที่นั้นแลว ก็ไมเขาไป 
 หาปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้น จะไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ เมื่อไมเขาไปหา ไม 
 ลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ ก็จะไมมัวเมา เมือ่ไมมัวเมา ก็จะไมประมาท เมือ่ไมประมาท ก็จะ 
 ไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญกามคุณนั้น คร้ันคิดดังนี้แลว สมณพราหมณเหลานั้น ก็อาศัย 
 อยูในที่ซ่ึงมารและบริวารของมารไปไมถึง เมือ่อาศัยในที่นั้นแลว ก็ไมเขาไปหาปญจกามคุณของ 
 มารอันเปนโลกามิสนั้น ไมลมืตัวบริโภคปญจกามคุณ เมื่อไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ กไ็ม 
 มัวเมา เมื่อไมมัวเมา ก็ไมประมาท เมือ่ไมประมาท ก็ไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกาม 
 คุณน้ัน เมื่อเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีสี่นั้น ก็หลุดพนอํานาจของมารไปได. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เรากลาวสมณพราหมณพวกท่ีสี่นี้วา เปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่สีน่ั้น. 
                  ที่ซ่ึงมารและบริวารของมารไปไมถึง 



      [๓๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ที่ซ่ึงมารและบริวารของมารไปไมถึง เปนอยางไร? 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน 
 มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข เกดิแตวิเวกอยู ดกูรภิกษุทั้งหลายน้ี เรากลาววา ภิกษุไดทํามารให 
 ตาบอด คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอยถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตภายใน 
 เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรากลาววา ภิกษุไดทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอย 
 ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนาม- 
 *กาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา 
 มีสติอยูเปนสขุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรากลาววา ภิกษุไดทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมาร 
 ใหไมเห็นรองรอยถึงความไมเห็นของมารผูมบีาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ 
 ละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย นี้เรากลาววา ภิกษุไดทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอย ถึงความ 
 ไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุไดบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ซ่ึงมี 
 บริกรรมวา อากาศหาที่สุดมิไดอยู เพราะเพิกรูปสัญญาเสียทัง้สิ้น เพราะปฏิฆสัญญาไมต้ังอยู 
 เพราะไมมีมนสิการนานัตตสัญญาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรากลาววา ภิกษุไดทํามารใหตาบอด 
 คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอยถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุลวงอากาสานญัจายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
 เสียแลว ไดบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ซ่ึงมีบริกรรมวา วิญญาณหาท่ีสุดมิไดอยู ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย นี้เรากลาววา ภิกษุไดทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอย ถึง 
 ความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือภิกษุลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
 เสียแลว ไดบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ซ่ึงมีบริกรรมวา อะไรหนอยหนึ่งไมมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 นี้เรากลาววา ภิกษุไดทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอย ถึงความไมเห็น 
 ของมารผูมีบาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
 เสียแลว ไดบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรากลาววา ภิกษุไดทํา 
 มารใหตาบอด คือทําลายจกัษุของมารใหไมเห็นรองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือภิกษุลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการ 
 ทั้งปวงเสียแลว ไดบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู ก็และเพราะเห็นดวยปญญา เธอยอมมีอาสวะส้ิน 



 ไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรากลาววา ภิกษุไดทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็น 
 รองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม เปนผูขามพนตัณหาอันของอยูในอารมณตางๆ 
 ในโลกเสียได. 
      พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นมีความยนิดีชื่นชมภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ดังนี้แล. 
                        จบ นิวาปสูตร ที่ ๕ 
                       --------------- 
                         ๖. ปาสราสิสูตร 
                       อุปมากองบวงดักสัตว 
      [๓๑๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น เปนเวลาเชา พระผูมพีระภาคทรงนุงสบงถือบาตรจีวร 
 เสด็จเขาไปยังกรุงสาวัตถีเพ่ือบิณฑบาต คร้ังนั้นแล ภิกษุหลายรูปเขาไปหาทานอานนทถึงที่พัก 
 กลาวดังนี้วา ดกูรอานนท พวกขาพเจาไดสดบัธรรมีกถา เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเปน 
 เวลานานมาแลว ขอใหพวกขาพเจาไดสดับธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเถิด. 
      พระอานนทกลาววา ถาเชนนั้น ขอพวกทานจงไปสูอาศรมของพราหมณชื่อรัมมกะ จึงจะ 
 ไดสดับธรรมีกถาเฉพาะพักตรพระผูมีพระภาค ภิกษุเหลานั้นไดรับคําทานพระอานนทแลว, 
      คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาตที่กรุงสาวัตถี กลับจากบิณฑบาตในเวลา 
 ปจฉาภัตแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสชวนวา ดูกรอานนท เราจะไปพักผอนกลางวันที่ 
 ปราสาทแหงมิคารมารดา [นางวิสาขา] ที่บุพพาราม พระอานนทไดทูลรับพระดํารัสแลว พระผูมี 
 พระภาคกับทานพระอานนท ไดเสด็จไปพักผอนกลางวันทีป่ราสาทแหงมิคารมารดาที่บุพพาราม 
 คร้ันเวลาเย็นเสด็จออกจากทีพั่กผอนแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรสัชวนวา ดูกรอานนท 
 เรามาไปสรงน้ําที่ทาบุพพโกฏฐกะ ๑- พระอานนทไดทูลรับพระดํารัสแลว พระผูมีพระภาคกับทาน 
 พระอานนทไดเสด็จไปสรงน้ําที่ทาบุพพโกฏฐกะ สรงเสร็จแลว จึงกลับขึ้นมาทรงจีวรผืนเดียว 
 ประทับยืนผึ่งพระองคอยู ทานพระอานนทกราบทูลวา พระเจาขา อาศรมของพราหมณชื่อรัมมกะ 
 อยูไมไกล เปนที่ร่ืนรมย นาเลือ่มใส ขอจงเสด็จไปที่นั้นเพ่ือทรงอนุเคราะหเถิด พระผูมีพระภาค 
 ทรงรับโดยดุษณีภาพ แลวจึงเสด็จไปที่อาศรมของพราหมณชื่อรัมมกะ สมัยนั้น ภิกษุหลายรูป 
 นั่งสนทนาธรรมีกถากันอยูทีน่ั้น พระผูมีพระภาคจึงประทบัยืนอยูที่ซุมประตูขางนอก คอยใหภิกษุ 
 เหลานั้นสนทนากันจบ. 
 @๑ ทาอาบนํ้าต้ังอยูดานปราจีน มีหาดทรายขาวสะอาดเปนที่อาบน้ํา ๔ ที่ ที่สําหรับกษัตริยชาวเมอืง 
 @พวกภิกษุ และพระพุทธเจาไมอาบรวมกัน 
                        การแสวง ๒ อยาง 
      [๓๑๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ภิกษุเหลาน้ันสนทนากันจบแลว 



 จึงทรงกระแอมแลวเคาะบานประตู ภิกษุเหลานั้นไดเปดประตูรับ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปที่ 
 อาศรมของพราหมณชื่อรัมมกะ ประทับน่ังบนอาสนะท่ีไดจัดไว แลวจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอนั่งสนทนาเรื่องอะไรกัน และเร่ืองอะไรทีพ่วกเธอสนทนากัน 
 คางไว? ภิกษุเหลานั้นทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมีกถาปรารภถึงพระผูมีพระภาคนั้นแล 
 พวกขาพระองคพูดกันคางอยู ก็พอดีพระผูมพีระภาคเสด็จมาถึง พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา ดีละ 
 ภิกษุทั้งหลาย การที่พวกเธอผูเปนกุลบุตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา นั่งสนทนา 
 ธรรมีกถากัน เปนการสมควร พวกเธอเมือ่นั่งประชุมกัน ควรทํากิจสองอยาง คือสนทนาธรรม 
 กัน หรือนั่งนิ่งตามแบบพระอริยะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหามีสองอยาง คือ การแสวงหา 
 ที่ไมประเสริฐอยางหนึ่ง การแสวงหาที่ประเสริฐอยางหนึ่ง. 
      [๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหาที่ไมประเสริฐเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 คนบางคนในโลกนี้ โดยตนเองเปนผูมีชาติเปนธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีชาติเปนธรรมดาอยูนั่น- 
 *แหละ เปนผูมีชราเปนธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีชราเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ เปนผูมีพยาธิเปน 
 ธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ยังแสวงหา 
 สิ่งมีมรณะเปนธรรมดาอยูนัน่แหละ เปนผูมีโศกเปนธรรมดา ยังแสวงหาส่ิงมีโศกเปนธรรมดา 
 อยูนั่นแหละ เปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา ยังแสวงหาส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ 
 ก็อะไรเรียกวา สิ่งมีชาติเปนธรรมดา บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค 
 มา ลา ทอง เงิน เรียกวา สิ่งมชีาติเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งมีชาติเปนธรรมดาเหลานั้น 
 เปนอุปธิ ผูที่ติดพัน ลุมหลง เกี่ยวของในสิ่งมีชาติเปนธรรมดาเหลานั้น ชือ่วาโดยตนเองเปน 
 ผูมีชาติเปนธรรมดา ยังแสวงหาส่ิงมีชาติเปนธรรมดา อยูนัน่แหละ ก็อะไรเลาเรียกวาสิ่งมชีรา 
 เปนธรรมดา บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย แพะ แกะ ไกสกุร ชาง โค มา ลา ทอง เงิน 
 เรียกวาสิ่งมีชราเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งมีชราเปนธรรมดาเหลาน้ัน เปนอุปธิ ผูที่ติดพัน 
 ลุมหลง เกี่ยวของ ในสิ่งมีชราเปนธรรมดาเหลานั้น ชื่อวาโดยตนเองเปนผูมชีราเปนธรรมดา 
 ยังแสวงหาส่ิงมีชราเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ ก็อะไรเลา เรียกวา สิ่งมีพยาธิเปนธรรมดา? บุตร 
 ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา ทอง เงิน เรียกวา 
 สิ่งมีพยาธิเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งมีพยาธิเปนธรรมดาเหลานั้น เปนอุปธิ ผูที่ติดพัน 
 ลุมหลงเกี่ยวของ ในสิ่งมีพยาธิเปนธรรมดาเหลานั้น ชื่อวาโดยตนเองเปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา 
 ยังแสดงหาส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ ก็อะไรเลา เรียกวา สิ่งมีมรณะเปนธรรมดา? 
 บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา ทอง เงิน 
 เรียกวา สิ่งมีมรณะเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งมีมรณะเปนธรรมดาเหลานั้น เปนอุปธิ 
 ผูที่ติดพัน ลุมหลง เกี่ยวของ ในสิ่งมีมรณะเปนธรรมดาเหลานั้น ชื่อวาโดยตนเองเปนผูมมีรณะ 
 เปนธรรมดา ยงัแสวงหาส่ิงมีมรณะเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ ก็อะไรเลา เรียกวา สิ่งมีความโศก 
 เปนธรรมดา? บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา 
 ทอง เงิน เรียกวา สิ่งมีความโศกเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งมีความโศกเปนธรรมดา 



 เหลานั้น เปนอุปธิ ผูที่ติดพัน ลุมหลง เกี่ยวของ ในสิ่งมีความโศกเปนธรรมดาเหลานั้น 
 ชื่อวาโดยตนเองเปนผูมีความโศกเปนธรรมดา ยังแสวงหาส่ิงมีความโศกเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ 
 ก็อะไรเลา เรียกวา สิ่งมีสังกิเลสเปนธรรมดา? บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย แพะ แกะ 
 ไก สุกร ชาง โค มา ลา ทอง เงิน เรียกวา สิ่งมีสังกิเลสเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สิ่งมีสังกิเลสเปนธรรมดา เหลานั้น เปนอุปธิ ผูที่ติดพัน ลุมหลง เกี่ยวของ ในสิ่งมีสังกิเลสเปน 
 ธรรมดา เหลานั้น ชื่อวาโดยตนเองเปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา ยังแสวงหาส่ิงมีสังกิเลสเปน 
 ธรรมดาอยูนั่นแหละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือการแสดงหาที่ไมประเสริฐ. 
      [๓๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหาที่ประเสริฐเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 คนบางคนในโลกนี้ โดยตนเองเปนผูมีชาติเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมีชาติเปนธรรมดา 
 ยอมแสวงหาพระนิพพาน ที่ไมเกิด หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ โดยตนเองเปนผูม-ี 
 *ชราเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีชราเปนธรรมดา ยอมแสวงหาพระนิพพาน ที่ไมแก 
 หาธรรมอื่นยิ่งกวามิไดเกษมจากโยคะ โดยตนเองเปนผูพยาธิเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมี 
 พยาธิเปนธรรมดา ยอมแสวงหาพระนิพพาน หาพยาธิมิได หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ 
 โดยตนเองเปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมีมรณะเปนธรรมดา ยอมแสวงหาพระ- 
 *นิพพาน ที่ไมตาย หาธรรมอื่นยิ่งกวามีได เกษมจากโยคะ โดยตนเองเปนผูมีโศกเปนธรรมดา 
 ทราบชัดโทษในสิ่งมีโศกเปนธรรมดา ยอมแสวงหานิพพาน ที่หาโศกมิได หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได 
 เกษมจากโยคะ โดยตนเองเปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมสีังกิเลสเปนธรรมดา 
 ยอมแสวงหาพระนิพพาน ที่ไมเศราหมอง หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 นี้แล คือการแสวงหาที่ประเสริฐ. 
      [๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเรากอนตรัสรู ยังไมไดตรัสรู เปนโพธิสัตวอยูทีเดยีว 
 โดยตนเองเปนผูมีชาติเปนธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีชาติเปนธรรมดานั่นแล เปนผูมีชราเปน- 
 *ธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีชราเปนธรรมดานั่นแล เปนผูมพียาธิเปนธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมี 
 พยาธิเปนธรรมดานั่นแล เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ก็ยังแสดงหาส่ิงมีมรณะเปนธรรมดานั่นแล 
 เปนผูมีโศกเปนธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีความโศกเปนธรรมดานั่นแล เปนผูมีสังกิเลสเปน 
 ธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดานั้นแล เราจึงคิดดังนี้วา เราเปนผูมีชาติเปนธรรมดา 
 ไฉนจึงยังแสวงหาส่ิงมีชาติเปนธรรมดาอยูเลา เปนผูมีชราเปนธรรมดา ไฉนจึงยังแสวงหาส่ิงมีชรา 
 เปนธรรมดาอยูเลา เปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา ไฉนจึงยังแสวงหาส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดาอยูเลา 
 เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ไฉนจึงยังแสวงหาส่ิงมีมรณะเปนธรรมดาอยูเลา เปนผูมีโศกเปนธรรมดา 
 ไฉนจึงยังแสวงหาส่ิงมีโศกเปนธรรมดาอยูเลา เปนผูมีสังกเิลสเปนธรรมดา ไฉนจึงยังแสวงหา 
 สิ่งมีสังกิเลสเปนธรรมดาอยูเลา ไฉนหนอ เราเมื่อเปนผูมีชาติเปนธรรมดา ก็ควรทราบชัด 
 โทษในสิ่งมีชาติเปนธรรมดา แลวแสวงหาพระนิพพาน ที่ไมเกิด หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจาก 
 โยคะ เมือ่เปนผูมีชราเปนธรรมดา ก็ควรทราบชัดโทษในสิ่งมีชราเปนธรรมดา แลวแสวงหา 
 พระนิพพาน ที่ไมแก หาธรรมอื่นยิ่งกวามไิด เกษมจากโยคะ เมื่อเปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา ก็ควร 



 ทราบชัดโทษในสิ่งมีพยาธิเปนธรรมดา แลวแสวงหาพระนิพพานท่ีหายพยาธิมิได หาธรรมอื่น 
 ยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เมือ่เปนผูมมีรณะเปนธรรมดา กค็วรทราบชัดโทษในสิ่งมีมรณะเปน 
 ธรรมดา แลวแสวงหาพระนิพพาน ที่ไมตาย หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เมื่อเปน 
 ผูมีโศกเปนธรรมดา ก็ควรทราบชัดโทษในสิ่งมีโศกเปนธรรมดา แลวแสวงหาพระนิพพาน ที่หา 
 โศกไมได หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เมือ่เปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา ก็ควรทราบ 
 ชัดโทษในสิ่งมสีังกิเลสเปนธรรมดา แลวแสวงหาพระนิพพานที่ไมเศราหมอง หาธรรมอื่นยิ่งกวา 
 มิได เกษมจากโยคะ. 
                        สํานักอาฬารดาบส 
      [๓๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยตอมา เรากําลังรุนหนุม แข็งแรงมีเกศาดาํสนิท 
 ยังหนุมแนน ต้ังอยูในปฐมวัย เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมทรงปรารถนาจะใหบวช มีพระพักตร 
 อาบดวยน้ําพระเนตร ทรงกรรแสงอยู จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช 
 เปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว ก็เสาะหาวากุศลเปนอยางไร ขณะท่ีแสวงหาทางสงบระงับอันประ- 
 *เสริฐซ่ึงหาทางอื่นยิ่งกวามิได ไดเขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลว กลาววา ทานกาลามะ 
 ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติหมจรรย ในธรรมวินัยน้ี เมื่อเรากลาวอยางนี้ อาฬารดาบสกาลามโคตร 
 จึงกลาวกะเราดังนี้วา เชิญอยูกอน ธรรมที่วิญูชนพึงบรรลุอยู เพราะทําใหแจงดวยความรูยิ่งเอง 
 ตามแบบอาจารยของตน ตอกาลไมนาน นี้ก็เชนเดียวกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอมาไมนาน เรา 
 เรียนธรรมนั้นไดรวดเร็ว ชั่วขณะหุบปากเจรจาปราศรัยเทานั้น เราก็กลาวญาณวาทและเถรวาท 
 ได และทั้งเราทั้งผูอื่น ก็ทราบชัดวา เรารู เราเห็น เราจึงคิดวา อาฬารดาบส กาลามโคตร 
 ยอมบอกธรรม นี้โดยเหตุเพียงความเชื่ออยางเดียววา เรากระทําใหแจงเขาถึงอยูได เพราะรูยิง่โดย 
 ตนเอง ก็หามิได โดยที่แท อาฬารดาบส กาลามโคตร ก็รูเห็นธรรมนี้อยู ตอนั้น เราจึงเขาไป 
 หาอาฬารดาบส กาลามโคตร แลวถามวา ขาแตทานกาลามะ ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึง 
 บอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ดวยเหตุเพียงเทาใด? 
      เมื่อเราถามเชนนี้ อาฬารดาบส กาลามโคตร จึงบอกอากิญจัญญายตนสมาบัติแกเรา 
 เราจึงคิดวามิใชแตอาฬารดาบส กาลามโคตรเทานั้น ที่มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา แมเรา 
 ก็มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เหมือนกัน มิฉะนั้น เราตองเร่ิมบําเพ็ญเพ่ือทําใหแจงซ่ึง 
 ธรรมที่อาฬารดาบส กาลามโคตรบอกวา กระทําใหแจง เขาถึงอยูได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอมาไมนานนัก เราก็กระทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้น เขาถึงอยูได เพราะรูยิ่งโดย 
 ตนเอง ตอนั้น เราจึงเขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตร แลวถามวา ขาแตทานกาลามะ ทานกระทํา 
 ใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึง บอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ดวยเหตุเพียงเทานี้หรือ? 
      อา. ดูกรผูมีอายุ แมขาพเจากระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึง บอกได เพราะรูยิ่งโดย 
 ตนเอง ดวยตนเหตุเพียงเทาน้ีแหละ. 
      พ. ขาแตทานกาลามะ แมขาพเจาก็กระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึงอยูได เพราะรูยิ่ง 
 โดยตนเอง ดวยเหตุเพียงเทาน้ีเหมือนกัน. 



      อา. เปนลาภของพวกขาพเจา พวกขาพเจาไดดีแลว ที่ไดเห็นสพรหมจารีผูเชนทาน 
 เพราะขาพเจากระทําใหแจงซ่ึงธรรมใด เขาถึง บอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ทานก็กระทําให 
 แจงซ่ึงธรรมนั้น เขาถึงอยูได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมใด เขาถึงอยูได 
 ขาพเจาก็กระทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้น เขาถึง บอกได เพราะรูยิง่โดยตนเอง ขาพเจาทราบธรรมใด 
 ทานก็ทราบธรรมนั้น ทานทราบธรรมใด ขาพเจาก็ทราบธรรมนั้น เปนอันวา ขาพเจาเปนเชนใด 
 ทานก็เปนเชนนั้น ทานเปนเชนใด ขาพเจาเปนเชนนั้น มาเถิด บัดน้ี เราทั้งสองจะอยูรวมกนั 
 บริหารคณะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาฬารดาบส กาลามโคตร ทั้งที่เปนอาจารยของเรา กย็กยอง 
 เราผูเปนศิษยใหสม่ําเสมอกับตน และบูชาเราอยางโอฬาร ดวยประการฉะนี้ แตเราคิดวา ธรรมน้ี 
 ไมเปนไปเพ่ือนิพพิทา วิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ และนิพพาน เพียงเปน 
 ไปเพ่ือเขาถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติเทานั้น เราไมพอใจ เบ่ือหนายธรรมนั้น จึงลาจากไป. 
                         สํานักอุทกดาบส 
      [๓๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นเปนผูเสาะหาวากุศลเปนอยางไร ขณะที่แสวงหาทาง 
 สงบระงับอันประเสริฐ ซ่ึงหาทางอื่นยิ่งกวามิได ไดเขาไปหาอุททกดาบส รามบุตร แลวกลาววา 
 ทานรามะ ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ เมื่อเรากลาวอยางนี้ อุททกดาบส 
 รามบุตร จึงกลาวกะเราดังนี้วา เชิญอยูกอน ธรรมที่วิญูชนพึงบรรลุอยู เพราะทําใหแจงดวย 
 ความรูยิ่งเอง ตามแบบอาจารยของตน ตอกาลไมนาน นี้ก็เชนเดียวกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ตอมาไมนาน เราเรียนธรรมนั้นไดโดยรวดเร็ว ชั่วขณะหุบปาก เจรจาปราศรัยเทานั้นเรากก็ลาว 
 ญาณวาท และเถรวาทได และทั้งเราทั้งผูอื่นกท็ราบชัดวา เรารู เราเห็นเรานั้น จึงคิดวา รามบุตร 
 ยอมบอกธรรมนี้ โดยเหตุเพียงความเชื่ออยางเดียววา เรากระทําใหแจง เขาถึงอยูได เพราะรูยิ่ง 
 โดยตนเอง ก็หามิได โดยท่ีแท รามบุตรก็รูเห็นธรรมนี้อยู ตอนั้น เราจึงเขาไปหาอุททกดาบส 
 รามบุตร แลวถามวา ดูกรทานรามะ ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึง บอกได เพราะรูยิง่ 
 โดยตนเอง ดวยเหตุเพียงเทาใด? 
      เมื่อเราถามอยางนี้ อุททกดาบส รามบุตร จึงบอกเนวสัญญานาสัญญายาตนสมาบัติแก 
 เรา เราจึงคิดวา มิใชแตเพียงอทุทกดาบส รามบุตรเทานั้น ที่มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา 
 แมเราก็มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เหมือนกัน ผิฉะน้ัน เราตองเร่ิมบําเพ็ญเพียร 
 เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมที่อุททกดาบส รามบุตรบอกวา กระทําใหแจงเขาถึงอยูได เพราะรูยิ่งโดย 
 ตนเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอมาไมนานนัก เราก็ไดกระทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้น เขาถึงอยูได 
 เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ตอนั้น เราจึงเขาไปหาอทุทกดาบส รามบุตร แลวถามวา ดูกรทานรามะ 
 ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึง บอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ดวยเหตุเพียงเทานี้หรือ? 
      อุ. ดูกรผูมีอายุ แมขาพเจากก็ระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึง บอกไดเพราะรูยิ่งโดย 
 ตนเอง โดยเหตุเพียงเทานี้แหละ. 
      พ. ดูกรทานรามะ แมขาพเจาก็กระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึงอยูไดเพราะรูยิ่งดวยตน 
 เอง ดวยเหตุเทานี้เหมือนกัน. 



      อุ. เปนลาภของพวกขาพเจา พวกขาพเจาไดดีแลว ที่ไดเห็นพรหมจารีผูเชนทาน เพราะ 
 ทานรามะกระทําใหแจงซ่ึงธรรมใด เขาถึง บอกได เพราะรูยิง่โดยตนเอง ทานก็กระทําใหแจง 
 ซ่ึงธรรมนั้น เขาถึง บอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมใด เขาถึงอยูได 
 เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ทานรามะก็กระทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้น เขาถึงบอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง 
 ทานรามะไดทราบธรรมใด ทานก็ทราบธรรมนั้น ทานทราบธรรมใด ทานรามะก็ไดทราบธรรมนั้น 
 เปนอันวา ทานรามะเปนเชนใด ทานก็ไดเปนเชนนั้น ทานเปนเชนใด ทานรามะก็ไดเปนเชนนั้น 
 มาเถิด บัดน้ี เราทั้งสองจะอยูรวมกัน บริหารคณะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุททกดาบส รามบุตร 
 ทั้งที่เปนสพรหมจารีของเรา ก็ยกยองไวในฐานะอาจารย และบูชาเราอยางโอฬารดวยประการฉะนี้. 
 แตเราคิดวา ธรรมน้ีไมเปนไปเพ่ือนิพพิทา วิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ และ 
 นิพพาน เพียงเปนไปเพ่ือเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเทานั้น. เราไมพอใจ เบ่ือหนาย 
 ธรรมน้ัน จึงลาจากไป. 
                          ตรัสรูสัจธรรม 
      [๓๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นเปนผูชอบเสาะหาวากุศลเปนอยางไร ขณะที่แสวงหา 
 ทางสงบระงับอันประเสริฐ ซ่ึงหาทางอื่นยิ่งกวามิได เมื่อเทีย่วจาริกไปในมคธชนบทโดยลําดับ 
 ไดไปถึงตําบลอุรุเวลาเสนานคิม ไดเห็นภูมิภาคที่นาร่ืนรมย มีราวปาเปนที่เพลินใจ มีแมน้ําไหล 
 ไมขาดสาย มทีาน้ําสะอาดดี นาร่ืนรมย มีโคจรคามต้ังอยูโดยรอบ. เราจึงคิดวา ภูมิภาคเปนที่นา 
 ร่ืนรมยหนอ มีราวปาเปนที่เพลินใจ มีแมน้ําไหลไมขาดสาย มีทาน้ําสะอาดดีนาร่ืนรมย มีโคจรคาม 
 ต้ังอยูโดยรอบ เปนที่สมควรเร่ิมบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการจะบําเพ็ญเพียร. เราจึงนั่ง ณ ที่ 
 นั้นดวยคิดวา ที่นี้เหมาะแกการบําเพ็ญเพียร. 
      [๓๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราโดยตนเอง เปนผูมีชาติเปนธรรมดาทราบชัดโทษในสิ่ง 
 มีชาติเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน ที่ไมเกิดหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ 
 เปนผูมีชราเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมีชราเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน ที่ไมแก 
 หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมีพยาธิ 
 เปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพานท่ีหาพยาธิมิได หาธรรมอื่นยิ่งกวามิไดเกษมจากโยคะ 
 เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมีมรณะเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน 
 ที่ไมตาย หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เปนผูมโีศกเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมี 
 โศกเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพานที่หาโศกมิได หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจาก 
 โยคะ เปนผูมีสงักิเลสเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดา แสวงหาจนได 
 บรรลุนิพพาน ที่ไมเศราหมอง หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ และญาณทัสสนะไดเกิด 
 แกเราวา วิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้มีในที่สุด ไมมีภพใหมตอไป. 
      [๓๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดมีความดาํริดังนี้วา ธรรมที่เราไดบรรลุนี้แล ลึก เห็น 
 ไดโดยยาก รูตามไดโดยยาก เปนธรรมสงบ ประณีต อันความตรึกหยั่งไมถึง ละเอียด รูได 
 แตบัณฑิต สวนประชาชนนี้ เปนผูยินดี เพลดิเพลินใจในอาลัย เปนผูเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เปน 



 ปจจัยแหงธรรมเหลานี้ไดโดยยาก และเห็นไดโดยยากซ่ึงธรรมที่สงบสังขารทั้งปวง สลัดอปุธิ 
 ทั้งปวง เปนที่สิ้นตัณหาเปนที่สํารอก เปนทีด่ับ เปนที่ออกจากตัณหา ก็ถาเราพึงแสดงธรรม 
 และคนอื่นไมรูตามธรรมของเรา ก็จะเปนความลําบาก เหน็ดเหนื่อยแกเราเปลา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ทั้งคาถาที่เปนอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยไดสดับมาแตกอน ก็ไดแจมแจงแกเราดงันี้ 
      ธรรมน้ีเราบรรลุไดโดยยาก บัดน้ี ไมควรประกาศ ธรรมน้ีไมเปนธรรมที่ชน 
      ผูมีราคะโทสะหนาแนนตรัสรูไดโดยงาย ชนผูมีราคะกลา ถูกกองความมดืหุมหอ 
      ไว ยอมไมเห็นธรรมที่ยังสัตวใหถึงที่ทวนกระแสโลก ละเอียด ลึก เห็นได 
      โดยยากเปนอณู. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราคิดเห็นเชนนี้ กม็ีจิตนอมไปเพ่ือความเปนผูขวนขวายนอย 
 ไมนอมไปเพ่ือแสดงธรรม. 
      [๓๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้น สหัมบดีพรหม ทราบความดําริของเรา จึงไดมี 
 ความปริวิตกวา โอ โลกจะฉิบหาย แหลกลาญเสียแลวหนอ เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา มีพระทัยนอมไปเพ่ือความเปนผูขวนขวายนอย ไมนอมไปเพ่ือทรงแสดงธรรม 
 สหัมบดีพรหมจึงอันตรธานจากพรหมโลก มาปรากฏตัวตรงหนาเรา คลายกับบุรุษผูมีกําลัง 
 เหยียดแขนที่งอออก หรืองอแขนที่เหยียดเขา ฉะนั้น แลวจึงเฉวียงผาอุตราสงค ประคองอัญชลี 
 มาทางเรา กราบทูลดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม ขอพระ- 
 *สุคตจงทรงแสดงธรรม สัตวผูมีกิเลสดุจธลุทีี่ดวงตานอยเปนปรกติมีอยู เพราะไมไดสดับธรรม 
 สัตวเหลานั้นจึงเส่ือม ผูที่รูธรรมจักมีอยู คร้ันสหัมมดีพรหมกลาวดังนี้แลวจึงกลาวคาถาประพันธ 
 ตอไปดังนี้วา 
      แตกอน ในแคลวมคธ ไดปรากฏมีธรรมที่ไมบริสุทธิ์ ซ่ึงชนพวกที่มีความ 
      เศราหมองคิดไว ขอพระองคจงทรงเปดประตูอมฤตธรรม ขอสัตวทั้งหลาย 
      จงไดสดับธรรมที่พระองคผูทรงหมดมลทินไดตรัสรู ชนผูอยูบนยอดเขาศิลา 
      พึงเห็นประชุมชนไดโดยรอบ ฉันใด ขาแตพระองคผูมีพระปรีชา มีพระเนตร 
      คือปญญาโดยรอบ ขอพระองคผูหมดโศก จงเสด็จขึ้นปราสาทคือพระปญญาที่ 
      สําเร็จดวยธรรม ซ่ึงเปรียบดวยยอดเขาศิลาแลว จึงทรงตรวจดูประชุมชนผูระทม 
      ดวยความโศก ถูกชาติชราครอบงํา ฉันนั้น ขาแตพระองคผูทรงความเพียร 
      ทรงชนะสงคราม ผูนําหมูสัตว ผูหากิเลสมิได ขอพระองคจงเสด็จเที่ยวไป 
      โปรดสัตวโลก ขอพระผูมพีระภาคจงทรงแสดงธรรม ผูรูตามจักมีอยู. 
                   สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม 
      [๓๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะทราบการอาราธนาของสหัมบดีพรหม และเพราะอาศยั 
 ความกรุณาในสัตวทั้งหลาย เราจึงไดตรวจดูโลกดวยพุทธจกัษุ ก็ไดเห็นเหลาสัตวผูมีกิเลสดุจธุล ี
 ในดวงตานอยก็มี ผูมีกเิลสดุจธุลีในดวงตามากก็มี ผูมีอินทรียกลาก็มี ผูมีอนิทรียออนก็มี ผูม ี
 อาการดีก็มี ผูมอีาการชั่วก็มี ผูพอจะพึงสอนใหรูไดงายก็มี ผูจะพึงสอนใหรูไดยากก็มี บางพวก 



 มีปกติเห็นโทษและภัยในปรโลก มีอธิบายเปนคําเปรียบวา ในกออุบล ในกอปทุม หรือในกอ 
 บุณฑริก ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกเกิดในน้าํ เจริญในนํ้า อยูกับนํ้ายังจม 
 อยูภายในน้ํา อนัน้ําหลอเลี้ยงไว บางดอกเกิดในนํ้า เจริญในนํ้า อยูกับนํ้า ต้ังอยูเสมอกับนํ้า 
 บางดอกเกิดในน้ํา เจริญในนํ้า โผลพนน้ําขึ้นมาแลวต้ังอยู น้ํากําซาบเขาไปไมได ฉันใด เราขณะ 
 ที่ตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ก็ไดเห็นเหลาสัตว ฉันนั้น คือ บางพวกมีกิเลสดจุธุลีในดวงตานอย 
 บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามาก บางพวกมีอินทรียกลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมี 
 อาการดี บางพวกมีอาการชั่ว บางพวกพอจะสอนใหรูไดงาย บางพวกสอนใหรูไดยาก บางพวก 
 มีปรกติเห็นโทษและภัยในปรโลก. เราจึงไดกลาวคาถาตอบสหัมบดีพรหมวา 
      เราไดเปดประตูอมฤตธรรมรับชนผูชอบสดับ ซ่ึงยื่นศรัทธาภาชนะออกรับ 
      ดูกรพรหมเรานึกถึงความลําบาก จึงไมไดแสดงธรรมที่ประณีตซ่ึงเราชํานาญดี 
      ในหมูมนุษย. 
      เมื่อสหัมบดีพรหมทราบวา พระผูมีพระภาคทรงประทานโอกาส เพ่ือแสดงธรรมแลว 
 จึงอภิวาทเรา กระทําประทักษิณ อันตรธานไปในที่นั้น. 
                      ทรงรําพึงถึงปฐมเทศนา 
      [๓๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจึงคิดดังนี้วา เราจะพึงแสดงธรรมเปนคร้ังแรกแกใคร 
 หนอ ใครจักทราบชัดธรรมนี้ไดโดยเร็ว. เราจึงคิดดังนี้วา อาฬารดาบส กาลามโคตรนี้แล เปน 
 บัณฑิต ฉลาด มีปญญา มีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยมานาน ถาไฉน เราพึงแสดงธรรมเปน 
 คร้ังแรกแกเธอ เธอจักทราบชดัธรรมนี้ไดโดยเร็ว. คร้ังนั้น เทวดาตนหนึ่งเขามาหาเราแลวทูล 
 ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ อาฬารดาบส กาลามโคตร ตายไปแลวได ๗ วัน. อนึ่ง เราก็ 
 เกิดญาณทัสสนะวา อาฬารดาบส กาลามโคตร ตายไปแลวได ๗ วัน. เราจึงคิดดังนี้วา 
 อาฬารดาบส กาลามโคตร เปนผูเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญเสยีแลวหนอ เพราะถาเธอพึงได 
 สดับธรรมนี้ไซร ก็จะพึงทราบชัดไดโดยเร็ว. เราจึงคิดดังนี้วา เราจะพึงแสดงธรรมเปนคร้ังแรก 
 แกใครหนอ ใครจักทราบชัดธรรมนี้ไดโดยเร็ว. เราจึงคิดดังนี้วา อุททกดาบส รามบุตรนี้แลเปน 
 บัณฑิต ฉลาด มีปญญา มีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยมานาน ถาไฉน เราพึงแสดงธรรมเปน 
 คร้ังแรกแกเธอ เธอจักทราบชดัธรรมนี้ไดโดยเร็ว. คร้ังนั้น เทวดาตนหนึ่งเขามาหาเราแลวทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญอุททกดาบส รามบุตร ไดตายไปเสียแลวเมื่อเย็นวานนี้. อนึ่ง เราก็เกิด 
 ญาณทัสสนะวา อุททกดาบส รามบุตร ไดตายไปเสยีแลวเมือ่เย็นวานนี้. เราจึงคิดดังนี้วา 
 อุททกดาบส รามบุตร เปนผูเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญเสียแลวหนอ เพราะถาเธอพึงไดสดับธรรม 
 นี้ไซร ก็พึงทราบชัดไดโดยเร็ว. เราจึงคิดดังนี้วา เราจะพึงแสดงธรรมเปนคร้ังแรกแกใครหนอ 
 ใครจักทราบชัดธรรมนี้โดยเร็ว. เราจึงคิดดังนี้วา ภิกษุปญจวัคคียไดอุปฏฐากเรา ผูกําลังบําเพ็ญ 
 เพียรอยู เปนผูมีอุปการะแกเรามากนัก ถาไฉน เราพึงแสดงธรรมเปนคร้ังแรกแกพวกเธอ. เรา 
 จึงคิดดังนี้วา บัดน้ี ภิกษุปญจวัคคียอยูทีไ่หนหนอ. เราก็รูไดวา ภิกษุปญจวัคคียอยูในปาอิสิป- 
 *ตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ดวยทิพยจักษุที่บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย. คร้ันเราอยู 



 ที่ตําบลอุรุเวลาพอสมควรแลว จึงไดออกจารกิไปเมืองพาราณสี. 
      [๓๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาชีวกชื่ออุปกะไดเห็นเราผูกําลังเดินทางไกลที่ระหวางแมน้ํา 
 คยาและตนมหาโพธิ จึงถามเราวา ดูกรอาวุโส อินทรียของทานผองใสนัก ฉววีรรณของทาน 
 บริสุทธิ์ ผุดผอง ทานไดบรรพชาเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของ 
 ใคร. เมื่ออุปกะอาชีวกถามอยางนี้ เราจึงไดกลาวคาถาตอบวา 
      เราเปนผูครอบงําธรรมทั้งปวง รูแจงธรรมทั้งปวง อันตัณหาใหติดไมไดใน 
      ธรรมทั้งปวง ละเวนธรรมทั้งปวง พน (นอมใจ) ไปในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา 
      เพราะรูยิ่งดวยตนเองเราจะพึงแสดงใครเลาวา เปนอาจารย อาจารยของเราไมม ี
      ผูที่ดีเหมือนเราไมมี ผูทีเ่ทยีมเสมอเราไมมี ในโลกทั้งเทวโลก เพราะเราเปน 
      พระอรหันต เปนศาสดาผูยอดเยี่ยม เปนสัมมาสัมพุทธองคเอก เปนผูเย็น 
      ดับกิเลสไดแลว เราจะไปบุรีของชาวกาสีเพ่ือแสดงธรรมจักร โดยหมายจะ 
      บันลือกลองอมฤตธรรม ในโลกที่มดืมน. 
      อุปกะอาชีวกถามเราวา เหตุใด ทานจึงปฏิญาณวา เปนอรหันตอนันตะชินะ? เราจึง 
 กลาวคาถาตอบวา 
      ผูที่ถึงอาสวักขัยเชนเรา ยอมเปนผูมีนามวา ชินะเพราะบาปธรรมทั้งหลายเราได 
      ชนะแลว ฉะน้ัน เราจึงมีนามวา ชินะ. 
      เมื่อเรากลาวตอบอยางนี้ อุปกะอาชีวกนั้นไดกลาววา พึงเปนเชนนั้นหรือ ทาน สั่น 
 ศีรษะ แลวหลีกทางไป. 
                       ทรงโปรดเบญจวัคคีย 
      [๓๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจึงออกเดินทางตอไปโดยลาํดับ จนถึงพวกภิกษุปญจวัคคีย 
 ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตเมืองพาราณสี. พวกภิกษุปญจวัคคียไดเห็นเราเดินทางมาแตไกล 
 จึงไดนัดหมายกันวา ทานพระสมณโคดม พระองคนี้ ที่เปนผูมักมาก คลายความเพียร เวียน 
 มาเพ่ือความเปนผูมักมาก กําลงัเสด็จมา พวกเราไมตองไหว ไมตองลุกขึ้นยืนรับ ไมตองรับ 
 บาตรจีวร แตวาตองปูอาสนะไว ถาทรงปรารถนา ก็จักประทับน่ัง. เมื่อเราเขาไปใกล พวก 
 ภิกษุปญจวัคคีย ก็ไมสามารถดํารงอยูในขอนดัหมายกัน คือ บางรูปลุกขึ้นรับบาตรจีวร บางรูป 
 ปูอาสนะ บางรูปต้ังน้ําลางเทา แตพูดกับเราโดยระบุนาม และใชคําพูดวา "อาวุโส" เราจึง 
 บอกภิกษุปญจวัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาไดพูดกับตถาคตโดยระบุนาม และใชคํา 
 พูดวา "อาวุโส" ตถาคตไดเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธ พวกเธอจงเงี่ยโสตลงสดับ เราจะสอน 
 อมฤตธรรมที่เราไดบรรลุ เราจะแสดงธรรม เมื่อพวกเธอปฏิบัติตามที่เราสอน ไมนานนัก กจ็ัก 
 กระทําใหแจงซ่ึงที่สุดพรหมจรรย อันเปนคุณยอดเยีย่ม ที่กลุบุตรผูออกบรรพชาโดยชอบ มุง 
 หมาย ในปจจุบันเขาถึงอยู เพราะรูยิ่งดวยตนเอง. เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว พวกภิกษุปญจวัคคีย 
 ไดกลาวกับเราวา ดูกรอาวุโส โคดม แมเพราะการประพฤติอยางนั้น เพราะการปฏิบัติอยางน้ัน 
 เพราะการบําเพ็ญทุกกรกิริยาอยางนั้น ทานกไ็มไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรม ที่เปนอริยญาณทัสสนะ 



 ชั้นพิเศษอยางเพียงพอ ก็บัดน้ี ไฉนเลา ทานผูเปนคนมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือ 
 ความเปนคนมกัมาก จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม ที่เปนอริยญาณทัสสนะช้ันพิเศษอยางเพียงพอ 
 ได เมื่อพวกภิกษุปญจวัคคียกลาวอยางนี้แลว เราจึงไดกลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมิได 
 เปนคนมักมาก มิไดคลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความเปนคนมักมาก ตถาคตไดเปนอรหันต 
 สัมมาสัมพุทธ พวกเธอจงเงีย่โสตลงสดับ เราจะสอนอมฤตธรรมที่เราไดบรรลุแลว เราจะ 
 แสดงธรรม เมื่อพวกเธอปฏิบัติตามที่เราสอน ไมนานนัก ก็จกักระทําใหแจงซ่ึงที่สุดพรหมจรรย 
 อันเปนคุณยอดเยีย่ม ที่กุลบุตรผูออกบรรพชาโดยชอบ มุงหมาย ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะ 
 รูยิ่งดวยตนเอง. พวกภิกษุปญจวัคคียไดกลาวคัดคานกะเราเปนคร้ังที่สอง เปนคร้ังที่สาม เมื่อ 
 พวกภิกษุปญจวัคคียกลาวคัดคานอยูอยางนี้ เราจึงไดกลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
 จําไดหรือไมวา คําอยางนี้ เราไดเคยพูดมาแลวแตกอน. พวกภิกษุปญจวัคคียกลาววา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ คําอยางนี้พระองคมิไดเคยตรัสเลย. เราจึงกลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคต 
 มิไดเปนคนมักมาก มิไดคลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความเปนคนมักมาก ตถาคตไดเปนอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธ พวกเธอจงเงีย่โสตลงสดับ เราจะสอนอมฤตธรรมที่เราไดบรรลุแลว เราจะแสดง 
 ธรรม เมื่อพวกเธอปฏิบัติตามที่เราสอน ไมนานนัก ก็จักกระทําใหแจงซ่ึงที่สุดพรหมจรรย อัน 
 เปนคุณยอดเยีย่มที่กุลบุตรผูออกบรรพชาโดยชอบ มุงหมายในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะรูยิ่ง 
 ดวยตนเอง. เราจึงไดสามารถใหพวกภิกษุปญจวัคคียยอมเขาใจตาม. เรากลาวสอนภิกษุสองรูป 
 ภิกษุสามรูปก็เที่ยวไปบิณฑบาต เราทั้งหกคนฉันบิณฑบาตท่ีภิกษุสามรูปนํามา. เรากลาวสอน 
 ภิกษุสามรูป ภิกษุสองรูปก็เทีย่วไปบิณฑบาต เราทั้งหกคนฉันบิณฑบาตที่ภิกษุสองรูปนํามา คร้ัง 
 นั้น พวกภิกษุปญจวัคคียอันเราโอวาทอนุศาสนอยูอยางนี้ โดยตนเองเปนผูมีชาติเปนธรรมดา 
 ทราบชัดโทษในสิ่งมีชาติเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน ที่ไมเกิด หาธรรมอื่นยิ่งกวา 
 มิได เกษมจากโยคะ เปนผูมีชราเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งที่มีชราเปนธรรมดา แสวง 
 หาจนไดบรรลุนิพพาน ที่ไมแก หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เปนผูมีพยาธิเปน 
 ธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมพียาธิเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน ที่หาพยาธิมิได 
 หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมีมรณะ 
 เปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพานท่ีไมตาย หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เปน 
 ผูมีโศกเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมีโศกเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน ที่หา 
 โศกมิได หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา ทราบชัดโทษใน 
 สิ่งมีสังกิเลสเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน ที่ไมเศราหมอง หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได 
 เกษมจากโยคะ และพวกภิกษุปญจวัคคียเหลานั้น ไดเกิดญาณทัสสนะข้ึนมาวา วิมุติของพวก 
 เราไมกําเริบ ชาตินี้มีในที่สุด ไมมีภพใหมตอไป. 
      [๓๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณเหลานีม้ี ๕. กามคุณ ๕ เปนไฉน? คือ รูปที่พึง 
 ทราบชัดไดดวยจักษุ ซ่ึงเปนที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารักประกอบดวยกาม เปนที ่
 ต้ังแหงความกําหนัด เสียงที่พึงทราบชัดไดดวยโสต ... กลิ่นที่พึงทราบชัดไดดวยฆานะ ... รสที่พึง 



 ทราบชัดไดดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะที่พึงทราบชัดไดดวยกาย ซ่ึงเปนที่นาปรารถนา นาใคร นา 
 ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ 
 เหลานี้แล. สมณพราหมณพวกใดพวกหนึ่งใฝฝน ลุมหลง ติดพัน ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาที่ 
 จะคิดนําตนออก ยอมบริโภคกามคุณ ๕ เหลานี้  สมณพราหมณพวกน้ัน บัณฑิตพึงทราบวา 
 เปนผูถึงความเส่ือมความพินาศ ถูกมารผูใจบาปกระทําไดตามตองการ. 
                     อุปมาสมณพราหมณกับฝูงเนื้อ 
      [๓๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา เนื้อปาที่ติดบวงนอนทับกองบวง พึงทราบ 
 วา เปนสัตวที่ถึงความเสื่อมความพินาศ ถูกพรานกระทําไดตามตองการ เมื่อพรานเดินเขามา 
 ก็หนีไปไมได ตามปรารถนา ฉันใด สมณพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ใฝฝน ลุมหลง ติดพัน 
 ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาที่จะคดินําตนออก ยอมบริโภคกามคุณ ๕ เหลานี้ สมณพราหมณพวกน้ัน. 
 บัณฑิตพึงทราบวา เปนผูถึงความเสื่อมความพินาศ ถูกมารผูใจบาปกระทําไดตามตองการ ฉันนั้น 
 สมณพราหมณพวกใดพวกหนึ่งไมใฝฝน ไมลุมหลง ไมติดพัน เห็นโทษ มีปญญาที่จะคดินําตน 
 ออก ยอมบริโภคกามคุณ ๕ เหลานี้ สมณพราหมณพวกน้ัน บัณฑิตพึงทราบวา เปนผูไมถึงความ 
 เสื่อมความพินาศไมถูกมารผูใจบาปกระทําไดตามตองการ. เหมือนอยางวา เนื้อปาที่ไมติดบวง นอน 
 ทับกองบวง พึงทราบวา เปนสัตวไมถึงความเสื่อมความพินาศ ไมถูกพรานกระทําไดตามตองการ 
 เมื่อพรานเดินเขามา ก็หนีไปตามปรารถนา ฉันใด สมณพราหมณพวกใดพวกหนึ่งไมใฝฝน 
 ไมลุมหลง ไมติดพัน เห็นโทษ มีปญญาที่จะคิดนําตนออก ยอมบริโภคกามคุณ ๕ เหลานี้ 
 สมณพราหมณพวกน้ัน บัณฑิตพึงทราบวา เปนผูไมถึงความเส่ือมความพินาศ ไมถูกมารผูใจบาป 
 กระทําไดตามตองการฉันนั้น. 
      อนึ่ง เหมือนอยางวา เนื้อปา เมื่อเทีย่วไปตามปาใหญ ยอมวางใจ เดิน ยืน นั่ง นอน 
 เพราะไมไดประสบพรานปา ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้น สงัดจากกาม จากอกุศลธรรม ยอมบรรลุ 
 ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิวกอยู ภิกษุนี้เรียกวา ไดทํามารใหตาบอด คือ 
 ทําลายจักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน 
 เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู 
 ภิกษุนี้เรียกวา ไดกระทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึงความไมเห็น 
 ของมารผูมีบาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง ภิกษุเปนผูมีอุเบกขา มสีติสัมปชัญญะเสวยสุขดวย 
 นามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูม ี
 อุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ภิกษุนี้เรียกวา ไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลายจักษุของมารไมใหเห็น 
 รองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข 
 ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ภิกษุนี้เรียกวา 



 ไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลายจักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมบีาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุไดบรรลุอากาสานัญจายตนฌานซ่ึงมีบริกรรมวา 
 อากาศหาที่สุดมิได เพราะกาวลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญาไมมนสิการนานัตตสัญญาโดยประการ 
 ทั้งปวงอยู ภิกษุนี้เรียกวา ไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลายจักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึง 
 ความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุลวงอากาสานญัจายตนฌานเสียโดยประการ 
 ทั้งปวง ไดบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ซ่ึงมีบริกรรมวา วิญญาณหาที่สุดมิไดอยู ภิกษุนี้เรียกวา 
 ไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลายจักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมบีาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุลวงวิญญาณัญจายตนฌานเสยีโดยประการ 
 ทั้งปวง ไดบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ซ่ึงมีบริกรรมวา อะไรหนอยหนึ่งไมมีอยู ภิกษุนี้เรียกวา 
 ไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลายจักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมบีาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุลวงอากิญจัญญายตนฌานเสียโดยประการ 
 ทั้งปวง ไดบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู ภิกษุนี้เรียกวาไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลาย 
 จักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมบีาปธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเสียโดย 
 ประการทั้งปวง ไดบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู ก็แลเพราะเห็นดวยปญญา เธอยอมมีอาสวะส้ิน 
 ไป ภิกษุนี้เรียกวา ไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลายจักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึงความ 
 ไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม เปนผูขามพนตัณหาอันของอยูในอารมณตางๆ ในโลกเสียได ยอม 
 วางใจ เดิน ยืน นั่ง นอน เพราะไมไดประสบมารผูมีบาปธรรม. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้น ชื่นชมยินดี พระภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาค แลวแล. 
                       จบ ปาสราสิสูตร ที่ ๖ 
                        -------------- 
                       ๗. จูฬหัตถิปโทปมสูตร 
                       อุปมาดวยรอยเทาชาง 
      [๓๒๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ชาณุโสณีพราหมณออกจากพระนครสาวัตถีดวย 
 รถใหญเทียมดวยลา มีเคร่ืองประดับขาวทุกอยาง ในเวลาเที่ยงวัน ชาณุโสณพีราหมณ ไดเห็น 
 ปโลติกปริพาชกเดินมาแตไกล คร้ันเห็นแลว ไดกลาวกะปโลติกปริพาชกดังนี้วา เออแนะ ทาน 
 วัจฉายนะผูเจริญมาจากไหนแตเที่ยงวันเทยีว? ปโลติกปริพาชกตอบวา ทานผูเจริญ ขาพเจามา 
 ในที่นี้จากสํานักของพระสมณโคดมนั่นแล ชาณุโสณีพราหมณถามวา ทานผูเจริญ บัณฑิตยอม 
 สําคัญความเฉยีบแหลมแหงปญญา ของพระสมณโคดมเปนอยางไร? ปโลติกปริพาชกตอบวา 



 ทานผูเจริญ ก็ไฉนขาพเจาจักรูความเฉยีบแหลมแหงปญญาของพระสมณโคดมได แมผูทีจ่ะพึงรู 
 ความเฉียบแหลมแหงปญญาของพระสมณโคดมไดตองเปนเชนพระสมณโคดมแนแททเีดียว ชาณ ุ
 โสณีพราหมณกลาววา ทานวัจฉายนะผูเจริญ สรรเสริญพระสมณโคดมดวยการสรรเสริญอยางยิ่ง 
 ปโลติกปริพาชกกลาววา ทานผูเจริญขาพเจาจักไมสรรเสริญพระสมณโคดมอยางไรเลา เพราะพระ- 
 *สมณโคดมผูเจริญน้ัน ใครๆ ก็สรรเสริญเยินยอแลวทั้งนั้นเทียว ทานเปนผูประเสริฐกวาเทวดา 
 และมนุษยทั้งหลาย ชาณุโสณีพราหมณถามวา ทานวัจฉายนะผูเจริญเห็นอํานาจประโยชนอะไร 
 เลา จึงเปนผูเลือ่มใสยิ่งในพระสมณโคดมถึงเพียงนี้? 
                   ปโลติกปริพาชกเห็นรองรอยทั้ง ๔ 
      [๓๓๐] ปโลติกปริพาชกตอบวา ทานผูเจริญ ก็ไฉนขาพเจาจึงเปนผูเลื่อมใสยิ่งใน 
 พระสมณโคดมถึงอยางนี้ ทานผูเจริญ เปรียบเหมือน หมอชางผูฉลาด พึงเขาไปในปาเปนที่อยู 
 แหงชาง พึงเห็นรอยเทาชางอนัใหญ ทั้งยาวโดยสวนยาว ทั้งกวางโดยสวนกวาง ในปาชาง 
 เขาพึงสันนิษฐานไดวา ทานผูเจริญ ชางนี้ ใหญจริงหนอ ดังน้ี แมฉันใด ขาพเจาก็ฉันเหมือน 
 กันแล เมื่อใดไดเห็นรองรอยทั้ง ๔ ในพระสมณโคดมแลว เมื่อนั้น ขาพเจาก็สันนิษฐานไดวา 
 พระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆ 
 สาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้ รองรอย ๔ เปนไฉน? 
      ทานผูเจริญ ขาพเจาเห็นขัตติยบัณฑิตบางพวกในโลกน้ี ผูละเอียดลออ ผูมีวาทะของ 
 ผูอื่นอันตนทําไดแลว ผูมีอาการปานประหนึ่งยิงขนทรายได ขัตติยบัณฑิตเหลานั้นประหนึ่งวา 
 เที่ยวทําลายทฏิฐิทั้งหลาย (ของผูอื่น) ดวยปญญา (ของตน) ขัตติยบัณฑิตเหลานั้นไดฟงวา 
 ทานผูเจริญ ไดยินวา พระสมณโคดมจักเสดจ็เที่ยวไปสูบาน หรือนิคมชื่อโนน ขัตติยบัณฑิต 
 เหลานั้น พากันคิดผูกปญหา ดวยต้ังใจวา พวกเราจักเขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหาน้ี 
 หากวา พระสมณโคดมนั้นอนัพวกเราถามแลวอยางนี้ จักพยากรณอยางนีไ้ซร พวกเราจักยกวาทะ 
 อยางนี้แกพระองค แมหากวา พระสมณโคดมนั้นอันพวกเราถามแลวอยางนี ้จักพยากรณอยางนี ้
 ไซร พวกเราจักยกวาทะแมอยางนี้แกพระองค ดังนี้ ขัตติยบัณฑิตเหลานั้นไดฟงวา ทานผูเจริญ 
 ไดยินวา พระสมณโคดมไดเสด็จเทีย่วไปถึงบาน หรือนิคมชื่อโนนแลว ขัตติยบัณฑิตเหลาน้ัน 
 ก็พากันเขาไปเฝา ณ ที่ซ่ึงพระสมณโคดมประทับอยู พระสมณโคดมกท็รงชี้แจงใหเห็นแจง ให 
 สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ขัตติยบัณฑิตเหลานั้น ผูอันพระสมณโคดมทรงชี้แจง 
 ทรงชักชวน ทรงใหอาจหาญ ทรงใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ก็ไมถามปญหากะพระสมณโคดม 
 เลย แลวจักยกวาทะแกพระสมณโคดมที่ไหนได ยอมสมควรเปนสาวกของพระสมณโคดมนั่น- 
 *แหละโดยแท ทานผูเจริญ เมือ่ใด ขาพเจาไดเห็นรองรอยทีห่น่ึงนี้ในพระสมณโคดมแลว เมื่อนั้น 
 ขาพเจาก็สันนิษฐานไดวา พระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูม ี
 พระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้. 
      ทานผูเจริญ ยังอีกขอหน่ึง ขาพเจาเห็นพราหมณบัณฑิตบางพวกในโลกน้ีผูละเอียดลออ 
 ผูมีวาทะของผูอื่นอันตนทําไดแลว ผูมีอาการปานประหนึ่งยิงขนทรายได พราหมณบัณฑิตเหลานั้น 



 ประหน่ึงวาจะเที่ยวทําลายทิฏฐิทั้งหลาย (ของผูอื่น) ดวยปญญา (ของตน) พราหมณบัณฑิต 
 เหลานั้น ไดฟงวา ทานผูเจริญ ไดยินวาพระสมณโคดมจกัเสด็จเทีย่วไปสูบาน หรือนิคมชื่อโนน 
 พราหมณบัณฑิตเหลานั้นพากันคิดผูกปญหา ดวยต้ังใจวา พวกเราจักเขาไปหาพระสมณโคดมแลว 
 ถามปญหาน้ี หากวา พระสมณโคดมนั้นอันพวกเราถามแลวอยางนี้ จักพยากรณอยางนี้ไซร พวก 
 เราจักยกวาทะอยางนี้แกพระองค แมหากวา พระสมณโคดมนั้นอันพวกเราถามแลวอยางนี ้
 จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจักยกวาทะแมอยางนี้แกพระองค ดังนี้ พราหมณบัณฑิตเหลานั้นได 
 ฟงวา ทานผูเจริญ ไดยินวา พระสมณโคดมไดเสด็จเที่ยวไปถึงบาน หรือนิคมชื่อโนนแลว 
 พราหมณบัณฑิตเหลานั้น ก็พากันเขาไปเฝา ณ ที่ซ่ึงพระสมณโคดมประทบัอยู พระสมณโคดม 
 ก็ทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา พราหมณบัณฑิตเหลาน้ัน 
 ผูอันสมณโคดมทรงชี้แจง ทรงชักชวน ทรงใหอาจหาญ ทรงใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว 
 ก็ไมถามปญหากะพระสมณโคดมเลย แลวจักยกวาทะแกพระสมณโคดมทีไ่หนได ยอมสมควร 
 เปนสาวกของพระสมณโคดมนั่นแหละโดยแท. ทานผูเจริญ เมื่อใด ขาพเจาไดเห็นรองรอย 
 ที่สองนี้ในพระสมณโคดมแลว เมื่อนั้น ขาพเจาก็สันนิษฐานไดวา พระผูมีพระภาคเปนพระ 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมพีระภาค 
 เปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้. 
      ทานผูเจริญ ยังอีกขอหน่ึง ขาพเจาไดเห็นคฤหบดีบัณฑิตบางพวกในโลกน้ี ผูละเอียดลออ 
 มีวาทะของผูอืน่อันตนทําไดแลว ผูมีอาการปานประหนึ่ง ยิงขนทรายได คฤหบดีบัณฑิตเหลานั้น 
 ประหน่ึงวาจะเที่ยวทําลายทิฏฐิทั้งหลาย (ของผูอื่น) ดวยปญญา (ของตน) คฤหบดีบัณฑิต 
 เหลานั้นไดฟงวา ทานผูเจริญ ไดยินวา พระสมณโคดมจกัเสด็จเทีย่วไปสูบาน หรือนิคมโนน. 
 คฤหบดีบัณฑิตเหลานั้น พากันคิดผูกปญหา แลวต้ังใจวา พวกเราจักเขาไปหาพระสมณโคดม 
 แลวถามปญหานี้ หากวา พระสมณโคดมนั้นอันพวกเราถามแลวอยางนี้ จักพยากรณอยางนี้ไซร 
 พวกเราจักยกวาทะอยางนี้แกพระองค แมหากวา พระสมณโคดมนั้น อันพวกเราถามแลวอยางนี ้
 จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจักยกวาทะแมอยางนี้ แกพระองค ดังนี้. คฤหบดีบัณฑิต 
 เหลานั้น ไดฟงวา ทานผูเจริญ ไดยินวา พระสมณโคดมไดเสด็จเทีย่วไปถึงบาน หรือนิคมชื่อ 
 โนนแลว คฤหบดีบัณฑิตเหลาน้ัน ก็พากันไปเฝา ณ ที่ซ่ึงพระสมณโคดมประทับอยู พระสมณ 
 โคดมก็ทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา คฤหบดีบัณฑิต 
 เหลานั้น ผูอันพระสมณโคดมทรงชี้แจง ทรงชักชวน ทรงใหอาจหาญ ทรงใหราเริง ดวยธรร- 
 *มีกถาแลว ก็ไมถามปญหากะพระสมณะโคดมเลย แลวจักยกวาทะแกพระสมณโคดมที่ไหนได 
 ยอมสมควรเปนสาวกของพระสมณโคดมน่ันแหละโดยแท. ทานผูเจริญ เมือ่ใด ขาพเจาได 
 เห็นรองรอยที่สามน้ีในพระสมณโคดมแลว เมื่อนั้น ขาพเจาไดสันนิษฐานไดวา พระผูมีพระภาค 
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของ 
 พระผูมีพระภาคเปนผูปฏิญัติดีแลว ดังนี้. 
      ทานผูเจริญ ยังอีกขอหน่ึง ขาพเจาไดเห็นสมณบัณฑิตบางพวกในโลกน้ี ผูละเอียดลออ 



 ผูมีวาทะของผูอื่นอันตนทําไดแลว ผูมีอาการปานประหนึ่งยิง ขนทรายได สมณบัณฑิตเหลานั้น 
 ประหน่ึงวาจะเที่ยวทําลายทิฏฐิทั้งหลาย (ของผูอื่น) ดวยปญญา (ของตน) สมณบัณฑิตเหลานั้น 
 ไดฟงวา ทานผูเจริญ ไดยินวา พระสมณโคดมจักเสด็จเทีย่วไปสูบาน หรือนิคมชื่อโนน. 
 สมณบัณฑิตเหลานั้น พากันคิดผูกปญหา ดวยต้ังใจวา พวกเราจักเขาไปหาพระสมณโคดมแลว 
 ถามปญหาน้ี หากวา พระสมณโคดมนั้นอันพวกเราถามแลวอยางนี้ จักพยากรณอยางนี้ไซร 
 พวกเราจักยกวาทะอยางนี้แกพระองค แมหากวา พระสมณโคดมนั้นอันพวกเรา ถามแลว 
 อยางนี้ จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจักยกวาทะแมอยางนีแ้กพระองค ดังนี้. สมณบัณฑิต 
 เหลานั้น ไดฟงวา ทานผูเจริญไดยินวา พระสมณโคดมไดเสด็จเทีย่วไปถึงบาน หรือนิคมชื่อ 
 โนนแลว สมณบัณฑิตเหลานั้น ก็พากันเขาไปเฝา ณ ที่ซ่ึงพระสมณโคดมประทับอยู พระสมณ 
 โคดมก็ทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทานอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา สมณบัณฑิต 
 เหลานั้นผูอันพระสมณโคดมทรงชี้แจง ใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรม-ี 
 *กถาแลว ก็ไมถามปญหากะพระสมณโคดมเลย แลวจักยกวาทะแกพระสมณโคดมนั้นทีไ่หนได 
 ยอมพากันทูลขอโอกาสกะพระสมณโคดมน้ันแหละเพ่ือบรรพชา เปนผูไมมีกรรม เปนเครื่อง 
 เกื้อกูลแกเรือนจากเรือนโดยแท. พระสมณโคดมก็ยังสมณบัณฑิตเหลานั้นใหบรรพชา สมณ 
 บัณฑิตเหลานั้น เปนผูอันพระสมณโคดมใหบรรพชาในอนาคาริยวินัยนั้นแลว ผูหลีกออก (จากหมู) 
 ไมประมาท มคีวามเพียรเคร่ืองยังกิเลสใหเรารอน มีตนอันสงไปแลวอยู ไมนานนัก ก็ทําใหแจง 
 ซ่ึงพระอรหัตผล เปนธรรมอนัยอดเยี่ยม เปนที่สุดแหงพรหมจรรย ซ่ึงเปนประโยชนของกุลบุตร 
 ทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง เขาถึงอยูปจจุบัน 
 เทียว. สมณบัณฑิตเหลานั้น จึงพากันกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เราทั้งหลายเปนผูไมฉบิหาย 
 สักหนอยหนอ  ทานผูเจริญ เราทั้งหลายเปนผูไมฉิบหายสักหนอยหนอ เพราะวา ในกาลกอน 
 เราทั้งหลายไมเปนสมณะเลย ก็ปฏิญาณวา พวกเปนเปนสมณะ ไมเปนพราหมณเลย ก็ปฏิญาณ 
 วา พวกเราเปนพราหมณ ไมเปนพระอรหันตเลย ก็ปฏิญาณวา พวกเราเปนพระอรหันต บัดน้ีแล 
 พวกเราเปนสมณะแลว บัดน้ีแล พวกเราเปนพราหมณแลว บัดน้ีแล พวกเราเปนพระอรหันต 
 แลว ดังนี้. ทานผูเจริญ เมื่อใด ขาพเจาไดเห็นรองรอยที่สี่นีใ้นพระสมณโคดมแลว เมื่อนั้น 
 ขาพเจาก็สันนิษฐานไดวา พระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระ 
 เจาตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค. ผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้. 
 ทานผูเจริญ เมือ่ใด ขาพเจาไดเห็นรองรอยทั้ง ๔ เหลานี้ ในพระสมณโคดมแลว เมื่อนั้น 
 ขาพเจาก็สันนิษฐานไดวา พระผูมีพระภาคเปน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอัน 
 พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้. 
      [๓๓๑] เมื่อปโลติกปริพาชกกลาวอยางนี้แลว ชาณุโสณีพราหมณ ไดลงจากรถใหญอัน 
 เทียมดวยลา มเีคร่ืองประดับขาวทุกอยางแลว ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทาง 
 ไปทางทิศที่พระผูมีพระภาคประทับอยูแลว เปลงอุทานวาจาสามคร้ังวา ขอนอมนอมแดพระผูมี 
 พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมพีระภาค อรหันตสัมมา- 



 *สัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 ชื่อแมไฉน ในบางคร้ังในที่บางแหง เราพึงสมาคมกับพระสมณโคดมพระองคนั้น ชื่อไฉน การ 
 สนทนาปราศรัยอยางนั่นแหละจะพึงมี. คร้ันนั้นแล ชาณุโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาคถึงที่ประทับ คร้ันผานถอยคําสนทนาปราศรัยเปนเหตุใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนัง่ ณ 
 ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลเลาถอยคําสนทนาปราศรัยกับปโลติกปริพาชก ตาม 
 ตามที่ไดมาแลวทั้งหมดแดพระผูมีพระภาค. 
      เมื่อชาณุโสณีพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะชาณุโสณ ี
 พราหมณดังนี้วา ดูกรพราหมณ ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ ขอความเปรียบดวยรอยเทาชาง 
 ยังมิไดบริบูรณโดยพิสดาร ดูกรพราหมณ ก็แลทานจงฟงขอความเปรียบดวยรอยเทาชางโดย 
 ประการที่บริบูรณโดยพิสดาร จงใสใจเปนอันดีเถิด เราจักกลาว. ชาณุโสณีพราหมณทูลรับ 
 พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. 
                       อุปมาดวยรอยเทาชาง 
      [๓๓๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือน 
 หมอชางพึงเขาไปสูปาชาง เขาพึงเห็นรอยเทาชางที่ใหญ ทั้งยาวโดยสวนยาว ทั้งกวางโดย 
 สวนกวางในปาชาง หมอชางซ่ึงเปนผูฉลาด ยอมไมถึงความตกลงใจกอนวา ทานผูเจริญ 
 ชางนี้เปนชางใหญหนอ ดังนี้. ขอนั้น เปนเหตุแหงอะไร? ดูกรพราหมณ เพราะวาชางพัง 
 ทั้งหลายช่ือวา วามนิกา (พังคอม) มีรอยเทาใหญ มีอยูในปาเปนที่อยูแหงชาง รอยเทานี้จะพึง 
 เปนรอยเทาชางพังวามนิกาเหลานั้น. หมอชางนั้นก็ตามรอยชางนั้นไป เขาตามรอยชางนั้นไปอยู 
 ก็จะเห็นรอยเทาชางใหญ ทั้งยาวโดยสวนยาว ทั้งกวางโดยสวนกวาง และที่ซ่ึงถูกเสียดสีในที่ 
 สูง ในปาเปนที่อยูแหงชาง หมอชางซ่ึงเปนผูฉลาด ก็ยงัไมถึงความตกลงใจกอนวา ทานผูเจริญ 
 ชางนี้เปนชางใหญหนอ ดังนี้. ขอนั้น เปนเหตุแหงอะไร? ดูกรพราหมณ เพราะวา ชางพัง 
 ทั้งหลายช่ือวาอุจจากฬาริกา มีรอยเทาใหญ มีอยูในปาเปนที่อยูแหงชาง รอยเทานีจ้ะพึงเปน 
 รอยเทาชางพังเหลานั้น. หมอชางนั้นก็ตามรอยเทาชางนั้นไป เขาตามรอยเทาชางนั้นไปอยู ก็จะ 
 เห็นรอยเทาชางใหญ ทั้งยาวโดยสวนยาว ทั้งกวางโดยสวนกวาง และที่ซ่ึงถูกเสียดสีในที่สูง 
 และที่ซ่ึงงาทั้งหลายแซะขาดในที่สูง หมอชางซ่ึงเปนผูฉลาด ก็ยังไมถึงความตกลงใจกอนวา 
 ทานผูเจริญ ชางนี้เปนชางใหญหนอ ดังนี้. ขอนั้น เปนเหตุแหงอะไร? ดูกรพราหมณ 
 เพราะวา ชางพังทั้งหลายช่ือวา อุจจากเณรุกา มีรอยเทาใหญ มีอยูในปาเปนที่อยูแหงชาง 
 รอยเทานี้จะพึงเปนรอยเทาชางพังเหลานั้น. หมอชางนั้นก็ตามรอยเทาชางนั้นไป เขาตามรอยเทา 
 นั้นไปอยู ก็จะเห็นรอยเทาชางใหญ ทั้งยาวโดยสวนยาว ทั้งกวาง โดยสวนกวาง ที่ซ่ึงถูก 
 เบียดสีในที่สูง ที่ซ่ึงงาทั้งหลายแซะขาดในทีสู่ง และกิ่งไมหักในที่สูง และเห็นชางนั้น 
 ไปที่โคนตนไม ไปในที่แจง เดนิอยู ยืนอยู หรือนอนแลว. เขายอมถึงความตกลงใจวา 
 ชางนี้เองเปนชางใหญนั้น ดังนี้ แมฉันใด. ดูกรพราหมณ ขออุปไมยกฉ็ันนัน้นั่น เทียวแล 
 ตถาคตอุบัติในโลกนี้ เปนอรหันต รูเองโดยชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะไปดีแลว 



 เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและ 
 มนุษยทั้งหลายเปนผูต่ืนแลว เปนผูจําแนกธรรมนั้น ตถาคตน้ัน ทําใหแจงซ่ึงโลกนี้ เปนไปกับ 
 ดวยเทวดา มารโลก พรหมโลก ซ่ึงหมูสัตวเปนไปกับดวยสมณพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและ 
 มนุษย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว สอนผูอื่นใหรูตามตถาคตนั้น ยอมแสดงธรรมงามใน 
 เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ 
 บริสุทธิ์ บริบูรณ สิ้นเชิง คฤหบดี คฤหบดีบุตร หรือผูที่เกิดแลวในสกุลใดสกลุหน่ึง ยอมฟงคํานั้น 
 คร้ันไดฟงธรรมนั้นแลว ยอมไดเฉพาะซ่ึงศรัทธาในตถาคต เขาประกอบดวยการไดเฉพาะซ่ึง 
 ศรัทธา แมนั้น ยอมพิจารณาเห็นแมดังนี้วา ฆราวาสเปนทีค่ับแคบ เปนทางมาแหงกิเลส เพียง 
 ดังธุลี บรรพชาเปนโอกาสอันปลอดโปรง การที่ผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ 
 ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสงัขที่ขัดแลวน้ี หาเปนกิจอันใครๆ กระทําไดโดยงายไม อยา 
 กระน้ันเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
 ในสมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเคลอืญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด 
 นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
                  ความเปนผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ 
      [๓๓๓] กุลบุตรนั้นบรรพชาแลวอยางนี้ เปนผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชพีของภิกษุ 
 ทั้งหลาย ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสตัว วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย 
 มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังผลประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู. ละการลักทรัพย เวนขาดจาก 
 การลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผู 
 สะอาดอยู. ละกรรมที่เปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวน 
 ขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน. ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ มีปกติพูดความจริง 
 เชื่อมตอคําจริง มีคําพูดมั่นคง มีคําพูดที่ควรเช่ือถือ ไมพูดใหคลาดเคลื่อนตอชาวโลก. ละคําสอเสียด 
 เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน 
 หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกัน 
 แลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผู 
 พรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน. 
 ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนของ 
 ชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ. ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล 
 พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง 
 มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอนัควร. เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 
 ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. เวนขาดจากการฟอนรําขับรอง 
 ประโคมดนตรี และดูการเลนอนัเปนขาศึกแกกุศล. เวนขาดจากการทัดทรงประดับ และ 
 ตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและเครือ่งประเทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว. เธอเวน 
 ขาดจากการนอนบนที่นอนอนัสูงใหญ. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน เธอเวนขาดจากการรับ 



 ธัญญาหารดิบ เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี เธอเวนขาด 
 จากการรับทาสีและทาส เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร 
 เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน เธอเวนขาดจาก 
 การประกอบทูตกรรมและการรับใช เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย เธอเวนขาดจากการโกงดวย 
 ตาชั่ง การโกงดวยของปลอมและการโกงดวยเคร่ืองตวงวัด เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง 
 และการตลบแตลง เวนขาดจากการตัด การฆาการจองจํา การตีชิง การปลนการกรรโชก. ภิกษุ 
 นั้นเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอไปทาง 
 ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง. นกมีปกจะบินไปทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไป ฉัน 
 ใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริ- 
 *หารทอง เธอจะไปทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธอันหาโทษมิไดนี้แลว 
 ยอมไดเสวยสขุอันปราศจากโทษในภายใน ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือเอาโดยนิมิต ไม 
 ถือเอาโดยอนพุยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุ 
 ใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความ 
 สํารวมในจักขุนทรีย. ภิกษุฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตอง 
 โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยญัชนะ 
 เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ 
 อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามมินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประ 
 กอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอนัไมระคนดวยกิเลสในภายใน. ภิกษุ 
 นั้นยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการ 
 เหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการ 
 ถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยนื การนั่ง การหลับ การต่ืน การ 
 พูด การนิ่ง. 
      [๓๓๔] ภิกษุนั้นเปนผูประกอบดวยศีลขันธ อันเปนอริยะนี้ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ 
 และสันโดษ อนัเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา 
 ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง. ในเวลาภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว 
 นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา. ภิกษุนั้นละความเพงเล็งในโลก มีจิตปราศจาก 
 ความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได. ละความประทุษรายคือพยาบาท 
 ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความ 
 ประทุษรายคือความพยาบาทได ละถีนมิทธะไดแลว เปนผูปราศจาก ถีนมิทธะ มีความกําหนด 
 หมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ. ละอทุธัจจกุก- 
 *กุจจะไดแลว เปนผูไมฟุงซานมีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจ- 
 *กุกกุจจะได. ละวิจิกิจฉาไดแลว เปนผูขามวจิิกิจฉา ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู 
 ยอมชําระจิตใจใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได. 



