


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระสุตตันตปฎก 
เลม ๖ 

มัชฌิมนิกาย อปุริปณณาสก 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

เทวทหวรรค 
                      ๑. เทวทหสูตร (๑๐๑) 
      [๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่สกัยนิคม อันมีนามวา เทวทหะ 
 ในสักกชนบท สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      [๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ 
 พวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มทีิฐิอยางนี้วา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใด 
 อยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี ขอนั้นทั้งหมดเปนเพราะ 
 เหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน ทั้งนี้ เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหม 
 จักมีความไมถูกบังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป จักมีความส้ินกรรม เพราะ 
 สิ้นกรรม จักมีความสิ้นทุกข เพราะส้ินทุกข จักมีความส้ินเวทนา เพราะส้ิน 
 เวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 พวกนิครนถมักมีวาทะอยางนี ้ฯ 
      [๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเขาไปหาพวกนิครนถผูมีวาทะอยางนี้แลว 
 ถามอยางนี้วา ดูกรนิครนถผูมีอายุ จริงหรือที่มีขาววา พวกทานมีวาทะอยางนี้ 
 มีทิฐิอยางนี้วา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปน 
 ทุกขก็ดี มิใชทกุขมิใชสุขกด็ี ขอนั้นทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไว 
 ในกอน ทั้งนี้เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมีความไมถูกบังคับ 
 ตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป จักมีความสิ้นกรรม เพราะส้ินกรรม จักมีความ 
 สิ้นทุกข เพราะส้ินทุกข จักมคีวามส้ินเวทนา เพราะส้ินเวทนา ทุกขทั้งปวง 
 จักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถนั้น ถูกเราถามอยางนี้แลวยอมยืนยัน 
 เราจึงถามพวกนิครนถนั้นอยางนี้วา ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา 
 เราทั้งหลายไดมีแลวในกอน มใิชไมไดมีแลว ฯ 
      นิครนถเหลานั้นตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ 
      เรา. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา เราทั้งหลายไดทํา 
 บาปกรรมไวในกอน มิใชไมไดทําไว ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 



      เรา. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา เราทั้งหลายไดทํา 
 บาปกรรมอยางนี้บางๆ ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 
      เรา. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา ทุกขเทานี้เราสลดั 
 ไดแลว หรือวาทุกขเทานีเ้ราตองสลัดเสีย หรือวาเมื่อทกุขเทานี้เราสลัดไดแลว 
 จักเปนอันเราสลัดทุกขไดทั้งหมด ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 
      เรา. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบการละอกุศลธรรม การบําเพ็ญ 
 กุศลธรรมในปจจุบันละหรือ ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 
      [๔] เรา. ดูกรนิครนถผูมีอายุ เทาที่พูดกันมาน้ีเปนอันวา พวกทาน 
 ไมทราบวา เราทั้งหลายไดมีแลวในกอน มิใชไมไดมีแลว ไมทราบวา เราทั้งหลาย 
 ไดทําบาปกรรมไวในกอน มิใชไมไดทําไว ไมทราบวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรม 
 อยางนี้บางๆ ไมทราบวา ทุกขเทานี้เราสลดัไดแลว หรือวาทุกขเทานี้เราตอง 
 สลัดเสีย หรือวาเมื่อทุกขเทานีเ้ราสลัดไดแลว จักเปนอันเราสลัดทุกขไดทั้งหมด 
 ไมทราบการละอกุศลธรรม การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบัน เมื่อเปนเชนนี้ 
 พวกนิครนถผูมีอายุ ไมบังควรจะพยากรณวา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใด 
 อยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี ขอนั้นทั้งหมดเปน 
 เพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน ทั้งนี้ เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํา 
 กรรมใหม จักมีความไมถูกบังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป จักมีความ 
 สิ้นกรรม เพราะส้ินกรรม จักมีความสิ้นทุกข เพราะส้ินทุกข จักมีความส้ินเวทนา 
 เพราะส้ินเวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ฯ 
      ดูกรนิครนถผูมีอายุ ก็ถาพวกทานพึงทราบวา เราทั้งหลายไดมีแลวในกอน 
 มิใชไมไดมแีลว พึงทราบวา เราทั้งหลายไดทาํบาปกรรมไวในกอน มิใชไมได 
 ทําไว พึงทราบวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมอยางนี้บางๆ พึงทราบวา ทุกข 
 เทานี้เราสลัดไดแลว หรือวาทุกขเทานีเ้ราตองสลัดเสยี หรือวาเมื่อทุกขเทาน้ีเรา 
 สลัดไดแลว จกัเปนอันเราสลดัทุกขไดทั้งหมด พึงทราบการละอกุศลธรรม 
 การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบัน เมื่อเปนเชนนี้ พวกนิครนถผูมีอายุ ควรจะ 
 พยากรณไดวา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปน 
 ทุกขก็ดี มิใชทกุขมิใชสุขกด็ี ขอนั้นทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไว 
 ในกอน ทั้งนี้เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมีความไมถูก 
 บังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป จักมีความส้ินกรรม เพราะส้ินกรรม 
 จักมีความสิ้นทุกข เพราะส้ินทุกข จักมีความสิ้นเวทนา เพราะส้ินเวทนา ทุกข 



 ทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ฯ 
      [๕] ดูกรนิครนถผูมีอายุ เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงดวยลูกศรที่มียาพิษ 
 อาบไวอยางหนาแลว พึงเสวยเวทนาอันเปนทุกข กลาเจ็บแสบ เพราะเหตุการ 
 เสียดแทงของลูกศร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตของเขาพึงใหหมอผาตัดรักษา 
 หมอผาตัดใชศาตราชําแหละปากแผลของเขา เขาพึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา 
 เจ็บแสบ แมเพราะเหตุถูกศาตราชําแหละปากแผล หมอผาตัดใชเคร่ืองตรวจคน 
 หาลูกศร เขาพึงเสวยเวทนาอนัเปนทุกขกลา เจ็บแสบ แมเพราะเหตุถูกเคร่ือง 
 ตรวจคนหาลูกศร หมอผาตัดถอนลูกศรออก เขาพึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา 
 เจ็บแสบ แมเพราะเหตุถอนลูกศรออก หมอผาตัดใสยาถอนพิษที่ปากแผล เขา 
 พึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ แมเพราะเหตุใสยาถอนพิษที่ปากแผล 
 สมัยตอมา เขามีแผลหาย มีผิวหนังสนิท จึงไมมีโรค มีความสุข เสรี เปน 
 อยูไดตามลําพัง ไปไหนไปได จึงมีความคิดอยางนี้วา เมื่อกอน เราถูกยิงดวย 
 ลูกศรที่มียาพิษอาบไวอยางหนา ไดเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ แม 
 เพราะเหตุการเสียดแทงของลกูศร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตของเราใหหมอผาตัด 
 รักษา หมอผาตัดใชศาตราชําแหละปากแผล เรานั้นไดเสวยเวทนาอันเปนทกุขกลา 
 เจ็บแสบ แมเพราะเหตุถูกศาตราชําแหละปากแผล หมอผาตัดใชเคร่ืองตรวจคน 
 หาลูกศร เรานั้นไดเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ แมเพราะเหตุถูก 
 เคร่ืองตรวจคนหาลูกศร หมอผาตัดถอนลูกศรออก เรานั้นไดเสวยเวทนาอันเปน 
 ทุกขกลา เจ็บแสบ แมเพราะเหตุถอนลูกศรออก หมอผาตัดใสยาถอนพิษที่ 
 ปากแผล เรานัน้ไดเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ แมเพราะเหตุใสยา 
 ถอนพิษที่ปากแผล เดีย๋วนี้ เรานั้นมีแผลหาย มีผิวหนังสนิท จึงไมมีโรค 
 มีความสุข เสรี เปนอยูไดตามลําพัง ไปไหนไปได ฉันใด ฯ 
      ดูกรนิครนถผูมีอายุ ฉันนัน้เหมือนกันแล ถาพวกทานพึงทราบวา เรา 
 ทั้งหลาย ไดมีแลวในกอน มิใชไมไดมีแลว พึงทราบวา เราทั้งหลายได 
 ทําบาปกรรมไวในกอน มิใชไมไดทําไว พึงทราบวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรม 
 อยางนี้บางๆ พึงทราบวา ทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว หรือวาทุกขเทานี ้
 เราตองสลัดเสีย หรือวาเมื่อทกุขเทานีเ้ราสลดัไดแลว จักเปนอันเราสลัดทกุข 
 ไดทั้งหมด พึงทราบการละอกศุลธรรม การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบัน เมื่อเปน 
 เชนนี้ พวกนิครนถผูมีอายุ ควรจะพยากรณไดวา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนา 
 อยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสขุกด็ี ขอนั้นทั้งหมด 
 เปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน ทัง้นี้ เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไม 
 ทํากรรมใหม จักมีความไมถูกบังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป จักมีความ 
 สิ้นกรรม เพราะส้ินกรรม จักมีความสิ้นทุกข เพราะส้ินทุกข จักมีความส้ินเวทนา 



 เพราะส้ินเวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ฯ 
      ดูกรนิครนถผูมีอายุ ก็เพราะเหตุที่พวกทานไมทราบวา เราทั้งหลายได 
 มีแลวในกอน มิใชไมไดมีแลว ไมทราบวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมไวในกอน 
 มิใชไมไดทําไว ไมทราบวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมอยางนี้บางๆ ไมทราบวา 
 ทุกขเทานีเ้ราสลัดไดแลว หรือวาทุกขเทานีเ้ราตองสลัดเสีย หรือวาเมื่อทุกขเทานี้ 
 เราสลัดไดแลว จักเปนอันเราสลัดทุกขไดทั้งหมด ไมทราบการละอกุศลธรรม 
 การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบัน ฉะนั้น พวกนิครนถผูมีอายุ จึงไมบังควรจะ 
 พยากรณวา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกข 
 ก็ดี มิใชทุกขมใิชสุขก็ดี ขอนัน้ทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน 
 ทั้งนี้ เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมีความไมถูกบังคับตอไป 
 เพราะไมถูกบังคับตอไป จักมีความสิ้นกรรม เพราะส้ินกรรม จักมีความส้ินทุกข 
 เพราะส้ินทุกข จักมีความสิ้นเวทนา เพราะส้ินเวทนา ทุกขทัง้ปวงจักเปนของ 
 อันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ฯ 
      [๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรากลาวอยางนี้ พวกนิครนถนั้นไดกลาว 
 กะเราดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ทานนิครนถนาฏบุตร เปนผูรูธรรมทั้งปวง เปนผู 
 เห็นธรรมทั้งปวง ยืนยันญาณทัสสนะตลอดทุกสวนวา เมื่อเราเดินก็ดี ยืนกด็ี 
 หลับก็ดี ต่ืนก็ดี ญาณทัสสนะไดปรากฏติดตอเสมอไป ทานกลาวอยางนี้วา 
 ดูกรพวกนิครนถผูมีอายุ บาปกรรมที่พวกทานทําไวในกอนมีอยู พวกทานจงสลัด 
 บาปกรรมน้ันเสีย ดวยปฏิปทาประกอบดวยการกระทําที่ทําไดยากอันเผด็รอนนี้ 
 ขอที่ทานทั้งหลายเปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ ในบัดน้ีนั้น เปนการ 
 ไมทําบาปกรรมตอไป ทั้งนี้เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมี 
 ความไมถูกบังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป จักมีความสิ้นกรรม เพราะ 
 สิ้นกรรม จักมีความสิ้นทุกข เพราะส้ินทุกข จักมีความส้ินเวทนา เพราะ 
 สิ้นเวทนา จักเปนอันพวกทานสลัดทุกขไดทัง้หมด ก็แหละคํานั้นถูกใจและควร 
 แกพวกขาพเจา และเพราะเหตุนั้น พวกขาพเจาจึงไดชื่นชม ฯ 
      [๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกนิครนถกลาวแลวอยางนี้  เราไดกลาว 
 กะพวกนิครนถนั้น ดังนี้วา ดูกรนิครนถผูมีอายุ ธรรม ๕ ประการนี้แล มีวิบาก 
 ๒ ทางในปจจุบัน ๕ ประการเปนไฉน คือความเชื่อ ความชอบใจ การฟง 
 ตามเขาวา ความตรึกตามอาการ ความปกใจดิ่งดวยทิฐิ ดูกรนิครนถผูมีอาย ุ
 เหลานี้แล ธรรม ๕ ประการ มีวิบาก ๒ ทางในปจจุบัน บรรดาธรรม ๕ ประการนั้น 
 พวกนิครนถผูมีอายุ มีความเชื่ออยางไร ชอบใจอยางไร รํ่าเรียนมาอยางไร 
 ไดยินมาอยางไร ตรึกตามอาการอยางไร ปกใจดิ่งดวยทิฐิอยางไร ในศาสดาผูม ี
 วาทะเปนสวนอดีต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีวาทะอยางนี้แล จึงไมเล็งเห็นการ 



 โตตอบวาทะอันชอบดวยเหตุอะไรๆ ในพวกนิครนถ ฯ 
      [๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวกะพวกนิครนถนั้นตอไปอีกอยางนี้วา 
 ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมัยใด พวกทาน 
 มีความพยายามแรงกลา มีความเพียรแรงกลา สมัยนั้น พวกทานยอมเสวยเวทนา 
 อันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายามแรงกลา แตสมัยใด พวก 
 ทานไมมีความความพยายามแรงกลา ไมมีความเพียรแรงกลา สมัยนั้น  พวกทาน 
 ยอมไมเสวยเวทนาอันเปนทกุขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายามแรงกลา ฯ 
      นิครนถรับวา พระโคดมผูมีอายุ สมัยใด พวกขาพเจามีความพยายาม 
 แรงกลา มีความเพียรแรงกลา สมัยนั้น พวกขาพเจายอมเสวยเวทนาอันเปน 
 ทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายามแรงกลา สมัยใด พวกขาพเจาไมม ี
 ความพยายามแรงกลา ไมมีความเพียรแรงกลา สมัยนั้น พวกขาพเจายอมไม 
 เสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจบ็แสบ อันเกิดแตความพยายามแรงกลา ฯ 
      [๙] พ. ดูกรนิครนถผูมีอาย ุเทาที่พูดกันมานี้เปนอันวา สมยัใด พวก 
 ทานมีความพยายามแรงกลา มีความเพียรแรงกลา สมัยนั้น พวกทานยอมเสวย 
 เวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายามแรงกลา แตสมัยใด 
 พวกทานไมมีความพยายามแรงกลา ไมมีความเพียรแรงกลา สมัยนั้น พวกทาน 
 ยอมไมเสวยเวทนาอันเปนทกุขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายามแรงกลา 
 เมื่อเปนเชนนี้ พวกนิครนถผูมีอายุ ไมบังควรจะพยากรณวา ปุริสบุคคลนี้ยอม 
 เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทกุขมิใชสุขกด็ ี
 ขอนั้นทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน ทัง้นี้ เพราะหมดกรรมเกา 
 ดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมีความไมถูกบังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป 
 จักมีความสิ้นกรรม เพราะส้ินกรรม จักมีความส้ินทุกข เพราะส้ินทุกข จักมีความ 
 สิ้นเวทนา เพราะส้ินเวทนา ทกุขทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัด 
 ไดแลว ฯ 
      ดูกรนิครนถผูมีอายุ ถาสมยัใด พวกทานมคีวามพยายามแรงกลา มีความ 
 เพียรแรงกลา สมัยนั้น เวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายาม 
 พึงหยุดไดเอง และสมัยใด พวกทานไมมีความพยายามแรงกลา ไมมีความเพียร 
 แรงกลา สมัยนั้น เวทนาอันเปนทุกขกลา เจบ็แสบ อันเกิดแตความพยายาม 
 พึงหยุดไดเอง เมื่อเปนเชนนี้ พวกนิครนถผูมีอายุก็ควรพยากรณไดวา ปุริสบุคคล 
 นี้ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ด ีมิใชทุกขมิใชสขุก็ด ี
 ขอนั้นทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน ทัง้นี้ เพราะหมดกรรมเกา 
 ดวยตบะ ไมทํากรรมใหม จักมีความไมถูกบังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป 
 จักมีความสิ้นกรรม เพราะส้ินกรรม จักมีความส้ินทุกข เพราะส้ินทุกข จักมีความ 



 สิ้นเวทนา เพราะส้ินเวทนา ทกุขทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัด 
 ไดแลว ฯ 
      ดูกรนิครนถผูมีอายุ ก็เพราะเหตุที่ สมัยใด พวกทานมีความพยายาม 
 แรงกลา มีความเพียรแรงกลา สมัยนั้น พวกทานจึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา 
 เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายามแรงกลา แตสมัยใด พวกทานไมมีความพยายาม 
 แรงกลา ไมมีความเพียรแรงกลา สมัยนั้น พวกทานจึงไมเสวยเวทนาอันเปน 
 ทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความพยายามแรงกลา พวกทานนั้นเสวยเวทนา 
 อันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อันเกิดแตความเพียรเองทเีดียว ยอมเชื่อผิดไป 
 เพราะอวิชชา เพราะความไมรู เพราะความหลงวา ปุริสบุคคลนี้ยอมเสวยเวทนา 
 อยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสขุกด็ี ขอนั้นทั้งหมด 
 เปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน ทัง้นี้ เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ 
 ไมทํากรรมใหม จักมีความไมถูกบังคับตอไป เพราะไมถูกบังคับตอไป จักมีความ 
 สิ้นกรรม เพราะส้ินกรรม จักมีความสิ้นทุกข เพราะส้ินทุกข จักมีความส้ินเวทนา 
 เพราะส้ินเวทนา ทุกขทั้งปวงจักเปนของอันปุริสบุคคลนั้นสลัดไดแลว ดกูรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เรามีวาทะแมอยางนีแ้ล จึงไมเล็งเห็นการโตตอบวาทะอันชอบดวยเหตุ 
 อะไรๆ ในพวกนิครนถ ฯ 
      [๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวกะพวกนิครนถนั้นตอไปอีกอยางนี้วา 
 ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พวกทานจะพึงปรารถนา 
 ไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผลในปจจุบัน ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผล 
 ในชาติหนา ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด พวกนิครนถนั้นกลาววา 
 ดูกรทานผูมีอายุ ขอนี้หามิไดเลย ฯ 
      พ. และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผล 
 ในชาติหนา ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลในปจจุบันดวยความพยายามหรือดวย 
 ความเพียรเถิด ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 
      พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน พวก 
 ทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผลเปนสุข ขอกรรมนั้น 
 จงเปนของใหผลเปนทกุข ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 
      พ. และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผล 
 เปนทุกข ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลเปนสุข ดวยความพยายามหรือดวยความ 
 เพียรเถิด ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 



      พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน พวก 
 ทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผลเสร็จสิ้นแลว ขอกรรม 
 นั้นจงเปนของใหผลอยาเพอเสร็จสิ้น ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 
      พ. และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผล 
 ยังไมเสร็จสิ้น ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลเสร็จสิ้น ดวยความพยายามหรือดวย 
 ความเพียรเถิด ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 
      พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน พวก 
 ทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผลมาก ขอกรรมนั้นจงเปน 
 ของใหผลนอย ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 
      พ. และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของให 
 ผลนอย ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลมาก ดวยความพยายามหรือดวยความ 
 เพียรเถิด ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 
      พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน พวก 
 ทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของใหผล ขอกรรมนั้นจงเปน 
 ของอยาใหผล ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 
      พ. และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา กรรมใดเปนของไมใหผล 
 ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผล ดวยความพยายาม หรือดวยความเพียรเถิด ฯ 
      นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย ฯ 
      [๑๑] พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ เทาที่พูดกันมาน้ีเปนอันวา พวกทานจะ 
 พึงปรารถนาไมไดดังนี้วา กรรมใดเปนของใหผลในปจจุบัน ขอกรรมนั้นจงเปน 
 ของใหผลในชาติหนา ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใด 
 เปนของใหผลในชาติหนา ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลในปจจุบัน ดวยความ 
 พยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดเปนของใหผลเปนสุข ขอกรรมนั้น 
 จงเปนของใหผลเปนทกุข ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใด 
 เปนของใหผลเปนทุกข ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลเปนสขุ ดวยความพยายาม 
 หรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดเปนของใหผลเสร็จสิ้นแลว ขอกรรมนั้น 
 จงเปนของใหผลอยาเพอเสร็จสิ้น ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วา 
 กรรมใดเปนของใหผลยังไมเสร็จสิ้น ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลเสร็จสิ้น 



 ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดเปนของใหผลมาก ขอกรรม 
 นั้นจงเปนของใหผลนอย ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใด 
 เปนของใหผลนอย ขอกรรมนั้นจงเปนของใหผลมาก ดวยความพยายามหรือ 
 ดวยความเพียรเถิด วากรรมใดเปนของใหผล ขอกรรมนั้นจงเปนของอยาใหผล 
 ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดเปนของไมใหผล ขอกรรม 
 นั้นจงเปนของใหผล ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด เมื่อเปนเชนนี้ 
 ความพยายามของพวกนิครนถผูมีอายุก็ไรผล ความเพียรก็ไรผล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถมีวาทะอยางนี้ การกลาวกอนและการ 
 กลาวตาม ๑- ๑๐ ประการอันชอบดวยเหตุของพวกนิครนถ ผูมีวาทะอยางนี้ 
 ยอมถึงฐานะนาตําหนิ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหง 
 @๑. คือวาทะของพวกครู และอนุวาทะของศิษยที่วาตามกัน 
 กรรมที่ตนทําไวในกอน พวกนิครนถตองเปนผูทํากรรมชั่วไวกอนแน ในบัดน้ี 
 พวกเขาจึงไดเสวยเวทนาอันเปนทุกข กลาเจบ็แสบเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอม 
 เสวยสุขและทกุข เพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให พวกนิครนถตองเปนผูถูกอศิวร 
 ชั้นเลวเนรมิตมาแน ในบัดน้ี พวกเขาจึงไดเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลาเจบ็แสบ 
 เห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่มีความบังเอิญ พวก 
 นิครนถตองเปนผูมีความบังเอิญชั่วแน ในบัดน้ี พวกเขาจึงไดเสวยเวทนาอันเปน 
 ทุกขกลาเจ็บแสบเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหง 
 อภิชาติ พวกนิครนถตองเปนผูมีอภิชาติเลวแน ในบัดน้ี พวกเขาจึงไดเสวย 
 เวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข 
 เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบัน พวกนิครนถตองเปนผูมีความพยายามใน 
 ปจจุบันเลวแน ในบัดน้ี พวกเขาจึงไดเสวยเวทนาอันเปนทกุขกลาเจ็บแสบเห็น 
 ปานนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงกรรม 
 ที่ตนทําไวในกอน พวกนิครนถตองนาตําหนิ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข 
 เพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน พวกนิครนถก็ตองนาตําหนิ ถาหมูสัตว 
 ยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให พวกนิครนถตองนาตําหนิ 
 ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให พวกนิครนถก็ 
 ตองนาตําหนิ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุที่มีความบังเอิญ พวก 
 นิครนถตองนาตําหนิ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสขุและทุกข เพราะเหตุที่มีความ 
 บังเอิญ พวกนิครนถก็ตองนาตําหนิ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะ 
 เหตุแหงอภิชาติ พวกนิครนถตองนาตําหนิ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข 
 เพราะเหตุแหงอภิชาติ พวกนิครนถก็ตองนาตําหนิ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและ 



 ทุกข เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบัน พวกนิครนถตองนาตําหนิ ถา 
 หมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบัน พวก 
 นิครนถก็ตองนาตําหนิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถมีวาทะอยางนี้ การกลาว 
 กอนและการกลาวตาม ๑๐ ประการ อันชอบดวยเหตุของพวกนิครนถผูมีวาทะ 
 อยางนี้ ยอมถึงฐานะนาตําหนิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพยายามไรผล ความ 
 เพียรไรผล อยางนี้แล ฯ 
      [๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ความพยายามจึงจะมีผล ความ 
 เพียรจึงจะมีผล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเอาทุกขทับถมตนที่ 
 ไมมีทุกขทับถม ๑ ไมสละความสุขที่เกดิโดยธรรม ๑ ไมเปนผูหมกมุนในความ 
 สุขนั้น ๑ เธอยอมทราบชัดอยางนี้วา ถึงเรานี้จักยังมีเหตุแหงทุกข เมื่อเร่ิมต้ัง 
 ความเพียร วิราคะยอมมีไดเพราะการต้ังความเพียร อนึ่ง ถึงเรานี้จะยังมเีหตุแหง 
 ทุกข เมื่อวางเฉย บําเพ็ญอุเบกขาอยู วิราคะก็ยอมมไีด เธอพึงเร่ิมต้ังความ 
 เพียร ในทํานองที่ภิกษุยังมีเหตุแหงทุกข เร่ิมต้ังความเพียร ยอมมีวิราคะ 
 เพราะการเร่ิมต้ังความเพียร และบําเพ็ญอุเบกขา ในทํานองที่ภิกษุยังมีเหตุแหง 
 ทุกข วางเฉย บําเพ็ญอุเบกขาอยู ยอมมีวิราคะ เมื่อเธอน้ันยังมีเหตุแหงทุกข 
 เร่ิมต้ังความเพียร วิราคะยอมมีไดเพราะการต้ังความเพียร แมอยางนี้ ทุกขนั้นก็ 
 เปนอันเธอสลดัไดแลว เมื่อเธอนั้นยังมีเหตุแหงทุกข วางเฉย บําเพ็ญอุเบกขาอยู 
 วิราคะยอมมีได แมอยางนี้ ทกุขนั้นก็เปนอันเธอสลดัไดแลว ฯ 
      [๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชายผูกําหนัด มีจติปฏิพัทธ 
 พอใจอยางแรงกลา มุงหมายอยางแรงกลาในหญิง เขาเห็นหญิงนั้นยืนพูดจา 
 กระซิกกระซ้ีราเริงอยูกับชายอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอน้ัน 
 เปนไฉน ความโศก ความรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจและความ 
 คับแคนใจ จะพึงเกิดขึ้นแกชายน้ัน เพราะเห็นหญิงคนโนนยืนพูดจากระซิกกระซ้ี 
 ราเริงอยูกับชายอื่นบางหรือไม ฯ 
      พวกภิกษุทูลวา ตองเปนเชนนั้น พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิ. พระพุทธเจาขา เพราะชายคนโนนกําหนัดนักแลว มีจิตปฏิพัทธ 
 พอใจอยางแรงกลา มุงหมายอยางแรงกลาในหญิงคนโนน ฉะนั้น ความโศก 
 ความรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจและความคับแคนใจ จึงเกิดขึ้นไดแก 
 เขา เพราะเห็นหญิงนั้นยืนพูดจากระซิกกระซ้ีราเริงอยูกับชายอื่น ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอมาชายคนนั้นมคีวามดําริอยางนี้วา เรา 
 กําหนัดนักแลว มีจิตปฏิพัทธ พอใจอยางแรงกลา มุงหมายอยางแรงกลาใน 
 หญิงคนโนน ความโศก ความรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจและความ 



 คับแคนใจ จึงเกิดขึ้นแกเราได เพราะเห็นหญิงคนโนนยืนพูดจากระซิกกระซ้ี 
 ราเริงอยูกับชายอื่น อยากระนัน้เลย เราพึงละความกําหนัดพอใจในหญิงคนโนน 
 ที่เรามีนั้นเสียเถิด เขาจึงละความกําหนัดพอใจในหญิงคนโนนนั้นเสีย สมยัตอมา 
 เขาเห็นหญิงคนนั้นยืนพูดจากระซิกกระซ้ีราเริงอยูกับชายอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโศก ความรําพัน ความทุกขกาย 
 ความทุกขใจ และความคับแคนใจ จะพึงเกิดขึ้นแกชายน้ัน เพราะเห็นหญิงคน 
 โนนยืนพูดจากระซิกกระซ้ีราเริงอยูกับชายอื่นบางหรือไม ฯ 
      ภิ. ขอนั้นหามิได พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ฯ 
      ภิ. พระพุทธเจาขา เพราะชายคนโนน คลายกําหนัดในหญิงคนโนน 
 แลว ฉะนั้น ความโศก ความรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความ 
 คับแคนใจ จึงไมเกิดขึน้แกเขา เพราะเห็นหญิงนั้นยืนพูดกระซิกกระซ้ีราเริงอยู 
 กับชายอื่น ฯ 
      [๑๔] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไมเอาทุกข 
 ทับถมตนที่ไมมีทุกขทับถม ๑ ไมสละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรม ๑ ไมเปนผู 
 หมกมุนในความสุขนั้น ๑ เธอยอมทราบชัดอยางนี้วา ถึงเรานี้จะยังมเีหตุ 
 แหงทุกข เมื่อเร่ิมต้ังความเพียร วิราคะยอมมไีดเพราะการต้ังความเพียร อนึ่ง 
 ถึงเรานี้จะยังมเีหตุแหงทุกข เมื่อวางเฉย บําเพ็ญอุเบกขาอยู วิราคะก็ยอมมีได 
 เธอจึงเร่ิมต้ังความเพียร ในทํานองที่ภิกษุยังมเีหตุแหงทุกข เร่ิมต้ังความเพียร ยอมม ี
 วิราคะ เพราะการเร่ิมต้ังความเพียร และบําเพ็ญอุเบกขา ในทํานองที่ภิกษุยงัมี 
 เหตุแหงทุกข วางเฉย บําเพ็ญอุเบกขาอยู ยอมมีวิราคะ เมื่อเธอน้ันยังมเีหตุ 
 แหงทุกข เร่ิมต้ังความเพียร วิราคะยอมมีไดเพราะการต้ังความเพียร แมอยางนี้ 
 ทุกขนั้นก็เปนอันเธอสลดัไดแลว เมื่อเธอน้ันยังมีเหตุแหงทุกข วางเฉย บําเพ็ญ 
 อุเบกขาอยู วิราคะยอมมีได แมอยางนี้ ทุกขนั้นก็เปนอันเธอสลัดไดแลว 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพยายามมีผล ความเพียรมีผล แมอยางนี้ ฯ 
      [๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้วา 
 เมื่อเราอยูตามสบาย อกุศลธรรมยอมเจริญยิง่ กุศลธรรมยอมเส่ือม แตเมื่อเราเร่ิม 
 ต้ังตนเพ่ือความลําบาก อกุศลธรรมยอมเสือ่ม กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง อยา- 
 *กระน้ันเลย เราพึงเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบากเถิด เธอจึงเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบาก 
 เมื่อเธอเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบากอยู อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง 
 สมัยตอมา เธอไมตองเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบากได ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุนั้นเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบาก เพ่ือประโยชนใด 
 ประโยชนนั้นของเธอ เปนอนัสําเร็จแลว ฉะน้ัน สมัยตอมา เธอจึงไมตอง 