                           รูปฌาน ๔ 
      [๓๓๕] ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนเคร่ืองเศราหมองแหงจิต อันเปนเหตุทํา 
 ปญญาใหออนกําลังลงไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร 
 มีปติและสุขอนัเกิดแตวิเวกอยู. ดูกรพราหมณ ขอนี้เราเรียกวา ตถาคตบท (รองรอยคือญาณ 
 ของตถาคต) ดังนี้บาง วาตถาคตนิเสวิตะ (ฐานะอันสีขางคือญาณของตถาคตเสียดสีแลว) ดังนี้แลว 
 วาตถาคตารัญชิตะ (ฐานะอันงาคือญาณของตถาคตแซะขาดแลว) ดังนี้บาง. อริยสาวกก็ยงัไมถึง 
 ความตกลงใจกอนวา พระผูมพีระภาคเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูม ี
 พระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้. 
      ดูกรพราหมณ ยังอีกขอหน่ึง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจติในภายใน เปน 
 ธรรมเอกผุดขึน้ เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู 
 ฯลฯ เธอมีอเุบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสขุดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่ 
 พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขา มีสติอยูเปนสุข ฯลฯ เธอบรรลุ 
 จตุตถฌานไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได เปนผูม ี
 อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรพราหมณ ขอนี้เราเรียกวา ตถาคตบทบาง ตถาคตนิเสวิตะ 
 บาง ตถาคตารัญชิตะบาง ดังนี้. อริยสาวกก็ยงัไมถึงความตกลงใจกอนวา พระผูมีพระภาคเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวก 
 ของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติ ดังนี้. 
      [๓๓๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปก-ิ 
 *เลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป เพ่ือปุพเพนิ- 
 *วาสานุสติญาณ. ภิกษุนั้น ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สอง 
 ชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง 
 สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอนั 
 มากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีชื่อ 
 อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุข มีผิวพรรณอยางนั้นๆ มีกํา 
 หนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็ไดชือ่ 
 อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ 
 มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น. ภิกษุนั้น ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอม 
 ทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี,้ ดูกรพราหมณ แมขอนี้ เราเรียกวา ตถาคตบทบาง ตถาคตนิเสวิตะ 
 บาง ตถาคตารัญชิตะบาง. อริยสาวกก็ยังไมถึงความตกลงใจกอนวา พระผูมพีระภาคเปนพระ 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระ 
 ภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้. 
      [๓๓๗] ภิกษุนั้น มีจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไป เพ่ือรูจุติและอุปบัติแหง 



 สัตวทั้งหลาย ภิกษุนั้น ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
 มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษย ยอมรูชัด ซ่ึงหมูสัตว 
 ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระ- 
 *อริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขา 
 ยอมเขาถึงอุบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโน- 
 *สุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแต- 
 *ตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ ภิกษุนั้น ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ 
 กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทพิยจักษุอัน 
 บริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ 
 แมขอนี้เราเรียกวา ตถาคตบทบาง ตถาคตนิเสวิตะบาง ตถาคตารัญชิตะบาง อริยสาวก 
 ก็ยังไมถึงความตกลงใจกอนวา พระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอัน 
 พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้. 
                          อาสวักขยญาณ 
      [๓๓๘] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไป เพ่ืออาสวักขยญาณ ภิกษุนั้น ยอม 
 รูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยอมรูชัดตาม 
 ความเปนจริงวาเหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทยั นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรพราหมณ 
 แมขอนี้เรากลาววาตถาคตบทบาง ตถาคตนิเสวิตะบาง ตถาคตารัญชิตะบาง อริยสาวกก็ยงัไมถึงความ 
 ตกลงใจกอน อริยสาวกนั้น ยอมจะถึงความตกลงใจวา พระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผู 
 ปฏิบัติดีแลว ดังนี้. 
      เมื่อภิกษุนั้นรูเห็นอยางนัน้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามสวะ แมจากภวาสวะ 
 แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวา พนแลว ภิกษุนั้นยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลวกิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี. 
      ดูกรพราหมณ แมขอนี้ เราเรียกวาตถาคตบทบาง ตถาคตนิเสวิตะบาง ตถาคตารัญชิตะ 
 บาง ดังนี้. ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ดูกรพราหมณ อริยสาวกยอมถึงความตกลงใจวา 
 พระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระ 
 สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ล ดูกรพราหมณ 
 ขอความเปรียบเทียบดวยรอยเทาชาง เปนอนับริบูรณแลวโดยพิสดาร ดังนี้. 
      [๓๓๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชาณุโสณีพราหมณ ไดกราบทูลพระผูมี 
 พระภาคดังนี้วา ขาแตพระโคดมผูเจริญพระธรรมเทศนาแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคล 
 พึงหงายของที่ควํ่า พึงเปดของที่ปกปด พึงบอกทางแกคนหลงทาง หรือพึงสองประทีปที่โพลง 
 ดวยน้ํามันในทีม่ืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปทั้งหลายได ฉันใด พระโคดมผูเจริญ ไดทรงประ 



 กาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระ 
 ธรรมและพระสงฆวา เปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพเจาวา เปนอุบาสก ผูถึง 
 พระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไปเถิด. 
                     จบ จูฬหัตถิปโทปมสูตรที่ ๗ 
                       --------------- 
                      ๘. มหาหัตถิปโทปมสูตร 
                     อุปมาอริยสัจกับรอยเทาชาง 
      [๓๔๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอานาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตร เรียกภิกษุทั้งหลายมาวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลายผูมอีายุ. ภิกษุเหลานั้นรับคําของทานพระสารีบุตรแลว. 
      พระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย รอยเทาเหลาใดเหลาหนึ่งแหงสัตว 
 ทั้งหลายผูเทีย่วไปบนแผนดนิ รอยเทาเหลาน้ันทั้งหมด ยอมถึงการประชุมลงในรอยเทาชาง 
 รอยเทาชางชาวโลกยอมกลาววา เปนยอดของรอยเทาเหลานั้น เพราะรอยเทาชางเปนของใหญ 
 แมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง กุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด 
 ยอมถึงการสงเคราะหเขาในอริยสัจสี่ ฉันนั้นเห็นเหมือนกันแล. ในอริยสัจสี่เหลาไหน? คือ ใน 
 ทุกขอริยสัจ ในทุกขสมุทยัอริยสัจ ในทุกขนโิรธอริยสัจ ในทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทาอริยสัจ. 
      [๓๔๑] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน? คือ แมความเกดิเปนทุกข 
 แมความแกเปนทุกข แมความตายเปนทุกข แมความโศก ความรําพัน ความทุกขกาย ความ 
 ทุกขใจ ความคับแคนใจ ก็เปนทุกข แมความที่ไมไดสิ่งที่ตนอยากได ก็เปนทุกข โดยยอ 
 อุปทานขันธ ๕ เปนทุกข. ดกูรทานผูมีอายทุั้งหลาย ก็อุปทานขันธหาเปนไฉน? คืออุปทานขันธ 
 คือ รูป อุปทานขันธคือเวทนา อุปทานขันธคือสัญญา อุปทานขันธคือสังขาร อุปทานขันธคือ 
 วิญญาณ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อุปทานขันธคือรูปเปนไฉน? คือ มหาภูตรูป ๔ และรูป 
 ที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ก็มหาภูตรูป ๔ เปนไฉน? คือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ 
 เตโชธาตุ วาโยธาตุ. 
                            ปฐวีธาตุ 
      [๓๔๒] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ปฐวีธาตุเปนไฉน? คือ ปฐวีธาตุที่เปนไปภายใน 
 ก็มี ปฐมวีธาตุที่เปนไปภายนอกก็มี. ดูกรผูมอีายุทั้งหลาย กป็ฐวีธาตุ ที่เปนไปภายในเปน 
 ไฉน? คือ สิ่งที่เปนอุปาทินนกรูปอันเปนภายใน เปนของเฉพาะตน เปนของแขนแข็ง เปน 
 ของหยาบ คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ในกระดูก มาม 
 หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ก็หรือสิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
 ซ่ึงเปนอุปาทินนกรูป อันเปนภายใน เปนของเฉพาะตน เปนของแขนแข็ง เปนของ 
 หยาบอยางอื่น นี้เรียกวา ปฐวีธาตุ เปนไปภายใน. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ก็ปฐวีธาตุอันใด 



 แล เปนไปภายใน และปฐวีธาตุอันใด เปนไปภายนอก นั่นเปนปฐวีธาตุแล. บัณฑิตพึงเห็น 
 ปฐวีธาตุนั้น นั่น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปน 
 นั่น นั่นไมเปนตนของเรา. บัณฑิตคร้ันเห็นปฐวีธาตุนั่น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง 
 อยางนี้แลว ยอมเบ่ือหนายในปฐวีธาตุ ยอมยังจิตใหคลายกําหนัดในปฐวีธาตุ. ดูกรทานผูมี 
 อายุทั้งหลาย สมัยที่ปฐวีธาตุที่เปนไปภายนอกกําเริบ ยอมจะมีไดแล ในสมยันั้น ปฐวีธาตุ 
 อันเปนภายนอกจะเปนของอนัตรธานไป. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ก็ชื่อวาความที่แหง 
 ปฐวีธาตุอันเปนไปภายนอกน้ัน ซ่ึงใหญถึงเพียงนั้น เปนของไมเทีย่ง จักปรากฏได ความเปน 
 ของสิ้นไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความเปนของเส่ือมไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความเปน 
 ของแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักปรากฏได. ก็ไฉนความที่แหงกายอันตัณหาเขาไปถือเอาแลว วาเรา 
 วาของเรา วาเรามีอยู อันต้ังอยูตลอดกาลนิดหนอยนี้ เปนของไมเทีย่ง เปนของมีความส้ินไปเปน 
 ธรรมดา เปนของมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา เปนของมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักไม 
 ปรากฏเลา เมื่อเปนเชนนี้ ความยึดถือดวยสามารถตัณหามานะและทิฏฐิในปฐวีธาตุ อันเปนภายใน 
 นั้นจะไมมีแกผูนั้นเลย. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากวา ชนเหลาอื่นจะดา จะตัดเพอ กระทบ 
 กระเทียบ จะเบียดเบียน ภิกษุนั้นไซร. ภิกษุนั้นยอมรูชัดอยางนี้วา ทุกขเวทนาอันเกิดแต 
 โสตสัมผัสนี้เกดิขึ้นแลวแกเรา ก็แตวา ทุกขเวทนานั้นแล อาศัยเหตุจึงมีได ไมอาศัยเหตุจะมี 
 ไมได ทุกขเวทนาน้ี อาศัยอะไรจึงมีได ทุกขเวทนาอาศัยผัสสะจึงมีได. ภิกษุนั้น ยอมเห็นวา 
 ผัสสะเปนของไมเทีย่ง ยอมเห็นวา เวทนาเปนของไมเที่ยง ยอมเห็นวา สัญญาเปนของไมเทีย่ง 
 ยอมเห็นวา สังขารทั้งหลายเปนของไมเที่ยง ยอมเห็นวา วิญญาณเปนของไมเที่ยง จิตอันม ี
 ธาตุเปนอารมณนั่นเทียวของภิกษุนั้น ยอมแลนไป ยอมเส่ือมใส ยอมต้ังอยูดวยดี ยอม 
 หลุดพน. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากวา ชนเหลาอื่นจะพยายามทํารายภิกษุนั้น ดวยอาการ 
 ที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ คือดวยการประหารดวยฝามือบาง ดวยการประหาร 
 ดวยกอนดินบาง ดวยการประหารดวยทอนไมบาง ดวยการประหารดวยศาตราบาง. ภิกษุนั้นยอมรู 
 ชัดอยางนี้วา กายน้ีเปนสภาพเปนที่เปนไปแหงการประหารดวยฝามือบาง เปนที่เปนไปแหงการ 
 ประหารกอนดินบาง เปนที่เปนไปแหงการประหารดวยทอนไมบาง เปนทีเ่ปนไปแหงการประหาร 
 ดวยศาตราบาง. อนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสไวในพระโอวาทอันเปรียบดวยเลื่อยดังนี้วา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย แมหากวา พวกโจรผูมีความประพฤติตํ่าชา พึงตัดทอนอวัยวะใหญนอยทั้งหลายดวย 
 เลื่อยอันมีดามสองขางไซร ภิกษุผูที่ยังใจใหประทุษราย ในพวกโจร แมนั้น ยอมไมเปนผูเชื่อวา 
 ทําตามคําสั่งสอนของเราดวยเหตุนั้น ดังนี้. อนึ่ง ความเพียรอันเราปรารภแลว จักเปนคุณชาติ 
 ไมยอหยอน สติอันเราเขาไปตั้งไวแลว จักเปนคุณชาติไมหลงลืม กายอันเราใหสงบแลว 
 จักเปนสภาพไมกระวนกระวาย จิตอันเราใหต้ังมั่นแลว จักเปนธรรมชาติมีอารมณเปนอยางเดียว 
 คราวน้ี การประหารดวยฝามอืทั้งหลาย จงเปนไปในกายนีก้็ดี การประหารดวยกอนดินทัง้หลาย 
 จงเปนไปในกายนี้ก็ดี การประหารดวยทอนไมทั้งหลาย จงเปนไปในกายนีก้็ดี การประหาร 
 ดวยศาตราทั้งหลาย จงเปนไปในกายนี้ก็ดี ตามทีเถิด คําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายนี้ เราจะ 



 ทําใหจงได ดังนี้. ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย หากวา เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ 
 ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อเุบกขาอันอาศัยกุศลธรรม ยอมไม 
 ต้ังอยูพรอมได. ภิกษุนั้นยอมสลดใจ ยอมถึงความสลดใจ เพราะเหตุนั้นวา ไมเปนลาภของเราหนอ 
 ลาภไมมีแกเราหนอ เราไดไมดีแลวหนอ การไดดวยดีไมมีแกเราหนอ ที่เราระลึกถึงพระพุทธเจาอยู 
 อยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอนัอาศัยกุศลธรรม 
 ไมต้ังอยูไดดวยดี ดังนี้. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย หญิงสะใภเห็นพอผัวแลว ยอมสลดใจ ยอมถึง 
 ความสลดใจ แมฉันใด ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย หากวา เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี ้
 ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อเุบกขาอันอาศัยกุศลธรรม ไมต้ังอยู 
 ไดดวยดี. ภิกษุนั้นยอมสลดใจ ยอมถึงความสลดใจ เพราะเหตุนั้นวา ไมเปนลาภของเราหนอ 
 ลาภของเราไมมีหนอ เราไดไมดีแลวหนอ การไดดวยดไีมมแีกเราหนอ ที่เราระลึกถึงพระพุทธเจา 
 อยูอยางนี้ ระลกึถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลกึถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อเุบกขาอันอาศัย 
 กุศลธรรม ยอมไมต้ังอยูไดดวยดี ดังนี้. ฉันนั้นเหมือนกันแล. ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย หากวา 
 เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยู 
 อยางนี้ อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม ยอมต้ังอยูไดดวยดีไซร. ภิกษุนั้น ยอมเปนผูปลื้มใจ 
 เพราะเหตุนั้น. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้แล คําสอนของพระผูมี 
 พระภาคเปนอันภิกษุทําใหมากแลว. 
                           อาโปธาตุ 
      [๓๔๓] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็อาโปธาตุเปนไฉน? คือ อาโปธาตุที่เปนไปภายใน 
 ก็มี อาโปธาตุที่เปนไปภายนอกก็มี. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ก็อาโปธาตุที่เปนไปภายในเปน 
 ไฉน? คือ สิ่งที่เปนอุปาทินนกรูปอันเปนภายในเปนของเฉพาะตน เปนของเอิบอาบ ถึงความ 
 เอิบอาบ  คือ ดี เสลด หนอง เลอืด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามกู 
 ไขขอ น้ํามูตร ก็หรือ สิ่งใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเปนอุปาทินนกรูปอันเปนภายใน เปนของเฉพาะตน 
 เปนของเอิบอาบ ถึงความเปนของเอิบอาบอยางอื่น นี้เรียกวา อาโปธาตุเปนไปภายใน. ดูกร 
 ทานผูมีอายทุั้งหลาย ก็อาโปธาตุอันใดแล เปนไปภายใน และอาโปธาตุอันใด เปนไปภายนอก 
 นั้นเปนอาโปธาตุแล. บัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุนั้นนั่น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง 
 อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมเปนตนของเรา. คร้ันเห็นอาโปธาตุนั่น ดวย 
 ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้แลว ยอมเบ่ือหนายในอาโปธาตุ ยอมยังจิตใหคลาย 
 กําหนัดในอาโปธาตุ. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย สมัยที่อาโปธาตุ ที่เปนไปภายนอกกําเริบ ยอม 
 จะมีไดแล อาโปธาตุ อันเปนภายนอกน้ัน ยอมพัดเอาบานไปบาง พัดเอานิคมไปบาง พัดเอา 
 เมืองไปบาง พัดเอาชนบทไปบาง ยอมพัดเอาประเทศแหงชนบทไปบาง. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย 
 สมัยที่น้ําในมหาสมุทรยอมลกึลงไปรอยโยชนบาง สองรอยโยชนบาง สามรอยโยชนบาง 
 สี่รอยโยชนบาง หารอยโยชนบาง หกรอยโยชนบาง เจ็ดรอยโยชนบาง ยอมมีไดแล. ดูกร 
 ทานผูมีอายทุั้งหลาย สมัยที่น้ําในมหาสมุทรขังอยูเจด็ชั่วลําตาลบาง หกชั่วลําตาลบาง หาชั่ว 



 ลําตาลบาง สี่ชั่วลําตาลบาง สามชั่วลําตาลบาง สองชั่วลําตาลบาง ชั่วลําตาลหนึ่งบาง ยอมมี 
 ไดแล. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย สมัยที่น้ําในมหาสมุทรขังอยู ไดเจด็ชั่วบุรุษบาง หกชั่วบุรุษ 
 บาง หาชั่วบุรุษบาง สี่ชั่วบุรุษบาง สามชั่วบุรุษบาง สองชั่วบุรุษบาง ประมาณชั่วบุรุษหน่ึง 
 บาง ยอมมีไดแล. ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย กส็มัยที่น้ําในมหาสมุทรขังอยู กึง่ชั่วบุรุษบาง 
 ประมาณเพียงสะเอวบาง ประมาณเพียงเขาบาง ประมาณเพียงขอเทาบาง ยอมมีไดแล. ดูกร 
 ทานผูมีอายทุั้งหลาย สมัยที่น้ําแมประมาณพอเปยกขอนิ้วมือจะไมมีในมหาสมุทร ก็ยอมมไีด 
 แล. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ชื่อวา ความทีแ่หงอาโปธาตุอันเปนไปภายนอกน้ัน ซ่ึงมากถึง 
 เพียงนั้นเปนของไมเทีย่ง จักปรากฏได ความเปนของสิ้นไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความ 
 เปนของเส่ือมไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความเปนของแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักปรากฏ 
 ได. ก็ไฉนความที่แหงกายอันตัณหาเขาไปถือเอาแลว วาเรา วาของเรา วาเรามีอยู อันต้ังอยู 
 ตลอดกาลนิดหนอยนี้ เปนของไมเทีย่ง เปนของมีความส้ินไปเปนธรรมดา เปนของมีความ 
 เสื่อมไปเปนธรรมดา เปนของมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักไมปรากฏเลา เมื่อเปนเชนนี้ 
 ความยึดถือดวยสามารถตัณหามานะและทิฏฐิ ในอาโปธาตุอันเปนภายนอกนั้น จะไมมีแกผูนั้น 
 เลย. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย หากวา เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ ระลกึถึง 
 พระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอนัอาศัยกุศลธรรม ยอมต้ังอยูไดดวยด ี
 ไซร ภิกษุนั้น ยอมเปนผูปลื้มใจเพราะเหตุนั้น. ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย ดวยเหตุแมมีประมาณ 
 เทานี้แล คําสอนของพระผูมพีระภาคเปนอันภิกษุทําใหมากแลว. 
      [๓๔๔] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็เตโชธาตุเปนไฉน? คือ เตโชธาตุที่เปนไปภายใน 
 ก็มี เตโชธาตุที่เปนไปภายนอกก็มี. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ก็เตโชธาตุที่เปนไปภายในเปน 
 ไฉน? คือ สิ่งที่เปนอุปาทินนกรูปอันเปนภายใน เปนของเฉพาะตน เปนของเรารอน ถึง 
 ความเปนของเรารอน คือ สิ่งที่เปนเคร่ืองอบอุนแหงกาย สิ่งที่เปนเคร่ืองทรุดโทรมแหงกาย 
 สิ่งที่เปนเคร่ืองเรารอนแหงกาย สิ่งที่เปนเคร่ืองถึงความแปรปรวนไปดวยดแีหงของที่กินแลว 
 ดื่มแลว เคี้ยวแลว และของทีล่ิม้รสแลว ก็หรือสิ่งใดส่ิงหนึ่งซ่ึงเปนอุปาทินนกรูป อันเปนภายใน 
 เปนของเฉพาะตน เปนของเรารอน ถึงความเปนของเลารอน อยางอื่น นี้เรียกวา เตโชธาตุ 
 อันเปนไปภายใน. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็เตโชธาตุอันใดแล เปนไปภายใน และเตโชธาตุ 
 อันใด เปนภายนอก นั่นเปนเตโชธาตุแล. บัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตุนั้นนั่น ดวยปญญาอันชอบ 
 ตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมเปนของเรา. บัณฑิต 
 คร้ันเห็นเตโชธาตุนั่น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้แลว ยอมเบ่ือหนายใน 
 เตโชธาตุ ยอมยังจิตใหคลาย กําหนัดในเตโชธาตุ. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย สมัย 
 ที่เตโชธาตุอันเปนไปภายนอก กําเริบ ยอมจะมีไดแล เตโชธาตุอันเปนภายนอกน้ัน ยอม 
 ไหมบานบาง ยอมไหมบานเมืองบาง ยอมไหมนิคมบาง ยอมไหมชนบทบาง ยอมไหมประเทศ 
 แหงชนบทบาง. เตโชธาตุอันเปนภายนอกน้ันมาถึงหญาสด หนทาง ภูเขา น้ํา หรือภูมิภาค 
 อันเปนที่ร่ืนรมย ไมมเีชื้อ ยอมดับไปเอง. ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย สมัยที่ชนทั้งหลายแสวง 



 หาไฟดวยขนไกบาง ดวยการขูดหนังบาง ยอมมีไดแล. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ชื่อวา 
 ความที่แหงเตโชธาตุ อันเปนไปภายนอกน้ันซ่ึงใหญถึงเพียงนั้นเปนของไมเที่ยง จักปรากฏได 
 ความเปนของส้ินไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความเปนของเส่ือมไปเปนธรรมดา จักปรากฏได 
 ความเปนของแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักปรากฏได. ก็ไฉนความที่แหงกายอันตัณหาเขาไปถือ 
 เอาแลว วาเรา วาของเรา วาเรามีอยู อันต้ังอยูตลอดกาลนิดหนอยนี้ เปนของไมเทีย่ง เปน 
 ของมีความส้ินไปเปนธรรมดา เปนของมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา เปนของมีความแปรปรวน 
 ไปเปนธรรมดา จักไมปรากฏเลา เมื่อเปนเชนนี้ ความยึดถือดวยสามารถตัณหามานะ 
 และทิฏฐิในเตโชธาตุนั้น จะไมมีแกผูนั้นเลย. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากวา เมื่อภิกษุ 
 นั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ 
 อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม ยอมต้ังอยูไดดวยดีไซร. ภิกษุนั้น ยอมเปนผูปลื้มใจเพราะเหตุนั้น. 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ดวยเหตุแมมีประมาณเทานั้นแล คาํสอนของพระผูมีพระภาคเปนอัน 
 ภิกษุทําใหมากแลว. 
                           วาโยธาตุ 
      [๓๔๕] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็วาโยธาตุเปนไฉน? คือ วาโยธาตุที่เปนไปภายใน 
 ก็มี วาโยธาตุทีเ่ปนภายนอกกม็ี. ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย กว็าโยธาตุที่เปนไปภายในเปน 
 ไฉน? คือ สิ่งที่เปนอุปาทินนกรูปอันเปนภายใน เปนของเฉพาะตน เปนของพัดไปมา ถึง 
 ความเปนของพัดไปมา คือ ลมพัดขึ้นเบ้ืองบน ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า ลมอันอยูในทอง ลมอันอยู 
 ในลําไส ลมอันแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ ลมหายใจเขา ลมหายใจออก ก็หรือสิ่งใด 
 สิ่งหน่ึงซ่ึงเปนอุปาทินนกรูป อันเปนภายใน เปนของเฉพาะตน เปนของพัดไปมา ถึงความ 
 เปนของพัดไปมา อยางอื่น นี้เรียกวา วาโยธาตุเปนไปภายใน. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย 
 ก็วาโยธาตุอันใดแล เปนไปภายใน และวาโยธาตุอันใด เปนไปภายนอก นั่นเปน 
 วาโยธาตุแล. บัณฑิตพึงเห็นวาโยธาตุนั้นนั่น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า 
 นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมเปนตนของเรา. บัณฑิตคร้ันเห็นวาโยธาตุนั้น ดวย 
 ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้แลว ยอมเบ่ือหนายในวาโยธาตุ ยอมยังจิตใหคลาย 
 กําหนัดในวาโยธาตุ. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย สมัยที่วาโยธาตุอันเปนไปภายนอกกําเริบ 
 ยอมจะมไีดแล วาโยธาตุอันเปนภายนอกน้ัน ยอมพัดเอาบานไปบาง ยอมพัดเอานิคมไป 
 บาง ยอมพัดเอานครไปบาง ยอมพัดเอาชนบทไปบาง ยอมพัดเอาประเทศแหงชนบท 
 ไปบาง. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย สมัยทีช่นทั้งหลาย แสวงหาลมดวยพัดใบตาลบาง ดวย 
 พัดสําหรับพัดไฟบาง ในเดือนทายแหงฤดูรอน แมในที่ชายคา หญาทั้งหลายก็ไมไหว ยอม 
 มีไดแล. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ก็ชื่อวาความท่ีแหงวาโยธาตุ อันเปนไปภายนอกน้ัน ซ่ึง 
 ใหญถึงเพียงนั้น เปนของไมเที่ยง จักปรากฏได ความเปนของส้ินไปเปนธรรมดา จักปรากฏได 
 ความเปนของเสื่อมไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความเปนของแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักปรา- 
 *กฏได. ก็ไฉนความที่แหงกายอันตัณหาเขายึดถือเอาแลว วาเรา วาของเรา วาเรามีอยู อันต้ัง 



 อยูตลอดกาลนิดหนอยนี้ เปนของไมเที่ยง เปนของมีความสิน้ไปเปนธรรมดา เปน 
 ของมีความเสือ่มไปเปนธรรมดา เปนของมคีวามแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักไมปรากฏเลา เมื่อ 
 เปนเชนนี้ ความยึดถือดวยสามารถตัณหามานะและทิฏฐิในวาโยธาตุนั้น จะไมมีแกผูนั้นเลย. 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากวา ชนเหลาอื่นจะดา จะตัดพอ จะกระทบกระเทียบ จะ 
 เบียดเบียนภิกษุนั้นไซร. ภิกษุนั้น ยอมรูชัดอยางนี้วา ทุกขเวทนาอันเกดิแตโสตสัมผัสนี้ 
 เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แตวา ทุกขเวทนานั้นแล อาศัยเหตุพึงมีได ไมอาศัยเหตุจะมีไมได 
 ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไร จึงมีได ทุกขเวทนานีอ้าศัยผัสสะ จึงมีได. ภิกษุนั้นยอมเห็นวา 
 ผัสสะเปนของไมเทีย่ง ยอมเห็นวา เวทนาเปนของไมเที่ยง ยอมเห็นวา สัญญาเปนของ 
 ไมเที่ยง ยอมเห็นวา สังขารทั้งหลายเปนของไมเทีย่ง ยอมเห็นวา วิญญาณเปนของไมเที่ยง 
 จิตอันมีธาตุเปนอารมณนั่นเทยีวของภิกษุนั้น ยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอมต้ังอยูดวยด ี
 ยอมหลุดพน. 
                       การทําตามพระโอวาท 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากชนเหลาอืน่จะพยายามทาํรายภิกษุนั้น ดวยอาการที่ไมนา 
 ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ คือ ดวยการประหารดวยฝามือบาง ดวยการประหารดวย 
 กอนดินบาง ดวยการประหารดวยทอนไมบาง ดวยการประหารดวยศาตราบาง. ภิกษุนั้น 
 ยอมรูชัดอยางนี้วา กายน้ีเปนสภาพเปนที่เปนไปแหงการประหารดวยฝามอืบาง เปนที่เปน 
 ไปแหงการประหารดวยกอนดินบาง เปนที่เปนไปแหงการประหารดวยทอนไมบาง เปนที่เปน 
 ไปแหงการประหารดวยศาตราบาง. อน่ึง พระผูมีพระภาคไดตรัสไวในพระโอวาท อันเปรียบ 
 ดวยเลื่อยดังนีว้า ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมวาพวกโจรผูมีความประพฤติตํ่าชา พึงตัดทอนอวัยวะ 
 ใหญนอยทั้งหลาย ดวยเล่ือยอนัมีดามสองขางไซร ภิกษุผูที่ยังใจใหประทุษรายในพวกโจรแม 
 นั้น. ยอมไมเปนผูชื่อวาทําตามคําสอนของเราดวยเหตุนั้น ดังนี้. อนึ่ง ความเพียรอันเรา 
 ปรารภแลว จักเปนคุณชาติไมยอหยอน สติอันเราเขาไปต้ังไวแลว จักเปนคณุชาติไมหลงลมื 
 กายอันเราใหสงบแลว จักเปนสภาพไมกระวนกระวาย จิตอันเราใหต้ังมั่นแลว จักเปน 
 ธรรมชาติมีอารมณเปนอยางเดียว คราวน้ี การประหารดวยฝามือทั้งหลาย จงเปนไปใน 
 กายน้ีก็ดี การประหารดวยกอนดินทั้งหลาย จงเปนไปในกายนี้ก็ดี การประหารดวยทอนไม 
 ทั้งหลาย จงเปนไปในกายนี้กด็ี การประหารดวยศาตราทั้งหลาย จงเปนไปในกายนี้ก็ด ี
 ตามทีเถิด คําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายนี้เราจะทําใหจงได ดังนี้. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย 
 หากวา เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึง 
 พระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอนัอาศัยกุศลธรรม ยอมไมต้ังอยูไดพรอม. ภิกษุนั้นยอมสลดใจ 
 ยอมถึงความสลดใจ เพราะเหตุนั้นวา ไมเปนลาภของเราหนอ ลาภไมมีแกเราหนอ เราไดไม 
 ดีแลวหนอ การไดดวยดไีมมแีกเราแลวหนอ ที่เราระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ ระลกึถึง 
 พระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอนัอาศัยกุศลธรรมไมต้ังอยูไดดวยด ี
 ดังนี้. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย หญิงสะใภเห็นพอผัวแลว ยอมสลดใจ ยอมถึงความสลดใจ 



 แมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากวา เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ ระลึก 
 ถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลกึถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม ไมต้ังอยูได 
 ดวยดี. ภิกษุนั้นยอมสลดใจ ยอมถึงความสลดใจ เพราะเหตุนั้นวา ไมเปนลาภของเราหนอ 
 ลาภของเราไมมีหนอ เราไดไมดีแลวหนอ การไดดวยดไีมมแีกเราหนอ ที่เราระลึกถึงพระพุทธ- 
 *เจาอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อเุบกขาอันอาศัย 
 กุศลธรรม ยอมไมต้ังอยูไดดวยดี ดังนี้ ฉันนัน้เหมือนกันแล. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย 
 หากวา เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆ 
 อยางนี้ อุเบกขาอาศัยกุศลธรรม ยอมต้ังอยูดวยดีไซร. ภิกษุนั้นยอมเปนผูปลืม้ใจเพราะเหตุนั้น. 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล คําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเปนอนัภิกษุ 
 ทําใหมากแลว. 
                           ผูเห็นธรรม 
      [๓๔๖] ดูกรทานมีอายทุั้งหลาย อากาศอาศัยไมและอาศัยเถาวัลย ดินเหนียวและหญา 
 แวดลอมแลว ยอมถึงความนับวา เปนเรือนฉันใด ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อากาศอาศัยกระดูก 
 และอาศัยเอ็นเนื้อและหนังแวดลอมแลว ยอมถึงความนับวา รูป ฉันนั้นเหมือนกันแล. ดูกรทาน 
 ผูมีอายุทั้งหลาย หากวา จักษุอันเปนไปในภายใน เปนของไมแตกทําลายแลว และรูปทั้งหลาย 
 อันเปนภายนอกยอมไมมาสูคลองจักษุ ทั้งความกําหนดอันเกิดแตจักษุและรูปน้ันก็ไมมี ความ 
 ปรากฏแหงสวนแหงวิญญาณอันเกิดแตจักษุ และรูปน้ัน ก็ยังมีไมไดกอน. ดกูรทานผูมีอายทุั้ง 
 หลาย หากวา จักษุอันเปนไปในภายใน เปนของไมแตกทําลายแลว และรูปทัง้หลายอันเปน 
 ภายนอก ยอมมาสูคลองจักษุ แตความกําหนดอันเกดิแตจักษุ และรูปน้ันไมมี ความปรากฏ 
 แหงสวนแหงวิญญาณอันเกิดแตจักษุ และรูปนั้นก็ยังมีไมไดกอน. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย 
 แตวาในกาลใดแลจักษุอันเปนไปในภายในเปนของไมแตกไมทําลายแลว และรูปทั้งหลายอันเปน 
 ภายนอก ยอมมาสูคลองจักษุ ทั้งความกําหนดอันเกดิแตจักษุและรูปก็ยอมมีในกาลน้ัน ความ 
 ปรากฏแหงสวนแหงวิญญาณอันเกิดแตจักษุและรูปน้ัน ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้. รูปแหง 
 สภาพที่เปนแลวอยางนั้นอันใด รูปน้ัน ยอมถึงความสงเคราะห ในอุปาทานขันธ คือ รูป 
 เวทนาแหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้นอันใด เวทนานั้น ยอมถึงความสงเคราะหในอุปาทานขันธ 
 คือ เวทนา สัญญาแหงสภาพที่เปนแลวอยางนัน้อันใด สัญญาน้ัน ยอมถึงความสงเคราะห 
 ในอุปาทานขันธ คือ สัญญา สังขารแหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้นเหลาใด สังขารเหลานั้น ยอม 
 ถึงความสงเคราะหในอุปาทาน คือ สังขาร วิญญาณแหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้นอันใด วิญญาณน้ัน 
 ยอมถึงความสงเคราะห ในอุปาทานขันธ คือ วิญญาณ. ภิกษุนั้น ยอมรูชัดอยางนี้วา ไดยินวา 
 การสงเคราะห การประชุมพรอม หมวดหมูแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ยอมมีได ดวยประ 
 การอยางนี้. อน่ึง พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้ไววา ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นชื่อ 
 วาเห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นปฏิจจสมุปบาท ดังนี้. ก็อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ใด 
 อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ชื่อวา ปฏิจจสมุปปนนธรรมแล. ความพอใจความอาลัย ความยินดี ความ 



 ชื่นชอบ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้อันใด อันนั้นชื่อวาทุกขสมุทัย การกําจัดความกําหนัดดวย 
 สามารถความพอใจ การละความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้อันใด 
 อันนั้นชื่อวาทกุขนิโรธแล. ดกูรทานผูมีอายทุั้งหลาย ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้แล. คําสอนของ 
 พระผูมีพระภาคเจา เปนอันภิกษุทําใหมากแลว. 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากวา โสตะอันเปนไปในภายในเปนของไมแตกทําลาย 
 แลว ฯลฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากวา ฆานะอนัเปนไปในภายใน เปนของไมแตกทําลาย 
 แลว ฯลฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากวา ชิวหา อันเปนไปในภายใน เปนของไมแตกทําลาย 
 แลว ฯลฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากวา กายอันเปนไปในภายใน เปนของไมแตกทําลาย 
 แลว ฯลฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากวา มนะอันเปนไปในภายใน เปนของไมแตกทําลาย 
 แลว และธรรมารมณทั้งหลายอันเปนภายนอก ยอมไมมาสูคลอง ทั้งความกาํหนดอันเกิด 
 แตมนะ และธรรมารมณนั้น ก็ไมมี ความปรากฏแหงสวนแหงวิญญาณอันเกิดแตมนะและ 
 ธรรมารมณนั้น ก็ยังมีไมไดกอน. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย หากวา มนะอันเปนไปในภาย 
 ใน เปนของไมแตกทําลายแลว และธรรมารมณทั้งหลายอันเปนภายนอก ยอมมาสูคลอง 
 แตความกําหนดอันเกดิแตมนะและธรรมารมณนั้นไมมี ความปรากฏแหงสวนแหงวิญญาณอัน 
 เกิดแตมนะและธรรมารมณนัน้ ก็ยังมีไมไดกอน. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย แตวาในกาลใด 
 แล มนะอันเปนไปในภายในเปนของไมแตกทําลายแลว และธรรมารมณทัง้หลายอันเปนภาย 
 นอก ยอมมาสูคลอง ทั้งความกําหนดอันเกิดแตมนะและธรรมารมณนั้น ก็ยอมมี ในกาล 
 นั้น ความปรากฏแหงสวนแหงสวนแหงวิญญาณอันเกิดแตมนะและธรรมารมณนั้น ยอมมีได 
 ดวยอาการอยางนี้. รูปแหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้นอันใด รูปน้ัน ยอมถึงความสงเคราะห ใน 
 อุปาทานขันธคือรูป เวทนาแหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้นอนัใด เวทนานั้น ยอมถึงความ 
 สงเคราะห ในอุปาทานขันธคอืเวทนา สัญญาแหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้นอันใด สัญญาน้ัน 
 ยอมถึงความสงเคราะห ในอุปาทานขันธคือสญัญา สังขารทั้งหลายแหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้น 
 เหลาใด สังขารเหลานั้น ยอมถึงความสงเคราะห ในอุปาทานขันธคือสังขาร วิญญาณ 
 แหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้นอันใด วิญญาณน้ัน ยอมถึงความสงเคราะห ในอุปาทานขันธ 
 คือวิญญาณ. ภิกษุนั้นยอมรูชดัอยางนี้วา ไดยินวา การสงเคราะห การประชุมพรอม 
 หมวดหมูแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ยอมมีได ดวยประการอยางนี้. อน่ึง พระผูมีพระภาค 
 ไดตรัสพระพจนนี้ไววา ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้น 
 ชื่อวาเห็นปฏิจจสมุปบาท ดังนี้. ก็อุปาทานขนัธ ๕ เหลานี้ใด อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ชื่อวา 
 ปฏิจจสมุปปนนธรรมแล. ความพอใจ ความอาลัย ความยินดี ความชื่นชอบ ในอุปาทาน- 



 *ขันธ ๕ เหลานี้อันใด อันนี้ชือ่วาทุกขสมุทยั การกําจัดความกําหนัดดวยสามารถความพอใจ 
 การละความกําหนัดดวยสามารถความพอใจ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ อันใด อันนั้นชื่อวา 
 ทุกขนิโรธแล. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้แล คําสอนของพระผูมี 
 พระภาค เปนอันภิกษุทําใหมากแลว. 
      ทานพระสารีบุตร ไดกลาวธรรมปริยายน้ีแลว ภิกษุเหลานั้น ชื่นชม ยินดีภาษิต 
 ของทานพระสารีบุตรแลวแล. 
                    จบ. มหาหัตถิปโทปมสูตรที่ ๘ 
                         ----------- 
                       ๙. มหาสาโรปมสูตร 
                     อุปมาพรหมจรรยกับแกนไม 
      [๓๔๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห. เมื่อ 
 พระเทวทัตตหลีกไปไมนาน ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตต ตรัสเรียก 
 ภิกษุทั้งหลายมาแลว ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา ออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา 
 ไฉนหนอ ความกระทําที่สดุแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว 
 ยังลาภสักการะ และความสรรเสริญใหบังเกิดขึ้น. เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยมดวยลาภ 
 สักการะและความสรรเสริญนั้น. เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญ อันนั้น เขายอมยกตน 
 ขมผูอื่นวา เรามีลาภสักการะและความสรรเสริญ สวนภิกษุอื่นนอกนี้ ไมปรากฏ มีศักดานอย. 
 เขายอมมัวเมา ถึงความประมาท เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น เมื่อเปนผูประมาท 
 แลว ยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม 
 แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนอยู เมือ่ตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลย 
 กระพ้ี ละเลยเปลือก ละเลยเสก็ดไปเสยี ตัดเอากิ่งและใบถือไป สําคัญวาแกน. บุรุษผูมีจักษุ 
 เห็นเขาผูนั้นแลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผูเจริญน้ี ไมรูจักแกนไม ไมรูจักกระพ้ี ไมรูจักเปลือก 
 ไมรูจักสะเกด็ ไมรูจักกิ่งและใบ จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญน้ี มีความตองการแกนไม 
 แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญ มีแกนต้ังอยู ละเลยแกน 
 ละเลยกระพ้ี ละเลยเปลอืก ละเลยเสก็ดไปเสีย ตัดเอากิ่งและใบถือไป สําคัญวาแกน 
 และกิจที่จะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสาํเร็จประโยชนแกเขา ฉันใด กลุบุตรบางคนใน 
 โลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผู 
 อันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปยาส ทวมทับแลว ถูกความทุกข 
 ทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี ้
 จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนัน้แลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกิดขึ้น. 



 เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น เพราะ 
 ลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น เขายอมยกตนขมผูอื่นวา เรามีลาภสักการะและ 
 ความสรรเสริญ สวนภิกษุอื่นนอกนี้ ไมปรากฏ [หรือมีคนรูจักนอย] มีศักดานอย เขา 
 ยอมมัวเมา ถึงความประมาทเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน เมื่อเปนผูประมาทแลว 
 ยอมอยูเปนทุกข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เราเรียกวา ไดถือเอากิ่งและใบของพรหมจรรย 
 และถึงที่สุดแคกิ่งและใบนั้น. 
                        สะเกด็พรหมจรรย 
     [๓๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางคนในโลกน้ี มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทม- 
 *นัส อุปายาส ทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําที่สุดแหง 
 ทุกขทั้งมวลนีจ้ะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนัน้แลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกิด 
 ขึ้น. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น. 
 เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. เขายอมไมมัว 
 เมา ไมถึงความประมาท เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน เมื่อเปนผูไมประมาท 
 แลว ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยม ดวย 
 ความถึงพรอมแหงศีลนั้น. เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น เขายอมยกตนขมผูอื่นวา เรา 
 มีศีล มีกัลยาณธรรม สวนภิกษุอื่นนอกนี้ เปนผูทุศีล มีบาปธรรม. เขายอมมัวเมา ถึง 
 ความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น เมื่อเปนผูประมาทแลว ยอมอยูเปนทกุข. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมอืน บุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกน 
 ไมอยู เมือ่ตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ี ละเลยเปลอืกไปเสีย ถาก 
 เอาสะเก็ดถือไป สําคัญวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผู 
 เจริญน้ี ไมรูจักแกนไม ไมรูจักกระพ้ี ไมรูจักเปลือก ไมรูจักสะเก็ด ไมรูจักกิ่งและใบ 
 จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญน้ี มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เทีย่วเสาะหาแกนไม 
 อยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ี ละเลยเปลอืกไปเสยี ถากเอา 
 สะเก็ดถือไป สาํคัญวาแกน และกิจที่จะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชน 
 แกเขา ฉันใด กลุบุตรบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนัน้เหมือนกัน มศีรัทธา ออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปา- 
 *ยาส ทวมทับแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ 
 ความกระทําทีสุ่ดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยังลาภสักการะ 
 และความสรรเสริญใหบังเกิดขึ้น. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสกั- 
 *การะและความสรรเสริญน้ัน. เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะลาภสักการะและสรรเสริญอัน 
 นั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน 
 เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินดี มีความ 



 ดําริเต็มเปยม ดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น. เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น เขายอมยก 
 ตนขมผูอื่นวา เรามีศีล มีกัลยาณธรรม สวนภิกษุอื่นนอกนี้ เปนผูทุศีล มีบาปธรรม 
 เขายอมมัวเมา ถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น เมื่อเปนผูประมาทแลว 
 ยอมอยูเปนทุกข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวา ไดถือเอาสะเกด็ของพรหมจรรย 
 และถึงที่สุดแคสะเกด็น้ัน. 
                        เปลือกพรหมจรรย 
      [๓๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา ออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา 
 ไฉนหนอ ความกระทําที่สดุแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว 
 ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกิดขึ้น. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็ม 
 เปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น เขาไมยกตนไมขมผูอื่น เพราะลาภสักการะ 
 และความสรรเสริญอันนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะลาภสักการะและ 
 ความสรรเสริญน้ัน เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามี 
 ความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไม 
 ขมผูอื่น เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท 
 เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิให 
 สําเร็จ. เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยม ดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น เพราะความถึง 
 พรอมแหงสมาธิอันนั้น เขายอมยกตนขมผูอื่นวา เรามีจิตต้ังมั่น มีจิตมีอารมณเปนอันเดียว 
 สวนภิกษุอื่นนอกนี้ มีจิตไมต้ังมั่น มีจิตหมุนไปผิดแลว. เขายอมมัวเมาถึงความประมาท เพราะ 
 ความถึงพรอมแหงสมาธินั้น เมื่อเปนผูประมาทแลว ยอมอยูเปนทุกข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมื่อ 
 ตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ีไปเสีย ถากเอาเปลือกถือไป สําคัญวาแกน. 
 บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว พึงกลาวอยางนีว้า บุรุษผูเจริญน้ี ไมรูจักแกน ไมรูจัก 
 กระพ้ี ไมรูจักเปลือก ไมรูจักสะเก็ด ไมรูจักกิ่งและใบ จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญน้ี 
 มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมือ่ตนไมใหญมีแกนต้ัง 
 อยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ีไปเสีย ถากเอาเปลือกถือไป สําคัญวาแกน และกิจที ่
 จะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา ฉนัใด กุลบุตรบางคนในโลก 
 นี้ ก็ฉันนั้นเหมอืนกัน มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผู 
 อันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความทุกข 
 ทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี ้จะพึง 
 ปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกิดขึ้น. เขาไมมีความ 
 ยินดีมีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน. เขาไมยกตน ไมขม 



 ผูอื่น เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท 
 เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึง 
 พรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความดําริยังไม 
 เต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น, เขายอมไมมัวเมา 
 ไมถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยัง 
 ความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ. เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยม ดวยความถึง 
 พรอมแหงสมาธินั้น. เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น เขายอมยกตนขมผูอื่นวาเราม ี
 จิตต้ังมั่น มีจิตมีอารมณเปนอนัเดียว สวนภิกษุอื่นนอกนี้ มีจิตไมต้ังมั่น มีจิต 
 หมุนไปผิดแลว. เขายอมมัวเมา ถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น 
 เมื่อเปนผูประมาทแลว ยอมอยูเปนทุกข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เราเรียกวา ไดถือ 
 เอาเปลือกแหงพรหมจรรย และถึงที่สุดแคเปลือกนั้น. 
                         กระพ้ีพรหมจรรย 
      [๓๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา ออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ 
 ความกระทําทีสุ่ดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยังลาภสักการะ และ 
 ความสรรเสริญใหบังเกิดขึ้น. เขาไมมีความยนิดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะ 
 และความสรรเสริญน้ัน. เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน. 
 เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน เมื่อ 
 เปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยนิดี ดวย 
 ความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความ 
 ถึงพรอมแหงศีลนั้น เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะเพราะความถึงพรอมแหงศีล 
 นั้นเมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ. เขามีความยินดดีวย 
 ความถึงพรอมแหงสมาธินั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะ 
 ความถึงพรอมแหงสมาธินั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะความถึงพรอม 
 แหงสมาธินั้น เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังญาณทัสสนะใหสําเร็จ. เขามีความ 
 ยินดี มีความดาํริเต็มเปยมแลวดวยญาณทัสสนะน้ัน. เพราะญาณทัสสนะนั้น เขายอม 
 ยกตนขมผูอื่นวา เรารูเราเห็นอยู สวนภิกษุอื่นนอกนี้ไมรู ไมเห็นอยู. เขายอม 
 มัวเมา ถึงความประมาท เพราะญาณทัสสนะน้ัน เมื่อเปนผูประมาทแลว ยอมอยูเปน 
 ทุกข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหาแกน 
 ไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกนไปเสีย ถาก 
 เอากระพ้ีถือไป สําคัญวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษ 
 ผูเจริญน้ี ไมรูจักแกน ไมรูจักกระพ้ีไมรูจักเปลือก ไมรูจักสะเก็ด ไมรูจักกิ่งและใบ จริงอยางนั้น 



 บุรุษผูเจริญน้ีมีความตองการแกนไมอยู เสาะหาแกนไมอยู เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมื่อ 
 ตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกนไปเสยี ถากเอากระพ้ีถือไป สําคัญวาแกน และ 
 กิจที่จะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา ฉันใด กุลบุตรบางคนใน 
 โลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีศรัทธา ออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา 
 เราเปนอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความ 
 ทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวล 
 นี้จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกิดขึ้น เขาไมมี 
 ความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะ และความสรรเสริญน้ัน. เขาไมยกตน 
 ไมขมผูอื่น เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประ 
 มาท เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึง 
 พรอมแหงศีลใหสําเร็จ, เขามคีวามยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความดําริยังไม 
 เต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น. เขายอมไมมัวเมา 
 ไมถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยัง 
 ความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ. เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น แตมี 
 ความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น. 
 เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น เมื่อเปนผูไมประ 
 มาทแลว ยอมยังญาณทัสสนะใหสําเร็จ. เขามีความยินดี มคีวามดําริเต็มเปยมแลวดวยญาณ 
 ทัสสนะน้ัน. เพราะญาณทัสสนะอันนั้น เขายอมยกตนขมผูอื่นวา เรารูเราเห็นอยู 
 สวนภิกษุอื่นนอกนี้ไมรูไมเห็นอยู เขายอมมวัเมา ถึงความประมาท เพราะญาณทัสสนะ 
 นั้น เมื่อเปนผูประมาทแลว ยอมอยูเปนทุกข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เราเรียกวา ไดถือ 
 เอากระพ้ีแหงพรหมจรรย และถึงที่สุดแคกระพ้ีนั้นแล. 
                         แกนพรหมจรรย 
      [๓๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา ออกจากเรือน 
 บวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข 
 โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉน 
 หนอ ความกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยัง 
 ลาภสักการะและความสรรเสริญใหเกิดขึ้น. เขาไมมีความยนิดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม 
 ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน. เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะลาภสักการะ 
 และความสรรเสริญอันนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะลาภสักการะ 
 และความสรรเสริญน้ัน เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. 
 เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน 
 ไมขมผูอื่น เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น. เขายอมไมมวัเมา ไมถึงความประมาท 
 เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิให 



 สําเร็จ. เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. 
 เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น เขายอมไมมัวเมา ไม 
 ถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังญาณ- 
 *ทัสสนะใหสําเร็จ. เขามีความยินดีดวยญาณทัสสนะน้ัน แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไม 
 ยกตน ไมขมผูอื่น เพราะญาณทัสสนะน้ัน. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท 
 เพราะญาณทัสสนะน้ัน เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังสมยวิโมกขใหสําเร็จ. ดูกรภิกษุทั้ง 
 หลาย ขอที่ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมจากสมยวิมุตินั้น เปนฐานะท่ีจะมีได. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู 
 เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ถากเอาแกนถือไป รูจักวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว 
 พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผูเจริญน้ี รูจักแกน รูจักกระพ้ี รูจักเปลือก รูจักสะเก็ด รูจักกิ่ง 
 และใบ จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญน้ี มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยว 
 เสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ถากเอาแกนถือไป รูจักวาแกน และ 
 กิจที่จะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักสําเร็จประโยชนแกเขา ฉนัใด กุลบุตรบางคนในโลก 
 นี้ ก็ฉันนั้นเหมอืนกัน มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอัน 
 ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูก 
 ความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําทีสุ่ดแหงกอง 
 ทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนี้แลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให 
 บังเกิดขึ้น. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรร- 
 *เสริญน้ัน เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. เขา 
 ยอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น เมื่อเปนผูไม 
 ประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินดีดวยความถึงพรอม 
 แหงศีลนั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความถึง 
 พรอมแหงศีลอันนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหง 
 ศีลนั้น เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ. เขามีความ 
 ยินดีดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขม 
 ผูอื่น เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท 
 เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังญาณทัสสนะใหสําเร็จ. 
 เขามีความยินดีดวยญาณทัสสนะน้ัน แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผู 
 อื่น เพราะญาณทัสสนะน้ัน. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะญาณทัสสนะ 
 นั้น เมื่อเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังสมยวิโมกขใหสําเร็จ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ขอที่ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมจากสมยวิมุตินั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมไีด. 
      [๓๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดังพรรณนามาฉะนั้น พรหมจรรยนี้ จึงมิใชมีลาภ 
 มิใชมีความถึงพรอมแหงสมาธิเปนอานิสงส สักการะและความสรรเสริญเปนอานิสงส มิใชมี 



 ความถึงพรอมแหงศีลเปนอานิสงส มิใชมีญาณทัสสนะเปนอานิสงส แตพรหมจรรยนี้มี 
 เจโตวิมุติอันไมกําเริบ เปนประโยชน เปนแกน เปนที่สุด. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ชื่นชม ยินดี พระภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาคแลวแล. 
                     จบ มหาสาโรปมสูตร ที่ ๙ 
                       --------------- 
                       ๑๐. จูฬสาโรปมสูตร 
                   อุปมานักบวชกับผูแสวงหาแกนไม 
      [๓๕๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พราหมณชื่อปงคลโกจฉะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ 
 ประทับ คร้ันแลว ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตทานพระโคดม 
 สมณพราหมณพวกน้ี เปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารย มีชื่อเสยีง มียศ เปนเจาลทัธ ิ
 ชนเปนอันมาก สมมติวาเปนคนดี คือ ปูรณกัสสป มักขลิโคสาล อชิตเกสกมัพล ปกุธกัจจายนะ 
 สัญชัยเวลัฏฐบุตร นิครนถนาฏบุตร พวกน้ันทั้งหมดรูยิ่งตามปฏิญญาของตนๆ หรือทุกคนไมรูยิ่ง 
 เลย หรือวาบางพวกรูยิ่ง บางพวกไมรูยิ่ง. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา อยาเลย พราหมณ ขอที่วาพวกน้ันทั้งหมดรูยิ่งตามปฏิญญา 
 ของตนๆ หรือทุกคนไมรูยิ่งเลย หรือวาบางพวกรูยิ่ง บางพวกไมรูยิ่งนั้น จงงดไวเถิด เราจกั 
 แสดงธรรมแกทาน ทานจงฟงธรรมนั้น จงกระทําไวในใจใหดี เราจักกลาว ปงคลโกจฉพราหมณ 
 ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๓๕๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการ 
 แกนไม แสวงหาแกนไมเทีย่วเสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลย 
 กระพ้ี ละเลยเปลือก ละเลยสะเก็ดไปเสยี ตัดเอากิ่งและใบถือไป สําคัญวาแกน บุรุษผูมีจักษุเห็น 
 เขาผูนั้นแลว พึงกลาวอยางนีว้า บุรุษผูเจริญน้ี ไมรูจักแกน ไมรูจักกระพ้ี ไมรูจักเปลือก ไมรูจัก 
 สะเก็ด ไมรูจักกิ่งและใบ จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญน้ี มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม 
 เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยูละเลยแกน ละเลยกระพ้ี ละเลยเปลือก 
 ละเลยสะเก็ดไปเสีย ตัดเอากิ่งและใบถือไป สําคัญวาแกน และกิจที่จะพึงทําดวยไมแกนของ 
 เขา จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา หรืออีกอยางหน่ึง เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม 
 แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลย 
 กระพ้ี ละเลยเปลือกไปเสยี ถากเอาสะเก็ดถือไป สําคัญวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว 
 พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผูเจริญน้ี ไมรูจักแกน ไมรูจักกระพ้ี ไมรูจักเปลือก ไมรูจักสะเก็ด 
 ไมรูจักกิ่งและใบ จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญน้ี มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เทีย่ว 



 เสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ี ละเลยเปลอืกไป 
 เสีย ถากเอาสะเก็ดถือไป สําคญัวาแกน และกจิที่จะพึงทําดวยไมแกนของเขาจักไมสําเร็จ 
 ประโยชนแกเขา. หรืออีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหา 
 แกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ีไปเสีย 
 ถากเอาเปลือกถือไป สําคัญวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนัน้แลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษ 
 ผูเจริญน้ี ไมรูจักแกน ไมรูจักกระพ้ี ไมรูจักเปลือก ไมรูจักสะเก็ด ไมรูจักกิ่งและใบ จริง 
 อยางนั้น บุรุษผูเจริญน้ี มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมือ่ 
 ตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ีไปเสีย ถากเอาเปลือกถือไป สําคัญวาแกน 
 และกิจที่จะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสาํเร็จประโยชนแกเขา. หรืออีกอยางหนึ่ง เปรียบ 
 เหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เทีย่วเสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมี 
 แกนต้ังอยู ละเลยแกนไปเสีย ถากเอากระพ้ีถือไป สําคัญวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้น 
 แลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผูเจริญน้ี ไมรูจักแกน ไมรูจักกระพ้ี ไมรูจักเปลือก ไมรูจัก 
 สะเก็ด ไมรูจักกิ่งและใบ จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญน้ี มีความตองการแกนไม แสวงหา 
 แกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกนไปเสีย ถากเอากระพ้ี 
 ถือไป สําคัญวาแกน และกิจทีจ่ะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา. หรือ 
 อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไม 
 อยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ตัดเอาแกนนัน้แหละถือไป รูอยูวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขา 
 ผูนั้นแลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผูเจริญน้ี รูจักแกน รูจักกระพ้ี รูจักเปลือก รูจัก 
 สะเก็ด รูจักกิ่งและใบ จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญน้ีมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม 
 เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ตัดเอาแกนนั่นแหละถือไป รูอยูวาแกน 
 และกิจที่จะพึงทําดวยไมแกนของเขาจักสําเร็จประโยชนแกเขา ฉันใด. 
      [๓๕๕] ดูกรพราหมณ ฉันนั้นเหมือนกันแล กุลบุตรบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา 
 ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
 ทุกข โทมนัส อุปายาส ทวมทบัแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา 
 ไฉนหนอ ความกระทําที่สดุแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยงัลาภ 
 สักการะและความสรรเสริญใหบังเกิดขึ้น. เขามีความยินดี มคีวามดําริเต็มเปยม ดวยลาภสกัการะ 
 และความสรรเสริญน้ัน. เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น เขายอมยกตนขมผูอื่นวา 
 เรามีลาภสักการะและความสรรเสริญ สวนภิกษุอื่นนอกนี้ ไมปรากฏ [หรือมีคนรูจักนอย] ม ี
 ศักดานอย. อนึง่ เขาไมยังฉันทะใหเกิด ไมพยายาม เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอื่นอันยิ่งกวา 
 และประณีตกวา ลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น ทั้งเปนผูมีความประพฤติยอหยอน ทอถอย 
 เปรียบเหมือนบุรุษคนน้ัน ที่มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เทีย่วเสาะหาแกนไมอยู 
 เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ี ละเลยเปลือก ละเลยสะเก็ดไปเสยี 
 ตัดเอากิ่งและใบถือไป สําคัญวาแกน และกิจที่จะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จ 



 ประโยชนแกเขา ฉันใด. ดูกรพราหมณ เราเรียกบุคคลนี้วา มีอุปมาฉันนั้น 
      [๓๕๖] ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปนบรรพ- 
 *ชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข โทมนัส อุปายาส 
 ทวมทับแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําทีสุ่ด 
 แหงกองทุกขทัง้มวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนี้แลว ยงัลาภสักการะและความสรรเสริญให 
 บังเกิดขึ้น. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญ 
 นั้น. เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. เขายังฉันทะให 
 เกิด พยายาม เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอื่นอันยิ่งกวา และประณีตกวา ลาภสักการะและ 
 ความสรรเสริญ ทั้งเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยังความถึงพรอมแหง 
 ศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยม แลวดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น. เพราะ 
 ความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น เขายอมยกตนขมผูอื่นวา เรามศีีล มีกัลยาณธรรม สวนภิกษุอื่น 
 นอกน้ี เปนผูทศีุล มีบาปธรรม. อนึ่ง เขาไมยังฉันทะใหเกิด ไมพยายาม เพ่ือทําใหแจงซ่ึง 
 ธรรมเหลาอื่นอันยิ่งกวา และประณีตกวาความถึงพรอมแหงศีลนั้น ทั้งเปนผูมีความประพฤติ 
 ยอหยอน ทอถอย. เปรียบเหมอืนบุรุษคนน้ัน ที่มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม 
 เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ี ละเลยเปลือก 
 ไปเสีย ถากเอาสะเก็ดถือไป สําคัญวาแกน และกิจที่จะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จ 
 ประโยชนแกเขา ฉันใด. ดูกรพราหมณ เราเรียกบุคคลนี้วา มีอุปมาฉันนั้น. 
      [๓๕๗] ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส 
 ทวมทับแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทํา 
 ที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนัน้แลว ยังลาภสักการะและความ 
 สรรเสริญใหบังเกิดขึ้น. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความ 
 สรรเสริญน้ัน เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. อนึ่ง 
 เขายังฉันทะใหเกิด พยายาม เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอื่นอันยิ่งกวา และประณีตกวา ลาภ 
 สักการะและความสรรเสริญนั้น ทั้งเปนผูมคีวามประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยัง 
 ความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยนิดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความ 
 ดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น. อนึ่ง เขายัง 
 ฉันทะใหเกดิ พยายาม เพ่ือทาํใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอื่นอันยิง่กวา และประณีตกวา ความ 
 ถึงพรอมแหงศีลนั้น ทั้งเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยังความถึงพรอม 
 แหงสมาธิใหสําเร็จ. เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยม ดวยความถึงพรอมแหงสมาธินัน้ 
 เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น เขายอมยกตนขมผูอืน่วา เรามีจิตต้ังมั่น มีจิตมีอารมณ 
 เปนอันเดยีว สวนภิกษุอื่นนอกนี้ มีจิตไมต้ังมั่น มีจิตหมุนไปผิดแลว. เขาไมยังฉันทะใหเกดิ 
 ไมพยายาม เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอื่นอันยิ่งกวา และประณีตกวาความถึงพรอมแหงสมาธินั้น 



 ทั้งเปนผูประพฤติยอหยอน ทอถอย. เปรียบเหมือนบุรุษน้ันที่มีความตองการแกนไม แสวงหา 
 แกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกะพ้ีไปเสยี 
 ถากเอาเปลือกถือไป สําคัญวาแกน และกิจที่จะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชน 
 แกเขาฉันใด. ดูกรพราหมณ เราเรียกบุคคลนี้วา มีอุปมาฉันนัน้. 
      [๓๕๘] ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาส 
 ทวมทับแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําทีสุ่ด 
 แหงกองทุกขทัง้มวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให 
 บังเกิดขึ้น เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญ 
 นั้น. เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน. อนึ่ง เขายังฉนัทะ 
 ใหเกิด พยายาม เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอื่นอันยิ่งกวา และประณีตกวา ลาภสักการะและ 
 ความสรรเสริญน้ัน ทั้งเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยังความถึงพรอม 
 แหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยนิดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. 
 เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น. อนึ่ง เขายังฉันทะใหเกิด 
 พยายาม เพ่ือทาํใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอื่นอันยิง่กวา และประณีตกวา ความถึงพรอมแหงศีลนั้น 
 ทั้งเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย เขายอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ. 
 เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไม 
 ขมผูอื่น เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น. อนึ่ง เขายังฉันทะใหเกิด พยายาม เพ่ือทําให 
 แจงซ่ึงธรรมเหลาอื่นอันยิ่งกวา และประณีตกวา ความถึงพรอมแหงสมาธินั้น ทั้งเปนผูมคีวาม 
 ประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยังญาณทัสสนะใหสําเร็จ. เขามีความยินดี มีความ 
 ดําริเต็มเปยม ดวยญาณทัสสนะอันนั้น. เพราะญาณทัสสนะน้ัน เขายอมยกตนขมผูอื่นวา เรารู 
 เราเห็น สวนภิกษุอื่นนอกนี้ ไมรูไมเห็นอยู. อนึ่ง เขาไมยังฉนัทะใหเกิด ไมพยายาม เพ่ือทาํ 
 ใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอื่นอันยิง่กวา และประณีตกวาญาณทัสสนะน้ัน ทั้งเปนผูมีความประพฤติ 
 ยอหยอน ทอถอย. เปรียบเหมอืนบุรุษคนน้ัน ที่มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เทีย่ว 
 เสาะหาแกนอยู เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกนไปเสีย ถากเอากะพ้ีถือไป สําคัญวาแกน 
 และกิจที่จะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสาํเร็จประโยชนแกเขา ฉันใด. ดูกรพราหมณ เรา 
 เรียกบุคคลนี้วา มีอุปมาฉันนัน้. 
      [๓๕๙] ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
 ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ทวมทับ 
 แลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําที่สุดแหง 
 กองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให 
 เกิดขึ้น. เขาไมมีความยินดี มคีวามดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น. 
 เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. อนึ่ง เขายังฉันทะให 



 เกิด พยายาม เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอื่นอันยิ่งกวา และประณีตกวา ลาภสักการะและความ 
 สรรเสริญน้ัน ทั้งเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยงัความถึงพรอม 
 แหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยนิดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม 
 เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น. อนึ่ง เขายังฉันทะใหเกิด 
 พยายาม เพ่ือทาํใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอื่นอันยิง่กวา และประณีตกวา ความถึงพรอมแหงศีล 
 นั้น ทั้งเปนผูมคีวามประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิ 
 ใหสําเร็จ. เขามีความยินดดีวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม 
 เขาไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น. อนึ่ง เขายงัฉันทะใหเกิด 
 พยายาม เพ่ือทาํใหแจงธรรมเหลาอื่นอันยิ่งกวา และประณีตกวา ความถึงพรอมแหง 
 สมาธินั้น ทั้งเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย เขายอมยังญาณทัสสนะให 
 สําเร็จ. เขามีความยินดีดวยญาณทัสสนะน้ัน แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน 
 ไมขมผูอื่น เพราะญาณทัสสนะอันนั้น. อนึ่ง เขายังฉันทะใหเกิด พยายาม เพ่ือทําใหแจง 
 ซ่ึงธรรมเหลาอื่นยิ่งกวา และประณีตกวา ญาณทัสสนะน้ัน ทั้งเปนผูมีความประพฤติไม 
 ยอหยอน ไมทอถอย. ดูกรพราหมณ ก็ธรรมที่ยิ่งกวาและประณีตกวา ญาณทัสสนะเปน 
 ไฉน? ภิกษุในพระศาสนานี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก 
 มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
      อีกขอหน่ึง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผดุขึ้น 
 เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู. แมธรรมขอนี้ ก็ 
 ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
      อีกขอหน่ึง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป 
 บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทัง้หลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขา มีสติอยูเปนสุข. 
 แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
      อีกขอหน่ึง ภิกษุบรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับ 
 โสมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและประณีตกวา 
 ญาณทัสสนะ. 
      อีกขอหน่ึง เพราะลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป 
 เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา ภิกษุยอมบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ดวยพิจารณาวา 
 อากาศหาที่สุดมิได. แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
      อีกขอหน่ึง เพราะลวงเสียซ่ึงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุยอมบรรลุ 
 วิญญาณัญจายตนฌาน ดวยพิจารณาวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได. แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและ 
 ประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
      อีกขอหน่ึง เพราะลวงเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุยอมบรรลุ 
 อากิญจัญญายตนฌาน ดวยพิจารณาวา นอยหนึ่งไมมี. แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและประณีตกวา 



 ญาณทัสสนะ. 
      อีกขอหน่ึง เพราะลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุยอม 
 บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน. แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
      อีกขอหน่ึง เพราะลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุยอม 
 บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ. เพราะเห็นดวยปญญาของเธอ อาสวะท้ังหลายยอมสิ้นไป. แมธรรมขอนี้ 
 ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. ดูกรพราหมณ ธรรมเหลานี้แล ที่ยิ่งกวาและประณีตกวา 
 ญาณทัสสนะ. 
      เปรียบเหมือนบุรุษคนน้ันที่มีความตองการแกน แสวงหาแกน เที่ยวเสาะหาแกนอยู 
 เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ตัดเอาแกนนั้นแหละถือไป รูอยูวาแกน และกิจที่จะพึงทําดวยไม 
 แกนของเขา จกัสําเร็จประโยชนแกเขา ฉนัใด. ดูกรพราหมณ เราเรียกบุคคลน้ีวา มีอุปมา 
 ฉันนั้น. 
      [๓๖๐] ดูกรพราหมณ ดังพรรณนามาฉะนี ้พรหมจรรยจึงมิใชมีลาภสักการะและความ 
 สรรเสริญเปนอานิสงส มิใชมคีวามถึงพรอมแหงศีลเปนอานิสงส มิใชมีความถึงพรอมสมาธิ 
 เปนอานิสงส มิใชมีญาณทัสสนะเปนอานิสงส พรหมจรรยนี้มีเจโตวิมุติอันไมกําเริบ เปน 
 ประโยชน เปนแกน เปนที่สุด. 
      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสอยางนี้แลว ปงคลโกจฉพราหมณ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 ดังนี้วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอกทางแก 
 คนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ดวยประสงควา ผูมีจักษุจักเห็นรูปได ฉันใด ธรรมที ่
 พระองคทรงประกาศแลวโดยอเนกปริยาย กฉ็ันนั้นเหมือนกัน. ขาพระองคนี้ ขอถึงพระองคกับ 
 พระธรรมและภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึง 
 พระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
                     จบ จูฬสาโรปมสูตร ที่ ๑๐ 
                       จบ โอปมมวรรค ที่ ๓ 
                       ---------------- 
                       รวมพระสูตรในวรรคนี้ 
                 เร่ืองพระโมลิยะภัคคุนะ เร่ืองภิกษุชื่ออริฏฐะ 
                 เร่ืองอันธวัน เร่ืองพระปุณณะ นิวาปสูตร 
                 ปาสราสิสูตร จูฬหัตถิปโทปมสูตร มหาหัตถิ 
                 ปโทปมสูตร มหาสาโรปมสูตร จูฬสาโรปม 
                 สูตร. 
                        -------------- 
                          มหายมกวรรค 



                       ๑. จูฬโคสิงคสาลสูตร 
                       เหตุแหงความสามัคคี 
      [๓๖๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ที่พักซ่ึงสรางดวยอิฐในนาทิกคาม. ก็สมัยนั้น 
 ทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ ทานพระกิมิละ อยูที่ปาโคสิงคสาลวัน. คร้ังนั้นเวลาเยน็ 
 พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีประทับพักผอนแลว เสด็จเขาไปยังปาโคสงิคสาลวัน. นายทายบาล 
 [ผูรักษาปา] ไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล คร้ันแลวไดกลาวกะพระผูมีพระภาค ดังนี้วา 
 ขาแตสมณะทานอยาเขาไปยังปานี้เลย ในที่นีม้ีกุลบุตร ๓ ทาน ซ่ึงเปนผูใครประโยชนตนเปน 
 สภาพอยู ทานอยาไดกระทําความไมผาสุกแกทานทั้ง ๓ นั้นเลย. เมื่อนายทายบาลกลาวกะพระ 
 ผูมีพระภาคอยู ทานพระอนุรุทธไดยนิแลว จงึไดบอกนายทายบาลดังนี้วา ดกูรนายทายบาลผูมีอาย ุ
 ทานอยาไดหามพระผูมีพระภาคเลย พระผูมีพระภาคผูเปนศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแลว. ลําดับ 
 นั้น ทานพระอนุรุทธไดเขาไปหาทานพระนันทิยะและทานพระกิมิละถึงที่อยู คร้ันแลวไดบอกวา 
 รีบออกไปเถิด ทานผูมีอายุ รีบออกไปเถิด ทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคผูเปนศาสดาของพวกเรา 
 เสด็จมาถึงแลว. ทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมิละ ไดตอนรับพระผูมีพระภาค 
 องคหน่ึงรับบาตร และจีวรของพระผูมีพระภาค องคหน่ึงปูอาสนะ องคหน่ึงต้ังน้ําลางพระบาท. 
 พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูถวาย คร้ันแลวทรงลางพระบาท. ทานผูมีอายุเหลานั้น 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      [๓๖๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอนุรุทธวา ดกูรอนุรุทธ นันทิยะ และกิมิละ 
 พวกเธอพอจะอดทนไดละหรือ พอจะยังชีวิตใหเปนไปไดหรือ พวกเธอไมลาํบากดวยบิณฑบาต 
 หรือ? 
      อ. ขาแตพระผูมีพระภาค พวกขาพระองคพอจะอดทนได พอจะยังมีชีวติใหเปนไปได 
 พวกขาพระองคไมลําบากดวยบิณฑบาต. 
      พ. ก็พวกเธอ ยังพรอมเพรียงกัน ชื่นบานตอกัน ไมวิวาทกัน ยังเปนเหมอืนน้ํานม 
 กับนํ้า แลดูกันและกันดวยจักษุอันเปนที่รักอยูหรือ? 
      อ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. ก็พวกเธอเปนอยางนั้นได เพราะเหตุอยางไร? 
      [๓๖๓] อ. พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคมีความดําริอยางนี้วา 
 เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่ไดอยูรวมกับเพ่ือนพรหมจรรยเห็นปานนี้ ขาพระองค 
 เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตาในทานผูมีอายเุหลาน้ี ทั้งตอหนาและลับหลัง เขาไปต้ังวจี- 
 *กรรมประกอบดวยเมตตา ... เขาไปต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตาในทานผูมีอายเุหลาน้ี ทั้งตอหนา 
 และลับหลัง ขาพระองคมีความดําริอยางนี้วา ไฉนหนอ เราพึงเก็บจิตของตนเสียแลว ประพฤติ 
 ตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้ แลวขาพระองคก็เก็บจิตของตนเสีย ประพฤติอยูตามอํานาจ 
 จิตของทานผูมีอายุเหลานี้ กายของพวกขาพระองคตางกันจริงแล แตวาจิตดูเหมือนเปนอนัเดียวกัน. 



      แมทานพระนันทิยะ ... แมทานพระกิมิละ ก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา 
 ขอประทานพระวโรกาส แมขาพระองคก็มคีวามดําริอยางนี้วา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลว 
 หนอ ที่ไดอยูรวมกับเพ่ือนพรหมจรรยเห็นปานนี้ ขาพระองคเขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวย 
 เมตตาในทานผูมีอายเุหลานี้ ทั้งตอหนาและลับหลัง เขาไปต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ... เขาไป 
 ต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตาในทานผูมีอายุเหลานี้ ทั้งตอหนาและลับหลัง ขาพระองคมีความ 
 ดําริอยางนี้วา ไฉนหนอ เราพึงเก็บจิตของตนเสียแลว ประพฤติตามอํานาจจิตของทานผูมีอาย ุ
 เหลานี้ แลวขาพระองคก็เก็บจิตของตนเสีย ประพฤติอยูตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้ 
 กายของพวกขาพระองคตางกันจริงแล แตวาจิตดูเหมือนเปนอันเดยีวกัน พระพุทธเจาขา พวก- 
 *ขาพระองค ยงัพรอมเพรียงกัน ชื่นบานตอกัน ไมวิวาทกัน ยังเปนเหมือนน้ํานมกับนํ้า แลดูกัน 
 และกันดวยจกัษุอันเปนที่รักอยู. 
      [๓๖๔] พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ พวกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไป 
 แลวอยูหรือ. 
      อ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. ก็พวกเธอเปนอยางนั้นได เพราะเหตุอยางไร? 
      อ. พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส บรรดาพวกขาพระองคทานผูใดกลับจาก 
 บิณฑบาตแตบานกอน ทานผูนั้นยอมปูลาดอาสนะ ต้ังน้ําฉัน น้ําใชไว ต้ังถาดสํารับไว ทานผูใด 
 กลับจากบิณฑบาตแตบานทีหลัง ถามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉนั หากประสงค ก็ฉัน ถาไมประสงค 
 ก็ทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขยีวหรือเทลงในน้ําที่ไมมีสัตว ทานผูนั้นเก็บอาสนะ เก็บนํ้าฉนั 
 เก็บนํ้าใช เก็บถาดสํารับ กวาดโรงภัต ทานผูใดเห็นหมอน้ําฉัน น้ําใช หรือหมอน้ําชําระวางเปลา 
 ทานผูนั้นก็เขาไปต้ังไว ถาเหลือวิสัยของทาน ก็กวักมือเรียกรูปที่สองแลวชวยกันยกเขาไปต้ังไว 
 พวกขาพระองคไมเปลงวาจา เพราะขอนั้นเปนปจจัย และทกุวันที่ ๕ พวกขาพระองค นั่งสนทนา 
 ธรรมกถาตลอดคืนยังรุง พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคเปนผูไมประมาท มีความเพียร สงตน 
 ไปอยู ดวยประการฉะนี้แล. 
                       ธรรมเครื่องอยูสําราญ 
      [๓๖๕] พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็เมื่อพวกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพียร 
 สงตนไปอยูอยางนี้ คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ อันยิง่กวา 
 ธรรมของมนุษย ซ่ึงเปนเคร่ืองอยูสําราญ ทีพ่วกเธอไดบรรลุแลว มีอยูหรือ? 
      อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส พวกขาพระ- 
 *องคหวังอยูเพียงวา พวกเราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร 
 มีปติและสุข เกิดแตวิเวกอยู เมื่อพวกขาพระองคเปนผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปอยู 
 คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ อันยิ่งกวาธรรมของมนษุย ซ่ึงเปน 
 เคร่ืองอยูสําราญนี้แล พวกขาพระองคไดบรรลุแลว. 
      พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ- 



 *อริยะ อันยิ่งกวาธรรมของมนุษย ซ่ึงเปนเคร่ืองอยูสําราญที่พวกเธอไดบรรลุแลว เพ่ือความกาวลวง 
 เพ่ือความระงับ แหงธรรมเปนเคร่ืองอยูอันนี้ อยางอื่นมีอยูหรือ? 
      อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวังอยูเพียงวา 
 พวกเราบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจติในภายใน เปนธรรมเอกผดุขึ้น เพราะวิตกวิจาร 
 สงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะ 
 อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ อันยิง่กวาธรรมของมนุษย ซ่ึงเปนเคร่ืองอยูสําราญ เพ่ือ 
 ความกาวลวง เพ่ือความระงับ แหงธรรมเปนเคร่ืองอยูอันนี้อยางอื่น. 
      พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ- 
 *อริยะ ... อยางอื่นมีอยูหรือ? 
      อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวังอยูเพียงวา 
 พวกเรามีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่ 
 พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขา มีสติ อยูเปนสุข อันนี้ไดแก- 
 *คุณวิเศษ คือญาณทัสสนะ อนัสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ... อยางอื่น. 
      พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ- 
 *อริยะ ... อยางอื่นมีอยูหรือ? 
      อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวังอยูเพียงวา 
 พวกเราบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ 
 ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู อันนีไ้ดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทํา 
 ความเปนพระอริยะ ... อยางอืน่. 
      พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ- 
 *อริยะ ... อยางอื่นมีอยูหรือ? 
      อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวังอยูเพียงวา 
 เพราะลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตต- 
 *สัญญา พวกเราบรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยพิจารณาวา อากาศหาที่สุดมิได ดังนี้อยู อันนี้ 
 ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ... อยางอื่น. 
      พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ- 
 *อริยะ ... อยางอื่นมีอยูหรือ? 
      อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวังอยูเพียงวา 
 เพราะลวงเสียซ่ึงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง พวกเราบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ดวย 
 พิจารณาวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได ดังนี้อยู อนันี้ไดแกคุณวเิศษคือญาณทัสสนะอันสามารถ 
 กระทําความความเปนพระอริยะ ... อยางอื่น. 
      พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ- 
 *อริยะ ... อยางอื่นมีอยูหรือ? 



      อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวังอยูเพียงวา 
 เพราะลวงเสียงซ่ึงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง พวกเราบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน 
 ดวยพิจารณาวา นอยหนึ่งไมม ีดังนี้อยู อันนี้ไดแกคุณวิเศษคอืญาณทัสสนะอันสามารถกระทํา 
 ความเปนพระอริยะ ... อยางอืน่. 
      พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ 
 อริยะ ... อยางอื่นมีอยูหรือ? 
      อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวังอยูเพียงวา 
 เพราะลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง พวกเราบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนญาน 
 อยู อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ... อยางอื่น. 
      พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ- 
 *อริยะ อันยิ่งกวาธรรมของมนุษย ซ่ึงเปนเคร่ืองอยูสําราญที่พวกเธอไดบรรลุแลว เพ่ือความกาวลวง 
 เพ่ือความระงับ แหงธรรมเปนเคร่ืองอยูอันนี้ อยางอื่นมีอยูหรือ? 
      อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวังอยูเพียงวา 
 เพราะลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง พวกเราบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู 
 เพราะเห็นแมดวยปญญา อาสวะของทานผูนั้นยอมหมดสิน้ไป อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะ 
 อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ อันยิง่กวาธรรมของมนุษย ซ่ึงเปนเคร่ืองอยูสําราญอยางอื่น 
 เพ่ือความกาวลวง เพ่ือความระงับ แหงธรรมเปนเคร่ืองอยูอันนี้ ไดบรรลุแลว พระพุทธเจาขา 
 อนึ่ง พวกขาพระองคยังไมพิจารณาเห็นธรรมเปนเคร่ืองอยูสําราญอยางอื่น ที่ยิ่งกวา หรือประณีต 
 กวา ธรรมเปนเคร่ืองอยูสําราญอันนี้. 
      พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ธรรมเปนเคร่ืองอยูสําราญอยางอื่น ที่ยิ่งกวา หรือประณีตกวา 
 ธรรมเปนเคร่ืองอยูสําราญอันนี้หามีไม. 
      [๓๖๖] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคยังทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทานพระ- 
 *กิมิละ ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลวเสดจ็ลุกจากอาสนะ 
 หลีกไป ทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมลิะ สงเสด็จพระผูมีพระภาค 
 คร้ันกลับจากที่นั้นแลว ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมิละ ไดกลาวกะทานพระอนุรุทธวา 
 ทานอนุรุทธประกาศคุณวิเศษอันใดของพวกกระผม จนกระท่ังถึงความส้ินอาสวะ ในที่เฉพาะ 
 พระพักตร พระผูมีพระภาค พวกกระผมไดบอกคุณวิเศษนั้น แกทานอนุรุทธอยางนี้หรือวา พวก 
 เราไดวิหารสมาบัติเหลานี้ดวย. 
      อ. พวกทานผูมีอายมุิไดบอกแกกระผมอยางนี้วา พวกเราไดวิหารสมาบัติเหลานี้ดวยๆ 
 แตวากระผมกาํหนดใจของพวกทานผูมีอายดุวยใจแลวรูไดวา ทานผูมีอายเุหลานี้ ไดวิหารสมาบัติ 
 เหลานี้ดวยๆ แมพวกเทวดาก็ไดบอกเนื้อความขอนี้แกกระผมวา ทานผูมีอายุเหลานี้ ไดวิหาร- 
 *สมาบัติเหลานี้ดวยๆ กระผม ถูกพระผูมีพระภาคตรัสถามปญหาแลว จึงทูลถวายพยากรณ 
 เนื้อความนั้น. 



                      เสียงสรรเสริญพระเถระ 
      [๓๖๗] ลําดบัน้ัน ทีฆปรชนยักษ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ คร้ันแลว 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ เปนลาภของชาววัชชี ประชาชนชาววัชชีไดดีแลว ในเหตุที่พระตถาคต- 
 *อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาประทับอยู และกุลบุตร ๓ ทานเหลานี้ คือ ทานพระอนุรุทธ 
 ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมิละ มาพักอยู. 
      พวกภุมมเทวดาไดฟงเสียงของทีฆปรชนยักษแลวไดประกาศ [ตอไป] วาทานผูเจริญ 
 ทั้งหลาย เปนลาภของชาววัชช ีประชาชนชาววัชชีไดดีแลว ในเหตุที่พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา มาประทับอยู และกุลบุตร ๓ ทาน คือ ทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทาน 
 พระกิมิละ มาพักอยู. 
      พวกเทพชั้นจาตุมหาราช ไดฟงเสียงของพวกภุมมเทวดาแลวไดประกาศ [ตอไป] ... 
 พวกเทพชั้นดาวดึงสไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแลวไดประกาศ [ตอไป] ... พวกเทพ 
 ชั้นยามาไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงสแลวไดประกาศ [ตอไป] ... พวกเทพชั้นดุสิตไดฟงเสียง 
 ของพวกเทพชั้นยามาแลวไดประกาศ [ตอไป] ... พวกเทพชั้นนิมมานรดีไดฟงเสียงของพวกเทพชั้น- 
 *ดุสิตแลวไดประกาศ [ตอไป] ... พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรด ี
 แลวไดประกาศ [ตอไป] ... พวกเทพที่นับเขาในจําพวกพรหม ไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นปรนิมมิต- 
 *วสวัตดีแลวไดประกาศ [ตอไป] วา ทานผูเจริญทั้งหลาย เปนลาภของชาววชัชี ประชาชน 
 ชาววัชชีไดดีแลว ในเหตุที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาประทบัอยู และกุลบุตร ๓ ทาน 
 คือ ทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมิละ มาพักอยู. 
                   ทรงสรรเสริญพระอนุรุทธเปนตน 
      [๓๖๘] โดยขณะครูหน่ึงนั้น เสียงไดเปนอนัรูกันทั่วจนถึงพรหมโลกดวยประการฉะนี ้
 พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรทีฆะ ขอนีเ้ปนอยางนั้น ดูกรทีฆะ ขอนีเ้ปนอยางนั้น กุลบุตรทั้ง ๓ 
 นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากสกุลใด ถาสกุลนั้นมีจิตเลื่อมใส ระลกึถึงกุลบุตรทั้ง ๓ 
 นี้ ขอนั้น จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขแกสกุลนัน้ ตลอดกาลนาน กุลบุตรทั้ง ๓ 
 นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากวงศสกุลใด ถาวงศสกุลนั้น มีจิตเลื่อมใส ระลึกถึง 
 กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้น จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขแกวงศสกลุนั้น ตลอดกาลนาน 
 กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากบานใด ถาบานนั้นมีจิตเลื่อมใส ระลกึถึง 
 กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้น จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขแกบานนั้น ตลอดกาลนาน 
 กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากนิคมใด ถานิคมนั้นมีจิตเลื่อมใส ระลกึถึง 
 กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้น จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขแกนิคมนัน้ ตลอดกาลนาน 
 กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากนครใด ถานครน้ันมีจิตเลื่อมใส ระลกึถึง 
 กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้น จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขแกนครนัน้ ตลอดกาลนาน 
 กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากชนบทใด ถาชนบทน้ันมีจิตเลื่อมใส ระลึก 



 ถึงกุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้น จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขแกชนบทนั้น ตลอดกาล- 
 *นาน ถากษัตริยทั้งมวลมีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงกุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้น จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน 
 เพ่ือความสุขแกกษัตริยทั้งมวล ตลอดกาลนาน ถาพราหมณทั้งมวล ... ถาแพศยทั้งมวล ... ถาศูทร 
 ทั้งมวลมีจิตเลือ่มใส ระลึกถึงกุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้น จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข 
 แลศูทรทั้งมวล ตลอดกาลนาน ถาโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตว พรอม 
 ทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย มีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงกุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้น จะพึงเปน 
 ไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขแกโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก แกหมูสัตว 
 พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ตลอดกาลนาน ดกูรทีฆะ ทานจงเห็นเถิด กุลบุตร 
 ทั้ง ๓ นี้ ปฏิบัติแลวก็เพียงเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอนัมาก เพ่ือความสุขแกชนเปน 
 อันมาก เพ่ืออนุเคราะหโลก เพ่ือประโยชน เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุข แกเทวดาและมนุษย 
 ทั้งหลาย. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทีฆปรชนยักษ ชื่นชม ยินดี ภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                     จบ จูฬโคสิงคสาลสูตร ที่ ๑ 
                       ---------------- 
                      ๒. มหาโคสิงคสาลสูตร 
                  การสนทนาธรรมเรื่องผูทําใหปางาม 
      [๓๖๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาโคสิงคสาลวัน พรอมดวยพระสาวกผูเถระซ่ึง 
 มีชื่อเสียงมากรูป คือ ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาโมคัลลานะ ทานพระมหากัสสป 
 ทานพระอนุรุทธ ทานพระเรวตะ ทานพระอานนท และพระสาวกผูเถระ ซ่ึงมีชื่อเสียงอืน่ๆ 
      คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ออกจากที่พักผอนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระ- 
 *มหากัสสป คร้ันแลวไดกลาวกะทานพระมหากัสสปวา มาไปกันเถิด ทานกสัสป เราจักเขาไป 
 หาทานพระสารีบุตร เพ่ือฟงธรรม ทานพระมหากัสสปรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ลําดับ 
 นั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระมหากัสสป และทานพระอนุรุทธ เขาไปหาทานพระสารี 
 บุตร เพ่ือฟงธรรม ทานพระอานนทไดเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระมหากัสสป และ 
 ทานพระอนุรุทธเขาไปหาทานพระสารีบุตร เพ่ือฟงธรรม คร้ันแลว จึงเขาไปหาทานพระเรวตะ 
 แลวกลาวกะทานพระเรวตะวา ทานเรวตะ ทานสัปบุรุษพวกโนน กําลังเขาไปหาทานพระสารีบุตร 
 เพ่ือฟงธรรม มาไปกันเถิด ทานเรวตะ เราจักเขาไปหาทานพระสารีบุตร เพ่ือฟงธรรม ทานพระ- 
 *เรวตะรับคําทานพระอานนทแลว ลําดับน้ัน ทานพระเรวตะและทานพระอานนท เขาไปหาทาน- 
 *พระสารีบุตร เพ่ือฟงธรรม. 
      [๓๗๐] ทานพระสารีบุตร ไดเห็นทานพระเรวตะและทานพระอานนทกาํลังเดินมาแตไกล 
 คร้ันแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทานอานนทจงมาเถิด ทานอานนทผูเปนอุปฏฐากของ 



 พระผูมีพระภาค ผูอยูใกลพระผูมีพระภาค มาดีแลว ทานอานนท ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถาน 
 นาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบานสะพร่ังทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานอานนท 
 ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร? 
                       ความเห็นพระอานนท 
      ทานพระอานนทตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้ เปนพหูสูต เปนผูทรงสุตะ 
 สั่งสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใด งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ 
 พรอมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น อันภิกษุนั้น 
 สดับมากแลว ทรงไวแลว สั่งสมดวยวาจา ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดีแลวดวยความเห็น ภิกษุ 
 นั้นแสดงธรรมแกบริษัท ๔ ดวยบทและพยญัชนะอันราบเรียบ ไมขาดสาย เพ่ือถอนเสียซ่ึงอนุสัย 
 ทานพระสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล. 
                       ความเห็นพระเรวตะ 
      [๓๗๑] เมื่อทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร ไดกลาวกะทานพระ- 
 *เรวตะวา ทานเรวตะ ปฏิภาณตามที่เปนของตน ทานอานนทพยากรณแลว บัดน้ี เราขอ 
 ถามทานเรวตะในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละ 
 บานสะพร่ังทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานเรวตะ ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุ 
 เห็นปานไร? 
      ทานพระเรวตะตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้ เปนผูมีความหลีกเรนเปนที่ 
 มายินดี ยินดีแลวในความหลีกเรน ประกอบเนืองๆ ซ่ึงเจโตสมถะอันเปนภายใน มีฌานอันไม 
 หางเหินแลว ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงาม 
 ดวยภิกษุเห็นปานนี้แล. 
                       ความเห็นพระอนุรุทธ 
      [๓๗๒] เมือ่ทานพระเรวตะกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระอน-ุ 
 *รุทธวา ทานอนุรุทธ ปฏิภาณตามที่เปนของตน ทานเรวตะพยากรณแลว บัดน้ี เราขอถามทาน 
 อนุรุทธในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบานสะพร่ัง 
 ทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานอนุรุทธ ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็น 
 ปานไร? 
      ทานอนุรุทธตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้ ยอมตรวจดูโลกพันหนึ่งดวย 
 ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย เปรียบเหมือนบุรุษผูมีจักษุ ขึ้นปราสาทอันงดงามชั้นบน 
 พึงแลดูมณฑลแหงกงต้ังพันได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมตรวจดูโลกพันหนึ่งดวย 
 ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุเห็น 
 ปานนี้แล. 
                      ความเห็นพระมหากัสสป 
      [๓๗๓] เมือ่ทานพระอนุรุทธกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระสารีบุตร ไดกลาวกะทานพระ 



 มหากัสสปดังนี้วา ทานกัสสป ปฏิภาณตามที่เปนของตน ทานอนุรุทธพยากรณแลว บัดน้ี เราขอ 
 ขอถามทานกัสสปในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวนั เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละ 
 บานสะพร่ังทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานกัสสป ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุ 
 เห็นปานไร? 
      ทานพระมหากัสสปตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้ ตนเองอยูในปาเปนวัตร 
 และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูในปาเปนวัตรดวย ตนเองเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร และ 
 กลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรดวย ตนเองถือผาบังสุกุลเปนวัตร และ 
 กลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือผาบังสุกุลเปนวัตรดวย ตนเองถือไตรจีวรเปนวัตร และกลาว 
 สรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือไตรจีวรเปนวัตรดวย ตนเองเปนผูมีความปรารถนานอย และกลาว 
 สรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอยดวย ตนเองเปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญ 
 คุณแหงความสันโดษดวย ตนเองเปนผูสงัด และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดดวย ตนเอง 
 เปนผูไมคลกุคลี และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลีดวย ตนเองเปนผูปรารภความเพียร 
 และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียรดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และกลาว 
 สรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยศีลดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ และกลาวสรรเสริญ 
 คุณแหงความถึงพรอมดวยสมาธิดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยปญญา และกลาวสรรเสริญคุณ 
 แหงความถึงพรอมดวยปญญาดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยวิมุติ และกลาวสรรเสริญคุณแหง 
 ความถึงพรอมวิมุติดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ และกลาวสรรเสริญคุณ 
 แหงความถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุ 
 เห็นปานนี้แล. 
                    ความเห็นพระมหาโมคคัลลานะ 
      [๓๗๔] เมือ่ทานพระมหากัสสปกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระ 
 มหาโมคคัลลานะดังนี้วา ทานโมคคัลลานะ ปฏิภาณตามที่เปนของตน ทานมหากัสสปพยากรณ 
 แลว บัดน้ี เราจะขอถามทานมหาโมคคัลลานะในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืน- 
 *รมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบานสะพร่ังทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานโมคคัลลานะ 
 ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร? 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษุ ๒ รูป ในพระศาสนานี้ กลาว 
 อภิธรรมกถา เธอทั้ง ๒ นั้น ถามกันและกัน ถามปญหากันแลว ยอมแกกันเอง ไมหยุดพัก 
 ดวย และธรรมกถาของเธอทั้ง ๒ นั้น ยอมเปนไปดวย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงาม 
 ดวยภิกษุเห็นปานนี้แล. 
                       ความเห็นพระสารีบุตร 
      [๓๗๕] ลําดับน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรดังนี้วา 
 ทานสารีบุตร ปฏิภาณตามที่เปนของเรา อันเราทั้งหมดพยากรณแลว บัดน้ี เราจะขอถามทาน 
 สารีบุตร ในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบาน 



 สะพรั่งทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุ 
 เห็นปานไร? 
      ทานพระสารีบุตรตอบวา ทานโมคคัลลานะ ภิกษุในพระศาสนานี้ ยังจิตใหเปนไปในอํานาจ 
 และไมเปนไปตามอํานาจของจิต เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเชา ก็อยูดวยวหิาร 
 สมาบัตินั้นไดในเวลาเชา หวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเท่ียง กอ็ยูดวยวิหารสมาบัตินั้นได 
 ในเวลาเทีย่ง หวังจะอยูดวยวหิารสมาบัติใดในเวลาเย็น ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเย็น 
 เปรียบเหมือนผอบผาของพระราชา หรือราชมหาอํามาตย ซ่ึงเต็มดวยผาที่ยอมแลวเปนสีตางๆ 
 พระราชา หรือราชมหาอํามาตยนั้น หวังจะหมคูผาชนิดใดในเวลาเชา ก็หมคูผาชนิดน้ันไดในเวลา 
 เชา หวังจะหมคูผาชนิดใดในเวลาเที่ยง ก็หมคูผาชนิดน้ันไดในเวลาเทีย่ง หวังจะหมคูผาชนิดใด 
 ในเวลาเย็น ก็หมคูผาชนิดน้ันไดในเวลาเย็น ฉนัใด ภิกษุยังจิตใหเปนไปในอํานาจ และไม 
 เปนไปตามอํานาจของจิต เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเชา กอ็ยูดวยวิหารสมาบัตินั้นได 
 ในเวลาเชา หวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเท่ียง กอ็ยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเที่ยง 
 หวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็น กอ็ยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเย็น ฉันนั้นเหมือน 
 กัน ทานโมคคัลลานะ ปาโคสงิคสาลวันพึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล. 
      [๓๗๖] ลําดบัน้ัน ทานสารีบุตร ไดกลาวกะทานผูมอีายเุหลานั้นดังนี้วา ทานผูมีอาย ุ
 ทั้งหลาย ปฏิภาณตามที่เปนของตนๆ พวกเราทุกรูปพยากรณแลว มาไปกนัเถิด พวกเราจักเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ คร้ันแลว จักกราบทูลเนื้อความน้ีแดพระผูมีพระภาค พระผูม-ี 
 *พระภาค จักทรงพยากรณแกพวกเราอยางใด พวกเราจักทรงจําขอความนัน้ไวอยางนั้น. ทานผูม ี
 อายุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว. 
                       เขาเฝาพระพุทธองค 
      ลําดับน้ัน ทานผูมีอายเุหลาน้ัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ คร้ันแลวถวาย 
 บังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวทานพระสารีบุตร ไดกราบทูลดังนีว้า 
 พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส ทานพระเรวตะ ทานพระอานนท เขาไปหาขาพระองค 
 ถึงที่อยูเพ่ือฟงธรรม ขาพระองคไดเห็นทานพระเรวตะ และทานพระอานนทกําลังเดินมาแตไกล 
 คร้ันแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทดังนี้วา ทานอานนท จงมาเถิด ทานอานนทผูเปนอปุฏฐาก 
 ของพระผูมีพระภาค ผูอยูใกลพระผูมีพระภาค มาดีแลว ทานอานนท ปาโคสิงคสาลวัน เปน 
 สถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบานสะพรั่งทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป 
 ทานอานนท ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร? เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว 
 ทานพระอานนทไดตอบขาพระองคดังนี้วา ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้ เปนพหูสูต เปน 
 ผูทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหลาใด งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ 
 พรอมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น อันภิกษุนั้น 
 สดับมากแลว ทรงไวแลว สั่งสมดวยวาจา ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดีแลวดวยความเห็น ภิกษุ 
 นั้นแสดงธรรมแกบริษัท ๔ ดวยบทและพยญัชนะอันราบเรียบ ไมขาดสาย เพ่ือถอนเสียซ่ึงอนุสัย 



 ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวนั พึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร อานนท เมื่อจะพยากรณโดยชอบ พึง 
 พยากรณตามน้ัน ดวยวา อานนท  เปนพหูสูต เปนผูทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหลาใด 
 งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สดุ พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ ประกาศ 
 พรหมจรรย บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น อันอานนทนั้นสดบัมากแลว ทรงไวแลว 
 สั่งสมดวยวาจา ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดีแลวดวยความเห็น อานนทนั้น แสดงธรรมแกบริษัท ๔ 
 ดวยบทและพยัญชนะอันราบเรียบ ไมขาดสาย เพ่ือถอนเสียซ่ึงอนุสัย. 
      [๓๗๗] พระพุทธเจาขา เมือ่ทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะทาน 
 พระเรวตะดังนี้วา ทานเรวตะ ปฏิภาณตามที่เปนของตน ทานอานนทพยากรณแลว เราขอถาม 
 ทานเรวตะในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบาน 
 สะพรั่งทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานเรวตะ ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็น 
 ปานไร? เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว ทานพระเรวตะ ไดตอบขาพระองคดังนี้วาทานสารีบุตร 
 ภิกษุในพระศาสนานี้ เปนผูมคีวามหลีกเรนเปนที่มายินดี ยนิดีแลวในความหลีกเรน ประกอบ 
 เนืองๆ ซ่ึงเจโตสมถะอันเปนภายใน มีฌานอันไมเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญา- 
 *คาร ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร เรวตะเมื่อจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณ 
 ตามน้ัน ดวยวา เรวตะ เปนผูมีความหลีกเรนเปนที่มายินด ียินดีแลวในความหลีกเรน ประกอบ 
 เนืองๆ ซ่ึงเจโตสมถะอันเปนภายใน มีฌานอันไมเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูน 
 สุญญาคาร. 
      [๓๗๘] พระพุทธเจาขา เมือ่ทานพระเรวตะกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะ 
 พระอนุรุทธดังนี้วา ทานอนุรุทธ ปฏิภาณตามที่เปนของตน ทานเรวตะพยากรณแลว เราขอ 
 ถามทานอนุรุทธในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวนั เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละ 
 บานสะพร่ังทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานอนุรุทธ ปาโคสิงคสาลวนั จะพึงงามดวย 
 ภิกษุเห็นปานไร? เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว ทานพระอนุรุทธไดตอบขาพระองคดังนี้วา 
 ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้ ยอมตรวจดูโลกพันหนึ่งดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย เปรียบเหมือนบุรุษผูมีจักษุ ขึ้นปราสาทอันงดงามช้ันบน พึงแลดูมณฑลแหงกงต้ังพันได 
 ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นเหมือนกนั ยอมตรวจดูโลกพันหนึ่งดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของ 
 มนุษย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร อนุรุทธ เมื่อจะพยากรณโดยชอบ 
 พึงพยากรณตามนั้น ดวยวา อนุรุทธ ยอมตรวจดูโลกต้ังพันดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย. 
      [๓๗๙] พระพุทธเจาขา เมือ่ทานพระอนุรุทธกลาวอยางนีแ้ลว ขาพระองคไดกลาวกะ 
 ทานพระมหากัสสปดังนี้วา ทานกัสสป ปฏิภาณตามที่เปนของตน ทานพระอนุรุทธพยากรณแลว 



 เราขอถามทานมหากัสสปในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง 
 ไมสาละบานสะพร่ังทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานกัสสป ปาโคสิงคสาลวัน พึงงาม 
 ดวยภิกษุเห็นปานไร? เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว ทานมหากัสสป ไดตอบขาพระองคดังนี้วา 
 ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้ ตนเองอยูในปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ 
 เปนผูอยูในปาเปนวัตรดวย ตนเองเทีย่วบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปน 
 ผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรดวย ตนเองถือผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผู 
 ถือผาบังสุกุลเปนวัตรดวย ตนเองเปนผูถือไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ 
 เปนผูถือไตรจีวรเปนวัตรดวย ตนเองเปนผูมคีวามปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหง 
 ความเปนผูมีความปรารถนานอยดวย ตนเองเปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ 
 ดวย ตนเองเปนผูสงัด และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดดวย ตนเองเปนผูไมคลุกคล ีและ 
 กลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลดีวย ตนเองเปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญ 
 คุณแหงการปรารภความเพียรดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ 
 ถึงพรอมดวยศีลดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอม 
 ดวยสมาธิดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยปญญา และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวย 
 ปญญาดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยวิมุติ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยวิมุติ 
 ดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสะ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวย 
 วิมุตติญาณทัสสนะดวย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร กัสสป เมื่อจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณ 
 ตามน้ัน ดวยวา กัสสป ตนเองเปนผูอยูในปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผู 
 อยูในปาเปนวตัรดวย ตนเองเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปน 
 ผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรดวย ตนเองถือผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปน 
 ผูถือบังสุกุลเปนวัตรดวย ตนเองถือไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือ 
 ไตรจีวรเปนวัตรดวย ตนเองเปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผู 
 มีความปรารถนานอยดวย ตนเองเปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูสนัโดษดวย 
 ตนเองเปนผูสงัด และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูสงดัดวย ตนเองเปนผูไมคลุกคล ีและ 
 กลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลดีวย ตนเองเปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญ 
 คุณแหงการปรารภความเพียรดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ 
 ถึงพรอมดวยศีลดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอม 
 ดวยสมาธิดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยปญญา และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวย 
 ปญญาดวย ตนเองเปนถึงพรอมดวยวิมุติ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยวิมุติ 
 ดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอม 
 ดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวย. 
      [๓๘๐] พระพุทธเจาขา เมือ่ทานพระมหากัสสปกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะ 



 ทานมหาโมคคัลลานะดังนี้วา ดูกรทานโมคคลัลานะ ปฏิภาณตามที่เปนของตน ทานพระมหากัสสป 
 พยากรณแลว เราจะขอถามทานโมคคัลลานะในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย 
 ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบานสะพร่ังทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ดกูรทานโมคคัลลานะ 
 ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร? เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหา 
 โมคคัลลานะไดตอบขาพระองคดังนี้วา ดูกรทานสารีบุตร ภิกษุ ๒ รูปในพระศาสนานี้ กลาว 
 อภิธรรมกถา เธอทั้ง ๒ นั้น ถามกันและกัน ถามปญหากันแลว ยอมแกกันเอง ไมหยุดพักดวย 
 และธรรมกถาของเธอทั้ง ๒ นั้น ยอมเปนไปดวย ดูกรทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงาม 
 ดวยภิกษุเห็นปานนี้แล. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร โมคคัลลานะ เมื่อจะพยากรณโดยชอบ 
 พึงพยากรณตามนั้น ดวยวา โมคคัลลานะ เปนธรรมกถึก. 
      [๓๘๑] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา พระพุทธเจาขา ในลําดับตอไป ขาพระองคไดกลาวกะทานพระสารีบุตร 
 ดังนี้วา ดูกรทานสารีบุตร ปฏิภาณตามที่เปนของตน เราทั้งหมดพยากรณแลว บัดน้ี เราจะขอถาม 
 ทานสารีบุตรในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบาน 
 สะพรั่งทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ดูกรทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวนั จะพึงงามดวยภิกษุ 
 เห็นปานไร? เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดตอบขาพระองคดังนี้วา ดูกร 
 ทานโมคคัลลานะ ภิกษุในพระศาสนานี้ ยังจติใหเปนไปในอํานาจ และไมเปนไปตามอํานาจของ 
 จิต เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเชา ก็อยูดวยวหิารสมาบัตินั้นไดในเวลาเชา เธอ 
 หวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยง ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเทีย่ง เธอหวังจะ 
 อยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็น ก็อยูดวยวหิารสมาบัตินั้นไดในเวลาเย็น เปรียบเหมือนผอบผา 
 ของพระราชา หรือราชมหาอํามาตย ซ่ึงเต็มดวยผาทีย่อมเปนสีตางๆ พระราชา หรือราชมหาอํามาตย 
 นั้น หวังจะหมคูผาชนิดใดในเวลาเชา ก็หมคูผาชนิดน้ันไดในเวลาเชา หวังจะหมคูผาชนิดใดใน 
 เวลาเทีย่ง ก็หมคูผาชนิดน้ันไดในเวลาเที่ยง หวังจะหมคูผาชนิดใดในเวลาเย็น ก็หมคูผาชนิดน้ัน 
 ไดในเวลาเย็น ฉันใด ภิกษุยังจติใหเปนไปในอํานาจ และไมเปนไปตามอํานาจของจิต เธอหวัง 
 จะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเชา ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเชา เธอหวังจะอยูดวย 
 วิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยง ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเทีย่ง เธอหวังจะอยูดวยวิหาร 
 สมาบัติใดในเวลาเย็น ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเยน็ ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรทาน 
 โมคคัลลานะ ปาโคสิงคสาลวนั พึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ โมคคัลลานะ สารีบุตร เมื่อจะพยากรณโดยชอบ 
 พึงพยากรณตามนั้น ดวยวา สารีบุตรยังจิตใหเปนไปในอํานาจ และไมเปนไปตามอํานาจของจิต 
 เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเชา ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเชา เธอหวังจะ 
 อยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเท่ียง ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเทีย่ง เธอหวังจะอยูดวย 
 วิหารสมาบัติใดในเวลาเย็น กอ็ยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเย็น. 



                         พระพุทธโอวาท 
      [๓๘๒] เมือ่พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 ดังนี้วา พระพุทธเจาขา คําของใครหนอเปนสุภาษิต? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร คําของพวกเธอทั้งหมด เปนสุภาษิตโดยปริยาย 
 ก็แตพวกเธอจงฟงคําของเรา คําถามวา ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไรนั้น เรา 
 ตอบวา ดูกรสารีบุตร ภิกษุในศาสนานี้ กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังภัตแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกาย 
 ใหตรง ดํารงสติมั่นเฉพาะหนาวา จิตของเรายังไมหมดความถือมั่น ยังไมหลุดพนจากอาสวะ 
 ทั้งหลายเพียงใด เราจักไมทําลายบัลลังกนี้เพียงนั้น ดังนี้ ดูกรสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงาม 
 ดวยภิกษุเห็นปานนี้แล. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้แลว ทานผูมีอายุเหลานั้น ชื่นชม ยินดี พระภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาคแลวแล. 
                    จบ มหาโคสิงคสาลสูตร ที่ ๒ 
                        -------------- 
                        ๓. มหาโคปาลสูตร 
                 วาดวยองคแหงนายโคบาลกับของภิกษุ 
      [๓๘๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. 
                      องคไมเปนเหตุใหเจริญ 
      [๓๘๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลประกอบ 
 ดวยองค ๑๑ ประการ ไมควรจะครอบครองฝูงโค ไมควรทาํฝูงโคใหเจริญได องค ๑๑ ประการ 
 เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาล ในโลกน้ี ไมรูจักรูป ไมฉลาดในลักษณะ ไมคอย 
 เขี่ยไขขัง ไมปดบังแผล ไมสุมควันให ไมรูจักทา ไมรูจักใหโคดื่ม ไมรูจักทาง ไมฉลาดใน 
 สถานที่โคเที่ยวหากิน รีดนํ้านมมิไดเหลือไว ไมบูชาโคที่เปนพอฝูง เปนผูนําฝูง ดวยการบูชา 
 เปนอดิเรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล ไมควรจะครอบ 
 ครองฝูงโค ไมควรทําฝูงโคใหเจริญได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
 เมื่อประกอบดวยองค ๑๑ ประการ ก็ไมควรเพ่ือจะถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรม 
 วินัยนี้ องค ๑๑ ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมรูจักรูป ไม 
 ฉลาดในลักษณะ ไมคอยเขีย่ไขขัง ไมปดบังแผล ไมสุมควนั ไมรูจักทา ไมรูจักดื่ม 
 ไมรูจักทาง ไมฉลาดในสถานที่โคจร รีดเสียหมดมิไดเหลือไว ไมบูชาภิกษุทั้งหลาย 
 ที่เปนเถระ เปนรัตตัญู มีพรรษามาก เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชาเปน 
 อดิเรก. 



      [๓๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมรูจักรูปเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ ไมรูชัดตามเปนจริงวา รูปส่ิงใดส่ิงหนึ่ง รูปทั้งปวงมหาภูตรูป (รูปใหญ) ทั้ง ๔ 
 และอุปาทายรูป (รูปที่อาศัย) แหงมหาภูตรูปทั้ง ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูจักรูปเปน 
 อยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมฉลาดในลักษณะเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ ไมรูชัดตามเปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปนเคร่ืองหมาย บัณฑิตมีกรรมเปนเครื่อง 
 หมาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมฉลาดในลกัษณะเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมคอยเขี่ยไขขังเปนอยางไร? ดกูรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม 
 มีวินัยนี้ ใหกามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ทับถมอยู มิไดละเสีย มไิดบรรเทาเสีย มไิดทําใหหมดไป 
 ไมใหถึงความดับสูญ ใหพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลว ทับถมอยู มิไดละเสีย มิไดบรรเทาเสีย 
 มิไดทําใหหมดไป ไมใหถึงความดับสูญ ใหวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแลว ทับถมอยู มิไดละเสีย 
 มิไดบรรเทาเสีย มิไดทําใหหมดไป ไมใหถึงความดับสูญ และใหเหลาอกุศลธรรมอันลามกที่ 
 เกิดขึ้นแลวๆ ทบัถมอยู มิไดละเสีย มิไดบรรเทาเสีย มิไดทําใหหมดไป ไมใหถึงความดับสูญ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมคอยเขีย่ไขขังเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมปดบังแผลเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ถือโดยนมิิต ถือโดยอนุพยัญชนะ เหลาอกุศลธรรมอันลามก คือ 
 อภิชฌาและโทมนัส ยอมครอบงําบุคคลที่ไมสํารวมจักขุนทรีย มีจักขุนทรียที่มิไดสํารวมเปนเหตุ 
 เธอไมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรียนั้น ไมรักษาจักขุนทรียนั้น ไมถึงความสํารวมในจักขนุทรียนั้น 
 ไดยินเสยีงดวยโสด ... ดมกลิน่ดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รู 
 ธรรมารมณดวยใจแลว ถือโดยนิมิต ถือโดยอนุพยัญชนะ เหลาอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา 
 และโทมนัส ยอมครอบงําบุคคลที่ไมสํารวมมนินทรีย มีมนนิทรียที่มิไดสํารวมเปนเหตุ เธอไม 
 ไมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรียนั้น ไมรักษามนินทรียนั้น ไมถึงความสํารวมในมนินทรียนัน้ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมปดบังแผลเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมสุมควันเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย 
 นี้ ไมแสดงธรรมตามที่ตน ไดฟงตามที่ตนไดศึกษามา แกผูอื่นโดยพิสดาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุไมสุมควันเปนอยางนี้แล. 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมรูจักทาเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย 
 นี้ ไมเขาไปหาแลวไตถาม สอบถาม กะภิกษุทั้งหลายท่ีเปนเถระ เปนพหูสูต เปนผูรูหลัก 
 ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ตามกาลอันควรวา ภาษิตนี้เปนอยางไร เนื้อความแหงภาษิตนี้ 
 เปนอยางไร ภิกษุทั้งหลายผูมอีายุนั้น จึงไมเปดเผยขอความท่ียังลี้ลับ ไมทําขอความที่ลกึใหต้ืน 
 ไมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ต้ังแหงความสงสัย อันมีอยางเปนอเนกแกภิกษุนั้น ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุไมรูจักทาเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมรูจักดื่มเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย 



 นี้ เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว อันใครๆ แสดงอยู ไมไดความรูธรรม ไมไดความรูอรรถ 
 ไมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูจักดื่มเปนอยางนีแ้ล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมรูจักทางเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย 
 นี้ ไมรูชัดอริยมรรคมีองค ๘ ตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูจักทางเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมฉลาดในสถานที่โคจรเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี้ ไมรูชัดในสติปฏฐานทั้ง ๔ ตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมฉลาดในสถาน 
 ที่โคจรเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุรีดเสียหมดมิไดเหลือไวเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 พวกคฤหบดีผูมีศรัทธา ปวารณาภิกษุในธรรมวินัยน้ี ดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขาร เพ่ือใหรับตามปรารถนา ในการที่เขาปวารณาน้ัน ภิกษุไมรูจักประมาณเพ่ือจะ 
 รับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรีดเสียหมดมไิดเหลือไวเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมบูชาภิกษุทั้งหลายที่เปนเถระ เปนรัตตัญู มีพรรษามาก 
 เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชาเปนอดิเรกเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ ไมเขาไปต้ังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ในภิกษุ 
 ทั้งหลาย ที่เปนเถระ เปนรัตตัญู มีพรรษามาก เปนบิดาสงฆเปนผูนําสงฆ ทั้งในที่แจง 
 ทั้งในที่ลับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมบูชาภิกษุทั้งหลายท่ีเปนเถระเปนรัตตัญู มีพรรษามาก 
 เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชาเปนอดิเรกเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล ไมควรเพ่ือจะถึงความ 
 เจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยน้ี. 
                       องคเปนเหตุใหเจริญ 
      [๓๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลประกอบดวยองค ๑๑ ประการ เปนผูควรจะครอบ 
 ครองฝูงโค ควรทําฝูงโคใหเจริญได. องค ๑๑ ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาล 
 ในโลกนี้ รูจักรูป ฉลาดในลักษณะ เปนผูคอยเขี่ยไขขัง ปดบังแผล สุมควันให รูจักทา รูจัก 
 ใหโคดื่ม รูจักทาง ฉลาดในสถานที่โคเทีย่วหากิน รีดนํ้านมใหเหลือไว บูชาโคที่เปน 
 พอฝูง เปนผูนาํฝูง ดวยการบูชาเปนอดเิรก ดกูรภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลประกอบ 
 ดวยองค ๑๑ ประการนี้ เปนผูควรจะครอบครองฝูงโค ควรทําฝูงโคใหเจริญได ฉันใด 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อประกอบดวยองค ๑๑ ประการ ก็ควรเพ่ือ 
 จะถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ องค ๑๑ ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูรูจักรูป ฉลาดในลักษณะ คอยเขีย่ไขขัง ปดบังแผล 
 สุมควัน รูจักทา รูจักดื่ม รูจักทาง ฉลาดในสถานที่โคจร รีดใหเหลือไว บูชาภิกษุ 
 ทั้งหลายท่ีเปนเถระ เปนรัตตัญู มีพรรษามาก เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชา 
 เปนอดิเรก. 
      [๓๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูรูจักรูปเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 



 ในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามเปนจริงวา รูปส่ิงใดส่ิงหนึ่ง รูปทั้งปวง มหาภูตรูปทั้ง ๔ และอุปาทาย- 
 *รูปแหงมหาภูตรูปทั้ง ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรูจักรูปเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฉลาดในลักษณะเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามเปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปนเครื่องหมาย บัณฑิตมีกรรมเปนเคร่ือง 
 หมาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฉลาดในลักษณะเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูคอยเขี่ยไขขังเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี้ ไมใหกามวิตกที่เกิดขึน้แลว ทบัถมอยู ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหหมดไป 
 ใหถึงความดับสูญ ไมใหพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลว ทับถมอยู ... ไมใหวิหิงสาวิตกที่เกิดขึน้ 
 แลว ทับถมอยู ... ไมใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวๆ ทบัถมอยู ยอมละเสีย บรรเทา 
 เสีย ทําใหหมดไป ใหถึงความดับสูญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูเขีย่ไขขงัเปนอยาง 
 นี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูปดบังแผลเปนอยางไร? ดกูรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ เหลาอกุศลธรรม 
 อันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส ยอมครอบงําบุคคลที่ไมสาํรวมจักขุนทรีย มีจักขุนทรีย 
 ที่มิไดสํารวมเปนเหตุ เธอปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรียนั้น รักษาจักขุนทรียนั้น ถึงความ 
 สํารวมในจักขุนทรียนั้น ไดยนิเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูก 
 ตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ 
 เหลาอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส ยอมครอบงําบุคคลที่ไมสํารวมมนินทรีย 
 มีมนินทรียที่มไิดสํารวมเปนเหตุ เธอปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรียนั้น รักษามนินทรียนั้น 
 ถึงความสํารวมในมนินทรียนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูปดบังแผลเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสุมควันเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ แสดงธรรมตามที่ตนไดฟง ตามที่ตนไดศึกษามา แกผูอื่นโดยพิสดาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุเปนผูสุมควันเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุรูจักทาเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 ยอมเขาไปหาแลวไตถาม สอบถาม กะภิกษุทั้งหลายท่ีเปนเถระ เปนพหูสูต เปนผูรูหลัก 
 ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ตามกาลอันควรวา ภาษิตนี้เปนอยางไร ภิกษุทั้งหลายผูม ี
 อายุนั้น จึงเปดเผยขอความทีย่งัลี้ลับ ทําขอความที่ลึกใหต้ืน บรรเทาความสงสัยในธรรมเปน 
 ที่ต้ังแหงความสงสัย อันมีอยางเปนอเนกแกภิกษุนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูจักทาเปน 
 อยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุรูจักดื่มเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว อันใครๆ แสดงอยู ยอมไดความรูธรรม ได 
 ความรูอรรถ ไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูจักดื่มเปน 
 อยางนี้แล. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูจักทางเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ ยอมรูชดัอริยมรรคมีองค ๘ ตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูจักทางเปนอยาง 
 นี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุฉลาดในสถานที่โคจรเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดในสติปฏฐานทั้ง ๔ ตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุฉลาดในสถาน 
 ที่โคจรเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูรีดใหเหลือไวเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวก 
 คฤหบดีผูมีศรัทธา ปวารณาภิกษุในธรรมวินัยนี้ ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขาร เพ่ือใหรับตามปรารถนา ในการที่เขาปวารณาน้ัน ภิกษุรูจักประมาณเพ่ือจะรับ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรีดใหเหลือไวเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุบูชาภิกษุทั้งหลายท่ีเปนเถระ เปนรัตตัญู มีพรรษามาก 
 เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชาเปนอดิเรกเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปต้ังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมอันประกอบดวยเมตตา 
 ในภิกษุทั้งหลาย ที่เปนเถระ เปนรัตตัญู มีพรรษามาก เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ 
 ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบูชาภิกษุทั้งหลายที่เปนเถระ เปนรัตตัญู 
 มีพรรษามาก เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชาเปนอดิเรกเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล ควรเพ่ือจะถึงความเจริญ 
 งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ชื่นชม ยินดี พระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                      จบ มหาโคปาลสูตร ที่ ๓ 
                        ------------- 
                        ๔. จูฬโคปาลสูตร 
                       อุปมาดวยนายโคบาล 
      [๓๘๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ริมฝงแมน้ําคงคา เมืองอุกกเวลา แควนวัชชี. 
 คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับ 
 พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. 
                   อุปมานายโคบาลกบัสมณพราหมณ 
      [๓๘๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว 
 นายโคบาลชาวมคธรัฐ เปนชาติปญญาเขลา มิไดพิจารณาในสารทสมัย เดือนทายฤดฝูน มไิด 
 พิจารณาฝงขางนี้แหงแมน้ําคงคา ใหฝูงโคขามโดยสถานที่มใิชทาไปสูฝงขางโนนซ่ึงเปนฝงเหนือ 
 แหงหมูชนชาววิเทหรัฐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้นแล ฝูงโควายไปเขาวนในกระแสกลางแมน้ํา 



 คงคา ถึงความพินาศในแมน้ํานั้น นั่นเปนเพราะอะไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนเพราะนาย 
 โคบาลชาวมคธรัฐน้ัน มีปญญาเขลา มิไดพิจารณาในสารทสมัย เดือนทายฤดูฝน มิไดพิจารณา 
 ฝงขางนี้แหงแมน้ําคงคา ใหฝูงโคขามโดยสถานที่มิใชทาไปสูฝงขางโนนซ่ึงเปนฝงเหนือแหงหมู 
 ชนชาววิเทหรัฐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ที่ไมฉลาดในโลกน้ี 
 ไมฉลาดในโลกหนา ไมฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเปนแกงแหงมาร ไมฉลาดในนวโลกุตร 
 ธรรมอันไมเปนแกงแหงมาร ไมฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเปนแกงแหงมัจจุ ไมฉลาดในนวโลกุตร 
 ธรรมอันไมเปนแกงแหงมัจจุ ชนเหลาใด นับถือถอยคําของสมณะหรือพราหมณพวกน้ันวาเปน 
 ถอยคําอันตนควรฟง ควรเชื่อ ความนับถือของชนเหลานัน้ จักเปนไปเพ่ือไมเปนประโยชน 
 เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน ฉันนัน้นั่นแล. 
      [๓๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว นายโคบาลชาวมคธรัฐเปนชาติมีปญญา 
 พิจารณาในสารทสมัย เดือนทายฤดฝูน พิจารณาฝงขางนี้แหงแมน้ําคงคา ใหฝูงโคขามโดย 
 สถานที่เปนทาไปสูฝงขางโนนซ่ึงเปนฝงเหนือแหงหมูชนชาววิเทหรัฐ นายโคบาลน้ัน ใหเหลา 
 โคที่เปนพอฝูงนําฝูงขามไปกอน โคเหลานั้น วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไปไดถึงฝงโดยสวัสดี 
 ตอนั้น จึงใหเหลาโคที่มีกําลงัและโคทีฝ่กไวขามไป โคเหลานัน้ วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไป 
 ไดถึงฝงโดยสวัสดี ตอนั้น จึงใหเหลาโคหนุมโคสาวขามไป โคเหลานั้น วายตัดกระแสแมน้าํ 
 คงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวสัดี ตอนั้น จึงใหพวกลูกโคที่มีกําลังยังนอยขามไป ลูกโคเหลาน้ัน 
 วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวัสดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมมีาแลว 
 ลูกโคเล็กที่เกดิในวันนั้น ลอยไปตามเสียงโคเมียที่เปนแม แมลูกโคนั้น ก็วายตัดกระแสแมน้าํ 
 คงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวสัดี นั่นเปนเพราะอะไร? เพราะนายโคบาลน้ันเปนคนฉลาด 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางนายโคบาลชาวมคธรัฐนั้นเปนชาติมีปญญา พิจารณาในสารทสมัย 
 เดือนทายฤดฝูน พิจารณาฝงขางนี้แหงแมน้ําคงคา ใหฝูงโคขามโดยสถานที่เปนทาไปสูฝง 
 ขางโนนซ่ึงเปนฝงเหนือแหงหมูชนชาววิเทหรัฐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ 
 พวกใดพวกหน่ึง ที่ฉลาดในโลกน้ี ฉลาดในโลกหนา ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเปนแกงแหงมาร 
 ฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไมเปนแกงแหงมาร ฉลาดในเตภูมิธรรมอันเปนแกงแหงมัจจุ ฉลาด 
 ในนวโลกุตรธรรม อันไมเปนแกงแหงมัจจุ ชนเหลาใด นับถือถอยคําของสมณะหรือพราหมณ 
 พวกน้ันวา เปนถอยคําอันตนควรฟง ควรเชื่อ ความนับถือของชนเหลานัน้ จักเปนไป 
 เพ่ือประโยชน เพ่ือสุขตลอดกาลนาน ฉันนั้นนั่นแล. 
              อุปมาภิกษุตัดกระแสมารเหมือนโคตัดกระแสน้ํา 
      [๓๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลาโคผูที่เปนพอฝูง เปนผูนําฝูง วายตัดกระแสแมน้ํา 
 คงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวสัดี แมฉันใด ดกูรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุที่เปนอรหันต มี 
 อาสวะส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจทีค่วรทําทําเสร็จแลว ปลงภาระเสียแลว มีประโยชน 
 ตนถึงแลวโดยลําดับ มีกิเลสเครื่องประกอบไวในภพหมดส้ินแลว พนวิเศษแลว เพราะรูทั่วถึง 
 โดยชอบ พวกภิกษุแมนั้น วายตัดกระแสมารขวางไป ถึงฝงแลวโดยสวัสดี ฉันนั้นเหมือนกัน 