 เร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบากได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมอืนชางศร ยางลน- 
 *ลูกศรบนขาไฟ ๒ อัน ดัดใหตรงจนใชการได เพราะเหตุที่ลูกศรเปนของอัน 
 ชางศรยางลนบนขาไฟ ๒ อัน ดัดใหตรงจนใชการไดแลว สมัยตอมา ชางศร 
 นั้นไมตองยางลนลูกศรนั้นบนขาไฟ ๒ อัน ดัดใหตรงจนใชการได ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชางศรน้ันพึงยางลนลูกศรบนขาไฟ ๒ อัน 
 ดัดใหตรงจนใชการได เพ่ือประโยชนใด ประโยชนนั้นของเขาเปนอันสําเร็จ 
 แลว ฉะนั้น สมัยตอมา ชางศรจึงไมตองยางลนลูกศรบนขาไฟ ๒ อัน ดัดให 
 ตรงจนใชการได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉนันั้นเหมือนกนัแล ภิกษุยอม 
 พิจารณาเห็นดังนี้วา เมื่อเราอยูตามสบาย อกศุลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรม 
 ยอมเสื่อม แตเมื่อเราเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบาก อกุศลธรรมยอมเส่ือม 
 กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง อยากระนั้นเลย เราพึงเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบากเถิด เธอจึง 
 เร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบาก เมือ่เธอเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบากอยู อกุศลธรรมยอม 
 เสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง สมัยตอมา เธอไมตองเร่ิมต้ังตนเพ่ือความ 
 ลําบากได ขอนัน้เพราะเหตุไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุนั้นเร่ิมต้ังตนเพ่ือ 
 ความลําบาก เพ่ือประโยชนใด ประโยชนนัน้ของเธอ เปนอันสําเร็จแลว 
 ฉะนั้น สมัยตอมา เธอจึงไมตองเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลําบากแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ความพยายามมีผล ความเพียรมีผล แมอยางนี้ ฯ 
      [๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นในโลกนี ้
 เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปดี 
 รูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษที่ควรฝกอยางหาคนอื่นยิ่งกวามิได เปนครูของ 
 เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูต่ืนแลว เปนผูแจกธรรม ตถาคตนั้นทําใหแจง 
 ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนโลกน้ีพรอมทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ใหรูทั่ว แสดงธรรมไพเราะ 
 ในเบ้ืองตน ในทามกลาง ในทีสุ่ด พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ประกาศ 
 พรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดีก็ดี บุตรของคฤหบดีก็ดี คนเกิด 
 ภายหลังในสกุลใดสกุลหน่ึงกด็ี ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ยอมไดความ 
 เชื่อในตถาคต เขาประกอบดวยการไดความเชื่อโดยเฉพาะนัน้ จึงพิจารณาเห็น 
 ดังนี้วา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนชองวาง เรายังอยู 
 ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณ โดยสวนเดยีวดุจสังขที่เขา 
 ขัดแลวน้ีไมใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวดนุงหมผา 
 กาสาวพัสตรแลว ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด สมัยตอมา เขาละ 
 โภคสมบัตินอยบาง มากบาง ละเครือญาติเลก็บาง ใหญบาง ปลงผมและหนวด 
 นุงหมผากาสาวพัสตรแลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้ ถึง 



 พรอมดวยสิกขาสาชีพของภิกษุทั้งหลาย ละปาณาติบาต เปนผูเวนขาดจาก 
 ปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตราแลว มีความละอาย ถึงความเอ็นด ู
 อนุเคราะห ดวยความเกือ้กูลในสรรพสัตวอยู ละอทินนาทาน เปนผูเวนขาดจาก 
 อทินนาทาน ถือเอาแตของทีเ่ขาให หวังแตของที่เขาให มีตนเปนคนสะอาด 
 ไมใชขโมยอยู ละกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย เปนผูประพฤติพรหมจรรย 
 ประพฤติหางไกล เวนเมถุนอนัเปนธรรมดาของชาวบาน ละมุสาวาท เปนผูเวน 
 ขาดจากมุสาวาท เปนผูกลาวคําจริง ดํารงอยูในคําสัตย เปนหลักฐานเช่ือถือได 
 ไมพูดลวงโลก ละวาจาสอเสียด เปนผูเวนขาดจากวาจาสอเสียด ไดยินจากฝาย 
 นี้แลว ไมบอกฝายโนน เพ่ือทาํลายฝายน้ี หรือไดยินจากฝายโนนแลว ไม 
 บอกฝายนี้ เพ่ือทําลายฝายโนน ทั้งนี้ เมื่อเขาแตกแยกกันแลว ก็สมานใหดีกัน 
 หรือเมื่อเขาดีกนัอยูก็สงเสริม ชอบความพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนที่พรอม- 
 *เพรียงกัน ชื่นชมในคนที่พรอมเพรียงกัน เปนผูกลาววาจาสมานสามัคคีกัน 
 ละวาจาหยาบ เปนผูเวนขาดจากวาจาหยาบ เปนผูกลาววาจาซ่ึงไมมีโทษ 
 เสนาะหู ชวนใหรักใคร จับใจ เปนภาษาชาวเมือง อันคนสวนมากปรารถนา 
 และชอบใจ ละการเจรจาเพอเจอ เปนผูเวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ กลาว 
 ถูกกาล กลาวตามเปนจริง กลาวอิงอรรถ กลาวอิงธรรม กลาวอิงวินัย เปนผู 
 กลาววาจามีหลักฐาน มีที่อาง มีขอบเขต ประกอบดวยประโยชน ตามกาล 
 เธอเปนผูเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม เปนผูฉันหนเดียว งดฉันในเวลา 
 ราตรี เวนขาดจากการฉันในเวลาวิกาล เปนผูเวนขาดจากการฟอนรําขับรอง 
 ประโคมดนตรี และดูการเลน อันเปนขาศึกแกกุศล เปนผูเวนขาดจากการทดัทรง 
 และตกแตงดวยดอกไมของหอม และเคร่ืองประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตง 
 ตัว เปนผูเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เปนผูเวนขาด 
 จากการรับทองและเงิน เปนผูเวนขาดจากการรับธัญญชาติดิบ ๑- เปนผูเวนขาด 
 จากการรับเนื้อดิบ เปนผูเวนขาดจากการรับหญิงและกุมารี เปนผูเวนขาดจาก 
 @๑. ขาเปลือกชนิดที่เขาใชแลกเปลี่ยนสิ่งของแทนเงินและทองกันในสมัยนัน้ 
 การรับทาสีและทาส เปนผูเวนขาดจากการรบัแพะและแกะ เปนผูเวนขาดจาก 
 การรับไกและสุกร เปนผูเวนขาดจากการรับชาง โค มาและลา เปนผูเวน 
 ขาดจากการรับไรนาและท่ีดนิ เปนผูเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการ 
 รับใช เปนผูเวนขาดจากการซ้ือและการขาย เปนผูเวนขาดจากการโกงดวย 
 ตาชั่ง การโกงดวยของปลอมและการโกงดวยเคร่ืองตวงวัด เปนผูเวนขาด 
 จากการรับสินบน การลอลวงและการตลบตะแลง เปนผูเวนขาดจากการตัด 
 การฆา การจองจํา การตีชิง การปลนและการกรรโชก เธอเปนผูสันโดษดวย 
 จีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย และบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง จะไปที่ใดๆ 



 ยอมถือเอาบริขารไปไดหมด เหมือนนกมีปก จะบินไปที่ใดๆ ยอมมีแตปก 
 ของตัวเทานั้นเปนภาระบินไป ฯ 
      [๑๗] เธอประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสวยสุข 
 อันปราศจากโทษในภายใน เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมเปนผูถือเอาโดยนิมิต 
 และโดยอนุพยญัชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ที่เมือ่ไมสํารวมแลว 
 พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษา 
 จักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ไดยนิเสียงดวยโสต ... ไดดมกลิ่น 
 ดวยฆานะ ... ไดลิ้มรสดวยชิวหา ... ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... ไดรูแจง 
 ธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมเปนผูถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะ ยอม 
 ปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย ทีเ่มื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรม 
 อันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย ถึงความสํารวม 
 ในมนินทรีย ฯ 
      [๑๘] เธอประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ เชนนี้แลว ยอม 
 เสวยสุขอันไมเจือทุกขในภายใน เปนผูทําความรูสึกตัวในเวลากาวไปและถอย 
 กลับ ในเวลาแลดูและเหลียวด ูในเวลาคูเขาและเหยียดออก ในเวลาทรง 
 สังฆาฏิ บาตรและจีวร ในเวลาฉัน ดื่ม เคี้ยว และลิ้ม ในเวลาถายอุจจาระ 
 และปสสาวะ ในเวลาเดนิ ยืน นั่ง นอนหลับ ต่ืน พูด และน่ิง ฯ 
      [๑๙] เธอประกอบดวยศีลขนัธอันเปนอริยะเชนนี้ ประกอบดวย 
 อินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ และประกอบดวยสติสัมปชญัญะอันเปนอริยะ 
 เชนนี้แลว ยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ถํ้า 
 ปาชา ปาชัฏ ที่แจง และลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหาร 
 แลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา ละอภิชญาในโลกไดแลว 
 มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา ละความประทุษราย 
 คือพยาบาท เปนผูมีจิตไมพยาบาท อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวอยู 
 ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาท ละถีนมิทธะแลว เปนผู 
 มีจิตปราศจากถีนมิทธะ มีอาโลกสัญญา มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตให 
 บริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอทุธัจจะกกุกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ 
 ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว 
 เปนผูขามความสงสัย ไมมีปญหาอะไรในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตให 
 บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได ฯ 
      [๒๐] เธอคร้ันละนิวรณ ๕ ประการอันเปนเคร่ืองทําใจใหเศราหมอง ทํา 
 ปญญาใหถอยกําลังนี้ไดแลว จึงสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน 
 มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวิเวกอยู ดกูรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้กช็ือ่วา 



 ความพยายามมีผล ความเพียรมีผล ฯ 
      [๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมอีกี ภิกษุเขาทุติยฌาน มี 
 ความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผดุขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจาร 
 ไมมีวิตก ไมมวีิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ 
 ก็ชื่อวา ความพยายามมีผล ความเพียรมีผล ฯ 
      [๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูวางเฉยเพราะ 
 หนายปติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌานที่พระอริยะ 
 เรียกเธอไดวา ผูวางเฉย มีสติ อยูเปนสุขอยู ดกูรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี ้
 ก็ชื่อวา ความพยายามมีผล ความเพียรมีผล ฯ 
      [๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาจตุตถฌาน อัน 
 ไมมีทุกข ไมมสีุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได 
 มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวา ความพยายาม 
 มีผล ความเพียรมีผล ฯ 
      [๒๔] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยียวน 
 ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ถึงความไมหว่ันไหว 
 อยางนี้แลว ยอมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกขันธที่อยูอาศัยใน 
 ชาติกอนไดเปนอเนกประการ คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติ 
 บาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบ 
 ชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง หลายสังวัฏกัป 
 บาง หลายวิวัฏกัปบาง หลายสังวัฏวิวัฏกัปบาง วาในชาติโนน เรามีชื่ออยางนี้ 
 มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขและทุกขอยางนี้ มี 
 กําหนดอายุเทานี้ เรานั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแลว บังเกิดในชาติโนน แมในชาตินั้น 
 เราก็มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสขุและ 
 ทุกขอยางนี้ มกีําหนดอายุเทาน้ี เรานั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแลว จึงเขาถึงในชาตินี้ 
 เธอยอมระลึกขันธที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ พรอมทั้งอาการ 
 พรอมทั้งอุเทศ เชนนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวา ความพยายามมผีล 
 ความเพียรมีผล ฯ 
      [๒๕] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยียวน 
 ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ถึงความไมหว่ันไหว 
 อยางนี้แลว ยอมนอมจิตไปเพ่ือญาณเคร่ืองรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย มอง- 
 *เห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ทราบชัดหมูสัตวผู 
 เปนไปตามกรรมไดวา สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ ประกอบแลวดวยกายทุจริต 



 วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เปนมจิฉาทิฐิ เชื่อมั่นกรรมดวยอํานาจ 
 มิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป จึงไดเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวผูกําลัง 
 เปนอยูเหลานี้ ประกอบแลวดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน 
 พระอริยะ เปนสัมมาทิฐิ เชื่อมัน่กรรมดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป จึงได 
 เขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมมองเห็นหมูสตัวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว 
 ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทพิยจักษุอันบริสุทธิ ์
 ลวงจักษุของมนุษย ยอมทราบชัดหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม เชนนี้ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวา ความพยายามมผีล ความเพียรมีผล ฯ 
      [๒๖] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยียวน 
 ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ถึงความไมหว่ันไหว 
 อยางนี้แลว ยอมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ รูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข 
 นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ที่ดับทุกข นี้ปฏิปทาใหถึงที่ดับทุกข รูชดัตามเปนจริงวา 
 เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ที่ดับอาสวะ นี้ปฏิปทาใหถึงที่ดับอาสวะ 
 เมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ จิตก็หลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ 
 แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณรูวาหลุดพนแลว รูชัดวา 
 ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความ 
 เปนอยางนี้มิไดมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ล ความพยายามจึงมีผล ความเพียร 
 จึงมีผล ฯ 
      [๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีวาทะอยางนี้ วาทะ ๑๐ ประการ 
 อันชอบดวยเหตุของตถาคตผูมีวาทะอยางนี้ ยอมถึงฐานะควรสรรเสริญ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงกรรม 
 ที่ตนทําไวในกอน ตถาคตตองเปนผูทํากรรมดีไวในกอนแน ผลในบัดน้ี จึงเสวย 
 เวทนาอันเปนสุขหาอาสวะมิไดเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะ 
 เหตุที่อิศวรเนรมิตให ตถาคตตองเปนผูอันอศิวรชั้นดีเนรมิตแน ผลในบัดน้ี จึง 
 เสวยเวทนาอันเปนสุขหาอาสวะมิไดเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข 
 เพราะเหตุที่มีความบังเอิญ ตถาคตตองเปนผูมีความบังเอญิดีแน ผลในบัดน้ี จึง 
 เสวยเวทนาอันเปนสุขหาอาสวะมิไดเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข 
 เพราะเหตุแหงอภิชาติ ตถาคตตองเปนผูมีอภิชาติดีแน ผลในบัดน้ี จึงเสวยเวทนา 
 อันเปนสุขหาอาสวะมิไดเห็นปานนี้ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุ 
 แหงความพยายามในปจจุบัน ตถาคตตองเปนผูมีความพยายามในปจจุบันดีแน ผล 
 ในบัดน้ี จึงเสวยเวทนาอันเปนสุขหาอาสวะมิไดเห็นปานนี้ ดกูรภิกษุทั้งหลาย ถา 
 หมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวในกอน ตถาคต 
 ตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทํา 



 ไวในกอน ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะ 
 เหตุที่อิศวรเนรมิตให ตถาคตตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสขุและทุกข 
 เพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุข 
 และทุกข เพราะเหตุที่มีความบังเอิญ ตถาคตตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวไมใช 
 เสวยสุขและทกุข เพราะเหตุที่มีความบังเอญิ ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ ถา 
 หมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงอภิชาติ ตถาคตตองนาสรรเสริญ 
 ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงอภิชาติ ตถาคตก็ตองนา 
 สรรเสริญ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหงความพยายามใน 
 ปจจุบัน ตถาคตตองนาสรรเสริญ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุ 
 แหงความพยายามในปจจุบัน ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคต 
 มีวาทะอยางนี้ วาทะ ๑๐ ประการ อันชอบดวยเหตุของตถาคตผูมีวาทะอยางนี้ 
 จึงถึงฐานะควรสรรเสริญ ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                       จบ เทวทหสูตร ที่ ๑ 
                       ---------------- 
                      ๒. ปญจัตตยสูตร (๑๐๒) 
                       ---------------- 
      [๒๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      [๒๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณ- 
 *พราหมณพวกหนึ่ง กําหนดขันธสวนอนาคต มีทิฐิคลอยตามขันธสวนอนาคต 
 ยอมปรารภขันธสวนอนาคต กลาวยืนยันบทแหงความเชื่อมัน่หลายประการ คือ 
 พวกหนึ่งกลาวยืนยันอยางนี้วา อัตตาที่มีสัญญาเปนของยั่งยนื เบ้ืองหนาแตตายไป 
 พวกหนึ่งกลาวยืนยันอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีสัญญาเปนของยัง่ยืน เบ้ืองหนาแตตาย 
 ไป พวกหนึ่งกลาวยืนยันอยางนี้วา อัตตาที่มีสัญญาก็มิใชไมมสีัญญาก็มิใชเปน 
 ของยั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป อีกพวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย ความพินาศ 
 ความไมเกิดของสัตวที่มีอยู และอีกพวกหนึ่งกลาวยืนยันนิพพานในปจจุบัน เปน- 
 *อันวาสมณพราหมณทั้งหลาย ยอมบัญญัติอัตตาที่มีอยูวายั่งยืนเบ้ืองหนาแตตายไป 
 พวกหนึ่ง บัญญัติความขาดศูนย ความพินาศ ความไมเกิดของสัตวที่มีอยู 
 พวกหนึ่ง กลาวยืนยันนิพพานในปจจุบัน อีกพวกหนึ่ง รวมบทแหงความเชื่อมั่น 



 เหลานี้ เปน ๕ บท แลว เปน ๓ บท เปน ๓ ขยายเปน ๕ นี้อุเทศของบทหา 
 ๓ หมวด ของความเชื่อมั่น ฯ 
      [๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น ทานสมณพราหมณ 
 พวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาวายั่งยืนเบ้ืองหนาแตตายไป ยอมบัญญัติอัตตาที่มีสัญญา 
      (๑) ชนิดมีรูป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๒) ชนิดไมมีรูป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็ม ี
      (๓) ชนิดทัง้มีรูปและไมมรูีป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๔) ชนิดมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช วายั่งยนื เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๕) ชนิดมีสัญญาอยางเดียวกัน วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็ม ี
      (๖) ชนิดมีสัญญาตางกัน วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๗) ชนิดมีสัญญายอมเยา วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๘) ชนิดมีสัญญาหาประมาณมิได วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      แตยังมีอีกพวกหนึ่ง กลาวยืนยันวิญญาณกสิณของอัตตามีสัญญาชนิดใด 
 ชนิดหน่ึงเหลานี้ ที่เปนไปลวงชนิดทั้ง ๗ วา หาประมาณมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี ฯ 
      ทานสมณพราหมณ พวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาวายั่งยืนเบ้ืองหนาแตตาย 
 ไป ยอมบัญญัติอัตตาที่มีสัญญา 
      (๑) ชนิดมีรูป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๒) ชนิดไมมีรูป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป  ก็ม ี
      (๓) ชนิดทัง้มีรูปและไมมรูีป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๔) ชนิดมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช วายั่งยนื เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๕) ชนิดมีสัญญาอยางเดียวกัน วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็ม ี
      (๖) ชนิดมีสัญญาตางกัน วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๗) ชนิดมีสัญญายอมเยา วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๘) ชนิดมีสัญญาหาประมาณมิได วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      แตยังมีอีกพวกหนึ่ง กลาวยืนยันอากิญจัญญายตนะวา หาประมาณมิได 
 ไมหว่ันไหว ดวยเหตุที่สัญญาอันบัณฑิตกลาววาบริสุทธิ์ เยี่ยมยอด ไมมีสญัญา 
 อื่นยิ่งกวาสัญญาเหลานี้ทั้งที่เปนสัญญาในรูป ทั้งที่เปนสัญญาในอรูป ทั้งที่เปน 
 สัญญาอยางเดยีวกัน ทั้งที่เปนสัญญาตางกัน ไมมีสักนอยหนึ่ง เร่ืองสัญญาดังนี้ 
 นั้น อันปจจัยปรุงแตง เปนของหยาบ และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู 
 ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากส่ิงที่ปจจัยปรุงแตง 
 นั้น เปนไปลวงส่ิงที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ 
      [๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น ทานสมณ- 



 *พราหมณพวกบัญญัติอัตตาท่ีไมมีสัญญาวายั่งยืนเบ้ืองหนาแตตายไป ยอมบัญญัติ 
 อัตตาที่ไมมีสัญญา 
      (๑) ชนิดมีรูป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๒) ชนิดไมมีรูป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็ม ี
      (๓) ชนิดทัง้มีรูปและไมมรูีป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๔) ชนิดมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช วายั่งยนื เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณพวก 
 บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาวายั่งยนืเบ้ืองหนาแตตายไป ยอมคัดคานสมณพราหมณ 
 พวกอสัญญีวาทะนั้น นั่นเพราะเหตุไร เพราะสัญญาเปนเหมือนโรค เปนเหมือน 
 หัวฝ เปนเหมือนลูกศร สิ่งดี ประณีต นี้คือความไมมีสัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี ฯ 
      ทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญาวายั่งยืนเบ้ืองหนาแตตาย 
 ไป ยอมบัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญา 
      (๑) ชนิดมีรูป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๒) ชนิดไมมีรูป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็ม ี
      (๓) ชนิดทัง้มีรูปและไมมรูีป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๔) ชนิดมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช วายั่งยนื เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณพราหมณผูใดผูหน่ึงพึงกลาวอยางนี้วา เราจัก 
 บัญญัติการมาเกิด หรือการไปเกิด การจุติ การอุปบัติ ความเจริญ ความงอกงาม 
 ความไพบูลย นอกจากรูป นอกจากเวทนา นอกจากสัญญา นอกจากสังขาร 
 นอกจากวิญญาณ คํากลาวดังนี้ของสมณพราหมณนั้น ไมใชฐานะที่มีได เร่ือง 
 ไมมีสัญญาดังนี้นั้น อันปจจัยปรุงแตง เปนของหยาบ และความดับของสิ่งที่ 
 ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก 
 จากส่ิงที่ปจจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงส่ิงที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ 
      [๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น ทานสมณ- 
 *พราหมณพวกบัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญากม็ิใช วายั่งยืน เบ้ืองหนา 
 แตตายไป ยอมบัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญากม็ิใช 
      (๑) ชนิดมีรูป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๒) ชนิดไมมีรูป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็ม ี
      (๓) ชนิดทัง้มีรูปและไมมรูีป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๔) ชนิดมีรูปก็มิใช ไมมีรูปก็มิใช วายั่งยนื เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณพวก 
 บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาวายั่งยนืเบ้ืองหนาแตตายไป ยอมคัดคานสมณพราหมณพวก 



 เนวสัญญีนาสัญญีวาทะน้ัน แมทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญาวา 
 ยั่งยืนเบ้ืองหนาแตตายไป ก็ยอมคัดคานสมณพราหมณพวกเนวสัญญีนาสัญญีวาทะ 
 นั้น นั่นเพราะเหตุไร เพราะสัญญาเปนเหมือนโรค เปนเหมือนหัวฝ เปน 
 เหมือนลูกศร ความไมมีสัญญา เปนความหลง สิ่งดี ประณีตนี้ คือ ความมี 
 สัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี ฯ 
      ทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช 
 วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ยอมบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช 
      (๑) ชนิดมีรูป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๒) ชนิดไมมีรูป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็ม ี
      (๓) ชนิดทัง้มีรูปและไมมรูีป วายั่งยืน เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี 
      (๔) ชนิดมีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช วายั่งยนื เบ้ืองหนาแตตายไป ก็มี ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งบัญญัติการเขา 
 อายตนะนี้ ดวยเหตุเพียงสังขารที่ตนรูแจง โดยไดเห็นไดยนิและไดทราบ การ 
 บัญญัติของสมณะหรือพราหมณเหลานั้น บัณฑิตกลาววา เปนความพินาศของการ 
 เขาอายตนะน้ี เพราะอายตนะนี้ ทานไมกลาววา พึงบรรลุดวยความถึงพรอมของ 
 สังขาร แตทานกลาววา พึงบรรลุดวยความถึงพรอมของขันธที่เหลือจากสังขาร 
 เร่ืองเนวสัญญานาสัญญายตนะดังนี้นั้น อันปจจัยปรุงแตงเปนของหยาบ และความ 
 ดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเครื่อง 
 สลัดออกจากสิง่ที่ปจจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงส่ิงที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ 
      [๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณที่กําหนดขันธสวน 
 อนาคตนั้น สมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญา วายั่งยืนเบ้ืองหนาแตตายไป 
 ยอมคัดคานสมณพราหมณพวกบัญญัติความขาดศูนย ความพินาศ ความไมเกิด 
 ของสัตวที่มีอยู แมทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญา วายั่งยืน เบ้ือง 
 หนาแตตายไป ก็ยอมคัดคานสมณพราหมณพวกอุจเฉทวาทะนั้น แมทานสมณ- 
 *พราหมณพวกบัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญากม็ิใช วายั่งยืนเบ้ืองหนาแต 
 ตายไป ก็ยอมคัดคานสมณพราหมณพวกอุจเฉทวาทะนั้น นัน่เพราะเหตุไร เพราะ 
 ทานสมณพราหมณเหลานี้แมทั้งหมด ยอมหมายมั่นกาลขางหนา กลาวยืนยนั 
 ความหวังอยางเดียววา เราละโลกไปแลว จักเปนเชนนี้ๆ เปรียบเหมือนพอคา 
 ไปคาขายยอมมีความหวังวา ผลจากการคาเทานี้ จักมีแกเรา เพราะการคาขายน้ี 
 เราจักไดผลเทานี้ ดังนี้ฉันใด ทานสมณพราหมณพวกน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 ชะรอยจะเห็นปรากฏเหมือนพอคา จึงหวังวา เราละโลกไปแลว จักเปนเชนนี้ๆ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ด ีฯ 
      ทานสมณพราหมณพวกบัญญัติความขาดศูนย ความพินาศ ความไมเกดิ 



 ของสัตวที่มีอยู เปนผูกลัวสักกายะ เกลียดสักกายะ แตยังวนเวียนไปตามสักกายะ 
 อยูนั่นแล เปรียบเหมือนสุนัขที่เขาผกูโซลามไวที่เสาหรือที่หลักมั่น ยอมวนเวียน 
 ไปตามเสาหรือหลักนั่นเอง ฉนัใด ทานสมณพราหมณพวกนี้ ก็ฉันนั้นเหมอืนกัน 
 เปนผูกลัวสักกายะ เกลียดสกักายะ แตยังวนเวยีนไปตามสักกายะอยูนั่นแล เร่ือง 
 สักกายะดงันี้นัน้ อันปจจัยปรุงแตง เปนของหยาบ และความดับของสิ่งที่ปจจัย 
 ปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากสิ่งที ่
 ปจจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ 
      [๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กําหนดขันธ 
 สวนอนาคต มีทิฐิคลอยตามขนัธสวนอนาคต ยอมปรารภขันธสวนอนาคต กลาว 
 ยืนยันบทแหงความเชื่อมั่นหลายประการ สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอม 
 กลาวยืนยันอายตนะ ๕ นี้ทั้งมวล หรือเฉพาะอายตนะใดอายตนะหนึ่ง ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง กําหนดขันธสวนอดีต มี- 
 *ทิฐิคลอยตามขันธสวนอดีต ยอมปรารภขันธสวนอดีต กลาวยืนยันบทแหงความ 
 เชื่อมั่นหลายประการ คือ 
      พวกหนึ่งกลาวยืนยันอยางนี้วา อัตตาและโลกเทีย่ง นี้เทาน้ันจริง อยาง 
 อื่นเปลา 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกไมเทีย่ง... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกทั้งเทีย่งและไมเที่ยง... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกเที่ยงก็มิใช ไมเที่ยงกม็ิใช... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีที่สุด... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกไมมีที่สดุ... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกทั้งมีที่สุดและไมมีที่สุด... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีที่สุดกม็ิใช ไมมีที่สุดกม็ิใช... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีสัญญาอยางเดียวกัน... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีสัญญาตางกัน... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีสัญญายอมเยา... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีสุขโดยสวนเดียว... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีทุกขโดยสวนเดียว... 
      พวกหนึ่ง...วา อัตตาและโลกมีทั้งสุขและทกุข... 
      พวกหนึ่งกลาวยืนยันอยางนี้วา อัตตาและโลก มีทุกขก็มิใช สุขก็มิใช 
 นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา ฯ 
      [๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณ 



 พวกใด มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกเทีย่ง นี้เทานั้นจริง อยาง 
 อื่นเปลา ขอทีญ่าณเฉพาะตัวอันบริสุทธิ์ผุดผองของสมณพราหมณพวกน้ัน จักมี 
 เองได นอกจากความเชื่อ ความชอบใจ การฟงตามเขาวา ความตรึกตามอาการ 
 ความปกใจดิ่งดวยทิฐิ นั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อไมมีญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธิ์ผุดผอง ทานสมณ- 
 *พราหมณพวกนั้น ยอมใหเพียงสวนของความรูแมใดในญาณน้ันแจมแจง แมสวน 
 ของความรูนั้น บัณฑิตก็เรียกวา อุปาทานของทานสมณพราหมณพวกน้ัน เร่ือง 
 อุปาทานดังนีน้ั้น อันปจจัยปรุงแตง เปนของหยาบ และความดับของสิ่งทีป่จจัย 
 ปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากสิ่งที ่
 ปจจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ 
      [๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณ 
 พวกใด มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกไมเที่ยง นี้เทานั้นจริง 
 อยางอื่นเปลา... 
      วา อัตตาและโลกทั้งเทีย่งและไมเที่ยง นีเ้ทานั้นจริง อยางอื่นเปลา... 
      วา อัตตาและโลกเที่ยงก็มิใช ไมเทีย่งก็มิใช นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา... 
      วา อัตตาและโลกมทีี่สุด นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา... 
      วา อัตตาและโลกไมมีที่สุด นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา... 
      วา อัตตาและโลกทั้งมีที่สุดและไมมทีี่สุด นี้เทานั้นจริง อยางอื่น 
 เปลา... 
      วา อัตตาและโลกมทีี่สุดก็มใิชไมมีที่สดุก็มใิช นี้เทานั้นจริง อยางอื่น 
 เปลา... 
      วา อัตตาและโลกมีสัญญาอยางเดยีวกัน นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา... 
      วา อัตตาและโลกมีสัญญาตางกัน นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา... 
      วา อัตตาและโลกมีสัญญายอมเยา นีเ้ทานัน้จริง อยางอื่นเปลา... 
      วา อัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา... 
      วา อัตตาและโลกมีสขุโดยสวนเดียว นี้เทาน้ันจริง อยางอืน่เปลา... 
      วา อัตตาและโลกมทีุกขโดยสวนเดียว นี้เทาน้ันจริง อยางอืน่เปลา... 
      วา อัตตาและโลกมทีั้งสุขและทุกข นีเ้ทานัน้จริง อยางอื่นเปลา... 
      วา อัตตาและโลก มีทกุขก็มใิช สุขก็มิใช นี้เทานั้นจริง อยางอื่นเปลา 
 ขอที่ญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธิ์ผุดผองของสมณพราหมณพวกนั้นๆ จักมีเองได 
 นอกจากความเชื่อ ความชอบใจ การฟงตามเขาวา ความตรึกตามอาการ ความ 
 ปกใจดิ่งดวยทฐิิ นั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อไมมีญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธิ์ผุดผอง ทานสมณ- 