 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลาโคที่มกีําลังและโคที่ฝกไว วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไป ไดถึงฝง 
 โดยสวัสดี แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุที่มีสัญโญชนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการทั้งหมด 
 สิ้นไป เปนโอปปาติกะ ปรินิพพานในโลกน้ัน ไมตองเวียนกลับมาจากโลกนั้น แมภิกษุพวก 
 นั้น ก็ชื่อวาตัดกระแสมารขวางไป จักถึงฝงโดยสวัสดี ฉันนัน้เหมือนกัน ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 เหลาโคหนุมและโคสาว วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวสัดี แมฉันใด 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุที่มีสัญโญชน ๓ หมดส้ินไป และมีราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง 
 เปนสกทาคามบุีคคล มาสูโลกนี้คราวเดียว กจ็ักทําที่สุดแหงทุกขได แมภิกษุพวกน้ัน ก็ชื่อวา 
 ตัดกระแสมารขวางไป จักถึงฝงโดยสวัสดี ฉนันั้นเหมือนกนั ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลาลูกโค 
 ที่มีกําลังยังนอย วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวัสดี แมฉนัใด ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พวกภิกษุที่มีสัญโญชน ๓ หมดส้ินไป เปนโสดาบัน มีความเปนผูไมตกตํ่าเปน 
 ธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา แมพวกภิกษุนั้น ก็ชื่อวาตัดกระแสมารขวาง 
 ไป จักถึงฝงโดยสวัสดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลูกโคเล็กที่เกดิในวันนั้น ลอย 
 ไปตามเสียงโคเมียทีเ่ปนแม วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวัสดี แม 
 ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุที่เปนมัคคสมังคีบุคคลชั้นตน ที่เปนธัมมานุสารี 
 และที่เปนสัทธานุสารี แมพวกภิกษุนั้น ก็ชื่อวาตัดกระแสมารขวางไป จักถึงฝงโดย 
 สวัสดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราแล เปนผูฉลาดในโลกน้ี ฉลาดใน 
 โลกหนา ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเปนแกงแหงมาร ฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไมเปน 
 แกงแหงมาร ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเปนแกงแหงมัจจุ ฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไมเปน 
 แกงแหงมัจจุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใด จักนับถือถอยคําของเรานั้นวา เปนถอยคํา 
 อันตนควรฟง ควรเชื่อ ความนับถือของชนเหลานั้น จักเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือสุข 
 ตลอดกาลนาน. 
      พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบแลว จึงไดตรัสคาถา 
 ประพันธตอไปอีกวา 
           โลกนี้และโลกหนา เราผูรูอยู ประกาศดแีลว เราเปนผูตรัสรูเอง 
      ทราบชัดซ่ึงสรรพโลก ทั้งที่เปนโลกอันมารถึงได ทั้งที่เปนโลกอัน 
      มัจจุถึงไมไดดวยความรูยิ่ง จึงไดเปดอริยมรรคอันเปนประตูแหงอมตะ 
      เพ่ือใหถึงนิพพานอันเปนแดนเกษม กระแสแหงมารอันลามก เราตัดแลว 
      กําจัดแลว ทําใหปราศจากความเหิมแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจง 
      เปนผูมากดวยความปราโมทย ปรารถนาถึงธรรมอันเปนแดนเกษมเถิด 
      ดังนี้. 
                      จบ จูฬโคปาลสูตร ที่ ๔. 
                       --------------- 
                         ๕. จูฬสัจจกสูตร 



               เร่ืองสัจจกนิครนถสนทนากับพระอัสสชิเถระ 
      [๓๙๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กฏูาคารศาลาปามหาวัน เขตเมืองเวสาลี. 
 คร้ังนั้นแล สัจจกนิครนถผูเปนนิคันถบุตร อาศัยอยูในเมืองเวสาลี เปนนักโตตอบ พูดยก 
 ตนวาเปนนักปราชญ ชนเปนอันมากยอมยกวาเปนผูมีความรูดี. เขากลาววาจาในที่ประชุม 
 ชนในเมืองเวสาลีอยางนี้วา เราไมเห็นสมณะหรือพราหมณที่เปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารย 
 แมที่ปฏิญญาตนวา เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ที่ปรารภโตตอบวาทะกับเรา จะไม 
 พึงประหมา ไมสะทกสะทาน ไมหว่ันไหว ไมมีเหงื่อไหลจากรักแร แมแตคนเดียว 
 เลย หากเราปรารภโตตอบวาทะกะเสาที่ไมมีเจตนา แมเสานั้นปรารภโตตอบวาทะกับเรา 
 ก็ตองประหมา สะทกสะทาน หว่ันไหว จะปวยกลาวไปไยถึงมนุษยเลา. 
      [๓๙๓] คร้ังนั้น ในเวลาเชา ทานพระอัสสช ินุงสบงแลวถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาต 
 ในเมืองเวสาลี สัจจกนิครนถผูเปนนิคันถบุตร เดินเทีย่วยืดแขงขาอยูในเมืองเวสาลี ไดเห็น 
 ทานพระอัสสชิเดินอยูแตที่ไกล คร้ันเห็นแลว จึงเขาไปหาทานพระอัสสชิ ไดปราศรัย 
 กับทาน คร้ังผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยนือยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 แลวไดถามทานพระอัสสชิดังนี้วา ดูกรทานอสัสชิผูเจริญ กพ็ระสมณโคดม แนะนําพวก 
 สาวกอยางไร และคําสั่งสอนของพระสมณโคดม มีสวนอยางไร ที่เปนไปมากในพวกสาวก. 
      ทานพระอัสสชิบอกวา ดูกรอัคคิเวสสนะ พระผูมีพระภาค ทรงแนะนําสาวกทั้งหลาย 
 อยางนี้ และคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาค มีสวนอยางนี้ ที่เปนไปมากในสาวกทั้งหลาย 
 วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารทั้งหลายไมเทีย่ง 
 วิญญาณไมเทีย่ง รูปไมใชตน เวทนาไมใชตน สัญญาไมใชตน สังขารทั้งหลายไมใชตน 
 วิญญาณไมใชตน สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมใชตน ธรรมทั้งหลายท้ังปวงไมใชตน ดูกร 
 อัคคิเวสสนะ พระผูมีพระภาค ทรงแนะนําสาวกทั้งหลายอยางนี้ และคําสั่งสอนของพระผูมี 
 พระภาค มีสวนอยางนี้ ที่เปนไปมากในสาวกทั้งหลาย. 
      สัจจกนิครนถกลาววา ดูกรทานอัสสชิผูเจริญ ขาพเจาไดฟงวา พระสมณโคดมมีวาทะ 
 อยางนี้ เปนอันวา ขาพเจาไดฟงไมดีแลว ถากระไร บางที ขาพเจาจะพบกับพระสมณโคดม 
 ผูเจริญน้ัน จะไดสนทนากันบาง ถากระไร ขาพเจาจะพึงชวยปลดเปลื้องพระสมณโคดม 
 เสียจากความเห็นที่เลวทรามนั้นได. 
                   สัจจกนิครนถเขาไปหาเจาลิจฉวี 
      [๓๙๔] สมัยนั้นแล เจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ องค ประชุมกันอยูในอาคารเปนที่ 
 ประชุมดวยกรณียกิจบางอยาง. คร้ังนั้น สัจจกนิครนถเขาไปหาพวกเจาลิจฉวีเหลานั้น คร้ันเขา 
 ไปหาแลวไดกลาวกะเจาลิจฉวีเหลานั้นดังนีว้า ขอเจาลิจฉวีทั้งหลาย จงไปดวยกัน ขอเจาลิจฉวี 
 ทั้งหลาย จงไปดวยกัน วันนี้ ขาพเจาจักสนทนากับพระสมณโคดม ถาพระสมณโคดมจักต้ัง 
 อยูตามคําที่ภิกษุชื่ออัสสชิ ซ่ึงเปนสาวกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสยีงยนืยันแกขาพเจา ขาพเจาจักฉุด กระชาก 



 ลากถอยคําพระสมณโคดมมาดวยคําขาพเจา ใหเปนเหมือนบุรุษที่มีกําลังจับแกะอันมีขนยาวที่ขน 
 แลวลากมาลากไป ฉะนั้น หรือใหเปนเหมือนคนที่ทําการงานในโรงสุรา ซ่ึงมีกําลัง วางเสื่อ 
 ลําแพนสําหรับรองแปงสุราผืนใหญในหวงนํ้าลึก แลวจับที่มมุชักลากฟดฟาดไปมา ฉะน้ัน 
 ขาพเจาจักสลดัฟดฟาดถอยคําพระสมณโคดมเสีย ใหเปนเหมือนบุรุษที่มีกําลัง ซ่ึงเปนนักเลง 
 สุราจับถวยที่หูแลวสลัดไปมา ฉะนั้น ขาพเจาจักเลนงานพระสมณโคดมเหมอืนอยางที่คนเขา 
 เลนกีฬาชื่อสาณโธวิก (ซักปาน) ใหเปนเหมือนชางที่มีวัยลวงหกสิบป จึงจะถอยกําลัง ลงสู 
 สระโบกขรณีมีลําน้ําลึก แลวเลนกีฬาชนิดทีช่ื่อวาสาณโธวิก (ซักปาน) ฉะนั้น ขอเจาลิจฉวี 
 ทั้งหลาย จงไปดวยกัน ขอเจาลิจฉวีทั้งหลาย จงไปดวยกัน วนันี้ ขาพเจาจักสนทนากับ 
 พระสมณโคดม. 
      ในบรรดาเจาลิจฉวีเหลานั้น บางพวกกลาววา เหตุอะไร พระสมณโคดม จักยก 
 ถอยคําของทานสัจจกะได ที่แท ทานสัจจกะกลับยกถอยคําของพระสมณโคดมเสีย บางพวก 
 กลาววา ทานสัจจกะเปนอะไร จึงจักยกถอยคาํของพระผูมีพระภาคได ที่แท พระผูมีพระภาค 
 กลับจักยกถอยคําของทานสัจจกะเสยี. คร้ังนั้นแล สัจจกนิครนถ มีเจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ 
 หอมลอมแลว เขาไปยังกูฏาคาศาลาปามหาวัน. 
      [๓๙๕] สมัยนั้น ภิกษุมากดวยกันจงกรมอยู ณ ที่แจง. คร้ังนั้นแล สัจจกนิครนถ 
 เขาไปหาภิกษุเหลานั้นแลว ถามวา ทานผูเจริญ เดี๋ยวนี้ พระสมณโคดมนั้นอยูที่ไหน พวก 
 ขาพเจาปรารถนาจะพบพระสมณโคดมน้ัน. ภิกษุทั้งหลายน้ันบอกวา ดูกรอัคคิเวสสนะ พระผูม ี
 ภาคพระองคนั้น เสด็จเขาไปสูปามหาวัน ประทับพักกลางวัน ที่โคนตนไมแหงหนึ่ง. ลําดับน้ัน 
 สัจจกนิครนถพรอมดวยพวกเจาลิจฉวีมีจํานวนมาก เขาไปสูปามหาวันจนถึงที่ที่พระผูมีพระภาค 
 ประทับอยู แลวทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 จึงนั่งอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง. แมเจาลิจฉวีทั้งหลายน้ัน บางพวกถวายอภิวาท บางพวก 
 ทูลปราศรัย บางพวกประนมมือ บางพวกประกาศชื่อและโคตรของตน ในสํานักพระ 
 ผูมีพระภาค บางพวกก็นิ่งอยู คร้ันแลวตางก็นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
                      สัจจกนิครนถทูลถามปญหา 
      [๓๙๖] สัจจกนิครนถพอน่ังแลว ไดทูลพระผูมีพระภาคดงันี้วา ขาพเจาขอถาม 
 พระโคดมสักหนอยหนึ่ง ถาพระโคดมจะทาํโอกาสเพ่ือแกปญหาแกขาพเจา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานประสงคจะถามปญหาใด ก็ถามเถิด. 
      ส. พระโคดมแนะนําพวกสาวกอยางไร และคําสั่งสอนของพระโคดมมีสวนอยางไร 
 ที่เปนไปมากในพวกสาวก? 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ เราแนะนําสาวกทั้งหลายอยางนี้ และคําสั่งสอนของเราม ี
 สวนอยางนี้ ที่เปนไปมากในสาวกทั้งหลายวา รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สญัญาไมเที่ยง 
 สังขารทั้งหลายไมเที่ยง วิญญาณไมเที่ยง รูปไมใชตน เวทนาไมใชตน สัญญาไมใชตน 
 สังขารทั้งหลายไมใชตน วิญญาณไมใชตน สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมใชตน ธรรมทั้งหลายท้ังปวง 



 ไมใชตน ดังนี้ ดูกรอัคคิเวสสนะ เราแนะนําสาวกท้ังหลายอยางนี้ และคําส่ังสอนของเรามีสวน 
 อยางนี้ ที่เปนไปมากในสาวกทั้งหลาย. 
      ส. ทานพระโคดม ขออุปมาจงแจมแจงแกขาพเจา? 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ อุปมาน้ันจงแจมแจงแกทานเถิด. 
      ส. ทานพระโคดม เหมือนพืชพันธุไมเหลาใดเหลาหนึ่ง ที่ถึงความเจริญงอกงาม 
 ไพบูลย พืชพันธุเหลานั้นทั้งหมด ตองอาศัยแผนดิน ต้ังอยูในแผนดิน จึงถึงความ 
 เจริญงอกงาม ไพบูลยได หรือเหมือนการงานอยางใดอยางหนึ่ง ที่ตองทําดวยกําลัง อัน 
 บุคคลทําอยู การงานเหลานั้นทั้งหมด บุคคลตองอาศัยแผนดิน ตองต้ังอยูบนแผนดิน 
 จึงทํากันได ฉนัใด ปุริสบุคคลนี้ มีรูปเปนตน มีเวทนาเปนตน มีสัญญาเปนตน มีสังขาร 
 เปนตน มีวิญญาณเปนตน ตองต้ังอยูในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงได 
 ประสบผลบุญ ผลบาป ฉันนั้น. 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ขอนัน้ทานกลาวอยางนี้วา รูปเปนตนของเรา เวทนาเปน 
 ตนของเรา สัญญาเปนตนของเรา สังขารทั้งหลายเปนตนของเรา วิญญาณเปนตนของเรา 
 ดังนี้ มิใชหรือ? 
      ส. ทานพระโคดม ขาพเจากลาวอยางนั้น ประชุมชนเปนอันมากก็กลาวอยางนั้น. 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ประชุมชนเปนอันมากนั้นจักทําอะไรแกทาน ดูกรอัคคิเวสสนะ 
 เชิญทานยืนยนัถอยคําของทานเถิด. 
      ส. ทานพระโคดม เปนความจริง ขาพเจากลาวอยางนี้ รูปเปนตนของเรา เวทนา 
 เปนตนของเรา สัญญาเปนตนของเรา สังขารทั้งหลายเปนตนของเรา วิญญาณเปนตนของเรา 
 ดังนี้. 
                   ทรงซักถามอัคคิเวสสนะดวยอุปมา 
      [๓๙๗] พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ถาอยางนั้น เราจักสอบถามทานในขอนี้แหละ ทาน 
 เห็นควรอยางไร ทานพึงแกไขอยางนั้น ดูกรอคัคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
 อํานาจของพระราชามหากษัตริย ผูไดมุรธาภิเษกแลว เชนพระเจาปเสนทิโกศล หรือพระเจา 
 มคธอชาตศัตรูเวเทหิบุตร อาจฆาคนที่ควรฆา ริบราชบาตรคนที่ควรริบ เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ 
 พึงใหเปนไปได ในพระราชอาณาเขตของพระองคมิใชหรือ? 
      ส. ทานพระโคดม อํานาจของพระราชามหากษัตริย ผูไดมุรธาภิเษกแลว เชนพระเจา 
 ปเสนทิโกศล หรือพระเจามคธอชาตศัตรูเวเทหิบุตร อาจฆาคนที่ควรฆา ริบราชบาตรคนที่ 
 ควรริบ เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ พึงใหเปนไปไดในพระราชอาณาเขตของพระองค แมแต 
 อํานาจของหมูคณะเหลานี้ คือ วัชชี มัลละ อาจฆาคนที่ควรฆา ริบราชบาตรคนที่ควรริบ 
 เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ ยังเปนไปไดในแวนแควนของตนๆ เหตุไรเลา อํานาจเชนนั้นของ 
 พระราชามหากษัตริย ผูไดมุรธาภิเษกแลว เชนพระเจาปเสนทิโกศล หรือพระเจามคธอชาตศัตรู 
 เวเทหิบุตร จะใหเปนไปไมได อํานาจเชนนั้นของพระราชามหากษัตริย ผูไดมุรธาภิเษกแลวน้ัน 



 ตองใหเปนไปไดดวย ควรจะเปนไปไดดวย. 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขอที่ทานกลาววา รูป 
 เปนตนของเรา อํานาจของทานเปนไปในรูปน้ันวา รูปของเราจงเปนอยางนั้นเถิด อยาได 
 เปนอยางนี้เลย ดังนี้หรือ? 
      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสถามอยางนี้แลว สัจจกนิครนถก็นิ่งเสีย ถึงสองคร้ัง ลําดับน้ัน 
 พระผูมีพระภาคตรัสกะสัจจกนิครนถวา ดูกรอัคคิเวสสนะ กาลบัดน้ี ทานจงแก ไมใชการที่ทาน 
 ควรนิ่ง ดูกรอัคคิเวสสนะ ผูใด อันตถาคตถามปญหาที่ชอบแกเหตุแลวถึงสามคร้ัง มิไดแก 
 ศีรษะของผูนั้นจะแตกเปนเจด็เส่ียงในที่เชนนั้น. 
      สมัยนั้น ทาววชิรปาณีสักกเทวราช ถือกระบองเพชรลุกเปนไฟรุงเรืองลอยอยูใน 
 เวหา ณ เบ้ืองบนศีรษะสัจจกนิครนถ ประกาศวา ถาสัจจกนิครนถนี้ อันพระผูมีพระภาคตรัส 
 ถามปญหาที่ชอบแกเหตุแลวถึงสามคร้ัง มิไดแกปญหา เราจักผาศีรษะสัจจกนิครนถนั้นเจ็ดเสี่ยง 
 ในที่นี้แหละ. 
      ทาววชิรปาณีนั้น พระผูมีพระภาคกับสัจจกนิครนถเทานั้นเห็นอยู ในทนัใดน้ัน สัจจก- 
 *นิครนถ ตกใจกลัวจนขนชัน แสวงหาพระผูมีพระภาคเปนที่ตานทานปองกันเปนที่พ่ึง ไดทูลวา 
 พระโคดมผูเจริญ ขอจงทรงถามเถิด ขาพเจาจักแก ณ บัดน้ี. 
      [๓๙๘] พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน ทานกลาวอยางนี้วา 
 รูปเปนตนของเรา ดังนี้ อํานาจของทานเปนไปในรูปน้ันวา รูปของเราจงเปนอยางนั้นเถิด 
 อยาไดเปนอยางนี้เลย ดังนี้หรือ? 
      ส. ขอนี้เปนไปไมไดเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจงทําไวในใจเถิด คร้ันทําไวในใจแลว จึงกลาวแก เพราะ 
 คําหลังกับคํากอน หรือคํากอนกับคําหลังของทานไมตอกัน ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคญั 
 ความขอนั้นเปนไฉน ทานกลาวอยางนี้วา เวทนาเปนตนของเรา สัญญาเปนตนของเรา สังขาร 
 ทั้งหลายเปนตนของเรา วิญญาณเปนตนของเรา ดังนี้ อํานาจของทานเปนไปในเวทนา ใน 
 สัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณวา เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย และวิญญาณ 
 ของเรา จงเปนอยางนั้นเถิด อยาไดเปนอยางนี้เลย ดังนี้หรือ? 
      ส. ขอนี้เปนไปไมไดเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจงทําในใจเถิด คร้ันทําไวในใจแลว จึงกลาวแก เพราะคําหลัง 
 กับคํากอน หรือคํากอนกับคําหลังของทานไมตอกัน ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความขอ 
 นั้นเปนไฉน รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย และวิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง? 
      ส. ไมเที่ยง พระโคดมผูเจริญ. 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข? 
      ส. สิ่งนั้นเปนทุกข พระโคดมผูเจริญ. 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตามเห็น 



 สิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนัน่ นั่นเปนตนของเรา? 
      ส. ขอนั้นไมควรเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ผูใดติดทุกข เขาถึงทุกข 
 อยูแลว กล้ํากลนืทุกขแลว ยังตามเห็นทุกขวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตนของเรา 
 ดังนี้ ผูนั้นกําหนดรูทุกขไดเอง หรือจะทําทุกขใหสิ้นไปไดแลวจึงอยู มีบางหรือ? 
      ส. จะพึงมีไดเพราะเหตุไร ขอนี้มีไมไดเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนอยางนี ้ทาน 
 ติดทุกข เขาถึงทุกขอยูแลว กล้าํกลืนทุกขแลว ยังตามเห็นทุกขวา นั่นของเรา เราเปนนั่น 
 นั่นเปนตนของเรา ดังนี้ มิใชหรือ? 
      ส. ไฉนจะไมถูก พระเจาขา ขอนี้ตองเปนอยางนั้น พระโคดมผูเจริญ. 
      [๓๙๙] พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมอืนบุรุษมีความตองการแกนไม เสาะหา 
 แกนไม แสวงหาแกนไมอยู ถือเอาผึ่งที่คมเขาไปสูปา เขาเห็นตนกลวยใหญตนหนึ่งในปา 
 นั้น มีตนตรง ยังกําลังรุน ไมคด เขาจึงตัดตนกลวยนั้นที่โคนตน แลวตัดยอด ริดใบออก 
 เขาไมพบแมแตกระพ้ี แลวจะพบแกนไดแตที่ไหน แมฉันใด ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานอันเรา 
 ซักไซไลเลียง สอบสวน ในถอยคําของตนเอง ก็เปลา วาง แพไปเอง ทานไดกลาววาจานี ้
 ในที่ประชุมชน ในเมืองเวสาลีวา เราไมเห็นสมณะหรือพราหมณที่เปนเจาหมู เจาคณะ เปน 
 คณาจารย แมที่ปฏิญญาตนวา เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ที่ปรารภโตตอบวาทะกับเรา 
 จะไมพึงประหมา ไมสะทกสะทาน ไมหว่ันไหว ไมมีเหงื่อไหลจากรักแร แมแตคนเดียว 
 เลย หากเราปรารภโตตอบวาทะกะเสาที่ไมมีเจตนา แมเสานั้นปรารภโตตอบวาทะกับเรา ก็ 
 ตองประหมา สะทกสะทาน หว่ันไหว จะปวยกลาวไปไยถึงมนุษยเลา ดังนี้ ดูกรอัคคิเวสสนะ 
 หยาดเหงื่อของทานบางหยาด หยดจากหนาผากลงยังผาหมแลวตกท่ีพ้ืน สวนเหงื่อใน 
 กายของเราในเดี๋ยวนี้ไมมเีลย ดังนี้แลว พระผูมีพระภาคทรงเปดพระกาย มพีระฉวีดังทอง ใน 
 บริษัทนั้น. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สัจจกนิครนถนั่งนิ่งอึ้ง เกอเขิน คอตก 
 กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ. 
      [๔๐๐] ในลําดับน้ัน เจาลิจฉวีผูมีนามวาทมุมุขะ ทราบวา สัจจกนิครนถนิ่งอึ้ง 
 เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมี 
 พระภาค อุปมายอมแจมแจงแกขาพระองค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรทุมมุขะ อุปมานัน้จง 
 แจมแจงแกทานเถิด. เจาลิจฉวีนั้นทูลถามวา เปรียบเหมือนในที่ใกลบานหรือนิคม มีสระโบกขรณี 
 อยูสระหน่ึง ในสระน้ันมีปูอยูตัวหนึ่ง พวกเด็กชายหญิงเปนอันมาก ออกจากบานหรือนิคมนั้น 
 ไปถึงสระโบกขรณีนั้นแลว ก็ลงจับปูขึ้นจากนํ้า วางไวบนบก ปูนั้นจะสายกามไปขางไหน 
 เด็กเหลานั้นกค็อยตอยกามปูนั้นดวยไมบาง ดวยกระเบ้ืองบาง เมื่อปูนั้นกามหักหมดแลว ก็ไม 
 อาจลงสูสระโบกขรณีนั้นเหมือนกอนได ฉนัใด ทิฏฐิอันเปนเสี้ยนหนาม เขาใจผิด กวัดแกวง 
 บางอยางๆ ของสัจจกนิครนถ พระองคหักเสียแลว แตนี้ไป สัจจกนิครนถก็ไมอาจเขามาใกล 



 พระองค ดวยความประสงคจะโตตอบอีก ก็ฉันนั้นแหละ. เมื่อเจาลิจฉวีทุมมุขะกลาวอยางนี้แลว 
 สัจจกนิครนถ ก็พูดวา เจาทุมมุขะทานหยดุเถิด ทานพูดมากนัก ขาพเจาไมไดพูดกับทานขาพเจา 
 พูดกับพระโคดมตางหาก คร้ันกลาวอยางนี้แลว ก็ทูลวา ขาแตพระโคดม ขอที่พูดนั้นเปนของ 
 ขาพเจา และของพวกสมณพราหมณเหลาอื่น ยกเสียเถิด เปนแตคําเพอ พูดเพอกันไป. 
           เหตุที่พระสาวกเปนผูทาํตามคําสอนและเปนพระอรหันต 
      [๔๐๑] สัจจกนิครนถ ทูลถามวา ดวยเหตุเทาไร สาวกของพระโคดม จึงชื่อวาเปน 
 ผูทําตามคําสั่งสอน ทําถูกตามโอวาท ขามความสงสัยเสยีได ปราศจากความแคลงใจอันเปนเหตุ 
 ใหกลาววาขอนี้เปนอยางไร ถึงความแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่น อยูในคําสอนของศาสดาตน? 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ ยอมเห็นเบญจขันธนั้นดวยปญญา 
 อันชอบ ตามเปนจริงอยางนีว้า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหน่ึง ทั้งที่ 
 ลวงไปแลว ทั้งที่ยังไมมาถึง ทัง้เกิดขึ้นเฉพาะในบัดน้ี ที่เปนภายในก็ดี ที่เปนภายนอกก็ด ี
 หยาบก็ดี ละเอยีดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี ในที่ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี ทั้งหมด ก็เปนแตรูป 
 เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ นั่นไมใชของเรา เราไมไดเปนนั่น นั่นไมใชตนของเรา 
 ดังนี้. ดูกรอัคคิเวสสนะ ดวยเหตุเทานี้แหละ สาวกของเราจึงชื่อวาเปนผูทําตามคําสั่งสอน ทาํถูก 
 ตามโอวาท ขามความสงสัยเสียได ปราศจากความแคลงใจอนัเปนเหตุใหกลาววาขอนี้เปนอยางไร 
 ถึงความแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่น อยูในคําสอนของศาสดาตน. 
      [๔๐๒] ส. ขาแตพระโคดม ดวยเหตุเทาไร ภิกษุชื่อวาเปนพระอรหันต มีอาสวะ 
 สิ้นแลว อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทําไดสําเร็จแลว ปลงภาระเสียแลว มีประโยชน 
 ตนถึงแลวโดยลําดับ มีสัญโญชนอันจะนําไปสูภพสิ้นแลว พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ? 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นเบญจขันธดวยปญญาอันชอบตาม 
 เปนจริงอยางนี้วา รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อนัใดอันหน่ึง ทั้งที่ลวงไปแลว 
 ทั้งที่ยังไมมาถึง ทั้งเกิดขึ้นเฉพาะในบัดน้ี ที่เปนภายในก็ดี ทีเ่ปนภายนอกกด็ี หยาบก็ดี 
 ละเอยีดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี ในที่ไกลกด็ี ในที่ใกลก็ดี ทั้งหมด ก็เปนแตรูป เวทนา 
 สัญญา สังขาร และวิญญาณ นั่นไมใชของเรา เราไมไดเปนนั่น นั่นไมใชตนของเรา 
 ดังนี้ จึงพนแลวเพราะไมถือมัน่. ดูกรอัคคิเวสสนะ ดวยเหตุเทานี้แหละ ภิกษุชื่อวาเปนพระ 
 อรหันต มีอาสวะส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว ปลงภาระเสียแลว 
 มีประโยชนตนถึงแลวโดยลําดับ มีสัญโญชนอันจะนําไปสูภพสิ้นแลว พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ. 
 ดูกรอัคคิเวสสนะ ภิกษุที่รูพนวิเศษแลวอยางนี้แหละ ประกอบดวยคุณอันยอดเยีย่ม ๓ ประการ 
 คือ ความเห็นอันยอดเยี่ยม ๑ ความปฏิบัติอันยอดเยีย่ม ๑ ความพนวิเศษอันยอดเยีย่ม ๑. เมื่อ 
 มีจิตพนกิเลสแลวอยางนี้ ยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ตถาคตวา พระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้น ตรัสรูแลว ยอมทรงแสดงทําเพ่ือใหตรัสรู พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงฝก 
 พระองคแลว ยอมทรงแสดงธรรมเพ่ือฝก พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงสงบไดแลว ยอม 
 ทรงแสดงธรรมเพ่ือสงบ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงขามพนแลว ยอมทรงแสดงธรรม 



 เพ่ือขามพน พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงดับสนิทแลวยอมทรงแสดงธรรมเพ่ือความ 
 ดับสนิท. 
                   สัจจกนิครนถทูลนิมนตฉันภัตตาหาร 
      [๔๐๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สัจจกนิครนถไดทูลวา ขาแตพระโคดม 
 ขาพเจาเปนคนคอยกําจัดคุณผูอื่น เปนคนคะนองวาจา ไดสําคัญถอยคําของพระโคดม 
 วา ตนอาจรุกรานไดดวยถอยคําของตน บุรุษมาปะทะชางซับมันเขาก็ดี เจอะกองไฟอัน 
 กําลังลุกโพลงก็ดี เจอะงูพิษที่มีพิษรายก็ดี ยังพอเอาตัวรอดไดบาง แตมาเจอะพระโคดมเขาแลว 
 ไมมีใครเอาตัวรอดไดเลย ขาแตพระโคดม ขาพเจาเปนคนคอยกําจัดผูอื่น เปนคนคะนองวาจา 
 ไดสําคัญถอยคําของพระโคดมวา ตนอาจ รุกรานไดดวยถอยคําของตน ขอพระโคดมพรอมดวย 
 ภิกษุสงฆ จงรับนิมนตเพ่ือฉันในวันพรุงนี้. 
      พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ. ลําดับน้ัน สัจจกนิครนถทราบวา พระผูมี 
 พระภาคทรงรับนิมนตแลว จึงบอกพวกเจาลจิฉวีเหลานั้นวา เจาลิจฉวีทั้งหลายจงฟงขาพเจา 
 พระโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆ ขาพเจานิมนตแลว เพ่ือฉันในวันพรุงนี้ พวกทานจะนํา 
 อาหารใดมาเพ่ือขาพเจา จงเลอืกอาหารที่ควรแกพระโคดมเถิด. 
      เมื่อลวงราตรีนั้นแลว เจาลิจฉวีเหลานั้น ไดนําภัตตาหารประมาณหารอยสํารับ 
 ไปใหแกสัจจกนิครนถ. สัจจกนิครนถใหจัดของเคี้ยวของฉันอันประณีตในอารามของตนเสร็จ 
 แลว จึงใหทูลบอกกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม เวลานี้เปนกาลควร ภัตตาหาร 
 สําเร็จแลว. 
      [๔๐๔] คร้ังนั้นในเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร 
 เสด็จไปสูอารามแหงสัจจกนิครนถ ประทับบนอาสนะที่ปูลาดไวถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ. 
 คร้ังนั้น สัจจกนิครนถอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ดวยของเคี้ยวของฉัน 
 อันประณีต ดวยมือของตน ใหอิ่มหนําสําราญแลว. เมื่อพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ นํา 
 พระหัตถออกจากบาตรแลว สัจจกนิครนถจึงถือเอาอาสนะต่ํา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 ไดทูลวา ขาแตพระโคดม ขอบุญและผลบุญในทานน้ี จงมีเพ่ือความสุขแกทายกทั้งหลาย 
 เถิด. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอัคคิเวสสนะ บุญและผลบุญในทานน้ี อาศัยทักขิเณยบุคคล 
 ที่ยังไมสิ้นราคะ โทสะ โมหะ เชนกับทาน จักมีแกทายกทั้งหลาย สวนบุญ และผลบุญ 
 อาศัยทักขิเณยยบุคคล ที่สิ้นราคะ โทสะ โมหะ เชนกับเรา จกัมีแกทาน ฉะนี้แล. 
                       จบ จูฬสัจจกสูตร ที่ ๕ 
                        -------------- 
                        ๖. มหาสัจจกสูตร 
                      สัจจกนิครนถทูลถามปญหา 
      [๔๐๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 



      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กฏูาคารศาลา ปามหาวัน เขตเมืองเวสาลี. ก็สมยั 
 นั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงดีแลว ทรงถือบาตรและจีวรมีพระพุทธประสงคจะเสดจ็เขาไป 
 เพ่ือบิณฑบาตในเมืองเวสาลี เวลาน้ัน สัจจกนิครนถ ผูเปนนิคันถบุตร เมื่อเที่ยวเดินเพ่ือยดื 
 แขงขา ไดเขาไปท่ีกูฏาคารศาลา ปามหาวัน. ทานพระอานนทไดเห็นสัจจกนิครนถกําลังเดนิมาแต 
 ไกล คร้ันแลวจึงทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สัจจกนิครนถนี้เปนนักโตตอบ 
 พูดยกตนวาเปนนักปราชญ ชนเปนอันมากยอมยกวาเปนผูมีความรูดี เขาปรารถนาจะติเตียน 
 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมพีระภาค 
 ทรงพระกรุณาประทับอยูสักครูหน่ึงเถิด. 
      พระผูมีพระภาคจึงประทบัอยูบนอาสนะที่เขาปูถวาย. ขณะน้ัน สัจจกนิครนถเขาไปถึงที่ 
 พระผูมีพระภาคประทับ คร้ันแลวทูลปราศรัยกับพระองค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
 ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      [๔๐๖] สัจจกนิครนถ คร้ันนั่งแลว ไดทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา พระโคดมผูเจริญ 
 มีสมณะและพราหมณพวกหน่ึงหมั่นประกอบกายภาวนาอยู แตหาไดหมั่นประกอบจิตภาวนาไม. 
 สมณะและพราหมณพวกน้ัน ยอมประสบทุกขเวทนาอันเกิดในสรีรกาย. พระโคดมผูเจริญ เร่ือง 
 เคยมีมาแลว เมื่อบุคคลอันทกุขเวทนาอันเกดิในสรีรกายกระทบเขาแลว ความขัดขาจักมบีาง 
 หทัยจักแตกบาง เลือดอันรอนจักพลุงออกจากปากบาง (พวกที่บําเพ็ญกายภาวนาน้ัน) จักถึงความ 
 เปนบา มีจิตฟุงซานบาง จิตอันหันไปตามกายของผูนั้น กเ็ปนไปตามอํานาจกาย. นั่นเปนเพราะ 
 อะไร? เปนเพราะไมอบรมจิต. พระโคดมผูเจริญ มีสมณะและพราหมณพวกหนึ่ง หมั่นประกอบ 
 จิตตภาวนาอยู แตหาไดหมั่นประกอบกายภาวนาไม. สมณะและพราหมณพวกน้ัน ยอมประสพ 
 ทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในจิต. พระโคดมผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว เมื่อบุคคลอันทุกขเวทนาอัน 
 เกิดขึ้นในจิตกระทบเขาแลว ความขัดขาจักมีบาง หทัยจะแตกบาง เลือดอนัรอนจัดพลุงออก 
 จากปาก (พวกท่ีบําเพ็ญจิตตภาวนานั้น) จักถึงความเปนบา มีจิตฟุงซานบาง กายอันหันไปตาม 
 จิตของผูนั้น ก็เปนไปตามอํานาจจิต. นั่นเปนเพราะอะไร? เปนเพราะไมอบรมกาย. พระโคดม 
 ผูเจริญ ขาพเจามีความดําริวา หมูสาวกของพระโคดม ยอมหมั่นประกอบจิตตภาวนาอยูโดยแท 
 แตหาหมั่นประกอบกายภาวนาอยูไม. 
      [๔๐๗] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอัคคิเวสสนะ กายภาวนาทานฟงมาแลว 
 อยางไร? 
      สัจจกนิครนถทูลวา พระโคดมผูเจริญ ทานนันทะผูวัจฉโคตร ทานกิสะผูสังกิจจโคตร 
 ทานมักขลิผูโคสาล ก็ทานเหลานี้เปนผูเปลือยกาย ปลอยมารยาทดเีสีย เชด็อจุจาระท่ีถายดวยมือ 
 ไมไปรับภิกษาตามที่เขาเชิญใหรับ ไมหยุดตามที่เขาเชิญใหหยุด ไมยินดีภิกษาท่ีเขานํามาให ไม 
 ยินดีภิกษาที่เขาเจาะจงให ไมยินดีการนิมนต ไมรับภิกษาที่เขาใหแตปากหมอ ไมรับภิกษาท่ีเขาให 
 แตปากกระเชา ไมรับภิกษาในที่มีธรณีและมทีอนไม หรือมีสากอยูในระหวาง ไมรับภิกษาของคน 
 ๒ คน ที่กําลังกินอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ของหญิงที่กําลังใหลูกดืม่นม ของหญิงที่มีชู 



 ไมรับภิกษาที่เขานัดกันทํา ในที่ที่เขาเลี้ยงสุนขัไว และในที่มหีมูแมลงวันตอม ไมรับปลา ไมรับ 
 เนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําที่เขาหมักแชดวยสัมภาระ รับภิกษาที่เรือนเดียวบาง รับเฉพาะ 
 คําเดียวบาง รับที่เรือนสองหลังบาง รับเฉพาะสองคําบาง ฯลฯ รับที่เรือนเจ็ดหลังบาน รับเฉพาะ 
 เจ็ดคําบาง เลี้ยงตนดวยภิกษาอยางเดียวบาง สองอยางบาง ฯลฯ เจ็ดอยางบาง กลืนอาหารที่เก็บ 
 ไววันหนึ่งบาง สองวันบาง ฯลฯ เจ็ดวันบาง หมั่นประกอบเนืองๆ ในอันกินภัตตามวาระ แมมี 
 วาระคร่ึงเดือนเห็นปานนี้ ยอมอยูดังนี้. 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ บุคคลเหลานั้นเลีย้งตนดวยภัตเทานั้นอยางเดียวหรือ? 
      ส. ไมเปนดังนั้น พระโคดมผูเจริญ บางทีทานเหลานั้น เคี้ยวของควรเค้ียวอยางดีๆ 
 กินโภชนะอยางดีๆ ลิ้มของลิ้มอยางดีๆ ดื่มน้ําอยางดีๆ ใหรางกายน้ีมีกําลัง เจริญ อวนพีขึ้นๆ 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ พวกเหลานั้นละทกุกรกิจอยางกอนแลว บํารุงกายนี้ภายหลัง 
 เมื่อเปนอยางนัน้ กายน้ีก็มีความเจริญและความเสื่อมไป. 
                   วาดวยกายภาวนาและจิตตภาวนา 
      [๔๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอัคคิเวสสนะ จติตภาวนาทานไดฟงมาแลว 
 อยางไร? 
      สัจจกนิครนถ อันพระผูมีพระภาคตรัสถามในจิตตภาวนา ไมอาจทูลบอกได. 
      ขณะนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะสัจจกนิครนถดังนี้วา ดูกรอัคคิเวสสนะ กายภาวนา 
 กอนน้ันทานเจริญแลว  แมกายภาวนานั้น ไมประกอบดวยธรรมในอริยวินัย ทานยังไมรูจกัแม 
 กายภาวนา จักรูจักจิตตภาวนาแตไหน ดูกรอัคคิเวสสนะ บุคคลที่มีกายมิไดอบรมแลว มีจิตมิได 
 อบรมแลว และที่มีกายอบรมแลว มีจิตอบรมแลว เปนไดดวยเหตุอยางไร ทานจงฟงเหตุนั้นเถิด 
 จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว. 
      สัจจกนิครนถ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๔๐๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอัคคิเวสสนะ ก็บุคคลที่มีกายมิไดอบรม มีจิตมิได 
 อบรม เปนอยางไร? ดูกรอัคคิเวสสนะ ปุถุชนในโลกน้ี ผูมไิดสดับ มีสุขเวทนาเกิดขึ้น เขาถูก 
 สุขเวทนากระทบเขาแลว มีความยินดีนักในสุขเวทนา และถึงความเปนผูยนิดีนักในสุขเวทนา 
 สุขเวทนาของเขานั้นยอมดับไปเพราะสุขเวทนาดับ ก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้น เขาถูกทุกขเวทนากระทบ 
 เขาแลว ก็เศราโศก ลําบากใจ รําพัน ครํ่าครวญ ตบอก ถึงความหลงไหล แมสุขเวทนาน้ัน 
 เกิดขึ้นแกเขาแลว ก็ครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุที่มิไดอบรมกาย แมทุกขเวทนาเกิดขึ้นแลว 
 ก็ครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุที่มิไดอบรมจิต ดูกรอัคคิเวสสนะ แมสุขเวทนาเกิดขึ้นแกปุถุชนคน 
 ใดคนหนึ่ง ก็ครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุที่มิไดอบรมกาย แมทุกขเวทนาเกิดขึ้น ก็ครอบงําจิต 
 ต้ังอยู เพราะเหตุที่มิไดอบรมจิตทั้งสองอยางดังนี้ ดูกรอัคคิเวสสนะ บุคคลที่มีกายมไิดอบรม 
 มีจิตมิไดอบรม เปนอยางนี้แหละ. 
      ดูกรอัคคิเวสสนะ ก็บุคคลที่มีกายอบรมแลว มีจิตอบรมแลวเปนอยางไร? ดูกรอัคคิ- 
 *เวสสนะ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูไดสดับ มีสุขเวทนาเกิดขึ้น เขาถูกสุขเวทนากระทบเขา 



 แลว ไมมีความยินดีนักในสุขเวทนา และไมถึงความเปนผูยนิดีนักในสุขเวทนา สุขเวทนาของ 
 เขานั้นยอมดับไป เพราะสุขเวทนาดับ ก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้น เขาถูกทุกขเวทนากระทบเขาแลว 
 ก็ไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน ครํ่าครวญ ตบอก ไมถึงความหลงไหล แมสุขเวทนาน้ัน 
 เกิดขึ้นแกอริยสาวกแลว ก็ไมครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุที่ไดอบรมกาย แมทุกขเวทนาเกดิขึ้น 
 ก็ไมครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุที่ไดอบรมจิต ดูกรอัคคิเวสสนะ แมสุขเวทนาเกิดขึ้นแกอริย- 
 *สาวกผูใดผูหน่ึง ก็ไมครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุที่ไดอบรมกาย แมทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม 
 ครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุที่ไดอบรมจิตทั้งสองอยางนี้ ดังนี้ ดูกรอัคคิเวสสนะ บุคคลที่มีกาย 
 อบรมแลว มีจิตอบรมแลวเปนอยางนี้แหละ. 
      สัจจกนิครนถทูลวา เมื่อเปนอยางนี้ ขาพเจาเลื่อมใสตอพระโคดม เพราะพระโคดม 
 มีกายอบรมแลว มีจิตอบรมแลว. 
                       ทรงชี้แจงเร่ืองเวทนา 
      [๔๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอัคคิเวสสนะ วาจาน้ีทานนํามาพูดเทียบกับเราโดยแท 
 แตวาเราจะบอกแกทาน ดูกรอคัคิเวสสนะ เมือ่ใดแลเราปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร 
 ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อนั้นจิตของเรานั้นถูกสุขเวทนาทีเ่กดิขึ้นครอบงําต้ังอยู หรือถูกสุขเวทนา 
 ที่เกิดขึ้นครอบงําต้ังอยู ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีไดเลย. 
      ส. สุขเวทนาอันเกิดขึ้นที่พอจะครอบงําจิตต้ังอยู หรือทุกขเวทนาอันเกดิขึ้นที่พอจะ 
 ครอบงําจิตต้ังอยู เวทนาเชนนั้นยอมไมเกิดขึ้นแกพระโคดมผูเจริญโดยแท. 
      [๔๑๑] พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทําไมเวทนาทั้ง ๒ นั้น จะไมพึงมีแกเรา ดกูรอัคคิเวสสนะ 
 เราจะเลาใหฟง เมื่อเรายังเปนโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู กอนตรัสรู ไดมีความดาํริดังนี้วา ฆราวาส 
 เปนที่คับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนชองวาง การที่เราอยูครองเรือน จะประพฤติ 
 พรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์ดุจสังขทีเ่ขาขัดแลว ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผม 
 และหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เรากําลังเปนหนุม 
 มีเกศาดําสนิทยังหนุมแนน ต้ังอยูในปฐมวัย เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมปรารถนาจะใหบวช 
 มีพระพักตรอาบดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสงอยู ไดปลงผมและหนวดแลว นุงหมผากาสาวพัสตร 
 ออกบวชเปนบรรพชิต. เมื่อบวชแลว ก็เสาะหาวา อะไรเปนกุศล เมื่อแสวงหาทางอันสงบ 
 อยางประเสริฐเยี่ยม จึงเขาไปถึงสํานักทานอาฬารดาบสกาลามโคตร แลวกลาวกะอาฬารดาบส 
 ดังนี้วา ทานกาลามะ ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. เมื่อเรากลาวอยางนี ้
 แลว ทานอาฬารดาบส กาลามโคตร จึงกลาวกะเราวา เชิญทานอยูเถิด ธรรมที่วิญูชนพึง 
 บรรลุอยู เพราะทําใหแจงดวยความรูยิ่งเอง ตามแบบอาจารยของตน ตอกาลไมนานนี้ ก็เชนเดียว 
 กัน. เราก็ศึกษาธรรมนั้นเร็วไว มิไดชา. ชั่วขณะหุบปากเจรจาปราศรัยเทานั้น ก็กลาวไดซ่ึงญาณ 
 วาทและเถรวาท และทั้งเราทั้งผูอื่นก็ทราบชัดวา เรารูเราเห็น. เราจึงดําริตอไปวา ทานอาฬารดาบส 
 กาลามโคตร ไมบอกธรรมนี้วา เราทําใหแจง ดวยความรูยิ่งเองแลวเขาถึงอยู ดวยเหตุสักวา 
 ความเชื่ออยางเดียว โดยท่ีแท ทานอาฬารดาบส กาลามโคตร ก็รูเห็นธรรมนี้อยู. คร้ังนั้น 



 เราเขาไปหาทานอาฬารดาบส กาลามโคตรแลวถามวา ทานกาลามะ ทานทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ 
 ดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอกดวยเหตุเทาไร? เมื่อเราถามอยางนี้แลว ทานอาฬารดาบสก็ 
 บอกสมาบัติชั้นอากิญจัญญาตนะ. เราจึงดําริวา มิใชมีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา 
 แตทานอาฬารดาบส กาลามโคตร เทานั้น แมเราก็มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา 
 เหมือนกัน ถากระไร เราพึงพากเพียรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ทานอาฬารดาบส กาลามโคตร 
 บอกวา เราทําใหแจงดวยความรูยิ่งเอง แลวเขาถึงอยู. เราก็ทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้นดวยความรูยิ่งเอง 
 เขาถึงอยูเร็วไว มิไดเนิ่นชา. คร้ังนั้นเราเขาไปหาทานอาฬารดาบสกาลามโคตรแลว ถามวา ทาน 
 กาลามะ ทานทาํใหแจงซ่ึงธรรมนี้ดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอก ดวยเหตุเทานี้หรือ? 
      ทานอาฬารดาบสก็บอกวา ดูกรทานผูมีอายุ เราทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ดวยความรูยิ่งเอง 
 บรรลุแลวจึงบอก ดวยเหตุเทาน้ีแหละ. เราจึงบอกวา ดูกรทานผูมีอายุแมขาพเจาก็ทําใหแจงซ่ึง 
 ธรรมน้ีดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวอยู ดวยเหตุเทานี้. 
      ทานอาฬารดาบสกลาววา ดูกรผูมีอายุ เปนลาภของพวกเรา พวกเราไดดีแลว ที่ไดเห็น 
 สพรหมจารีเชนทาน เราทําใหแจงซ่ึงธรรมใด ดวยความรูยิ่งเองบรรลุแลวจึงบอกได ทานกท็ําให 
 แจงซ่ึงธรรมนั้นดวยความรูยิง่เอง บรรลุแลวอยูทานทําใหแจงซ่ึงธรรมใดดวยความรูยิ่งเอง บรรลุ 
 แลวอยู เราก็ทาํใหแจงซ่ึงธรรมนั้นดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอก ดวยประการดังนี้ เรารู 
 ธรรมใด ทานก็รูธรรมน้ัน ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมน้ัน เปนอันวาเราเชนใด ทานก็รูเชนนัน้ 
 ทานเชนใด เราก็เชนนั้น ดวยประการดังนี้ มาเถิด บัดน้ี เราทั้งสองจะอยูรวมกันปกครอง 
 คณะน้ี. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานอาฬารดาบส กาลามโคตร ทั้งที่เปนอาจารยเรา ก็ยกยองเราผู 
 เปนศิษยเสมอดวยตนดวย บูชาเราดวยการบูชาอยางดดีวย. เราจึงมีความแนใจวา ธรรมน้ีไมเปน 
 ไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพ่ือความคลายกําหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง 
 เพ่ือความตรัสรูพรอม เพ่ือนิพพาน เพียงแตเปนไปเพ่ือความเขาถึงอากิญจัญญายตนภพเทานั้น. 
 เราไมพอใจธรรมนั้นระอาธรรมนั้น จึงหลีกไป. 
      [๔๑๒] ดูกรอัคคิเวสสนะ เราเสาะหาวา อะไรเปนกุศล เมือ่แสวงหาทางอันสงบ 
 อยางประเสริฐเยี่ยม จึงเขาไปถึงสํานักทานอุททกดาบส รามบุตรแลวกลาววา ทานรามะ ขาพเจา 
 ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. เมื่อกลาวอยางนี้แลว ทานอุททกดาบส รามบุตร 
 จึงกลาวกะเราวา เชิญทานอยูเถิด ธรรมที่วิญูชนพึงบรรลุเพราะทําใหแจงดวยความรูยิ่งเอง ตาม 
 แบบอาจารยของตนอยูตอกาลไมนาน นี้ก็เปนเชนเดียวกัน. เราก็ศึกษาธรรมนั้นเร็วไวมิไดชา. 
 ชั่วขณะหุบปากเจรจาปราศรัยเทานั้น ก็กลาวไดซ่ึงญาณวาท และเถรวาท และทั้งเรา ทั้งผูอื่นก็ 
 ทราบชัดวา เรารูเราเห็น. เราจึงดําริตอไปวา ทานรามะไมบอกวา ธรรมน้ีเราทําใหแจงดวยความรู 
 ยิ่งเอง แลวเขาถึงอยู ดวยเหตุสักวาความเชื่ออยางเดียว โดยที่แท ทานรามะก็รูเห็นธรรมนี้อยู. 
      คร้ังนั้น เราเขาไปหาทานอทุทกดาบส รามบุตร แลวถามวา ทานรามะ ทานทําใหแจง 
 ซ่ึงธรรมนี้ดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอก ดวยเหตุเทาไร? เมื่อเราถามอยางนี้แลว ทาน 
 อุททกดาบส รามบุตร ก็บอกสมาบัติชั้นแนวสัญญานาสัญญายตนะ. เราจึงดําริวา มิใชมีศรัทธา 



 วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา แตทานรามะเทาน้ัน แมเราก็มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ 
 ปญญาเหมือนกัน ถากระไร เราจึงพากเพียร เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ทานรามะบอกวา เราทําใหแจง 
 ดวยความรูยิ่งแลวเขาถึงอยู. เราก็ทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้นดวยความรูยิ่งเองเขาถึงอยูเร็วไวมิได 
 เนิ่นชา. 
      คร้ังนั้น เราเขาไปหาอุททกดาบส รามบุตร แลวถามวา ทานรามะ ทานทําใหแจงซ่ึง 
 ธรรมน้ันดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอก ดวยเหตุเทาไร? ทานอุททกดาบสก็บอกวา ดูกร 
 ทานผูมีอายุ เราทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอก ดวยเหตุเทานี้แหละ. 
 เราก็บอกวา ดูกรทานผูมีอายุ แมขาพเจาก็ทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ดวยความรูยิง่เอง บรรลุแลว ดวย 
 เหตุเทานี้. 
      ทานอุททกดาบสกลาววา ดูกรทานผูมีอายุ เปนลาภของพวกเรา พวกเราไดดีแลว ที่ได 
 เห็นสพรหมจารีเชนทาน เราทาํใหแจงซ่ึงธรรมใดดวยความรูยิ่งเองบรรลุแลวจึงบอก ทานก็ทําให 
 แจงซ่ึงธรรมนั้น ดวยความรูยิง่เอง บรรลุแลวอยู ทานทําใหแจงซ่ึงธรรมใด ดวยความรูยิ่งเอง 
 บรรลุแลวอยู เราก็ทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้นดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอก ดวยประการดงันี้ 
 เรารูธรรมใด ทานก็รูธรรมน้ัน ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมน้ัน เปนอันวา เราเชนใด ทานก็เชนนั้น 
 ทานเชนใด เราก็เชนนั้น ดวยประการดังนี้ มาเถิด บัดน้ี เราทั้ง ๒ จะอยูรวมกนัปกครองคณะนี้ 
 ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานอุททกดาบส รวมบุตรทั้งที่เปนอาจารยเรา ก็ยกยองเราผูเปนศิษยเสมอ 
 ดวยตนดวย บูชาเราดวยการบูชาอยางดดีวย. เราจึงมีความแนใจวา ธรรม (สมาบัติ ๘) นี้ ไม 
 เปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพ่ือความคลายกําหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง 
 เพ่ือความตรัสรูพรอม เพ่ือนิพพาน เพียงแตเปนไปเพ่ือความเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ 
 เทานั้น. เราไมพอใจธรรมนั้น ระอาธรรมนั้น จึงไดหลีกไป. 
      [๔๑๓] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรานั้นแล เสาะหาวาอะไรเปนกุศล เมื่อแสวงหาทางอันสงบ 
 อยางประเสริฐเยี่ยม จึงเทีย่วจาริกไปในมคธชนบท โดยลําดับ ก็ลุถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม 
 ไดเห็นภูมิภาคที่นาร่ืนรมย แนวปาเขียวสดเปนที่เบิกบานใจ แมน้ําไหล มีน้ําใสสะอาด มทีาน้ํา 
 สะอาดดี นาร่ืนรมย โคจรคามก็ต้ังอยูโดยรอบ จึงดําริวา ภูมิภาคนาร่ืนรมย แนวปาเขียวสด 
 เปนที่เบิกบานใจ แมน้ําไหล มีน้ําใสสะอาด มทีาน้ําสะอาดดี นาร่ืนรมย โคจรคามก็ต้ังอยูโดย 
 รอบ สถานที่เชนนี้ เปนที่สมควรบําเพ็ญเพียรแหงกุลบุตรผูตองการจะบําเพ็ญเพียร จึงนั่งลง 
 ณ ที่นั้น ดวยคิดวา ที่นี้เหมาะแกการบําเพ็ญเพียร. 
                          อุปมา ๓ ขอ 
      [๔๑๔] ดูกรอัคคิเวสสนะ คร้ังนั้น อุปมา ๓ ขอ อันนาอัศจรรยยิ่งนักเราไมเคยไดยิน 
 มาในกาลกอน มาปรากฏแจมแจงแกเรา. 
      อุปมาขอ ๑ วา เปรียบเหมือนไมสดมยีางที่เขาวางไวในน้ํา. บุรุษถือเอาไมสไีฟมาสีเขา 
 ดวยหวังวา เราจักใหไฟเกิดปรากฏขึ้น. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความน้ันเปนไฉน บุรุษ 
 นั้นเอาไมสีไฟสีลงที่ไมสดมียางที่เขาวางไวในน้ํา พึงใหไฟเกิดปรากฏขึ้นไดบางหรือหนอ? 



      สัจจกนิครนถทูลวา ขอนี้เปนไปไมไดเลย พระโคดมผูเจริญ นั่นเปนเพราะอะไร เปน 
 เพราะไมสดน้ันมียางทั้งเขาวางไวในน้ํา บุรุษน้ันก็มีแตความเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลา. 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
 ยังไมหลีกออกจากกามดวยกาย ยังมีความพอใจ ความรักใคร ความหลง ความกระหาย และ 
 ความกระวนกระวายเพราะกาม ในกามทั้งหลายยังมิไดละ และมิไดระงับคืนเสียดวยดีในภายใน. 
 สมณะหรือพราหมณผูเจริญเหลานั้น แมเสวยทุกขเวทนาทีก่ลา หยาบ เผ็ดรอน อันเกิดขึ้นเพราะ 
 ความเพียรก็ดี หรือไมไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้นก็ดี ก็เปนผูไมควรเพ่ือรู เพ่ือเห็น เพ่ือความ 
 ตรัสรูดีอันประเสริฐ. นี้แลอุปมาขอที่ ๑ อันนาอัศจรรยยิ่งนัก เราไมเคยฟงมาในกาลกอน มาปรากฏ 
 แจมแจงแลวแกเรา. 
      [๔๑๕] อุปมาขอที่ ๒ วา เปรียบเหมือนไมสดมียางที่เขาวางไวบนบกหางจากน้ํา. บุรุษ 
 ถือเอาไมสีไฟมาสีเขาดวยหวังวา เราจักใหไฟเกิดปรากฏขึน้. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญ 
 ความน้ันเปนไฉน บุรุษน้ันเอาไมสีไฟสีลงที่ไมสดมียางที่เขาวางไวบนบกหางจากน้ํา พึงใหไฟเกิด 
 ปรากฏขึ้นไดบางหรือหนอ? 
      สัจจกนิครนถทูลวา ขอนี้เปนไปไมไดเลย พระโคดมผูเจริญ นั่นเปนเพราะอะไร เปน 
 เพราะไมสดอนัมียาง ถึงเขาวางไวบนบกหางจากน้ํา บุรุษน้ันก็มีแตความเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลา. 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณเหลาใด เหลาหน่ึง 
 แมหลีกออกจากกามดวยกายแลว แตยังมีความพอใจ ความรักใคร ความหลง ความกระหาย 
 และความกระวนกระวายเพราะกาม ในกามทั้งหลายยังมิไดละ และมิไดระงับคืนเสียดวยดีภายใน. 
 สมณะหรือพราหมณผูเจริญเหลานั้น แมเสวยทุกขเวทนาทีก่ลา หยาบ เผ็ดรอน อันเกิดขึ้นเพราะ 
 ความเพียรก็ดี หรือไมไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้นก็ดี ก็เปนผูไมควรเพ่ือรู เพ่ือเห็น เพ่ือความ 
 ตรัสรูดีอันประเสริฐ. นี้แลอุปมาขอที่ ๒ อันนาอัศจรรยยิ่งนัก ที่เราไมเคยฟงมาในกาลกอน 
 มาปรากฏแจมแจงแลวแกเรา. 
      [๔๑๖] อุปมาขอที่ ๓ อื่นอีกวา เปรียบเหมือนไมอันแหงสนิทที่เขาวางไวบนบกหางจาก 
 น้ํา. บุรุษถือเอาไมสีไฟมาสีเขาดวยหวังวา เราจักใหไฟเกิดปรากฏขึ้น. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทาน 
 จะสําคัญความน้ันเปนไฉน บุรุษน้ันเอาไมสีไฟสีลงที่ไมอันแหงสนิทที่เขาวางไวบนบกหางจากน้ํา 
 พึงใหไฟเกิดปรากฏขึ้นไดบางหรือหนอ? 
      สัจจกนิครนถทูลวา เปนอยางนั้น พระโคดมผูเจริญ นั่นเปนเพราะอะไร เปนเพราะไม 
 แหงสนิท ทั้งเขาวางไวบนบกหางจากน้ํา. 
      ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณเหลาใด เหลาหน่ึง หลีก 
 ออกจากกามดวยกายแลว ทั้งละและระงับความพอใจ ความรักใคร ความหลง ความระหาย 
 และความกระวนกระวายเพราะกาม ในกามทั้งหลายเสียดวยดีในภายในแลว. สมณะหรือพราหมณ 
 ผูเจริญเหลานัน้ แมเสวยทุกขเวทนาที่กลา หยาบ เผ็ดรอน อนัเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็ด ี
 หรือไมไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้นก็ดี ก็เปนรูควรเพ่ือผู เพ่ือเห็น และเพ่ือความตรัสรูดีอันประ- 



 *เสริฐ. นี้แลอุปมาขอที่ ๓ อันนาอัศจรรยยิ่งนัก เราไมเคยฟงมาในกาลกอนมาปรากฏแจมแจงแลว 
 แกเรา. อุปมาทั้ง ๓ ขออันไมนาอัศจรรย เราไมเคยไดฟงมาในกาลกอนเหลาน้ีแหละ มาปรากฏ 
 แจมแจงแลวแกเรา. 
      [๔๑๗] ดูกรอัคคิเวสสนะ เราน้ันมีความดาํริวา ถากระไร เราพึงกดฟนดวยฟน เอาลิ้น 
 ดันเพดานไวใหแนน เอาจิตขมคั้นจิตใหเรารอน. เรานั้นก็กดฟนดวยฟน เอาลิ้นดันเพดานไว 
 แนน เอาจิตขมคั้นจิตใหเรารอน เมื่อเราทําดงันั้นเหงื่อก็ไหลออกจากรักแรทั้ง ๒ ขาง. เปรียบ 
 เหมือนบุรุษมีกําลัง จับบุรุษที่มีกําลังนอยกวา ที่ศีรษะหรือที่คอ แลวบีบค้ันรัดไวใหแนน ฉะนั้น. 
 ดูกรอัคคิเวสสนะ เราปรารภความเพียรไมยอหยอน มีสติต้ังมั่น มิไดฟนเฟอน แตมีกายกระวน 
 กระวายไมสงบระงับ เพราะความเพียรที่ทนไดยากเสียดแทงอยู. แตทุกขเวทนาที่เกดิขึ้นเห็นปานนี้ 
 มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได. 
                 ความตางกันในการบําเพ็ญทุกกรกิริยา 
      [๔๑๘] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงเจริญฌานอันไมมีลมปราณ 
 เถิด เราก็กลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากและทางจมูก. เมื่อเรากลั้นลมหายใจออก 
 และลมหายใจเขาทางปากและทางจมูก ลมก็ออกทางชองหูทัง้ ๒ ขาง มีเสียงดังอูๆ เหมือนเสียง 
 สูบชางทองที่เขาสูบอยู ฉะนัน้. ดูกรอัคคิเวสสนะ เราปรารภความเพียรไมยอหยอน มีสติต้ังมั่น 
 ไมฟนเฟอน แตมีกายกระวนกระวาย ไมสงบระงับ เพราะความเพียรที่ทนไดยากเสียดแทงอยู 
 แตทุกขเวทนาที่เกิดขึน้เห็นปานนี้ มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได. 
      [๔๑๙] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงเจริญฌานอันไมมีลมปราณ 
 เถิด. เรากลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมกู. และทางชองหู. เมื่อเรากลั้นลม 
 หายใจออก และลมหายใจเขาทางปากทางจมกู และทางชองหู ลมเปนอันมากก็เสียดแทงศีรษะ 
 เหมือนบุรุษที่มีกําลัง เอามดีโกนที่คมเชอืดศีรษะ ฉะนั้น. ดูกรอัคคิเวสสนะ เราปรารภความเพียร 
 ไมยอหยอนมสีติต้ังมั่น ไมฟนเฟอน แตมีกายกระวนกระวาย ไมสงบระงับ เพราะความเพียร 
 ที่ทนไดยากเสียดแทงอยู. แตทุกขเวทนาที่เกดิขึ้นเห็นปานนี ้มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได. 
      [๔๒๐] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงเจริญฌาน อันไมมีลม 
 ปราณเถิด. เราก็กลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูกและทางชองหู. เมื่อกลั้น 
 ลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มีทุกขเวทนาในศีรษะเปนอันมาก 
 เหมือนบุรุษที่มีกําลังเอาเชือกหนังอันมั่นรัดเขาที่ศีรษะ ฉะน้ัน. ดูกรอัคคิเวสสนะ เราปรารภความ 
 เพียรไมยอหยอนมีสติต้ังมั่น ไมฟนเฟอน แตมีกายกระวนกระวาย ไมสงบระงับ เพราะความเพียร 
 ที่ทนไดยากเสียดแทงอยู. แตทุกขเวทนาที่เกดิขึ้นเห็นปานนี ้มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได. 
      [๔๒๑] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงเจริญญานอันไมมีลมปราณ 
 เถิด. เราก็กลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูก และทางชองหู. เมื่อกลั้นลมหายใจ 
 ออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มีลมเปนอันมากบาดทอง เหมือนนายโค 
 ฆาต หรือลูกมือของนายโคฆาตผูฉลาด เอามดีสําหรับแลโคที่คมเถือแลทอง ฉะนั้น. ดูกรอคัคิ- 



 *เวสสนะ เราปรารภความเพียรไมยอหยอน มีสติต้ังมั่น ไมฟนเฟอน แตมีกายกระวนกระวาย 
 ไมสงบระงับ เพราะความเพียรที่ทนไดยากเสยีดแทงอยู. แตทุกขเวทนาที่เกดิขึ้นเห็นปานนี ้มิได 
 ครอบงําจิตเราต้ังอยูได. 
      [๔๒๒] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงเจริญฌาน อันไมมีลม 
 ปราณเถิด. เราก็กลั้นลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูกและทางชองหู เมื่อเรากลั้น 
 ลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มีความเรารอนในรางกายเปน 
 อันมาก เหมือนบุรุษที่มีกําลัง ๒ คนชวยกันจับบุรุษคนหนึ่งที่มีกําลังนอยกวา ที่แขนทั้ง ๒ ขาง 
 แลว ใหเรารอน อบอาวอยู ใกลหลุมถานเพลิง ฉะนั้น. ดูกรอคัคิเวสสนะ เราปรารภความเพียร 
 ไมยอหยอน มสีติต้ังมั่นไมฟนเฟอน แตมีกายกระวนกระวาย ไมสงบระงับ เพราะความเพียร 
 ที่ทนไดยากเสียดแทงอยู. แตทุกขเวทนาที่เกดิขึ้นเห็นปานนี ้มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได. 
      ดูกรอัคคิเวสสนะ เทวดาทัง้หลายเห็นเราเขาแลวพากันกลาววา พระสมณโคดมทํากาละ 
 แลว. บางพวกกลาววา พระสมณโคดมยังมิไดทํากาละ แตก็จะทํากาละ บางพวกกลาววา พระ 
 สมณโคดมไมทํากาละ ทั้งจะไมทํากาละ พระสมณโคดมจะเปนพระอรหันต การอยูเห็นปานนี้ 
 นั้น เปนวิหารหารธรรมของทานผูเปนพระอรหันต. 
      [๔๒๓] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงปฏิบัติอดอาหารเสียโดย 
 ประการทั้งปวงเถิด. ขณะนั้น พวกเทวดาเขามาหาเราแลวกลาววาขาแตทานผูนิรทุกข ทานอยา 
 ปฏิบัติอดอาหารโดยประการทั้งปวงเลย ถาทานจักปฏิบัติอดอาหารโดยประการทั้งปวง พวกขาพเจา 
 จะแทรกโอชาหารอันเปนทิพยตามขุมขนแหงทาน ทานจะไดยังอัตภาพใหเปนไปดวยโอชาหารนั้น. 
 เรามีความดําริวา เราปฏิญญาวาจะตัดอาหารโดยประการทั้งปวง แตเทวดาเหลานี้จะแทรกโอชาหาร 
 อันเปนทิพยตามขุมขนแหงเรา เราจะยังมีอตัภาพใหเปนไปดวยโอชาหารนั้น การปฏิญญาไวนั้นก ็
 เปนมุสาแกเราเอง. เราจึงกลาวหามเทวดาเหลานั้นวา ขอนัน้ไมควร. 
      [๔๒๔] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงกินอาหารใหนอยลงๆ 
 เพียงซองมือหน่ึงๆ บาง เทาเยื่อในเม็ดถ่ัวเขยีวบาง เทาเยื่อในเม็ดถ่ัวพูบาง เทาเยื่อในเม็ดถ่ัวดํา 
 บาง เทาเยื่อในเม็ดบัวบาง. เราก็กินอาหารใหนอยลงๆ ดังนั้นจนมีรางกายซูบผอมยิ่งนัก เพราะเปน 
 ผูมีอาหารนอยนั้น เหลือแตอวัยวะใหญนอย เหมือนเถาวัลยที่มีขอมาก หรือเถาวัลยที่มขีอดํา 
 เนื้อตะโพกก็ลบีเหมือนกีบอูฐ กระดูกสันหลังก็ผุดเปนหนาม เหมือนเถาวัลย [หนามรอบขอ] 
 ซ่ีโครงทั้ง ๒ ขาง ขึ้นสะพร่ัง เหมือนกลอนศาลาเกาที่สะพร่ังอยู ดวงตาทั้ง ๒ ก็ลึกเขาไปในเบา 
 ตาเหมือนดวงดาวในบอน้ําอันลึก ปรากฏอยู หนังศีรษะบนศีรษะก็เห่ียวหดหู เหมือนลูกน้ําเตา 
 ที่เขาตัดมายังดิบ ตองลมและแดดเขาก็เห่ียวไป. เรานึกวาจะลูบพ้ืนทองก็จับถึงกระดูกสันหลัง 
 เมื่อนึกวา จะลบูกระดูกสันหลัง ก็จับถึงพ้ืนทอง เพราะพ้ืนทองของเราติดแนบถึงกระดูกสันหลัง 
 เมื่อนึกวา จะถายอุจจาระหรือปสสาวะ ก็ซวนแซลมลง ณ ที่นั้น. เมื่อจะใหกายสบายบาง เอา 
 ฝามือลูบตัวเขา ขนทั้งหลายทีม่ีรากเนาก็หลุดรวงจากกายเพราะเปนผูมอีาหารนอย. มนุษยทั้งหลาย 
 เห็นเราเขาแลวก็กลาววา พระสมณโคดมดําไป บางพวกก็พูดวา พระสมณโคดมไมดํา เปนแต 



 คล้ําไป บางพวกก็พูดวา ไมดํา ไมคล้ํา เปนแตพรอยไป. เรามีผิวพรรณบริสุทธิ์เปลงปลั่ง 
 แตเสียผิวไป กเ็พราะเปนผูมอีาหารนอยเทานัน้. 
      [๔๒๕] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
 ในอดีต ในอนาคต หรือในปจจุบันนี้ ที่เสวยทกุขเวทนากลา หยาบ เผ็ดรอน ที่เกิดขึน้เพราะ 
 ความเพียร ทุกขเวทนานั้น อยางยิ่งก็เพียรเทาน้ีไมเกินกวานีข้ึ้นไป. แตเราก็ยังมิไดบรรลุญาณ 
 ทัสสนะอันวิเศษที่พอแกพระอริยะซ่ึงยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวยทุกกรกิริยาอันเผด็รอนนี้. ชะรอย 
 ทางแหงความตรัสรูพึงเปนทางอื่นกระมัง. เราจึงมีความดําริวา เราจําไดอยู เมื่อคราวงานของทาว 
 สักกาธิบดีซ่ึงเปนพระบิดา เรานั่งอยูใตรมตนหวาอันเย็น ไดสงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจาก 
 อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวิเวกอยู ทางนั้น 
 พึงเปนทางแหงความตรัสรูกระมัง. เรามีวิญญาณตามระลึกดวยสติวา ทางนั้นเปนทางแหงความ 
 ตรัสรู. เราจึงมีความดําริวา เรากลัวความสุขที่เวนจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือ แลวเรา 
 ก็ดําริตอไปวา เราไมกลัวสุขเชนนั้นเลย. 
      [๔๒๖] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริตอไปวา ความสุขนั้น เราผูมีกายถึงความซูบ 
 ผอมมาก ไมทาํไดงายเพ่ือจะบรรลุ ถากระไร เราพึงกินอาหารหยาบ คือขาวสุกและกุมมาสเถิด. 
 เราก็กินอาหารหยาบคือขาวสุกและกุมมาส. ครั้งนั้น ภิกษุทั้ง ๕ ที่เฝาบํารุงเราดวยหวังวา 
 พระสมณะโคดมบรรลุธรรมใด จักบอกธรรมนั้นแกเราทั้งหลาย. เมื่อใด เรากินอาหารหยาบ 
 คือขาวสุกและ กุมมาส เมื่อนั้นภิกษุทั้ง ๕ นั้นก็ระอาหลีกไปดวยเขาใจวา พระสมณโคดมมกัมาก 
 คลายความเพียรเวียนมาเพ่ือความเปนผูมกัมากเสียแลว. 
      [๔๒๗] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรากินอาหารหยาบใหกายมีกําลงัแลว สงัดจากกาม สงัดจาก 
 อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู. แมสุขเวทนาที ่
 เกิดขึ้นเห็นปานนี้ ก็มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได. เราบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจติ 
 ณ ภายใน เปนธรรมเอกผดุขึน้ เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิด 
 แตสมาธิอยู. เรามีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุ 
 ตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข. เราบรรลุ 
 จตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมสีุข เพราะละสุขละทุกข และดบัโสมนัส และโทมนัสในกอน 
 เสียได มีอเุบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. แมสุขเวทนาทีเ่กดิขึ้นเห็นปานนี ้ก็มิไดครอบงําจิต 
 เราต้ังอยูได. เราเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควร 
 แกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ก็โนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ. เรายอม 
 ระลึกชาติที่เคยอยูอาศัยในกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหน่ึงชาติบาง สองชาติบาง ฯลฯ ระลึก 
 ชาติที่เคยอยูอาศัยไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ ทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้. ดูกรอัคคิเวสสนะ 
 ในปฐมยามแหงราตรี เราไดบรรลุวิชชาที่ ๑ อันนี้ เมื่อเราไมประมาท มีความเพียร สงจิตไปอยู 
 อวิชชาเรากําจดัเสียแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืดเรากําจดัเสียแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลว. 
 แมสุขเวทนาทีเ่กิดขึ้นแลวเห็นปานนี้ ก็มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได. 



                      ตรัสการบรรลุวิชชาที่ ๒ 
      [๔๒๘] เราเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ กโ็นมนอมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ. เราเห็นหมูสัตว 
 ที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุ 
 อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ ดูกรอัคคิเวสสนะ 
 ในมัชฌิมยามแหงราตรี เราไดบรรลุวิชชาที่ ๒ อันนี้ เมื่อเราไมประมาท มีความเพียร สงจิตไป 
 อยู อวิชชาเรากําจัดเสียแลว วชิชาเกิดขึ้นแลว ความมืดเรากําจัดเสียแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลว. 
 แมสุขเวทนาทีเ่กิดขึ้นแลวเห็นปานนี้ ก็มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได. 
      [๔๒๙] เราเมื่อมีจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ กน็อมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ. ยอมรูชัดตามเปน 
 จริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุขนิโรธคามินปีฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสว- 
 *สมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเรารูเห็นอยางนี้ จิตก็หลุดพนแลว แมจาก 
 กามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวา พนแลว รูชัดวา 
 ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําๆ เสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี. 
 ดูกรอัคคิเวสสนะ ในปจฉิมยามแหงราตรี เราไดบรรลุวิชชาที่ ๓ อันนี้ เมื่อเราไมประมาท มีความ 
 เพียร สงจิตไปอยู อวิชชาเรากาํจัดเสียแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืดเรากําจัดเสียแลว แสง 
 สวางเกิดขึ้นแลว. แมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นแลวเห็นปานนี้ ก็มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได. 
      [๔๓๐] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรารูเฉพาะอยูวา เปนผูแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย. 
 ถึงแมบุคคลคนหนึ่งๆ สําคัญเราอยางนี้บางวา พระสมณโคดมแสดงธรรมปรารภเราเทานั้น. ทาน 
 อยาพึงเห็นอยางนั้น พระตถาคตยอมแสดงธรรมแกบุคคลเหลานั้นโดยชอบ เพ่ือประโยชนใหรู 
 แจงอยางเดยีว. เราประคองจิต สงบต้ังมั่น ทําใหเปนสมาธิ ณ ภายใน ในสมาธินิมิตเบ้ืองตน 
 จนจบคาถาน้ันทีเดยีว เราอยูดวยผลสมาธิเปนสุญญะ ตลอดนิตยกาล. 
      ส. ขอนี้ ควรเชื่อตอพระโคดมผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็แตพระโคดม 
 ยอมรูเฉพาะวา พระองคเปนผูหลับในกลางวันบางหรือ? 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ เรารูเฉพาะอยูวา ในเดือนทายฤดูรอน เรากลับจากบิณฑบาตใน 
 กาลภายหลังภัต ปูสังฆาฏิใหเปน ๔ ชั้น แลวเปนผูมีสติสัมปชัญญะ กาวลงสูความหลับโดยขาง 
 เบ้ืองขวา. 
      ส. พระโคดมผูเจริญ สมณะและพราหมณเหลาหน่ึง ยอมกลาวขอนั้นในความอยูดวย 
 ความหลง. 
      พ. บุคคลเปนผูหลงหรือเปนผูไมหลง ดวยเหตุเพียงเทานัน้ หามิได ก็บุคคลเปนผูหลง 
 หรือเปนผูไมหลง ดวยเหตุใด ทานจงฟงเหตุนั้น จงทําในใจใหดีเราจักกลาว บัดน้ี. 
      สัจจกนิครนถทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
                    ตรัสความเปนผูหลงและไมหลง 



      [๔๓๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอัคคิเวสสนะ ก็อยางไร บุคคลเปนผูหลง อาสวะ 
 ทั้งหลายอันทําใหเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม ใหเกิดความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข 
 ใหมีชาติชรามรณะตอไป บุคคลผูใดผูหน่ึงยงัละไมไดแลว เรากลาวบุคคลผูนั้นวา เปนผูหลง 
 บุคคลนั้นเปนผูหลง เพราะเหตุยังละอาสวะทัง้หลายไมได อาสวะท้ังหลายอันทําใหเศราหมอง 
 ใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติชรามรณะตอไป บุคคล 
 ผูใดผูหน่ึงละเสียแลว เรากลาวบุคคลผูนั้นวา เปนผูไมหลง บุคคลนั้นนับวา เปนผูไมหลง 
 เพราะเหตุละเสียไดซ่ึงอาสวะทั้งหลาย. ดูกรอัคคิเวสสนะ อาสวะท้ังหลายอันทําใหเศราหมอง 
 ใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติชรามรณะตอไป ตถาคต 
 ละเสียไดแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังวาตนตาลยอดดวน ทาํไมใหเกิดสืบไป 
 ไมมีความเกดิตอไปเปนธรรมดา ดุจเดยีวกนักับตนตาลที่เขาตัดยอดเสียแลว ไมอาจงอกงามได 
 ตอไป. 
                 สัจจกนิครนถสรรเสริญพระผูมีพระภาค 
      [๔๓๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สัจจกนิครนถทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา 
 พระโคดมผูเจริญ เร่ืองที่ทานกลาวมานั้น นาอัศจรรย ไมเคยมี พระโคดมผูเจริญ อันขาพเจา 
 มาสนทนากระทบกระท่ัง ทั้งไตถามดวยถอยคําที่ปรุงแตงมาอยางนี้ก็มผีิวพรรณสดใส ทั้งมีสีหนา 
 เปลงปลั่ง เพราะทานเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระโคดมผูเจริญ ขาพเจาจําไดวา ขาพเจา 
 เปนผูปรารภโตตอบวาทะกะทานปูรณะ กัสสป แมทานปูรณะ กัสสปนั้น ปรารภโตตอบวาทะ 
 กับขาพเจา ก็เอาเร่ืองอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสีย และชักนําใหพูดนอกเร่ือง ทัง้ทําความโกรธเคือง 
 ขัดแคนใหปรากฏ พระโคดมผูเจริญ ขาพเจาจําไดวา ขาพเจาเปนผูปรารภโตตอบวาทะกะทาน 
 มักขลิ โคศาล ... ทานอชิตะ เกสกัมพล ... ทานปกุธะกัจจายนะ ... ทานสัญชัย เวลัฏฐบุตร ... ทาน 
 นิครนถ นาฏบุตร แมทานนิครนถ นาฏบุตรนั้น ปรารภโตตอบวาทะกับขาพเจา ก็เอาเร่ืองอื่นมา 
 พูดกลบเกลื่อนเสียและชักนําใหพูดนอกเร่ือง ทั้งทําความโกรธเคืองขัดแคนใหปรากฏ สวนพระ 
 โคดมผูเจริญอันขาพเจามาสนทนากระทบกระท่ัง ทั้งไตถามดวยถอยคําที่ปรุงแตงมาอยางนี้ ก็มีผิว 
 พรรณสดใส ทั้งมีสีหนาเปลงปลั่ง เพราะทานเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระโคดมผูเจริญ 
 มิฉะนั้น ขาพเจาขอลาไปในบัดน้ี ขาพเจามีกจิมาก มีธุระที่ตองทํามาก. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ทานจงสําคัญกาลที่ควรในบัดน้ีเถิด. 
      คร้ังนั้น สัจจกนิครนถผูนิคันถบุตร ชื่นชม อนุโมทนา พระภาษิตของพระผูมีพระภาค 
 ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ดังนี้แล. 
                      จบ มหาสัจจกสูตร ที่ ๖ 
                       ---------------- 
                       ๗. จูฬตัณหาสังขยสูตร 
                  วาดวยขอปฏิบัติธรรมเปนที่สิ้นตัณหา 
      [๔๓๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 



      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทแหงมิคารมารดา (มหาอุบาสิกาวิสาขา 
 ผูเปนดังวามารดาแหงมิคารเศรษฐี) ในวิหารบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทาวสักกะ 
 จอมเทพ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 คร้ันยืนเรียบรอยแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ กลาวโดยยอ ดวยขอ 
 ปฏิบัติเพียงเทาไร ภิกษุชื่อวานอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน 
 มีความปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวงสวน 
 เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย? 
      [๔๓๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจอมเทพ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีไดสดบัวา ธรรม 
 ทั้งปวงไมควรยึดมั่น ถาขอนี้ ภิกษุไดสดับแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นยอมรูยิ่งซ่ึงธรรมทั้งปวง คร้ันรู 
 ยิ่งซ่ึงธรรมทั้งปวงแลว ยอมทราบชัดธรรมทั้งปวง คร้ันทราบชัดธรรมทั้งปวงแลว ยอมกําหนดรูธรรม 
 ทั้งปวง คร้ันกําหนดรูธรรมทั้งปวงแลว เธอไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สุขก็ดี ทุกขกด็ี 
 มิใชทุกขมิใชสขุก็ดี เธอยอมพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง พิจารณาเห็นความหนาย พิจารณาเห็น 
 ความดับ พิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายน้ัน เมื่อพิจารณาเห็นดังนั้น ยอมไมยึด 
 มั่นสิ่งอะไรๆ ในโลก เมื่อไมยดึมั่น ยอมไมสะดุงหวาดหว่ัน เมื่อไมสะดุงหวาดหว่ัน ยอมดบั 
 กิเลสใหสงบไดเฉพาะตัว และทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทํา 
 เสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ดงันี้ ดูกรจอมเทพ กลาวโดยยอ ดวยขอปฏิบัติเทานี้แล 
 ภิกษุชื่อวานอมไป ในธรรมเปนที่สิ้นแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีความปลอดโปรง 
 จากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐ 
 กวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. 
      ลําดับน้ัน ทาวสักกะจอมเทพ ชื่นชม ยินดี พระภาษิตของพระผูมีพระภาค ถวายอภิวาท 
 พระผูมีพระภาค ทําประทักษิณและหายไปในที่นั้นนั่นเอง. 
               ทาวสักกะเขาไปเยี่ยมพระมหาโมคคัลลานะ 
      [๔๓๕] คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลาน นั่งอยูไมไกลพระผูมีพระภาค ไดมีความดําริ 
 วา ทาวสักกะนัน้ทราบความพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว จึงยินดี หรือวาไมทราบก็ยินด ี
 ถากระไร เราพึงรูเร่ืองทาวสักกะทราบความพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว จึงยินดี หรือวา 
 ไมทราบแลวก็ยินดี. ลําดับน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลาน ไดหายไปในปราสาทของมิคารมารดา 
 ในวิหารบุพพาราม ปรากฏในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส ประหน่ึงวาบุรุษที่กําลังเหยียดแขนทึ่งออกไป 
 หรืองอแขนที่เหยียดเขามา ฉะน้ัน. สมัยนั้น ทาวสักกะจอมเทพ กําลังอิ่มเอบิ พรอมพร่ัง 
 บําเรออยู ดวยทิพยดนตรีหารอยในสวนดอกบุณฑริกลวน. ทาวเธอไดเห็นทานพระมหาโมคคัลลาน 
 มาอยูแตที่ไกล จึงใหหยุดเสียงทิพยดนตรีหารอยไว แลวกเ็ขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานแลว 
 กลาววา ขาแตพระโมคคัลลานผูนฤทุกข นิมนตมาเถิด ทานมาดีแลว นานแลวทานไดทําปริยาย 
 เพ่ือจะมาในทีน่ี้ นิมนตนั่งเถิด อาสนะน้ีแตงต้ังไวแลว. 
      ทานพระมหาโมคคัลลานนั่งบนอาสนะท่ีแตงไวแลว. 



      สวนทาวสักกะจอมเทพ กถื็ออาสนะตํ่าแหงหนึ่ง นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      [๔๓๖] ทานพระโมคคัลลานไดถาม ทาวสักกะผูนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกร 
 ทาวโกสีย พระผูมีพระภาคไดตรัสถึงความนอมไปในธรรมเปนที่สิ้นแหงตัณหาโดยยอแกทาน 
 อยางไร ขอโอกาสเถิด แมขาพเจาจักขอมีสวนเพ่ือจะฟงกถาน้ัน. 
      ทาวสักกะตรัสวา ขาแตทานโมคคัลลาน ขาพเจามีกิจมาก มีธุระที่จะตองทํามาก ทั้งธุระ 
 สวนตัว ทั้งธุระของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส พระภาษิตใดที่ขาพเจาฟงแลวลืมเสียเร็วพลัน พระ- 
 *ภาษิตนั้น ทานฟงดี เรียนดี ทําไวในใจดี ทรงไวดีแลว ขาแตพระโมคคัลลาน เร่ืองเคยมมีาแลว 
 สงครามระหวางเทวดาและอสูรไดประชิดกนัแลว ในสงครามนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ 
 ขาพเจาชนะเทวาสุรสงครามเสร็จสิ้นแลว กลับจากสงครามน้ันแลว ใหสรางเวชยันตปราสาท 
 เวชยันตปราสาทมีรอยชั้น ในชั้นหนึ่งๆ มีกูฏาคารเจ็ดรอยๆ ในกูฏาคารแหงหนึ่งๆ มีนางอัปสร 
 เจ็ดรอยๆ นางอัปสรผูหน่ึงๆ มีเทพธิดาผูบําเรอเจ็ดรอยๆ ขาแตทานพระโมคคัลลาน ทานปรารถนา 
 เพ่ือจะชมสถานที่นาร่ืนรมย แหงเวชยันตปราสาทหรือไม? 
      ทานพระมหาโมคคัลลานรับดวยดุษณีภาพ. 
      พระโมคคัลลานยกยองเวชยันตปราสาท 
                 พระโมคคัลลานยกยองเวชยันตปราสาท 
      [๔๓๗] คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพ และทาวเวสวัณมหาราช นิมนตทานพระมหา 
 โมคคัลลานออกหนาแลว ก็เขาไปยังเวชยันตปราสาท. พวกเทพธิดาผูบําเรอของทาวสักกะ เห็น 
 ทานพระมหาโมคคัลลานมาอยูแตที่ไกล เกรงกลัวละอายอยู ก็เขาสูหองเล็กของตนๆ คลายกะวา 
 หญิงสะใภเห็นพอผัวเขากเ็กรงกลัวละอายอยู ฉะนั้น. คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพ และทาว 
 เวสวัณมหาราช เมื่อใหทานพระมหาโมคคัลลานเที่ยวเดินไปในเวชยันตปราสาท ไดตรัสวา ขาแต 
 ทานพระโมคคัลลาน ขอทานจงดูสถานที่นาร่ืนรมยแหงเวชยนัตปราสาทแมนี้ ขอทานจงดสูถาน 
 ที่นาร่ืนรมยแหงเวชยันตปราสาทแมนี้. 
      ทานพระมหาโมคคัลลานกลาววา สถานที่นาร่ืนรมยของทานทาวโกสนีี้ยอมงดงาม เหมือน 
 สถานที่ของผูที่ไดทําบุญไวในปางกอน แมมนุษยทั้งหลายเห็นสถานที่นาร่ืนรมยไหนๆ เขาแลว 
 กลาวกันวา งามจริง ดุจสถานที่นาร่ืนรมยของพวกเทวดาชัน้ดาวดึงส. 
       ในขณะนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานไดมคีวามดําริวา ทาวสักกะนี้เปนผูประมาทอยูมาก 
 นัก ถากระไร เราพึงใหทาวสักกะนี้สังเวชเถิด จึงบันดาลอิทธาภิสังขาร เอาหัวแมเทากดเวชยันต 
 ปราสาทเขยาใหสั่น สะทาน หว่ันไหว. ทันใดนั้นทาวสักกะจอมเทพ ทาวเวสวัณมหาราช และ 
 พวกเทวดาชั้นดาวดึงส มีความประหลาดมหัศจรรยจิต กลาวกันวา ทานผูเจริญทั้งหลาย นี่เปน 
 ความประหลาดอัศจรรย พระสมณะมีฤทธิ์มาก อานุภาพมาก เอาหัวแมเทากดทิพยพิภพ เขยา 
 ใหสั่น สะทาน หว่ันไหวได. 
                 ตรัสความนอมไปในธรรมเปนที่สิน้ตัณหา 
      [๔๓๘] คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานทราบวา ทาวสักกะจอมเทพมีความสลด 



 จิตขนลุกแลว จึงถามวา ดูกรทาวโกสีย พระผูมีพระภาคไดตรัสความนอมไปในธรรมเปนที่สิ้น 
 แหงตัณหาโดยยนยออยางไร ขอโอกาสเถิด แมขาพเจาจักขอมีสวนเพ่ือฟงกถาน้ัน. 
      ทาวสักกะจงึตรัสวา ขาแตทานพระโมคคัลลานผูนฤทุกข ขาพเจาจะเลาถวาย ขาพเจา 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายอภิวาทแลว จึงไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูล 
 ถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ กลาวโดยยอ ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ภิกษุชือ่วานอมไปแลวใน 
 ธรรมเปนที่สิ้นแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีความปลอดโปรงจากกเิลสเปนเคร่ืองประกอบ 
 ลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทัง้หลาย 
 เมื่อขาพเจาทลูถามอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจอมเทพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดสดับ 
 วา ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น ถาขอนั้นภิกษุไดสดับแลว ภิกษุนั้นยอมรูยิ่งธรรมทั้งปวง คร้ันรูยิ่ง 
 ธรรมทั้งปวงแลว ยอมทราบชดัธรรมทั้งปวง คร้ันทราบชัดธรรมทั้งปวงแลว ยอมกําหนดรูธรรม 
 ทั้งปวง คร้ันกําหนดรูธรรมทั้งปวงดังนั้นแลว เธอไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สุขก็ดี 
 ทุกขก็ดี มิใชทกุขมิใชสุขกด็ี เธอยอมพิจารณาเห็นวาไมเทีย่ง พิจารณาเห็นความหนาย พิจารณา 
 เห็นความดับ พิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายนั้น เมื่อพิจารณาเห็นดังนั้น ก็ไมยึด 
 มั่นสิ่งอะไรๆ ในโลก เมื่อไมยดึมั่น ยอมไมสะดุงหวาดหว่ัน เมื่อไมสะดุงหวาดหว่ันยอม 
 ดับกิเลสใหสงบไดเฉพาะตัว และทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควร 
 ทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี ดังนี้ ดูกรจอมเทพ กลาวโดยยอดวยขอปฏิบัติ 
 เพียงเทานี้แล ภิกษุชื่อวานอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน 
 มีความปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวงสวน 
 เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ขาแตทานพระโมคคัลลาน พระผูมีพระภาค 
 ไดตรัสความนอมไปในธรรมเปนที่สิ้นแหงตัณหา โดยยอแกขาพเจาอยางนีแ้ล. 
      คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลาน ชื่นชมยินดีภาษิตของทาวสักกะ แลวไดหายไปใน 
 หมูเทวดาชั้นดาวดึงส มาปรากฏที่ปราสาทของมิคารมารดา ในวิหารบุพพาราม ประหน่ึงวาบุรุษ 
 ที่กําลังเหยียดแขนที่งอออกไป หรืองอแขนที่เหยียดเขามา ฉะนั้น. 
      คร้ังนั้น พวกเทพธิดาผูบําเรอของทาวสักกะจอมเทพ เมือ่ทานพระมหาโมคคัลลานหลกี 
 ไปแลวไมนาน ไดทูลถามทาวสักกะวา ขาแตพระองคผูนฤทกุข พระสมณะนั้น เปนพระผูมี- 
 *พระภาค ผูพระศาสดาของพระองคหรือหนอ? 
      ทาวสักกะตรัสบอกวา ดูกรเหลาเทพธิดาผูนฤทุกข พระสมณะน้ัน ไมใชพระผูมีพระภาค 
 ผูพระศาสดาของเรา เปนทานพระมหาโมคคัลลานผูเปนสพรหมจารีของเรา. 
      พวกเทพธิดาน้ันทูลวา ขาแตพระองคผูนฤทุกข เปนลาภของพระองคๆ ไดดีแลวทีไ่ด 
 พระสมณะผูมฤีทธิ์มาก มีอานภุาพมากอยางนี้ เปนสพรหมจารีของพระองค พระผูมีพระภาค 
 ผูศาสดาของพระองค คงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากเปนอัศจรรยเปนแน. 
      [๔๓๙] คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลาน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงที่ประทับ 
 ถวายอภิวาทแลว นั่งอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูม ี



 พระภาคยอมทรงทราบวาพระองค เปนผูตรัสความนอมไปในธรรม เปนที่สิ้นแหงตัณหาโดยยอ 
 แกเทพผูมีศักดิม์ากผูใดผูหน่ึงบางหรือหนอ? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมคคัลลาน เรารูเฉพาะอยู จะเลาใหฟง ทาวสักกะจอมเทพ 
 เขามาหาเรา อภิวาทแลว ไดไปยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามเราวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ กลาวโดยยอ ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ภิกษุชื่อวานอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้น 
 แหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีความปลอดโปรงจากกเิลสเปนเคร่ืองประกอบลวงสวน 
 เปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกร- 
 *โมคคัลลาน เมื่อทาวสักกะน้ันถามอยางนี้แลว เราบอกวา ดูกรจอมเทพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได 
 สดับวาธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น ถาขอนั้นภิกษุไดสดับแลว ภิกษุนั้นยอมรูยิง่ธรรมทั้งปวง คร้ัน 
 รูยิ่งธรรมทั้งปวงแลว ยอมทราบชัดธรรมทั้งปวง คร้ันทราบชัดธรรมทั้งปวงแลว ยอมกําหนดรู- 
 *ธรรมทั้งปวง คร้ันกําหนดรูธรรมทั้งปวงแลว เธอไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สุขก็ดี ทุกขก็ด ี
 มิใชทุกขมิใชสขุก็ดี เธอยอมพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง พิจารณาเห็นความหนาย พิจารณาเห็นความดับ 
 พิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายนั้น เมื่อพิจารณาเห็นดังนั้น ยอมไมยึดมั่นสิง่อะไรๆ 
 ในโลก เมื่อไมยึดมั่น ยอมไมสะดุงหวาดหว่ัน เมื่อไมสะดุงหวาดหว่ัน ยอมดับกิเลสใหสงบได 
 เฉพาะตน ยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กจิอื่น 
 เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ดงันี้ ดูกรจอมเทพ กลาวโดยยอ ดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้แล ภิกษุ 
 ชื่อวานอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีความปลอดโปรงจาก 
 กิเลสเปนเคร่ืองประกอบลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐกวา 
 เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกรโมคคัลลาน เราจําไดอยูวา เราเปนผูกลาวความนอมไปในธรรม 
 เปนที่สิ้นแหงตัณหาโดยยอ แกทาวสักกะจอมเทพ อยางนี้แล. 
      พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้จบแลว ทานพระมหาโมคคัลลานชื่นชมยินดีพระ- 
 *ภาษิตของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                     จบ จูฬตัณหาสังขยสูตร ที่ ๗ 
                       --------------- 
                      ๘. มหาตัณหาสังขยสูตร 
                     วาดวยสาติภิกษุมีทิฏฐิลามก 
      [๔๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้น ภิกษุชื่อสาติ ผูเกวัฏฏบุตร (บุตรชาวประมง) มีทิฏฐิอันลามก 
 เห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรายอมรูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา วิญญาณน้ีนั่นแหละ 
 ยอมทองเท่ียว แลนไปไมใชอืน่. 
      ภิกษุมากดวยกันไดฟงวา ภิกษุสาติ ผูเกวัฏฏบุตร มีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา 
 เรายอมรูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา วิญญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทองเทีย่ว แลนไป 



 ไมใชอื่น จึงเขาไปหาสาติภิกษุแลว ถามวา ดูกรทานสาติ ไดยินวา ทานมีทฏิฐิอันลามกเห็นปานนี้ 
 เกิดขึ้นวา เรายอมรูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมพีระภาคทรงแสดงวา วิญญาณน้ีนั่นแหละ ยอม 
 ทองเที่ยว เลนไป ไมใชอื่น ดังนี้ จริงหรือ? 
      เธอตอบวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจายอมรูทั่วถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาค 
 ทรงแสดงวา วิญญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทองเที่ยว แลนไป มใิชอื่นดังนี้ จริง. 
      ภิกษุเหลานั้นปรารถนาจะปลดเปลื้องภิกษุสาติ ผูเกวัฏฏบุตรจากทิฏฐินั้นจึงซักไซ ไลเลียง 
 สอบสวนวา ดูกรทานสาติ ทานอยากลาวอยางนี้ ทานอยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตู 
 พระผูมีพระภาค ไมดีเลย เพราะพระผูมีพระภาคมิไดตรัสอยางนี้เลย ดูกรทานสาติ วิญญาณอาศัย 
 ปจจัยประชุมกันเกิดขึ้น พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยปริยายเปนอเนก ความเกิดแหงวิญญาณ 
 เวนจากปจจัยมิไดมี. 
      ภิกษุสาติ ผูเกวัฏฏบุตร อันภิกษุเหลานั้น ซักไซ ไลเลียง สอบสวนอยูอยางนี้ 
 ก็ยังยึดมั่น ถือมั่นทิฏฐิอันลามกนั้นรุนแรง กลาวอยูวา ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ขาพเจายอมรู 
 ทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา วิญญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทองเทีย่ว เลนไป ไมใช 
 อื่น ดังนี้. 
               ภิกษุทั้งหลายไมอาจเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิ 
      [๔๔๑] เมื่อภิกษุเหลานั้น ไมอาจปลดเปลือ้งสาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตรจากทิฏฐินั้นได 
 จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายอภิวาทแลวน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ สาติภิกษุมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรายอมรูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมี 
 พระภาคทรงแสดงวา วิญญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทองเที่ยว แลนไป ไมใชอื่น คร้ังนั้น พวก 
 ขาพระองคเขาไปหาสาติภิกษุแลวถามวา ดูกรทานสาติ ไดยินวา ทานมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้ 
 เกิดขึ้นวา เรายอมรูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมพีระภาคทรงแสดงวา วิญญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทอง- 
 *เที่ยว แลนไป มิใชอื่น ดังนี้ จริงหรือ? เมื่อพวกขาพระองคถามอยางนี้ สาติภิกษุไดบอกพวก 
 ขาพระองควา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจายอมรูทั่วถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงวา 
 วิญญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทองเท่ียว แลนไป มใิชอื่น ดังนี้ จริง ในลําดับน้ัน พวกขาพระองค 
 ปรารถนาจะปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิอันลามกนั้น จึงซักไซ ไลเลียง สอบสวนวา ดูกรทาน 
 สาติ ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ทานอยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาค ไมด ี
 เลย เพราะพระผูมีพระภาคมไิดตรัสอยางนี้เลย ดูกรทานสาติ วิญญาณอาศัยปจจัยประชมุกันเกิด 
 ขึ้น พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยปริยายเปนอเนก ความเกดิแหงวิญญาณ เวนจากปจจัยมิไดม ี
 ขาแตพระองคผูเจริญ สาติภิกษุอันพวกขาพระองคซักไซ ไลเลียง สอบสวนอยู แมอยางนี้ กย็ัง 
 ยึดมั่น ถือมั่นทิฏฐิอันลามกนัน้รุนแรง กลาวอยูวา ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ขาพเจายอมรูทั่วถึง 
 ธรรมตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา วิญญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทองเที่ยว แลนไป มใิชอื่น 
 ดังนี้ จริง ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพวกขาพระองคไมอาจปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิอันลามก 
 นั้น จึงมากราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาค. 



      [๔๔๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอจง 
 มา เธอจงเรียกสาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตร ตามคําของเราวา ดูกรทานสาติ พระศาสดารับส่ังใหหา 
 ทาน ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว จึงเขาไปหาสาติภิกษุ แลวบอกวา ดูกรทานสาติ 
 พระศาสดารับส่ังใหหาทาน. 
      สาติภิกษุรับคําภิกษุนั้นแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงที่ประทับถวายอภิวาทแลว 
 จึงนั่งอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง. 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรสาติ ไดยินวา เธอมทีิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา 
 เรายอมรูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา วิญญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทองเทีย่ว แลนไป 
 ไมใชอื่น ดังนี้ จริงหรือ? 
      สาติภิกษุทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมรูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาค 
 ทรงแสดงวา วิญญาณน้ีแหละ ยอมทองเท่ียว แลนไป ไมใชอืน่ ดังนี้ จริง. 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรสาติ วิญญาณน้ันเปนอยางไร? 
      สาติภิกษุทูลวา สภาวะท่ีพูดได รับรูได ยอมเสวยวิบากของกรรมทั้งหลาย ทั้งสวนด ี
 ทั้งสวนชั่วในทีน่ั้นๆ นั่นเปนวิญญาณ. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอรูธรรมอยางนีท้ี่เราแสดงแกใครเลา ดูกรโมฆ- 
 *บุรุษ วิญญาณอาศัยปจจัยประชุมกันเกิดขึน้ เรากลาวแลวโดยปริยายเปนอเนกมิใชหรือ ความ 
 เกิดแหงวิญญาณ เวนจากปจจยั มิไดมี ดูกรโมฆบุรุษ ก็เมื่อเปนดังนั้น เธอกลาวตูเราดวย 
 ขุดตนเสียดวย จะประสพบาปมิใชบุญมากดวย เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแลว ดูกรโมฆบุรุษ 
 ก็ความเห็นนั้นของเธอ จักเปนไปเพ่ือโทษไมเปนประโยชน เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน. 
               ตรัสสอบถามเร่ืองสาติภิกษุผูมีความเห็นผิดน้ัน 
      [๔๔๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะ 
 สําคัญความน้ันเปนไฉน สาติภิกษุผูเกวัฏฏบุตรนี้ จะเปนผูทาํความเจริญในพระธรรมวินัยนี้บาง 
 หรือไม? 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขอนี้จะมีไดอยางไร ขอนี้มีไมไดเลย พระพุทธเจาขา. 
      เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอยางนี้แลว สาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตร นั่งนิ่ง กระดาก คอตก กมหนา 
 ซบเซา หมดปฏิภาณ. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบวา สาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตร มีความเปนดังนั้นแลว 
 จึงตรัสกะเธอวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอจักปรากฏดวยทิฏฐิอันลามกของตนน้ัน เราจักสอบถามภิกษุ 
 ทั้งหลายในที่นี ้ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
 ยอมรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแลวเหมือนสาติภิกษุ กลาวตูเราดวย ขุดตนเสียดวย จะประสพบาป 
 มิใชบุญมากดวย เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแลว ดังนี้หรือ? 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา เพราะวิญญาณอาศัยปจจัยประชุมกัน 
 เกิดขึ้น พระผูมีพระภาคตรัสแลวแกพวกขาพระองค โดยปริยายเปนอเนก ความเกิดแหงวญิญาณ 



 เวนจากปจจัย มิไดมี. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ พวกเธอรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงอยางนี ้
 ถูกแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอาศัยปจจัยประชุมกันเกิดขึ้นเรากลาวแลว โดยปริยายเปน 
 เอนก ความเกดิแหงวิญญาณ เวนจากปจจัย มิไดมี ก็แตสาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตรนี้ กลาวตูเรา 
 ดวย ขุดตนเสียดวย จะประสพบาปมิใชบุญมากดวย เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแลว ความเห็นนั้น 
 ของโมฆบุรุษน้ัน จักเปนไปเพ่ือโทษไมเปนประโยชน เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน. 
                    ปจจัยเปนเหตุเกิดแหงวิญญาณ 
      [๔๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอาศัยปจจัยใดๆ เกิดขึ้น 
 ก็ถึงความนับดวยปจจัยน้ันๆ วิญญาณอาศัยจักษุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวา จักษุ 
 วิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวา โสตวิญญาณ วิญญาณ 
 อาศัยฆานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวา ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรส 
 ทั้งหลายเกิดขึน้ ก็ถึงความนับวาชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้งหลายเกิดขึ้น 
 ก็ถึงความนับวากายวิญญาณ วิญญาณอาศรัยมนะและธรรมารมณทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวา 
 มโนวิญญาณ เปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆ ติดขึ้น ก็ถึงความนับดวยเชื้อนัน้ๆ ไฟอาศัยไม 
 ติดขึ้น ก็ถึงความนับวา ไฟไม ไฟอาศัยปาติดขึ้น ก็ถึงความนับวา ไฟปา ไฟอาศัยหญาติดขึ้น 
 ก็ถึงความนับวา ไฟหญา ไฟอาศัยโคมัยติดขึน้ ก็ถึงความนับวาไฟโคมัย ไฟอาศัยแกลบติดขึ้น 
 ก็ถึงความนับวา ไฟแกลบ ไฟอาศัยหยากเยื่อติดขึ้น ก็ถึงความนับวา ไฟหยากเยื่อ ฉันใด ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล วิญญาณอาศัยปจจัยใดๆ เกิดขึ้น ก็ถึงความนับดวยปจจยันั้นๆ 
 วิญญาณอาศัยจักษุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น กถึ็งความนับวา จักษุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตและ 
 เสียงทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวา โสตวิญญาณ วิญญาณอาศัยฆานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้น 
 ก็ถึงความนับวา ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวา 
 ชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้งหลายเกิดขึ้น  ก็ถึงความนับวา กายวิญญาณ 
 วิญญาณอาศัยมนะและธรรมารมณทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวา มโนวิญญาณ. 
      [๔๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายยอมเห็นขันธปญจกที่เกดิแลวหรือไม? 
      ภ. เห็นพระพุทธเจาขา. 
      พ. เธอทั้งหลายยอมเห็นวา ขันธปญจกน้ันเกิดเพราะอาหารหรือ? 
      ภ. เห็นอยางน้ัน พระพุทธเจาขา. 
      พ. เธอทั้งหลายยอมเห็นวา ขันธปญจกน้ันมีความดับเปนธรรมดา เพราะความดับแหง 
 อาหารนั้นหรือ? 
      ภ. เห็นอยางน้ัน พระพุทธเจาขา. 
      พ. ความสงสัยยอมเกิดขึ้น เพราะความเคลือบแคลงวา ขันธปญจกน้ี มีหรือหนอ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. ความสงสัยยอมเกิดขึ้น เพราะความเคลือบแคลงวา ขันธปญจกเกิดเพราะอาหารนั้น 



 หรือหนอ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. ความสงสัยยอมเกิดขึ้น เพราะความเคลือบแคลงวา ขันธปญจกน้ัน มีความดับเปน 
 ธรรมดา เพราะความดับแหงอาหารน้ัน หรือหนอ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. บุคคลเห็นอยูดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกน้ีเกดิแลว ยอมละ 
 ความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียไดหรือ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. บุคคลเห็นอยูดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกเกดิเพราะอาหารนั้น 
 ยอมละความสงสัยที่เกดิขึ้นเสียไดหรือ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. บุคคลเห็นอยูดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกน้ัน มีความดับ 
 เปนธรรมดา เพราะความดับแหงอาหารน้ัน ยอมละความสงสัยที่เกดิขึ้นเสียไดหรือ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในขอวา ขันธปญจกน้ีเกดิแลว แมดังนีห้รือ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในขอวา ขันธปญจกเกดิเพราะอาหารนั้น แมดังนี้หรือ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในขอวา ขันธปญจกน้ันมีความดับเปนธรรมดา เพราะ 
 ความดับแหงอาหารน้ัน แมดังนี้หรือ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. เธอทั้งหลายเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกน้ีเกิดแลว 
 ดังนี้หรือ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. เธอทั้งหลายเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกเกิด 
 เพราะอาหารน้ัน ดังนี้หรือ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. เธอทั้งหลายเห็นดีแลวปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกน้ัน มีความ 
 ดับเปนธรรมดา เพราะความดบัแหงอาหารน้ัน ดังนี้หรือ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. หากวา เธอทั้งหลาย พึงติดอยู เพลินอยู ปรารถนาอยู ยึดถือเปนของเราอยู 
 ซ่ึงทิฏฐินี้อันบริสุทธิ์ผุดผองอยางนี้ (ดวยตัณหาและทิฏฐิ) เธอทั้งหลายพึงรูทั่วถึงธรรมที่เปรียบดวย 
 ทุน อันเราแสดงแลว เพ่ือประโยชนในอันสลดัออกมิใชแสดงแลว เพ่ือประโยชนในอันถือไว 



 บางหรือหนอ? 
      ภ. ขอนี้ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. หากวา เธอทั้งหลาย ไมติดอยู ไมเพลินอยู ไมปรารถนาอยู ไมยดึถือเปนของเรา 
 อยู ซ่ึงทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผองอยางนี้ เธอทั้งหลายพึงรูธรรมที่เปรียบดวยทุนอันเราแสดงแลว 
 เพ่ือประโยชนในอันสลัดออก ไมใชแสดงแลว เพ่ือประโยชนในอันถือไว บางหรือหนอ? 
      ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
                        ปจจัยแหงความเกิด 
      [๔๔๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อยางเหลานี้ เพ่ือความ 
 ต้ังอยูแหงเหลาสัตวที่เกิดแลวบาง เพ่ือความอนุเคราะหเหลาสัตวที่แสวงหาภพที่เกิดบาง อาหาร 
 ๔ อยาง เปนไฉน? อาหาร ๔ อยาง คือ กวฬงิการาหาร อันหยาบ หรือละเอียด (เปนที่ ๑) 
 ผัสสาหารเปนที่ ๒ มโนสัญเจตนาหารเปนที่ ๓ วิญญาณาหารเปนที่ ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาหาร 
 ๔ อยางเหลานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด? อาหาร 
 ๔ เหลานี้ มีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนสมุทัย มีตัณหาเปนชาติ มีตัณหาเปนแดนเกิด. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ก็ตัณหาน้ี มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกดิ? 
 ตัณหา มีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนสมุทัย มีเวทนาเปนชาติ มีเวทนาเปนแดนเกิด. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมทุัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไร 
 เปนแดนเกดิ? เวทนามีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนสมุทยั มผีัสสะเปนชาติ มีผัสสะเปน 
 แดนเกิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผัสสะน้ี มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ 
 มีอะไรเปนแดนเกิด? ผัสสะ มีสฬายตนะเปนเหตุ มีสฬายตนะเปนสมุทัย มีสฬายตนะเปนชาติ 
 มีสฬายตนะเปนแดนเกิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สฬายตนะน้ีมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมทุัย 
 มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด? สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ มีนามรูปเปนสมุทัย มนีาม 
 รูปเปนชาติ มีนามรูปเปนแดนเกิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นามรูปน้ีมีอะไรเปนเหตุ มีอะไร 
 เปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มอีะไรเปนแดนเกิด? นามรูป มีวิญญาณเปนเหตุ มีวิญญาณ 
 เปนสมุทัย มีวญิญาณเปนชาติ มีวิญญาณเปนแดนเกิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณน้ี มีอะไร 
 เปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มอีะไรเปนแดนเกิด? วิญญาณ มีสังขารเปน 
 เหตุ มีสังขารเปนสมุทัย มีสังขารเปนชาติ มีสังขารเปนแดนเกิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สังขาร 
 ทั้งหลายน้ี มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมทุยั มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด? สังขาร 
 ทั้งหลาย มีอวิชชาเปนเหตุ มีอวิชชาเปนสมทุัย มีอวิชชาเปนชาติ มีอวิชชาเปนแดนเกิด. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมี เพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณมี เพราะสังขารเปนปจจัย 
 นามรูปมี เพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะมี เพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะมี เพราะ 
 สฬายตนะเปนปจจัย เวทนามี เพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหามี เพราะเวทนาเปนปจจัย 
 อุปาทานมี เพราะตัณหาเปนปจจัย ภพมี เพราะอุปทานเปนปจจัย ชาติมี เพราะภพเปนปจจัย 
 ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข โทมนัส อุปายาสมี เพราะชาติเปนปจจัย ดวยประการ 



 ฉะนี้แล ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีไดอยางนี้. 
      [๔๔๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ก็ขอวา ชราและมรณะมี เพราะชาติเปนปจจัย ดังนี ้
 นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติเปนปจจัยน่ันแล ชราและมรณะจึงมี ใน ขอนี้ 
 เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะชาติเปนปจจัย ชรา และมรณะจึงม ี
 ในขอนี้ มีความเปนอยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา ชาติมี เพราะภพเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เพราะภพเปนปจจัยน่ันแล ชาติจึงมี ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี ในขอนี้ มีความเปนอยาง 
 นี้แล. 
      พ. ก็ขอวา ภพมี เพราะอุปาทานเปนปจจยั ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะอุปาทานเปนปจจัยน้ันแล ภพจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปน 
 อยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ในขอนี้มีความเปนอยาง 
 นี้แล. 
      พ. ก็ขอวา อุปาทานมี เพราะตัณหาเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะตัณหาเปนปจจัยน่ันแล อุปาทานจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปน 
 อยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี ในขอนีม้ีความเปน 
 อยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา ตัณหามี เพราะเวทนาเปนปจจยั ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะเวทนาเปนปจจัยนั้นแล ตัณหาจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปน 
 อยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี ในขอนี้ มคีวามเปน 
 อยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา เวทนามี เพราะผัสสะเปนปจจยั ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะผัสสะเปนปจจัยนั่นแล เวทนาจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 
      ภ. ขาแตพระผูเจริญ เพราะผัสสะเปนปจจยั เวทนาจึงมี ในขอนี้มีความเปนอยาง 
 นี้แล. 
      พ. ก็ขอวา ผัสสะมี เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดกูรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะสฬายตนะเปนปจจัยน่ันแล ผัสสะจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนีห้รือๆ เปน 
 อยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี ในขอนี ้มีความ 



 เปนอยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา สฬายตนะมี เพราะนามรูปเปนปจจัย ดังนี้นัน้ เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะนามรูปเปนปจจัยน่ันแล สฬายตนะจึงมี ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปน 
 อยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี ในขอนี้ มีความ 
 เปนอยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา นามรูปมี เพราะวิญญาณเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดกูรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะวิญญาณเปนปจจัยน่ันแล นามรูปจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนีห้รือๆ เปน 
 อยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี ในขอนี้ มีความ 
 เปนอยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา วิญญาณมี เพราะสังขารเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะสังขารเปนปจจัยนั่นแล วิญญาณจึงมี ในขอนี ้เปนอยางนี้หรือๆ เปน 
 อยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ในขอนีม้ีความเปน 
 อยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา สังขารมี เพราะอวิชชาเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว เพราะอวิชชา 
 เปนปจจัยน่ันแล สังขารจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ในขอนี้ มคีวามเปน 
 อยางนี้แล. 
      [๔๔๘] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่กลาวนัน้ ถูกละ พวกเธอกลาวอยางนัน้ แม 
 เราก็กลาวอยางนั้น เมื่อมีสิ่งนี ้สิ่งนี้ก็มี เพราะส่ิงนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น คือ เพราะอวิชชา 
 เปนปจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเปนปจจยั วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเปนปจจัย นาม 
 รูปจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงม ี
 เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเปนปจจัย 
 อุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี เพราะชาติเปน 
 ปจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงมี ความเกิดแหงกอง 
 ทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได อยางนี้. 
                        ปจจัยแหงความดับ 
      เพราะอวิชชาดับหมดมิไดเหลือ สังขารก็ดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะ 
 วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
 เพราะผัสสะดบั เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดบั ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
 เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ 



 ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอปุายาสก็ดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได 
 อยางนี้. 
      [๔๔๙] ก็ขอวา เพราะชาติดับ ชรา มรณะก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เพราะชาติดับน่ันแล ชรา มรณะจึงดับ ในขอนี้เปนอยางนีห้รือๆ เปนอยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ ก็ดับ ในขอนี้ มีความเปน 
 อยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา เพราะภพดับ ชาติก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เพราะภพดับน่ันแล ชาติจึงดับ ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะภพดับ ชาติก็ดับ ในขอนี้ มีความเปนอยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา เพราะอุปาทานดับ ภพก็ดับ ดังน้ีนั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เพราะอุปาทานดับน่ันแล ภพจึงดับ ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะอุปาทานดับ ภพก็ดับ ในขอนี้ มีความเปนอยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา เพราะตัณหาดับ อุปาทานก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เพราะตัณหาดับน่ันแล อุปาทานจึงดับ ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 
      ภ.  ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะตัณหาดับ อุปาทานก็ดับ ในขอนี้ มีความเปน 
 อยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา เพราะผัสสะดับ เวทนาก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เพราะผัสสะดบัน่ันแล เวทนาจึงดับ ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะผัสสะดับ เวทนาก็ดับ ในขอนี้มีความเปนอยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะกด็บั ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะสฬายตนะดับน่ันแล ผัสสะจึงดับ ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะกด็บั ในขอนี้มีความเปนอยาง 
 นี้แล. 
      พ. ก็ขอวา เพราะนามรูปดับ สฬายตนะก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะนามรูปดับน่ันแล สฬายตนะจึงดับ ในขอนีเ้ปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะก็ดับ ในขอนี้มีความเปน 
 อยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา เพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะวิญญาณดับน่ันแล นามรูปจึงดับ ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดับ ในขอนี้มีความเปนอยาง 
 นี้แล. 
      พ. ก็ขอวา เพราะสังขารดับ วิญญาณก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะสังขารดับน่ันแล วิญญาณจึงดับ ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 



      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสังขารดับ วิญญาณก็ดับ ในขอนี้มีความเปนอยางนี้แล. 
      พ. ก็ขอวา เพราะอวิชชาดบั สังขารก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เพราะอวิชชาดบัน่ันแล สังขารจึงดับ ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร? 
      ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะอวิชชาดบั สังขารก็ดับ ในขอนี้มีความเปนอยาง 
 นี้แล. 
      [๔๕๐] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่กลาวนัน้ ถูกละ พวกเธอกลาวอยางนี ้แมเราก็กลาว 
 อยางนี้ เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี เพราะส่ิงนีด้ับ สิ่งนี้ก็ดับ คือ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ 
 เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
 เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจงึดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
 เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติ 
 ดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดบั ความดับแหงกองทุกข 
 ทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได อยางนี้. 
                         วาดวยธรรมคุณ 
      [๔๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ พึงแลนไปสูสวนเบ้ืองตนวา 
 ในอดีตกาล เราไดมีแลว หรือวา ไมไดมีแลว เราไดเปนอะไรแลว หรือวาเราไดเปนแลว 
 อยางไร หรือเราไดเปนอะไรแลว จึงเปนอะไร ดังนี้บางหรือไม? 
      ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ พึงแลนไปสูสวนเบ้ืองปลายวา ใน 
 อนาคตกาล เราจักมี หรือวาจักไมมี เราจักเปนอะไร หรือวาเราจักเปนอยางไร หรือเราจัก 
 เปนอะไรแลว จึงจักเปนอะไร ดังนี้บางหรือไม? 
      ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ ปรารภถึงปจจุบันกาล ในบัดน้ี ยัง 
 สงสัยขันธเปนภายในวา เรายอมมี หรือวาเรายอมไมมี เรายอมเปนอะไร หรือวาเรายอม 
 เปนอยางไร สตัวนี้มาแลวจากไหน สัตวนั้นจักไป ณ ที่ไหน ดังนี้บางหรือไม? 
      ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้พึงกลาวอยางนี้วา พระศาสดาเปนครู 
 ของพวกเรา พวกเราตองกลาวอยางนี้ ดวยความเคารพตอพระศาสดาเทานั้น ดังนี้บางหรือไม? 
      ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ พึงกลาววา พระสมณะตรัสอยางนี้ 
 พระสมณะท้ังหลายและพวกเรา ยอมไมกลาวอยางนี้ ดังนี้บางหรือไม? 
      ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ จะพึงยกยองศาสดาอื่น ดังนี้บาง 
 หรือไม? 



      ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ พึงเชื่อถือสมาทานวัตรความต่ืนเพราะ 
 ทิฏฐิ และทิฏฐาทิมงคล ของพวกสมณะและพราหมณเปนอันมาก ดังนี้บางหรือไม? 
      ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่พวกเธอรูเห็นทราบเองแลว พวกเธอพึงกลาวถึงสิ่งนั้น 
 มิใชหรือ? 
      ภ. อยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่กลาวนั้นถูกละ พวกเธออันเรานําเขาไปแลว ดวยธรรมนี ้
 อันเห็นไดดวยตนเอง ซ่ึงใหผลไมมีกาลคั่น ควรเรียกใหมาชม ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึง 
 รูไดเฉพาะตน คําที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมน้ี อันเห็นไดดวยตนเอง ใหผลไมมี 
 กาลค่ัน ควรเรียกใหมาชม ควรนอมเขามา อนัวิญูชนพึงรูไดเฉพาะตน ดังนี้ เราอาศัยความ 
 ขอนี้กลาวแลว. 
                      เหตุแหงการเกิดในครรภ 
      [๔๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการ ความเกิด 
 แหงทารกก็มี ในสัตวโลกนี้ มารดาบิดาอยูรวมกัน แตมารดายังไมมีระดู และทารกท่ีจะมาเกิด 
 ยังไมปรากฏ ความเกิดแหงทารก ก็ยังไมมีกอน ในสัตวโลกนี้ มารดาบิดาอยูรวมกัน มารดามี 
 ระดู แตทารกที่จะมาเกิดยงัไมปรากฏ ความเกิดแหงทารก ก็ยังไมมกีอน ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 เมื่อใดมารดาบิดาอยูรวมกันดวย มารดามีระดูดวย ทารกที่จะมาเกดิก็ปรากฏดวย เพราะความ 
 ประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการอยางนี้ ความเกิดแหงทารกจึงมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดา 
 ยอมรักษาทารกน้ันดวยทองเกาเดือนบาง สบิเดือนบาง เมื่อลวงไปเกาเดือน หรือสิบเดือน 
 มารดาก็คลอดทารกผูเปนภาระหนักนั้น ดวยความเสี่ยงชีวิตมาก และเลี้ยงทารกผูเปนภาระหนัก 
 นั้นซ่ึงเกิดแลว ดวยโลหิตของตนดวยความเสี่ยงชีวิตมาก. 
      [๔๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ํานมของมารดานับเปนโลหิตในอริยวินัย ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย กุมารนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแหงอินทรียทั้งหลาย ยอมเลนดวยเคร่ืองเลน 
 สําหรับกุมาร คือ ไถเล็ก ตีไมห่ึง หกขะเมน จังหัน ตวงทราย รถเล็ก ธนูเลก็ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย กุมารนั่นนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแหงอินทรียทั้งหลาย พร่ังพรอม 
 บําเรออยูดวยกามคุณ ๕ คือ รูปที่รูแจงดวยจกัษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก 
 ประกอบดวยกามเปนที่ต้ังแหงความกําหนัดและความรัก เสยีงที่รูแจงดวยโสต ... กลิ่นที่รูแจงดวย 
 ฆานะ ... รสที่รูแจงดวยลิ้น ... โผฏฐัพพะที่รูแจงดวยกาย อนันาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ 
 นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดและความรัก กุมารนั้น เห็นรูปดวยจักษุ 
 แลว ยอมกําหนัดในรูปที่นารัก ยอมขัดเคืองในรูปที่นาชัง ยอมเปนผูมีสติในกายไมต้ังมั่น 
 และมีจิตเปนอกุศลอยู ยอมไมทราบชัดเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับหมดแหงเหลา 
 อกุศลธรรมอันลามก ตามความเปนจริง เขาเปนผูถึงพรอมซ่ึงความยินดียนิรายอยางนี้ เสวยเวทนา 



 อยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสขุกด็ี ยอมเพลดิเพลิน บนถึง ติดใจ 
 เวทนานั้นอยู เมื่อกุมารนั้นเพลิดเพลิน บนถึง ติดใจเวทนานั้นอยู ความเพลดิเพลินก็เกิดขึน้ 
 ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจยั จึงมีภพ เพราะภพ 
 เปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข โทมนัส 
 และอุปายาส ความเกิดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนัน้ ยอมมีไดอยางนี้ กุมารนั้น ไดยินเสยีงดวย 
 โสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวย 
 ใจแลว ยอมกําหนัดในธรรมารมณที่นารัก ยอมขัดเคอืงในธรรมารมณที่นาชัง ยอมเปนผูมสีติใน 
 กายไมต้ังมั่น และมีจิตเปนอกศุลอยู ยอมไมทราบชัดเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับหมด 
 แหงเหลาอกุศลธรรมอันลามกตามความเปนจริง เขาเปนผูถึงพรอมซ่ึงความยินดียินรายอยางนี ้
 เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดีมใิชทุกขมิใชสุขกด็ี ยอมเพลิดเพลิน 
 บนถึง ติดใจ เวทนานั้นอยู เมือ่กุมารนั้นเพลิดเพลิน บนถึง ติดใจเวทนานั้นอยู ความเพลิด 
 เพลินก็เกิดขึน้ ความเพลิดเพลนิในเวทนาทั้งหลายเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจยั จึงมีภพ 
 เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัสและอปุายาส ความเกดิแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได อยางนี้. 
                          วาดวยพุทธคุณ 
      [๔๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ ไปดีแลว รูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่น 
 ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูต่ืนแลว เปนผูจําแนกธรรม ตถาคต 
 นั้น ทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชดัดวยปญญาอนัยิ่งดวยตนเอง 
 แลว สอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม แสดงธรรมงามในเบ้ือง 
 ตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ ์
 บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดภายหลัง ในสกุลใดสกุลหน่ึง ยอมฟงธรรม 
 นั้น คร้ันฟงธรรมแลว ไดศรัทธาในตถาคต เมื่อไดศรัทธานั้นแลว ยอมตระหนักวา ฆราวาส 
 คับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติ 
 พรหมจรรย ใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขทีเ่ขาขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร 
 เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกอง 
 โภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออก 
 บวชเปนบรรพชิต. 
                  ความเปนผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ 
      [๔๕๕] เมื่อเขาบวชแลว ถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย ละการฆาสตัว 
 เวนขาดจากการฆาสัตววางทัณฑะ วางศาตราแลว มีความละอาย มีความเอน็ดู มีความกรุณาหวัง 
 ประโยชนแกสตัวทั้งปวงอยู. 
      ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่เขาให 



 ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู. 
      ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนขาดจาก 
 เมถุนอันเปนกจิของชาวบาน. 
      ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย พูดเปนหลักฐาน 
 ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก. 
      ละคําสอเสียด เวนขาดจากการสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพ่ือ 
 ทําลายขางนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือทาํลายขางโนน สมานคน 
 ที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดี 
 ในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอม 
 เพรียงกัน. 
      ลาคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ 
 เปนของชาวเมอืง อันคนสวนมากใคร พอใจ. 
      ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิง 
 อรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวย 
 ประโยชน โดยกาลอันควร. 
      เวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม. 
      ฉันหนเดียว เวนจากการฉนัในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 
      เวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล. 
      เวนขาดจากการทัดทรงประดับและตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และเคร่ืองประ- 
 *เทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
      เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอนัสูงใหญ. 
      เวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
      เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
      เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
      เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
      เวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
      เวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
      เวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
      เวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
      เวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
      เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
      เวนขาดจากการซ้ือและการขาย. 
      เวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครื่องตวงวัด. 



      เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
      เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และการกรรโชก. 
      ภิกษุนั้นเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหาร 
 ทอง จะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปก จะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของ 
 ของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวย 
 บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง. 
      ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขนัธอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมเสวยสุขอันไมมีโทษในภายใน. 
      ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ เธอ 
 ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสาํรวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ 
 อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย. 
 ไดยินเสยีงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจง 
 ธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวม 
 มนินทรีย ที่เมือ่ไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส 
 ครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย. 
      ภิกษุนั้นประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมเสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลส 
 ในภายใน. 
      ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการ 
 คูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว 
 การลิ้ม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยนื การนั่ง 
 การหลับ การต่ืน การพูด การน่ิง. 
                          การชําระจิต 
      [๔๕๖] ภิกษุนั้น ประกอบดวยศีลขันธอินทรียสังวร และสติสัมปชัญญะ อันเปน 
 อริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คอื ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา 
 ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง. เธอกลบัจากบิณฑบาต ในกาลภายหลังภัตแลว นั่งคูบัลลังก 
 ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา. เธอละความเพงเล็งในโลกแลว มีใจปราศจากเพงเล็งอยู 
 ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได. ละความประทษุรายคือพยาบาทแลว ไมคิดพยาบาท 
 มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือ 
 พยาบาทได. ละถีนมิทธะไดแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง 
 มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได. ละอุทธัจจกกุกุจจะไดแลว เปนผูไม 
 ฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได. ละวิจิกิจฉาได 
 แลว เปนผูขามวิจิกิจฉา ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์ 
 จากวิกิจฉาได. 
      [๔๕๗] ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ ประการนี้ อันเปนเคร่ืองเศราหมองแหงจิตอันเปนเคร่ือง 



 ทําปญญาใหถอยไดแลวกําลัง สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มี 
 ปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผดุ 
 ขึ้น เพราะวิตกและวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู. บรรลุ 
 ตติยฌาน ... บรรลุจตุตถฌาน. 
                        ความดับอกุศลธรรม 
      [๔๕๘] ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมกําหนัดในรูปที่นารัก ยอมไมขัดเคืองในรูป 
 ที่นาชัง เปนผูมีสติในกายต้ังมั่น และมีจิตหาประมาณมิไดอยู ยอมทราบชัดเจโตวิมุตติ 
 ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับหมดแหงอกุศลธรรมอันลามกตามความเปนจริง. เธอละความยินดียินราย 
 อยางนี้แลว เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทกุขก็ดี ไมใชทุกขไมใชสุขกด็ ี
 ก็ไมเพลิดเพลนิ ไมบนถึง ไมติดใจเวทนานั้น เมื่อภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน ไมบนถึง ไมติดใจ 
 เวทนานั้นอยู ความเพลิดเพลนิในเวทนาทั้งหลายก็ดับไป เพราะความเพลิดเพลินดับ อุปาทาน 
 ก็ดับ เพราะอุปาทานดับ ภพก็ดับ เพราะภพดับ ชาติก็ดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ 
 ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอปุายาสของภิกษุนั้นก็ดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น 
 ยอมมีได อยางนี้. ภิกษุนั้น ไดยินเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตอง 
 โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมกําหนัดในธรรมารมณที่นารัก ยอมไม 
 ขัดเคืองในธรรมารมณที่นาชัง เปนผูมีสติในกายต้ังมั่น และมจีิตหาประมาณมิไดอยู ยอมทราบ 
 ชัดเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับหมดแหงอกุศลธรรมอันลามกตามความเปนจริง. เธอละ 
 ความยินดียินรายอยางนี้แลว เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทกุขมิใช 
 สุขก็ดีก็ไมเพลดิเพลิน ไมบนถึง ไมติดใจเวทนานั้น เมื่อภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน ไมบนถึง 
 ไมติดใจ เวทนานั้นอยู ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้ง หลายกด็ับไป เพราะความเพลิดเพลินดับ 
 อุปาทานก็ดับ ภพก็ดับ เพราะภพดับ ชาติก็ดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ โทมนัส 
 และอุปายาสของภิกษุนั้นก็ดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได อยางนั้น. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พวกเธอจงทรงจําตัณหาสังขยวิมุตติโดยยอของเราน้ี อนึ่ง พวกเธอจงทรงจําสาติภิกษุ 
 ผูเกวัฏฏบุตรวา เปนผูสวมอยูในขายตัณหา และกองตัณหาใหญ ดังนี้. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ชื่นชมยินดพีระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                    จบ มหาตัณหาสังขยสูตร ที่ ๘ 
                     ------------------- 
                        ๙. มหาอัสสปุรสูตร 
                 วาดวยธรรมทําความเปนสมณพราหมณ 
      [๔๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่อสัสปุรนิคมของหมูอังคราชกุมาร ในอังคชนบท. 
 ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นทูลรับ 



 พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประชุมชนยอมรูจักพวกเธอวาสมณะๆ 
 ก็แหละพวกเธอ เมื่อเขาถามวา ทานทั้งหลายเปนอะไร ก็ปฏิญญา (รับ) วา พวกเราเปนสมณะ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเธอน้ันมีชื่ออยางนี้ มีปฏิญญาอยางนี้แลว ก็ควรศึกษาอยูวา เรา 
 ทั้งหลายจักสมาทานประพฤติธรรม เปนเคร่ืองทําความเปนสมณะดวย เปนเคร่ืองทําความเปน 
 พราหมณดวย เมื่อพวกเราปฏิบัติอยูอยางนี้ ชื่อและปฏิญญาน้ีของพวกเรา ก็จักเปนความจริงแท 
 ใชแตเทานั้น พวกเราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารของทายก 
 เหลาใด ปจจัยทั้งหลายน้ัน ของทายกเหลานัน้ ก็จักมีผลมาก มีอานิสงสมาก ในเพราะพวกเรา 
 อีกอยางหนึ่งเลา บรรพชาน้ีของพวกเรา ก็จักไมเปนหมัน จักมีผล มีความเจริญ. 
      [๔๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนเคร่ืองทําความเปนสมณะ และเปนเคร่ือง 
 ทําความเปนพราหมณ เปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษาอยูวา เราทั้งหลายจักเปนผูประกอบดวย 
 หิริและโอตตัปปะ. บางทีพวกเธอจะมีความดาํริวา พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ 
 แลว ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะ (มรรค ผล นิพพาน) 
 พวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดีดวยกจิ 
 เพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้งหลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไป 
 ยังมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนาอยาไดเสื่อมไปเสียเลย. 
      [๔๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา 
 อยูวา เราทั้งหลายจักมีกายสมาจารบริสุทธิ์ ปรากฏ เปดเผย ไมมีชองและคอยระวัง จักไม 
 ยกตน ไมขมผูอื่น ดวยความเปนผูมีกายสมาจารอันบริสุทธิ์นั้น บางทีพวกเธอจะมีความดาํริวา 
 พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจารบริสุทธิ์แลว ดวยกิจเพียงเทาน้ี 
 พอละ พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลาํดับ กิจอะไรๆ ที่ควรทําให 
 ยิ่งขึ้นไปมิไดม ีพวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้งหลาย ขอเตือนแก 
 เธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนา อยาไดเสื่อมไป 
 เสียเลย. 
      [๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร? พวกเธอควร 
 ศึกษาอยูวา เราทั้งหลายจักมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ ปรากฏ เปดเผย ไมมีชอง และคอยระวัง 
 จักไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยความเปนผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์นั้น. บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา 
 พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจารและวจีสมาจารบริสุทธิ์แลว ดวยกิจ 
 เพียงเทานี้พอละ พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ 
 ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้งหลาย 
 ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย เมื่อกจิที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนา 
 อยาไดเสื่อมไปเสียเลย. 
      [๔๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา 



 อยูวา เราทั้งหลายจักมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ ปรากฏ เปดเผย ไมมีชอง และคอยระวัง จักไม 
 ยกตน ไมขมผูอื่น ดวยความเปนผูมีมโนสมาจารบริสุทธิ์นั้น. บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวก 
 เราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร วจีสมาจาร และมโนสมาจารบริสุทธิ์ 
 แลว ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลาํดับ กิจ 
 อะไรๆ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอ 
 ทั้งหลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามญัญัตถะท่ีพวกเธอ 
 ปรารถนาอยาไดเสื่อมไปเสียเลย. 
      [๔๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา 
 อยูวา เราทั้งหลายจักมีอาชีวะบริสุทธิ์ ปรากฏ เปดเผย ไมมชีอง และคอยระวัง จักไมยกตน 
 ไมขมผูอื่น ดวยความเปนผูมอีาชีวะบริสุทธิน์ั้น. บางทีพวกเธอจะมีความดาํริวา พวกเราเปนผู 
 ประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร และอาชีวะบริสุทธิ์แลว 
 ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ 
 ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้งหลาย 
 ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย เมื่อกจิที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนา 
 อยาไดเสื่อมไปเสียเลย. 
      [๔๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา 
 อยูวา เราทั้งหลายจักมีทวารอนัคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือโดย 
 นิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ จักปฏิบัติเพ่ือสํารวม จักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปน 
 เหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา และโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรียทั้งหลาย 
 ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย. ไดยินเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... 
 ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว จกัไมถือโดยนิมติ ไมถือโดยอน ุ
 พยัญชนะ จักปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย ทีเ่มื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอัน 
 ลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรียถึงความสํารวมในมนินทรีย. 
 บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร 
 วจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะบริสุทธิ์แลว และเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรีย 
 ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ พวกเราทําเสร็จแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิได 
 มี พวกเธอถึงความยินดีดวยกจิเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้งหลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย 
 เมื่อกิจที่ควรทาํใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญญัตถะที่พวกเธอปรารถนาอยาไดเสื่อมเสียไปเลย. 
      [๔๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา 
 อยูวา เราทั้งหลายจักรูจักประมาณในโภชนะ จักพิจารณาโดยแยบคายแลวกลืนอาหาร จักไมกลืน 
 เพ่ือเลน เพ่ือมวัเมา เพ่ือตบแตง เพ่ือประดับ จักกลืนเพียงเพ่ือใหกายน้ันต้ังอยู เปนไป 
 หางไกลจากความเบียดเบียน เพ่ืออนุเคราะหแกพรหมจรรยเทานั้น และจะบําบัดเวทนาเกา 
 ไมใหเวทนาใหมเกิดขึน้ และจักใหมีความดําเนินไป ความไมมีโทษ ความอยูสบาย ดวยประการ 



 ฉะนี้. บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกาย 
 สมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะบริสุทธิ์ เปนผูมทีวารอันคุมครองแลวในอินทรีย 
 ทั้งหลาย และรูจักประมาณในโภชนะแลว ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ พวกเราทําสําเร็จแลว 
 สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินด ี
 ดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้งหลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย เมื่อกิจควรทําให 
 ยิ่งขึ้นไปยังมอียู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนาอยาไดเสือ่มไปเลย. 
      [๔๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กิจควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา 
 อยูวา เราทั้งหลายจักเปนผูประกอบเนืองๆ ในความเปนผูต่ืน จักชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรม 
 อันเปนเคร่ืองกีดกั้น ดวยการจงกรม และการน่ังตลอดวัน จักชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมอัน 
 เปนเคร่ืองกีดกัน้ ดวยการจงกรม และการนั่งตลอดปฐมยามแหงราตรี จักสําเร็จการนอนดงั 
 ราชสีหโดยเบ้ืองขวา ซอนเทา เหลื่อมเทา มสีติสัมปชัญญะ ทําไวในใจถึงความสําคัญในอัน 
 ลุกขึ้น ตลอดมชัฌิมยามแหงราตรี กลับลุกขึ้นแลว จักชําระจิตใจใหบริสุทธิ์จากธรรมเปนเคร่ือง 
 กีดกั้นดวยการจงกรม และการน่ังตลอดปจฉมิยามแหงราตรี. บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา 
 พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะ 
 บริสุทธิ์แลว เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอนิทรียทั้งหลาย และรูจักประมาณในโภชนะ 
 ประกอบเนืองๆ ในความเปนผูต่ืนแลว ดวยกจิเพียงเทานี้ พอละ พวกเราทําเสร็จแลว 
 สามัญญัตถะพวกเราถึงแลว โดยลําดับ กิจอะไรๆ ที่ควรทําไดยิ่งขึ้นไปมไิดมี พวกเธอถึงความ 
 ยินดีดวยกจิเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้งหลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควร 
 ทําใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญญัตถะที่พวกเธอปรารถนาอยาไดเสื่อมไปเสียเลย. 
      [๔๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา 
 อยูวา เราทั้งหลายจักประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย 
 ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร 
 ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ทําความรูสึกตัวในการเดิน 
 การยืน การนั่ง การหลับ การต่ืน การพูด การน่ิง. บางทีพวกเธอจะมีความดาํริวา พวกเรา 
 เปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะบริสุทธิ์แลว 
 เปนผูมีทวารอนัคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย รูจักประมาณในโภชนะ ประกอบเนืองๆ 
 ในความเปนผูต่ืน และประกอบดวยสติสัมปชัญญะแลว ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ พวกเรา 
 ทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิไดม ี
 พวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้งหลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย 
 เมื่อกิจที่ควรทาํใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญญัตถะที่พวกเธอปรารถนาอยาไดเสื่อมไปเสยีเลย. 
      [๔๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงดั คือ ปา โคนไม ภูเขา ถํ้า ซอกเขา ปาชา ปาชัฏ 
 ที่แจง ลอมฟาง. เธอกลับจากบิณฑบาต ในการภายหลังแลว นั่งคูบัลลังกต้ังกายตรง ดํารงสติไว 



 เฉพาะหนา. เธอละความเพงเล็งในโลกแลว มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิตให 
 บริสุทธิ์จากความเพงเล็งได. ละความประทุษรายคือพยาบาทแลว ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา 
 หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาทได. 
 ละถีนมิทธะไดแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความสําคัญ หมายอยูที่แสงสวาง มีสติ 
 สัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได. ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว เปนผูไม 
 ฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได. ละวิจิกจิฉาไดแลว 
 เปนผูเขามาวิจกิิจฉา ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก 
 วิจิกิจฉาได. 
                       วาดวยการละนิวรณ ๕ 
      [๔๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหน้ีไปประกอบการงาน การงาน 
 เหลานั้นของเขาจะพึงสําเร็จผล. เขาจะพึงใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้น และทรัพยที่เปนกํา 
 ไรของเขาจะพึงมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภรรยา. เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน เรากู 
 หน้ีไปประกอบการงาน บัดน้ี การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมให 
 หมดส้ินแลว และทรัพยที่เปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภรรยา ดังนี้. เขาจะพึงไดความ 
 ปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีหน้ีนั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก 
 บริโภคอาหารไมได และไมมกีําลังกาย. สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารได 
 และมีกําลังกาย. เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน เราเปนผูมอีาพาธ ถึงความลําบาก 
 เจ็บหนัก บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดน้ี เราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภค 
 อาหารไดและมีกําลังกาย ดังนี้. เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรค 
 นั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจองจําอยูในเรือนจํา. สมัยตอมา เขาพึง 
 พนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดี ไมมีภัย และไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย. เขาจะพึงมีความคิดเห็น 
 อยางนี้วา เมื่อกอน เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดน้ี เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดี ไมมภัีย 
 แลว และไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้. เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส ม ี
 การพนจากเรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส พ่ึงตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอื่น ไป 
 ไหนตามความพอใจไมได. สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสน้ัน พ่ึงตัวเองได ไมตอง 
 พ่ึงผูอื่น เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ. เขาพึงจะมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน 
 เราเปนทาส พ่ึงตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดน้ี เราพนจาก 
 ความเปนทาสน้ันแลว พ่ึงตัวเองได ไมตองพ่ึงผูอื่น เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ 
 ดังนี้. เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตัวน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติ จะพึงเดินทางไกลกันดาร. 



 สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได โดยสวัสดี ไมมภัีย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย. 
 เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ เดินทางไกลกันดาร บัดน้ี 
 เราขามพนทางกันดารนั้นแลว โดยสวัสดี ไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้. 
 ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ ที่ยังละไมไดในตน 
 เหมือนหนี้ เหมือนโรค เหมือนเรือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร. 
 และพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ ที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหน้ี เหมือนความ 
 ไมมีโรค เหมือนการพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม 
 ฉันนั้นแล. 
                          วาดวยฌาน ๔ 
      [๔๗๑] ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ ประการนี้ อันเปนเคร่ืองเศราหมองแหงจิต อันเปน 
 เคร่ืองทําปญญาใหถอยกําลังไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก 
 มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแกวิเวกอยู. เธอทํากายน้ีแล ใหชุมชื่น อิ่มเอิบ ซาบซาน ดวย 
 ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกดิ 
 แตวิเวกจะไมถูกตอง. เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือของพนักงานสรงสนานผู 
 ฉลาด ใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ําหมักไว กอนจุรณสีตัวน้ันมียางซึมไปจับ 
 ติดกันทั้งขางในขางนอก ยอมไมกระจายออก ฉะนั้น. 
      [๔๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง ภิกษุบรรลุทุติฌาน มีความผองใสแหงจิต 
 ในภายใน เปนธรรมดาเอกผุดขึ้น เพราะวิตกและวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและ 
 สุขอันเกิดแตสมาธิอยู. เธอทํากายน้ีแลใหชุมชื่น อิ่มเอิบ ซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิด 
 แตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไม 
 ถูกตอง เปรียบเหมือนหวงนํ้าลึก มีน้ําขังอยู ไมมีทางที่น้ําจะไหลมาได ทั้งในดานตะวันออก 
 ดานตะวันตก ดานเหนือ ดานใต ทั้งฝนก็ไมตกเพ่ิมตามฤดูกาล แตสายนํ้าเยน็พุขึ้นจากหวงนํ้า 
 นั้นแลว จะพึงทําหวงนํ้านั้นแลใหชุมชื่น เอิบอาบ ซาบซึมดวยน้ําเย็น ไมมีเอกเทศไหนๆ 
 แหงหวงนํ้านั้นทั้งหมดที่น้ําเย็นจะไมถูกตอง ฉะนั้น. 
      [๔๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข 
 ดวยนามกาย พระปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผู 
 มีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข. เธอทํากายน้ีแลใหชุมชื่น เอิบอาบ ซาบซาน ดวยสุขอัน 
 ปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง 
 เปรียบเหมือนในกออุบล กอปทุม หรือกอบุณฑริก แตละชนิด กออุบล กอปทุมหรือ 
 กอบุณฑริก ดอกบัวบางชนิด เกิดในน้ํา เจริญในนํ้า ยังไมพนจากน้ํา จมอยูในน้ํา 
 น้ําเลี้ยงไว อันน้ําเย็นหลอเลี้ยง เอิบอาบซึมซาบไปแตยอดและเหงา ไมมเีอกเทศไหนๆ แหง 
 กออุบล กอปทมุ หรือกอบุณฑริก ที่น้ําเย็นจะไมถูกตอง ฉะนัน้ 



      [๔๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข 
 เพราะละสุขและทุกข และดับโสมนัสในกอนได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. เธอน่ัง 
 แผไปทั่วกายนีแ้ล ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว 
 ที่จิตอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง เปรียบเหมือนบุรุษน่ังคลุมตัวตลอดศีรษะดวยผาขาว ไมมี 
 เอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาทีผ่าขาวจะไมถูกตองฉะนั้น. 
                         วาดวยวิชชา ๓ 
      [๔๗๕] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลสปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ. 
 เธอระลึกชาติที่เคยอยูอาศัยในกาลกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหน่ึงชาติบาง สองชาติ 
 บาง ฯลฯ ระลึกชาติที่เคยอยูอาศัยในกาลกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุทเทศ 
 ดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมอืนบุรุษออกจากบานของตนไปสูบานอื่น ออกจากบานแมนั้นไป 
 สูบานอื่น ออกจากบานแมนั้นแลว กลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกไดวา 
 เราออกจากบานของตนไปสูบานโนน ในบานนั้น เราไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น 
 ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น ออกจากบานแมนั้นไปสูบานโนน แมในบานนั้น เราก็ได 
 ยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น ออกจากบานแมนั้นแลว 
 กลับมาสูบานของตนตามเดมิ ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมระลกึชาติที่เคยอยูอาศัยใน 
 กาลกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหน่ึงชาติหนา สองชาติบาน ฯลฯ ระลึกชาติที่เคยอยูอาศัยใน 
 กาลกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุทเทศ ดวยประการฉะนี้. 
      [๔๗๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมนอมโนมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของ 
 ของสัตวทั้งหลาย. เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจติุกําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
 ทราม ไดดี ตกยากดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผู 
 เปนไปตามกรรม เปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูอยูตรงกัน บุรุษผูมีจักษุ ยืนอยูตรงกลาง 
 บนเรือนนั้น พึงเห็นหมูมนุษย กําลังเขาสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังเดินไปบาง 
 กําลังเดินมาบาง กําลังเที่ยวไปบาง ฉันใด ภิกษุยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว 
 ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทพิยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของ 
 มนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
      [๔๗๗] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ. เธอยอมรู 
 ชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทา เหลานี้ 
 อาสวะ นี้อาสวะสมุทัย นี้อาสวะนิโรธ นี้อาสวะนิโรธคามินปีฏิปทา. เมื่อเธอรูเห็นอยูอยางนี้ 
 จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมือ่จิตหลุดพนแลว 
 ก็มีญาณวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จ 



 แลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้ มิไดมี. เปรียบเหมือนหวงนํ้าบนยอดภูเขา มีน้ําใสสะอาด ไม 
 ขุนมัว บุรุษผูมีจักษุยืนอยูที่ขอบหวงนํ้านั้น พึงเห็นหอยกาบ หอยโขง กอนกรวด กระเบ้ือง 
 ฝูงปลา หยุดอยูบาง เคลื่อนไปบาง. เขามีความดําริวา หวงนํ้านี้ มีน้ําใสสะอาด ไมขุนมัว 
 มีหอยกาบ หอยโขง กอนกรวด กระเบ้ือง และฝูงปลา หยุดอยูบาง เคลื่อนไปบาง ฉันใด 
 ภิกษุยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั ฯลฯ รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย 
 อยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้ มิไดมี ฉนันั้นเหมือนกนัแล. 
                       วาดวยสมัญญาแหงภิกษุ 
      [๔๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง มหาตกะบาง 
 เวทคูบาง โสตติยะบาง อริยะบาง อรหันตบาง. 
      ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวา สมณะ? เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นําให 
 เกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อันภิกษุ 
 นั้นระงับเสียแลว อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา สมณะ. 
      ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวา พราหมณ? เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นําให 
 เกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย  มีวบิากเปนทุกข ใหมี ชาติ ชรา มรณะตอไป 
 อันภิกษุนั้นลอยเสียแลว อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพราหมณ. 
      ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวา นหาตกะ? เหลาอกศุลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นํา 
 ใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข  ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป 
 อันภิกษุนั้นอาบลางเสียแลว อยางนี้แล ภิกษุชื่อวานหาตกะ. 
      ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวา เวทคู? เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นําให 
 เกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อัน 
 ภิกษุนั้นรูแจงแลว อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเวทค.ู 
      ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาโสตติยะ? เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นําให 
 เกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อัน 
 ภิกษุนั้นใหหลับไปหมดแลว อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาโสตติยะ. 
      ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาอริยะ? เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นําให 
 เกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป 
 หางไกลภิกษุนั้น อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาอริยะ. 
      ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาอรหันต? เหลาอกศุลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นําให 
 เกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อัน 
 ภิกษุนั้นกําจัดเสียแลว อยางนีแ้ล ภิกษุชื่อวาอรหันต. 
      พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุนั้นชื่นชม ยินดีพระภาษิตของพระผูมี 
 พระภาค ฉะนี้แล. 
                      จบ มหาอัสสปุรสูตรที่ ๙ 



                        -------------- 
                        ๑๐. จูฬอัสสปุรสูตร 
                   วาดวยขอปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะ 
      [๔๗๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่อสัสปุรนิคมของหมูอังคราชกุมาร เขตอังคชนบท. 
 ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัส 
 ของพระผูมีพระภาคแลว. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ประชุมชนยอมรูจักพวกเธอวา สมณะๆ ก็แหละพวกเธอ 
 เมื่อเขาถามวา ทานทั้งหลายเปนอะไร ก็ปฏิญญาวา พวกเราเปนสมณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เมื่อพวกเธอน้ัน มีชื่ออยางนี้ มีปฏิญญาอยางนี้ จึงควรศึกษาอยูวา ขอปฏิบัติที่ดียิ่งของสมณะ 
 อันใดมีอยู เราทั้งหลายจะปฏิบัติขอปฏิบัติอันนั้น เมื่อพวกเราปฏิบัติอยูอยางนี้ ชื่อและปฏญิญา 
 นี้ของพวกเรา ก็จักเปนความจริงแท ใชแตเทานั้น พวกเราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร ของทายกเหลาใด ปจจัยทั้งหลายน้ัน ของทายกเหลานั้น ก็จักมี 
 ผลมาก มีอานสิงสมาก ในเพราะพวกเรา อีกอยางหนึ่งเลา บรรพชาน้ีของพวกเรา ก็จักไม 
 เปนหมัน จักมีผล มีความเจริญ. 
      [๔๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติอันดียิ่ง? 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดรูปหนึ่งมีอภิชฌามาก ยังละอภิชฌาไมได มีจิตพยาบาท ยังละพยาบาท 
 ไมได เปนผูมักโกรธ ยังละความมักโกรธไมได มีความผูกโกรธ ยังละความโกรธไมได 
 มีความลบหลู ยังละความลบหลูไมได มีความตีเสมอ ยังละความตีเสมอไมได ยังมีความ 
 ริษยา ยังละความริษยาไมได มีความตระหนี่ ยังละความตระหนี่ไมได มีความโออวด ยังละ 
 ความโออวดไมได มีมายา ยังละมายาไมได มีความปรารถนาลามก ยังละความปรารถนาลามก 
 ไมได มีความเห็นผิด ยังละความเห็นผิดไมได. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะยังละไมไดซ่ึงกิเลส 
 เปนมลทิน เปนโทษ เปนดังวาน้ําฝาด ของสมณะ อันเปนเหตุใหเกิดในอบาย มีวิบากอัน 
 ตนพึงเสวยในทุคติเหลานี้แล เราจึงไมกลาววา ภิกษุนั้นเปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะ. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาวุธชื่อมตชะ มีคมสองขาง ทั้งชุบและลับดีแลว สอดไวในฝกและพันไว 
 แมฉันใด เรากลาวบรรพชาของภิกษุนี้ มีอุปมาฉันนั้น. 
      [๔๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ครองผาสังฆาฏิ เราหากลาววาเปนสมณะ ดวย 
 อาการเพียงครองผาสังฆาฏิไม. บุคคลถือเพศเปลือยกาย เราก็หากลาววา เปนสมณะ ดวยอาการ 
 เพียงเปลือยกายไม. บุคคลที่หมักหมมดวยธลุ ีเราก็หากลาววา เปนสมณะ ดวยอาการเพียง 
 เปนคนหมักหมมดวยธลุีไม. บุคคลลงอาบน้ํา (วันละสามครั้ง) เราก็หากลาววา เปนสมณะ 
 ดวยอาการเพียงลงอาบน้ําไม. บุคคลอยูโคนไมเปนวัตร เราก็หากลาววา เปนสมณะ 
 ดวยอาการเพียงอยูโคนไมเปนวัตรไม. บุคคลอยูในที่แจงเปนวัตร เราก็หากลาววา เปนสมณะ 
 ดวยอาการเพียงเปนผูอยูในที่แจงเปนวัตรไม. บุคคลลอบกายเปนวัตร เราก็หากลาววา เปน 



 สมณะ ดวยอาการเพียงอบกายไม. บุคคลกินภัตโดยวาระ เราก็หากลาววา เปนสมณะ 
 ดวยอาการเพียงกินภัตโดยวาระไม. บุคคลที่ทองมนต เราก็หากลาววา เปนสมณะ ดวย 
 อาการเพียงทองมนตไม. บุคคลที่มุนผม เรากห็ากลาววา เปนสมณะ ดวยอาการเพียงมุนผมไม. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา เมือ่บุคคลครองผาสังฆาฏิแลว มีอภิชฌามาก ก็ละอภิชฌาได มีจติ 
 พยาบาท ก็ละพยาบาทได มีความมักโกรธก็สละความมักโกรธได มีความผกูโกรธ ก็ละความ 
 ผูกโกรธได มีความลบหลูก็ละความลบหลูได มีความตีเสมอ ก็ละความตีเสมอได มีความริษยา 
 ก็ละความริษยาได มีความตระหนี่ ก็ละความตระหนี่ได มีความโออวด ก็ละความโออวดได 
 มีมายา ก็ละมายาได มีความปรารถนาลามก ก็ละความปรารถนาลามกได มคีวามเห็นผิด กล็ะความ 
 เห็นผิดได ดวยอาการสักวา ครองผาสังฆาฏิไซร มิตรอํามาตย ญาติสาโลหิต พึงทําใหบุคคลนั้น 
 ครองผาสังฆาฏิต้ังแตเกิดทีเดยีว พึงเชิญชวนผูนั้นใหครองผาสังฆาฏิอยางเดียววา ทานผูมหีนา 
 อันเจริญ มาเถิด ทานจงเปนผูครองผาสังฆาฏิ เมื่อทานครองผาสังฆาฏิอยู มีอภิชฌามาก ก็จักละ 
 อภิชฌาได มีจติพยาบาท ก็จักละพยาบาทเสียได มีความมักโกรธ ก็จักละความมักโกรธเสียได 
 มีความผูกโกรธ ก็จักละความผูกโกรธเสียได มีความลบหลู ก็จักละความลบหลูเสียได มีความตี 
 เสมอ ก็จักละความตีเสมอเสยีได มีความริษยา ก็จักละความริษยาเสียได มคีวามตระหนี่ ก็จักละ 
 ความตระหนี่เสียได มีความโออวด ก็จักละความโออวดเสียได มีมายา ก็จกัละมายาเสียได 
 มีความปรารถนาลามก ก็จักละความปรารถนาลามกเสยีได มีความเห็นผิด ก็จักละความเห็นผิด 
 เสียได ดวยอาการเพียงครองผาสังฆาฏิ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลก 
 นี้ แมครองผาสังฆาฏิอยู ก็ยังมีอภิชฌามาก มีจิตพยาบาท มีความมักโกรธ มีความผูก 
 โกรธ มีความลบหลู มีความตีเสมอ มีความริษยา มีความตระหนี่ มีความโออวด 
 มีมายา มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด เพราะฉะน้ัน บุคคลที่ครองผาสังฆาฏิ 
 เราจึงมิไดกลาววา เปนสมณะ ดวยอาการเพียงครองผาสังฆาฏิ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา 
 เมื่อบุคคลถือเพศเปลือยกายอยู ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา เมื่อบุคคลหมักหมมดวยธุลีอยู ... 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา เมือ่บุคคลลงอาบน้ําอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา เมื่อบุคคลอยู 
 โคนไมอยู ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา เมื่อบุคคลอยูในที่แจงอยู ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา 
 เมื่อบุคคลลอบกายอยู ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา เมื่อบุคคลกินภัตโดยวาระอยู ... ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย หากวา เมื่อบุคคลทองมนตอยู ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวา เมื่อบุคคลมุนผมอยู 
 มีอภิชฌามาก ก็ละอภิชฌาได มีจิตพยาบาท ก็ละพยาบาทได มีความมักโกรธ ก็ละ 
 ความมักโกรธได มีความผูกโกรธ ก็ละความผูกโกรธได มีความลบหลู ก็ละความ 
 ลบหลูได มีความตีเสมอ ก็ละความตีเสมอได มีความริษยา ก็ละความริษยาได มีความ 
 ตระหนี่ ก็ละความตระหนี่ได มีความโออวด ก็ละความโออวดได มีมายา ก็ละมายาได 
 มีความปรารถนาลามก ก็ละความปรารถนาลามกได มีความเห็นผิด ก็ละความเห็นผิดได 
 ดวยอาการเพียงมุนผมไซร มิตรอํามาตย ญาติสาโลหิต พึงทําบุคคลนั้นใหมุนผมต้ังแต 
 เกิดทีเดียว พึงเชิญชวนผูนั้นใหมุนผมอยางเดียววา ดูกรทานผูมีหนาอันเจริญ มาเถิด ทานจง 



 เปนผูมุนผม เมื่อทานมุนผมอยู มีอภิชฌามาก ก็จักละอภิชฌาเสียได มีจิตพยาบาท 
 ก็จักละพยาบาทเสียได มีความมักโกรธ ก็จักละความมักโกรธเสียได มีความผูกโกรธ 
 ก็จักละความผกูโกรธเสยีได มคีวามลบหลู ก็จักละความลบหลูเสียได มีความตีเสมอ 
 ก็จักละความตีเสมอเสยีได มีความริษยา ก็จักละความริษยาเสียได มีความตระหนี่ ก็จัก 
 ละความตระหนี่เสียได มีความโออวด ก็จักละความโออวดเสียได มีมายา กจ็ักละ 
 มายาเสียได มคีวามปรารถนาลามก ก็จักละความปรารถนาลามกเสียได มีความเห็นผิด 
 ก็จักละความเห็นผิดเสียได ดวยอาการเพียงมุนผม. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเราเห็น 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี แมมุนผมอยู กย็ังมีอภิชฌามาก มีจติพยาบาท มีความมักโกรธ 
 มีความผูกโกรธ มีความลบหลู มีความตีเสมอ มีความริษยา มีความตระหนี่ มีความโออวด 
 มีมายา มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด เพราะฉะน้ัน บุคคลที่มุนผม เราจึงมิได 
 กลาววา เปนสมณะดวยอาการเพียงมุนผม. 
      [๔๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติอันดียิ่งของ 
 สมณะ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง มีอภิชฌามาก ก็ละอภิชฌาเสียได มีจิตพยาบาท 
 ก็ละพยาบาทเสียได มีความมกัโกรธ ก็ละความมักโกรธเสียได มีความผูกโกรธ ก็ละความผกู- 
 *โกรธเสียได มีความลบหลู ก็ละความลบหลูเสียได มีความตีเสมอ ก็ละความตีเสมอเสยีได 
 มีความริษยา ก็ละความริษยาเสียได มีความตระหนี่ ก็ละความตระหนี่เสียได มีความโออวด 
 ก็ละความโออวดเสียได มีมายา ก็ละมายาเสียได มีความปรารถนาลามก ก็ละความปรารถนา 
 ลามกเสียได มคีวามเห็นผิด กล็ะความเห็นผดิเสียได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะละเสียไดซ่ึงกิเลส 
 อันเปนมลทิน เปนโทษ เปนดงัวาน้ําฝาดของสมณะ อันเปนเหตุใหเกิดในอบาย มีวิบากอันตน 
 พึงเสวยในทุคติเหลานี้แล เราจึงกลาววา ภิกษุนั้นเปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะ ภิกษุ 
 นั้นยอมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ พนแลวจากอกุศลธรรมอนัลามกทั้งปวงนี้ เมื่อเธอพิจารณาเห็น 
 ตนบริสุทธิ์ พนแลวจากอกุศลธรรมอันลามกทั้งปวงน้ี ปราโมทยกเ็กิด เมื่อเธอเกิดปราโมทยแลว 
 ปติก็เกิด เมื่อเธอมีใจประกอบดวยปติแลว นามกายก็สงบ เธอมีนามกายสงบแลว ก็เสวยสขุ 
 เมื่อเธอมีสุข จติก็ต้ังมั่น เธอมีจิตสหรคตดวยเมตตา แผไปสูทิศที่ ๑ อยู แผไปสูทิศที่ ๒ ก็อยาง 
 นั้น แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น และเธอมีจิตสหรคตดวยเมตตา 
 อันกวางขวาง เปนสวนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกหมดทุกสวน 
 โดยประการทัง้ปวง ในที่ทั้งปวง ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง มีจิตสหรคตดวยกรุณา ... 
 มีจิตสหรคตดวยมุทิตา ... มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา แผไปสูทิศ ๑ อยู แผไปสูทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น 
 แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น และเธอก็มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา อัน 
 กวางขวาง เปนสวนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกหมดทุกสวน 
 โดยประการทัง้ปวง ในที่ทั้งปวง ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สระโบก- 
 *ขรณี มีน้ําใสจืด เย็น สะอาด มีทาอันดี นาร่ืนรมย ถาบุรุษมาแตทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 
 ทิศเหนือ ทิศใต และจากที่ไหนๆ อันความรอนแผดเผา เรารอน ลําบาก ระหาย อยากดื่มน้าํ 



 เขามาถึงสระโบกขรณีนั้นแลว ก็บรรเทาความอยากดืม่น้ํา และความกระวนกระวายเพราะความ 
 รอนเสียได แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากุลบุตรออกจากสกุลกษัตริยมาบวชเปนบรรพชิต 
 เธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอยางนั้น 
 ยอมไดความสงบจิต ณ ภายใน ก็ฉันนั้นเหมอืนกัน เรากลาววาเปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติอันดียิ่ง 
 ของสมณะ ถากุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... ถากุลบุตรออกจากสกลุแพศย ... ถากุลบุตรออก 
 จากสกุลศูทร ... ถากุลบุตรออกจากสกุลไหนๆ ก็ตาม มาบวชเปนบรรพชิต เธอมาถึงธรรมวินัย 
 ที่ตถาคตประกาศแลว เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอยางนั้น ยอมไดความสงบจิต 
 ณ ภายใน เรากลาววา กุลบุตรนั้นเปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะ ถากุลบุตรออกจาก 
 สกุลกษัตริยบวชเปนบรรพชิต เธอทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ 
 เพราะส้ินอาสวะ ดวยความรูยิ่ง โดยตนเองเขาถึงพรอมแลวอยูในชาตินี้ เรากลาววา เปนสมณะ 
 เพราะส้ินอาสวะท้ังหลาย ถากุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... ถากุลบุตรออกจากสกลุแพศย ... 
 ถากุลบุตรออกจากสกุลศูทร ... ถากุลบุตรออกจากสกุลไหนๆ ก็ตาม บวชเปนบรรพชิต ทําให 
 แจงซ่ึงเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะส้ินอาสวะดวยความรูยิ่ง โดยตนเอง 
 เขาถึงพรอมแลวในชาตินี้ เรากลาววา เปนสมณะ เพราะส้ินอาสวะท้ังหลาย. 
      พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูม ี
 พระภาคแลวแล. 
                      จบ จูฬอัสสปุรสูตร ที่ ๑๐ 
                      จบ มหายมกวรรค ที่ ๔ 
                 รวมพระสูตรในวรรคนี้มี ๑๐ สูตร คือ 
      ๑. จูฬโคสิงคสาลสูตร      ๒. มหาโคสิงคสาลสูตร 
      ๓. มหาโคปาลสูตร        ๔. จูฬโคปาลสูตร 
      ๕. จูฬสัจจกสูตร          ๖. มหาสัจจกสูตร 
      ๗. จูฬตัณหาสังขยสูตร      ๘. มหาตัณหาสังขยสูตร 
      ๙. มหาอัสสปุรสูตร       ๑๐. จูฬอัสสปุรสูตร ฯ 
                          ---------- 
                          จูฬยมกวรรค 
                        ๑. สาเลยยกสูตร 
                      ทรงโปรดชาวบานสาละ 
      [๔๘๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทกับดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ลุถึง 
 พราหมณคามชื่อสาละของชาวโกศล. 
      พราหมณและคฤหบดีชาวบานสาละไดสดับขาววา ทานพระสมณโคดมศากยบุตร เสด็จ 
 ออกจากศากยสกุล ทรงผนวชแลว เสด็จจาริกไปในโกศลชนบทกับดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ลุถึง 



 พราหมณคามชื่อสาละ กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลวอยางนีว้า แม 
 เพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา 
 และจรณะ เสดจ็ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผีูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา 
 ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระองคทรงทําโลกน้ี 
 พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคแลว 
 ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามใน 
 เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้ง 
 พยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ก็การเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนัน้ ยอมเปนการดี 
 ดังนี้. 
      คร้ังนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวบานสาละ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 
 คร้ันแลว บางพวกถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค บางพวกทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาค บางพวก 
 ประนมมือตอพระผูมีพระภาค บางพวกประกาศชื่อและโคตรในสํานักของผูมีพระภาค บางพวก 
 ก็นิ่งอยู แลวพากันนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดังนี้วา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกน้ีเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาตและนรก เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเปน 
 เหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกน้ี เขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตก? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี เขา 
 ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุประพฤติไม 
 เรียบรอย คือ ไมประพฤติธรรม ดูกรพราหมณและคฤหบดทีั้งหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี 
 เขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุประพฤติเรียบรอย คือ 
 ประพฤติธรรม. 
      พราหมณและคฤหบดีเหลานั้นทูลวา พวกขาพระองคไมทราบเน้ือความอยางพิสดารแหง- 
 *ธรรม ที่พระโคดมตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนกความใหพิสดาร ขอพระโคดมผูเจริญโปรดแสดง 
 ธรรมแกพวกขาพระองค โดยอาการที่พวกขาพระองคจะพึงรูเนื้อความอยางพิสดารแหงธรรมที่ 
 พระโคดมผูเจริญตรัสโดยยอมิได ทรงจําแนกความใหพิสดารเถิด. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาเชนนั้นพวกทานจงฟง 
 จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว. 
      พวกพราหมณและคฤหบดีชาวบานสาละทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว. 
                        อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
      [๔๘๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติไม 
 เรียบรอย คือ ความไมประพฤติธรรม ทางกาย มี ๓ อยาง ทางวาจามี ๔ อยาง ทางใจมี 
 ๓ อยาง. 



      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติไมเรียบรอย คือ ความไมประพฤติ- 
 *ธรรมทางกาย ๓ อยาง เปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูฆาสัตว คือ เปนคนเห้ียมโหด 
 มีมือเปอนเลือด พอใจในการประหารและการฆาไมมีความละอาย ไมถึงความเอ็นดูในสัตว 
 ทั้งปวง. 
      เปนผูถือเอาทรัพยที่เขามิไดให คือ ลักทรัพยเปนอุปกรณเคร่ืองปลื้มใจของบุคคลอื่น 
 ที่อยูในบาน หรือที่อยูในปา ทีเ่จาของมไิดให ซ่ึงนับวาเปนขโมย. 
      เปนผูประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือ ถึงความสมสูในพวกหญิงที่มารดารักษา ที่บิดา 
 รักษา ที่มารดาและบิดารักษา ที่พ่ีชายรักษา ที่พ่ีสาวรักษา ที่ญาติรักษา ที่มีสามี ที่อิสรชนหวง 
 หาม ที่สุดแมหญิงที่เขาคลองแลวดวยพวงมาลัย (หญิงที่เขาหมั้นไว) ดูกรพราหมณและ 
 คฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติไมเรียบรอย คือ ความประพฤติธรรมทางกาย ๓ อยาง เปน 
 อยางนี้แล. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็ความประพฤติไมเรียบรอย คือ ความไมประพฤติ 
 ธรรมทางวาจา ๔ อยาง เปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูกลาวเท็จคือ ไปในที่ประชุม 
 หรือไปในหมูชน หรือไปในทามกลางญาติ หรือไปในทามกลางขุนนาง หรือไปในทามกลาง 
 ราชสกุล หรือถูกนําไปเปนพยาน ถูกถามวา แนะบุรุษผูเจริญ เชิญเถิด ทานรูเร่ืองใด ก็จงบอก 
 เร่ืองนั้น เขาเมือ่ไมรูก็บอกวา รูบาง เมื่อรูบอกวา ไมรูบาง เมื่อไมเห็น ก็บอกวาเห็นบาง 
 เมื่อเห็นก็บอกวา ไมเห็นบาง เปนผูกลาวคําเทจ็ทั้งรูอยู เพราะเหตุตนบาง เพราะเหตุผูอื่นบาง 
 เพราะเหตุเห็นแกสิ่งเล็กนอยบาง. 
      เปนผูสอเสยีด คือ ไดฟงขางนี้แลว นําไปบอกขางโนน เพ่ือทําลายพวกขางนี้บาง 
 หรือฟงขางโนนแลว นําไปบอกขางนี้ เพ่ือทําลายพวกขางโนนบาง ยุพวกท่ีพรอมเพรียงกันให 
 แตกกันไปบาง สงเสริมพวกที่แตกกันบาง สงเสริมพวกที่แตกกันแลวบาง ชอบใจในคนที่แตก 
 กันเปนพวก ยินดีในความแตกกันเปนพวก ชื่นชมในพวกทีแ่ตกกัน และกลาววาจาที่ทําใหแตก 
 กันเปนพวก. 
      เปนผูมีวาจาหยาบ คือ กลาววาจาที่เปนโทษหยาบ อันเผ็ดรอนแกผูอื่น อนัขัดใจผูอื่น 
 อันใกลตอความโกรธ ไมเปนไปเพ่ือความสงบจิต. 
      เปนผูกลาวคําเพอเจอ คือ พูดในเวลาไมควรพูด พูดเร่ืองที่ไมเปนจริง พูดไมเปน 
 ประโยชน พูดไมเปนธรรม พูดไมเปนวินยั กลาววาจาไมมีหลักฐาน ไมมีที่อาง ไมมีที่สุด ไม 
 ประกอบดวยประโยชน โดยกาลไมสมควร ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติ 
 ไมเรียบรอย คอื ความไมประพฤติธรรมทางวาจา ๔ อยางเปนอยางนี้แล. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็ความประพฤติไมเรียบรอย คือ ความไมประพฤติ 
 ธรรมทางใจ ๓ อยาง เปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีความโลภมาก คือ เพงเล็ง 
 ทรัพยอันเปนอุปกรณเคร่ืองปลื้มใจของผูอืน่วา ขอของผูอืน่พึงเปนของเราเถิด ดังนี้. 
      เปนผูมีจิตพยาบาท คือ มีความดําริในใจอันชั่วชาวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆาบาง จงถูก 



 ทําลายบาง จงขาดสูญบาง อยาไดมีแลวบาง ดังนี้. 
      เปนผูมีความเห็นผิด คือ มคีวามเห็นวิปริตวา ผลแหงทานที่ใหแลวไมมผีลแหงการบูชา 
 ไมมี ผลแหงการเซนสรวงไมมี ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีและทําชั่วไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนา 
 ไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวทั้งหลายท่ีเปนอุปปาติกะไมมี สมณะและพราหมณทั้งหลาย 
 ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ผูทําโลกน้ีและโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวส่ังสอน 
 ใหผูอื่นรูไมมีอยูในโลก ดังนี้ ดกูรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติไมเรียบรอย คือ 
 ความไมประพฤติธรรมทางใจ ๓ อยาง เปนอยางนี้แล. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี เขาถึงอบายทุคติ วินิบาต 
 และนรก เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุประพฤติไมเรียบรอย คือไมประพฤติธรรม 
 อยางนี้แล. 
                         กุศลกรรมบถ ๑๐ 
      [๔๘๕] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติเรียบรอยคือความประพฤติ 
 ธรรมทางกายมี ๓ อยาง ทางวาจามี ๔ อยาง ทางใจมี ๓ อยาง. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็ความประพฤติเรียบรอย คือ ความประพฤติธรรม 
 ทางกาย ๓ อยาง เปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกน้ี ละการฆาสัตวเวนขาดการฆาสัตว วางทัณฑะ 
 วางศาตราเสียแลว มีความละอาย มีความเอน็ดู มีกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตว 
 ทั้งปวงอยู. 
      ละการถือเอาทรัพยที่เขามิไดให เวนขาดจากการลักทรัพย ไมลักทรัพยเปนอุปกรณเคร่ือง 
 ปลื้มใจของผูอืน่ ที่อยูในบาน หรือที่อยูในปา ที่เจาของมิไดให ซ่ึงนับวาเปนขโมย. 
      ละการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือ ไม 
 ถึงความสมสูในพวกหญิง ที่มารดารักษา ที่บิดารักษา ที่มารดาและบิดารักษา ที่พ่ีชายรักษา 
 ที่พ่ีสาวรักษา ที่ญาติรักษา ที่มีสามี ที่อิสรชนหวงหาม ที่สุดหญิงที่เขาคลองแลวดวยพวงมาลัย 
 ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติเรียบรอย คือ ความประพฤติธรรมทางกาย ๓ 
 อยาง เปนอยางนี้แล. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็ความประพฤติเรียบรอย คือ ความประพฤติธรรม 
 ทางวาจา ๔ อยาง เปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกน้ี ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเทจ็ 
 ไปในทีประชุม หรือไปในหมูชน หรือไปในทามกลางญาติ หรือไปในทามกลางขุนนาง หรือไป 
 ในทามกลางราชสกุล หรือถูกนําไปเปนพยาน ถูกถามวา บุรุษผูเจริญ เชิญเถิด ทานรูเร่ืองใด 
 ก็จงบอกเร่ืองนั้น เขาเมื่อไมรูก็บอกวา ไมรู หรือเมื่อรูก็บอกวา รู เมื่อไมเห็นก็บอกวา ไมเห็น 
 หรือเมื่อเห็นก็บอกวา เห็น ไมกลาวเท็จทั้งรูอยู เพราะเหตุตนบาง เพราะเหตุผูอื่นบาง เพราะ 
 เหตุเห็นแกสิ่งของเล็กนอยบาง. 
      ละวาจาอันสอเสียด เวนขาดจากวาจาสอเสียด คือไดฟงขางนี้แลวไมนําไปบอกขางโนน 
 เพ่ือทําลายพวกขางนี้ หรือไดฟงขางโนนแลว ไมนํามาบอกขางนี้ เพ่ือทําลายพวกขางโนน 



 สมานพวกที่แตกกันใหดีกันบาง สงเสริมพวกที่ดีกันใหสนทิสนมบาง ชอบใจพวกที่พรอมเพรียง 
 กัน ยินดีแลวในพวกที่พรอมเพรียงกัน ชื่นชมในพวกที่พรอมเพรียงกัน และกลาววาจาอันทําให 
 พรอมเพรียงกัน. 
      ละวาจาหยาบ เวนขาดจากวาจาหยาบ กลาววาจาที่ไมมีโทษ เพราะหูชวนใหรัก จับใจ 
 เปนของชาวเมอืง คนสวนมากรักใคร ชอบใจ. 
      ละการพูดเพอเจอ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ พูดในเวลาที่ควรพูดตามความจริง พูด 
 เร่ืองที่เปนประโยชน พูดเร่ืองที่เปนธรรม พูดเร่ืองที่เปนวินยัและกลาววาจามีหลักฐาน มีที่อาง 
 ไดมีที่สุด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอนัควร ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความ 
 ประพฤติเรียบรอย คือความประพฤติธรรมทางวาจา ๔ อยาง เปนอยางนี้แล. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็ความประพฤติเรียบรอย คือ ความประพฤติธรรม 
 ทางใจ ๓ อยาง เปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไมมีความโลภมาก ไมเพงเล็งทรัพย 
 อันเปนอุปกรณเคร่ืองปลื้มใจของผูอื่นวา ขอของผูอื่นพึงเปนของเราเถิด ดงันี้. 
      เปนผูมีจิตไมพยาบาท มีความดําริในใจไมชั่วชาวา ขอสตัวเหลานี้ จงเปนผูไมมเีวร 
 ไมมีความเบียดเบียนกัน ไมมทีุกข มีแตสุข รักษาตนเถิด ดังนี้. 
      เปนผูมีความเห็นชอบ คือมีความเห็นไมวิปริตวา ผลแหงทานที่ใหแลวมีอยู ผลแหงการ 
 การบูชามีอยู ผลแหงการเซนสรวงมีอยู ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีและทําชั่วมีอยู โลกนีม้ีอยู 
 โลกหนามีอยู มารดามีอยู บิดามีอยู สัตวทั้งหลายท่ีเปนอุปปาติกะมีอยู สมณะและพราหมณ 
 ทั้งหลาย ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบผูทําโลกน้ี และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวสอน 
 ใหผูอื่นรูไดมีอยูในโลกนี้ ดังนี้ ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติเรียบรอย 
 คือความประพฤติธรรมทางใจ ๓ อยาง เปนอยางนี้แล. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย สัตวทั้งหลายบางพวกในโลกน้ี เขาถึงสุคติโลก- 
 *สวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 
 อยางนี้แล. 
                 วาดวยผลแหงความประพฤติเรียบรอย 
      [๔๘๖] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติ- 
 *ธรรมพึงหวังวา โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกกษัตริย 
 มหาศาลเถิด ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพึงเขาถึง 
 ความเปนพวกกษัตริยมหาศาล นั่นเปนเพราะอะไร เพราะบุคคลน้ันเปนผูประพฤติเรียบรอย 
 คือ เปนผูประพฤติธรรมอยางนั้นแหละ. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 
 พึงหวังวา โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกพราหมณ 
 มหาศาล ฯลฯ 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 



 พึงหวัง เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกคฤหบดีมหาศาลเถิด ขอนี้ 
 เปนฐานะท่ีจะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพึงเขาถึงความเปนพวกคฤหบดี 
 มหาศาล นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติ 
 ธรรมอยางนั้นแหละ. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 
 พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเถิด 
 ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลน้ันพึงเขาถึงความเปนพวก 
 เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ 
 เปนผูประพฤติธรรมอยางนั้นแหละ. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 
 พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ... ความ 
 เปนพวกเทวดาชั้นยามา ... ความเปนพวกเทวดาชั้นดุสิต ... ความเปนพวกเทวดาชั้นนิมมานรดี ... 
 ความเปนพวกเทวดาชั้นปรนมิมิตวสวัตตี ... 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 
 พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาที่เนื่องในหมูพรหม 
 เถิด ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คอื เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพึงเขาถึงความเปน 
 พวกเทวดาที่เนื่องในหมูพรหม นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลน้ันเปนผูประพฤติเรียบรอย 
 คือ เปนผูประพฤติธรรมอยางนั้นแหละ. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมพึง 
 หวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาชัน้อาภา ขอนี้เปน 
 ฐานะที่จะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดา 
 ชั้นอาภา นั่นเปนเพราะอะไร เปนเพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติ 
 ธรรมอยางนั้นแหละ. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรม 
 ธรรมพึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาชั้นปริตตาภา ... 
 ความเปนเทวดาชั้นอัปปมาณาภา ... ความเปนพวกเทวดาชัน้อาภัสสรา ... ความเปนพวกเทวดาชั้น 
 ปริตตสุภา ... ความเปนพวกเทวดาชั้นอัปมาณสุภา ... ความเปนพวกเทวดาชั้นสุภกิณหกะ ... 
 ความเปนพวกเทวดาชั้นเวหัปผละ ... ความเปนพวกเทวดาชัน้อวิหา ความเปนพวกเทวดาชั้น 
 อตัปปา ... ความเปนพวกเทวดาชั้นสุทัสสา ... ความเปนพวกเทวดาชั้นสุทสัสี ... ความเปน 
 พวกเทวดาชั้นอกนิฏฐะ ... ความเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ ... ความเปนพวก 
 เทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ ... ความเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากญิจัญญายตนภพ ... ความเปน 
 พวกเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ นั้นเปนเพราะอะไร เปนเพราะบุคคลนั้นเปน 
 ผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติธรรมอยางนั้นแหละ. 



      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมพึง 
 หวังวา เราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ อันไมมีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะ ดวย 
 ปญญาอันยิ่งเองแลว เขาถึงอยูในชาตินี้เถิด ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได บุคคลนั้นพึงทําใหแจงซ่ึง 
 เจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันไมมีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะ ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว เขาถึงอยูใน 
 ชาตินี้นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เปนเพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติ 
 ธรรม อยางนั้นแหละ. 
              ความเปนผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต 
      [๔๘๗] เมือ่พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พวกพราหมณและคฤหบดี ชาวบานสาละ 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยเอนกปรยิาย 
 เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่าเปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีปในที่ 
 มืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ พวกขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับพระธรรม 
 และพระภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําพวกขาพระองควาเปนอบุาสก 
 ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไปฉะน้ีแล. 
                       จบ สาเลยยกสตูร ที่ ๑ 
                       ---------------- 
                         ๒. เวรัญชกสูตร 
                    วาดวยเหตุปจจัยใหเขาถึงสุคติ 
      [๔๘๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พวกพราหมณและคฤหบดี ชาวเมืองเวรัญชา พักอยูใน 
 เมืองสาวัตถีดวยกิจบางอยาง ไดสดับขาววา พระสมณโคดมผูเจริญ เปนศากยสกุลทรงผนวช 
 แลว ประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี 
 กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา 
      แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่น 
 ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบาน เปนผูจําแนกพระธรรม พระองค 
 ทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชดัดวยปญญาอนัยิ่งของพระองคเอง 
 แลว ทรงสั่งสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดา และมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงาม 
 ในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้ง 
 พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิงก็การเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นบาปน้ัน ยอมเปนการดี 
 ดังนี้. 
      คร้ังนั้น พวกพราหมณและคฤหบดีชาวเมอืงเวรัญชา จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ 



 ประทับ คร้ันแลว บางพวกถวายอภิวาท พระผูมีพระภาค บางพวกทูลปราศรัยกับพระผูมี 
 พระภาคพอใหระลึกถึง บางพวกประนมอัญชลี ตอพระผูมีพระภาค บางพวกประกาศชื่อและ 
 โคตรในสํานักพระผูมีพระภาค บางพวกก็นิ่งอยู แลวตางก็นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
 ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวก 
 ในโลกนี้ เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก เบ้ืองหนาแตตาย เพราะกายแตก ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกนี้ เขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี เขา 
 ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุ คือ ความประพฤติไม 
 เรียบรอย คือ ไมประพฤติธรรม ดูกรพราหมณและคฤหบดทีั้งหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี 
 เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค เพราะเหตุประพฤติเรียบรอย คือ 
 ประพฤติธรรม 
      พราหมณและคฤหบดีเหลานั้นทูลวา พวกขาพระองค ยอมไมรูเนื้อความโดยพิสดาร 
 แหงธรรมที่พระโคดมผูเจริญตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนกความใหพิสดาร ขอทานพระโคดมโปรด 
 แสดงธรรมแกพวกขาพระองค โดยใหพวกขาพระองค พึงรูเนื้อความอยางพิสดารแหงธรรมที่ 
 ทานพระโคดมตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนกความใหพิสดารเถิด. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาเชนนั้น พวกทานจงฟง 
 จงทําในใจใหดี เราจักกลาว. 
      พวกพราหมณและคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชา ทูลรับพระดํารัสพระผูมพีระภาคแลว. 
                        อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
      [๔๘๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลเปนผูประพฤติ 
 ไมเรียบรอย คอื ไมประพฤติธรรมดวยกายมี ๓ อยาง ดวยวาจามี ๔ อยาง ดวยใจมี ๓ อยาง 
 ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูประพฤติไมเรียบรอย คือ ไมประพฤติดวยกาย 
 ๓ อยางเปนไฉน? ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูฆาสตัว 
 คือเปนผูมีใจหยาบ มีมือเปอนเลือด พอใจในการประหารและการฆา ไมมีความละอาย ไมถึง 
 ความเอ็นดูในสัตวทั้งปวง. 
      เปนผูถือเอาทรัพยที่เขามิไดให คือ ลักทรัพยอันเปนอุปกรณเคร่ืองปลื้มใจของบุคคล 
 อื่น ที่อยูในบาน หรือที่อยูในปา ที่เจาของมไิดให ซ่ึงนับวาเปนขโมย 
      เปนผูประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือ ถึงความสมสูในพวกหญิงที่มารดารักษา ... 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลผูประพฤติไมเรียบรอย คือ ไมประพฤติธรรม 
 ดวยกาย ๓ อยาง เปนอยางนี้แล. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลผูประพฤติไมเรียบรอย คือ ไมประพฤติ 
 ธรรมดวยวาจา ๔ อยางเปนไฉน? ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 



 เปนผูกลาวคําเท็จ ... เปนผูกลาวเท็จทั้งรูอยู เปนผูพูดสอเสยีด คือ ไดฟงแตขางนี้แลวนําไป 
 บอกขางโนน ... และกลาววาจาที่เปนเคร่ืองทาํใหแตกกันเปนพวก ดวยประการฉะนี้ เปนผูม ี
 วาจาหยาบ คือกลาววาจาหยาบที่เปนโทษ ... เปนผูกลาวไรประโยชน คือ พูดในเวลาทีไ่มควรพูด 
 พูดเร่ืองที่ไมเปนจริง พูดไมเปนประโยชน พูดไมเปนธรรม พูดไมเปนวินัย กลาววาจาไมม ี
 หลักฐาน ไมมีที่อาง ไมมีที่สดุ ไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลไมสมควร. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลผูประพฤติไมเรียบรอยคือ ไมประพฤติธรรมดวย 
 วาจา ๔ อยาง เปนอยางนี้แล. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลประพฤติไมเรียบรอย คือ ไมประพฤติ 
 ธรรมดวยใจ ๓ อยางเปนไฉน? ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปน 
 ผูมีความโลภมาก คือเพงตอทรัพยอันเปนอุปกรณเคร่ืองปลืม้ใจของบุคคลอื่นวา ขอของผูอื่นพึง 
 เปนของเรา ดังนี้. 
      เปนผูมีจิตพยาบาท คือ ความดําริในใจคิดประทุษรายวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆาบาง 
 จงถูกทําลายบาง จงขาดสูญบาง อยาไดมีแลวบาง ดังนี้. 
      เปนผูมีความเห็นผิด คือ มคีวามเห็นวิปริตวา ผลงานแหงทานที่ใหแลวไมมี ผลแหง 
 การบูชาไมมี ผลแหงการเซนสรวงไมมี ... สั่งสอนผูอื่นใหรู ไมมีในโลก ดังนี.้ 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลผูประพฤติไมเรียบรอย คือไมประพฤติธรรม 
 ดวยใจ ๓ อยาง เปนอยางนี้แล. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี เบ้ืองหนาแตตายเพราะกาย 
 แตก ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต และนรกอยางที่กลาวนั้น เพราะเหตุแหงความประพฤติ 
 ไมเรียบรอย คอื ไมประพฤติธรรม อยางนี้แล. 
                         กุศลกรรมบถ ๑๐ 
      [๔๙๐] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ผูประ 
 พฤติธรรมดวยกายมี ๓ อยาง ดวยวาจามี ๔ อยาง ดวยใจมี ๓ อยาง ดูกรพราหมณและคฤหบดี 
 ทั้งหลาย ก็บุคคลประพฤติธรรมดวยกาย ๓ อยางเปนไฉน? ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสตัว วางทัณฑะ วางศาตรา มีความ 
 ละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกลูแกสตัวทั้งปวงอยู. 
      ละการถือเอาทรัพยที่เขามิไดให เวนขาดจากการลักทรัพย ไมลักทรัพยอันเปนอุปกรณ 
 เคร่ืองปลื้มใจของผูอื่น ที่อยูในบาน หรือที่อยูในปา ที่เจาของมิไดใหซ่ึงนับวาเปนขโมย. 
      ละความประพฤติผิดในกายทั้งหลาย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือ 
 ไมถึงความสมสูในพวกหญิง ที่มารดารักษา ... 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือผูประพฤติธรรมดวย 
 กาย ๓ อยาง เปนอยางนี้แล. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมดวย 



 วาจา ๔ อยาง เปนไฉน? ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ละการ 
 พูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเทจ็ ไปในที่ประชมุ ... และไมกลาวเท็จทั้งรูอยู ... 
      ละวาจาอันสอเสียด เวนขาดจากวาจาอันสอเสียดกลาววาจาท่ีเปนเคร่ืองทําความพรอม 
 เพรียงกัน. 
      ละวาจาหยาบ เวนขาดจากวาจาหยาบ ... กลาววาจาที่ไมมโีทษ ... 
      ละการพูดไรประโยชน เวนขาดจากการพูดไรประโยชน ... มีหลักฐานมีที่อาง มีที่สุด 
 ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมดวย 
 วาจา ๔ อยาง เปนอยางนี้แล. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมดวยใจ 
 ๓ อยาง เปนไฉน? ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไมมคีวาม 
 โลภ ไมเพงเล็งตอทรัพยอันเปนอุปกรณเคร่ืองปลื้มใจของผูอื่นวา ขอของผูอื่นพึงเปนของเราดังนี้. 
      เปนผูมีจิตไมพยาบาท ไมมคีวามดําริในใจคิดประทุษรายวา ขอสัตวเหลานี้ จงเปนผูไม 
 มีเวร ไมมีความเบียดเบียนกนั ไมมีทุกข มีแตสุข รักษาตนเถิด ดังนี้. 
      เปนผูมีความเห็นชอบ มีความเห็นไมวิปริตวา ผลแหงทานที่ใหแลวมีอยูผลแหงการบูชา 
 มีอยู ... สมณะและพราหมณทั้งหลาย ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ผูทําโลกน้ีและโลกหนา ให 
 แจงชัดดวยปญญาอันรูยิ่งเองแลว สอนใหผูอื่นรูไดมีอยูในโลก ดังนี้. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมดวยใจ 
 ๓ อยาง เปนอยางนี้แล. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี ยอมเขาถึงสคุติโลกสวรรค 
 เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุแหงความประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 
 อยางนี้แล. 
                 วาดวยผลแหงความประพฤติเรียบรอย 
      [๔๙๑] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติ 
 ธรรมพึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกกษัตริยมหาศาล 
 ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ บุคคลนั้นพึงเขาถึงความเปนพวกกษัตริยมหาศาล นั่นเปนเพราะ 
 เหตุอะไร เปนเพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติธรรม อยางนั้นแหละ. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 
 พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกพราหมณมหาศาล ... ดูกร 
 พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรมพึงหวังวา เบ้ือง 
 หนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกคฤหบดีมหาศาล ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ 
 บุคคลนั้นเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก พึงเขาถึงความเปนพวกคฤหบดีมหาศาลน่ันเปนเพราะ 
 เหตุอะไร เปนเพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติธรรมอยางนั้นแหละ. 



      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 
 พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา 
 ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลน้ันพึงเขาถึงความเปนพวก 
 เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ 
 เปนผูประพฤติธรรม อยางนั้นแหละ. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 
 พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ... ความ 
 เปนพวกเทวดาชั้นยามา ... ความเปนพวกเทวดาชั้นดุสิต ... ความเปนพวกเทวดาชั้นนิมมานรดี ... 
 ความพวกเทวดาชั้นปรนิมมติวสวัตตี ... 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมพึง 
 หวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาผูเนื่องในหมูพรหม 
 ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลน้ันพึงเขาถึงความเปนพวก 
 เทวดาผูเนื่องในหมูพรหม นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ 
 เปนผูประพฤติธรรม อยางนั้นแหละ. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 
 พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาชั้นอาภา ขอนี้เปน 
 ฐานะที่จะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาชั้น 
 อาภา นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติธรรม 
 อยางนั้นแหละ. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 
 พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาชั้นปริตตาภา ... 
 ความเปนพวกเทวดาชั้นอัปปมาณาภา ... ความเปนพวกเทวดาชั้นอาภัสสระ ... ความเปนเทวดาชั้น 
 ปริตตสุภา ... ความเปนพวกเทวดาชั้นอัปปมาณสุภา ... ความเปนพวกเทวดาชั้นสุภกิณหกะ ... ความ 
 เปนพวกเทวดาชั้นเวหัปผละ ... ความเปนพวกเทวดาชั้นอวหิา ... ความเปนพวกเทวดาชัน้อตัปปา ... 
 ความเปนพวกเทวดาชั้นสทุัสสา ... ความเปนพวกเทวดาชั้นสุทัสสี ... ความเปนพวกเทวดาชั้น 
 อกนิฏฐะ ... ความเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ ... ความเปนพวกเทวดาผูเขาถึง 
 วิญญาณัญจายตนภพ ... ความเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากญิจัญญายตนภพ ... 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมพึง 
 หวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานา 
 สัญญายตนภพ ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีด คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพึงเขา 
 ถึงความเปนพวกเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคล 
 นั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติธรรม อยางนั้นแหละ. 
      ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม 



 พึงหวังวา ขอเราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะส้ินอาสวะ 
 เพราะรูยิ่งเองแลว เขาถึงอยูในชาตินี้เถิด ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ บุคคลนั้นพึงทําใหแจง 
 ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะส้ินอาสวะ เพราะรูยิ่งเองแลว เขาถึงอยูใน 
 ชาตินี้ นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติ 
 ธรรมอยางนั้นแหละ. 
              ความเปนผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต 
      [๔๙๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พวกพราหมณและคฤหบดีชาวเมือง 
 เวรัญชา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนักพระองคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนก 
 ปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปดบอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีป 
 ในที่มืดดวยต้ังใจวาคนมีจักษุจักเห็นรูปได ดงันี้ พวกขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับ 
 พระธรรมและพระภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ ขอทรงจําพวกขาพระองควา 
 เปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัย เปนสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล. 
                       จบ เวรัญชกสูตร ที่ ๒ 
                       --------------- 
                        ๓. มหาเวทัลลสูตร 
                    การสนทนาธรรมที่ทําใหเกิดปติ 
      [๔๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นเวลาเยน็ ทานพระมหาโกฏฐิกะออกจากที่หลีกเรนแลว 
 จึงเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดทักทายปราศรัยกับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการทักทาย 
 ปราศรัย พอใหระลึกถึงกันแลว จึงนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
                       เร่ืองปญญากับวิญญาณ 
      [๔๙๔] ทานพระมหาโกฏฐิกะคร้ันนั่งเรียบรอยแลว จึงถามทานพระสารีบุตรวาดูกร 
 ทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลมีปญญาทรามๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงไรหนอ จึง 
 ตรัสวา บุคคลมีปญญาทราม? 
      ทานพระสารีบุตรตอบวา ทานผูมีอายุ บุคคลไมรูชัดๆ เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาค 
 จึงตรัสวา เปนบุคคลมีปญญาทราม ไมรูชัดอะไร ไมรูชัดวาน้ีทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ 
 นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลไมรูชัดๆ เพราะฉะน้ัน จึงตรัสวา บุคคลมีปญญาทราม. 
      ทานพระมหาโกฏฐิกะ ยินดี อนุโมทนาภาษิต ของทานพระสารีบุตรวา ถูกละ ทานผูม ี
 อายุ ดังนี้แลว ไดถามปญหาตอไปวา ดูกรทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลมีปญญาๆ 
 ดังนี้ ดวยเหตุเพียงไรหนอ จึงตรัสวาบุคคลมีปญญา? 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลรูชัดๆ เพราะฉะน้ัน พระผูมพีระภาคจึงตรัสวา เปนบุคคล 



 มีปญญา รูชัดอะไร รูชัดวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เพราะ 
 ฉะนั้น จึงตรัสวา บุคคลมีปญญา. 
      ก. ดูกรทานผูมีอายุ พระผูมพีระภาคตรัสวา วิญญาณๆ ดังน้ี ดวยเหตุเพียงไรหนอ 
 จึงตรัสวา วิญญาณ? 
      สา. ธรรมชาติที่รูแจงๆ เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาค จึงตรัสวาวิญญาณ รูแจงอะไร 
 รูแจงวา นี้สุข นี้ทุกข นี้มิใชทกุข มิใชสุข ธรรมชาติยอมรูแจงๆ เพราะฉะน้ัน จึงตรัสวา 
 วิญญาณ. 
      ก. ปญญาและวิญญาณ ธรรม ๒ ประการนี้ ปะปนกัน หรือแยกจากกันทานผูมีอาย ุ
 อาจแยกออกแลว บัญญัติหนาที่อันตางกันไดหรือไม? 
      สา. ปญญาและวิญญาณ ธรรม ๒ ประการนี้ ปะปนกัน ไมแยกจากกนั ผมไมอาจแยก 
 ออกแลว บัญญัติหนาที่อันตางกันได เพราะปญญารูชัดส่ิงใด วิญญาณก็รูแจงสิ่งนั้น วิญญาณ 
 รูแจงสิ่งใด ปญญาก็รูชัดส่ิงนั้น ฉะนั้น ธรรม ๒ ประการนี้ จึงปะปนกัน ไมแยกจากกนั ผมไม 
 อาจแยกออกแลว บัญญัติหนาที่อันตางกันได. 
      ก. ปญญาและวิญญาณ ธรรม ๒ ประการนี้ ปะปนกัน ไมแยกจากกัน แตมีกิจที่จะพึง 
 ทําตางกันบางหรือไม? 
      สา. ปญญาและวิญญาณ ธรรม ๒ ประการนี้ ปะปนกัน ไมแยกจากกนั แตปญญาควร 
 เจริญ วิญญาณควรกําหนดรู นี่เปนกิจที่จะพึงทําตางกันแหงธรรม ๒ ประการนี้. 
                    เร่ืองเวทนาสัญญาและวิญญาณ 
      [๔๙๕] ก. ดูกรทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคตรัสวา เวทนาๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงไร 
 หนอ จึงตรัสวา เวทนา? 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ ธรรมชาติที่รูๆ เพราะฉะน้ัน พระผูมพีระภาคจึงตรัสวา เวทนา 
 รูอะไร รูสุขบาง รูทุกขบาง รูสิ่งที่มิใชทุกขมิใชสุขบาง ธรรมชาติยอมรูๆ ฉะน้ัน จึงตรัสวา 
 เวทนา. 
      ก. ดูกรทานผูมีอายุ พระผูมพีระภาคตรัสวา สัญญาๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงไรหนอ 
 จึงตรัสวา สัญญา? 
      สา. ธรรมชาติที่จําๆ ฉะนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา สัญญา จําอะไร จําสีเขียว 
 บาง จําสีเหลืองบาง จําสีแดงบาง จําสีขาวบาง ธรรมชาติยอมจําๆ ฉะนั้น จึงตรัสวา สัญญา 
      ก. เวทนา สัญญา และวิญญาณ ธรรม ๓ ประการนี้ ปะปนกัน หรือแยกจากกัน 
 ทานผูมีอายุ อาจแยกออกแลว บัญญัติหนาที่อันตางกันไดหรือไม? 
      สา. เวทนา สัญญา และวิญญาณ ธรรม ๓ ประการนี้ ปะปนกัน ไมแยกจากกัน 
 ผมไมอาจแยกออกแลว บัญญัติหนาที่อันตางกันได เพราะเวทนารูสิ่งใด สัญญาก็จําสิ่งนั้น 
 สัญญาจําสิ่งใด วิญญาณก็รูแจงสิ่งนั้น ฉะนั้น ธรรม ๓ ประการนี้ จึงปะปนกัน ไมแยกจากกนั 
 ผมไมอาจแยกออกแลว บัญญัติหนาที่อันตางกันได. 