 *พราหมณพวกนั้นๆ ยอมใหเพียงสวนของความรูแมใดในญาณน้ันแจมแจง แม 
 สวนของความรูนั้น บัณฑิตก็เรียกวาอุปาทานของทานสมณพราหมณพวกนั้นๆ 
 เร่ืองอุปาทานดังนี้นั้น อันปจจัยปรุงแตง เปนของหยาบ และความดับของสิ่งที่ 
 ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก 
 จากส่ิงที่ปจจัยปรุงแตงนั้น เปนไปลวงส่ิงที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ 
      [๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี เพราะ 
 ไมต้ังกามสัญโญชนไวโดยประการทั้งปวง เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต 
 และทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได ยอมเขาถึงปติอันเกิดแตวิเวกอยู 
 ดวยสําคัญวา เรากําลังเขาถึงสิง่ที่ดี ประณีต คือปติเกิดแตวิเวกอยู ปติเกิดแต 
 วิเวกนั้นของเธอยอมดับไปได เพราะปติเกิดแตวิเวกดับ ยอมเกิดโทมนัส เพราะ 
 โทมนัสดับ ยอมเกิดปติเกดิแตวิเวก เปรียบเหมือนรมเงาละทีแ่หงใด แดดยอม 
 แผไปยังที่แหงนั้น แดดละที่แหงใด รมเงาก็ยอมแผไปยังที่แหงนั้น ฉันใด 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล เพราะปติเกิดแตวิเวกดบั ยอมเกิดโทมนัส เพราะโทมนัส 
 ดับ ยอมเกิดปติเกิดแตวิเวก ดกูรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี ฯ 
      ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดยประการ 
 ทั้งปวง เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดตี และทิฐิอันคลอยตามขันธสวน 
 อนาคตเสียได ยอมเขาถึงปติอันเกิดแตวิเวกอยู ดวยสําคัญวา เรากําลังเขาถึง 
 สิ่งที่ดี ประณีต คือปติเกิดแตวิเวกอยู ปติเกิดแตวิเวกนั้นของเธอ ยอมดับไป 
 ได เพราะปติเกิดแตวิเวกดับ ยอมเกิดโทมนสั เพราะโทมนสัดับ ยอมเกดิปติเกิด 
 แตวิเวก เร่ืองปติเกิดแตวิเวกดงันี้นั้น อันปจจัยปรุงแตงเปนของหยาบ และ 
 ความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู จึงเห็นอุบายเปน 
 เคร่ืองสลัดออกจากสิ่งที่ปจจยัปรุงแตงนั้น เปนไปลวงส่ิงทีป่จจัยปรุงแตงนั้นได ฯ 
      [๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี ้
 เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดยประการทั้งปวง เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธ 
 สวนอดีต และทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได และเพราะกาวลวงปติ 
 เกิดแตวิเวกได ยอมเขาถึงสุขเสมือนปราศจากอามิสอยู ดวยสําคัญวา เรากําลัง 
 เขาถึงสิ่งที่ดี ประณีต คือนิรามิสสุขอยู สุขเสมือนปราศจากอามิสนั้นของเธอ 
 ยอมดับไปได เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ ยอมเกดิปติอันเกิดแตวิเวก 
 เพราะปติอันเกิดแตวิเวกดับ ยอมเกิดสุขเสมอืนปราศจากอามิส เปรียบเหมือน 
 รมเงาละที่แหงใด แดดยอมแผไปยังที่แหงนั้น แดดละท่ีแหงใด รมเงาก็ยอม 
 แผไปยังที่แหงนั้น ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล เพราะสุขเสมอืนปราศจากอามิส 
 ดับ ยอมเกิดปติอันเกิดแตวิเวก เพราะปติอันเกิดแตวิเวกดับ ยอมเกิดสุขเสมอืน 
 ปราศจากอามิส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี ฯ 



      ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดยประการ 
 ทั้งปวง เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดตี และทิฐิอันคลอยตามขันธสวน 
 อนาคตเสียได และเพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวิเวกได ยอมเขาถึงสุขเสมอืน 
 ปราศจากอามิสอยู ดวยสําคญัวา เรากําลังเขาถึงสิ่งที่ดี ประณีต คือนิรามิสสุข 
 อยู สุขเสมือนปราศจากอามิสนั้นของเธอ ยอมดับไปได เพราะสุขเสมือน 
 ปราศจากอามิสดับ ยอมเกดิปติอันเกิดแตวิเวก เพราะปติอันเกิดแตวิเวกดับยอม 
 เกิดสุขเสมือนปราศจากอามิส เร่ืองสุขเสมือนปราศจากอามิสดังนี้นั้น อันปจจัย 
 ปรุงแตง เปนของหยาบ และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบ 
 วาสิ่งนี้ยังมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากสิ่งที่ปจจยัปรุงแตงนั้น เปน 
 ไปลวงส่ิงที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ 
      [๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี เพราะ 
 ไมต้ังกามสัญโญชนไวโดยประการทั้งปวง เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต 
 และทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได และเพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวิเวก 
 กาวลวงสุขเสมือนปราศจากอามิสได ยอมเขาถึงเวทนาอันเปนทุกขกม็ิใชสุขก็มิใช 
 อยู ดวยสําคัญวา เรากําลังเขาถึงสิ่งที่ดี ประณีต คืออทุกขมสุขเวทนาอยู 
 เวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสขุกม็ิใชนั้นของเธอ ยอมดับไปได เพราะเวทนาอันเปน 
 ทุกขก็มิใชสุขกม็ิใชดับ ยอมเกดิสุขเสมอืนปราศจากอามิส เพราะสุขเสมือน 
 ปราศจากอามิสดับ ยอมเกดิเวทนาอันเปนทกุขก็มิใชสุขก็มใิช เปรียบเหมือนรม 
 เงาละที่แหงใด แดดยอมแผไปยังที่แหงนั้น แดดละที่แหงใด รมเงาก็ยอมแผ 
 ไปยังที่แหงนั้น ฉันใด ฉันนัน้เหมือนกันแล เพราะเวทนาอนัเปนทุกขกม็ิใชสุข 
 ก็มิใชดับ ยอมเกิดสุขเสมือนปราศจากอามิส เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ 
 ยอมเกดิเวทนาอันเปนทุกขก็มใิชสุขก็มิใช ดกูรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบ 
 เร่ืองนี้ดี ฯ 
      ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดยประการ 
 ทั้งปวง เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดตี และทิฐิอันคลอยตามขันธสวน 
 อนาคตเสียได และเพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวิเวก กาวลวงสุขเสมือนปราศจาก 
 อามิสได ยอมเขาถึงเวทนาอันเปนทุกขกม็ิใชสุขก็มิใชอยู ดวยสําคัญวา เรา 
 กําลังเขาถึงสิ่งที่ดี ประณีต คืออทุกขมสุขเวทนาอยู เวทนาอนัเปนทุกขกม็ิใช 
 สุขก็มิใชนั้นของเธอ ยอมดับไปได เพราะเวทนาอันเปนทกุขก็มิใชสุขกม็ิใชดับ 
 ยอมเกดิสุขเสมือนปราศจากอามิส เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ 
 ยอมเกดิเวทนาอันเปนทุกขก็มใิชสุขก็มิใช เร่ืองเวทนาอันทุกขก็มิใชสุขกม็ิใช 
 ดังนี้นั้น อันปจจัยปรุงแตงเปนของหยาบ และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมี 
 อยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากสิ่งที่ปจจัย 



 ปรุงแตงนั้น เปนไปลวงส่ิงที่ปจจัยปรุงแตงนั้นได ฯ 
      [๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี เพราะ 
 ไมต้ังกามสัญโญชนไวโดยประการทั้งปวง เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต 
 และทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได และเพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวิเวก 
 กาวลวงสุขเสมือนปราศจากอามิส กาวลวงเวทนาอันเปนทกุขก็มิใชสุขก็มใิชได 
 ยอมเล็งเห็นตัวเองวา เปนผูสงบแลว เปนผูดบัแลว เปนผูไมมีอุปาทาน ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมทราบเร่ืองนี้ดี ฯ 
      ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดยประการ 
 ทั้งปวง เหตุสลัดทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดตี และทิฐิอันคลอยตามขันธสวน 
 อนาคตเสียได และเพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวิเวก กาวลวงสุขเสมือนปราศจาก 
 อามิส กาวลวงเวทนาอันเปนทกุขก็มิใชสุขก็มใิชได ยอมเล็งเห็นตัวเองวา เปน 
 ผูสงบแลว เปนผูดับแลว เปนผูไมมีอุปาทาน ทานผูนี้ ยอมกลาวยืนยันปฏิปทา 
 ที่ใหสําเร็จนิพพานอยางเดยีวโดยแท แตก็ทานสมณะหรือพราหมณนี้ เมื่อถือมั่น 
 ทิฐิอันคลอยตามขันธสวนอดตี ก็ชื่อวายังถือมั่นอยู หรือเมื่อถือมั่นทิฐิอันคลอย 
 ตามขันธสวนอนาคต ก็ชื่อวา ยังถือมั่นอยู หรือเมื่อถือมั่นกามสัญโญชน ก็ชือ่วา 
 ยังถือมั่นอยู หรือเมื่อถือมั่นปติอันเกิดแตวิเวก ก็ชื่อวายังถือมั่นอยู หรือเมื่อ 
 ถือมั่นสุขเสมือนปราศจากอามิส ก็ชื่อวา ยังถือมั่นอยู หรือเมือ่ถือมั่นเวทนาอัน 
 เปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใช ก็ชื่อวายังถือมั่นอยู และแมขอที่ทานผูนี้เล็งเห็นตัวเอง 
 วา เปนผูสงบแลว เปนผูดับแลว เปนผูไมมอีุปาทานน้ัน บัณฑิตก็เรียกวา 
 อุปาทานของทานสมณพราหมณนี้ เร่ืองอุปาทานดังนี้นั้น อนัปจจัยปรุงแตง เปน 
 ของหยาบ และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงมีอยู ตถาคตทราบวาสิ่งนี้ยังมีอยู 
 จึงเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากสิ่งที่ปจจยัปรุงแตงนั้น เปนไปลวงส่ิงทีป่จจัย 
 ปรุงแตงนั้นได ฯ 
      [๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บทอันประเสริฐ สงบ ไมมีบทอื่นยิ่งกวา ที ่
 ตถาคตตรัสรูเองดวยปญญาอนัยิ่งนี้แล คือ ความรูเหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษ 
 และอุบายเปนเคร่ืองออกไปแหงผัสสายตนะทั้ง ๖ ตามความเปนจริง แลวหลุดพน 
 ไดดวยไมถือมัน่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บทอันประเสริฐ สงบ ไมมีบทอื่นกวานีน้ั้น 
 คือ ความรูเหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเคร่ืองออกไปแหง 
 ผัสสายตนะท้ัง ๖ ตามความเปนจริง แลวหลุดพนไดดวยไมถือมั่น ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                       จบ ปญจัตตยสูตรที่ ๒ 
                       ---------------- 



                       ๓. กินติสูตร (๑๐๓) 
      [๔๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาชัฏ สถานที่บวงสรวงพลี 
 เขตเมืองกุสินารา สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอมีความดําริ 
 ในเราบางหรือวา สมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุจีวร หรือเพราะเหตุบิณฑบาต 
 หรือเพราะเหตุเสนาสนะ หรือเพราะเหตุหวังสุขในภพนอยภพใหญดวยอาการนี้ ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคไมมีความ 
 ดําริในพระผูมีพระภาคอยางนี้เลยวา พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมเพราะเหตุจีวร 
 หรือเพราะเหตุบิณฑบาต หรือเพราะเหตุเสนาสนะ หรือเพราะเหตุหวังสุขในภพ 
 นอยภพใหญดวยอาการนี้ ฯ 
      [๔๓] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนอันวา พวกเธอไมมีความดําริในเรา 
 อยางนี้เลยวา สมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุจีวร หรือเพราะเหตุบิณฑบาต 
 หรือเพราะเหตุเสนาสนะ หรือเพราะเหตุหวังสุขในภพนอยภพใหญดวยอาการนี้ 
 ถาเชนนั้น พวกเธอมีความดําริในเราอยางไรเลา ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคมีความดําริในพระผูมีพระภาค 
 อยางนี้แล วาพระผูมีพระภาคผูทรงอนุเคราะห ทรงแสวงหาประโยชนเกื้อกลู 
 ทรงอาศัยความอนุเคราะหแสดงธรรม ฯ 
      [๔๔] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนอันวาพวกเธอมีความดําริในเราอยาง 
 นี้วา พระผูมีพระภาคผูอนุเคราะห แสวงหาประโยชนเกื้อกลู อาศัยความ 
 อนุเคราะหแสดงธรรม เพราะฉะน้ันแล ธรรมเหลาใด อันเราแสดงแลวแกเธอ 
 ทั้งหลายดวยความรูยิ่ง คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย 
 ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เธอทั้งปวงพึงเปนผูพรอมเพรียงกัน 
 ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน ศึกษาอยูในธรรมเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อ 
 พวกเธอนั้นพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน ศึกษาอยู จะพึงมีภิกษุ 
 ผูกลาวตางกันในธรรมอันยิ่ง เปนสองรูป ฯ 
      [๔๕] ถาพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปน้ันอยางนี้วา ทานทั้งสองน้ี 
 แล มีวาทะตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ พวกเธอสําคัญภิกษุรูปใดในสอง 
 รูปน้ันวา วางายกวากัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น แลวกลาวแกเธออยางนี้วา 
 ทานผูมีอายทุั้งสอง มีวาทะตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ ขอทานโปรดทราบ 
 ความตางกันนี้นั้น แมโดยอาการที่ตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ ทานผูม ี
 อายุทั้งสอง อยาถึงตองวิวาทกันเลย ตอนั้น พวกเธอสําคัญภิกษุอื่นๆ ที่เปนฝาย 



 เดียวกันรูปใดวา วางายกวากนั พึงเขาไปหารูปน้ัน แลวกลาวแกเธออยางนีว้า 
 ทานผูมีอายทุั้งสอง มีวาทะตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ ขอทานโปรดทราบ 
 ความตางกันนี้นั้น แมโดยอาการที่ตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ ทานผูม ี
 อายุทั้งสอง อยาถึงตองวิวาทกันเลย ดวยประการนี้ พวกเธอตองจําขอที่ภิกษุ 
 ทั้งสองน้ันถือผิด โดยเปนขอผิดไว คร้ันจําไดแลว ขอใดเปนธรรม เปนวินัย 
 พึงกลาวขอนั้น ฯ 
      [๔๖] ถาพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปน้ันอยางนี้วา ทานทั้งสองน้ี 
 แล มีวาทะตางกันแตโดยอรรถ ยอมลงกันไดโดยพยัญชนะ พวกเธอสําคัญ 
 ภิกษุรูปใดในสองรูปน้ันวา วางายกวากัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปน้ัน แลวกลาวแก 
 เธออยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งสองแล มีวาทะตางกันแตโดยอรรถ ยอมลงกันได 
 โดยพยัญชนะ ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นั้น แมโดยอาการที่ลงกันไดโดย 
 พยัญชนะ ทานผูมีอายทุั้งสอง อยาถึงตองวิวาทกันเลย ตอนั้น พวกเธอสําคัญ 
 ภิกษุอื่นๆ ที่เปนฝายเดียวกันรูปใดวา วางายกวา พึงเขาไปหารูปน้ัน แลวกลาว 
 แกเธออยางนี้วา ทานผูมีอายุทัง้สองแล มีวาทะตางกันแตโดยอรรถ ยอมลงกัน 
 ไดโดยพยัญชนะ ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นั้น แมโดยอาการที่ลงกนัได 
 โดยพยัญชนะ ทานผูมีอายุทั้งสอง อยาถึงตองวิวาทกันเลย ดวยประการนี้ พวก 
 เธอตองจําขอที่ภิกษุทั้งสองน้ันถือผิด โดยเปนขอผิด และจําขอที่ภิกษุทั้งสองนั้น 
 ถือถูก โดยเปนขอถูกไว คร้ันจําไดแลว ขอใดเปนธรรม เปนวินัย พึงกลาว 
 ขอนั้น ฯ 
      [๔๗] ถาพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปน้ันอยางนี้วา ทานทั้งสองน้ี 
 แล มีวาทะลงกนัไดโดยอรรถ ยังตางกันแตโดยพยัญชนะ พวกเธอสําคัญภิกษุ 
 รูปใดในสองรูปน้ันวา วางายกวากัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปน้ัน แลวกลาวแกเธอ 
 อยางนี้วา ทานผูมีอายทุั้งสองแล มีวาทะลงกนัไดโดยอรรถ ยังตางกันแตโดย 
 พยัญชนะ ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นั้น แมโดยอาการที่ลงกันไดโดยอรรถ 
 ตางกันแตโดยพยัญชนะ ก็เร่ืองพยัญชนะนี้เปนเร่ืองเล็กนอย ทานผูมีอายุทั้งสอง 
 อยาถึงตองวิวาทกันในเร่ืองเลก็นอยเลย ตอนัน้ พวกเธอสําคัญภิกษุอื่นๆ ที่เปน 
 ฝายเดยีวกัน รูปใดวา วางายกวา พึงเขาไปหารูปน้ัน แลวกลาวแกเธออยางนีว้า 
 ทานผูมีอายทุั้งสองแล มีวาทะลงกันไดโดยอรรถ ตางกันแตโดยพยัญชนะ ขอ 
 ทานโปรดทราบความตางกันนี้นั้น แมโดยอาการที่ลงกันไดโดยอรรถ ตางกันแต 
 โดยพยัญชนะ ก็เร่ืองพยัญชนะน้ีเปนเร่ืองเล็กนอย ทานผูมอีายุทั้งสอง อยาถึง 
 ตองวิวาทกันในเร่ืองเล็กนอยเลย ดวยประการนี้ พวกเธอตองจําขอที่ภิกษุทัง้สอง 
 นั้น ถือถูก โดยเปนขอถูก และจําขอที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิด โดยเปนขอผิดไว 
 คร้ันจําไดแลว ขอใดเปนธรรม เปนวินัย พึงกลาวขอนั้น ฯ 



      [๔๘] ถาพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปน้ันอยางนี้วา ทานทั้งสอง 
 นี้แล มีวาทะสมกันลงกันทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ พวกเธอสําคัญภิกษุรูป 
 ใดในสองรูปน้ันวา วางายกวากัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปน้ัน แลวกลาวแกเธออยาง 
 นี้วา ทานผูมีอายุทั้งสองแล มวีาทะสมกันลงกันทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ 
 ขอทานโปรดทราบคําที่ตางกันนี้นั้น แมโดยอาการที่สมกันลงกันไดทั้งโดยอรรถ 
 และโดยพยัญชนะ ทานผูมอีายุทั้งสอง อยาถึงตองวิวาทกันเลย ตอนั้น พวก 
 เธอสําคัญภิกษุอื่นๆ ที่เปนฝายเดียวกันรูปใดวา วางายกวา พึงเขาไปหารูปน้ัน 
 แลวกลาวแกเธออยางนี้วา ทานผูมีอายทุั้งสองแล มีวาทะสมกันลงกันทั้งโดย 
 อรรถและโดยพยัญชนะ ขอทานโปรดทราบคําที่ตางกันนี้นั้น แมโดยอาการที่สม 
 กันลงกันไดทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ ทานผูมีอายทุั้งสอง อยางถึงตอง 
 วิวาทกันเลย ดวยประการนี้ พวกเธอตองจําขอที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูก โดยเปน 
 ขอถูกไว คร้ันจําไดแลว ขอใดเปนธรรม เปนวินัย พึงกลาวขอนั้น ฯ 
      [๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพวกเธอน้ันพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน 
 ไมวิวาทกัน ศึกษาอยู ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพึงมีอาบัติ มีวิติกกมโทษ พวกเธออยา 
 เพอโจทภิกษุรูปน้ันดวยขอโจท พึงใครครวญบุคคลกอนวา ดวยอาการนี้ ความ 
 ไมลําบากจักมแีกเรา และความไมขัดใจจักมแีกบุคคลผูตองอาบัติ เพราะบุคคล 
 ผูตองอาบัติ เปนคนไมมักโกรธ ไมผูกโกรธ ไมมีทิฐิมั่น ยอมสละคืนไดงาย 
 และเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดํารงอยูในกุศลได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถา 
 พวกเธอมีความเห็นอยางนี้ กค็วรพูด 
      อนึ่ง ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา ความไมลําบากจักมีแกเรา แตความ 
 ขัดใจจักมีแกบุคคลผูตองอาบัติ เพราะบุคคลผูตองอาบัติ เปนคนมักโกรธ มี 
 ความผูกโกรธ มีทิฐิมั่น แตยอมสละคืนไดงาย และเราอาจจะใหเขาออกจาก 
 อกุศล ดํารงอยูในกุศลได ก็เร่ืองความขัดใจของบุคคลผูตองอาบัตินี้ เปนเร่ือง 
 เล็กนอย สวนเร่ืองที่เราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดํารงอยูในกุศลน่ันแล เปน 
 เร่ืองใหญกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้ ก็ควรพูด 
      อนึ่ง ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา ความลําบากจักมีแกเรา แต 
 ความไมขัดใจจักมีแกบุคคลผูตองอาบัติ เพราะบุคคลผูตองอาบัติ เปนคนไมมัก 
 โกรธ ไมผูกโกรธ แตมีทิฐิมั่น ยอมสละคืนไดงาย และเราอาจจะใหเขาออก 
 จากอกุศล ดํารงอยูในกุศลได ก็เร่ืองความลําบากของเรา เปนเร่ืองเล็กนอย 
 สวนเร่ืองที่เราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดาํรงอยูในกุศลไดนั่นแล เปนเร่ือง 
 ใหญกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้ กค็วรพูด 
      ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา ความลําบากจักมีแกเรา และความ 
 ขัดใจจักมีแกบุคคลผูตองอาบัติ เพราะบุคคลผูตองอาบัติ เปนคนมักโกรธ มี 



 ความผูกโกรธ มีทิฐิมั่น สละคืนไดยาก แตเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดาํรง 
 อยูในกุศลได กเ็ร่ืองความลําบากของเราและความขัดใจของบุคคลผูตองอาบัตินี้ 
 เปนเร่ืองเลก็นอย สวนเร่ืองทีเ่ราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดํารงอยูในกุศลได 
 นั่นแล เปนเร่ืองใหญกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี ้
 ก็ควรพูด 
      แตถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา ความลําบากจักมีแกเรา และความ 
 ขัดใจจักมีแกบุคคลผูตองอาบัติ เพราะบุคคลผูตองอาบัติ เปนคนมักโกรธ มีความ 
 ผูกโกรธ มีทิฐิมั่น สละคืนไดยาก ทั้งเราก็ไมอาจจะใหเขาออกจากอกุศล ดาํรง 
 อยูในกุศลได พวกเธอก็ตองไมละเลยอเุบกขาในบุคคลเชนนี้ ฯ 
      [๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพวกเธอน้ันพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน 
 ไมวิวาทกัน ศึกษาอยู พึงเกิดการพูดเลนสํานวนกัน แขงขนักันดวยทิฐิ ผกูใจ 
 เจ็บกัน ไมเชื่อถือกัน ไมยินดตีอกันขึ้น พวกเธอพึงสําคัญภิกษุที่เปนฝายเดียว 
 กันในที่นั้นรูปใดวา วางาย พึงเขาไปหารูปน้ัน แลวกลาวแกเธออยางนี้วา ดูกร 
 ทานผูมีอายุ เร่ืองที่พวกเราพรอมเพรียงกัน ยนิดีตอกัน ไมววิาทกัน ศึกษาอยู 
 เกิดการพูดเลนสํานวนกัน แขงขันกันดวยทิฐิ ผูกใจเจ็บกัน ไมเชื่อถือกัน 
 ไมยินดีตอกันขึ้นนั้น พระสมณะเมือ่ทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เมื่อภิกษุจะชี้แจงโดยชอบ พึงชี้แจงอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ เร่ือง 
 ที่พวกเราพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน ศึกษาอยู เกิดการพูดเลน 
 สํานวนกัน แขงขันกันดวยทิฐิ ผูกใจเจ็บกัน ไมเชื่อถือกัน ไมยินดีตอกันขึ้น 
 นั้น พระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได ก็ภิกษุอื่นๆ จะพึงถามเธอวา 
 ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุไมละภาวะที่ดํารงอยูนีแ้ลวจะพึงทํานพิพานใหแจงไดหรือ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกร 
 ทานผูมีอายุ ภิกษุไมละภาวะที่ดํารงอยูนี้แลวแล จะพึงทํานิพพานใหแจงไมได 
 ตอนั้น พวกเธอสําคัญภิกษุอื่นๆ ที่เปนฝายเดียวกันรูปใดวา วางาย พึงเขาไป 
 หารูปน้ัน แลวกลาวแกเธออยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ เร่ืองที่พวกเราพรอมเพรียง 
 กัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน ศึกษาอยู เกิดการพูดเลนสํานวนกัน แขงขันกัน 
 ดวยทิฐิ ผูกใจเจ็บกัน ไมเชื่อถือกัน ไมยินดีตอกันขึ้นนั้น พระสมณะเมื่อทรง 
 ทราบจะพึงทรงติเตียนได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบ พึง 
 ชี้แจงอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ เร่ืองที่พวกเราพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน 
 ไมวิวาทกัน ศึกษาอยู เกิดการพูดเลนสํานวนกัน แขงขันกันดวยทิฐิ ผูกใจเจ็บ 
 กัน ไมเชื่อถือกนั ไมยินดีตอกนัขึ้นนั้น พระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงติเตียนได 
 ก็ภิกษุอื่นๆ จะพึงถามเธอวา ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุไมละภาวะที่ดํารงอยูนีแ้ลว 
 จะพึงทํานิพพานใหแจงไดหรือ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อจะพยากรณโดยชอบ 



 พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุไมละภาวะที่ดํารงอยูนี้แลวแล จะพึง 
 ทํานิพพานใหแจงไมได 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุอื่นๆ พึงถามเธออยางนี้วา ทานใหภิกษุเหลา 
 นี้ของพวกเรา ออกจากอกุศล ดํารงอยูในกุศลแลวหรือ ภิกษุเมื่อจะพยากรณ 
 โดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้า ดูกรทานผูมอีายุ ในเร่ืองนี้ ขาพเจาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกขาพเจา ขาพเจาฟงธรรม 
 ของพระองคแลว ไดกลาวแกภิกษุเหลานั้น ภิกษุเหลานั้นฟงธรรมแลว ออกจาก 
 อกุศล และดํารงอยูในกุศลไดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อพยากรณอยางนี้ 
 แล ชื่อวาไมยกตน ไมขมคนอื่น พยากรณธรรมสมควรแกธรรมดวย ทั้งการ 
 กลาวกอนและการกลาวตามกันอะไรๆ อันชอบดวยเหตุ ยอมไมถึงฐานะนาตําหนิ 
 ดวย ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                         จบ กินติสูตรที่ ๓ 
                         ------------- 
                      ๔. สามคามสูตร (๑๐๔) 
      [๕๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีห่มูบานสามคาม ในสักกชนบท 
 ก็สมัยนั้นแล นคิรนถ นาฏบุตรตายลงใหมๆ ที่เมืองปาวา เพราะการตายของ 
 นิครนถ นาฏบุตรนั้น พวกนิครนถแตกกันเปน ๒ พวก เกิดขัดใจทะเลาะวิวาท 
 กัน เสียดสีกันและกันดวยฝปากอยูวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึง 
 ธรรมวินัยนี้ ไฉนทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ทานปฏิบัติผิด เราปฏิบัติถูก ของ 
 เรามีประโยชน ของทานไมมีประโยชน คําที่ควรพูดกอน ทานพูดทีหลัง คําที่ 
 ควรพูดทีหลัง ทานพูดกอน ขอปฏิบัติที่เคยชินอยางดยีิ่งของทานกลายเปนผิด 
 แมวาทะของทานที่ยกขึ้นมา เราก็ขมได ทานจงเท่ียวแกคําพูดหรือจงถอนคําเสีย 
 ถาสามารถ นิครนถเหลานั้นทะเลาะกันแลว ความตายประการเดียวเทานั้นเปน 
 สําคัญ เปนไปในพวกนิครนถศิษยนาฏบุตร แมสาวกของนคิรนถ นาฏบุตรฝาย 
 คฤหัสถ ผูนุงขาวหมขาว ก็เปนผูเบ่ือหนาย คลายยินดี มีใจถอยกลับในพวก 
 นิครนถศิษยนาฏบุตร ดุจวาเบ่ือหนาย คลายยินดี มีใจถอยกลับในธรรมวินัย 
 ที่นิครนถนาฏบุตรกลาวผิด ใหรูผิด ไมใชนําออกจากทุกข ไมเปนไปเพ่ือความ 
 สงบ มิใชธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธใหรูทั่ว เปนสถูปที่พัง ไมเปนทีพ่ึ่ง 
 อาศัยได ฯ 
      [๕๒] คร้ังนั้นแล สมณุทเทสจุนทะ จําพรรษาท่ีเมืองปาวาแลวเขาไป 