      [๔๙๖] ก. ดูกรทานผูมีอายุ พระโยคาวจรมีมโนวิญญาณ (จิตอันสัมปยุตดวยรูปาวจร- 
 *ฌานที่ ๔) อนัสละแลว อันบริสุทธิ์จากอินทรีย ๕ พึงรูสิ่งอะไร? 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ พระโยคาวจรมีมโนวญิญาณอันสละแลว อันบริสุทธิ์จากอินทรีย ๕ 
 พึงรูอากาสานัญจายตนฌานวา อากาศหาที่สุดมิได พึงรูวิญญาณัญจายตนฌานวา วิญญาณหาท่ีสุด 
 มิได พึงรูอากิญจัญญายตนฌานวา นอยหนึ่งมิไดมี. 
              เร่ืองประโยชนแหงปญญาและเหตุเกดิสัมมาทิฏฐิ 
      ก. พระโยคาวจรยอมรูธรรมอันตนพึงรูดวยอะไร? 
      สา. พระโยคาวจรยอมรูธรรมอันตนพึงรูดวยปญญาจักษุ. 
      ก. ปญญา มีอะไรเปนประโยชน? 
      สา. ปญญา มีความรูยิ่งเปนประโยชน มีความกําหนดรูเปนประโยชน มีความละเปน 
 ประโยชน. 
      [๔๙๗] ก. ดูกรทานผูมีอายุ ก็ปจจัยเพ่ือความเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฏฐิ มีเทาไร? 
      สา. ธรรม ๒ ประการ คือความไดสดับแตบุคคลอื่น ๑ ความทําในใจโดยแยบคาย ๑ 
 เปนปจจัยเพ่ือความเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฏฐิ ธรรม ๒ ประการนี้แล เปนปจจัยเมื่อความเกดิขึ้นแหง 
 สัมมาทิฏฐิ. 
      ก. สัมมาทิฏฐิ มีเจโตวิมุติเปนผล และมผีลคือเจโตวิมุติเปนอานิสงสดวย มีปญญา 
 วิมุติเปนผล และมีผลคือปญญาวิมุติเปนอานิสงสดวย อันองคธรรมเทาไรอนุเคราะหแลว? 
      สา. สัมมาทิฏฐิ มีเจโตวิมุติเปนผล และมผีลคือเจโตวิมุติเปนอานิสงสดวย มีปญญา 
 วิมุติเปนผล และมีผลคือปญญาวิมุติเปนอานิสงสดวย อันองคธรรม ๕ ประการ อนุเคราะห 
 แลว คือ สัมมาทิฏฐิ อันศีลอนุเคราะหแลว ๑ อันสุตะอนุเคราะหแลว ๑ อันสากัจฉาอนุเคราะห 
 แลว ๑ อันสมถะอนุเคราะหแลว ๑ อันวิปสสนาอนุเคราะหแลว ๑ สัมมาทิฏฐิ มีเจโตวิมุติเปน 
 ผล และมผีลคอืเจโตวิมุติเปนอานิสงสดวย มปีญญาวิมุติเปนผล และมผีลคือปญญาวิมุติ 
 เปนอานิสงสดวย อันองคธรรม ๕ ประการนี้แล อนุเคราะหแลว. 
                         เร่ืองภพและฌาน 
      [๔๙๘] ก. ดูกรทานผูมีอายุ ภพมีเทาไร? 
      สา. ภพมี ๓ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ. 
      ก. ความเกิดในภพใหมในอนาคต มีไดอยางไร? 
      สา. ความยินดียิ่งในอารมณนั้นๆ ของเหลาสัตวที่มีอวิชชาเปนเครื่องกดีกัน มีตัณหาเปน 
 เคร่ืองประกอบไว ความเกิดในภพใหมในอนาคตมีไดอยางนี.้ 
      ก. ความเกิดในภพใหมในอนาคต จะไมมอียางไร? 
      สา. เพราะความส้ินแหงอวิชชา เพราะความเกิดขึน้แหงอวิชชา และเพราะความดับแหง 
 ตัณหา อยางนี้ ความเกิดในภพใหมในอนาคต จึงจะไมมี. 
      [๔๙๙] ก. ดูกรทานผูมีอายุ ปฐมฌาน เปนไฉน? 



      สา. ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ 
 ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ฌานนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ปฐมฌาน. 
      ก. ปฐมฌาน มีองคเทาไร? 
      สา. ปฐมฌาน มีองค ๕ คือ วิตก ๑ วิจาร ๑ ปติ ๑ สุข ๑ เอกัคคตา ๑ ยอมเปนไปแก 
 ภิกษุผูเขาปฐมฌานมีองค ๕ ปฐมฌานมีองค ๕ อยางนี้แล. 
      ก. ปฐมฌาน ละองคเทาไร ประกอบดวยองคเทาไร? 
      สา. ปฐมฌานละองค ๕ ประกอบดวยองค ๕ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเขาปฐมฌาน ละกาม 
 ฉันทไดแลว ละพยาบาทไดแลว ละถีนมิทธะไดแลว ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ละวิจิกิจฉาได 
 แลว มีวิตก ๑ วิจาร ๑ ปติ ๑ สุข ๑ เอกัคคตา ๑ เปนไปอยู ปฐมฌานละองค ๕ ประกอบดวย 
 องค ๕ อยางนี้แล. 
                         เร่ืองอินทรีย ๕ 
      [๕๐๐] ก. ดูกรทานผูมีอายุ อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ 
 ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ มีวิสัยตางกัน มีโคจรตางกัน ไมรับรูวิสัยอันเปนโคจร 
 ของกันและกัน เมื่ออินทรีย ๕ ประการนี้ มีวิสัยตางกัน มีโคจรตางกัน ไมรับรูวิสัยอันเปน 
 โคจรของกันและกัน จะมอีะไรเปนที่อาศัย และธรรมอะไรรับรูวิสัยอันเปนโคจรแหงอินทรีย 
 เหลานั้น? 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ 
 ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ มีวิสัยตางกัน มีโคจรตางกัน ไมรับรูวิสัยอันเปนโคจรของกันและกัน 
 เมื่ออินทรีย ๕ เหลานี้ มีวิสัยตางกัน มีโคจรตางกัน ไมรับรูวิสัยอันเปนโคจรของกันและกนั 
 มีใจเปนที่อาศัย ใจยอมรับรูวิสัยอันเปนโคจรแหงอินทรียเหลานั้น. 
      [๕๐๑] ก. ดูกรทานผูมีอายุ อินทรีย ๕ ประการ คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ 
 ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ อินทรีย ๕ นี้ อาศัยอะไรตั้งอยู? 
      สา. ดูกรทานผูมีอายุ อินทรีย ๕ ประการนี้นั้น คือจักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย 
 ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ อาศัยอายุ (ชีวิตินทรีย) ต้ังอยู. 
      ก. อายุ อาศัยอะไรต้ังอยู? 
      สา. อายุ อาศัยไออุน (ไฟทีเ่กิดแตกรรม) ต้ังอยู. 
      ก. ไออุน อาศัยอะไรตั้งอยู? 
      สา. ไออุน อาศัยอายุต้ังอยู. 
      ก. ผมรูทั่วถึงภาษิตของพระสารีบุตรผูมีอายุในบัดน้ีเองอยางนี้วา อายุอาศัยไออุนต้ังอยู 
 และวาไออุนอาศัยอายุต้ังอยู แตผมจะพึงเห็นความแหงภาษิตนี้ไดอยางไร? 
      สา. ถาเชนนั้น ผมจักทําอปุมาแกคุณ เพราะวิญูชนบางพวกในโลกน้ี ยอมทราบความ 
 แหงภาษิตไดแมดวยอุปมา เปรียบเหมือนประทีปนํ้ามันกําลงัติดไฟอยู แสงสวางอาศัยเปลว 



 ปรากฎอยู เปลวก็อาศัยแสงสวางปรากฎอยูฉนัใด อายุอาศัยไออุนต้ังอยู ไออุนก็อาศัยอายุต้ังอยู 
 ฉันนั้นเหมือนกัน 
      ก. อายุสังขาร (อายุ ชีวิตินทรีย) กับเวทนยีธรรม (เวทนา) เปนอันเสมอกัน หรือวา 
 อายุสังขารกับเวทนียธรรมเปนคนละอยาง? 
      สา. อายุสังขารกับเวทนียธรรม ไมใชอันเดยีวกัน (ถา) อายสุังขารกับเวทนยีธรรมเปน 
 อันเดียวกันแลว การออกจากสมาบัติของภิกษุผูเขาสัญญา เวทยิตนิโรธ ก็ไมพึงปรากฎ แตเพราะ 
 อายุสังขารกับเวทนียธรรมเปนคนละอยาง ฉะน้ัน การออกจากสมาบัติของภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิต 
 นิโรธ จึงปรากฎอยู. 
      [๕๐๒] ก. ดูกรผูมีอายุ ในเมื่อธรรมเทาไรละกายน้ีไป กายน้ีก็ถูกทอดทิ้งนอนนิ่ง 
 เหมือนทอนไมที่ปราศจากเจตนา? 
      สา. ดูกรผูมีอายุ ในเมื่อธรรม ๓ ประการ คือ อายุ ไออุน และวิญญาณละกายนี้ไป 
 กายน้ีก็ถูกทอดทิ้ง นอนนิ่ง เหมือนทอนไมทีป่ราศจากเจตนา. 
      ก. สัตวผูตายทํากาละไป กบัภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ มีความแปลกกนัอยางไร? 
      สา. สัตวผูตายทํากาละไป มีกายสังขาร วจีสังขาร และจิตสังขารดับระงับไป มีอายุ 
 หมดส้ินไป มีไออุนสงบ มีอินทรียแตกทําลาย สวนภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ มีกายสังขาร 
 วจีสังขาร และจิตสังขารดับ ระงับไป แตมีอายุยังไมหมดสิ้น มีไออุนยังไมสงบ มีอินทรีย 
 ผองใส สัตวผูตายทํากาละไปกับภิกษุผูเขาสญัญาเวทยิตนิโรธ มีความแปลกกัน ฉะนี้. 
                       เร่ืองปจจัยเจโตวิมุติ 
      [๕๐๓] ก. ดูกรผูมีอายุ ปจจัยแหงสมาบัติที่เปนเจโตวิมุติ อันไมมีทุกขไมมีสุข 
 มีเทาไร? 
      สา. ดูกรผูมีอายุ ปจจัยแหงสมาบัติที่เปนเจโตวิมุติอันไมมีทุกขไมมีสขุมี ๔ อยาง 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน อันไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัส 
 โทมนัสในกอนเสียได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ปจจัยแหงสมาบัติที่เปนเจโตวิมุติ 
 อันไมมีทุกขไมมีสุข มี ๔ อยาง ดังนี้แล. 
      ก. ปจจัยแหงสมาบัติที่เปนเจโตวิมุติอันไมมีนิมิต มีเทาไร? 
      สา. ปจจัยแหงสมาบัติที่เปนเจโตวิมุติอันไมมีนิมิต มี ๒ อยางคือ การไมมนสิการถึง 
 นิมิตทั้งปวง ๑ การมนสิการถึงนิพพานธาตุอันไมมีนิมิต ๑ ปจจัยแหงสมาบัติที่เปนเจโตวิมติุอัน 
 ไมมีนิมิต มี ๒ อยาง ดังนี้แล. 
      ก. ปจจัยแหงความต้ังอยูของเจโตวิมุติอนัไมมีนิมิต มีเทาไร? 
      สา. ปจจัยแหงความต้ังอยูของเจโตวิมุติอนัไมมีนิมิต มี ๓ อยาง คือการมนสิการถึง 
 นิมิตทั้งปวง ๑ การมนสิการถึงนิพพานธาตุอันไมมีนิมิต ๑ อภิสังขาร (ความกําหนดระยะกาล) 
 ในเบ้ืองตน ๑ ปจจัยแหงความต้ังอยูของเจโตวิมุติอันไมมีนิมิต มี ๓ อยาง ดังนี้แล. 
      ก. ปจจัยแหงความออกของเจโตวิมุติอันไมมีนิมิต มีเทาไร? 



      สา. ปจจัยแหงความออกของเจโตวิมุติอันไมมีนิมิต มี ๒ อยางคือการไมมนสิการถึงนิมิต 
 ทั้งปวง ๑ การมนสิการถึงนิพพานธาตุอันไมมีนิมิต ๑ ปจจัยแหงความออกของเจโตวิมุติอนัไมม ี
 นิมิต มี ๒ อยาง ดังนี้แล. 
      [๕๐๔] ก. ดูกรผูมีอายุ เจโตวิมุติมีอารมณไมมีประมาณ เจโตวิมุติมีอารมณวาไมม ี
 อะไรๆ เจโตวิมุติมีอารมณอันวาง เจโตวิมุติมีอารมณอันไมมีนมิิตธรรมเหลานี้ มีอรรถตางกัน 
 และมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกันตางกันแตเพียงพยัญชนะเทานั้น? 
      สา. ดูกรผูมีอายุ เจโตวิมุติมอีารมณไมมีประมาณ เจโตวิมุติมีอารมณไมมอีะไรๆ 
 เจโตวิมุติมีอารมณอันวาง เจโตวิมุติมีอารมณอันไมมีนิมิต ปริยายที่บงวาธรรมเหลานี้ มีอรรถ 
 ตางกัน และมีพยัญชนะตางกันก็มี และปริยายที่บงวา ธรรมเหลานี้ มีอรรถอยางเดยีวกัน 
 ตางกันเพียงพยัญชนะเทานั้นก็มี. 
      ก็ปริยายที่บงวา ธรรมเหลานี้ มีอรรถตางกัน และมีพยัญชนะตางกันเปนไฉน? ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี้ มีจิตสหรคตดวยเมตตา แผไปสูทิศที่ ๑ อยู แผไป สูทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น แผไป 
 สูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทศิที่ ๔ ก็อยางนั้น และมีจิตสหรคตดวยเมตตาอันกวางขวาง 
 เปนสวนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมพียาบาท แผไปสูโลกหมดทุกสวน เพ่ือประโยชน 
 แกสัตวทั้งปวง ในที่ทุกสถานทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง อยูดังนี้ มีจิตสหรคตดวยกรุณา ... 
 มีจิตสหรคตดวยมุทิตา ... มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา แผไปสูที่ทิศที่ ๑ อยู แผไปสูทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น 
 แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น มีจิตสหรคตดวยอุเบกขาอันกวางขวาง 
 เปนสวนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมพียาบาท แผไปสูโลกหมดทุกสวน เพ่ือประโยชน 
 แกสัตวทั้งปวง ในที่ทุกสถาน ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง อยูดังนี้ นี้พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา เจโตวิมุติมีอารมณอนัหาประมาณมไิด. 
      เจโตวิมุติมีอารมณวาไมมอีะไรๆ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ลวงวิญญาณัญจายตน- 
 *ฌาน โดยประการทั้งปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ดวยมนสิการวาไมมีอะไรๆ อยู ดงันี้ 
 นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา เจโตวิมุติมีอารมณวาไมมีอะไรๆ. 
      เจโตวิมุติมีอารมณอันวาง เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ด ี
 ไปสูเรือนวางกด็ี พิจารณาเห็นวา สิ่งนี้วางจากตนบาง จากส่ิงที่เนื่องดวยตนเอง ดังนี้ นี้พระ 
 ผูมีพระภาคตรัสวา เจโตวิมุติมีอารมณอันวาง. 
      เจโตวิมุติมีอารมณอันไมมนีิมิต เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเจโตสมาธิอัน 
 ไมมีนิมิต เพราะไมมนสกิารถึงนิมิตทั้งปวงอยู นี้พระผูมีพระภาคตรัสวาเจโตวิมุตติมีอารมณอันไมม ี
 นิมิต. 
      ดูกรผูมีอาย ุนี้แลปริยายที่บงวา ธรรมเหลานี้ มีอรรถตางกัน และมีพยัญชนะตางกัน. 
 ก็ปริยายที่บงวา ธรรม ๔ อยางเหลานี้ มีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันเพียงพยัญชนะเทานั้นเปน 
 ไฉน? ราคะอันทําประมาณ โทสะอันทําประมาณ โมหะอันทําประมาณ ราคะเปนตนนั้น อันภิกษุ 
 ผูขีณาสพละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลวทําไมใหมีที่ต้ังดังวาตนตาลแลว ทําไมใหมีตอไปแลว 



 มีความไมเกดิขึ้นตอไปเปนธรรมดา. เจโตวิมุติอันไมกําเริบ ทานกลาววา เลิศกวาเจโตวิมติุมี 
 อารมณไมมีประมาณทั้งหมด เจโตวิมุติอันไมกําเริบน้ันแล วางจากราคะ วางจากโทสะ วางจาก 
 โมหะ. ราคะอันเปนเคร่ืองกังวล โทสะอันเปนเคร่ืองกังวล โมหะอันเปนเครื่องกังวล ราคะเปน 
 ตนนั้น อันภิกษุผูขีณาสพละเสียแลว มีรากอนัตัดขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังวาตนตาลแลว 
 ทําไมใหมีตอไปแลว มีความไมเกิดขึน้ตอไปเปนธรรมดา. เจโตวิมุติอันไมกําเริบ ทานกลาววา 
 เลิศกวาเจโตวมิุติอันมีอารมณวาไมมีอะไรๆ ทั้งหมด. เจโตวิมุติอันไมกําเริบน้ันแล วางจากราคะ 
 วางจากโทสะ วางจากโมหะ. ราคะอันทํานิมติ โทสะอันทํานมิิต โมหะอันทํานิมิต ราคะเปนตน 
 นั้น อันภิกษุผูขีณาสพละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังวาตนตาลแลว ทําไม 
 ใหมีตอไปแลว มีความไมเกดิขึ้นตอไปเปนธรรมดา. เจโตวิมุติอันไมกําเริบ ทานกลาววา 
 เลิศกวาเจโตวมิุติมีอารมณอนัไมมีนิมิต เจโตวิมุติอันไมกําเริบนั้นแลวางจากราคะ วางจากโทสะ 
 วางจากโมหะ. 
      ดูกรผูมีอาย ุนี้แลปริยายที่บงวา ธรรมเหลานี้ มีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตเพียง 
 พยัญชนะเทาน้ัน. 
      ทานพระสารีบุตรไดกลาวแกปญหาน้ีแลว ทานพระมหาโกฏฐิกะชื่นชมยนิดีภาษิตของทาน 
 พระสารีบุตร ฉะนี้แล. 

จบ มหาเวทัลลสูตร ที่ ๓ 
----------- 

๔. จูฬเวทัลลสตูร 
                    การสนทนาธรรมที่ทําใหเกิดปติ 
      [๕๐๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเวฬุวัน อันเปนสถานที่ใหเหยื่อแกกระแต 
 เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น วิสาขอุบาสกเขาไปหาธรรมทินนาภิกษุณีถึงที่อยู อภิวาทแลว 
 นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
                         เร่ืองสักกายทฏิฐิ 
      [๕๐๖] วิสาขอุบาสกคร้ันนั่งแลว ไดถามธรรมทินนาภิกษุณีวา ขาแตพระแมเจา พระ- 
 *ผูมีพระภาคตรัสวา สักกายะ สักกายะ ดงันี้ ธรรมอะไรที่พระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายะ? 
      ธรรมทินนาภิกษุณีตอบวา ดูกรวิสาขะผูมอีายุ อุปาทานขนัธ ๕ คือรูปูปาทานขันธ ๑ 
 เวทนูปาทานขนัธ ๑ สัญูปาทานขันธ ๑ สังขารูปาทานขันธ ๑ วิญญาณูปาทานขันธ ๑ อุปาทาน 
 ขันธ ๕ นี้แล พระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายะ. 
      วิสาขอุบาสก ชื่นชม อนุโมทนา ภาษิตของธรรมทินนาภิกษุณีวา ถูกละพระแมเจา ดังนี ้
 แลว ไดถามปญหาตอไปวา ขาแตพระแมเจา พระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายสมุทัย สักกาย- 
 *สมุทัย ดังนี้ ธรรมอะไรที่พระผูมีพระภาคตรัสวาสักกายสมุทัย? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ตัณหาอันทําใหเกิดในภพใหม สหรคตดวยความกําหนัดยินด ี



 เพลิดเพลินยิ่งในอารมณนั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหานี้แล พระผูมีพระ- 
 *ภาคตรัสวา สักกายสมุทยั. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา พระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายนิโรธ สักกายนิโรธดงันี้ ธรรมอะไร 
 ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายนิโรธ? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ความดับดวยความคลายกําหนัดไมมีเหลือ ความสละ ความสละ 
 คืน ความปลอย ความไมพัวพัน ดวยตัณหาน้ัน นี้แล พระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายนิโรธ. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา พระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา สักกายนิ- 
 *โรธคามินีปฏิปทา ดังนี้ ธรรมอะไรที่พระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ อริยะมรรคมีองค ๘ คือ ปญญาอันเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ 
 วาจาชอบ ๑ ทําการงานชอบ ๑ เลี้ยงชีวิตชอบ ๑ ความเพียรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑ ความ 
 ต้ังจิตไวชอบ ๑ นี้แล พระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา อุปาทานกับอุปาทานขนัธทั้ง ๕ เปนอนัเดียวกัน หรืออุปาทาน 
 เปนอยางอื่นจากอุปาทานขันธทั้ง ๕? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ อุปาทานกับอุปาทานขันธทั้ง ๕ หาใชอันเดยีวกันไม 
 อุปาทานเปนอยางอื่นจากอุปาทานขันธทั้ง ๕ ก็หาใชไม ความกําหนัดพอใจในอุปาทานขันธทั้ง ๕ 
 เปนอุปาทาน ในอุปาทานขันธทั้ง ๕ นั้น. 
      [๕๐๗] วิ. ขาแตพระแมเจา ก็สักกายทิฏฐิมีไดอยางไร? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกน้ี ไมไดเห็นพระอริยะไมฉลาด 
 ในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรม 
 ของสัปบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัปบุรุษ ยอมตามเห็นรูป โดยความเปนตนบาง ตามเห็น 
 ตนวามีรูปบาง ตามเห็นรูปในตนบาง ตามเห็นตนในรูปบาง ยอมตามเห็นเวทนา ... ยอมตามเห็น 
 สัญญา ... ยอมตามเห็นสังขารทั้งหลาย ... ยอมตามเห็นวิญญาณ โดยความเปนตนบาง ตามเห็น 
 ตนวามีวิญญาณบาง ตามเห็นวิญญาณในตนบาง ตามเห็นตนในวิญญาณบาง อยางนี้แล 
 สักกายทิฏฐิจึงมีได. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ก็อยางไรสักกายทิฏฐิจึงจะไมมีฯ 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้ ไดเห็นพระอริยะ 
 ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะ ไดเห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรม 
 ของสัปบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัปบุรุษ ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนบาง ไมตามเห็น 
 ตนวามีรูปบาง ไมตามเห็นรูปในตนบาง ไมตามเห็นตนในรูปบาง ยอมไมตามเห็นเวทนา ... 
 ยอมไมตามเห็นสัญญา ... ยอมไมตามเห็นสงัขารทั้งหลาย ... ยอมไมตามเห็นวิญญาณ โดยความ 
 เปนตนบาง ไมตามเห็นตนวามีวิญญาณบาง ไมตามเห็นวิญญาณในตนบาง ไมตามเห็นตนใน 
 วิญญาณบาง อยางนี้แล สักกายทิฏฐิจึงจะไมมี. 
                     เร่ืองมรรค ๘ กับขันธ ๓ 



      [๕๐๘] วิ. ขาแตพระแมเจา ก็อริยมรรคมีองค ๘ ไฉน? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ อริยมรรคมีองค ๘ นี้ คือ ปญญาอันเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ 
 วาจาชอบ ๑ ทําการงานชอบ ๑ เลี้ยงชีวิตชอบ ๑ ความเพียรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑ 
 ความต้ังจิตไวชอบ ๑. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ก็อริยมรรคมีองค ๘ เปนสังขตะหรือเปนอสังขตะ? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ อริยมรรคมีองค ๘ เปนสังขตะ. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ขันธ ๓ (กองศีล กองสมาธิ กองปญญา) พระผูมีพระภาค 
 ทรงสงเคราะหดวยอริยมรรคมีองค ๘ หรือวาอริยมีองค ๘ พระผูมีพระภาคทรงสงเคราะหดวย 
 ขันธ ๓. 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ขันธ ๓ พระผูมีพระภาคไมทรงสงเคราะหดวยอริยมรรคมีองค ๘ 
 สวนอริยมรรคมีองค ๘ พระผูมีพระภาคทรงสงเคราะหดวยขันธ ๓ คือ วาจาชอบ ๑ ทําการงาน 
 ชอบ ๑ เลี้ยงชีวิตชอบ ๑ ทรงสงเคราะหดวยศีลขันธ ความเพียรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑ 
 ความต้ังจิตไวชอบ ๑ ทรงสงเคราะหดวยสมาธิขันธ ปญญาอันเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ 
 ทรงสงเคราะหดวยปญญาขันธ. 
                       เร่ืองสมาธิและสังขาร 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ก็ธรรมอยางไร เปนสมาธิ ธรรมเหลาใด เปนนิมิตของสมาธ ิ
 ธรรมเหลาใด เปนเคร่ืองอุดหนุนสมาธิ การทาํใหสมาธิเจริญ เปนอยางไร? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ความท่ีจิตมีอารมณเปนอยางเดียว เปนสมาธิ สติปฏฐาน ๔ 
 เปนนิมิตของสมาธิ สัมมัปปธาน ๔ เปนเคร่ืองอุดหนุนสมาธิความเสพคุน ความเจริญ ความ 
 ทําใหมากซ่ึงธรรมเหลานั้นแหละ เปนการทาํใหสมาธิเจริญ. 
      [๕๐๙] วิ. ขาแตพระแมเจา ก็สังขาร มีเทาไร? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ สังขารเหลานี้ มี ๓ ประการคือ กายสังขาร วจีสังขาร 
 จิตตสังขาร. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ก็กายสังขาร เปนอยางไร วจีสังขารเปนอยางไร จิตตสังขารเปน 
 อยางไร? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ลมหายใจออกและลมหายใจเขา เปนกายสังขาร วิตกและวิจาร 
 เปนวจีสังขาร สัญญาและเวทนา เปนจิตตสังขาร. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา กเ็หตุไร ลมหายใจออกและลมหายใจเขา จึงเปนกายสังขาร 
 วิตกและวิจาร จึงเปนวจีสังขาร สัญญาและเวทนา จึงเปนจิตตสังขาร? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ลมหายใจออกและลมหายใจเขาเหลานี้ เปนธรรมมีในกาย 
 เนื่องดวยกาย ฉะนั้น ลมหายใจออกและลมหายใจเขา จึงเปนกายสังขาร บุคคลยอมตรึก 
 ยอมตรองกอนแลว จึงเปลงวาจา ฉะนั้น วิตกและวิจาร จึงเปนวจีสังขาร สัญญาและเวทนา 
 เปนธรรมมีในจิต เนื่องดวยจติ ฉะนั้นสัญญาและเวทนา จึงเปนจิตตสังขาร. 



                      เร่ืองสัญญาเวทยิตนิโรธ 
      [๕๑๐] วิ. ขาแตพระแมเจา ก็การเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ เปนอยางไร? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ มิไดมคีวามคิดอยางนี้วา เราจัก 
 เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ วาเรากําลังเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู วาเราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธแลว 
 ก็แตความคิดอันนําเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้น อันทานใหเกิดแลวต้ังแตแรก. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา กเ็มื่อภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ธรรม คือ กายสังขาร วจี 
 สังขาร จิตตสังขาร อยางไหน ยอมดับไปกอน? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ เมื่อภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ วจีสังขารดับกอน ตอจากนั้น 
 กายสังขารก็ดบั จิตตสังขารดับทีหลัง. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ก็การออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนอยางไร? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ภิกษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ มิไดมีความคิดอยาง- 
 *นี้วา เราจักออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ วาเรากําลังออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวาเรา 
 ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแลว ก็แตความคิดอันนําเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้น อนั 
 ทานใหเกิดแลวแตแรก. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา กเ็มื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ธรรมคือกายสัง- 
 *ขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร อยางไหน เกิดขึน้กอน. 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ เมื่อภิกษุออกจากสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ จิตตสังขารเกิด 
 ขึ้นกอน ตอจากน้ันกายสังขารก็เกิดขึ้น วจีสงัขารเกิดขึ้นทหีลัง. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา กผ็ัสสะเทาไร ยอมถูกตองภิกษุผูออกแลวจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ผัสสะ ๓ ประการ คือ ผัสสะชื่อสุญญตะ (รูสึกวาวาง) 
 ผัสสะชื่ออนมิติตะ (รูสึกวาไมมีนิมิต) และผัสสะชื่ออัปปณิหิตะ (รูสึกวาไมมีที่ต้ัง) ยอม 
 ถูกตองภิกษุผูออกแลวจากสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ก็ภิกษุผูออกแลวจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ. มีจิตนอมไปใน 
 ธรรมอะไร โอนไปในธรรมอะไร เอนไปในธรรมอะไร? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ภิกษุผูออกแลวจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ มีจิตนอมไปใน 
 วิเวก โอนไปในวิเวก เอนไปในวิเวก. 
                          เร่ืองเวทนา 
      [๕๑๑] วิ. ขาแตพระแมเจา เวทนามีเทาไร? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ เวทนาน้ีมี ๓ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ 
 อทุกขมสุขเวทนา ๑. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ก็สขุเวทนาเปนอยางไร ทุกขเวทนาเปนอยางไร อทกุขมสุขเวทนา 
 เปนอยางไร? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ความเสวยอารมณที่เปนสุขสําราญ อันเปนไปทางกาย หรือ 



 เปนไปทางจิต นี่เปนสุขเวทนา ความเสวยอารมณที่เปนทุกขไมสําราญ อันเปนไปทางกาย 
 หรือเปนไปทางจิต นี่เปนทุกขเวทนา ความเสวยอารมณที่มิใชความสําราญ และมิใชความไม 
 สําราญ (เปนสวนกลางมิใชสขุมิใชทุกข) อันเปนไปทางกาย หรือเปนไปทางจิต นี่เปน 
 อทุกขมสุขเวทนา. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ก็สขุเวทนา เปนสุขเพราะอะไร เปนทกุขเพราะอะไร? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ สุขเวทนา เปนสุขเพราะต้ังอยู เปนทุกขเพราะแปรไป 
 ทุกขเวทนา เปนทุกขเพราะต้ังอยู เปนสุขเพราะแปรไป อทุกขมสุขเวทนา เปนสุขเพราะรูชอบ 
 เปนทุกขเพราะรูผิด. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ก็อนุสยัอะไร ตามนอนอยูในสุขเวทนา อนุสัยอะไร ตามนอน 
 อยูในทุกขเวทนา อนุสัยอะไร ตามนอนอยูในอทุกขมสุขเวทนา? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ราคานุสัย ตามนอนอยูในสุขเวทนา ปฏิฆานุสัย ตามนอน 
 อยูในทุกขเวทนา อวิชชานุสัยตามนอนอยูในอทุกขมสุขเวทนา. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ก็ราคานุสัยตามนอนอยูในสุขเวทนาทัง้หมด ปฏิฆานุสัยตามนอน 
 อยูในทุกขเวทนาทั้งหมด อวิชชานุสัยตามนอนอยูในอทกุขมสุขเวทนาทัง้หมด หรือหนอแล? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ราคานุสัย ตามนอนอยูในสุขเวทนาทั้งหมด หามิได 
 ปฏิฆานุสัย ตามนอนอยูในทุกขเวทนาทั้งหมด หามิได อวิชชานุสัย ตามนอนอยูใน 
 อทุกขมสุขเวทนาทั้งหมด หามิได. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ก็ธรรมอะไรจะพึงละไดในสุขเวทนา ธรรมอะไร จะพึงละไดใน 
 ทุกขเวทนา ธรรมอะไรจะพึงละไดในอทุกขมสุขเวทนา? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ราคานุสัยจะพึงละไดในสุขเวทนา ปฏิฆานุสัย จะพึงละไดใน 
 ทุกขเวทนา อวชิชานุสัยจะพึงละไดในอทุกขมสุขเวทนา. 
      วิ. ขาแตพระแมเจา ก็ราคานุสัยจะพึงละเสียไดในสุขเวทนาทั้งหมด ปฏิฆานุสัยจะพึง 
 ละเสียไดในทุกขเวทนาทั้งหมด อวิชชานุสัยจะพึงละเสียไดในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมด หรือ 
 หนอแล? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ราคานุสัยจะพึงละเสียไดในสุขเวทนาทั้งหมด หามิได 
 ปฏิฆานุสัยจะพึงละเสียไดในทุกขเวทนาทั้งหมด หามิได อวิชชานุสัยจะพึงละเสียไดในอทุกขม- 
 *สุขเวทนาทั้งหมด หามิได ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม 
 สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกมีวิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวิเวกอยู ยอม 
 ละราคาดวยปฐมฌานนั้น ราคานุสัย มิไดตามนอนอยูในปฐมฌานนั้น อนึ่ง ภิกษุในพระธรรม 
 วินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นอยูวา เมื่อไร เราจะไดบรรลุอายตนะที่พระอริยะทัง้หลายบรรลุแลวอยู 
 ในบัดน้ี ดังนี้ เมื่อภิกษุนั้นเขาไปต้ังความปรารถนาในวิโมกขทั้งหลายอันเปนอนุตตรธรรมอยางนี ้
 โทมนัสยอมเกิดขึ้น เพราะความปรารถนาเปนปจจัย ทานละปฏิฆะไดดวยความโทมนัสนัน้ 
 ปฏิฆานุสัยมิไดตามนอนอยูในความโทมนัสน้ัน อนึ่ง ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน 



 อันไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปน 
 เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ยอมละอวิชชาไดดวยจตุตถฌานน้ัน อวิชชานุสัยมิไดตามนอนอยูในจตุต 
 ฌานนั้น. 
      [๕๑๒] วิ. ขาแตพระแมเจา ก็อะไรเปนสวนเปรียบแหงสุขเวทนา? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ราคะเปนสวนเปรียบแหงสุขเวทนา. 
      วิ. อะไรเปนสวนเปรียบแหงทุกขเวทนา? 
      ธ. ปฏิฆะเปนสวนแหงเปรียบแหงทุกขเวทนา. 
      วิ. อะไรเปนสวนเปรียบแหงอทุกขมสุขเวทนา? 
      ธ. อวิชชาเปนสวนเปรียบแหงอทุกขมสุขเวทนา. 
      วิ. อะไรเปนสวนเปรียบแหงอวิชชา? 
      ธ. วิชชาเปนสวนเปรียบแหงอวิชชา. 
      วิ. อะไรเปนสวนเปรียบแหงวิชชา? 
      ธ. วิมุติเปนสวนเปรียบแหงวิชชา. 
      วิ. อะไรเปนสวนเปรียบแหงวิมุติ? 
      ธ. นิพพานเปนสวนเปรียบแหงวิมุติ? 
      วิ. อะไรเปนสวนเปรียบแหงนิพพาน? 
      ธ. ดูกรวิสาขะผูมอีายุ ทานลวงเลยปญหาเสียแลว ไมอาจถือเอาสวนสุดแหงปญหา 
 ได ดูกรวิสาขะผูมีอายุ เพราะพรหมจรรยหยั่งลงในพระนิพพาน มีพระนิพพานเปนที่ถึงใน 
 เบ้ืองหนา มีพระนิพพานเปนที่สุด ถาทานจํานงอยู ก็พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ทูลถามเน้ือ 
 ความน้ีเถิด พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกทานอยางใด ทานพึงจําทรงพระพยากรณนั้นไว 
 อยางนั้นเถิด. 
                 วิสาขอุบาสกสรรเสริญธรรมทินนาภิกษุณี 
      [๕๑๓] ลําดับน้ัน วิสาขอุบาสก ชื่นชม อนโุมทนา ภาษิตของธรรมทินนาภิกษุณี 
 แลว ลุกจากอาสนะ อภิวาทธรรมทินนาภิกษุณี ทําประทักษิณแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบ 
 ทูลเร่ืองที่ตนสนทนาธรรมกถากับธรรมทินนาภิกษุณีใหทรงทราบทุกประการ. 
      เมื่อวิสาขาอุบาสกกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา ดูกรวิสาขะ ธรรม 
 ทินนาภิกษุณีเปนบัณฑิต มีปญญามาก แมหาก ทานพึงสอบถามเนื้อความนัน้กะเรา แมเราก็พึง 
 พยากรณเนื้อความน้ัน เหมือนที่ธรรมทินนาภิกษุณี พยากรณแลว เนื้อความแหงพยากรณนั้น 
 เปนดังนั้นนั่นแล ทานพึงจําทรงไวอยางนั้นเถิด. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพจนนี้แลว วิสาขอุบาสก ชื่นชม ยินดี พระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลว ฉะนั้นแล. 
                      จบ จูฬเวทัทลสตูร ที่ ๔ 



                      ----------------- 
                     ๕. จูฬาธรรมสมาทานสูตร 
                      วาดวยธรรมสมาทาน ๔ 
      [๕๑๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่วหิารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 เขตพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย. 
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๕๑๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานน้ีมี ๔ อยาง 
 ๔ อยางเปนไฉน ธรรมสมาทานที่มีสุขในปจจบัุน แตมีทุกขเปนวิบากตอไปก็มี ธรรมสมาทาน 
 ที่มีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไปก็มี ธรรมสมาทานที่มีสุขในปจจุบัน และมีสุข 
 เปนวิบากตอไปก็มี. 
      [๕๑๖]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมสมาทานที่มีสุขในปจจบัุน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป 
 เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทฏิฐิอยางนี้วา โทษใน 
 กามทั้งหลายมิไดมี สมณพราหมณพวกน้ัน ยอมถึงความเปนผูดื่มในกามทัง้หลาย. ยอมบําเรอ 
 กับพวกนางปริพาชิกาที่เกลามวยผมและกลาวอยางนี้วา ไฉนทานพระสมณพราหมณพวกน้ัน 
 เห็นภัยในอนาคตในกามทั้งหลาย จึงกลาวการละกามทั้งหลาย บัญญัติความกําหนดรูกามทัง้หลาย 
 (อันที่จริง) การสัมผัสที่แขนมีขนออนนุมแหงนางปริพาชิกานี้ นําใหเกิดสุข ดังนี้แลว กถึ็ง 
 ความเปนผูดื่มในกามทั้งหลาย. สมณพราหมณเหลานั้น คร้ันถึงความเปนผูดื่มในกามทั้งหลายวา 
 แลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. เสวยทุกขเวทนา 
 หยาบ เผ็ดรอน ในที่ที่ตนเกิดน้ัน และกลาวอยางนี้วา ทานสมณพราหมณพวกนั้น เห็นภัย 
 ในอนาคตในกามทั้งหลายน่ีแหละ จึงกลาวการละกามทั้งหลาย บัญญัติความกําหนดรูกามทั้งหลาย 
 พวกเรานี้ ยอมเสวยทุกขเวทนาหยาบ เผ็ดรอน เพราะกามเปนปจจัย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบ- 
 *เหมือนลูกสุกแหงเครือถามาลุวา (ยานซายหรือยางซาย) พึงแตกในเดือนทายฤดูรอน. พืชแหง 
 เครือเถามาลุวานั้น ตกลงที่โคนตนสาละตนใดตนหนึ่ง เทวดาผูสิงอยูที่ตนสาละน้ัน กลัวหวาดเสียว 
 ถึงความสะดุง. พวกอาราม วนเทวดา รุกขเทวดา และพวกเทวดา ที่สิงอยูทีต่นไมอันเปนปาหญา 
 และตนไมเปนเจาไพร ผูเปนมติรสหาย ญาติสาโลหิต แหงเทวดาที่สิงอยูทีต่นสาละน้ันตางก็พา 
 กันมาปลอบอยางนี้วา ทานผูเจริญอยากลัวเลย ทานผูเจริญอยากลัวเลย พืชแหงเครือเถามาลุวา 
 นั้น บางทีนกยูงพึงกลืนกินเสยี เนื้อพึงเคี้ยวกนิเสีย ไฟปาพึงไหมเสีย พวกทํางานในปาพึง 
 ถอนเสีย ปลวกพึงกัดเสีย หรือไมเปนพืชตอไป. แตพืชแหงเครือเถามาลุวานั้น นกยูงก็ไม 
 กลืนกิน เนื้อก็ไมเคี้ยวกิน ไฟปาก็ไมไหม พวกทําการงานในปาก็ไมถอน ปลวกไมกัด ยังคง 
 เปนพืชตอไป. ถูกเมฆฝนตกรดเขาแลวกง็อกขึ้นโดยดี.เปนเครือเถามาลุวาเล็ก ออน มียานหอยยอย 
 เขาไปอาศัยตนสาละน้ัน. เทวดาที่สิงอยูที่ตนสาละน้ันจึงกลาววา ไฉนพวกทาน อารามเทวดา 
 วนเทวดา รุกขเทวดา และเทวดาที่สิงอยูที่ตนไมอันเปนปาหญาและตนไมเปนเจาไพร ผูเปน 



 มิตรสหาย ญาติสาโลหิต จึงเห็นภัยในอนาคตในเพราะพืชแหงเครือเถามาลุวา พากันมาปลอบ 
 อยางนี้วา ทานผูเจริญอยากลัวเลย ทานผูเจริญอยากลัวเลย พืชแหงเครือเถามาลุวานั้น บางที 
 นกยูงพึงกลืนกินเสีย เนือ้พึงเคี้ยวกินเสยี ไฟปาพึงไหมเสีย พวกทําการงานในปาพึงถอนเสีย 
 ปลวกพึงกัดเสยี หรือไมเปนพืชตอไป เครือเถามาลุวานี้ เล็กออน มียานหอมยอยอยู มีสัมผสั 
 นําความสุขมาให. เครือเถามาลุมานั้นเขาพันตนสาละน้ัน. คร้ันเขาพันแลว ทําใหเปนดังรมอยู 
 ขางบน ใหแตกเถาอยูขางลาง ทําลายลําตนใหญๆ ของตนสาละน้ันเสยี. เทวดาที่สิงอยูที่ตน 
 สาละน้ันก็กลาวอยางนี้วา พวกทานอารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา และพวกเทวดาที่สงิอยู 
 ที่ตนไมอันเปนปาหญาและตนไมเปนเจาไพร เปนผูมิตรสหาย ญาติสาโลหิต เห็นภัยในอนาคต 
 ในเพราะพืชแหงเครือเถามาลุวานี้ จึงพากันมาปลอบอยางนีว้า ทานผูเจริญอยากลัวเลย ทานผู 
 เจริญอยากลัวเลย พืชแหงเครือเถามาลุวานั้น บางทีนกยูงพึงกลืนกินเสยี เนือ้พึงเคี้ยวกินเสยี 
 ไฟปาพึงไหมเสีย พวกทําการงานในปาพึงถอนเสีย ปลวกพึงกัดเสยี หรือไมเปนพืชตอไป 
 เรานั้นเสวยทุกขเวทนาหยาบ เผ็ดรอน เพราะพืชแหงเครือเถามาลุมาวาเปนเหตุฉันใด. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา โทษในกามทั้งหลายมิไดมี 
 จึงถึงความเปนผูดื่มในกามทัง้หลาย บําเรอกับพวกนางปริพาชิกาที่เกลามวยผม. และกลาวอยางนี ้
 วา ไฉนทานสมณเหลานั้น จึงเห็นภัยในอนาคตในกามทั้งหลาย กลาวการละกามทั้งหลาย บัญญัติ 
 ความกําหนดรูในกามทั้งหลายวา อันที่จริงการสัมผัสที่แขนมีขนออนนุมแหงนางปริพาชิกานี้ 
 นําใหเกิดสุข จึงถึงความเปนผูดื่มในการกามทั้งหลาย. คร้ันถึงความเปนผูดื่มในกามทั้งหลายแลว 
 เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ก็เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. ยอมเสวยทุกขเวทนา 
 หยาบ เผ็ดรอน ในที่ที่ตนเกิดน้ัน และกลาวในที่นั้นอยางนี้วา ทานสมณพราหมณเหลานั้น 
 เห็นภัยในอนาคตในกามทั้งหลายน้ี จึงกลาวการละกามทั้งหลาย บัญญัติความกําหนดรูกาม 
 ทั้งหลายวา พวกเรานี้ ยอมเสวยทุกขเวทนาหยาบ เผ็ดรอน เพราะกามเปนปจจัย ก็ฉันนั้น 
 เหมือนกันดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานนี้ เรากลาววา มีสขุในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบาก 
 ตอไป. 
      [๕๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมสมาทานที่มีทุกขในปจจุบัน และมีทกุขเปนวิบาก 
 ตอไป เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริพาชกบางคนในโลกน้ี เปนผูเปลอืยกาย ปลอยมารยาท 
 ดีเสีย [ยืนถายอุจาระ ปสสาวะ แลวก็กิน] เชด็อุจจาระท่ีถายดวยมือ ไมรับภิกษาตามที่เขา- 
 *เชิญใหรับ ไมหยุดตามที่เขาเชิญใหหยุดไมยนิดีภิกษาที่เขานํามาให ไมยินดีภิกษาที่เขาเจาะจงให 
 ไมยินดีการนิมนต ไมรับภิกษาที่เขาใหแตปากหมอ ไมรับภิกษาที่เขาใหแตปากกระเชา ไมรับ 
 ภิกษาในที่มีธรณี มีสาก หรือมีทอนไมคั่นในระหวาง ไมรับภิกษาของคน ๒ คนที่กําลังกินอยู 
 ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ของหญิงที่กําลงัใหลูกดื่มนม ของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษา 
 ที่เขานัดกันทํา ในที่ที่เขาเลี้ยงสุนัข ไมรับภิกษาในที่มีหมูแมลงวันตอม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ 
 ไมดื่มสุรา ไมดืม่เมรัย ไมดื่มน้าํหมักดองรับภิกษาที่เรือนแหงเดียว เฉพาะคําเดียวบาง รับที่ 
 เรือนสองหลัง เฉพาะสองคําบาง ฯลฯ รับที่เรือนเจ็ดหลัง เฉพาะเจ็ดคําบาง ใหอัตภาพเปนไป 



 ดวยภิกษาอยางเดียวบาง สองอยางบาง ฯลฯ เจ็ดอยางบาง กลืนอาหารที่เก็บคางไววันหนึ่งบาง 
 สองวันบาง ฯลฯ เจ็ดวันบาง เปนผูหมั่นประกอบเนืองๆ ในการกินภัตที่เวียนมาตลอดกึ่งเดอืน 
 แมเชนนี้ ดวยประการฉะนี้อยู ปริพาชกน้ัน กินผักดองกินขาวฟาง กินลูกเดือยกินกากขาว 
 กินสาหราย กินรํา กินขาวตัง กินขาวไหม กินหญา กินโคมัย กินเหงาไมและผลไมในปา 
 กินผลไมที่หลนเอง เลีย้งอัตภาพปริพาชกน้ัน ครองผาปอ ครองผาที่มีวัตถุปนกัน ครองผาผ ี
 ครองผาที่เขา ทิ้งครองผาเปลอืกไม ครองหนังเสือ ครองหนังเสือที่มเีล็บ ครองผาคากรอง ครอง- 
 *แผนผาที่ครองดวยเปลอืกไม ครองผากัมพลที่ทําดวยผมมนษุย ครองผาที่กรองดวยขนปกนกเคา 
 เปนผูถอนผมและหนวด หมั่นประกอบเนืองๆ ในการถอนผมและหนวด ยืนในที่สูง หาม 
 อาสนะเปนผูเดินกระโหยง ประกอบความเพียรในการกระโหยง นอนบนขวาก นอนบนหนาม 
 หมั่นประกอบในการลงน้ําวันละ ๓ คร้ังตามประกอบความหมั่นอันทํารางกาย ใหลําบากเดือดรอน 
 หลายอยาง เห็นปานนี้เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานน้ี เรากลาววา มีทุกขในปจจุบันและมีทุกขเปนวิบากตอไป. 
      [๕๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมสมาทานที่มีทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป 
 เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมรีาคะกลาโดยปรกติ ยอมเสวย- 
 *ทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ เปนผูมีโทสะกลาโดยปรกติ ยอมเสวยทกุขโทมนัสอันเกิด 
 แตโทสะเนืองๆ เปนผูมีโมหะกลาโดยปรกติ ยอมเสวยทุกขโทมนัสอันเกดิแตโมหะเนืองๆ 
 บุคคลนั้นถูกทุกขบาง โทมนัสบาง ถูกตองแลว เปนผูมีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู แต 
 ประพฤติพรหมจรรยบริบูรณบริสุทธิ์ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลก 
 สวรรค ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานนี้ เรากลาววา มีทุกขในปจจุบันแตมีสุขเปนวิบาก 
 ตอไป. 
      [๕๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมสมาทานที่มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป 
 เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไมมีราคะกลาโดยปรกติ ยอมไม 
 เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ เปนผูไมมีโทสะกลาโดยปรกติ ยอมไมเสวยทุกขโทมนัส 
 อันเกิดแตโทสะเนืองๆ เปนผูไมมีโมหะกลาโดยปรกติ ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแต 
 โมหะเนืองๆ บุคคลนั้นสงัดจากกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจารมีปติและสุขอันเกดิ 
 แตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต ณ ภายในเปนธรรมเอกผดุขึ้น ไมมีวิตก 
 ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู บรรลุตติยฌาน ... แลวและอยู 
 บรรลุจตุตถฌาน ... แลวและอยูเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมสมาทานนี้ เรากลาววา มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป: 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานมี ๔ อยางเหลานี้แล. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ชื่นชม ยินดีพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                    จบ จูฬธรรมสมาทานสูตร ที่ ๕ 



                    --------------------- 
                     ๖. มหาธรรมสมาทานสูตร 
                      วาดวยธรรมสมาทาน ๔ 
      [๕๒๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๕๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยมากสัตวทั้งหลาย มีความ 
 ปรารถนา มีความพอใจ มีความประสงคอยางนี้วา โอหนอ ธรรมที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร 
 ไมนาชอบใจ พึงเส่ือมไป ธรรมที่นาปรารถนาที่นาใคร ที่นาชอบใจ พึงเจริญยิ่ง ดังนี้ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เมื่อสตัวเหลานั้นมีความปรารถนา มีความพอใจ มีความประสงคอยางนี้ ธรรมทีไ่มนา 
 ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง ธรรมที่นาปรารถนา ที่นาใคร ที่นาชอบใจ 
 ยอมเสื่อมไป ดกูรภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น พวกเธอยอมเขาใจเหตุนั้นอยางไร? 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค 
 มีพระผูมีพระภาคเปนตนเคา มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มพีระผูมีพระภาคเปนที่พํานัก ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ขอประทานวโรกาส ขอเน้ือความแหงพระภาษิตนั้น จงแจมแจงแกพระผูม-ี 
 *พระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลาย ไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น พวกเธอจงฟงจงทําไวในใจใหดี 
 เราจักกลาว. 
      ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมพีระภาคแลว. 
      [๕๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกน้ี 
 ไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัป- 
 *บุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัปบุรุษ ยอมไมรูจักธรรมที่ควรเสพ 
 ไมรูจักธรรมที่ไมควรเสพ ไมรูจักธรรมที่ควรคบ ไมรูจักธรรมที่ไมควรคบ เมื่อไมรูจักธรรมที่ควร 
 เสพ ไมรูจักธรรมที่ไมควรเสพ ไมรูจักธรรมที่ควรคบ ไมรูจักธรรมที่ไมควรคบ ก็เสพธรรมที่ไม 
 ควรเสพ ไมเสพธรรมที่ควรเสพ คบธรรมที่ไมควรคบ ไมคบธรรมที่ควรคบ เมื่อเสพธรรม 
 ที่ไมควรเสพ ไมเสพธรรมที่ควรเสพ คบธรรมที่ไมควรคบ ไมคบธรรมที่ควรคบธรรมที่ไมนา 
 ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ ก็เจริญยิ่ง ธรรมที่นาปรารถนาที่นาใคร ที่นาชอบใจ ก็เสื่อม 
 ไป ขอนั้น เปนเพราะเหตุอะไร? เปนเพราะปุถุชนมิไดรูถูกตอง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนอริย- 
 *สาวกผูสดับแลว ไดเห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไดฝกดีแลวในธรรมของ 
 พระอริยะ ไดเห็นสัปบุรุษฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไดฝกดีแลวในธรรมของสัปบุรุษ รูจักธรรม 
 ที่ควรเสพรูจักธรรมที่ไมควรเสพ รูจักธรรมที่ควรคบ รูจักธรรมที่ไมควรคบ เมื่อรูจักธรรมที่ควร- 
 *เสพ รูจักธรรมที่ไมควรเสพ รูจักธรรมที่ควรคบ รูจักธรรมที่ไมควรคบ ก็ไมเสพธรรมที่ไมควรเสพ 



 เสพธรรมที่ควรเสพ ไมคบธรรมที่ไมควรคบ คบธรรมที่ควรคบ เมื่อไมเสพธรรมที่ไมควรเสพ 
 เสพธรรมที่ควรเสพ ไมคบธรรมที่ไมควรคบ คบธรรมที่ควรคบ ธรรมที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร 
 ไมนาชอบใจก็เสื่อมไป ธรรมที่นาปรารถนา ที่นาใคร ที่นาชอบใจ ก็เจริญยิ่ง นั่นเปนเพราะ 
 เหตุไร? เปนเพราะอริยสาวกรูถูกตอง. 
      [๕๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานนี้มี ๔ อยาง ๔ อยางเปนไฉน? ธรรมสมา- 
 *ทานที่มีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไปก็มี ธรรมสมาทานที่มีสขุในปจจุบัน แตมีทุกข 
 เปนวิบากตอไปก็มี ธรรมสมาทานที่มีทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไปก็มี ธรรมสมาทาน 
 ที่มีสุขในปจจบัุน และมีสุขเปนวิบากตอไปก็มี. 
      [๕๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานัน้ บุคคลไมรูจักธรรมสมาทาน 
 ที่มีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไป ไปแลวในอวิชชายอมไมรูชดัตามความเปนจริงวา 
 ธรรมสมาทานนี้แล มีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไป เมื่อไมรูจักธรรมสมาทานน้ัน 
 ไปแลวในอวิชชา ไมรูชัดตามความเปนจริง จึงเสพธรรมสมาทานนั้น ไมละเวนธรรมสมาทาน 
 นั้น เมื่อเสพธรรมสมาทานนั้น ไมละเวนธรรมสมาทานน้ัน ธรรมที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร 
 ไมนาชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง ธรรมที่นาปรารถนา ที่นาใคร นาชอบใจ ยอมเสือ่มไป นั่นเปน 
 เพราะเหตุอะไร? เปนเพราะบุคคลนั้นไมรูถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลไมรูจักธรรมสมาทานที่มีสุข 
 ในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป ไปแลวในอวิชชา ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา 
 ธรรมสมาทานนี้แล มีสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไปเมื่อไมรูจักธรรมสมาทานน้ัน ไป 
 แลวในอวิชชา ไมรูชัดตามความเปนจริง จึงเสพธรรมสมาทานนั้น ไมละเวนธรรมสมาทานน้ัน 
 เมื่อเสพธรรมสมาทานนั้น ไมละเวนธรรมสมาทานน้ัน ธรรมที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา 
 ชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง ธรรมที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเสื่อมไป นั่นเปนเพราะเหตุ 
 อะไร? เปนเพราะบุคคลนั้นไมรูถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลไมรูจักธรรมสมาทานที่มีทกุข 
 ในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป ไปแลวในอวิชชา ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา 
 ธรรมสมาทานนี้แล มีทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป เมื่อไมรูจักธรรมสมาทานน้ัน 
 ไปแลวในอวิชชา ไมรูชัดตามความเปนจริง จึงเสพธรรมสมาทานนั้น ไมละเวนธรรมสมาทาน 
 นั้น เมื่อเสพธรรมสมาทานนั้น ไมละเวนธรรมสมาทานน้ัน ธรรมที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร 
 ไมนาชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง ธรรมที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเสื่อมไป นั่นเปน 
 เพราะเหตุอะไร? เปนเพราะบุคคลนั้นไมรูถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลไมรูจักธรรมสมาทานที่มีสุข 
 ในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป ไปแลวในอวิชชา ยอมไมรูชัดตามความจริงวา ธรรม- 
 *สมาทานน้ีแล มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป เมื่อไมรูจักธรรมสมาทานน้ัน ไปแลว 
 ในอวิชชา ไมรูชัดตามความเปนจริง จึงเสพธรรมสมาทานนั้น ไมละเวนธรรมสมาทานน้ัน. 



 เมื่อเสพธรรมสมาทานนั้น ไมละเวนธรรมสมาทานน้ัน ธรรมที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา 
 ชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง ธรรมที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเสื่อมไป. นั่นเปนเพราะเหตุ 
 อะไร? เปนเพราะบุคคลนั้นไมรูถูกตอง. 
      [๕๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานัน้ บุคคลรูจักธรรมสมาทานที่มี 
 ทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไป ไปแลวในวิชชายอมรูชัดตามความเปนจริงวา 
 ธรรมสมาทานนี้แล มีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไป. เมื่อรูจักธรรมสมาทานนั้น 
 ไปแลวในวิชชา รูชัดตามความเปนจริง จึงไมเสพธรรมสมาทานนั้น ละเวนธรรมสมาทานนั้น. 
 เมื่อไมเสพธรรมสมาทานนั้น ละเวนธรรมสมาทานน้ัน ธรรมที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา 
 ชอบใจ ยอมเสือ่มไป ธรรมทีน่าปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง. นั่นเปนเพราะ 
 เหตุอะไร? เปนเพราะบุคคลนั้นรูถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลรูจักธรรมสมาทานที่มีสุขใน 
 ปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป ไปแลวในวิชชา ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา ธรรมสมาทาน 
 นี้แล มีสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป เมื่อรูจักธรรมสมาทานนั้น ไปแลวในวิชชา 
 รูชัดตามความเปนจริง จึงไมเสพธรรมสมาทานนั้น ละเวนธรรมสมาทานน้ัน. เมื่อไมเสพธรรม- 
 *สมาทานน้ัน ละเวนธรรมสมาทานน้ัน ธรรมที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ ยอม 
 เสื่อมไป ธรรมที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเจริญยิง่. นั่นเปนเพราะเหตุอะไร? เปน 
 เพราะบุคคลนั้นรูถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลรูจักธรรมสมาทานที่มีทุกขใน 
 ปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป ไปแลวในวิชชา ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา ธรรมสมาทาน 
 นี้แล มีทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป. เมื่อรูจักธรรมสมาทานนั้น ไปแลวในวิชชา 
 รูชัดตามความเปนจริง จึงไมเสพธรรมสมาทานนั้น ละเวนธรรมสมาทานน้ัน เมื่อไมเสพธรรม- 
 *สมาทานน้ัน ละเวนธรรมสมาทานน้ัน ธรรมที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ ยอม 
 เสื่อมไป ธรรมที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเจริญยิง่. นั่นเปนเพราะเหตุอะไร? เปน 
 เพราะบุคคลนั้นรูถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลรูจักธรรมสมาทานที่มีสุขใน 
 ปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป ไปแลวในวิชชา ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา ธรรมสมาทาน 
 นี้แล มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป. เมื่อรูจักธรรมสมาทานนั้น ไปแลวในวิชชา 
 รูชัดตามความเปนจริง จึงไมเสพธรรมสมาทานนั้น ละเวนธรรมสมาทานน้ัน. เมื่อไมเสพธรรม- 
 *สมาทานน้ัน ละเวนธรรมสมาทานน้ัน ธรรมที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ 
 ยอมเสื่อมไป ธรรมที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง. นั่นเปนเพราะเหตุอะไร? 
 เปนเพราะบุคคลนั้นรูถูกตอง. 
      [๕๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมสมาทานที่มีทุกขในปจจุบัน และมีทกุขเปนวิบาก 
 ตอไป เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนคนฆาสัตว พรอมดวยทุกขบาง 



 พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย. เปนคนถือเอาทรัพย 
 ที่เขามิไดให พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทกุขโทมนัส เพราะอทนินา 
 ทานเปนปจจัย เปนคนประพฤติผิดในกาม พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวย 
 ทุกขโทมนัส เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนปจจยั เปนคนพูดเทจ็ พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวย 
 โทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะมุสาวาทเปนปจจัย. เปนคนมีวาจาสอเสียด พรอมดวย 
 ทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทกุขโทมนัส เพราะปสุณาวาจาเปนปจจัย. เปนคน 
 มีวาจาหยาบ พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทกุขโทมนัส เพราะผรุส- 
 *วาจาเปนปจจยั เปนคนพูดเพอเจอ พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทกุข- 
 *โทมนัส เพราะสัมผัปปลาปะเปนปจจัย. เปนคนมีอภิชฌามาก พรอมดวยทกุขบาง พรอมดวย 
 โทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะอภิชฌาเปนปจจัย เปนคนมีจิตพยาบาทพรอมดวย 
 ทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทกุขโทมนัส เพราะพยาบาทเปนปจจัย เปนคนมี 
 ความเห็นผิด พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทกุขโทมนัส เพราะมิจฉาทิฏฐิ 
 เปนปจจัย. เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานนี้ เรากลาววา มีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไป. 
      [๕๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมสมาทานที่มีสุขในปจจบัุน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป 
 เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนฆาสัตว พรอมดวยสุขบาง 
 พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย. เปนคนถือเอาทรัพย 
 ที่เขามิไดให พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะอทินนาทาน- 
 *เปนปจจัย. เปนคนประพฤติผิดในกาม พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุข 
 โสมนัส เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนปจจัย. เปนคนพูดเท็จ พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัส 
 บาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะมุสาวาทเปนปจจัย. เปนคนมีวาจาสอเสยีด พรอมดวยสุขบาง 
 พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะปสุณาวาจาเปนปจจัย. เปนคนมีวาจาหยาบ 
 พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะผรุสวาจาเปนปจจัย. เปน 
 คนพูดเพอเจอ พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะสัมผปั- 
 *ปลาปะเปนปจจัย. เปนคนมอีภิชฌามาก พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวย- 
 *สุขโสมนัส เพราะอภิชฌาเปนปจจัย. เปนคนมีจิตพยาบาท พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัส 
 บาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะพยาบาทเปนปจจัย เปนคนมีความเห็นผิด พรอมดวยสุขบาง 
 พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะมิจฉาทฏิฐิเปนปจจัย. เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตกเขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินินาต นรก. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมสมาทานนี้เรากลาววา 
 มีสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป. 
      [๕๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมสมาทานที่มีทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป 
 เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเวนขาดจากปาณาติบาต พรอม 
 ดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส  เพราะการเวนจากปาณาติบาตเปน 



 ปจจัย. เปนคนเวนขาดจากอทนินาทาน พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวย 
 ทุกขโทมนัส เพราะการเวนจากอทินนาทานเปนปจจัย. เปนคนเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม 
 พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะการเวนจากกาเม- 
 *สุมิจฉาจารเปนปจจัย. เปนคนเวนขาดจากมสุาวาท พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง 
 ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะการเวนจากมุสาวาทเปนปจจัย. เปนคนเวนขาดจากปสุณาวาจา 
 พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะการเวนจากปสุณาวาจา 
 เปนปจจัย เปนคนเวนจากผรุสวาจา พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวย- 
 *ทุกขโทมนัส เพราะการเวนจากผรุสวาจาเปนปจจัย. เปนคนเวนขาดจากสัมผัปปลาปะ พรอม 
 ดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะเวนจากสัมผัปปลาปะเปน 
 ปจจัย. เปนคนไมมีอภิชฌามาก พรอมดวยทกุขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส 
 เพราะอนภิชฌาเปนปจจัย. เปนคนมีจิตไมพยาบาท พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง 
 ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะการไมพยาบาทเปนปจจัย เปนคนมีความเห็นชอบ พรอมดวยทุกข 
 บาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย. เบ้ืองหนาแต 
 ตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานนี้ เรากลาว 
 วา มีทุกขในปจจุบันแตมีสุขเปนวิบากตอไป. 
      [๕๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมสมาทานที่มีสุขในปจจบัุน และมีสุขเปนวิบากตอไป 
 เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเวนขาดจากปาณาติบาต พรอม 
 ดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนสับาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะการเวนจากปาณาติบาตเปน 
 ปจจัย. เปนคนเวนขาดจากอทนินาทาน พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุข 
 โสมนัส เพราะการเวนจากอทนินาทานเปนปจจัย. เปนคนเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม 
 พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะการเวนจากกาเมสมุจิฉา- 
 *จารเปนปจจยั. เปนคนเวนขาดจากมุสาวาท พรอมดวยสุขบาง พรอมโสมนัสบาง ยอมเสวยสุข 
 โสมนัส เพราะการเวนจากมุสาวาทเปนปจจัย. เปนคนเวนขาดจากปสุณาวาจา พรอมดวยสุขบาง 
 พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะการเวนจากปสุณาวาจา เปนปจจัย. เปนคน 
 เวนขาดจากผรุสวาจา พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะ 
 การเวนจากผรุสวาจาเปนปจจยั. เปนคนเวนขาดจากสัมผัปปลาปะ พรอมดวยสุขบาง พรอมดวย 
 โสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะการเวนจากสัมผัปปลาปะเปนปจจยั. เปนคนไมม ี
 อภิชฌามาก พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะความไมมี 
 อภิชฌาเปนปจจัย. เปนคนมจีิตไมพยาบาท พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอม 
 เสวยสุขโสมนสั เพราะความไมพยาบาทเปนปจจัย. เปนคนมีความเห็นชอบ พรอมดวยสุขบาง 
 พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานนี้ เรากลาววา 
 มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานมี ๔ อยางเหลานี้แล. 
                          อุปมา ๕ ขอ 
      [๕๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนน้ําเตาขมอันระคนดวยยาพิษ. บุรุษที่รักชีวิต 
 ไมอยากตาย รักสุข เกลยีดทุกข มาถึงเขา ประชุมชนบอกเขาวาดูกรบุรุษผูเจริญ น้ําเตาขมน้ี 
 ระคนดวยยาพิษ ถาทานหวังจะดื่ม ก็ดืม่เถิด น้ําเตาขมน้ัน จักไมอรอยแกทานผูดื่ม ทั้งส ี
 ทั้งกลิ่น ทั้งรส คร้ันทานดื่มเขาแลวจักถึงตาย หรือจักถึงทุกขปางตาย. บุรุษน้ันไมพิจารณาน้ํา- 
 *เตาขมน้ันแลว ดื่มมิไดวาง. ก็ไมอรอย เพราะสีบาง กลิ่นบาง รสบาง คร้ันดื่มแลว พึงถึงตาย 
 หรือพึงถึงทุกขปางตาย แมฉนัใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวธรรมสมาทานน้ี ที่มีทุกขในปจจุบัน 
 และมีทุกขเปนวิบากตอไป วามีอุปมาฉันนั้น. 
      [๕๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนภาชนะนํ้าหวานอันนาดื่ม ถึงพรอมดวยสี 
 กลิ่น และรส แตระคนดวยยาพิษ. บุรุษที่รักชีวิต ไมอยากตาย รักสุขเกลยีดทุกข มาถึงเขา. 
 ประชุมชนก็บอกเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ภาชนะนํ้าหวานอันนาดื่ม ถึงพรอมดวยสี กลิ่น และรส 
 แตละคนดวยยาพิษ ถาทานหวังจะดื่ม ก็ดืม่เถิด ภาชนะนํ้าหวานน้ัน จักชอบใจแกทานผูดืม่ 
 ทั้งสี ทั้งกลิ่น ทั้งรส คร้ันทานดื่มเขาแลวจักถึงตาย หรือจักถึงทุกขปางตาย บุรุษน้ันไมพิจารณา 
 ภาชนะนํ้าหวานน้ันแลว ดื่มมไิดวาง ก็ชอบใจทั้งสี ทั้งกลิ่น ทัง้รส คร้ันดื่มแลว พึงถึงตาย 
 หรือพึงถึงทุกขปางตาย แมฉนัใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวธรรมสมาทานน้ี ที่มีสุขในปจจุบัน 
 แตมีทุกขเปนวบิากตอไป วามีอุปมาฉันนั้น. 
      [๕๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมูตรเนาอันระคนดวยยาตางๆ. บุรุษที่เปน 
 โรคผอมเหลืองมาถึงเขา. ประชุมชนบอกเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ มูตรเนาอันระคนดวยยาตางๆ 
 นี้ ถาทานหวังจะดื่ม ก็ดืม่เถิด มูตรเนาจักไมชอบใจแกทานผูดื่ม ทั้งสี ทั้งกลิ่น ทั้งรส ก็แต 
 ทานคร้ันดื่มเขาไปแลว จักมีสขุ. บุรุษน้ันพิจารณาแลวดื่มมิไดวาง ก็ไมชอบใจ ทั้งสี ทั้งกลิน่ 
 ทั้งรส คร้ันดื่มแลว ก็มีสุข แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวธรรมสมาทานนี้ ที่มีทุกข 
 ในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป วามีอุปมาฉันนั้น. 
      [๕๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนมสม น้ําผึ้ง เนยใส และนํ้าออย เขา 
 ระคนเขาดวยกัน. บุรุษผูเปนโรคลงโลหิตมาถึงเขา ประชุมชนบอกเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ นมสม 
 น้ําผึ้ง เนยใส และน้ําออยนี้ เขาระคนรวมกันเขา ทานหวังจะด่ืม ก็ดื่มเถิด ยานั้นจักชอบใจ 
 แกทานผูดื่ม ทัง้สี ทั้งกลิ่น ทั้งรส และทานคร้ันดื่มเขาแลว จักมีสุข. บุรุษน้ันพิจารณายานั้น 
 แลว ดื่มมิไดวาง ก็ชอบใจทั้งสี ทั้งกลิ่น ทั้งรส คร้ันดื่มเขาแลว ก็มีสุข แมฉันใด ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวธรรมสมาทานนี้ ที่มสีุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวบิากตอไป วามีอุปมา 
 ฉันนั้น. 
      [๕๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสารทสมัยเดอืนทายแหงฤดฝูน ในอากาศอนัโปรง 
 ปราศจากเมฆ ดวงอาทิตยลอยอยูในทองฟา กําจัดมืออันมีในอากาศทั้งสิ้นยอมสองสวาง แผดแสง 
 ไพโรจน แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานนี้ที่มีสขุในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบาก 



 ตอไป กําจัดแลวซ่ึงวาทะของประชาชน คือ สมณะ และพราหมณเปนอันมากเหลาอื่น ยอม 
 สวางรุงเรือง ไพโรจน ฉันนั้นเหมือนกัน. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชมยนิดีพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                    จบ มหาธรรมสมาทานสูตรที่ ๖ 
                         ------------ 
                         ๗. วีมังสกสูตร 
                      วาดวยการตรวจดูธรรม 
      [๕๓๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้: 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 เขตพระนครสาวัตถี. 
      ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้น 
 ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๕๓๖] พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณา เมื่อ 
 ไมรูวาระจิตของผูอื่น พึงทําการตรวจดูในตถาคตเพ่ือทราบวา พระผูมีพระภาคเปนพระสัมมาสัม 
 พุทธเจาหรือไม. 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค 
 มีพระผูมีพระภาคเปนตนเคา มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มพีระผูมีพระภาคเปนที่พํานัก ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเน้ือความแหงพระภาษิตนั้น จงแจมแจงแกพระผูมี 
 พระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น พวกเธอจงฟงจงจําไวในใจใหดี 
 เราจักกลาว. 
      ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว. 
      [๕๓๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอันภิกษุผูพิจารณา เมื่อไม 
 รูวาระจิตของผูอื่น พึงตรวจดูในธรรม ๒ ประการ คือ ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตวา 
 ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันเศราหมองของตถาคต มีอยูหรือไม. เมือ่ตรวจดูตถาคตน้ัน 
 ก็จะรูวา ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตอนัเศราหมองของตถาคต มิไดมี เมื่อใด ตรวจดู 
 ตถาคตน้ันรูอยางนี้วา ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตอนัเศราหมองของตถาคต มิไดมี แตนั้น 
 ก็ตรวจดูตถาคตน้ันตอไปวา ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันเจือกัน [ดําบาง ขาวบาง 
 คือเปนอกุศลบาง กุศลบาง] ของตถาคต มีอยูหรือไม. เมื่อตรวจดูตถาคตนั้นก็จะรูวา ธรรม 
 ที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตอนัเจือกันของตถาคต มิไดมี เมื่อใด ตรวจดูตถาคตนั้นรูอยางนี้วา 
 ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันเจือกันของตถาคต มิไดมี แตนั้นก็ตรวจดูตถาคตนั้นตอไป 
 วา ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันผองแผวของตถาคต มีอยูหรือไม เมื่อตรวจดูตถาคต 



 นั้นก็จะรูวา ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันผองแผวของตถาคต มีอยู เมื่อใด ตรวจดูตถาคต 
 นั้นรูอยางนี้วา ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันผองแผวของตถาคตมีอยู แตนั้น ก็ตรวจดู 
 ตถาคตน้ันตอไปวา พระศาสดาผูมีอายุนี้ถึงพรอมกุศลธรรมนี้ สิ้นกาลนาน หรือวาพระศาสดา 
 ผูมีอายุนี้ถึงพรอมสิ้นกาลนิดหนอย. เมื่อตรวจดูตถาคตนั้นก็จะรูวา พระศาสดาผูมีอายุนี้ถึงพรอม 
 กุศลธรรมนี้สิ้นกาลนาน มิใชวา พระศาสดาผูมีอายุนี้ถึงพรอมสิ้นกาลนิดหนอย. เมื่อใด ตรวจ 
 ดูตถาคตนั้นรูอยางนี้วา พระศาสดาผูมีอายนุี้ถึงพรอมกุศลธรรมนี้สิ้นกาลนาน มิใชวา พระศาสดา 
 ผูมีอายุนี้ถึงพรอมสิ้นกาลนิดหนอย แตนั้นก็ตรวจดูตถาคตตอไปวา ภิกษุผูมีอายุนี้ถึงความปรากฏ 
 ถึงความมียศแลว โทษบางชนิดในโลกน้ีของภิกษุนั้นมีอยูบางหรือไม. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ยังไมมีโทษบางชนิดในโลกน้ี ชั่วเวลาที่ตนไมถึงความปรากฏ ถึงความมียศ แตเมื่อใด ภิกษุ 
 ถึงความปรากฏ ถึงความมียศแลว เมื่อนั้น จึงมีโทษบางชนิดในโลกน้ี. ภิกษุผูพิจารณาเม่ือตรวจ 
 ดูตถาคตนั้นก็รูวา ภิกษุผูมีอายุนี้ถึงความปรากฏ ถึงความมียศแลว มิไดมีโทษบางชนิดในโลกน้ี 
 เมื่อใด ตรวจดูตถาคตนั้นก็รูอยางนี้วา ภิกษุผูมีอายุนี้ถึงความปรากฏ ถึงความมียศแลว มิไดม ี
 โทษบางชนิดในโลกน้ี แตนั้น ก็ตรวจดูตถาคตตอไปวา ผูมีอายุนี้ ไมประกอบดวยภัย ทานผูม ี
 อายุนี้ หาประกอบดวยภัยไม เพราะมีราคะไปปราศแลว ไมเสพกามทั้งหลาย เพราะส้ินราคะ 
 เมื่อตรวจดูตถาคตนั้น ยอมรูอยางนี้วา ทานผูมีอายุนี้ ประกอบดวยความไมมีภัย หาเปนผูประกอบ 
 ดวยภัยไม เพราะมีราคะไปปราศแลว ไมเสพกามทั้งหลาย เพราะส้ินราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 หากชนเหลาอื่นพึงถามภิกษุนั้นวา ก็อาการกิริยาที่สอแสดงของทานผูมีอายุเปนอยางไร ที่เปนเหตุ 
 ใหทานกลาววา ทานผูมีอายุนี ้ไมประกอบดวยภัย ทานผูมอีายุนี้ หาประกอบดวยภัยไม เพราะ 
 มีราคะไปปราศแลว ไมเสพกามทั้งหลาย เพราะส้ินราคะ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อจะ 
 พยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนี้วา ก็จริงอยางนั้น ทานผูมีอายุนี้ บางทีก็อยูในหมู บางที 
 ก็อยูผูเดียวในหมูนั้น พวกท่ีดําเนินดีก็มี พวกที่สั่งสอนคณะก็มี พวกท่ีดําเนนิชั่วก็มี บาง 
 พวกท่ีติดอยูในอามิสทั้งหลายในโลกน้ีกม็ี บางพวกที่ไมติดเพราะอามิสในโลกน้ีก็มี ทานผูมีอาย ุ
 นี้ หาดูหมิ่นบุคคลนั้นดวยเหตุนั้นไม. เราไดสดับรับขอนี้มาในที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค 
 วา เราเปนผูไมประกอบดวยภัย เราหาเปนผูประกอบดวยภัยไม เพราะมีราคะไปปราศแลว ไม 
 เสพกามทั้งหลาย เพราะส้ินราคะ. 
                          การสอบถาม 
      [๕๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในพวกภิกษุผูพิจารณานั้น ภิกษุผูพิจารณารูปหนึ่งควรสอบ 
 ถามตถาคตตอไปวา ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันเศราหมองของตถาคต มีอยูหรือไม. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเมื่อจะพยากรณ พึงพยากรณอยางนี้วา ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและ 
 โสตอันเศราหมองของตถาคต มิไดมี. 
      ภ. ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันเจือกัน ของพระตถาคต มีอยูหรือไม. 
      พ. ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันเจือกันของตถาคต มิไดมี. 
      ภ. ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตที่ผองแผวของตถาคต มีอยูหรือไม. 