 ยังบานสามคามหาทานพระอานนท กราบทานพระอานนทแลวน่ัง ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทดังนี้วา ขาแตทาน 
 ผูเจริญ นิครนถ นาฏบุตรตายลงใหมๆ ที่เมืองปาวา เพราะการตายของนิครนถ 
 นาฏบุตรนั้น พวกนิครนถจึงแตกกันเปน ๒ พวก เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกนั 
 เสียดสีกันดวยฝปากอยูวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ 
 ไฉนทานจักรูทัว่ถึงธรรมวินัยนี้ ทานปฏิบัติผิด เราปฏิบัติถูก ของเรามีประโยชน 
 ของทานไมมีประโยชน คําที่ควรพูดกอน ทานพูดทีหลัง คําที่ควรพูดทีหลัง 
 ทานพูดกอน ขอปฏิบัติที่เคยชินอยางดยีิ่งของทานกลายเปนผิด แมวาทะของทาน 
 ที่ยกขึ้นมา เราก็ขมได ทานจงเท่ียวแกคําพูดหรือจงถอนคําเสีย ถาสามารถ 
 นิครนถเหลานั้นทะเลาะกันแลว ความตายประการเดยีวเทานัน้เปนสําคัญ เปน 
 ไปในพวกนิครนถศิษยนาฏบุตร แมสาวกของนิครนถ นาฏบุตรฝายคฤหัสถ ผู 
 นุงขาวหมขาว ก็เปนผูเบ่ือหนาย คลายยินดี มีใจถอยกลับในพวกนิครนถศิษย 
 นาฏบุตร ดุจวาเบ่ือหนาย คลายยินดี มีใจถอยกลับในธรรมวินัย ที่นิครนถ 
 นาฏบุตรกลาวผิด ใหรูผิด ไมใชนําออกจากทกุข ไมเปนไปเพ่ือความสงบ มิใช 
 ธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธใหรูทั่ว เปนสถูปที่พัง ไมเปนที่พ่ึงอาศัยได เมื่อ 
 สมณุทเทสจุนทะกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระอานนทจึงกลาวดังนี้วา ดูกรจุนทะผูม ี
 อายุ เร่ืองนี้ มีเคาพอจะเฝาพระผูมีพระภาคได มาเถิด เราทั้ง ๒ จักเขาเฝา 
 พระผูมีพระภาค แลวกราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาค สมณุทเทสจุนทะรับคํา 
 ทานพระอานนทแลว ฯ 
      [๕๓] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทและสมณุทเทสจุนทะ เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคยังที่ประทับ คร้ันแลวถวายอภิวาทพระผูมพีระภาค นั่ง ณ ที่ควร 
 สวนขางหนึ่ง ทานพระอานนทพอน่ังเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ สมณุทเทสจนุทะน้ีกลาวอยางนี้วา ขาแตทาน 
 ผูเจริญ นิครนถ นาฏบุตรตายลงใหมๆ ที่เมืองปาวา เพราะการตายของนิครนถ 
 นาฏบุตรนั้น พวกนิครนถจึงแตกกันเปน ๒ พวก เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกนั 
 เสียดสีกันดวยฝปากอยูวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ฯลฯ 
 แมสาวกของนคิรนถ นาฏบุตรฝายคฤหัสถ ผูนุงขาวหมขาว ก็เปนผูเบ่ือหนาย 
 คลายยินดี มีใจถอยกลับในพวกนิครนถศิษยนาฏบุตร ดุจวาเบ่ือหนาย คลาย 
 ยินดี มีใจถอยกลับในธรรมวินัย ที่นิครนถ นาฏบุตร กลาวผิด ใหรูผิด ไมใช 
 นําออกจากทุกข ไมเปนไปเพ่ือความสงบ มิใชธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธให 
 รูทั่ว เปนสถูปที่พัง ไมเปนทีพ่ึ่งอาศัยได ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมี 
 ความดําริอยางนี้วา สมัยเมื่อพระผูมีพระภาคลวงลับไป ความวิวาทอยาไดเกิดขึ้น 
 ในสงฆเลย ความวิวาทน้ันมีแตเพ่ือไมเกื้อกลูแกชนมาก ไมใชสุขของชนมาก 



 ไมใชประโยชนของชนมาก เพ่ือไมเกื้อกลู เพ่ือความทุกขแกเทวดาและมนุษย ฯ 
      [๕๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธอจะสําคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน ธรรมเหลาใด อันเราแสดงแลวแกเธอทั้งหลายดวยความรูยิ่ง คือ สติ- 
 *ปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค 
 มีองค ๘ ดูกรอานนท เธอจะยงัเห็นภิกษุของเรา แมสองรูป มีวาทะตางกันได 
 ในธรรมเหลานี้หรือ ฯ 
      ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมเหลาใด อัน 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว แกขาพระองคทั้งหลายดวยความรูยิ่ง คือ สติปฏฐาน ๔ 
 สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ 
 ขาพระองคยังไมเห็นภิกษุแมสองรูป มีวาทะตางกันในธรรมเหลานี้ ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ มีไดแล ที่บุคคลทั้งหลายผูอาศัยพระผูมีพระภาคอยูนั้น พอสมัยพระผูม-ี 
 *พระภาคลวงลับไป จะพึงกอวิวาทใหเกิดในสงฆได เพราะเหตุอาชีวะอันยิง่หรือ 
 ปาติโมกขอันยิง่ ความวิวาทน้ันมีแตเพ่ือไมเกือ้กูลแกชนมาก ไมใชสุขของชนมาก 
 ไมใชประโยชนของชนมาก เพ่ือไมเกื้อกลู เพ่ือความทุกขแกเทวดาและมนุษย ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ความวิวาทที่เกิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกข 
 อันยิ่ง นั้นเล็กนอย สวนความวิวาทอันเกดิในสงฆ ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือ 
 ปฏิปทา ความวิวาทน้ันมีแตเพ่ือไมเกื้อกลูแกชนมาก ไมใชสขุของชนมาก ไมใช 
 ประโยชนของชนมาก เพ่ือไมเกื้อกูล เพ่ือความทุกขแกเทวดาและมนุษย ฯ 
      [๕๕] ดูกรอานนท มูลเหตุแหงความวิวาทน้ีมี ๖ อยาง ๖ อยางเปนไฉน 
 ดูกรอานนท 
      (๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมักโกรธ มีความผูกโกรธ ภิกษุที่เปน 
 ผูมักโกรธ มีความผูกโกรธนัน้ ยอมไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง แมใน 
 พระศาสดา แมในพระธรรม แมในพระสงฆอยู ทั้งไมเปนผูทําใหบริบูรณใน 
 สิกขา ภิกษุที่ไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง แมในพระศาสดา แมในพระธรรม 
 แมในพระสงฆอยู ทั้งไมเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขานั้น ยอมกอความวิวาทให 
 เกิดในสงฆ ซ่ึงเปนความวิวาท มีเพ่ือไมเกือ้กูลแกชนมาก ไมใชสุขของชนมาก 
 ไมใชประโยชนของชนมาก เพ่ือไมเกื้อกลู เพ่ือความทุกขแกเทวดาและมนุษย 
 ดูกรอานนท ถาหากพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเชนนี้ในภายใน 
 หรือในภายนอก พวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกนั้นเสียใน 
 ที่นั้น ถาพวกเธอพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเชนนี้ในภายในหรือในภาย 
 นอก พวกเธอพึงปฏิบัติไมใหมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกน้ันแล ลุกลามตอ 
 ไปในที่นั้น การละมูลเหตุแหงความวิวาทอนัลามกนี้ ยอมมีไดดวยอาการ 
 เชนนี้ ความไมลุกลามตอไปของมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกน้ี ยอมมีไดดวย 



 อาการเชนนี้ ฯ 
      [๕๖] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก 
      (๒) ภิกษุเปนผูมีความลบหลู มีความตีเสมอ... 
      (๓) ภิกษุเปนผูมีความริษยา มีความตระหน่ี... 
      (๔) ภิกษุเปนผูโออวด เปนผูมีมายา... 
      (๕) ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด... 
      (๖) ภิกษุเปนผูมีความเห็นเอาเอง มีความเชื่อถือผิวเผิน มคีวามถือร้ัน 
 สละคืนไดยาก ภิกษุที่เปนผูมีความเห็นเอาเอง มีความเชื่อถือผวิเผิน มีความถือ 
 ร้ัน สละคืนไดยากนั้น ยอมไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง แมในพระศาสดา 
 แมในพระธรรม แมในพระสงฆอยู ทั้งไมเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุที่ 
 ไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง แมในพระศาสดา แมในพระธรรม แมใน 
 พระสงฆอยู ทั้งไมเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขานั้น ยอมกอความวิวาทใหเกิดใน 
 สงฆ ซ่ึงเปนความวิวาท มีเพ่ือไมเกือ้กูลแกชนมาก ไมใชสุขของชนมาก ไมใช 
 ประโยชนของชนมาก เพ่ือไมเกื้อกูล เพ่ือความทุกขแกเทวดาและมนุษย ดูกร 
 อานนท ถาพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเชนนี้ในภายในหรือในภาย 
 นอก พวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกน้ันเสียในที่นัน้ ถา 
 พวกเธอพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหงความวิวาทเชนนี้ในภายในหรือในภายนอก พวก 
 เธอพึงปฏิบัติไมใหมูลเหตุแหงความวิวาทอนัลามกนั้นแล ลุกลามตอไปในที่นั้น 
 การละมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกนี้ ยอมมีไดดวยอาการเชนนี้ ความไมลุกลาม 
 ตอไปของมูลเหตุแหงความวิวาทอันลามกนี้ ยอมมีไดดวยอาการเชนนี้ ดูกรอานนท 
 เหลานี้แล มูลเหตุแหงความวิวาท ๖ อยาง ฯ 
      [๕๗] ดูกรอานนท อธิกรณนี้มี ๔ อยาง ๔ อยางเปนไฉน คือ วิวาทา 
 ธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธกิรณ ดูกรอานนท เหลานี้แล 
 อธิกรณ ๔ อยาง ฯ 
      ดูกรอานนท ก็อธิกรณสมถะนี้มี ๗ อยางแล คือ เพ่ือระงับอธิกรณอัน 
 เกิดแลวๆ สงฆพึงใชสัมมุขาวนิัย สติวินัย อมุฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ 
 เยภุยยสกิา ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ ฯ 
      [๕๘] ดูกรอานนท ก็สัมมขุาวินัยเปนอยางไร คือ พวกภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ ยอมวิวาทกัน วาเปนธรรมหรือมิใชธรรม วาเปนวินัยหรือมิใชวินัย ดูกร 
 อานนท ภิกษุเหลานั้นทั้งหมดแล พึงพรอมเพรียงกันประชุมพิจารณาแบบแผน 
 ธรรม คร้ันพิจารณาแลว พึงใหอธิกรณนั้นระงับโดยอาการที่เร่ืองลงกันไดในแบบ 
 แผนธรรมนั้น ดูกรอานนท อยางนี้แล เปนสมัมุขาวินัย ก็แหละความระงับ 
 อธิกรณบางอยางในธรรมวินัยนี้ ยอมมีไดดวยสัมมุขาวินัยอยางนี้ ฯ 



      [๕๙] ดูกรอานนท ก็เยภุยยสิกาเปนอยางไร คือ ภิกษุเหลาน้ันไมอาจ 
 ระงับอธิกรณนั้นในอาวาสนั้นได พึงพากันไปยังอาวาสที่มภิีกษุมากกวา ภิกษุ 
 ทั้งหมดพึงพรอมเพรียงกันประชุมในอาวาสน้ัน คร้ันแลวพึงพิจารณาแบบแผนธรรม 
 คร้ันพิจารณาแลว พึงใหอธิกรณนั้นระงับโดยอาการที่เร่ืองลงกันไดในแบบแผน 
 ธรรมน้ัน ดูกรอานนท อยางนีแ้ล เปนเยภุยยสิกา ก็แหละ ความระงับอธิกรณ 
 บางอยางในธรรมวินัยนี้ ยอมมีไดดวยเยภุยยสิกาอยางนี้ ฯ 
      [๖๐] ดูกรอานนท ก็สติวินัยเปนอยางไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 โจทภิกษุดวยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก หรือใกลเคียงปาราชิกวา ทาน 
 ผูมีอายุระลึกไดหรือไมวา ทานตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือปาราชิกหรือใกลเคียง 
 ปาราชิกแลว ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจาระลึกไมไดเลย 
 วา ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก เมือ่เปน 
 เชนนี้ สงฆตองใหสติวินัยแกภิกษุนั้นแล ดูกรอานนท อยางนี้แล เปนสติวินัย 
 ก็แหละความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินัยนี้ ยอมมไีดดวยสติวินัยอยางนี้ ฯ 
      [๖๑] ดูกรอานนท ก็อมูฬหวินัยเปนอยางไร คือ พวกภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ โจทภิกษุดวยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชกิวา 
 ทานผูมีอายุ จงระลึกดูเถิดวาทานตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือ 
 ใกลเคียงปาราชิกแลว ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา ทานผูมีอายุทัง้หลาย ขาพเจา 
 ระลึกไมไดเลยวา ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคยีง 
 ปาราชิก ภิกษุผูโจทน้ันปลอบโยนเธอผูกําลังทําลายอยูนี้วา เอาเถอะ ทานผูมีอาย ุ
 จงรูตัวใหดีเถิด เผื่อจะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล 
 เคียงปาราชิกแลว ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ทานผูมีอายทุั้งหลาย ขาพเจาถึงความ 
 เปนบา ใจฟุงซานแลว กรรมอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก ขาพเจาผูเปน 
 บาไดประพฤติลวง และไดพูดละเมดิไป ขาพเจาระลึกมันไมไดวา ขาพเจาผูหลง 
 ทํากรรมนี้ไปแลว เมื่อเปนเชนนี้ สงฆตองใหอมุฬหวินัยแกภิกษุนั้นแล ดูกร 
 อานนท อยางนี้แล เปนอมูฬหวินัย ก็แหละ ความระงับอธิกรณบางอยางใน 
 ธรรมวินัยนี้ ยอมมีไดดวยอมฬูหวินัยอยางนี ้ฯ 
      [๖๒] ดูกรอานนท ก็ปฏิญญาตกรณะเปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ ถูกโจทหรือไมถูกโจทก็ตาม ยอมระลกึและเปดเผยอาบัติได เธอพึงเขา 
 ไปหาภิกษุผูแกกวา หมจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง แลวไหวเทานั่งกระหยงประคอง 
 อัญชลี กลาวแกภิกษุนั้นอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาตองอาบัติชื่อนี้แลว 
 ขอแสดงคืนอาบัตินั้น ภิกษุผูแกกวานั้นกลาวอยางนี้วา ทานเห็นหรือ เธอตอบวา 
 ขาพเจาเห็น ภิกษุผูแกกวานั้นกลาววา ทานพึงถึงความสํารวมตอไปเถิด เธอกลาว 
 วา ขาพเจาจักถึงความสํารวม ดูกรอานนท อยางนี้แล เปนปฏิญญาตกรณะ 



 ก็แหละ ความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินัยนี้ ยอมมไีดดวยปฏิญญาตกรณะ 
 อยางนี้ ฯ 
      [๖๓] ดูกรอานนท ก็ตัสสปาปยสิกาเปนอยางไร คือ พวกภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ โจทภิกษุดวยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก 
 วา ทานผูมีอายรุะลึกไดหรือไมวา ทานตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก 
 หรือใกลเคียงปาราชิกแลว ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจา 
 ระลึกไมไดเลยวา ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคยีง 
 ปาราชิก ภิกษุผูโจทน้ันปลอบโยนเธอผูกําลังทําลายอยูนี้วา เอาเถอะ ทานผูมีอาย ุ
 จงรูตัวใหดีเถิด เผื่อจะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคยีง 
 ปาราชิกแลว ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ทานผูมอีายุทั้งหลาย ขาพเจาระลึกไมไดเลย 
 วา ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก แต 
 ขาพเจาระลึกไดวา ขาพเจาตองอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กนอย ภิกษุผูโจทกนั้นปลอบโยน 
 เธอผูกําลังทําลายอยูนี้วา เอาเถอะ ทานผูมอีายจุงรูตัวใหดีเถิด เผื่อจะระลึกไดวา 
 ตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชกิแลว ภิกษุนั้นกลาว 
 อยางนี้วา ทานผูมีอายทุั้งหลาย อันที่จริง ขาพเจาตองอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กนอย 
 ไมถูกใครถามยังรับ ไฉนขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล 
 เคียงปาราชิกแลว ถูกถาม จักไมรับเลา ภิกษุผูโจทกนั้นกลาวอยางนี้วา ทานผูมีอาย ุ
 ก็ทานตองอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กนอย ไมถูกถามยังไมรับ ไฉนทานตองอาบัติหนัก 
 เห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว ไมถูกถามจักรับเลา เอาเถอะ 
 ทานผูมีอายุ จงรูตัวใหดีเถิด เผื่อจะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ 
 ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชกิแลว ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งหลาย 
 ขาพเจากําลังระลึกไดแล ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล 
 เคียงปาราชิกแลว คําที่วา ขาพเจาระลึกไมไดวา ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ 
 คือ ปาราชิกหรือใกลเคยีงปาราชิกนี้ ขาพเจาพูดพลั้งพูดพลาดไป ดูกรอานนท 
 อยางนี้แล เปนตัสสปาปยสิกา ก็แหละ ความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินัย 
 นี้ ยอมมีไดดวยตัสสปาปยสิกาอยางนี้ ฯ 
      [๖๔] ดูกรอานนท ก็ติณวัตถารกะเปนอยางไร คือ พวกภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู ไดประพฤติลวงและไดพูดละเมิดกรรมอัน 
 ไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก ภิกษุเหลานั้นทั้งหมด พึงพรอมเพรียงกันประชุม 
 คร้ันแลว ภิกษุผูฉลาดในบรรดาภิกษุที่เปนฝายเดยีวกัน พึงลุกจากอาสนะ หมจีวร 
 เฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี ประกาศใหสงฆทราบวา ขาแตสงฆผูเจริญ 
 ขอสงฆจงฟงขาพเจา เราทั้งหลายในท่ีนี้ เกดิขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู ไดประพฤติ 
 ลวง และไดพูดละเมดิกรรมอนัไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก ถาสงฆมีความ 



 พร่ังพรอมถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานผูมีอายุเหลานี้และของตน ยกเวน 
 อาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่พัวพันกับคฤหัสถ ดวยวินัยเพียงดังวากลบไวดวย 
 หญา ในทามกลางสงฆ เพ่ือประโยชนแกทานผูมีอายเุหลาน้ีและแกตน ตอนั้น 
 ภิกษุผูฉลาดในบรรดาภิกษุที่เปนฝายเดียวกนัอีกฝายหนึ่ง พึงลุกจากอาสนะ หมจีวร 
 เฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี ประกาศใหสงฆทราบวา ขาแตสงฆผูเจริญ 
 ขอสงฆจงฟงขาพเจา เราทั้งหลายในท่ีนี้ เกดิขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู ไดประพฤติ 
 ลวง และไดพูดละเมดิกรรมอนัไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก ถาสงฆมีความ 
 พร่ังพรอมถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานผูมีอายุเหลานี้และของตน ยก 
 เวนอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่พัวพันกับคฤหัสถ ดวยวินัยเพียงดังวากลบไว 
 ดวยหญา ในทามกลางสงฆ เพ่ือประโยชนแกทานผูมีอายุเหลานี้และแกตน ดูกร 
 อานนท อยางนี้แล เปนติณวัตถารกะ ก็แหละ ความระงับอธิกรณบางอยางใน 
 ธรรมวินัยนี้ ยอมมีไดดวยติณวัตถารกะอยางนี้ ฯ 
      [๖๕] ดูกรอานนท ธรรมเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอ 
 ความรัก กอความเคารพ เปนไปเพ่ือสงเคราะหกัน เพ่ือไมวิวาทกัน เพ่ือความ 
 พรอมเพรียงกัน เพ่ือเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันนี้มี ๖ อยาง ๖ อยางเปนไฉน 
      (๑) ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีกายกรรมประกอบดวยเมตตา 
 ปรากฏในเพ่ือนรวมประพฤติพรหมจรรย ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลับ นี้คือธรรมเปน 
 ที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความรัก กอความเคารพ เปนไปเพ่ือ 
 สงเคราะหกัน เพ่ือไมวิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงกัน เพ่ือเปนอันหนึ่งอนัเดียว 
 กัน ประการหน่ึง ฯ 
      (๒) ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีวจีกรรมประกอบดวยเมตตา 
 ปรากฏในเพ่ือนรวมประพฤติพรหมจรรย ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรม 
 เปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกนั เปนเหตุกอความรัก กอความเคารพ เปนไปเพ่ือ 
 สงเคราะหกัน เพ่ือไมวิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงกัน เพ่ือเปนอันหนึ่งอนั 
 เดียวกัน ฯ 
      (๓) ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีมโนกรรมประกอบดวย 
 เมตตา ปรากฏในเพ่ือนรวมพรหมจรรย ทั้งในที่แจง ทั้งในทีล่ับ นี้ก็ธรรมเปน 
 ที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความรัก กอความเคารพ เปนไปเพ่ือ 
 สงเคราะหกัน เพ่ือไมวิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงกัน เพ่ือเปนอันหนึ่งอนั 
 เดียวกัน ฯ 
      (๔) ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีลาภใดๆ เกิดโดยธรรม 
 ไดแลวโดยธรรม ที่สุดแมเพียงอาหารติดบาตร เปนผูไมแบงกนัเอาลาภเห็นปาน 
 นั้นไวบริโภคแตเฉพาะผูเดียว ยอมเปนผูบริโภคเฉลี่ยทั่วไปกับเพ่ือนรวมประพฤติ 



 พรหมจรรยผูมีศีล นี้ก็ธรรมเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความรัก 
 กอความเคารพ เปนไปเพ่ือสงเคราะหกัน เพ่ือไมวิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียง 
 กัน เพ่ือเปนอนัหนึ่งอันเดียวกัน ฯ 
      (๕) ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุถึงความเปนผูเสมอกันโดย 
 ศีล ในศีลทั้งหลาย ที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท อันวิญู 
 ชนสรรเสริญ อันตัณหาและทฐิิไมแตะตอง เปนไปพรอมเพ่ือสมาธิ เห็นปานนั้น 
 กับเพ่ือนรวมประพฤติพรหมจรรยอยู ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลบั นี้ก็ธรรมเปนที่ต้ัง 
 แหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความรัก กอความเคารพ เปนไปเพ่ือสงเคราะห 
 กัน เพ่ือไมวิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงกัน เพ่ือเปนอันหน่ึงอันเดยีวกัน ฯ 
      (๖) ดูกรอานนท ประการอื่นๆ ยังมีอีก ภิกษุถึงความเปนผูเสมอกัน 
 โดยทิฐิ ในทิฐิที่เปนของพระอริยะ อันนําออก ชักนําผูกระทาํตามเพ่ือความสิ้น 
 ทุกขโดยชอบ เห็นปานนั้น กับเพ่ือนรวมประพฤติพรหมจรรยอยู ทั้งในที่แจง ทั้ง 
 ในที่ลับ นี้ก็ธรรมเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน เปนเหตุกอความรัก กอความเคารพ 
 เปนไปเพ่ือสงเคราะห เพ่ือไมวิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงกัน เพ่ือเปนอันหนึ่ง 
 อันเดียวกัน ฯ 
      ดูกรอานนท นี้แล ธรรม ๖ อยาง เปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน เปน 
 เหตุกอความรัก กอความเคารพ เปนไปเพ่ือสงเคราะหกัน เพ่ือไมวิวาทกัน 
 เพ่ือความพรอมเพรียงกัน เพ่ือเปนอันหนึ่งอนัเดียวกัน ฯ 
      [๖๖] ดูกรอานนท ถาพวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมทั้ง ๖ อยางนี ้
 ประพฤติอยู พวกเธอจะยังเห็นทางวากลาวพวกเราได นอยกต็าม มากก็ตาม 
 ซ่ึงจะอดกลั้นไวไมไดละหรือ ฯ 
      ทานพระอานนทกราบทูลวา ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรอานนท เพราะฉะน้ันแล พวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมทั้ง 
 ๖ อยางนี้ ประพฤติเถิด ขอนั้นจักเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขแกพวกเธอ 
 ตลอดกาลนาน ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                       จบ สามคามสูตร ที่ ๔ 
                       ----------------- 
                      ๕. สุนักขัตตสูตร (๑๐๕) 
      [๖๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กฏูาคารศาลา ในปามหาวัน เขต 
 พระนครเวสาลี ก็สมัยนั้นแล มีภิกษุมากดวยกันทูลพยากรณอรหัตผลในสํานัก 



 ของพระผูมีพระภาควา พวกขาพระองครูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
 กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
      [๖๘] พระสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร ไดทราบขาววา มีภิกษุมากดวยกันได 
 ทูลพยากรณอรหัตผล ในสํานักของพระผูมีพระภาควา พวกขาพระองครูชัดวา 
 ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความ 
 เปนอยางนี้มิไดมี จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระ 
 ผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูม ี
 พระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดทราบขาวดังนี้วา มีภิกษุมาก 
 ดวยกันไดทูลพยากรณอรหัตผลในสํานักของพระผูมีพระภาควา พวกขาพระองครู 
 ชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่น 
 เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ขาแตพระองคผูเจริญ พวกภิกษุที่ทูลพยากรณอรหัตผล 
 ในสํานักของพระผูมีพระภาคดังนั้น ไดทูลพยากรณอรหัตผลโดยชอบหรือ หรือวา 
 ภิกษุบางเหลาในพวกนี้ไดทูลพยากรณอรหัตผล ดวยความสาํคัญวาตนไดบรรลุ ฯ 
      [๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสุนักขัตตะ พวกภิกษุที่พยากรณ 
 อรหัตผลในสํานักของเราวา พวกขาพระองครูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู 
 จบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี นั้น ม ี
 บางเหลาในพวกน้ีไดพยากรณอรหัตผลโดยชอบแท แตก็มีภิกษุบางเหลาในที่นี้ 
 ไดพยากรณอรหัตผล ดวยความสําคัญวา ตนไดบรรลุบาง ดูกรสุนักขัตตะ ใน 
 ภิกษุเหลานั้น ภิกษุพวกท่ีพยากรณอรหัตผลโดยชอบแทนั้น ยอมมีอรหัตผล 
 จริงทีเดียว สวนในภิกษุพวกท่ีพยากรณอรหัตผลดวยความสําคัญวาตนไดบรรลุนั้น 
 ตถาคตมีความดําริอยางนี้วา จกัแสดงธรรมแกเธอ ดูกรสุนักขัตตะ ในเร่ืองนี้ 
 ตถาคตมีความดําริวา จักแสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้นดวยประการฉะนี้ แตถาธรรม 
 วินัยนี้มีโมฆบุรุษบางพวกคิดแตงปญหาเขามาถามตถาคต ขอที่ตถาคตมีความดําริ 
 ในภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา จักแสดงธรรมแกเธอน้ัน ก็จะเปนอยางอื่นไป ฯ 
      พระสุนักขัตตะทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต ขณะนี้เปนกาลสมควร 
 แลวๆ ที่พระผูมีพระภาคจะทรงแสดงธรรม ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาค 
 แลว จักทรงจําไว ฯ 
      พ. ดูกรสุนักขัตตะ ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
 ตอไป ฯ 
      พระสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร ทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      [๗๐] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรสุนักขัตตะ กามคุณนี้มี ๕ 
 อยางแล ๕ อยางเปนไฉน คือ 
      (๑) รูปที่รูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก 



 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
      (๒) เสียงที่รูไดดวยโสต อนันาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
      (๓) กลิ่นทีรู่ไดดวยฆานะ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
      (๔) รสที่รูไดดวยชิวหา อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
      (๕) โผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
 เปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
      ดูกรสุนักขัตตะ นี้แลกามคุณ ๕ อยาง ฯ 
      [๗๑] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ปุริสบุคคลบางคนในโลกน้ี พึงเปนผูนอม 
 ใจไปในโลกามสิ นั่นเปนฐานะท่ีมีไดแล ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในโลกามิส 
 ถนัดแตเร่ืองที่เหมาะแกโลกามสิเทานั้น ยอมตรึก ยอมตรองธรรมอันควรแก 
 โลกามิส คบแตคนชนิดเดียวกัน และถึงความใฝใจกับคนเชนนั้น แตเมื่อมีใคร 
 พูดเร่ืองเกี่ยวกบัอาเนญชสมาบัติ ยอมไมสนใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมต้ังจิตรับรู 
 ไมคบคนชนิดน้ัน และไมถึงความใฝใจกับคนชนิดน้ัน เปรียบเหมือนคนที่จากบาน 
 หรือนิคมของตนไปนาน พบบุรุษคนใดคนหน่ึงผูจากบานหรือนิคมนั้นไปใหมๆ 
 ตองถามบุรุษน้ันถึงเร่ืองที่บานหรือนิคมนั้นมีความเกษม ทาํมาหากินดี และม ี
 โรคภัยไขเจ็บนอย บุรุษน้ันพึงบอกเร่ืองที่บานหรือนิคมนั้นมีความเกษม ทาํมาหา- 
 *กินดี และมโีรคภัยไขเจ็บนอยแกเขา ดกูรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน เขาจะพึงสนใจฟงบุรุษน้ัน เงี่ยโสตสดับ ต้ังจิตรับรู คบบุรุษน้ัน 
 และถึงความใฝใจกับบุรุษน้ันบางไหมหนอ ฯ 
      สุ. แนนอน พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขอที่ปุริสบุคคลบางคนใน 
 โลกนี้ พึงเปนผูนอมใจไปในโลกามิส นั่นเปนฐานะที่มีไดแล ปุริสบุคคลผูนอม 
 ใจไปในโลกามสิ ถนัดแตเร่ืองที่เหมาะแกโลกามิสเทานั้น ยอมตรึก ยอมตรอง 
 ธรรมอันควรแกโลกามิส คบแตคนชนิดเดียวกัน และถึงความใฝใจกับคนเชนนั้น 
 แตเมื่อมีใครพูดเร่ืองเกีย่วกับอาเนญชสมาบัติ ยอมไมสนใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ 
 ไมต้ังจิตรับรู ไมคบคนชนิดน้ัน และไมถึงความใฝใจกับคนชนิดน้ัน บุคคลที่ 
 เปนอยางนี้นั้น พึงทราบเถิดวา เปนปุริสบุคคลผูนอมใจไปในโลกามิส ฯ 
      [๗๒] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ปุริสบุคคลบางคนในโลกน้ี พึงเปนผูนอม 
 ใจไปในอาเนญชสมาบัติ นั่นเปนฐานะท่ีมีไดแล ปุริสบุคคลผูนอมใจไปใน 
 อาเนญชสมาบัติ ถนัดแตเร่ืองที่เหมาะแกอาเนญชสมาบัติเทานั้น ยอมตรึก ยอม 