      พ. ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุและโสตที่ผองแผวของตถาคต มีอยู เราเปนผูมีธรรมที ่
 ผองแผวน้ันเปนทาง มีธรรมที่ผองแผวน้ันเปนโคจร เพราะเหตุนั้นเราจึงไมใชเปนผูมีตัณหา. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวกควรจะเขาหาศาสดาผูมีวาทะอยางนี้ เพ่ือฟงธรรม ศาสดายอมแสดง 
 ธรรมอันยิ่งๆ อันประณีตๆ อันเปรียบดวยสวนดํา สวนขาว แกสาวกน้ัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ศาสดายอมแสดงธรรมอันยิ่งๆ อันประณีตๆ อันเปรียบดวยสวนดําสวนขาวแกภิกษุ ดวย 
 ประการใดๆ ภิกษุนั้น รูยิ่งธรรมบางอยางในธรรมน้ันดวยประการนั้นๆ ยอมถึงความตกลงใจใน 
 ธรรมทั้งหลาย ยอมเลือ่มใสในศาสดาวา พระผูมีพระภาคเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรม 
 อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากชนพวกอื่น 
 พึงถามภิกษุนั้นอีกอยางนี้วา ก็อาการกิริยาทีส่อแสดงของทานผูมีอายเุปนอยางไร ที่เปนเหตุให 
 ทานกลาวอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัส 
 ดีแลว พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว. ภิกษุนั้นเมื่อจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนี้วา 
 ดูกรทานผูมีอายุ  เราเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเพ่ือจะฟงธรรม พระผูมีพระภาค ยอมทรงแสดง 
 ธรรมอันยิ่งๆ อันประณีตๆ อันเปรียบดวยสวนดําสวนขาวแกเรานั้น ดูกรทานผูมีอายุ พระผูม ี
 พระภาค ยอมทรงแสดงธรรมอันยิ่งๆ อันประณีตๆ อันเปรียบดวยสวนดําสวนขาวแกเราดวย 
 ประการใดๆ เรารูยิ่งธรรมบางอยางในธรรมนัน้ดวยประการนั้นๆ ถึงแลวซ่ึงความตกลงใจในธรรม 
 ทั้งหลาย เลื่อมใสแลวในพระศาสดาวา พระผูมีพระภาคเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรม 
 อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว. 
      [๕๓๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศรัทธาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 ต้ังมั่นแลวในพระตถาคตมีมูล มีที่อาศัย ดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะ 
 เหลานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศรัทธานี้ เรากลาววา มีเหตุ มีทัสสนะ [โสดาปตติมรรค] เปน 
 มูลมั่นคง อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหมหรือใครๆ ในโลกไมพึงใหกวัดแกวงได. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย การตรวจดูธรรมในตถาคต ยอมมีอยางนี้แล ก็แหละตถาคตอันภิกษุผูพิจารณา 
 ตรวจดูดีแลวโดยธรรมเปนอยางนี้ ก็แหละตถาคตอันภิกษุผูพิจารณาตรวจดูดีแลวโดยธรรมเปน 
 อยางนี้. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ชื่นชมยินด ีพระภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                        จบ วีมังสกสูตรที่ ๗ 
                        ------------- 
                         ๘. โกสัมพิยสูตร 
                    ทรงโปรดภิกษุชาวเมืองโกสมัพี 
      [๕๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารโฆสิตารามเขตพระนครโกสัมพี. 
      สมัยนั้น พวกภิกษุในเมืองโกสัมพี เกิดขดัใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกัน 



 ดวยหอกคือปากอยู ไมยังกันและกันใหเขาใจ ไมปรารถนาความเขาใจกัน ไมยังกันและกันให 
 ปรองดอง ไมปรารถนาความปรองดองกัน. 
      คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมพีระภาค ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่งแลว ไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส พวกภิกษุในเมืองโกสัมพี 
 เกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู ไมยังกันและกันใหเขาใจ 
 ไมปรารถนาความเขาใจกัน ไมยังกันและกันใหปรองดอง ไมปรารถนาความปรองดองกัน. 
      คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแลวรับส่ังวา ดูกรภิกษุ เธอจงมา 
 เธอจงเรียกภิกษุเหลานั้นมาตามคําของเราวา พระศาสดาของพวกเรารับส่ังใหหาพวกทานผูมีอายุ. 
      ภิกษุรูปน้ันทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระพุทธเจาขา ดังนี้แลว 
 เขาไปหาภิกษุเหลานั้นแลว บอกวา พระศาสดารับส่ังใหหาทานผูมีอายุทั้งหลาย. 
      ภิกษุเหลานั้นรับคําภิกษุนั้นวา อยางนั้น ทานผูมีอายุ ดังนี้ แลวเขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      [๕๔๑] พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภิกษุทั้งหลายไดยินวา พวกเธอ 
 เกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู ไมยังกันและกันใหเขาใจ 
 ไมปรารถนาความเขาใจกัน ไมยังกันและกันใหปรองดอง ไมปรารถนาความปรองดองกัน 
 จริงหรือ? 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนัน้เปนไฉน สมยัใด 
 พวกเธอ เกิดขดัใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู สมยันั้น พวกเธอ 
 เขาไปต้ังเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย 
 ทั้งตอหนาและลับหลัง บางหรือหนอ? 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขอนั้นไมมีเลย พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เชนนี้กเ็ปนอนัวา สมัยใด พวกเธอ เกิด 
 ขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกนัและกันดวยหอกคือปากอยู สมัยนั้นพวกเธอมิไดเขาไปต้ัง 
 เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรมในเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนา 
 และลับหลัง ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย เมื่อเปนดังนั้น พวกเธอรูอะไร เห็นอะไร จึงเกิดขัดใจ 
 ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู ไมยังกนัและกันใหเขาใจ ไม 
 ปรารถนาความเขาใจกัน ไมยงักันและกันใหปรองดอง ไมปรารถนาความปรองดองกัน ดูกรโมฆ- 
 *บุรุษทั้งหลาย ขอนั้นนั่นแหละ จักมีเพ่ือไมเปนประโยชน เพ่ือทุกข แกเธอทั้งหลายตลอด 
 กาลนาน. 
                      วาดวยสาราณิยธรรม ๖ 
      [๕๔๒] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสบอกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม 
 ๖ ประการนี้ เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพ่ือความ 



 สงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงกัน เพ่ือความเปนพวกเดียวกนั ๖ 
 ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปต้ังกายกรรมอันประกอบดวย 
 เมตตา ในเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในทีแ่จงและที่ลับ ธรรมแมนี้ เปนเหตุใหระลึกถึงกัน 
 ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือ 
 ความพรอมเพรียงกัน เพ่ือความเปนพวกเดียวกัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง ภิกษุเขาไปต้ังวจีกรรมอันประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือน 
 สพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในทีแ่จงและในที่ลบั ธรรมแมนี้ เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรัก 
 กัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกนั เพ่ือความพรอม 
 เพรียงกัน เพ่ือความเปนพวกเดียวกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง ภิกษุเขาไปต้ังมโนกรรมอันประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือน 
 สพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในทีแ่จงและที่ลับ ธรรมแมนี้เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกัน 
 ทําความเคารพกัน เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียง 
 กัน เพ่ือความเปนพวกเดียวกนั. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง ภิกษุมีลาภเกิดขึ้นโดยธรรม ไดมาโดยธรรม ที่สุดเปน 
 ลาภสักวาอาหารที่เนื่องในบาตร ก็บริโภคโดยไมเกียดกันไวเพ่ือตน บริโภคเปนสาธารณะกบั 
 เพ่ือนสพรหมจารีผูมีศีล ธรรมแมนี้ เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน 
 เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมววิาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงกัน เพ่ือความเปน 
 พวกเดียวกัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง ภิกษุมีศีลไมขาด ไมเปนชอง ไมดาง ไมพรอย เปน 
 ไท อันทานผูรูสรรเสริญ อันตัณหาทิธรรมไมครอบงํา เปนไปเพ่ือสมาธิ ถึงความเปนผูมีศีล 
 เสมอกันในศีลเชนนั้นกับเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในทีแ่จงและในที่ลบัอยู ธรรมแมนี้ เปน 
 เหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือ 
 ความไมวิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงกัน เพ่ือความเปนพวกเดียวกัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง ภิกษุมีทิฏฐิอันไกลจากขาศึก เปนนิยยานกิธรรม อันนํา 
 ออกซ่ึงบุคคลผูทําตามน้ัน เพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบ ถึงความเปนผูเสมอกนัดวยทิฏฐิในทฏิฐิเชน 
 นั้นกับเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและในที่ลับอยู ธรรมแมนี้ เปนเหตุใหระลึกถึง 
 กัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกันเพ่ือความไมวิวาทกนั 
 เพ่ือความพรอมเพรียงกัน เพ่ือความเปนพวกเดียวกัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทํา 
 ความเคารพกัน เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงกัน 
 เพ่ือความเปนพวกเดียวกัน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเปนขาศึก เปนนิยยานิก- 
 *ธรรม นําออกซ่ึงบุคคลผูทําตามน้ัน เพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบนี้ เปนยอดยดึคุมธรรม ๖ 
 ประการนี้ ที่เปนเหตุใหระลึกถึงกันไว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนยอดเปนที่สูงสุด 



 เปนที่ยึดคุมของเรือนยอด ฉนัใด ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเปนขาศึก เปนนิยยานิกธรรม นําออก 
 ซ่ึงบุคคลผูทําตามน้ัน เพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนยอดยดึคุมธรรม ๖ 
 ประการนี้ ที่เปนเหตุใหระลึกถึงกัน. 
                      ทิฏฐิที่เปนนิยยานิกธรรม 
      [๕๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเปนขาศึก เปนนิยยานกิธรรม นํา 
 ออกซ่ึงบุคคลผูทําตามน้ัน เพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนตนก็ดี ไปสูเรือนวางเปลากด็ี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เรา 
 มีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสใดกลุมรุมแลว ไมพึงรูเห็นตามความเปนจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายใน 
 นั้นที่เรายังละไมได มีอยูหรือหนอ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุมีจิตอันกามราคะกลุมรุม 
 ก็ชื่อวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว มีจิตอันพยาบาทกลุมรุม ก็ชื่อวามีจิตอัน 
 ปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว มีจิตอันถีนมิทธะกลุมรุม ก็ชื่อวามีจิตอันปริยุฏฐาน 
 กิเลสกลุมรุมแลวเทียว มีจิตอนัอุททัจจกุกกุจจะกลุมรุม ก็ชือ่วามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุม 
 แลวเทียวมีจิตอันวิจิกิจฉากลุมรุม ก็ชื่อวามีจติอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว เปน 
 ผูขวนขวายในการคิดเร่ืองโลกนี้ ก็ชื่อวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว เปนผูขวน 
 ขวายในการคิดเร่ืองโลกหนา ก็ชื่อวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว และเกิด 
 ขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกนัและกันดวยหอกคือปากอยู กช็ื่อวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลส 
 กลุมรุมแลวเทยีว ภิกษุนั้น ยอมรูชัดอยางนี้วา เรามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสใดกลุมรุมแลว ไม 
 พึงรูเห็นตามความเปนจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั้นที่เรายังละไมไดแลว มิไดมีเลย จติเรา 
 ต้ังไวดีแลว เพ่ือตรัสรูสัจจะทั้งหลาย. นี้ญาณที่ ๑ เปนอริยะ เปนโลกุตระไมทั่วไปกับพวก 
 ปุถุชน อันภิกษุนั้นบรรลุแลว. 
      [๕๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเสพ 
 เจริญ ทําใหมากซ่ึงทิฏฐินี้ ยอมไดความระงับเฉพาะตน ยอมไดความดับกิเลสเฉพาะตนหรือหนอ? 
 อริยสาวกนั้นยอมรูชัดอยางนีว้า เราเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงทิฏฐินี้ ยอมไดความระงับเฉพาะตน 
 ยอมไดความดบักิเลสเฉพาะตน. นี้ญาณที่ ๒ เปนอริยะ เปนโลกุตระ ไมทั่วไปกับพวกปุถุชน 
 อันอริยสาวกนัน้บรรลุแลว. 
      [๕๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราประกอบ 
 ดวยทิฏฐิเชนใด สมณะหรือพราหมณอื่นนอกธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยทฏิฐิเชนนั้น มีอยูหรือ 
 หนอ? อริยสาวกนั้นยอมรูชัดอยางนี้วา เราประกอบดวยทิฏฐิเชนใด สมณะหรือพราหมณอื่น 
 นอกธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยทิฏฐิเชนนั้น มิไดมี. นี้ญาณที่ ๓ เปนอริยะ เปนโลกุตระ ไม 
 ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแลว. 
      [๕๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บุคคลผูถึง 
 พรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดาเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยธรรมดาเชนนั้น. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ก็บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดาอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดา 



 นี้ของบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ คือ ความออกจากอาบัติเชนใด ยอมปรากฏ อริยสาวกยอม 
 ตองอาบัติเชนนั้นบางโดยแท ถึงอยางนั้น อริยสาวกนั้นรีบแสดง เปดเผย ทาํใหต้ืน ซ่ึงอาบัติ 
 นั้น ในสํานักพระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีที่เปนวิญูชนทั้งหลาย คร้ันแสดงเปดเผย ทําให 
 ต้ืนแลว ก็ถึงความสํารวมตอไป. เปรียบเหมือนกุมารที่ออนนอนหงาย ถูกถานไฟ ดวยมือหรือ 
 ดวยเทาเขาแลว ก็ชักหนีเร็วพลัน ฉะนั้น. อริยสาวกนั้น ยอมรูชัดอยางนี้วา บุคคลผูถึงพรอม 
 ดวยทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดา เชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยธรรมดาเชนนัน้. นี้ญาณที่ ๔ เปน 
 อริยะ เปนโลกตุระ ไมทั่วไปกบัพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแลว. 
      [๕๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บุคคลผูถึง 
 พรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดาเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยธรรมดาเชนนั้น. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ก็บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดาอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดา 
 นี้ของบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ คือ อริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญนอยที่ควรทําอยางไร 
 ของเพ่ือนสพรหมจารีโดยแท ถึงอยางนั้น ความเพงเล็งกลาในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ 
 อธิปญญาสิกขา ของอริยสาวกน้ันก็มีอยู เปรียบเหมือนแมโคลูกออน ยอมเล็มหญากินดวย 
 ชําเลืองดูลกูดวยฉะนั้น. อริยสาวกน้ัน ยอมรูชดัอยูอยางนี้วา บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบ 
 ดวยธรรมดาเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยธรรมดาเชนนั้น. นี้ญาณที่ ๕ เปนอริยะ เปนโลกุตระ 
 ไมทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแลว. 
      [๕๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บุคคลผูถึง 
 พรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยพละเชนนั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละน้ีของบุคคลผูถึง 
 พรอมดวยทิฏฐิ คือ อริยสาวกนั้น เมื่อธรรมวนิัยที่ตถาคตประกาศแลว อันบัณฑิตแสดงอยู 
 ทําใหมีประโยชนทําไวในใจ กําหนดดวยจิตทั้งปวง เงี่ยโสตฟงธรรม. อริยสาวกนั้นรูชัดอยางนี ้
 วาบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยพละเชนนั้น. นี้ญาณ 
 ที่ ๖ เปนอริยะ เปนโลกุตระ ไมทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแลว. 
      [๕๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหน่ึง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็น ดังนี้วา บุคคล 
 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยพละเชนนั้น. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ก็บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละน้ีของ 
 บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ คือ อริยสาวกนั้น เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว อันบัณฑิต 
 แสดงอยู ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดปราโมทยอันประกอบดวยธรรม. 
 อริยสาวกนั้นรูชัดอยางนี้วา บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบ 
 ดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยพละเชนนั้น. นี้ญาณที่ ๗ เปนอริยะ เปนโลกุตระ ไม 
 ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแลว. 
      [๕๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาอันอริยสาวกผูประกอบดวยองค ๗ ประการอยางนี ้
 ตรวจดูดีแลว ดวยการทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวย 



 องค ๗ ประการนี้แล ยอมเปนผูเพรียบพรอมดวยโสดาปตติผล ฉะนี้แล. 
      พระผูมีพระภาค ไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ชื่นชมยินด ีพระภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                       จบ โกสัมพิยสูตรที่ ๘ 
                        ------------- 
                       ๙ พรหมนิมันตนิกสูตร 
                    วาดวยพกพรหมมีทิฏฐิอันลามก 
      [๕๕๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
 เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาควา พระเจาขา. 
      [๕๕๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่ง เราอยู 
 ที่โคนตนรังใหญในสุภควัน ใกลเมืองอกุกัฏฐา. ก็สมัยนั้นแลพกพรหมมีทิฏฐิอันลามกเห็นปาน 
 ฉะนี้ เกิดขึ้นวา พรหมสถานน้ีเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง แข็งแรง มีความไมเคลือ่นเปนธรรมดา 
 พรหมสถานน้ีแล ไมเกิดไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ ก็แหละเหตุเปนที่ออกไปจากทุกข 
 อยางยิ่งนอกจากพรหมสถานน้ีไมมี ดังนี้. ดกูรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้นแล เรารูความปริวิตกแหงใจ 
 พกพรหมดวยใจแลว จึงหายไปที่โคนตนรังใหญ ในสุภควันใกลเมืองอุกกัฏฐา ไปปรากฏในพรหม 
 โลกนั้น เปรียบเหมือนบุรุษที่มีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พกพรหมไดเห็นเราผูมาแตไกล แลวไดพูดกะเราวา ดูกรทานผูนฤทุกข เชิญมาเถิด 
 ทานมาดีแลว นานทีเดยีวที่ทานเพ่ิงทําปริยายเพ่ือจะมาในทีน่ี้ ดูกรทานผูนฤทุกข พรหมสถานน้ี 
 เที่ยง ยั่งยืน มัน่คง แข็งแรง มีความไมเคลือ่นเปนธรรมดา พรหมสถานน้ีแลไมเกิด ไมแก 
 ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ ก็แหละเหตุเปนที่ออกไปจากทุกขอยางยิ่ง นอกจากพรหมสถานนี้ไมมี. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพกพรหมกลาวอยางนี้แลว เราไดกลาวกะพกพรหมวา ดูกรทานผูเจริญ 
 พกพรหมไปในอวิชชาแลวหนอ พกพรหมไปในอวิชชาแลวหนอ เพราะวาพกพรหมกลาวส่ิงที่ไม 
 เที่ยงนั่นแลวา เที่ยง กลาวสิ่งทีไ่มยั่งยืนนั่นแลวา ยั่งยืน กลาวสิ่งที่ไมมั่นคงนัน่แลวา มั่นคง 
 กลาวสิ่งที่ไมแข็งแรงน่ันแลวา แข็งแรง กลาวสิ่งที่มีความเคลือ่นเปนธรรมดานั่นแลวา มีความ 
 ไมเคลื่อนเปนธรรมดา ก็แหละสัตวทั้งเกิด ทัง้แก ทั้งตาย ทั้งจุติ ทั้งอุบัติอยูในพรหมสถานใด 
 พกพรหมก็กลาวพรหมสถานน้ันอยางนั้นวา พรหมสถานน้ีแล ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ 
 ไมอุบัติ และกลาวเหตุเปนที่ออกไปจากทุกขอยางยิ่งอื่นอันมีอยูวา เหตุเปนที่ออกไปจากทุกข 
 อยางยิ่งอื่นไมมี. 
                       มารเขาสิงกายพรหม 
      [๕๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้นแล มารผูลามกเขาสิงกายของพรหมปาริสัชชะผูหน่ึง 
 แลว กลาวกะเราวา ดูกรภิกษุๆ อยารุกรานพกพรหมน้ีเลย อยารุกรานพกพรหมน้ีเลย ดูกรภิกษุ 



 เพราะวา พรหมผูนี้เปนมหาพรหมเปนใหญ (ปกครองคณะพรหม) อันคณะพรหมไมฝาฝนได 
 โดยที่แทเปนผูดูทั่วไป ยังสรรพสัตวใหเปนไปในอํานาจ เปนอิสระ เปนผูสรางโลก นิรมิตโลก 
 เปนผูประเสริฐ เปนผูแตงสัตว เปนผูใชอํานาจ เปนบิดาของเหลาสัตวที่เกิดแลวและกําลังจะ 
 เกิด. ดูกรภิกษุ สมณะและพราหมณพวกกอนทาน เปนผูติเตียนดิน เกลยีดดนิ เปนผูติเตียนน้ํา 
 เกลียดนํ้า เปนผูติเตียนไฟ เกลียดไฟ เปนผูติเตียนลม เกลียดลม เปนผูติเตียนสัตว เกลียดสัตว 
 เปนผูติเตียนเทวดา เกลยีดเทวดา เปนผูติเตียนปชาบดี เกลียดปชาบดี เปนผูติเตียนพรหม 
 เกลียดพรหมในโลก (วาไมเทีย่ง เปนทุกข เปนอนัตตา) สมณะและพราหมณเหลานั้น 
 เมื่อกายแตกขาดจากลมปราณ ตองไปเกิดในหีนกาย. (จตุราบาย) ดูกรภิกษุ สวนสมณพราหมณ 
 พวกกอนทาน เปนผูสรรเสริญดิน ชมเชยดนิ เปนผูสรรเสริญนํ้า ชมเชยน้าํ เปนผูสรรเสริญไฟ 
 ชมเชยไฟ เปนผูสรรเสริญลม ชมเชยลม เปนผูสรรเสริญสัตว ชมเชยสัตว เปนผูสรรเสริญ 
 เทวดาชมเชยเทวดา เปนผูสรรเสริญปชาบดี ชมเชยปชาบดี เปนผูสรรเสริญพรหม ชมเชยพรหม 
 สมณพราหมณเหลานั้น เมื่อกายแตกขาดจากลมปราณ ก็ไปเกิดในกายที่ประณีต. (พรหมโลก) 
 ดูกรภิกษุ เพราะเหตุนั้น เราจึงขอบอกกะทานอยางนี้วา ดูกรทานผูนฤทกุข เชิญเถิด ทานจงทํา 
 ตามคําที่พรหมบอกแกทานเทานั้น ทานจงอยาฝาฝนคําของพรหมเลย ดูกรภิกษุถาทานจักฝาฝน 
 คําของพรหม. โทษจักมีแกทาน เปรียบเหมือนบุรุษเอาทอนไมตีไลศิริที่มาหา หรือเปรียบเหมือน 
 บุรุษผูจะตกเหวที่ลึก ชักมือและเทาใหหางแผนดินเสีย ฉะนัน้. ดูกรทานผูนฤทุกข เชิญเถิด 
 ทานจงทําตามคําที่พรหมบอกแกทานเทานั้น ทานจงอยาฝาฝนคําของพรหมเลย ดูกรภิกษุทานยอม 
 เห็นพรหมบริษัทประชุมกันแลวมิใชหรือ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารผูลามกยอมเปรียบเทยีบเรากะ- 
 *พรหมบริษัทดังนี้แล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่มารกลาวอยางนี้แลว เราไดกลาวกะมารผูลามก 
 นั้นวาแนะมาร เรายอมรูจักทาน ทานอยาเขาใจวา พระสมณะไมรูจักเรา แนะมาร ทานเปนมาร 
 พรหมก็ดี พวกพรหมบริษัทก็ดี พวกพรหมปาริสัชชะก็ดี ทัง้หมดนั่นแลอยูในมือของทาน 
 ตกอยูในอํานาจของทาน และทานมีความดําริวา แมสมณะกต็องอยูในมือของเราตองตกอยู 
 ในอํานาจของเรา ก็แตวา เราไมไดอยูในมือของทาน ไมไดตกอยูในอํานาจของทาน. 
                  พกพรหมหายไปจากพระผูมีพระภาค 
      [๕๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว พกพรหมไดกลาววา ดูกรทานผู 
 นฤทุกข ก็เรากลาวสิ่งที่เทีย่งนัน่แลวา เที่ยง กลาวสิ่งที่มั่นคงนั่นแลวา มั่นคง กลาวสิ่งที่ยั่งยนื 
 นั่นแลวา ยั่งยนื กลาวสิ่งที่แขง็แรงน่ันแลวา แข็งแรง กลาวสิ่งที่ไมมีความเคลื่อนเปนธรรมดา 
 นั่นแลวา ไมมีความเคลื่อนเปนธรรมดา. ก็แหละสัตวยอมไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ 
 ในพรหมสถานใด เรากลาวพรหมสถานน้ันแหละวา พรหมสถานนี้แล ไมเกิด ไมแก ไมตาย 
 ไมจุติ ไมอุบัติ และกลาวเหตุที่ออกไปจากทกุขอยางยิ่งอื่น ไมมีวา เหตุเปนที่ออกไปจากทกุข 
 อยางยิ่งอื่นไมมี. ดูกรภิกษุ สมณะและพราหมณพวกท่ีมีกอนทานไดมีแลวในโลก อายุทัง้สิ้นของ 
 ทานเทาไร กรรมที่ทําดวยตบะของทานมเีทาน้ัน. สมณะและพราหมณเหลานั้นแล พึงรูซ่ึงเหตุ 
 เปนที่ออกไปจากทุกขอยางยิ่งอื่นมีอยูวา เหตุเปนที่ออกไปจากทุกขอยางยิ่งอืน่มีอยู หรือพึงรูซ่ึง 



 เหตุเปนที่ออกไปจากทุกขอยางยิ่งอื่นไมมอียูวา เหตุเปนที่ออกไปจากทุกขอยางยิ่งอื่นไมมอียู. 
 ดูกรภิกษุ เพราะเหตุไรเราจึงกลาวกะทานอยางนี้ เพราะวาทานจักไมเห็นเหตุเปนที่ออกไปจากทุกข 
 อยางยิ่งอื่นเลย และทานจักเปนผูมีสวนแหงความลําบาก แหงความคับแคนอยางเดียวเทาน้ัน. 
 ดูกรภิกษุ ถาแลทานจักกลืนกนิแผนดินไดไซร ทานก็จักชื่อวาเปนผูนอนใกลเรา นอนในที่อยู 
 ของเรา เราพึงทําไดตามประสงค เราพึงหามได. ถาและทานจักกลืนกินน้ํา ไฟลม เหลาสัตว 
 เทวดา ปชาบด ีพรหมไดไซร ทานก็จักชื่อวาเปนผูนอนใกลเรา นอนในที่อยูของเรา เราพึงทํา 
 ไดตามประสงค เราพึงหามได ดังนี้. เรากลาววา ดูกรพรหม แมเราแลยอมรูเหตุนี้. ถาเราจักกลืน 
 กินแผนดินไดไซร เราก็จักชื่อวาเปนผูนอนใกลทาน นอนในที่อยูของทาน ทานพึงทําไดตาม 
 ประสงค ทานพึงหามได. ถาและเราจักกลืนกนิน้ํา ไฟ ลม เหลาสัตว เทวดา ปชาบดี พรหม 
 ไดไซร เราก็จักชื่อวาเปนผูนอนใกลทาน นอนในที่อยูของทาน ทานพึงทําไดตามประสงค ทาน 
 พึงหามได. ดูกรพรหม ใชแตเทานั้น เรายอมรูความสําเร็จ และยอมรูอานุภาพของทานวา 
 พกพรหมมีฤทธิ์มากอยางนี้ พกพรหมมีอานุภาพมากอยางนี้ พกพรหมมีศักดิ์มากอยางนี้. พกพรหม 
 ถามเราวา ดูกรทานผูนฤทกุข ก็ทานยอมรูความสําเร็จ และยอมรูอานุภาพของเราวา พกพรหม 
 มีฤทธิ์มากอยางนี้ พกพรหมมีอานุภาพมากอยางนี้ พกพรหมมีศักดิ์มากอยางนี้อยางไร? เรากลาววา 
      ดวงจันทรและดวงอาทิตย ยอมโคจรสองทิศใหสวางอยูเทาใด 
      อํานาจของทานยอมเปนไปในพันจักรวาลเทานั้น ทานยอมรูจัก 
      สัตวที่เลวและสัตวที่ประณีต รูจักสัตวที่มีราคะและสัตวที่ไมม ี
      ราคะ รูจักจักรวาลน้ีและจักรวาลอ่ืน และรูจักความมาและ 
      ความไปของสัตวทั้งหลาย ดังนี้. 
      ดูกรพรหม เรายอมรูความสําเร็จ และยอมรูอานุภาพของทานอยางนี้วา พกพรหมมีฤทธิ์ 
 มากอยางนี้ พกพรหมมีอานุภาพมากอยางนี้ พกพรหมมีศักดิ์มากอยางนี้. ดูกรพรหม กาย ๓ 
 อยางอื่นมีอยู ทานยอมไมรูไมเห็นในกาย ๓ อยางนั้น เรายอมรู ยอมเห็นกายเหลานั้น. ดูกรพรหม 
 กายชื่ออาภัสสระมีอยู. ทานเคลื่อนแลวจากที่ใด มาอุบัติแลวในที่นี้ ทานมีสติหลงลืมไปเพราะ 
 ความอยูอาศัยนานนัก เพราะเหตุนั้น ทานจึงไมรูไมเห็นกายน้ัน เรายอมรู ยอมเห็นกายนั้น. 
 ดูกรพรหม เราเปนผูไมสม่ําเสมอกับทานดวยความรูยิ่งแมอยางนี้ ความที่เราเปนผูตํ่ากวาทานจะมี 
 แตที่ไหน โดยที่แท เรานี่แหละเปนผูสูงยิ่งกวาทาน. ดูกรพรหม กายชื่อสุภกิณหะ กายชื่อเวหัป- 
 *ผละมีอยูแล ทานยอมไมรู ยอมไมเห็นกายนั้น เรายอมรู ยอมเห็นกายนั้น. ดูกรพรหม เราเปน 
 ผูไมสม่ําเสมอกับทานดวยความรูยิ่งแมอยางนี้ ความที่เราเปนผูตํ่ากวาทานจะมีแตที่ไหน โดยที่แท 
 เรานี่แหละเปนผูสูงยิ่งกวาทาน. ดูกรพรหม เรารูจักดินแลโดยความเปนดิน รูจักนิพพานอันสัตว 
 เสวยไมไดโดยความท่ีดินเปนดิน แลวไมเปนดิน ไมไดมีแลวในดิน ไมไดมีแลวแตดิน ไมได 
 มีแลววาดินของเรา ไมไดกลาวเฉพาะดิน. ดูกรพรหมเราเปนผูไมสม่ําเสมอกบัทานดวยความรู 
 ยิ่งแมอยางนี้ ความที่เราเปนผูตํ่ากวาทานจะมแีตที่ไหน โดยทีแ่ท เรานี่แหละเปนผูสูงกวาทาน. 
 ดูกรพรหม เรารูจักน้ํา ... ดูกรพรหม เรารูจักไฟ ... ดูกรพรหม เรารูจักลม ... ดูกรพรหม เรารูจักเหลา 



 สัตว ... ดูกรพรหม เรารูจักเทวดา ... ดูกรพรหม เรารูจักปชาบดี ... ดูกรพรหม เรารูจักพรหม ... ดูกร
พรหม 
 เรารูจักพวกอาภัสสรพรหม ... ดูกรพรหม เรารูจักพวกสุภกิณหพรหม ... ดูกรพรหม เรารูจักพวก 
 เวหัปผลพรหม ... ดูกรพรหม เรารูจักอภิภูพรหม ... ดูกรพรหม เรารูจักสิ่งทั้งปวงโดยความเปนสิ่ง 
 ทั้งปวง รูจักนิพพานอันสัตวเสวยไมไดโดยความที่สิ่งทั้งปวงเปนสิ่งทั้งปวง แลวไมเปนสิ่งทั้งปวง 
 ไมไดมีแลวในสิ่งทั้งปวง ไมไดมีแลวแตสิ่งทัง้ปวง ไมไดมีแลววาสิ่งทั้งปวงของเรา ไมไดกลาว 
 เฉพาะส่ิงทั้งปวง. ดูกรพรหม เราเปนผูไมสม่าํเสมอกับทานดวยความรูยิ่งแมอยางนี้ ความที่เรา 
 เปนผูตํ่ากวาทานจะมีแตที่ไหน โดยที่แท เรานี่แหละเปนผูสงูกวาทาน. พกพรหมกลาวกะเราวา 
 ดูกรทานผูนฤทุกข ถาแลเพราะทานรูนิพพานท่ีสัตวเสวยไมไดโดยความที่สิ่งทั้งปวงเปนสิ่งทั้งปวง 
 ถอยคําของทานอยาไดวางเสียเลย อยาไดเปลาเสียเลย. นิพพานอันผูบรรลุพึงรูแจงได เปนอนิ- 
 *ทัสสนะ (ไมเห็นไดดวยจักษุวิญญาณ) เปนอนันตะ (ไมมีทีสุ่ด หรือ หายไปจากความเกดิขึ้นและ 
 ความเสื่อม) มรัีศมีในที่ทั้งปวง อันสัตวเสวยไมไดโดยความที่ดินเปนดิน โดยความท่ีน้ําเปนน้ํา 
 โดยความที่ไฟเปนไฟ โดยความที่ลมเปนลม โดยความทีเ่หลาสัตวเปนเหลาสัตว โดยความที่เทวดา 
 เปนเทวดา โดยความท่ีปชาบดีเปนปชาบดี โดยความที่พรหมเปนพรหม โดยความที่เปนอาภัสสร- 
 *พรหมเปนอาภัสสรพรหม โดยความที่สุภกณิหพรหมเปนสุภกิณหพรหม โดยความทีเ่วหัปผลพรหม 
 เปนเวหัปผลพรหม โดยความที่อภิภูพรหมเปนอภิภูพรหม โดยความที่สิ่งทัง้ปวง เปนสิ่งทั้งปวง. 
 พกพรหมกลาวกะเราวา ดูกรทานผูนฤทกุข มิฉะน้ัน บัดน้ีเราจะหายไปจากทาน. เรากลาววา 
 ดูกรพรหม ผิฉะนั้น บัดน้ี ถาทานอาจจะหายไปได ก็จงหายไปเถิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 คร้ังนั้นแล พกพรหมกลาววา เราจักหายไปจากพระสมณโคดม เราจักหายไปจากพระสมณโคดม 
 แตก็ไมอาจหายไปจากเราไดโดยแท. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพกพรหมกลาวอยางนี้แลว เราได 
 กลาวกะพกพรหมวา ดูกรพรหมผิฉะนั้น บัดน้ี เราจะหายไปจากทาน. พกพรหมกลาววา ดูกร 
 ทานผูนฤทุกข ผิฉะนั้น บัดน้ี ถาทานอาจหายไปได ก็จงหายไปเถิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับน้ัน 
 เราบันดาลอิทธาภิสังขารใหเปนเหมือนอยางนั้น ดวยเหตุเพียงเทานี้ พรหมก็ดี พวกพรหมบริษัท 
 ก็ดี พวกพรหมปาริสัชชะก็ดี ยอมไดยินเสยีงเรา แตมิไดเห็นตัวเรา ดังนี้. เราหายไปแลว ได 
 กลาวคาถาน้ีวา:- 
      เราเห็นภัยในภพ และเห็นภพของสัตวผูแสวง 
      หาที่ปราศจากภพแลว ไมกลาวยกยองภพ 
      อะไรเลย ทัง้ไมยังนันทิใหเกิดขึ้นดวย ดังนี้. 
      [๕๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้น พรหมก็ดี พวกพรหมบริษัทก็ดี พวกพรหมปาริสัชชะ 
 ก็ดี ไดมีความแปลกปลาดอัศจรรยจิตวา ดูกรทานผูเจริญ นาอัศจรรย แปลกปลาดหนอ พระสมณ- 
 *โคดม มีฤทธิม์าก มีอานุภาพมาก กอนแตนี้พวกเราไมไดเห็น ไมไดยินสมณะหรือพราหมณอื่น 
 ที่มีฤทธิ์มาก มอีานุภาพมาก เหมือนพระสมณโคดมนี้ ผูออกผนวชแตศากยสกุล ถอนภพพรอม 
 ทั้งรากแหงหมูสัตว ผูร่ืนรมยยินดีในภพ เมาในภพ. 



                        มารเขาสิงกายพรหม 
      [๕๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้น มารผูลามก เขาสิงกายพรหมปาริสัชชะผูหนึ่งแลว 
 กลาวกะเราวา ดูกรทานผูนฤทกุข ถาทานรูจักอยางนี้ ตรัสรูอยางนี้ ก็อยาแนะนํา อยาแสดงธรรม 
 อยาทําความยนิดี กะพวกสาวกและพวกบรรพชิตเลย. ดูกรภิกษุ สมณะและพราหมณพวกกอนทาน 
 ผูปฏิญญาวา เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในโลก สมณะและพราหมณพวกน้ัน แนะนํา 
 แสดงธรรม ทําความยินดี กะพวกสาวกและพวกบรรพชิต คร้ันกายแตกขาดลมปราณ ก็ไปเกิด 
 ในหีนกาย. สวนสมณะและพราหมณพวกกอนทาน ผูปฏิญญาวาเปนพระอรหันมสัมมาสัมพุทธ- 
 *เจาในโลก สมณะและพราหมณพวกน้ัน ไมแนะนํา ไมแสดงธรรม ไมทําความยินดี กะพวก 
 สาวกบรรพชิต คร้ันกายแตกขาดลมปราณก็ไปเกิดในปณีตกาย. ดูกรภิกษุ เพราะฉะน้ัน เราจึง 
 บอกกะทานอยางนี้วา ดูกรทานผูนฤทุกข เชญิทานเปนผูมกันอย ตามประกอบความอยูสบายใน 
 ชาตินี้ อยูเถิด เพราะการไมบอกเปนความดี ทานอยาสั่งสอนสัตวอื่นๆ เลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เมื่อมารกลาวอยางนี้แลว เราจงึกลาววา ดูกรมารผูลามก เรารูจักทาน ทานอยาเขาใจวา พระสมณะ 
 ไมรูจักเรา ทานเปนมาร ทานหามีความอนุเคราะหดวยจิตเกือ้กูลไม จึงกลาวกะเราอยางนี้ ทาน 
 ไมมีความอนุเคราะหดวยจิตเกื้อกูลจึงกลาวกะเราอยางนี้. ทานมีความดําริวา พระสมณโคดม 
 จักแสดงธรรมแกชนเหลาใด ชนเหลานั้น จักลวงวิสัยของเราไป. ก็พวกสมณะและพราหมณ 
 นั้น มิไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ปฏิญญาวา เราทั้งหลาย เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา. ดูกร 
 มารผูลามก เราแลเปนสัมมาสัมพุทธะ ยอมปฏิญญาวา เราเปนสัมมาสัมพุทธะ. ดูกรมารผูลามก 
 ตถาคตแมเมื่อแสดงธรรมแกพวกสาวก ก็เปนเชนนั้น แมเมือ่ไมแสดงธรรมเกาพวกสาวก ก็เปน 
 เชนนั้น ตถาคต แมเมื่อแนะนาํพวกสาวก ก็เปนเชนนั้น แมเมื่อไมแนะนาํพวกสาวกก็เปนเชนนั้น 
 นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะอาสวะเหลาใดอันใหเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวน- 
 *กระวาย มีวิบากเปนทุกข มชีาติ ชรา มรณะ ตอไป อาสวะเหลานั้น ตถาคตละเสียแลว มรีากเหงา 
 อันถอนขึ้นแลว ทําไมใหมีที่ต้ังดังวาตนตาล แลวทําไมใหมตีอไปแลว มีความไมเกดิขึ้นตอไป 
 เปนธรรมดา เหมือนตนตาลมียอดถูกตัดเสยีแลวไมอาจงอกงามอีกได ฉะน้ัน. 
      ไวยากรณภาษิตนี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว โดยมารมิไดเรียกรอง และโดยพรหมเช้ือเชิญ 
 ดังนี้ เพราะฉะนั้น ไวยากรณภาษิตนี้ จึงมีชื่อวาพรหมนิมันตนิกสูตร ฉะนี้แล. 

จบ พรหมนิมันตนิกสูตร ที่ ๙ 
---------------- 

                       ๑๐. มารตัชชนียสูตร 
                       วาดวยการคุกคามมาร 
      [๕๕๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มิคทายวัน ในเภสกลาวันเขตเมืองสุงสุมาร 
 คีระ ในภัคคชนบท. 
      สมัยนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะจงกรมอยูในที่แจง ถูกมารผูลามกเขาไปในทองในไส 



 ไดมีความดําริวา ทองเราเปนดังวามีกอนหินหนักๆ และเปนเชนกะทออันเต็มดวยถ่ัวหมัก เพราะ 
 เหตุอะไรหนอ จึงลงจากจงกรมแลวเขาไปสูวหิาร นั่งอยูบนอาสนะท่ีปูไว คร้ันนั่งแลว ไดใสใจ 
 ถึงมารที่ลามกดวยอุบายอันแยบคายเฉพาะตน. 
      [๕๕๘] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดเห็นมารผูลามก เขาไปในทองในไสแลว คร้ันแลว 
 จึงเรียกวา ดูกรมารผูลามก ทานจงออกมา ทานจงออกมา ทานอยาเบียดเบียนพระตถาคตและ 
 สาวกของพระตถาคตเลย วิเหสนกรรมนั้น อยาไดมเีพ่ือโทษไมเปนประโยชน เพ่ือทุกขแกทาน 
 ตลอดกาลนาน. 
      ลําดับน้ัน มารมีความดําริวา สมณะนี้ไมรูและไมเห็นเรา จึงกลาววา ดูกรมารผูลามก 
 ทานจงออกมา ทานจงออกมา ทานอยาเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลย 
 วิเหสนกรรมนั้น อยาไดมเีพ่ือโทษไมเปนประโยชน เพ่ือทุกขแกทานตลอดกาลนาน ดังนี้ แลว 
 จึงดําริวา แมสมณะทีเ่ปนศาสดายังไมพึงรูจักเราไดเร็วไว ก็สมณะท่ีเปนสาวกไฉน จักรูจักเรา 
 ได. 
      ในขณะนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดบอกวา ดูกรมารผูลามก เรารูจกัทานแมดวยเหตุนี้ 
 แล ทานอยาเขาใจวา สมณะนีไ้มรูจักเรา ทานเปนมาร ทานมคีวามดําริวา สมณะน้ีไมรูและไม 
 เห็นเรา จึงกลาววา ดูกรมารผูลามก ทานจงออกมา ฯลฯ ก็สมณะท่ีเปนสาวกไฉน จักรูจักเรา. 
      ลําดับน้ัน มารมีความดําริวา สมณะนี้รูจักและเห็นเรา จึงกลาวอยางนี้วา ดูกรมารผูลามก 
 ทานจงออกมา ฯลฯ วิเหสนกรรมนั้น อยาไดมเีพ่ือโทษไมเปนประโยชน เพ่ือทุกขแกทานตลอด 
 กาลนาน ดังนี้ แลวจึงออกจากปากทานพระมหาโมคคัลลานะ แลวยืนอยูที่ขางบานประตู. 
      [๕๕๙] ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเห็นมารผูลามกยนือยูที่ขางบานประตู คร้ันแลว 
 จึงกลาววา ดูกรมารผูลามก เราเห็นทานแมทีข่างบานประตูนั้น ทานอยาเขาใจวา สมณะน้ีไม 
 เห็นเรา ทานนั้นยืนอยูแลวที่ขางบานประตู. ดูกรมารผูลามก เร่ืองเคยมีแลว  เราเปนมารชื่อทูส ี
 มีนองหญิงชื่อกาลี ทานเปนบุตรนองหญิงของเรานั้น ทานนั้นไดเปนหลานชายของเรา. คร้ังนั้น 
 พระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติขึ้นในโลก. 
 พระองคมีคูพระมหาสาวกชื่อวิธุระและชื่อสัญชีวะเปนคูเจริญเลิศ. พระสาวกของพระผูมีพระภาค 
 พระนามวากกุสันธะอรหันสัมมาสัมพุทธเจา มีประมาณเทาใด ในพระสาวกมีประมาณเทานั้น 
 ไมมีองคใดที่จะสม่ําเสมอดวยทานพระวิธุระในทางธรรมเทศนา. ดวยเหตุนี้ ทานพระวิธุระจึงมี 
 นามเกิดขึ้นวา วิธุระ วิธุระ. สวนทานพระสัญชีวะ ไปสูปากด็ี ไปสูโคนตนไมก็ดี ไปสูเรือนวาง 
 เปลาก็ดี ยอมเขาสัญญาเวทยตินิโรธดวยความลําบากเล็กนอย. ดูกรมารผูลามก เร่ืองเคยมีแลว 
 ทานพระสัญชีวะนั่งเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยูที่โคนตนไมแหงหนึ่ง. พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยง 
 ปศุสัตว พวกคนไถนา และพวกคนเดินทาง ไดเห็นทานพระสัญชีวะนั่งเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ 
 อยูที่โคนตนไมแหงหนึ่ง คร้ันแลวไดปรึกษากันวา ทานผูเจริญ นี่นาอัศจรรยแปลกปลาด 
 หนอ พระสมณะน้ีนั่งทํากาละเสียแลว มิฉะนั้น พวกเราจงเผาทานเถิด. คร้ังนั้น คน 
 เหลานั้นจึงหาหญาไม และโคมัยมากองสมุกายทานพระสัญชีวะ เอาไฟจุดเผาแลวหลีกไป. 



 เมื่อลวงราตรีนั้นแลว ทานพระสัญชีวะออกจากสมาบัตินั้นแลว ก็สลัดจีวร เวลาเชา นุงหม 
 แลวถือบาตรและจีวร เขาไปสูบานเพ่ือบิณฑบาต. พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว 
 พวกคนไถนา และพวกคนเดนิทาง ไดเห็นทานพระสัญชีวะเที่ยวบิณฑบาตแลว ก็ปรึกษากันวา 
 ทานผูเจริญ นี่นาอัศจรรย แปลกปลาดหนอ พระสมณะน้ีนัง่ทํากาละแลว พระสมณะน้ีนัน้ 
 กลับมีสัญญาอยูแลว. ดวยเหตุนี้ ทานพระสัญชีวะจึงไดมีชื่อเกิดขึ้นวา สัญชวีะ สัญชีวะ. 
      [๕๖๐] ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแหละ ทูสีมารมีความดําริวา เราไมรูจักความมาและ 
 ความไปของภิกษุผูมีศีล มีกัลยาณธรรมเหลาน้ี ถากระไร เราพึงดลใจพวกพราหมณและคฤหบดีวา 
 มาเถิด พวกทานจงดา บริภาษ เสียดสี เบียดเบียน พวกภิกษุผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ถาไฉน 
 ภิกษุเหลานั้นถูกพวกทานดา บริภาษ เสียดสี เบียดเบียนอยู พึงมีจิตเปนอยางอื่น โดยอาการที่ 
 ทูสีมารพึงไดชอง. 
      คร้ังนั้น ทูสีมารก็ดลใจพวกพราหมณและคฤหบดีตามดํารินั้น พวกพราหมณและคฤหบดี 
 ถูกทูสีมารดลใจแลว ก็ดา บริภาษ เสียดสี เบียดเบียน พวกภิกษุผูมีศีล มีกัลยาณธรรมวา 
 ภิกษุเหลานี้ เปนสมณะหัวโลน เปนคฤหบดี เปนคาง เปนผูเกิดแตหลังเทาของพรหม พูดวา 
 พวกเราเจริญฌาน พวกเราเจริญฌาน เปนผูคอตก กมหนา เกียจคราน ยอมรําพึง ซบเซา 
 หงอยเหงา. เหมือนนกเคาจองหาหนูที่กิ่งตนไม และเหมือนสนุัขจิ้งจอกจองหาปลาใกลฝงน้าํ 
 และเหมือนแมวจองหาหนูที่ที่ตอเรือนอันรุงรัง และกองหยากเหยื่อ และเหมือนลาที่ปลดตางแลว 
 ตางก็รําพึง ซบเซา เหงาหงอยอยูฉะนั้น. ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้น มนุษยเหลาใดทํากาละไป 
 มนุษยเหลานั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 โดยมาก. 
      [๕๖๑] ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคผูทรงพระนามวากกุสนัธะ เปนพระ 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวรับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวก 
 พราหมณและคฤหบดีถูกทูสีมารดลใจชักชวนวา มาเถิด พวกทานจงดา บริภาษ เสียดสี 
 เบียดเบียน พวกภิกษุผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ถาไฉน ภิกษุเหลานั้นถูกพวกทานดา บริภาษ เสียดส ี
 เบียดเบียนอยู พึงมีจิตเปนอยางอื่น โดยอาการที่ทูสีมารพึงไดชอง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาเถิด 
 พวกเธอจงมีจติสหรคตดวยเมตตาแผไปสูทิศที่ ๑ อยูเถิด แผไปสูทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น แผไปสู 
 ทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น มีจิตสหรคตดวยเมตตา อันกวางขวาง 
 เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลก มีสัตวทั้งมวล โดยความม ี
 ตนทั่วไป ในที่ทั้งปวง ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง อยูดงันี้เถิด. มีจิตสหรคตดวยกรุณา ... 
 มีจิตสหรคตดวยมุทิตา ... มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา แผไปสูทิศที่ ๑ อยูเถิด แผไปสูทิศที่ ๒ 
 ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา 
 อันกวาง เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลก มีสัตวทั้งมวล 
 โดยความมีตนทั่วไป ในที่ทั้งปวง ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง อยูดังนี้เถิด. คร้ังนั้น 
 ภิกษุทั้งหลายอันพระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรง 



 สั่งสอน ทรงพรํ่าสอนอยูอยางนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนตนไมกด็ี ไปสูเรือนวางเปลาก็ดี ก็ม ี
 จิตสหรคตดวยเมตตาแผไปสูทิศที่ ๑ อยู แผไปสูทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น 
 แผไปสูทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น มีจติสหรคตดวยเมตตา อันกวางขวาง เปนใหญ หาประมาณ 
 มิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกมีสัตวทั้งมวล โดยความมีตนทั่วไป ในที่ทั้งปวง 
 ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางอยู ดังนี้. มีจิตสหรคตดวยกรุณา ... มีจิตสหคตดวยมุทิตา ... 
 มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา แผไปสูทิศที่ ๑ อยู แผไปสูทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น 
 แผไปสูทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น มีจติสหรคตดวยอุเบกขา อันกวางขวาง เปนใหญ หาประมาณ 
 มิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกมีสัตวทั้งมวล โดยความมีตนทั่วไป ในที่ทั้งปวง 
 ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางอยู ดังนี้. 
      [๕๖๒] ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล ทูสีมารมีความดําริดังนี้วา เราทําอยูแมถึงอยางนี้แล 
 ก็มิไดรูความมาหรือความไปของภิกษุผูมีศีล มีกัลยาณธรรมเหลานี้เลย ถากระไร เราพึงชักชวน 
 พวกพราหมณและคฤหบดีวา เชิญทานทั้งหลายมา สักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
 ภิกษุทั้งหลายผูมีศีล มีกัลยาณธรรมกันเถิด แมไฉน เมือ่ภิกษุเหลานั้นอันทานทั้งหลาย 
 สักการะ เคารพ นับถือ บูชาอยู พึงมีจิตเปนอยางอื่น โดยประการที่ทูสีมารพึงไดชอง. ดูกร 
 มารผูลามก คร้ังนั้นแล  ทูสีมารชักชวนพราหมณและคฤหบดีเหลานั้นวา เชญิทานทั้งหลายมา 
 สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุทั้งหลายผูมศีีล มีกัลยาณธรรมกันเถิด แมไฉน เมื่อภิกษุ 
 เหลานั้นอันทานทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาอยู พึงมีจิตเปนอยางอืน่ โดยประการ 
 ที่ทูสีมารพึงไดชอง ดังนี้. ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล พราหมณและคฤหบดีเหลานั้น ถูกทูสีมาร 
 ชักชวนแลว พากันสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุทั้งหลายผูมีศีล มีกัลยาณธรรม. ดูกรมารผู 
 ลามก สมัยนั้นแล มนุษยเหลาใดกระทํากาละไป มนุษยเหลานั้น เมื่อกายแตกตายไป ยอม 
 เขาถึงสุคติโลกสวรรคโดยมาก. 
      [๕๖๓] ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคพระนามวา กกุสันธะ ผูเปนพระ 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกพราหมณ 
 และคฤหบดีอันทูสีมารชักชวนวา เชิญทานทัง้หลายมาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุทั้งหลาย 
 ผูมีศีล มีกัลยาณธรรมกันเถิด แมไฉน เมือ่ภิกษุเหลานั้นอันทานทั้งหลายสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชาอยู พึงมีจิตเปนอยางอื่น โดยประการที่ทูสีมารพึงไดชอง ดังนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เชิญทานทั้งหลายจงพิจารณาเห็นในกายวาไมงาม มีความสําคัญในอาหารวาเปนของปฏิกูล มีความ 
 สําคัญในโลกทัง้ปวงวาไมนายนิดี พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงวาเปนของไมเทีย่งอยูเถิด. ดูกร 
 มารผูลามก ภิกษุเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ ผูเปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาทรงสั่งสอน ทรงพรํ่าสอนอยูอยางนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนตนไมก็ดี ไปสูเรือน 
 วางเปลาก็ดี กพิ็จารณาเห็นในกายวาไมงาม มีความสําคัญในอาหารวาเปนของปฏิกูล มีความ 
 สําคัญในโลกทัง้ปวง วาไมนายินดี พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวง วาเปนของไมเทีย่งอยู. 
      [๕๖๔] ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล ในเวลาเชา พระผูมพีระภาคพระนามวา กกุสันธะ 



 ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ครองสงบ แลวทรงบาตรและจีวร มีทานพระวิธุระเปน 
 ปจฉาสมณะ เสด็จเขาไปสูบานเพ่ือบิณฑบาต. ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล ทูสีมารเขาสิงเด็ก 
 คนหนึ่ง แลวเอากอนหินขวางที่ศีรษะทานพระวิธุระศีรษะแตก. ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล 
 ทานพระวิธุระมีศีรษะแตกเลือดไหลอยู เดินตามเสด็จพระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ ผูเปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไปขางหลังๆ. ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 พระนามวากกุสันธะ ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงชําเลือง ดูเหมือนชางชายตาดู 
 ดวยตรัสวา ทูสีมารนี้มิไดรูประมาณเลย. ดูกรมารผูลามก กแ็หละทูสีมารเคลื่อนแลวจากทีน่ั้น 
 และเขาถึงมหานรก พรอมดวยพระกิริยาที่ทรงชําเลืองดู. 
      [๕๖๕] ดูกรมารผูลามก กม็หานรกน้ันแลมีชื่อ ๓ อยาง ชือ่ฉผัสสายตนิกะก็ม ี
 ชื่อสังกุสมาหตะก็มี ชื่อปจจตัตเวทนียะก็มี. ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล พวกนายนิรยบาล 
 เขามาหาเราแลว บอกวาเมื่อใดแล หลาวเหล็กกับหลาวเหล็กมารวมกันที่กลางหทัยของทาน 
 เมื่อนั้น ทานพึงรูวา เราไหมอยูในนรกพันปแลว. ดูกรมารผูลามก เรานั้นแล หมกไหมอยูใน 
 มหานรกน้ันหลายป หลายรอยป หลายพันป และหมกไหมอยูในอุสสทนรกแหงมหานรก 
 นั้นแล เสวยทกุขเวทนาหนักกวากอนอีกหมืน่ป. เรานั้นมีกายเห็นปานนี้คือ มีศีรษะเหมือนศีรษะ 
 มนุษยก็มี เหมือนศีรษะปลาก็มี. 
                          อวสานคาถา 
      [๕๖๖] ทูสีมารประทุษรายพระสาวกชื่อวิธุระ และพระผูมีพระภาคผูประเสริฐ 
             พระนามวากกุสันธะ แลวไหมอยูในนรกใด นรกน้ันเปนเชนไร ทูสีมาร 
             ประทุษรายพระสาวกชื่อวิธุระ และพระผูมีพระภาคผูประเสริฐพระนามวา 
             กกุสันธะ แลวไหมอยูในนรกใด นรกน้ันเปนเชนนี้ คอื มีหลาวเหล็ก 
             รอยหนึ่ง ลวนใหทุกขเวทนาเกดิขึ้น ภิกษุใดเปนพระสาวกของพระพุทธเจา 
             ยอมรูจักนรกนั้น มารประทุษรายภิกษุเชนนั้น ยอมประสบทุกข 
             อยางหนัก วิมานทั้งหลายต้ังอยูในทามกลางมหาสมทุร มีความต้ังอยู 
             ตลอดกัป มีสีเหมือนแกวไพฑูรย มีความรุงเรือง มีรัศมีโชติชวง เปน 
             ประภัสสร พวกนางอัปสรมีวรรณะตางๆ เปนอันมาก ฟอนรําอยูที่วิมาน 
             เหลานั้น ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา ยอมรูจักวิมานนั้น มาร 
             ประทุษรายภิกษุเชนนั้น ยอมประสบทุกขอยางหนกั ภิกษุใดแล อัน 
             พระพุทธเจาทรงเตือนแลว เมื่อภิกษุสงฆเห็นอยู ยังปราสาทของมคิาร- 
             *มารดาใหไหวดวยปลายนิ้วเทา ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา ยอม 
             รูจักเหตุนั้น มารประทุษรายภิกษุเชนนั้น ยอมประสบทุกขอยางหนัก 
             ภิกษุใดเขมแข็งดวยกําลังฤทธิ์ ยังเวชยนัตปราสาท ใหไหวดวยปลาย 
             นิ้วเทา และยังพวกเทวดาใหสังเวช ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา 
             ยอมรูจักเหตุนั้น มารประทุษราย ภิกษุเชนนั้น ยอมประสบทุกข 



             อยางหนัก ภิกษุใดทูลสอบถามทาวสักกะในเวชยันตปราสาทวา ดูกรทาน 
             ผูมีอายุ ทานยอมรูความนอมจิตไปในธรรมเปนที่สิ้นตัณหาบางหรือ ทาว- 
             สักกะถูกถามปญหาแลว พยากรณแกภิกษุนั้นตามควรแกกถา ภิกษุใด 
             เปนสาวกของพระพุทธเจา ยอมรูจักเหตุนั้น มารประทุษรายภิกษุเชนนั้น 
             ยอมประสบทุกขอยางหนัก ภิกษุใด ยอมสอบถามพรหม ณ ที่ใกล 
             สุธรรมาสภาวา ดูกรทานผูมีอายุ ทิฏฐิของทานในวันนี้ และทิฏฐิของทาน 
             มีในวันกอน ทานยอมเห็นทิฏฐินั้นลวงไปแลว และรัศมีเปนประภัสสร 
             ในพรหมโลกบางหรือ พรหมพยากรณแกภิกษุนั้นตามลําดับ โดยควรแก 
             กถาวา ดูกรทานผูนฤทกุข ขาพเจาไมมีทิฏฐินั้น และทิฏฐิในวันกอน 
             ขาพเจาเห็นทิฏฐินั้นลวงไปแลว และเห็นรัศมีเปนประภัสสรในพรหมโลก 
             (ฉะนั้น) วันนี้ ขาพเจาจะกลาววา เราเปนผูเทีย่ง ยั่งยนื ไดอยางไร 
             ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา ยอมรูจักเหตุนั้น มารประทุษรายภิกษุ 
             เชนนั้น ยอมประสบทุกขอยางหนัก ภิกษุใดไดกระทบยอดภูเขามหาเนรุดวย 
             ชมพูทวีปดวย ทวีปของชาวปุพพวิเทหะดวย พวกนรชนผูอยูในแผนดิน 
             [ชาวอมรโคยานทวีป และชาวอุตตรกุรุทวีป] ดวยวิโมกข ภิกษุใดเปน 
             สาวกของพระพุทธเจา ยอมรูเหตุนั้น มารประทุษรายภิกษุเชนนั้น ยอม 
             ประสบทุกขอยางหนกั ก็คนพาลมาเขากองไฟที่กําลงัลุกโชน ยอม 
             เดือดรอนอยูวา ไฟยอมไมคิดจะเผาเรา แตเรายอมเผาตนผูเปนคนพาลเอง 
             ดูกรมาร ทานเบียดเบียนพระตถาคตแลวจักเผาตัวเอง ดังคนพาลที่ถูก 
             ไฟเผา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรมาร ทานเบียดเบียนพระตถาคตแลว ตอง 
             ประสบบาปมิใชบุญ ทานอยาสําคัญวา บาปไมใหผลแกเราหรือหนอ 
             การกชนที่สั่งสมบาป ยอมโอดครวญตลอดกาลนาน ดูกรมาร ทาน 
             เบ่ือหนายพระพุทธเจา อยาไดทําความหวัง [ซ่ึงความพินาศ] ในภิกษุ 
             ทั้งหลายเลย ภิกษุไดคุกคามมารในเภสกลาวัน ดวยประการฉะนี้ ลําดับ 
             นั้น มารนั้นมีความเสยีใจไดหายไปในที่นั้น ฉะนี้แล. 
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