 ตรองธรรมอันควรแกอาเนญชสมาบัติ คบแตคนชนิดเดียวกัน และถึงความใฝใจ 
 กับคนเชนนั้น แตเมื่อมีใครพูดเร่ืองเกีย่วกับโลกามิส ยอมไมสนใจฟง ไมเงี่ย 
 โสตสดับ ไมต้ังจิตรับรู ไมคบคนชนิดน้ัน และไมถึงความใฝใจกับคนชนิดนั้น 
 เปรียบเหมือนใบไมเหลือง หลุดจากขั้วแลว ไมอาจเปนของเขียวสดได ฉันใด 
 ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อความเกี่ยวของในโลกามิสของปุริส- 
 *บุคคลผูนอมใจไปในอาเนญชสมาบัติหลุดไปแลว บุคคลที่เปนอยางนี้นั้น พึงทราบ 
 เถิดวา เปนปุริสบุคคลผูนอมใจไปในอาเนญชสมาบัติ พรากแลวจากความเกีย่ว- 
 *ของในโลกามสิ ฯ 
      [๗๓] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ปุริสบุคคลบางคนในโลกน้ี พึงเปนผูนอม 
 ใจไปในอากิญจัญญายตนสมาบัติ นั่นเปนฐานะที่มีไดแล ปุริสบุคคลผูนอมใจไป 
 ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ ถนัดแตเร่ืองที่เหมาะแกอากิญจญัญายตนสมาบัติ 
 เทานั้น ยอมตรึก ยอมตรอง ธรรมอันควรแกอากิญจัญญายตนสมาบัติ คบแตคน 
 ชนิดเดยีวกัน และถึงความใฝใจกับคนเชนนัน้ แตเมื่อมีใครพูดเร่ืองเกี่ยวกบั 
 อาเนญชสมาบัติ ยอมไมสนใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมต้ังจิตรับรู ไมคบคน 
 ชนิดน้ัน และไมถึงความใฝใจกับคนชนิดนั้น เปรียบเหมือนศิลากอน แตกออก 
 เปน ๒ ซีกแลว ยอมเปนของเชื่อมกันใหสนิทไมได ฉันใด ดูกรสุนักขัตตะ 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อความเกี่ยวของในอาเนญชสมาบัติของปุริสบุคคลผูนอม 
 ใจไปในอากิญจัญญายตนสมาบัติแตกไปแลว บุคคลที่เปนอยางนี้นั้น พึงทราบ 
 เถิดวา เปนปุริสบุคคลผูนอมใจไปในอากิญจัญญายตนสมาบัติ พรากแลวจากความ 
 เกี่ยวของในอาเนญชสมาบัติ ฯ 
      [๗๔] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ปุริสบุคคลบางคนในโลกน้ี พึงเปนผูนอม 
 ใจไปในเนวสญัญานาสัญญายตนสมาบัติ นั่นเปนฐานะท่ีมไีดแล ปุริสบุคคลผู 
 นอมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ถนัดแตเร่ืองที่เหมาะแกเนวสัญญา- 
 *นาสัญญายตนสมาบัติ ยอมตรึก ยอมตรอง ธรรมอันควรแกเนวสัญญานาสัญญา- 
 *ยตนสมาบัติ คบแตคนเชนเดียวกัน และถึงความใฝใจกับคนเชนนั้น แตเมือ่มีใคร 
 พูดถึงเร่ืองเกี่ยวกับอากิญจัญญายตนสมาบัติ ยอมไมสนใจฟง ไมเงี่ยโสตสดบั 
 ไมต้ังจิตรับรู ไมคบคนชนิดน้ัน และไมถึงความใฝใจกับคนชนิดน้ัน เปรียบ 
 เหมือนคนบริโภคโภชนะที่ถูกใจอิ่มหนําแลว พึงทิ้งเสีย ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน เขาจะพึงมีความปรารถนาในภัตนั้นบางไหมหนอ ฯ 
      สุ. ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      สุ. เพราะวาภัตโนน ตนเองรูสึกวา เปนของปฏิกูลเสียแลว ฯ 
      พ. ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อความเกีย่วของในอากิญ- 



 *จัญญายตนสมาบัติ อันปุริสบุคคลผูนอมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
 คายไดแลว บุคคลที่เปนอยางนี้นั้น พึงทราบเถิดวา เปนปุริสบุคคลผูนอมใจไป 
 ในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ พรากแลวจากความเกีย่วของในอากญิจัญ- 
 *ญายตนสมาบัติ ฯ 
      [๗๕] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ปุริสบุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูนอมใจ 
 ไปในนิพพานโดยชอบ นั่นเปนฐานะท่ีมีไดแล ปุริสบุคคลผูนอมใจไปในนพิพาน 
 โดยชอบ ถนัดแตเร่ืองที่เหมาะแกนิพพานโดยชอบเทานั้น ยอมตรึก ยอมตรอง 
 ธรรมอันควรแกนิพพานโดยชอบ คบแตคนเชนเดียวกัน และถึงความใฝใจกบั 
 คนเชนนั้น แตเมื่อมีใครพูดถึงเร่ืองเกีย่วกับเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ยอม 
 ไมสนใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมต้ังจิตรับรู ไมคบคนชนิดน้ันและไมถึงความ 
 ใฝใจกับคนชนิดนั้น เปรียบเหมือนตาลยอดดวนไมอาจงอกงามไดอีก ฉันใด 
 ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อความเกี่ยวของในเนวสัญญานาสัญญา- 
 *ยตนสมาบัติ อันปุริสบุคคลผูนอมใจไปในนิพพานโดยชอบตัดขาดแลว ถอนราก 
 ขึ้นแลว ไมมีเหตุต้ังอยูไดดังตนตาล ถึงความเปนไปไมไดแลว มีความไมเกิด 
 ตอไปเปนธรรมดา บุคคลที่เปนอยางนี้นั้น พึงทราบเถิดวาเปนปุริสบุคคลผูนอม 
 ใจไปในนิพพานโดยชอบ พรากแลวจากความเกี่ยวของในเนวสัญญานาสัญญา- 
 *ยตนสมาบัติ ฯ 
      [๗๖] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมีความดําริ 
 อยางนี้วา พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล โทษอันเปนพิษคืออวิชชา ยอม 
 งอกงามไดดวยฉันทราคะและพยาบาท เราละลูกศรคือตัณหาน้ันไดแลว กําจัด 
 โทษอันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว จึงเปนผูมใีจนอมไปในนพิพานโดยชอบ นั่น 
 เปนฐานะท่ีมีไดแล สิ่งที่เปนผลเบ้ืองตนพึงมีไดอยางนี้ คือ เธอประกอบเนืองๆ 
 ซ่ึงอารมณอันไมเปนที่สบายของใจอันนอมไปในนิพพานโดยชอบ ไดแกประกอบ 
 เนืองๆ ซ่ึงทัสสนะคือรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ ประกอบเนืองๆ ซ่ึงเสียง 
 อันไมเปนที่สบายดวยโสต ประกอบเนืองๆ ซ่ึงกลิ่นอันไมเปนที่สบายดวยฆานะ 
 ประกอบเนืองๆ ซ่ึงรสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหา ประกอบเนืองๆ ซ่ึงโผฏฐัพพะ 
 อันไมเปนที่สบายดวยกาย ประกอบเนืองๆ ซ่ึงธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวย 
 มโน เมื่อเธอประกอบเนืองๆ ซ่ึงทัสสนะคือรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ ซ่ึง 
 เสียงอันไมเปนที่สบายดวยโสต ซ่ึงกลิ่นอันไมเปนที่สบายดวยฆานะ ซ่ึงรสอันไม 
 เปนที่สบายดวยชิวหา ซ่ึงโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบายดวยกาย ซ่ึงธรรมารมณอัน 
 ไมเปนที่สบายดวยมโนแลว ราคะพึงตามกําจัดจิต เธอมีจิตถูกราคะตามกําจดั 
 แลว พึงเขาถึงความตาย หรือทุกขปางตาย เปรียบเหมือนบุรุษถูกลูกศรที่มีอาพิษ 
 อาบไวอยางหนาแลว มิตรอํามาตย ญาติสาโลหิตของเขาใหหมอผาตัดรักษา หมอ 



 ผาตัดใชศาตราชําแหละปากแผลของเขา คร้ันแลวใชเคร่ืองตรวจคนหาลูกศร แลว 
 ถอนลูกศรออก กําจัดโทษคือพิษที่ยังมีเชื้อเหลอืติดอยู จนรูวาไมมีเชือ้เหลือติด 
 อยู จึงบอกอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ เราถอนลูกศรใหทานเสร็จแลว โทษ 
 คือพิษเราก็กําจัดจนไมมเีชื้อเหลือติดอยูแลว ทานหมดอันตราย และพึงบริโภค 
 โภชนะที่สบายได เมื่อทานจะบริโภคโภชนะที่แสลง ก็อยาใหแผลตองกําเริบ 
 และทานตองชะแผลทกุเวลา ทายาสมานปากแผลทุกเวลา เมื่อทานชะแผลทุก 
 เวลา ทายาสมานปากแผลทุกเวลา อยาใหน้ําเหลืองและเลือดรัดปากแผลได 
 และทานอยาเที่ยวตากลมตากแดดไปเนืองๆ เมื่อทานเที่ยวตากลม ตากแดดไป 
 เนืองๆ แลวก็อยาใหละอองและของโสโครกติดตามทําลายปากแผลได ดูกรพอ 
 มหาจําเริญ ทานตองคอยรักษาแผลอยูจนกวาแผลจะประสานกัน บุรุษน้ันมีความ 
 คิดอยางนี้วา หมอถอนลูกศรใหเราเสร็จแลว โทษคือพิษหมอก็กําจัดจนไมมีเชื้อ 
 เหลือติดอยูแลว เราหมดอันตราย เขาจึงบริโภคโภชนะที่แสลง เมื่อบริโภคโภชนะ 
 ที่แสลงอยู แผลก็กําเริบ และไมชะแผลทุกเวลา ไมทายาสมานปากแผลทุก 
 เวลา เมื่อเขาไมชะแผลทุกเวลา ไมทายาสมานปากแผลทุกเวลา น้ําเหลือง 
 และเลือดก็รัดปากแผล และเขาเที่ยวตากลม ตากแดด ไปเนืองๆ เมื่อเขาเที่ยว 
 ตากลม ตากแดดไปเนืองๆ แลว ปลอยใหละอองและของโสโครกติดตาม 
 ทําลายปากแผลได ไมคอยรักษาแผลอยู จนแผลประสานกันไมได เพราะ 
 เขาทําสิ่งที่แสลงนี้แล แผลจึงถึงความบวมไดดวยเหตุ ๒ ประการคือ ไม 
 กําจัดของไมสะอาดและโทษคือพิษอันยังมีเชือ้เหลือติดอยู เขามีแผลถึงความ 
 บวมแลว พึงเขาถึงความตาย หรือทุกขปางตายได ฉันใด ดูกรสุนักขัตตะ ฉัน 
 นั้นเหมือนกันแล ขอที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมีความดําริอยางนี้วา 
 พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล โทษอันเปนพิษคืออวิชชายอมงอกงามได 
 ดวยฉันทราคะและพยาบาท เราละลูกศรคือตัณหาน้ันไดแลว กําจัดโทษ 
 อันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว จึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ นั่นเปน 
 ฐานะที่มีได สิง่ที่เปนผลเบ้ืองตนพึงมีไดอยางนี้ คือ เธอประกอบเนืองๆ ซ่ึง 
 อารมณอันไมเปนที่สบายของใจอันนอมไปในนิพพานโดยชอบ ไดแกประกอบ 
 เนืองๆ ซ่ึงทัสสนะคือรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ ประกอบเนืองๆ ซ่ึงเสียง 
 อันไมเปนที่สบายดวยโสต ประกอบเนืองๆ ซ่ึงกลิ่นอันไมเปนที่สบายดวยฆานะ 
 ประกอบเนืองๆ ซ่ึงรสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหา ประกอบเนืองๆ ซ่ึง 
 โผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบายดวยกาย ประกอบเนืองๆ ซ่ึงธรรมารมณอันไม 
 เปนที่สบายดวยมโน เมือ่เธอประกอบเนืองๆ ซ่ึงทัสสนะ คือ รูปอันไมเปน 
 สบายดวยจักษุ  ซ่ึงเสียงอันไมเปนที่สบายดวยโสต ซ่ึงกลิ่นอันไมเปนที่สบาย 
 ดวยฆานะ ซ่ึงรสอันไมเปนทีส่บายดวยชิวหา ซ่ึงโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบาย 



 ดวยกาย ซ่ึงธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโนแลว ราคะพึงตามกําจัดจิต 
 เธอมีจิตถูกราคะตามกําจัดแลว พึงเขาถึงความตาย หรือทุกขปางตาย 
      ดูกรสุนักขัตตะ ก็ความตายนี้ในวินัยของพระอริยะ ไดแกลักษณะที่ภิกษุ 
 บอกคืนสิกขาแลวเวียนมาเพ่ือหีนเพศ สวนทุกขปางตายนี้ ไดแกลักษณะทีภิ่กษุ 
 ตองอาบัติมัวหมองขอใดขอหน่ึง ฯ 
      [๗๗] ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมีความดําริ 
 อยางนี้วา พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล โทษอันเปนพิษคืออวิชชา ยอม 
 งอกงามไดดวยฉันทราคะและพยาบาท เราละลูกศรคือตัณหาน้ันไดแลว กําจัดโทษ 
 อันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว จึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ นั่นเปน 
 ฐานะที่มีไดแล เมื่อใจนอมไปในนิพพานโดยชอบนั่นแล เธอไมประกอบเนืองๆ 
 ซ่ึงอารมณอันไมเปนที่สบายของใจอันนอมไปในนิพพานโดยชอบแลว ไดแกไม 
 ประกอบเนืองๆ ซ่ึงทัสสนะคือรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ ไมประกอบเนืองๆ 
 ซ่ึงเสียงอันไมเปนที่สบายดวยโสต ไมประกอบเนืองๆ ซ่ึงกลิ่นอันไมเปนทีส่บาย 
 ดวยฆานะ ไมประกอบเนืองๆ ซ่ึงรสอันไมเปนที่สบายดวยชวิหา ไมประกอบ 
 เนืองๆ ซ่ึงโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบายดวยกาย ไมประกอบเนืองๆ ซ่ึงธรรมา- 
 *รมณอันไมเปนที่สบายดวยมโน เมื่อเธอไมประกอบเนืองๆ ซ่ึงทัสสนะคือรูปอัน 
 ไมเปนที่สบายดวยจักษุ ซ่ึงเสียงอันไมเปนทีส่บายดวยโสต ซ่ึงกลิ่นอันไมเปนที่ 
 สบายดวยฆานะ ซ่ึงรสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหา ซ่ึงโผฏฐัพพะอันไมเปนที่ 
 สบายดวยกาย ซ่ึงธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโน ราคะก็ไมตามกําจดัจิต 
 เธอมีจิตไมถูกราคะตามกําจัดแลว ไมพึงเขาถึงความตาย หรือทุกขปางตาย เปรียบ 
 เหมือนบุรุษถูกลูกศรมียาพิษอาบไวอยางหนาแลว มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต 
 ของเขาใหหมอผาตัดรักษา หมอผาตัดใชศาตราชําแหละปากแผลของเขา คร้ันแลว 
 ใชเคร่ืองตรวจคนหาลูกศร แลวถอนลูกศรออก กําจัดโทษคือพิษที่ยังมีเชื้อเหลือ 
 ติดอยู จนรูวาไมมีเชื้อเหลืออยู จึงบอกอยางนีว้า ดูกรพอมหาจําเริญ เราถอน 
 ลูกศรใหทานเสร็จแลว โทษคือพิษเราก็กําจัดจนไมมีเชือ้เหลอืติดอยูแลว ทาน 
 หมดอันตราย และพึงบริโภคโภชนะที่สบายได เมื่อทานจะบริโภคโภชนะทีแ่สลง 
 ก็อยาใหแผลตองกําเริบ และทานตองชะแผลทุกเวลา ทายาสมานปากแผลทกุ 
 เวลา เมื่อทานชะแผลทุกเวลา ทายาสมานปากแผลทุกเวลา อยาใหน้ําเหลือง 
 และเลือดรัดปากแผลได และทานอยาเทีย่วตากลมตากแดดไปเนืองๆ เมื่อทาน 
 เที่ยวตากลมตากแดดไปเนืองๆ แลว ก็อยาใหละอองและของโสโครกติดตาม 
 ทําลายปากแผลได ดูกรพอมหาจําเริญ ทานตองคอยรักษาแผลอยูจนกวาแผลจะ 
 ประสานกัน บุรุษน้ันมีความคิดอยางนี้วา หมอถอนลูกศรใหเราเสร็จแลว โทษ 
 คือพิษหมอก็กําจัดจนไมมเีชื้อเหลือติดอยูแลว เราหมดอันตราย เขาจึงบริโภค 



 โภชนะที่สบาย เมื่อบริโภคโภชนะที่สบายอยู แผลก็ไมกําเริบ และชะแผลทุกเวลา 
 ทายาสมานปากแผลทุกเวลา เมื่อเขาชะแผลทกุเวลา ทายาสมานปากแผลทกุเวลา 
 น้ําเหลืองและเลือดก็ไมรัดปากแผล และเขาไมเที่ยวตากลมตากแดดไปเนืองๆ เมื่อ 
 เขาไมเที่ยวตากลมตากแดดไปเนืองๆ ละอองและของโสโครกก็ไมติดตามทําลาย 
 ปากแผล เขาคอยรักษาแผลอยู จนแผลหายประสานกัน เพราะเขาทาํสิ่งที่สบาย 
 นี้แล แผลจึงหายไดดวย ๒ ประการ คือ กําจัดของไมสะอาดและโทษคือพิษ 
 จนไมมีเชื้อเหลือติดอยูแลว เขามีแผลหาย ผวิหนังสนิทแลว จึงไมพึงเขาถึง 
 ความตาย หรือทุกขปางตาย ฉนัใด ดูกรสุนักขตัตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขอที่ 
 ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมีความดําริอยางนี้วา พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหา 
 ไวแล โทษอันเปนพิษคืออวิชชา ยอมงอกงามไดดวยฉันทราคะและพยาบาท เรา 
 ละลูกศรคือตัณหาไดแลว กําจัดโทษอันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว จึงเปนผูมีใจ 
 นอมไปในนิพพานโดยชอบ นั่นเปนฐานะท่ีมีได เมื่อใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ 
 อยูนั่นแล เธอไมประกอบเนืองๆ ซ่ึงอารมณอันไมเปนที่สบายของใจอันนอมไป 
 ในนิพพานโดยชอบแลว ไดแก ไมประกอบเนืองๆ ซ่ึงทัสสนะคือรูปอันไมเปนที่ 
 สบายดวยจักษุ ไมประกอบเนืองๆ ซ่ึงเสียงอันไมเปนที่สบายดวยโสต ไมประกอบ 
 เนืองๆ ซ่ึงกลิ่นอันไมเปนที่สบายดวยฆานะ ไมประกอบเนืองๆ ซ่ึงรสอันไมเปน 
 ที่สบายดวยชิวหา ไมประกอบเนืองๆ ซ่ึงโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบายดวยกาย ไม 
 ประกอบเนืองๆ ซ่ึงธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโน เมื่อเธอไมประกอบ 
 เนืองๆ ซ่ึงทัสสนะคือรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ ซ่ึงเสียงอันไมเปนที่สบาย 
 ดวยโสต ซ่ึงกลิ่นอันไมเปนทีส่บายดวยฆานะ ซ่ึงรสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหา 
 ซ่ึงโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบายดวยกาย ซ่ึงธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโน 
 แลว ราคะก็ไมตามกําจัดจิต เธอมีจิตไมถูกราคะตามกําจัดแลว ไมพึงเขาถึง 
 ความตาย หรือทุกขปางตาย 
      ดูกรสุนักขัตตะ เราอุปมาเปรียบเทียบดังนี้ เพ่ือใหรูเนื้อความ เนื้อความ 
 ในอุปมานี้ คําวาแผล เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ โทษคือพิษ เปนชื่อของ 
 อวิชชา ลูกศร เปนชื่อของตัณหา เคร่ืองตรวจเปนชื่อของสติ ศาตรา เปนชื่อของ 
 ปญญาของพระอริยะ หมอผาตัดเปนชื่อของตถาคตผูไกลจากกิเลส ตรัสรูเองโดย 
 ชอบแลว ดูกรสุนักขัตตะ ขอที่ภิกษุนั้นทําความสํารวมในอายตนะอันที่เปน 
 กระทบ ๖ อยาง รูดังนี้วา อุปธิเปนรากเหงาแหงทุกข จึงเปนผูปราศจากอุปธิ 
 พนวิเศษแลวในธรรมเปนที่สิน้อุปธิ จักนอมกายหรือปลอยจิตไปในอุปธิ นั่นไม 
 ใชฐานะที่มีได เปรียบเหมือนภาชนะมีน้ําดื่มเต็มเปยม ถึงพรอมดวยสี ดวยกล่ิน 
 ดวยรส แตระคนดวยยาพิษ เมื่อบุรุษผูรักชีวิต ยังไมอยากตาย ปรารถนาสุข 
 เกลียดทุกข พึงมาถึงเขา ดูกรสุนักขัตตะ เธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษ 



 นั้นจะพึงดื่มน้ําที่เต็มเปยมภาชนะน้ัน ทั้งๆ ที่รูวา ดื่มแลวจะเขาถึงความตาย 
 หรือทุกขปางตาย บางไหมหนอ ฯ 
      สุ. ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๗๘] พ. ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขอที่ภิกษุนั้นทําความ 
 สํารวมในอายตนะอันเปนที่กระทบ ๖ อยาง รูดังนี้วาอุปธิเปนรากเหงาแหงทุกข จึง 
 เปนผูปราศจากอุปธิ พนวิเศษแลวในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ จกันอมกายหรือปลอย 
 จิตไปในอุปธิ นั่นไมใชฐานะที่มีได ดูกรสุนกัขัตตะ เปรียบเหมือนงูพิษ มีพิษ 
 รายแรง เมื่อบุรุษผูรักชีวิต ยังไมอยากตาย ปรารถนาสุข เกลียดทุกข พึงมา 
 ถึงเขา ดูกรสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันจะพึงยื่นมือหรือ 
 หัวแมมือใหแกงูพิษ ที่มีพิษรายแรงนั้น ทั้งๆ ที่รูวา ถูกงูกัดแลว จะเขาถึง 
 ความตาย หรือทุกขปางตาย บางไหมหนอ ฯ 
      สุ. ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๗๙] พ. ดูกรสุนักขัตตะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขอที่ภิกษุนั้นทํา 
 ความสํารวมในอายตนะเปนที่กระทบ ๖ อยาง รูดังนี้วา อุปธิเปนรากเหงาแหงทุกข 
 จึงเปนผูปราศจากอุปธิ พนวิเศษแลวในธรรมเปนที่สิ้นอุปธ ิจักนอมกายหรือ 
 ปลอยจิตไปในอุปธิ นั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว พระสุนักขัตตะลิจฉวีบุตรชื่นชม 
 ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                       จบ สุนักขัตตสูตร ที่ ๕ 
                         ------------ 
                   ๖. อาเนญชสัปปายสูตร (๑๐๖) 
      [๘๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีน่ิคมชื่อกัมมาสธรรม ของชาวกุรุ 
 ในแควนกุรุ สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      [๘๑] พระมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามไมเทีย่ง เปน 
 ของวางเปลา เลือนหายไปเปนธรรมดา ลักษณะของกามดังนี้ ไดทําความลอลวง 
 เปนที่บนถึงของคนพาล กามทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มีในภพหนา และกามสัญญา 
 ทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มีในภพหนา ทั้ง ๒ อยางนี้ เปนบวงแหงมาร เปนแดนแหง 
 มาร เปนเหยื่อแหงมาร เปนที่หากินของมาร ในกามน้ี ยอมมอีกุศลลามกเหลานี้ 
 เกิดที่ใจคือ อภิชฌาบาง พยาบาทบาง สารัมภะบาง เปนไป กามน่ันเอง ยอม 
 เกิดเพ่ือเปนอนัตรายแกอริยสาวกผูตามศึกษาอยูในธรรมวินัยนี้ ฯ 
      [๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นในเร่ืองกามนั้น 



 ดังนี้วา กามทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มีในภพหนา และกามสัญญาทั้งที่มีในภพน้ี ทั้ง 
 ที่มีในภพหนา ทั้ง ๒ อยางนี้ เปนบวงแหงมาร เปนแดนแหงมาร เปนเหยื่อ 
 แหงมาร เปนที่หากินของมาร ในกามน้ี ยอมมอีกุศลลามกเหลานี้เกิดที่ใจ 
 คืออภิชฌาบาง พยาบาทบาง สารัมภะบาง เปนไป กามน่ันเอง ยอมเกิดเพ่ือ 
 เปนอันตรายแกอริยสาวกผูตามศึกษาอยูในธรรมวินัยนี้ ไฉนหนอ เราพึงมี 
 จิตเปนมหัคคตะอยางไพบูลย อธิษฐานใจครอบโลกอยู เพราะเม่ือเรามีจิตเปน 
 มหัคคตะอยางไพบูลย อธิษฐานใจครอบโลกอยู อกุศลลามกเกิดที่ใจ ไดแก 
 อภิชฌาบาง พยาบาทบาง สารัมภะบาง นั้นจักไมมี เพราะละอกุศลเหลานั้นได 
 จิตของเราที่ไมเล็กนอยนั่นแหละ จักกลายเปนจิตหาประมาณมิได อันเราอบรม 
 ดีแลว เมื่ออริยสาวกน้ันปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวยปฏิปทานั้นอยู จติยอม 
 ผองใสในอายตนะ เมื่อมีความผองใส ก็จะเขาถึงอาเนญชสมาบัติ หรือจะนอมใจ 
 ไปในปญญาได ในปจจุบัน เมื่อตายไป ขอทีว่ิญญาณอันจะเปนไปในภพนั้นๆ 
 พึงเปนวิญญาณเขาถึงสภาพหาความหว่ันไหวมิได นั่นเปนฐานะท่ีมีได ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเปนที่สบายขอที่ ๑ ฯ 
      [๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อริยสาวกพิจารณาเห็น 
 ดังนี้ซ่ึงกามทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มีในภพหนา และกามสัญญาทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที ่
 มีในภพหนา ซ่ึงรูปบางชนิดและรูปทั้งหมด คือ มหาภูต ๔ และรูปอาศัยมหาภูต 
 ทั้ง ๔ เมื่ออริยสาวกน้ันปฏิบัติแลวอยางนี้ ดวยประการนี้ เปนผูมากดวยปฏิปทา 
 นั้นอยู จิตยอมผองใสในอายตนะ เมื่อมีความผองใส ก็จะเขาถึงอาเนญชสมาบัติ 
 หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน เมื่อตายไป ขอที่วญิญาณอันจะเปนไป 
 ในภพน้ันๆ พึงเปนวิญญาณเขาถึงสภาพหาความหว่ันไหวมิได นั่นเปนฐานะท่ี 
 มิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเปนที่สบายขอ 
 ที่ ๒ ฯ 
      [๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อริยสาวกยอมพิจารณา 
 เห็นดังนี้วา กามทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มีในภพหนาและกามสญัญาทั้งที่มีในภพน้ี 
 ทั้งที่มีในภพหนา รูปทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มีในภพหนา และรูปสัญญาทั้งที่มีในภพน้ี 
 ทั้งที่มีในภพหนา ทั้ง ๒ อยางนี้ เปนของไมเที่ยง สิ่งใดไมเทีย่ง สิ่งนั้นไมควร 
 ยินดี ไมควรบนถึง ไมควรติดใจ เมื่ออริยสาวกน้ันปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผู 
 มากดวยปฏิปทานั้นอยู จิตยอมผองใสในอายตนะ เมื่อมีความผองใส ก็จะเขาถึง 
 อาเนญชสมาบัติ หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน เมื่อตายไป ขอที ่
 วิญญาณอันจะเปนไปในภพนั้นๆ พึงเปนวิญญาณเขาถึงสภาพหาความหว่ันไหว 
 มิได นั่นเปนฐานะท่ีมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติ 
 เปนที่สบายขอที่ ๓ ฯ 



      [๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อริยสาวกยอมพิจารณา 
 เห็นดังนี้วา กามทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มีในภพหนา และกามสญัญาทั้งที่มีในภพน้ี 
 ทั้งที่มีในภพหนา รูปทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มีในภพหนา และรูปสัญญาทั้งที่มีในภพน้ี 
 ทั้งที่มีในภพหนา และอาเนญชสัญญา สัญญาทั้งหมดนี้ ยอมดับไมมีเหลือในที่ใด 
 ที่นั้นคืออากิญจัญญายตนะ อันดี ประณีต เมื่ออริยสาวกปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผู 
 มากดวยปฏิปทานั้นอยู จิตยอมผองใสในอายตนะ เมื่อมีความผองใส ก็จะเขาถึง 
 อากิญจัญญายตนะ หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน เมื่อตายไป ขอที่ 
 วิญญาณอันจะเปนไปในภพนั้นๆ พึงเปนวิญญาณเขาถึงภพอากิญจัญญายตนะ นั่น 
 เปนฐานะท่ีมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ปฏิปทามีอากิญจัญญายตน- 
 *สมาบัติเปนที่สบายขอที่ ๑ ฯ 
      [๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมอีกี อริยสาวกอยูในปาก็ด ี
 อยูที่โคนไมก็ด ีอยูในเรือนวางก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา สิ่งนี้วางเปลาจากตน 
 หรือจากความเปนของตน เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวย 
 ปฏิปทานั้นอยู จิตยอมผองใสในอายตนะ เมื่อมีความผองใส ก็จะเขาถึงอากญิ- 
 *จัญญายตนะ หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน เมื่อตายไป ขอที่วญิญาณ 
 อันจะเปนไปในภพนั้นๆ พึงเปนวิญญาณเขาถึงภพอากิญจัญญายตนะ นั่นเปน 
 ฐานะที่มีได ดกูรภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ปฏิปทามีอากญิจัญญายตนสมาบัติ 
 เปนที่สบายขอที่ ๒ ฯ 
      [๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อริยสาวกยอมพิจารณา 
 เห็นดังนี้วา เราไมมีในที่ไหนๆ สิ่งนอยหนึ่งของใครๆ หามีในเรานั้นไม และ 
 สิ่งนอยหนึ่งของเราก็หามีในที่ไหนๆ ไม ในใครๆ ยอมไมมีสิง่นอยหนึ่งเลย 
 เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวยปฏิปทานั้นอยู จิตยอมผองใส 
 ในอายตนะ เมือ่มีความผองใส ก็จะเขาถึงอากญิจัญญายตนะ หรือจะนอมใจ 
 ไปในปญญาไดในปจจุบัน เมื่อตายไป ขอที่วญิญาณอันจะเปนไปในภพนั้นๆ 
 พึงเปนวิญญาณเขาถึงภพอากิญจัญญายตนะ นั่นเปนฐานะที่มีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 นี้เราเรียกวา ปฏิปทามีอากิญจญัญายตนสมาบัติเปนที่สบายขอที่ ๓ ฯ 
      [๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อริยสาวกยอมพิจารณา 
 เห็นดังนี้วา กามทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มีในภพหนา และกามสญัญา ทั้งที่มีใน 
 ภพน้ี ทั้งที่มีในภพน้ี รูปทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มีในภพหนา และรูปสัญญา 
 ทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มีในภพหนา และอาเนญชสัญญา อากิญจัญญายตนสัญญา 
 สัญญาทั้งหมดนี้ ยอมดับไมมเีหลือในที่ใด ที่นัน่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะอันด ี
 ประณีต เมื่ออริยสาวกปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวยปฏิปทานั้นอยู จิตยอม 
 ผองใสในอายตนะ เมื่อมีความผองใส ก็จะเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ หรือ 



 จะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน เมื่อตายไป ขอที่วิญญาณอันจะเปนไปใน 
 ภพน้ันๆ พึงเปนวิญญาณเขาถึงภพเนวสัญญานาสัญญายตนะ นั่นเปนฐานะที่มีได 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ปฏิปทามีเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปน 
 ที่สบาย ฯ 
      [๘๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระอานนทไดทูล 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูปฏิบัติ 
 แลวอยางนี้ ยอมไดอุเบกขาโดยเฉพาะดวยคิดวา สิ่งที่ไมมีก็ไมพึงมีแกเรา และ 
 จักไมมีแกเรา เราจะละสิ่งที่กาํลังมีอยู และมีมาแลวน้ันๆ เสีย ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ภิกษุนั้นพึงปรินิพพานหรือหนอ หรือวาไมพึงปรินิพพาน ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุบางรูปพึงปรินิพพานในอัตภาพ 
 นี้ก็มี บางรูปไมพึงปรินิพพานในอัตภาพนี้ก็มี ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัยใหภิกษุ 
 บางรูปปรินิพพานในอัตภาพน้ีก็มี บางรูปไมปรินิพพานในอัตภาพน้ีก็มี ฯ 
      [๙๐] พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติแลวอยางนี ้
 ยอมไดอเุบกขาโดยเฉพาะดวยคิดวา สิ่งที่ไมมีก็ไมพึงมีแกเรา และจักไมมแีกเรา 
 เราจะละสิ่งทีก่าํลังมีอยู และมีมาแลวน้ันๆ เสีย เธอยินดี บนถึง ติดใจอุเบกขา 
 นั้นอยู เมื่อเธอยินดี บนถึง ติดใจอุเบกขานั้นอยู วิญญาณยอมเปนอันอาศัย 
 อุเบกขานั้น ยดึมั่นอุเบกขานัน้ ดูกรอานนท ภิกษุผูมีความยดึมั่นอยู ยอมปรินิพพาน 
 ไมได ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ภิกษุนั้นเมื่อเขาถือเอา จะเขาถือเอาที่ไหน ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ยอมเขาถือเอาเนวสัญญานาสัญญายตนภพ ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอทราบวา ภิกษุนั้นเมื่อเขาถือเอา 
 ชื่อวายอมเขาถือเอาแดนอันประเสริฐสุดที่ควรเขาถือเอาหรือ ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ภิกษุนั้นเมื่อเขาถือเอา ยอมเขาถือเอาแดนอันประเสริฐ 
 สุดที่ควรเขาถือเอาได ก็แดนอนัประเสริฐสุดที่ควรเขาถือเอาไดนี้ คือ เนวสญัญา- 
 *นาสัญญายตนะ ฯ 
      [๙๑] ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติแลวอยางนี้ ยอม 
 ไดอุเบกขาโดยเฉพาะดวยคิดวา สิ่งที่ไมมีก็ไมพึงมีแกเรา และจักไมมีแกเรา 
 เราจะละสิ่งทีก่าํลังมีอยู และมีมาแลวน้ันๆ เสีย เธอไมยินดี ไมบนถึง ไมติดใจ 
 อุเบกขานั้นอยู เมื่อเธอไมยินดี ไมบนถึง ไมติดใจอุเบกขานั้นอยู วิญญาณก็ 
 ไมเปนอันอาศัยอุเบกขานั้น และไมยึดมั่นอเุบกขาน้ัน ดูกรอานนท ภิกษุผูไมม ี
 ความยึดมั่น ยอมปรินิพพานได ฯ 
      อา. นาอัศจรรยจริง พระพุทธเจาขา ไมนาเปนไปได พระพุทธเจาขา 



 อาศัยเหตุนี้ เปนอันวา พระผูมีพระภาคตรัสบอกปฏิปทาเคร่ืองขามพนโอฆะแก 
 พวกขาพระองคแลว ขาแตพระองคผูเจริญ วิโมกขของพระอริยะเปนไฉน ฯ 
      [๙๒] พ. ดูกรอานนท อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้ 
 ซ่ึงกามทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งที่มีในภพหนา และกามสัญญาทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มี 
 ในภพหนา ซ่ึงรูปทั้งที่มีในภพน้ี ทั้งที่มีในภพหนา และรูปสัญญาทั้งที่มีในภพน้ี 
 ทั้งที่มีในภพหนา ซ่ึงอาเนญชสัญญา ซ่ึงอากิญจัญญายตนสัญญา ซ่ึงเนวสัญญา- 
 *นาสัญญายตนสัญญา ซ่ึงสักกายะเทาที่มอียูนี้ ซ่ึงอมตะ คือความหลุดพนแหงจิต 
 เพราะไมถือมั่น ดูกรอานนท ดวยประการนีแ้ล เราแสดงปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติ 
 เปนที่สบายแลว เราแสดงปฏิปทามีอากิญจญัญายตนสมาบัติเปนที่สบายแลว เรา 
 แสดงปฏิปทามีเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปนที่สบายแลว อาศัยเหตุนี้ เปน 
 อันเราแสดงปฏิปทาเคร่ืองขามพนโอฆะ คือวิโมกขของพระอริยะแลว ดูกรอานนท 
 กิจใดอันศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ผูอนุเคราะห อาศัยความอนุเคราะห 
 พึงทําแกสาวกทั้งหลาย กิจนัน้เราทําแลวแกพวกเธอ ดูกรอานนท นั่นโคนไม 
 นั่นเรือนวาง เธอทั้งหลายจงเพงฌาน อยาประมาท อยาไดเปนผูเดอืดรอนใน 
 ภายหลัง นี้เปนคําพรํ่าสอนของเราแกพวกเธอ ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนท ชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                    จบ อาเนญชสัปปายสูตร ที่ ๖ 
                        -------------- 
                    ๗. คณกโมคคัลลานสูตร (๑๐๗) 
      [๙๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา มิคาร 
 มารดา ในพระวิหารบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พราหมณคณกะ 
 โมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวไดทักทายปราศรัยกับ 
 พระผูมีพระภาค คร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ 
 ควรสวนขางหน่ึง พอน่ังเรียบรอยแลว ไดทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ ตัวอยางเชนปราสาทของมิคารมารดาหลังนี้ ยอมปรากฏมีการ 
 ศึกษาโดยลําดบั การกระทําโดยลําดับ การปฏิบัติโดยลําดับ คือกระทั่งโครงราง 
 ของบันไดชั้นลาง แมพวกพราหมณเหลานี้ ก็ปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับ การ 
 กระทําโดยลําดบั การปฏิบัติโดยลําดับ คือ ในเรื่องเลาเรียน แมพวกนักรบ 
 เหลานี้ ก็ปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับ การกระทําโดยลําดับ การปฏิบัติโดยลําดับ 
 คือ ในเร่ืองใชอาวุธ แมพวกขาพเจาผูเปนนักคาํนวณ มีอาชีพในทางคํานวณ 
 ก็ปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับ การกระทําโดยลําดับ การปฏิบัติโดยลําดับ คือ 



 ในเร่ืองนับจํานวน เพราะพวกขาพเจาไดศิษยแลว เร่ิมตนใหนับอยางนี้วา หน่ึง 
 หมวดหนึ่ง สอง หมวดสอง สาม หมวดสาม สี่ หมวดสี่ หา หมวดหา 
 หก หมวดหก เจ็ด หมวดเจ็ด แปด หมวดแปด เกา หมวดเกา สิบ 
 หมวดสิบ ยอมใหนับไปถึงจํานวนรอย ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคอาจ 
 หรือหนอ เพ่ือจะบัญญัติการศึกษาโดยลําดับ การกระทําโดยลําดับ การปฏิบัติ 
 โดยลําดับ ในธรรมวินัยแมนี้ ใหเหมือนอยางนั้น ฯ 
      [๙๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เราอาจบัญญัติการศึกษา 
 โดยลําดับ การกระทําโดยลําดบั การปฏิบัติโดยลําดับ ในธรรมวินัยนี้ได เปรียบ 
 เหมือนคนฝกมาผูฉลาด ไดมาอาชาไนยตัวงามแลว เร่ิมตนทีเดียว ใหทําสิง่ควร 
 ใหทําในบังเหียน ตอไปจึงใหทําสิ่งที่ควรใหทํายิ่งๆ ขึ้นไป ฉันใด ดูกรพราหมณ 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล ตถาคตไดบุรุษที่ควรฝกแลวเร่ิมตน ยอมแนะนําอยางนี้วา 
 ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวย 
 อาจาระและโคจรอยู จงเปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษา 
 ในสิกขาบททั้งหลายเถิด ฯ 
      [๙๕] ดูกรพราหมณ ในเมื่อภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร 
 ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู เปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทาน 
 ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายแลว ตถาคตยอมแนะนําเธอใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรภิกษุ 
 มาเถิด เธอจงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว 
 จงอยาถือเอาโดยนิมิต อยาถือเอาโดยอนุพยญัชนะ จงปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย 
 อันมีการเห็นรูปเปนเหตุ ซ่ึงบุคคลผูไมสํารวมอยู พึงถูกอกุศลธรรมอันลามกคือ 
 อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได จงรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขนุทรียเถิด 
 เธอไดยินเสยีงดวยโสตแลว ... เธอดมกลิ่นดวยฆานะแลว ... เธอลิ้มรสดวย 
 ชิวหาแลว ... เธอถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ... เธอรูธรรมารมณดวยมโน 
 แลว จงอยาถือเอาโดยนิมิต อยาถือเอาโดยอนุพยัญชนะ จงปฏิบัติเพ่ือสํารวม 
 มนินทรียอันมกีารรูธรรมารมณเปนเหตุ ซ่ึงบุคคลผูไมสํารวมอยู พึงถูกอกุศลธรรม 
 อันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได จงรักษามนินทรีย ถึงความสํารวมใน 
 มนินทรียเถิด ฯ 
      [๙๖] ดูกรพราหมณ ในเมื่อภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายได 
 ตถาคตยอมแนะนําเธอใหยิง่ขึน้ไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูรูจักประมาณ 
 ในโภชนะ คือ พึงบริโภคอาหาร พิจารณาโดยแยบคายวา เราบริโภคมิใชเพ่ือ 
 จะเลน มิใชเพ่ือจะมัวเมา มิใชเพ่ือจะประดับ มิใชเพ่ือจะตบแตงรางกายเลย 
 บริโภคเพียงเพ่ือรางกายดํารงอยู เพ่ือใหชีวิตเปนไป เพ่ือบรรเทาความลําบาก 
 เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรยเทาน้ัน ดวยอุบายนี้ เราจะปองกนัเวทนาเกา ไมให 



 เวทนาใหมเกิดขึ้น และความเปนไปแหงชีวิต ความไมมีโทษ ความอยูสบาย 
 จักมีแกเรา ฯ 
      [๙๗] ดูกรพราหมณ ในเมื่อภิกษุเปนผูรูจักประมาณในโภชนะได ตถาคต 
 ยอมแนะนําเธอใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูประกอบเนืองๆ 
 ซ่ึงความเปนผูต่ืนอยู คือ จงชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอาวรณยีธรรม ดวยการเดิน 
 จงกรมและการนั่งตลอดวัน จงชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอาวรณียธรรม ดวยการเดิน 
 จงกรมและการนั่งตลอดปฐมยามแหงราตรี พึงเอาเทาซอนเทา มีสติรูสึกตัว 
 ทําความสําคัญวา จะลุกขึ้น ไวในใจแลวสําเร็จสีหไสยาโดยขางเบ้ืองขวาตลอด 
 มัชฌิมยามแหงราตรี จงลุกขึ้นชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอาวรณียธรรม ดวยการเดิน 
 จงกรมและการนั่งตลอดปจฉมิยามแหงราตรีเถิด ฯ 
      [๙๘] ดูกรพราหมณ ในเมื่อภิกษุเปนผูประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเปนผู 
 ต่ืนอยูได ตถาคตยอมแนะนําเธอใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผู 
 ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ คือ ทําความรูสึกตัวในเวลากาวไปและถอยกลบั 
 ในเวลาแลดูและเหลียวดู ในเวลางอแขนและเหยียดแขน ในเวลาทรงผาสังฆาฏิ 
 บาตรและจีวร ในเวลาฉัน ดืม่ เคี้ยว และลิ้มรส ในเวลาถายอจุจาระและ 
 ปสสาวะ ในเวลาเดิน ยืน นั่ง นอนหลับ ต่ืน พูด และน่ิงเถิด ฯ 
      [๙๙] ดูกรพราหมณ ในเมื่อภิกษุเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะได 
 ตถาคตยอมแนะนําเธอใหยิง่ขึน้ไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงพอใจเสนาสนะ 
 อันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ที่แจง และ 
 ลอมฟางเถิด ภิกษุนั้นจึงพอใจเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา 
 ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ที่แจง และลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาต 
 ภายหลังเวลาอาหารแลว นั่งคูบัลลังกต้ังกายตรง ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา ละอภิชฌา 
 ในโลกแลว มีใจปราศจากอภิชฌาอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌาได 
 ละความชั่วคือพยาบาทแลว เปนผูมีจิตไมพยาบาท อนุเคราะหดวยความเกือ้กูล 
 ในสรรพสัตวและภูตอยู ยอมชาํระจิตใหบริสุทธิ์จากความชัว่คือพยาบาทได ละถีน- 
 *มิทธะแลว เปนผูมีจิตปราศจากถีนมิทธะ  มอีาโลกสัญญา มสีติสัมปชัญญะอยู 
 ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอทุธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน 
 มีจิตสงบภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกกุกจุจะได ละวิจิกจิฉา 
 แลว เปนผูขามความสงสัย ไมมีปญหาอะไรในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอม 
 ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได ฯ 
      [๑๐๐] เธอคร้ันละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเคร่ืองทําใจใหเศราหมอง 
 ทําปญญาใหถอยกําลังนี้ไดแลว จึงสงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม เขา 
 ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิวกอยู เขาทุติยฌาน มีความ 



 ผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผดุขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจาร 
 ไมมีวิตก ไมมวีิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ 
 มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌานที่พระอริยะเรียกเธอ 
 ไดวา ผูวางเฉย มีสติ อยูเปนสุขอยู เขาจตุตถฌาน อันไมมีทกุข ไมมีสุข 
 เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ได มีสติบริสุทธิ์ 
 เพราะอุเบกขาอยู ดูกรพราหมณ ในพวกภิกษุที่ยังเปนเสขะ ยังไมบรรลุ 
 พระอรหัตมรรค ยังปรารถนาธรรมที่เกษมจากโยคะอยางหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได 
 อยูนั้น เรามีคําพรํ่าสอนเห็นปานฉะน้ี สวนสําหรับภิกษุพวกที่เปนอรหันตขีณาสพ 
 อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุ 
 ประโยชนตนแลวโดยลําดับ สิ้นสัญโญชนในภพแลว พนวิเศษแลวเพราะผูชอบ 
 นั้น ธรรมเหลานี้ยอมเปนไปเพ่ือความอยูสบาย ในปจจุบันและเพ่ือสติ 
 สัมปชัญญะ ฯ 
      [๑๐๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ พราหมณคณกะ โมคคัล- 
 *ลานะไดทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา สาวกของพระโคดมผูเจริญ อันพระโคดม 
 ผูเจริญโอวาทส่ังสอนอยูอยางนี้ ยอมยินดนีพิพานอันมีความสําเร็จลวงสวน ทุก 
 รูปทีเดียวหรือหนอ หรือวาบางพวกก็ไมยินดี ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ สาวกของเรา อันเราโอวาทสั่งสอนอยูอยางนี้ บาง 
 พวกเพียงสวนนอย ยินดีนิพพานอันมีความสาํเร็จลวงสวน บางพวกก็ไมยนิดี ฯ 
      ค. ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย ใน 
 เมื่อนิพพานก็ยังดํารงอยู ทางใหถึงนิพพานก็ยังดํารงอยู พระโคดมผูเจริญ 
 ผูชักชวนกย็ังดาํรงอยู แตก็สาวกของพระโคดมผูเจริญ อันพระโคดมผูเจริญ 
 โอวาทส่ังสอนอยูอยางนี้ บางพวกเพียงสวนนอย จึงยินดีนพิพานอันมีความสําเร็จ 
 ลวงสวน บางพวกก็ไมยินดี ฯ 
      [๑๐๒] พ. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้น เราจักยอนถามทานในเร่ืองน้ี 
 ทานชอบใจอยางไร พึงพยากรณอยางนั้น ดกูรพราหมณ ทานจะสําคัญความ 
 ขอนั้นเปนไฉน ทานชํานาญทางไปเมืองราชคฤหมิใชหรือ ฯ 
      ค. แนนอน พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนัน้เปนไฉน บุรุษผูปรารถนา 
 จะไปเมืองราชคฤห พึงมาในสํานักของทาน เขามาหาทานแลวพูดอยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ ขาพเจาปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห ขอทานจงชี้ทางไปเมอืงราชคฤห 
 แกขาพเจาดวยเถิด ทานพึงบอกแกเขาอยางนีว้า ดูกรพอมหาจําเริญ มาเถิด 
 ทางนี้ไปเมืองราชคฤห ทานจงไปตามทางนั้นชั่วครูหน่ึงแลว จักเห็นบานชื่อโนน 
 ไปตามทางนั้นชั่วครูหน่ึงแลว จักเห็นนิคมชื่อโนน ไปตามทางนั้นชั่วครูหน่ึงแลว 



 จักเห็นสวนที่นาร่ืนรมย ปาที่นาร่ืนรมย ภูมิภาคที่นาร่ืนรมย สระโบกขรณทีี่นา 
 ร่ืนรมยของเมอืงราชคฤห บุรุษน้ันอันทานแนะนําพรํ่าสั่งอยูอยางนี้ จําทางผิด 
 กลับเดินไปเสยีตรงกันขาม ตอมา บุรุษคนที่สองปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห 
 พึงมาในสํานักของทาน เขามาหาทานแลวพูดอยางนี้วา ทานผูเจริญ ขาพเจา 
 ปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห ขอทานจงชี้ทางไปเมืองราชคฤหแกขาพเจาดวยเถิด 
 ทานพึงบอกแกเขาอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ มาเถิด ทางนี้ไปเมืองราชคฤห 
 ทานจงไปตามทางนั้นชั่วครูหน่ึงแลว จักเห็นบานชื่อโนน ไปตามทางนั้นชั่วครู 
 หน่ึงแลว จักเห็นนิคมชื่อโนน ไปตามทางนั้นชั่วครูหน่ึงแลว จักเห็นสวนที่นา 
 ร่ืนรมย ปาที่นาร่ืนรมย ภูมิภาคที่นาร่ืนรมย สระโบกขรณีทีน่าร่ืนรมยของเมือง 
 ราชคฤห บุรุษน้ันอันทานแนะนําพรํ่าสั่งอยูอยางนี้ พึงไปถึงเมืองราชคฤหโดย 
 สวัสดี ดูกรพราหมณ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย ในเมื่อเมืองราชคฤห 
 ก็ดํารงอยู ทางไปเมืองราชคฤหก็ดํารงอยู ทานผูชี้แจงก็ดํารงอยู แตก็บุรุษอัน 
 ทานแนะนําพรํ่าสั่งอยางนี้ คนหนึ่งจําทางผิด กลับเดินไปทางตรงกันขาม 
 คนหนึ่งไปถึงเมืองราชคฤหไดโดยสวัสดี ฯ 
      ค. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในเร่ืองนี้ ขาพเจาจะทําอยางไรได ขาพเจา 
 เปนแตผูบอกทาง ฯ 
      [๑๐๓] พ. ดูกรพราหมณ ฉันนั้นเหมือนกนัแล ในเมื่อนิพพานก็ 
 ดํารงอยู ทางไปนิพพานก็ดํารงอยู เราผูชกัชวนก็ดํารงอยู แตก็สาวกของเรา 
 อันเราโอวาทส่ังสอนอยูอยางนี้ บางพวกเพียงสวนนอย ยินดีนิพพานอันมีความ 
 สําเร็จลวงสวน บางพวกก็ไมยินดี ดูกรพราหมณ ในเร่ืองนี้ เราจะทําอยางไรได 
 ตถาคตเปนแตผูบอกหนทางให ฯ 
      [๑๐๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ พราหมณคณกะ โมค- 
 *คัลลานะไดทลูพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลจําพวกที่ 
 ไมมีศรัทธา ประสงคจะเลีย้งชีวิต ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เปนผู 
 โออวด มีมายา เจาเลห ฟุงซาน ยกตัว กลับกลอก ปากกลา มีวาจา 
 เหลวไหล ไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูจักประมาณในโภชนะ ไม 
 ประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเปนผูต่ืน ไมมุงความเปนสมณะ ไมมีความเคารพ 
 กลาในสิกขา มคีวามประพฤติมักมาก มีความปฏิบัติยอหยอน เปนหัวหนาใน 
 ทางเชือนแช ทอดธุระในความสงัดเงียบ เกยีจคราน ละเลยความเพียร 
 หลงลืมสติ ไมรูสึกตัว ไมมั่นคง มีจิตรวนเร มีปญญาทราม เปนดังคนหนวก 
 คนใบ พระโคดมผูเจริญยอมไมอยูรวมกับบุคคลจําพวกนั้น สวนพวกกุลบุตรที่มี 
 ศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมโออวด ไมมีมายา ไมเปนคน 
 เจาเลห ไมฟุงซาน ไมยกตน ไมกลับกลอก ไมปากกลา ไมมวีาจาเหลวไหล 



 คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย รูจักประมาณในโภชนะ ประกอบเนืองๆ ซ่ึง 
 ความเปนผูต่ืน มุงความเปนสมณะ เคารพกลาในสิกขา ไมมคีวามประพฤติ 
 มักมาก ไมมีความปฏิบัติยอหยอน ทอดธุระในทางเชือนแช เปนหัวหนาใน 
 ความสงัดเงียบ ปรารภความเพียร สงตนไปในธรรม ต้ังสติมั่น รูสึกตัว 
 มั่นคง มีจิตแนวแน มีปญญา ไมเปนดังคนหนวก คนใบ พระโคดมผูเจริญ 
 ยอมอยูรวมกับกุลบุตรพวกน้ัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปรียบเหมือนบรรดาไมที ่
 มีรากหอม เขากลาวกฤษณาวาเปนเลิศ บรรดาไมที่มีแกนหอม เขากลาวแกน 
 จันทนแดงวาเปนเลิศ บรรดาไมที่มีดอกหอม เขากลาวดอกมะลิวาเปนเลิศ 
 ฉันใด โอวาทของพระโคดมผูเจริญ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล บัณฑิตกลาวไดวา 
 เปนเลิศในบรรดาธรรมของครูอยางแพะท่ีนับวาเยี่ยม แจมแจงแลว พระเจาขา 
 แจมแจงแลว พระเจาขา พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใชนอย 
 เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า หรือเปดของทีป่ด หรือบอกทางแกคนหลงทาง 
 หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา ผูมีตาดีจักเห็นรูปทั้งหลายได ฉะน้ัน 
 ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ 
 ขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชวีิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                    จบ คณกโมคคัลลานสูตร ที่ ๗ 
                        -------------- 
                  ๘. โคปกโมคคัลลานสูตร (๑๐๘) 
      [๑๐๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลวไมนาน ทานพระอานนท 
 อยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขต 
 พระนครราชคฤห สมัยนั้นแล พระเจาอชาตสัตรู เวเทหิบุตร เปนจอมแหง 
 มคธรัฐ ทรงระแวงพระเจาปชโชต ๑- จึงรับส่ังใหซอมแซมพระนครราชคฤห 
 คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทนุงสบง ทรงบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนคร 
 ราชคฤหในเวลาเชา ขณะนัน้ ทานมีความดําริดังนี้วา ยังเชาเกินควรที่จะเทีย่ว 
 บิณฑบาตในพระนครราชคฤหกอน ถากระไร เราพึงเขาไปหาพราหมณโคปกะ 
 โมคคัลลานะยงัที่ทํางานและที่อยูเถิด คร้ันแลวทานพระอานนทจึงเขาไปยงัที่นั้น 
 พราหมณโคปกะ โมคคัลลานะแลเห็นทานพระอานนทเดินมาแตไกล จึงไดกลาว 
 กะทานพระอานนทดังนี้วา นิมนตเถิด พระอานนทผูเจริญ ทานมาดีแลว 
 นานทีเดียวที่ทานไดแวะเวียนมาที่นี่ นิมนตนั่งเถิด นี่อาสนะแตงต้ังไวแลว 
 ทานพระอานนทนั่งบนอาสนะท่ีแตงต้ังไวแลว ฝายพราหมณโคปกะ โมคคัลลานะ 
 ก็ถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่งนั่งลง ฯ 



      [๑๐๖] พอน่ังเรียบรอยแลว พราหมณโคปกะ โมคคัลลานะ ได 
 กลาวกะทานพระอานนทดังนีว้า ขาแตพระอานนทผูเจริญ มีภิกษุสักรูปหนึ่ง 
 บางไหมหนอ ผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆ ขอ และทุกๆ ประการ ที่พระโคดม 
 ผูเจริญพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึงพรอมแลว ฯ 
      ทานพระอานนทกลาววา ดกูรพราหมณ ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่งผูถึง 
 พรอมดวยธรรมทุกๆ ขอ และทุกๆ ประการ ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึงพรอมแลว เพราะพระผูมีพระภาคพระองค 
 นั้น ทรงใหมรรคที่ยังไมอุบัติไดอุบัติ ที่ยังไมเกิดไดเกดิ ตรัสบอกมรรคที่ยังไม 
 มีใครบอก ทรงทราบชัดมรรค  ทรงรูแจงมรรค และทรงฉลาดในมรรค สวน 
 @ ๑. พระเจาจัณฑปชโชต แหงกรุงอุชเชนี ฯ 
 เหลาสาวกในบัดน้ี เปนผูดําเนินตามมรรค จึงถึงพรอมในภายหลังอยู ก็แหละ 
 คําพูดระหวางทานพระอานนทกับพราหมณโคปกะ โมคคัลลานะไดคางอยูเพียงนี้ ฯ 
      [๑๐๗] ขณะนั้น วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ เที่ยว 
 ตรวจราชการในพระนครราชคฤห ไดเขาไปยังที่ทํางานของพราหมณโคปกะ 
 โมคคัลลานะ ที่มีทานพระอานนทอยูดวย แลวไดทักทายปราศรัยกับทาน 
 พระอานนท คร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร 
 สวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทดังนี้วา ขาแต 
 พระอานนทผูเจริญ ณ บัดน้ี พระคุณทานนั่งสนทนากันดวยเร่ืองอะไรหนอ 
 และพระคุณทานพูดเร่ืองอะไรคางอยูในระหวาง ฯ 
      ทานพระอานนทกลาววา ดกูรพราหมณ ในเร่ืองที่พูดกันอยูนี้ พราหมณ 
 โคปกะ โมคคัลลานะไดถามอาตมภาพอยางนี้วา ขาแตพระอานนทผูเจริญ มี 
 ภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมหนอ ผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆ ขอ และทุกๆ ประการ 
 ที่พระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึงพรอมแลว 
 เมื่อพราหมณโคปกะ โมคคัลลานะถามแลวอยางนี้ อาตมภาพไดตอบ ดังนี้วา 
 ดูกรพราหมณ ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่งผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆ ขอ และทุกๆ 
 ประการ ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึง 
 พรอมแลว เพราะพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงใหมรรคที่ยังไมอุบัติไดอุบัติ 
 ที่ยังไมเกิดไดเกิด ตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก ทรงทราบชัดมรรค ทรงรู 
 แจงมรรค  และทรงฉลาดในมรรค สวนเหลาสาวกในบัดน้ีเปนผูดําเนินตามมรรค 
 จึงถึงพรอมในภายหลังอยู นี่แลคําพูดระหวางอาตมภาพกับพราหมณโคปกะ 
 โมคคัลลานะไดคางอยู ตอนั้นทานก็มาถึง ฯ 
      [๑๐๘] ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมหนอ 
 อันพระโคดมผูเจริญพระองคนั้นทรงแตงต้ังไววา เมื่อเราลวงลับไปแลว ภิกษุ 



 รูปน้ีจักเปนที่พึงอาศัยของทานทั้งหลาย ซ่ึงพระคุณเจาทั้งหลายจะพึงเขาไปหาได 
 ในบัดน้ี ฯ 
      อา. ดูกรพราหมณ ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่ง   อันพระผูมีพระภาคพระองค 
 นั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ทรงแตงต้ังไววา เมื่อ 
 เราลวงลับไปแลว ภิกษุรูปน้ีจักเปนที่พ่ึงอาศัยของทานทัง้หลาย ซ่ึงอาตมภาพ 
 ทั้งหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดน้ี ฯ 
      [๑๐๙] ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมเลา อัน 
 สงฆที่ภิกษุผูเปนเถระมากรูปดวยกันสมมติแลว แตงต้ังไววา เมื่อพระผูมีพระภาค 
 เสด็จลวงลับไปแลว ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของเราทั้งหลาย ซ่ึงพระคุณเจา 
 ทั้งหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดน้ี ฯ 
      อา. ดูกรพราหมณ ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่ง อันสงฆที่ภิกษุผูเปนเถระ 
 มากรูปดวยกันสมมติแลว แตงต้ังไววา เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จลวงลับไปแลว 
 ภิกษุรูปน้ีจักเปนที่พ่ึงอาศัยของเราทั้งหลาย ซ่ึงอาตมภาพทั้งหลายจะพึงเขาไปหา 
 ไดในบัดน้ี ฯ 
      ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ ก็เมื่อไมมทีีพ่ึ่งอาศัยอยางนี ้อะไรเลาจะ 
 เปนเหตุแหงความสามัคคีกันโดยธรรม ฯ 
      อา. ดูกรพราหมณ อาตมภาพทั้งหลายมิใชไมมีที่พ่ึงอาศัยเลย พวก 
 อาตมภาพมีที่พ่ึงอาศัย คือ มีธรรมเปนที่พ่ึงอาศัย ฯ 
      [๑๑๐] ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ กระผมถามพระคุณเจาดังนี้วา 
 มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมหนอ อันพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ทรงแตงต้ังไววา 
 เมื่อเราลวงลับไปแลว ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของทานทัง้หลาย ซ่ึงพระคุณเจา 
 ทั้งหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดน้ี พระคุณเจาตอบวา ดูกรพราหมณ ไมมีเลยแม 
 สักรูปหนึ่ง อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธ ทรงแตงต้ังไววา เมื่อเราลวงลับไปแลว ภิกษุรูปน้ีจักเปนที่พ่ึง 
 อาศัยของทานทั้งหลาย ซ่ึงอาตมภาพทั้งหลายจะพึงเขาไปหาในบัดน้ี กระผมถาม 
 ตอไปวา มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมเลา อันสงฆที่ภิกษุผูเปนเถระมากรูปดวยกัน 
 สมมติแลว แตงต้ังไววา เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จลวงลับไปแลว ภิกษุรูปน้ี 
 จักเปนที่พ่ึงอาศัยของเราทั้งหลาย ซ่ึงพระคุณเจาทั้งหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดน้ี 
 พระคุณเจาตอบวา ดูกรพราหมณ ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่ง อันสงฆที่ภิกษุผูเปน 
 เถระมากรูปดวยกันสมมติแลว แตงต้ังไววา เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จลวงลบัไป 
 แลว ภิกษุรูปน้ีจักเปนที่พ่ึงอาศัยของเราทั้งหลาย ซ่ึงอาตมภาพทั้งหลายจะพึง 
 เขาไปหาไดในบัดน้ี และกระผมถามตอไปวา ก็เมื่อไมมีที่พ่ึงอาศัยอยางนี้ อะไร 
 เลาจะเปนเหตุแหงความสามัคคีกันโดยธรรม พระคุณเจาตอบวา ดูกรพราหมณ 



 อาตมภาพทั้งหลายมิใชไมมทีี่พ่ึงอาศัย พวกอาตมภาพมีที่พ่ึงอาศัย คือ มีธรรมเปนที ่
 พ่ึงอาศัย ขาแตพระอานนทผูเจริญ ก็คําที่พระคุณเจากลาวแลวน้ี กระผมจะพึง 
 เห็นเน้ือความไดอยางไร ฯ 
      [๑๑๑] อา. ดูกรพราหมณ มีอยูแล ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ทรงบัญญัติสิกขาบทแก 
 ภิกษุทั้งหลาย ทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลาย ทุกๆ วันอุโบสถ อาตมภาพ 
 ทั้งหลายเทาทีม่ีอยูนั้น จะเขาไปอาศัยคามเขตแหงหนึ่งอยู ทุกๆ รูปจะประชุม 
 รวมกัน คร้ันแลวจะเชิญภิกษุรูปที่สวดปาติโมกขได ใหสวด ถาขณะที่สวด 
 ปาติโมกขอยู ปรากฏภิกษุมีอาบัติและโทษที่ลวงละเมิด อาตมภาพทั้งหลายจะให 
 เธอทําตามธรรม ตามคําที่ทรงสั่งสอนไว เพราะฉะน้ัน เปนอนัวา ภิกษุผูเจริญ 
 ทั้งหลาย มิไดใหพวกอาตมภาพกระทํา ธรรมตางหากใหพวกอาตมภาพกระทํา ฯ 
      ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมหนอ ซ่ึง 
 พระคุณเจาทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา คร้ันสักการะ เคารพแลว 
 ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดน้ี ฯ 
      อา. ดูกรพราหมณ มีอยูรูปหนึ่งแล ซ่ึงอาตมภาพทั้งหลาย สักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชา คร้ันสักการะ เคารพแลว ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดน้ี ฯ 
      [๑๑๒] ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ กระผมถามพระคุณเจาดังนี้วา 
 มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมหนอ อันพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ทรงแตงต้ังไววา 
 เมื่อเราลวงลับไปแลว ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของทานทัง้หลาย ซ่ึงพระคุณเจา 
 ทั้งหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดน้ี พระคุณเจาตอบวา ดูกรพราหมณ ไมมีเลย 
 แมสักรูปหนึ่ง อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ทรงแตงต้ังไววา เมื่อเราลวงลับไปแลว ภิกษุรูปนี้ 
 จักเปนที่พ่ึงอาศัยของทานทั้งหลาย ซ่ึงอาตมภาพทั้งหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดน้ี 
 กระผมถามตอไปวา มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมเลา อันสงฆทีภิ่กษุผูเปนเถระมาก 
 รูปดวยกันสมมติแลว แตงต้ังไววา เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จลวงลับไปแลว 
 ภิกษุรูปน้ีจักเปนที่พ่ึงอาศัยของเราทั้งหลาย ซ่ึงพระคุณเจาทั้งหลายจะพึงเขาไปหา 
 ไดในบัดน้ี พระคุณเจาตอบวา ดูกรพราหมณ ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่ง อันสงฆ 
 ที่ภิกษุผูเปนเถระมากรูปดวยกันสมมติแลว แตงต้ังไววา เมื่อพระผูมีพระภาค 
 เสด็จลวงลับไปแลว ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของเราทั้งหลาย ซ่ึงอาตมภาพ 
 ทั้งหลายจักพึงเขาไปหาไดในบัดน้ี กระผมถามตอไปวา มีภิกษุสักรูปหนึ่งบาง 
 ไหมหนอ ซ่ึงพระคุณเจาทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา คร้ัน 
 สักการะ เคารพแลว ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดน้ี พระคุณเจาตอบวา ดูกร- 
 *พราหมณ มีอยูรูปหนึ่งแล ซ่ึงอาตมภาพทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 



 คร้ันสักการะ เคารพแลว ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดน้ี ขาแตพระอานนทผูเจริญ 
 คําที่พระคุณเจากลาวแลวน้ี กระผมจะพึงเห็นเนื้อความไดอยางไร ฯ 
      [๑๑๓] อา. ดูกรพราหมณ มีอยูแล ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสบอกธรรมเปนที่ต้ังแหง 
 ความเลื่อมใสไว ๑๐ ประการ บรรดาพวกอาตมภาพ รูปใดมีธรรมเหลานั้น 
 อาตมภาพทั้งหลายยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชารูปน้ัน คร้ันสักการะ 
 เคารพแลว ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดน้ี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกร 
 พราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
      (๑) เปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและ 
 โคจรอยู ยอมเปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบท 
 ทั้งหลาย 
      (๒) เปนพหูสูต ทรงการศึกษา สั่งสมการศึกษา ธรรมที่งามในเบ้ืองตน 
 งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ ประกาศ 
 พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง เห็นปานนั้น ยอมเปนอันเธอไดสดับแลวมาก 
 ทรงจําไวได คลองปาก เพงตามไดดวยใจ แทงตลอดดีดวยความเห็น 
      (๓) เปนผูสนัโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย 
 เภสัชบริขาร 
      (๔) เปนผูไดฌาน ๔ อันเกดิมีในมหัคคตจิตเคร่ืองอยูสบายในปจจุบัน 
 ตามความปรารถนา ไดไมยาก ไมลําบาก 
      (๕) ยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอเนกประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได 
 หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ปรากฏตัวหรือหายตัวไปนอกฝา นอกกําแพง นอกภูเขา 
 ไดไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได ทําการผดุขึ้นและดําลงในแผนดิน เหมอืนใน 
 น้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศโดยบัลลังก 
 เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรและพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากปานฉะน้ี 
 ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได 
      (๖) ยอมฟงเสียงทั้งสอง คือ เสียงทิพย และเสียงมนุษย ทัง้ที่ไกล 
 และที่ใกลไดดวยทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย 
      (๗) ยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น และบุคคลอื่นไดดวยใจ คือ จิตมีราคะ 
 ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะกรู็วาจิต 
 มีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมโีมหะก็รูวาจิตมีโมหะ 
 หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจติปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน 
 ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหัคคตะก็รูวาจิตเปนมหัคคตะ จิตไมเปนมหัคคตะก็รูวา 
 จิตไมเปนมหัคคตะ  จิตยังมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตยังมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิต 



 อื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตต้ังมั่นก็รูวาจิตต้ังมั่น หรือจิตไมต้ังมั่นก็รูวา 
 จิตไมต้ังมั่น จิตหลุดพนแลวก็รูวาจิตหลุดพนแลว หรือจิตยังไมหลุดพนก็รูวาจิต 
 ยังไมหลุดพน 
      (๘) ยอมระลึกขันธที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ คือ ระลึก 
 ไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง 
 ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง 
 พันชาติบาง แสนชาติบาง หลายสังวัฏกัปบาง หลายวิวัฏกัปบาง หลายสังวัฏ- 
 *วิวัฏกัปบาง วาในชาติโนน เรามีชื่ออยางนี้ มโีคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ 
 มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขและทุกขอยางนี้ มกีาํหนดอายุเทานี ้เรานั้นเคลื่อนจาก 
 ชาตินั้นแลว บังเกิดในชาติโนน แมในชาตินั้น เราก็มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ 
 มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขและทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุเทานี ้
 เรานั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแลว จึงเขาถึงในชาตินี้ ยอมระลึกขันธที่อยูอาศัยในชาติ 
 กอนไดเปนอเนกประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ เชนนี้ 
      (๙) ยอมมองเห็นหมูสัตว กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิว 
 พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ฯลฯ ๑- ยอมมองเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต 
 มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนับริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ยอมทราบชัดหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม เชนนี ้
      (๑๐) ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
 ทั้งหลายส้ินไป ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู ฯ 
      ดูกรพราหมณ เหลานี้แล ธรรมเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส ๑๐ ประการ 
 อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
 ตรัสบอกไว บรรดาพวกอาตมภาพ รูปใดมีธรรมเหลานี้ อาตมภาพทั้งหลายยอม 
 สักการะ เคารพ นับถือ บูชารูปน้ัน คร้ันสักการะ เคารพแลว ยอมเขาไป 
 อาศัยอยูในบัดน้ี ฯ 
      [๑๑๔] เมื่อทานพระอานนทกลาวแลวอยางนี้ วัสสการพราหมณมหา- 
 *อํามาตยแหงมคธรัฐ ไดเรียกอุปนันทะเสนาบดีมาพูดวา ดูกรเสนาบดี ทานจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ที่พระคุณเจาเหลานี้ สักการะธรรมที่ควรสักการะ 
 @๑. ดูขอ ๒๕ 
 เคารพธรรมที่ควรเคารพ นับถือธรรมที่ควรนับถือ บูชาธรรมที่ควรบูชาอยูอยางนี ้
 ตกลงพระคุณเจาเหลานี้ ยอมสักการะธรรมที่ควรสักการะ เคารพธรรมที่ควรเคารพ 
 นับถือธรรมที่ควรนับถือ บูชาธรรมที่ควรบูชา ก็ในเมื่อพระคุณเจาเหลานั้นจะไม 
 พึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาส่ิงนี้ พระคุณเจาเหลานั้น จะพึงสักการะ 



 เคารพ นับถือ บูชาส่ิงไร แลวจะเขาไปอาศัยสิ่งไรอยูไดเลา ฯ 
      [๑๑๕] ตอนั้น วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ ถามทาน 
 พระอานนทดังนี้วา ก็เวลานี้ พระอานนทอยูที่ไหน ฯ 
      อา. ดูกรพราหมณ เวลานี้ อาตมภาพอยูที่พระวิหารเวฬุวัน ฯ 
      ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ ก็พระวิหารเวฬุวัน เปนที่ร่ืนรมย เงียบเสียง 
 และไมอึกทึกครึกโครม มีลมพัดเย็นสบาย เปนที่พักผอนของมนุษย สมควรแก 
 การหลีกออกเรนอยูหรือ ฯ 
      อา. ดูกรพราหมณ แนนอน พระวิหารเวฬุวัน จะเปนที่ร่ืนรมย เงียบ 
 เสียง และไมอกึทึกครึกโครม มีลมพัดเยน็สบาย เปนที่พักผอนของมนุษย 
 สมควรแกการหลีกออกเรนอยู ก็ดวยมผีูรักษาคุมครองเชนทาน ฯ 
      [๑๑๖] ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ ความจริง พระวิหารเวฬุวัน 
 จะเปนที่ร่ืนรมย เงียบเสียง และไมอึกทึกครึกโครม มีลมพัดเยน็สบาย เปนที ่
 พักผอนของมนุษย สมควรแกการหลีกออกเรนอยู ก็ดวยมพีระคุณเจาทั้งหลาย 
 เพงฌานและมฌีานเปนปรกติตางหาก พระคุณเจาทั้งหลายทั้งเพงฌานและมีฌาน 
 เปนปรกติทีเดยีว ขาแตพระอานนทผูเจริญ กระผมขอเลาถวาย สมัยหนึ่ง 
 พระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ประทับอยูทีกู่ฏาคารศาลา ในปามหาวัน เขตพระนคร 
 เวสาลี คร้ังนั้นแล กระผมเขาไปเฝาพระโคดมผูเจริญพระองคนั้นยังที่ประทบั ณ 
 กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ณ ที่นั้นแล พระองคไดตรัสฌานกถาโดยอเนกปริยาย 
 พระองคทั้งเปนผูเพงฌานและเปนผูมีฌานเปนปรกติ แตก็ทรงสรรเสริญฌาน 
 ทั้งปวง ฯ 
      [๑๑๗] อา. ดูกรพราหมณ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงสรรเสริญ 
 ฌานทั้งปวงก็มิใช ไมทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็มิใช พระองคไมทรงสรรเสริญ 
 ฌานเชนไร ดูกรพราหมณ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ มีใจรัญจวนดวยกามราคะ 
 ถูกกามราคะครอบงําอยู และไมรูจักสลัดกามราคะอันเกิดขึ้นแลว ตามความเปน 
 จริง เธอยอมเพงเล็ง จดจอ ปกใจ มุงหมายเฉพาะกามราคะ ทํากามราคะไว 
 ในภายใน มีใจปนปวนดวยพยาบาท ถูกพยาบาทครอบงําอยู และไมรูจักสลัด 
 พยาบาทอันเกดิขึ้นแลว ตามความเปนจริง เธอยอมเพงเล็ง จดจอ ปกใจ 
 มุงหมายเฉพาะพยาบาท ทําพยาบาทไวในภายใน มีใจกลัดกลุมดวยถีนมิทธะ 
 ถูกถีนมิทธะครอบงําอยู และไมรูจักสลัดถีนมทิธะอันเกิดขึ้นแลว ตามความเปน 
 จริง เธอยอมเพงเล็ง จดจอ ปกใจ มุงหมายเฉพาะถีนมิทธะ ทําถีนมิทธะไว 
 ในภายใน มีใจกลัดกลุมดวยอทุธัจจกุกกุจจะ ถูกอุทธัจจกุกกจุจะครอบงําอยู 
 และไมรูจักสลดัอุทธัจจกกุกุจจะอันเกดิขึ้นแลว ตามความเปนจริง เธอยอมเพงเล็ง 
 จดจอ ปกใจ มุงหมายเฉพาะอทุธัจจกุกกุจจะ ทําอุทธัจจกกุกจุจะไวในภายใน 



 มีใจกลัดกลุมดวยวิจิกิจฉา ถูกวิจิกิจฉาครอบงําอยู และไมรูจักสลัดวิจิกิจฉาอันเกิด 
 ขึ้นแลว ตามความเปนจริง เธอยอมเพงเล็ง จดจอ ปกใจ มุงหมายเฉพาะ 
 วิจิกิจฉา ทําวิจกิิจฉาไวในภายใน ดูกรพราหมณ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 ไมทรงสรรเสริญฌานเชนนี้แล ดูกรพราหมณ ก็พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรง 
 สรรเสริญฌานเชนไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
 เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน มีความ 
 ผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผดุขึ้น เพราะสงบ วิตกและวิจาร 
 ไมมีวิตก ไมมวีิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ 
 มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌานที่พระอริยะเรียกเธอ 
 ไดวา ผูวางเฉย มีสติอยูเปนสขุอยู เขาจตุตถฌาน อันไมมีทกุข ไมมีสุข 
 เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีสติบริสุทธิ์เพราะ 
 อุเบกขาอยู ดูกรพราหมณ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงสรรเสริญฌานเชนนี้ 
 แล ฯ 
      [๑๑๘] ว. ขาแตพระอานนทผูเจริญ เปนอนัวา พระโคดมผูเจริญ 
 พระองคนั้น ทรงติเตียนฌานที่ควรติเตียน ทรงสรรเสริญฌานที่ควรสรรเสริญ 
 เอาละ กระผมมีกิจมาก มีกรณียะมาก จะขอลาไปในบัดน้ี ฯ 
      อา. ดูกรพราหมณ ขอทานโปรดสําคัญกาลอันควรในบัดน้ีเถิด ตอนั้น 
 วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ ชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระอานนท 
 แลว ลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ 
      [๑๑๙] คร้ังนั้นแล เมื่อวัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ 
 หลีกไปแลวไมนาน พราหมณโคปกะ โมคคัลลานะ ไดกลาวกะทานพระอานนท 
 ดังนี้วา ปญหาของกระผม ซ่ึงกระผมไดถามพระอานนทผูเจริญน้ัน พระคุณเจา 
 ยังมิไดพยากรณแกกระผมเลย ฯ 
      ทานพระอานนทกลาววา ดกูรพราหมณ เราไดกลาวแกทานแลวมิใชหรือวา 
 ดูกรพราหมณ ไมมีเลยแมสักรูปหนึ่งผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆ ขอ และทุกๆ 
 ประการ ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึง 
 พรอมแลว เพราะพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงใหมรรคที่ยังไมอุบัติไดอุบัติ 
 ที่ยังไมเกิดไดเกิด ตรัสบอกมรรคที่ยังไมมีใครบอก ทรงทราบชัดมรรค ทรงรูแจง 
 มรรค และทรงฉลาดในมรรค สวนเหลาสาวกในบัดน้ี เปนผูดาํเนินตามมรรค 
 จึงถึงพรอมในภายหลังอยู ฯ 
                    จบ โคปกโมคคัลลานสูตร ที่ ๘ 
                       --------------- 
                     ๙. มหาปุณณมสูตร (๑๐๙) 



      [๑๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกา วิสาขา 
 มิคารมารดา ในพระวิหารบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูม ี
 พระภาคมีภิกษุสงฆหอมลอม ประทับน่ังกลางแจง ในราตรีมีจันทรเพ็ญ วันนั้น 
 เปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ขณะนั้น ภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะ หมจีวรเฉวียงบา 
 ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่ประทับของพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลพระผูมี- 
 *พระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะขอทลูถามปญหาสักเล็กนอย 
 กะพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคจะประทานโอกาสเพ่ือพยากรณปญหาแก 
 ขาพระองค ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถาอยางน้ัน เธอจงนั่งลงยังอาสนะ 
 ของตน ประสงคจะถามปญหาขอใด ก็ถามเถิด ฯ 
      [๑๒๑] คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปนั้นนั่งยังอาสนะของตนแลว ไดทูลถาม 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ อุปาทานขันธ คือ รูปูปาทานขันธ 
 เวทนูปาทานขนัธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ 
 มี ๕ ประการเทานี้หรือหนอแล ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ อุปาทานขันธ มี ๕ ประการเทานี้ คือ รูปูปาทานขันธ 
 เวทนูปาทานขนัธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ ฯ 
      ภิกษุนั้นกลาว ชื่นชม ยินดพีระภาษิตของพระผูมีพระภาควา ชอบแลว 
 พระพุทธเจาขา แลวทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ก็อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ มีอะไรเปนมูล ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ มีฉันทะเปนมลู ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ อุปาทานกับอุปาทานขันธ ๕ นั้นอยางเดียวกัน 
 หรือ หรือวาอุปาทานอื่นจากอุปาทานขันธ ๕ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ อุปาทานกับอุปาทานขันธ ๕ นั้น จะอยางเดียวกันก็มิใช 
 อุปาทานจะอ่ืนจากอุปาทานขนัธ ๕ ก็มิใช ดูกรภิกษุ ความกําหนัดพอใจ ใน 
 อุปาทานขันธ ๕ นั่นแล เปนตัวอุปาทานในอปุาทานขันธ ๕ นั้น ฯ 
      [๑๒๒] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความตางแหงความกําหนัด พอใจ 
 ในอุปาทานขันธทั้ง ๕ พึงมีหรือ ฯ 
      พระผูมีพระภาคทรงรับวา มี แลวตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนใน 
 โลกนี้ มีความปรารถนาอยางนี้วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ เวทนาอยางนี้ สญัญา 
 อยางนี้ สังขารอยางนี้ วิญญาณอยางนี้ ในอนาคตกาลเถิด ดูกรภิกษุ อยางนี้แล 
 เปนความตางแหงความกําหนัดพอใจในอุปาทานขันธทั้ง ๕ ฯ 
      [๑๒๓] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขันธทั้งหลายมีชื่อเรียกวาขันธ ได 



 ดวยเหตุเทาไร ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต 
 ทั้งที่เปนปจจบัุน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียด 
 ก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในที่ไกล หรือในที่ใกลก็ตาม นี่เปนรูปขันธ 
 เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งทีเ่ปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปน 
 ไปภายในหรือมีในภายนอกกต็าม หยาบหรือละเอยีดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม 
 อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม นี่เปนเวทนาขนัธ สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที ่
 เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอก 
 ก็ตาม หยาบหรือละเอยีดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล 
 ก็ตาม นี่เปนสัญญาขันธ สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปน 
 อนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือ 
 ละเอยีดก็ตาม เลวหรือประณตีก็ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม นี่เปน 
 สังขารขันธ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งทีเ่ปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปน 
 ปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว 
 หรือประณีตก็ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม นี่เปนวิญญาณขันธ ดูกรภิกษุ 
 ขันธทั้งหลาย ยอมมีชือ่เรียกวาขันธ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ฯ 
      [๑๒๔] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย 
 แหงการบัญญัติรูปขันธ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติ 
 เวทนาขันธ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติ สัญญาขันธ 
 อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติสังขารขันธ อะไรหนอแล 
 เปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติวิญญาณขันธ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ มหาภูตรูป ๔ เปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติรูป 
 ขันธ ผัสสะเปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติเวทนาขันธ ผัสสะเปนเหตุ 
 เปนปจจัย แหงการบัญญัติสัญญาขันธ ผัสสะเปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติ 
 สังขารขันธ นามรูปเปนเหตุ เปนปจจัย แหงการบัญญัติวิญญาณขันธ ฯ 
      [๑๒๕] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สักกายทิฐิ จะมีไดอยางไร ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกน้ี เปนผูไมไดเห็นพระอริยะ 
 ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ 
 ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษ ยอมเล็งเห็นรูปโดย 
 ความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง เล็งเห็น 
 อัตตาในรูปบาง ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีเวทนา 
 บาง เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในเวทนาบาง ยอมเล็งเห็นสญัญา 
 โดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง เล็งเห็นสัญญาในอัตตาบาง 



 เล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็น 
 อัตตาวามีสังขารบาง เล็งเห็นสังขารในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง 
 ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง เล็ง 
 เห็นวิญญาณในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง ดูกรภิกษุ อยางนี้แล 
 สักกายทิฐิจึงมไีด ฯ 
      [๑๒๖] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ สักกายทฐิิจะไมมีไดอยางไร ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดเห็น 
 พระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ฝกดแีลวในธรรมของพระอริยะ ไดเห็น 
 สัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเล็งเห็น 
 รูปโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง 
 ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง ยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็ง 
 เห็นอัตตาวามีเวทนาบาง ไมเลง็เห็นเวทนาในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในเวทนา 
 บาง ยอมไมเลง็เห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง 
 ไมเล็งเห็นสัญญาในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง ยอมไมเล็งเห็น 
 สังขารโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง ไมเล็งเห็นสังขาร 
 ในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง ยอมไมเล็งเห็นวญิญาณโดยความเปน 
 อัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง ไมเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง ไม 
 เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง ดูกรภิกษุ อยางนี้แล สักกายทิฐิจึงไมมี ฯ 
      [๑๒๗] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนคุณเปนโทษ เปน 
 ทางสลัดออกในรูป อะไรเปนคุณ เปนโทษ เปนทางสลัดออกในเวทนา อะไร 
 เปนคุณ เปนโทษ เปนทางสลดัออกในสัญญา อะไรเปนคุณ เปนโทษ เปน 
 ทางสลัดออกในสังขาร อะไรเปนคุณ เปนโทษ เปนทางสลัดออกในวิญญาณ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ อาการที่สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้น นีเ้ปนคุณในรูป 
 อาการที่รูปไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา นี้เปนโทษในรูป 
 อาการที่กําจัดฉันทราคะ ละฉนัทราคะ ในรูปได นี้เปนทางสลัดออกในรูป 
 อาการที่สุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้น นีเ้ปนคุณในเวทนา อาการที่เวทนาไมเทีย่ง 
 เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา นี้เปนโทษในเวทนา อาการที่กาํจัด 
 ฉันทราคะ ละฉันทราคะในเวทนาได นี้เปนทางสลัดออกในเวทนา อาการที่สุข 
 โสมนัสอาศัยสญัญาเกิดขึ้น นี้เปนคุณในสัญญา อาการที่สัญญาไมเทีย่ง เปนทกุข 
 มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา นี้เปนโทษในสัญญา อาการที่กําจัดฉันทราคะ 
 ละฉันทราคะในสัญญาได นี้เปนทางสลัดออกในสัญญา อาการที่สุขโสมนัส 
 อาศัยสังขารเกดิขึ้น นี้เปนคุณในสังขาร อาการที่สังขารไมเทีย่ง เปนทุกข ม ี
 ความแปรปรวนไปเปนธรรมดา นี้เปนโทษในสังขาร อาการที่กําจัดฉันทราคะ 



 ละฉันทราคะในสังขารได นี้เปนทางสลัดออกในสังขาร อาการที่สุขโสมนัสอาศัย 
 วิญญาณเกิดขึน้ นี้เปนคุณในวิญญาณ อาการที่วิญญาณไมเที่ยง เปนทุกข มีความ 
 แปรปรวนไปเปนธรรมดา นี้เปนโทษในวิญญาณ อาการที่กาํจัดฉันทราคะ 
 ละฉันทราคะในวิญญาณได นี้เปนทางสลัดออกในวิญญาณ ฯ 
      [๑๒๘] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อรู เมื่อเห็นอยางไรจึงไมม ี
 อนุสัยคือความถือตัววาเปนเรา วาของเรา ในกายอันมีวิญญาณน้ี และในนิมติทั้ง 
 หมดในภายนอก ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ บุคคลเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนี้วา รูป 
 อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดตี ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปใน 
 ภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู 
 ในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม ทัง้หมดนั่น ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของ 
 เรา เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนี้วา เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง 
 ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอก 
 ก็ตาม หยาบหรือละเอยีดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล 
 ก็ตาม ทั้งหมดนั่น ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เห็นดวย 
 ปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนี้วา สัญญาอยางใดอยางหน่ึง ทั้งที่เปนอดีต 
 ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายใน หรือมีในภายนอกก็ตาม 
 หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม ทั้ง 
 หมดน่ัน ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เห็นดวยปญญาอัน 
 ชอบตามความเปนจริงดังนี้วา สังขารเหลาใดเหลาหน่ึง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปน 
 อนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือ 
 ละเอยีดก็ตาม เลวหรือประณตีก็ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม ทั้งหมดนั่น 
 ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอตัตาของเรา เห็นดวยปญญาอนัชอบตามความ 
 เปนจริงดังนี้วา วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทัง้ที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้ง 
 ที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดกต็าม 
 เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม ทั้งหมดนั่น ไมใชของเรา 
 ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ดูกรภิกษุ เมื่อรู เมื่อเห็นอยางนี้แล จึงไมม ี
 อนุสัยคือความถือตัววาเปนเราวาของเรา ในกายอันมีวิญญาณน้ี และในนิมติทั้ง 
 หมดในภายนอก ฯ 
      [๑๒๙] ลําดับน้ันแล มีภิกษุรูปหนึ่ง เกิดความปริวิตกแหงใจขึ้นอยาง 
 นี้วา จําเริญละ เทาที่วามานี้ เปนอันวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเปน 
 อนัตตา กรรมที่อนัตตาทําแลว จักถูกตนไดอยางไร คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรง 
 ทราบความปริวิตกแหงใจของภิกษุรูปน้ันดวยพระหฤทัย จึงรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา 



 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่โมฆบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้ ไมรูแลว ตกอยูในอวิชชา ใจ 
 มีตัณหาเปนใหญ พึงสําคัญคําส่ังสอนของศาสดาอยางสะเพรา ดวยความปริวิตกวา 
 จําเริญละ เทาที่วามานี้ เปนอนัวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเปน 
 อนัตตา กรรมที่อนัตตาทําแลว จักถูกตนไดอยางไร เราจะขอสอบถาม ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราไดแนะนําพวกเธอในธรรมน้ันๆ แลวแล พวกเธอจะสําคัญความ 
 ขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา ไมเทีย่ง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา ฯ 
      ภิ. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ควร 
 หรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิ. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน เวทนา 
 เที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิ. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ฯ 
      ภิ. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ควร 
 หรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิ. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน สัญญา 
 เที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิ. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
      ภิ. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ควร 
 หรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิ. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน สังขารเที่ยง 
 หรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิ. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
      ภิ. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 



      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ควร 
 หรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิ. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน วิญญาณ 
 เที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิ. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ฯ 
      ภิ. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ควร 
 หรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิ. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล พวกเธอพึงเห็นดวยปญญาอัน 
 ชอบตามความเปนจริงดังนี้วา รูปอยางใดอยางหน่ึง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต 
 ทั้งที่เปนปจจบัุน เปนไปในภายใน หรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียด 
 ก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม ทั้งหมดนั่น ไม 
 ใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา พึงเห็นดวยปญญาอนัชอบตามความ 
 เปนจริงดังนี้วา เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่ 
 เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดกต็าม 
 เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม ทั้งหมดนั่น ไมใชของเรา 
 ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดงันี้วา 
 สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งทีเ่ปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปน 
 ไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอยีดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม 
 อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม ทั้งหมดนั่น ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใช 
 อัตตาของเรา พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดงันี้วา สังขารเหลาใด 
 เหลาหน่ึง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายใน 
 หรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในที่ 
 ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม ทั้งหมดนั่น ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา 
 พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนี้วา วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ทั้ง 
 ที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนไปในภายในหรือมีในภายนอก 
 ก็ตาม หยาบหรือละเอยีดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล 
 ก็ตาม ทั้งหมดนั่น ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 อริยสาวกผูสดบัแลวเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย แมในรูป แมในเวทนา แม 
 ในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะ 



 คลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมญีาณรูวา หลุดพนแลว 
 รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ไดทําเสร็จแลว กิจอื่น 
 เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาค และเมื่อพระผูมีพระภาคกําลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้ 
 อยู ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป ไดมีจิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่นแล ฯ 
                      จบ มหาปุณณมสูตร ที่ ๙ 
                         ----------- 
                     ๑๐. จูฬปุณณมสูตร (๑๑๐) 
      [๑๓๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกา วิสาขา 
 มิคารมารดา ในพระวิหารบุพพาราม  เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูม ี
 พระภาคมีภิกษุสงฆหอมลอม ประทับน่ังกลางแจง ในราตรีมีจันทรเพ็ญ วันนั้น 
 เปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ฯ 
      [๑๓๑] ขณะนั้น พระผูมีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆซ่ึงนิ่งเงียบอยูโดย 
 ลําดับ จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษจะพึงรูจักอสัต- 
 *บุรุษวา ผูนี้เปนอสัตบุรุษหรือไมหนอ ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละ ขอที่อสัตบุรุษจะพึงรูจักอสัตบุรุษวา ผูนี้ 
 เปนอสัตบุรุษ นั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัตบุรุษจะพึง 
 รูจักสัตบุรุษวา ผูนี้เปนสัตบุรุษไหมเลา ฯ 
      ภิ. ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละ แมขอที่อสัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษวา 
 ผูนี้เปนสัตบุรุษ นั่นก็ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ฯ 
      [๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษยอมเปนผูประกอบดวยธรรมของ 
 อสัตบุรุษ ภักดีตออสัตบุรุษ มีความคิดอยางอสัตบุรุษ มีความรูอยางอสัตบุรุษ มี 
 ถอยคําอยางอสัตบุรุษ มีการงานอยางอสัตบุรุษ มีความเห็นอยางอสัตบุรุษ ยอม 
 ใหทานอยางอสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัตบุรุษเปนผูประกอบดวยธรรมของอสัต- 
 *บุรุษอยางไร คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ไมมหิีริ ไมมีโอตตัปปะ 
 มีสุตะนอย เกยีจคราน มีสติหลงลืม มีปญญาทราม ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้ 
 แล อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูประกอบดวยธรรมของอสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเปนผูภักดีตออสัตบุรุษอยางไร คือ 



 อสัตบุรุษในโลกน้ี มีสมณพราหมณชนิดที่ไมมีศรัทธา ไมมหิีริ ไมมีโอตตัปปะ 
 มีสุตะนอย เกยีจคราน มีสติหลงลืม มีปญญาทราม เปนมิตร เปนสหาย ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูภักดีตออสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเปนผูมีความคิดอยางอสัตบุรุษ 
 อยางไร คือ อสัตบุรุษในโลกน้ี ยอมคิดเบียดเบียนตนเองบาง คิดเบียดเบียนผู 
 อื่นบาง คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสองฝายบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยาง 
 นี้แล อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูมีความคิดอยางอสตับุรุษ ฯ 
      [๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเปนผูมคีวามรูอยางอสัตบุรุษอยางไร 
 คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ ยอมรูเพ่ือเบียดเบียนตนเองบาง รูเพ่ือเบียดเบียนผูอืน่บาง 
 รูเพ่ือเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสองฝายบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยาง 
 นี้แล อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูรูอยางอสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเปนผูมีถอยคําอยางอสัตบุรุษอยางไร 
 คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ เปนผูมกัพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ เจรจาเพอ 
 เจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูมีถอยคําอยางอสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเปนผูมีการงานอยางอสัตบุรุษอยางไร 
 คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ มักเปนผูทําชีวิตสัตวใหตกลวง มักถือเอาสิ่งของที่เจาของ 
 มิไดให มักประพฤติผิดในกาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล อสัตบุรุษชื่อวาเปน 
 ผูมีการงานอยางอสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเปนผูมคีวามเห็นอยางอสัตบุรุษ 
 อยางไร คือ อสัตบุรุษในโลกน้ี เปนผูมีความเห็นอยางนี้วา ทานที่ใหแลว ไมมผีล 
 ยัญที่บูชาแลว ไมมีผล สังเวยที่บวงสรวงแลว ไมมีผล ผลวบิากของกรรมที่ทําด ี
 ทําชั่วแลว ไมม ีโลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวที่เปน 
 อุปปาติกะไมม ีสมณพราหมณทั้งหลายผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซ่ึงประกาศ 
 โลกนี้ โลกหนาใหแจมแจง เพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในโลกไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 อยางนี้แล อสตับุรุษชื่อวาเปนผูมีความเห็นอยางอสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษยอมใหทานอยางอสัตบุรุษอยางไร 
 คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ ยอมใหทานโดยไมเคารพ ใหทานไมใชดวยมือของตน ทํา 
 ความไมออนนอมใหทาน ใหทานอยางไมเขาใจ เปนผูมีความเห็นวาไรผล ใหทาน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล อสัตบุรุษชื่อวายอมใหทานอยางอสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษน่ันแหละ เปนผูประกอบดวยธรรม 
 ของอสัตบุรุษอยางนี้ ภักดีตออสัตบุรุษอยางน้ี มีความคิดอยางอสัตบุรุษอยางนี ้
 มีความรูอยางอสัตบุรุษอยางน้ี มีถอยคําอยางอสัตบุรุษอยางน้ี มีการงานอยาง 
 อสัตบุรุษอยางนี้ มีความเห็นอยางอสัตบุรุษอยางนี้ ใหทานอยางอสัตบุรุษอยางนี ้



 แลว เมื่อตายไป ยอมบังเกิดในคติของอสัตบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คติของ 
 อสัตบุรุษคืออะไร คือ นรก หรือกําเนิดสัตวเดียรฉาน ฯ 
      [๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษวา ผูนี้เปนสัตบุรุษ 
 หรือไมหนอ ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา รู พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละ ขอที่สัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษวา ผูนี้เปน 
 สัตบุรุษ นั่นเปนฐานะท่ีมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัตบุรุษจะพึงรูจักอสัตบุรุษวา 
 ผูนี้เปนอสัตบุรุษไหมเลา ฯ 
      ภิ. รู พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละ แมขอที่สัตบุรุษจะพึงรูจักอสัตบุรุษวา ผูนี้ 
 เปนอสัตบุรุษ นั่นก็เปนฐานะที่มีได ฯ 
      [๑๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษยอมเปนผูประกอบดวยธรรมของ 
 สัตบุรุษ ภักดีตอสัตบุรุษ มีความคิดอยางสัตบุรุษ มีความรูอยางสัตบุรุษ มีถอยคํา 
 อยางสัตบุรุษ มีการงานอยางสัตบุรุษ มีความเห็นอยางสัตบุรุษ ยอมใหทานอยาง 
 สัตบุรุษ ฯ 
      [๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ 
 อยางไร คือ สัตบุรุษในโลกน้ี เปนผูมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีสุตะมาก 
 มีความเพียรปรารภแลว มีสติต้ังมั่น มีปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล 
 สัตบุรุษชื่อวาเปนผูประกอบดวยธรรมของสตับุรุษ ฯ 
      [๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูภักดีตอสัตบุรุษอยางไร คือ 
 สัตบุรุษในโลกน้ี มีสมณพราหมณชนิดทีม่ีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีสุตะมาก 
 มีความเพียรปรารภแลว มีสติต้ังมั่น มีปญญา เปนมิตร เปนสหาย ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย อยางนี้แล สัตบุรุษชื่อวาเปนผูภักดตีอสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูมคีวามคิดอยางสตับุรุษอยางไร 
 คือ สัตบุรุษในโลกนี้ ยอมไมคดิเบียดเบียนตนเอง ไมคิดเบียดเบียนผูอื่น ไม 
 คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสองฝาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล สตับุรุษ 
 ชื่อวาเปนผูมีความคิดอยางสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูมคีวามรูอยางสัตบุรุษอยางไร 
 คือ สัตบุรุษในโลกนี้ ยอมไมรูเพ่ือเบียดเบียนตนเอง ไมรูเพ่ือเบียดเบียนผูอืน่ 
 ไมรูเพ่ือเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสองฝาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล 
 สัตบุรุษชื่อวาเปนผูมีความรูอยางสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูมถีอยคําอยางสัตบุรุษอยางไร 
 คือ สัตบุรุษในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากคําพูดสอเสียด 



 งดเวนจากคําหยาบ งดเวนจากการเจรจาเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ล 
 สัตบุรุษชื่อวาเปนผูมีถอยคําอยางสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูมกีารงานอยางสตับุรุษอยางไร 
 คือ สัตบุรุษในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวน 
 จากกาเมสุมิจฉาจาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล สัตบุรุษชื่อวาเปนผูมีการงาน 
 อยางสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเปนผูมคีวามเห็นอยางสัตบุรุษอยางไร 
 คือ สัตบุรุษในโลกนี้ เปนผูมีความเห็นอยางนีว้า ทานที่ใหแลว มีผล ยัญที ่
 บูชาแลว มีผล สังเวยที่บวงสรวงแลว มีผล ผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่ว มีอยู 
 โลกนี้มี โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวที่เปนอุปปาติกะมี สมณพราหมณ 
 ทั้งหลาย ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซ่ึงประกาศโลกนี้ โลกหนาใหแจมแจง 
 เพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในโลกมอียู ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล สัตบุรุษชื่อวา 
 เปนผูมีความเห็นอยางสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษยอมใหทานอยางสัตบุรุษอยางไร คือ 
 สัตบุรุษในโลกน้ี ยอมใหทานโดยเคารพ ทําความออนนอมใหทาน ใหทานอยาง 
 บริสุทธิ์ เปนผูมีความเห็นวามผีล จึงใหทาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล 
 สัตบุรุษชื่อวายอมใหทานอยางสัตบุรุษ ฯ 
      [๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษน่ันแหละ เปนผูประกอบดวยธรรม 
 ของสัตบุรุษอยางนี้ ภักดีตอสัตบุรุษอยางนี้ มีความคิดอยางสตับุรุษอยางนี้ มีความ 
 รูอยางสัตบุรุษอยางนี้ มีถอยคาํอยางสัตบุรุษอยางนี้ มีการงานอยางสัตบุรุษอยางนี ้
 มีความเห็นอยางสัตบุรุษอยางนี้ ใหทานอยางสัตบุรุษอยางนี้แลว เมื่อตายไป ยอม 
 บังเกิดในคติของสัตบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คติของสัตบุรุษคืออะไร คือ ความ 
 เปนผูมีตนควรบูชาในเทวดา หรือความเปนผูมีตนควรบูชาในมนุษย ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                      จบ จูฬปุณณมสูตร ที่ ๑๐ 
                       จบ เทวทหวรรค ที่ ๑ 
                        ------------- 
                  หัวขอเร่ืองของเทวทหวรรคนั้น ดังนี้ 
      ๑. เร่ืองเทวทหะ ๒. เร่ืองปญจัตตยะ ๓. เร่ืองสําคัญอยางไร 
 ๔. เร่ืองนิครนถ ๕. เร่ืองพยากรณอรหัตตผล ๖. เร่ืองแควนกุรุ ๗. เร่ือง 
 พราหมณคณกะ ๘. เร่ืองพราหมณโคปกะ ๙. และ ๑๐. เร่ืองวันเพ็ญสอง 
 วัน รวมเปนวรรคสําคัญชื่อเทวทหวรรค ที่ ๑ ฯ 



                        -------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. เทวทหสูตร 
      ๒. ปญจัตตยสูตร 
      ๓. กินติสูตร 
      ๔. สามคามสูตร 
      ๕. สุนักขัตตสูตร 
      ๖. อาเนญชสัปปายสูตร 
      ๗. คณกโมคคัลลานสูตร 
      ๘. โคปกโมคคัลลานสูตร 
      ๙. มหาปุณณมสูตร 
     ๑๐. จูฬปุณณมสูตร 
                       --------------- 
                           อนุปทวรรค 
                       ๑. อนุปทสูตร (๑๑๑) 
      [๑๕๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      [๑๕๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเปน 
 บัณฑิต มีปญญามาก มีปญญากวางขวาง มีปญญาราเริง มีปญญาวองไว มีปญญา 
 เฉียบแหลม มปีญญาทําลายกเิลส ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเห็นแจงธรรมตาม 
 ลําดับบทไดเพียงกึ่งเดอืน ในการเห็นแจงธรรมตามลําดับบทของสารีบุตรนั้น เปน 
 ดังตอไปนี้ ฯ 
      [๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเร่ืองนี้ สารีบุตรสงัดจากกาม สงัดจาก 
 อกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวิเวก อยู ก็ธรรม 
 ในปฐมฌาน คือ วิตก วิจาร ปติ สุข จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา 
 เจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธโิมกข วิริยะ สติ อุเบกขา มนสิการ เปนอัน 
 สารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว ทั้งที่เกดิขึ้น ต้ังอยู 
 และถึงความดบั เธอรูชัดอยางนี้วา ดวยประการนี้ เปนอันวา ธรรมที่ไมมีแกเรา 
 ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสื่อมไป เธอไมยินดี ไมยนิราย อันกิเลสไมอาศัย ไม 
 พัวพัน พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทําใหปราศจาก 
 เขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชดัวา ยังมีธรรมเคร่ืองสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมี 



 ความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเคร่ืองสลัดออกน้ันใหมาก ก็มีอยู ฯ 
      [๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตรเขาทุติยฌาน 
 มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจาร 
 ไมมีวิตก ไมมวีิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ อยู ก็ธรรมในทุติยฌาน คือ 
 ความผองใสแหงใจภายใน ปติ สุข จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา 
 เจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธโิมกข วิริยะ สติ อุเบกขา มนสิการ เปนอัน 
 สารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว ทั้งที่เกดิขึ้น ต้ังอยู 
 และถึงความดบั เธอรูชัดอยางนี้วา ดวยประการนี้ เปนอันวา ธรรมที่ไมมีแกเรา 
 ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสื่อมไป เธอไมยินดี ไมยนิราย อันกิเลสไมอาศัย ไม 
 พัวพัน พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทําใหปราศจาก 
 เขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชดัวา ยังมีธรรมเคร่ืองสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมี 
 ความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเคร่ืองสลัดออกน้ันใหมาก ก็มีอยู ฯ 
      [๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตรเปนผูวางเฉย 
 เพราะหนายปติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌานที่ 
 พระอริยะเรียกเธอไดวา ผูวางเฉย มีสติ อยู เปนสุข อยู ก็ธรรมในตติยฌาน 
 คือ อุเบกขา สุข สติ สัมปชัญญะ จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา 
 เจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธโิมกข วิริยะ สติ อุเบกขา มนสิการ เปนอัน 
 สารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว ทั้งที่เกดิขึ้น ต้ังอยู 
 และถึงความดบั เธอรูชัดอยางนี้วา ดวยประการนี้ เปนอันวาธรรมที่ไมมีแกเรา 
 ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสื่อมไป เธอไมยินดี ไมยนิราย อันกิเลสไมอาศัย ไม 
 พัวพัน พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทําใหปราศจาก 
 เขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชดัวา ยังมีธรรมเคร่ืองสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมี 
 ความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเคร่ืองสลัดออกน้ันใหมาก ก็มีอยู ฯ 
      [๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตรเขาจตุตถฌาน 
 อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทกุข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ 
 ได มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ก็ธรรมในจตุตถฌาน คือ อุเบกขา 
 อทุกขมสุขเวทนา ความไมคํานึงแหงใจ เพราะบริสุทธิ์แลว สติบริสุทธิ์ จิตเต- 
 *กัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธโิมกข วิริยะ 
 สติ อุเบกขา มนสิการ เปนอันสารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท เปนอันสารีบุตร 
 รูแจงแลว ทั้งที่เกิดขึ้น ต้ังอยู และถึงความดับ เธอรูชัดอยางนีว้า ดวยประการนี้ 
 เปนอันวา ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสือ่มไป เธอไมยินด ี
 ไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย ไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรม 
 นั้นๆ มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชัดวา ยังมีธรรม 



 เคร่ืองสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเคร่ืองสลัดออกนั้น 
 ใหมาก ก็มีอยู ฯ 
      [๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตรเขาอากาสานัญ- 
 *จายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศไมมีที่สดุ อยู เพราะลวงรูปสัญญาไดโดย 
 ประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาได เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา ก็ธรรม 
 ในอากาสานัญจายตนฌาน คือ อากาสานัญจายตนสัญญา จิตเตกัคคตา ผัสสะ 
 เวทนา สัญญา เจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธโิมกข วิริยะ สติ อุเบกขา 
 มนสิการ เปนอันสารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว 
 ทั้งที่เกิดขึน้ ต้ังอยู และถึงความดับ เธอรูชัดอยางนี้วา ดวยประการนี้ เปนอันวา 
 ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสือ่มไป เธอไมยินดี ไมยินราย อัน 
 กิเลสไมอาศัย ไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมน้ันๆ มีใจอัน 
 กระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชัดวา ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่ง 
 ขึ้นไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเคร่ืองสลัดออกน้ันใหมาก ก็มีอยู ฯ 
      [๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตรลวงอากาสา- 
 *นัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา 
 วิญญาณไมมีทีสุ่ด อยู ก็ธรรมในวิญญาณัญจายตนฌาน คือ วิญญาณัญจายตน- 
 *ฌาน จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธโิมกข 
 วิริยะ สติ อุเบกขา มนสิการ เปนอันสารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท เปนอัน 
 สารีบุตรรูแจงแลว ทั้งที่เกิดขึน้ ต้ังอยู และถึงความดับ เธอรูชัดอยางนี้วา 
 ดวยประการนี้ เปนอันวา ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสือ่มไป 
 เธอไมยินดี ไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย ไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากได 
 แลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชดัวา 
 ยังมีธรรมเครือ่งสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเคร่ืองสลัด 
 ออกนั้นใหมาก ก็มีอยู ฯ 
      [๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตรลวงวิญญาณัญ- 
 *จายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสกิารวา ไม 
 มีอะไรสักนอยหน่ึง อยู ก็ธรรมในอากิญจัญญายตนฌาน คือ อากิญจัญญายตน 
 ฌาน จิตเตกัคคตา ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา วิญญาณ ฉันทะ อธิโมกข 
 วิริยะ สติ อุเบกขา มนสิการ เปนอันสารีบุตรกําหนดไดตามลําดับบท เปนอัน 
 สารีบุตรรูแจงแลว ทั้งที่เกิดขึน้ ต้ังอยู และถึงความดับ เธอรูชัดอยางนี้วา 
 ดวยประการนี้ เปนอันวาธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มีแลว ยอมเส่ือมไป 
 เธอไมยินดี ไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย ไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากได 
 แลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชดัวา 



 ยังมีธรรมเครือ่งสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเคร่ืองสลัด 
 ออกนั้นใหมาก ก็มีอยู ฯ 
      [๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตรลวงอากิญจัญ- 
 *ญายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู เธอเปน 
 ผูมีสติออกจากสมาบัตินั้น คร้ันแลว พิจารณาเห็นธรรมที่ลวงแลว ดับแลว 
 แปรปรวนไปแลววา ดวยประการนี้ เปนอันวา ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ทีม่แีลว 
 ยอมเสื่อมไป เธอไมยินดี ไมยนิราย อันกิเลสไมอาศัย ไมพัวพัน พนวิเศษ 
 แลว พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ มีใจอันกระทาํใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู 
 ยอมรูชัดวา ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูที ่
 ทําเคร่ืองสลัดออกน้ันใหมาก ก็มีอยู ฯ 
      [๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สารีบุตรลวงเนวสัญญา 
 นาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาสัญญาเวทยตินิโรธอยู เพราะเห็น 
 ดวยปญญา อาสวะของเธอจึงเปนอันสิ้นไป เธอยอมมีสติออกจากสมาบัตินั้น คร้ัน 
 แลวยอมพิจารณาเห็นธรรมที่ลวงแลว ดับแลว แปรปรวนไปแลววา ดวยประการ 
 นี้ เปนอันวา ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมมี ที่มีแลว ยอมเสื่อมไป เธอไมยินด ี
 ไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย ไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมนั้นๆ 
 มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ยอมรูชัดวา ยงัมีธรรมเคร่ืองสลัด 
 ออกยิ่งขึ้นไปอยู และมีความเห็นตอไปวา ผูที่ทําเคร่ืองสลดัออกน้ันใหมากก็มีอยู ฯ 
      [๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูกลาวชอบ พึงกลาวชมภิกษุรูปใดวา เปน 
 ผูถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยศีล ในอริยสมาธิ ในอริยปญญา ใน 
 อริยวิมุติ ภิกษุรูปน้ันคือ สารีบุตรนั่นเอง ผูที่กลาวชอบ พึงกลาวชมวา เปนผู 
 ถึงความชํานาญ ถึงความสําเร็จในอริยศีล ในอริยสมาธิ ในอริยปญญา ใน 
 อริยวิมุติ ฯ 
      [๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูกลาวชอบ พึงกลาวชมภิกษุรูปใดวา เปนบุตร 
 เปนโอรสของพระผูมีพระภาค เกิดแตพระโอฐของพระผูมพีระภาค เกิดแตธรรม 
 อันธรรมเนรมิต เปนธรรมทายาท ไมใชเปนทายาทของอามสิ ภิกษุรูปน้ันคือสารีบุตร 
 นั่นเอง ที่ผูกลาวชอบ พึงกลาวชมวา เปนบุตรเปนโอรสของพระผูมีพระภาค 
 เกิดแตพระโอฐของพระผูมีพระภาค เกิดแตธรรม อันธรรมเนรมิต เปนธรรม 
 ทายาท ไมใชเปนทายาทของอามิส ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรยอมประกาศ 
 ธรรมจักร อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาที่ตถาคตใหเปนไปแลว ไปตามลําดับโดยชอบ 
 ทีเดียว ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีพระ 
 ภาษิตของพระผูมีพระภาค แล ฯ 



                        จบ อนุปทสูตร ที่ ๑ 
                      ----------------- 
                      ๒. ฉวิโสธนสูตร (๑๑๒) 
      [๑๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      [๑๖๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ ยอมพยากรณอรหัตตผลวา ขาพเจารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู 
 จบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พวกเธออยาเพอยินดี อยาเพอคัดคานคํากลาวของภิกษุรูปน้ัน คร้ันไม 
 ยินดีไมคัดคานแลว พึงถามปญหาเธอวา ดูกรทานผูมีอายุ โวหารอันพระผูม-ี 
 *พระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสไว 
 ชอบ นี้มี ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน คือ คํากลาววา เห็นในอารมณที่ตน 
 เห็นแลว คํากลาววา ไดยินในอารมณที่ตนฟงแลว คํากลาววา ทราบในอารมณ 
 ที่ตนทราบแลว คํากลาววา รูชัดในอารมณทีต่นรูชัดแลว นี้แล โวหาร ๔ ประการ 
 อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
 ตรัสไวชอบ ก็จิตของทานผูมอีายุ ผูรูอยู เห็นอยู อยางไรเลา จึงหลุดพนจาก 
 อาสวะ ไมยึดมัน่ในโวหาร ๔ นี้ ฯ 
      [๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว 
 ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดบั สิ้น 
 สัญโญชนในภพแลว พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ จึงนับวามีธรรมอันสมควรจะ 
 พยากรณไดดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ขาพเจาไมยินดี ไมยินราย อันกิเลสไมอาศัย 
 ไมพัวพัน พนวิเศษแลว พรากไดแลวในธรรมท่ีขาพเจาไดเห็น มีใจอันกระทํา 
 ใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ขาพเจาไมยนิดี ไมยินราย ... พรากไดแลวใน 
 ธรรมที่ขาพเจาไดยิน มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ขาพเจาไม 
 ยินดี ไมยินราย ... พรากไดแลวในธรรมที่ขาพเจาไดทราบ มีใจอันกระทําให 
 ปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ขาพเจาไมยินดี ไมยินราย ... พรากไดแลวในธรรม 
 ที่ขาพเจาไดรูชัด มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู ดูกรทานผูมีอาย ุ
 จิตของขาพเจาผูรูอยู เห็นอยู อยางนี้แล จึงไดหลุดพนจากอาสวะ ไมยึดมั่นใน 
 โวหาร ๔ นี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย คํากลาวของภิกษุรูปน้ัน พวกเธอควรชื่นชม 
 อนุโมทนาวา สาธุ คร้ันแลวพึงถามปญหาใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรทานผูมีอายุ อปุาทาน 



 ขันธอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธตรัสไวชอบ นี้มี ๕ ประการแล ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปูปาทานขันธ 
 เวทนูปาทานขนัธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ 
 ดูกรทานผูมีอายุ นี้แลอุปาทานขันธ ๕ ประการ อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผู 
 ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสไวชอบแลว ก็จิตของทาน 
 ผูมีอายุ ผูรูอยู เห็นอยูอยางไรเลา จึงหลุดพนจากอาสวะ ไมยึดมั่นในอุปาทาน- 
 *ขันธ ๕ นี้ ฯ 
      [๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว 
 ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดบั 
 สิ้นสัญโญชนในภพแลว พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ จึงนับวามีธรรมอันสมควรจะ 
 พยากรณไดดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ขาพเจารูแจงรูปแลวแลวา ไมมีกําลัง 
 ปราศจากความนารัก มิใชเปนที่ต้ังแหงความชื่นใจ จึงทราบชัดวา จิตของเรา 
 หลุดพนแลว เพราะส้ิน สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซ่ึงอุปาทานขันธทีย่ึดมั่น 
 ในรูป และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจม่ันในรูปได ขาพเจารูแจงเวทนา 
 แลวแลวา ... จิตของเราหลุดพนแลว เพราะส้ิน สํารอก ดับ สละ และสลดัคืน 
 ซ่ึงอุปาทานขันธที่ยึดมัน่ในเวทนา และอนุสยัคือความต้ังใจและความปกใจมั่นใน 
 เวทนาได ขาพเจารูแจงสัญญาแลวแลวา ... จิตของเราหลุดพนแลว เพราะส้ิน 
 สํารอก ดับ สละ และสลัดคนื ซ่ึงอุปาทานขันธที่ยึดมั่นในสัญญา และอนุสัย 
 คือความต้ังใจและความปกใจมั่นในสัญญาได ขาพเจารูแจงสังขารแลวแลวา ... จิต 
 ของเราหลุดพนแลว เพราะส้ิน สํารอก ดับ สละ และสลดัคืนซ่ึงอุปาทานขันธ 
 ที่ยึดมั่นในสังขาร และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจมัน่ในสังขารได 
 ขาพเจารูแจงวิญญาณแลวแลวา ไมมีกําลัง ปราศจากความนารัก มิใชเปนทีต้ั่ง 
 แหงความชื่นใจ จึงทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะส้ิน สํารอก ดบั 
 สละ และสลดัคืนซ่ึงอุปาทานขันธที่ยดึมั่นในวิญญาณ และอนุสัยคือความต้ังใจ 
 และความปกใจมั่นในวิญญาณได ดูกรทานผูมีอายุ จิตของขาพเจาผูรูอยู เห็นอยู 
 อยางนี้แล จึงไดหลุดพนจากอาสวะ ไมยึดมั่นในอุปาทานขันธ ๕ นี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย คํากลาวของภิกษุรูปน้ัน พวกเธอควรชื่นชม 
 อนุโมทนาวา สาธุ คร้ันแลวพึงถามปญหาใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรทานผูมีอายุ ธาตุอัน- 
 *พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
 ตรัสไวชอบ นี้มี ๖ ประการ ๖ ประการเปนไฉน คือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ 
 เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ดูกรทานผูมีอายุ นี้แลธาตุ ๖ ประการ 
 อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
 ตรัสไวชอบแลว ก็จิตของทานผูมีอายุ ผูรูอยู เห็นอยูอยางไรเลา จึงหลุดพน 



 จากอาสวะ ไมยึดมั่นในธาตุ ๖ นี้ ฯ 
      [๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว 
 ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดบั 
 สิ้นสัญโญชนในภพแลว พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ จึงนับวามีธรรมอันสมควร 
 จะพยากรณไดดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ขาพเจาครองปฐวีธาตุโดยความเปนอนัตตา 
 มิใชครองอัตตาอาศัยปฐวีธาตุเลย จึงทราบชดัวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะส้ิน 
 สํารอก ดับ สละ และสลัดคนืซ่ึงอุปาทานขันธที่ยึดมั่นอาศัยปฐวีธาตุ และ 
 อนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจมั่นอาศัยปฐวีธาตุได ขาพเจาครองอาโปธาตุ 
 โดยความเปนอนัตตา ... เพราะส้ิน สํารอก ดบั สละ และสลดัคืนซ่ึงอุปาทานขันธ 
 ที่ยึดมั่นอาศัยเตโชธาตุ และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจมั่นอาศัยเตโชธาตุ 
 ได ขาพเจาครองวาโยธาตุโดยความเปนอนัตตา ... เพราะส้ิน สํารอก ดับ สละ 
 และสลัดคืนซ่ึงอุปาทานขันธที่ยึดมั่นอาศัยวาโยธาตุ และอนสุัยคือความต้ังใจและ 
 ความปกใจมั่นอาศัยวาโยธาตุได ขาพเจาครองอากาสธาตุโดยความเปนอนตัตา... 
 เพราะส้ิน สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซ่ึงอุปาทานขันธทีย่ึดมั่นอาศัยอากาสธาตุ 
 และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจมั่นอาศัยอากาสธาตุได ขาพเจาครอง 
 วิญญาณธาตุโดยความเปนอนัตตา มิใชครองอัตตาอาศัยวิญญาณธาตุเลย จึงทราบ 
 ชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะส้ิน สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซ่ึง 
 อุปาทานขันธที่ยึดมั่นอาศัยวญิญาณธาตุ และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจ 
 มั่นอาศัยวิญญาณธาตุได ดูกรทานผูมีอายุ จิตของขาพเจาผูรูอยู เห็นอยูอยางนี้แล 
 จึงไดหลุดพนจากอาสวะ ไมยึดมั่นในธาตุ ๖ นี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย คํากลาวของภิกษุรูปน้ัน พวกเธอควรชื่นชม อนุโมทนา 
 วา สาธุ คร้ันแลวพึงถามปญหาใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรทานผูมอีายุ ก็อายตนะภายใน 
 อายตนะภายนอก อันพระผูมพีระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสไวชอบ นี้มีอยางละ ๖ แล อยางละ ๖ เปนไฉน 
 คือจักษุและรูป โสตและเสียง ฆานะและกลิ่น ชิวหาและรส กายและโผฏฐัพพะ 
 มโนและธรรมารมณ ดูกรทานผูมีอายุ นี้แลอายตนะภายใน อายตนะภายนอก 
 อยางละ ๖ อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธ ตรัสไวชอบแลว ก็จิตของทานผูมีอายุ ผูรูอยู เห็นอยูอยางไรเลา 
 จึงหลุดพนจากอาสวะ ไมยึดมั่นในอายตนะทั้งภายในทั้งภายนอกอยางละ ๖ 
 เหลานี้ ฯ 
      [๑๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว 
 ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดบั 
 สิ้นสัญโญชนในภพแลว พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ จึงนับวามีธรรมอันสมควร 



 จะพยากรณไดดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ขาพเจาทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว 
 เพราะส้ิน สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซ่ึงความพอใจ ความกําหนัด ความ 
 ยินดี ตัณหา อุปาทานที่ยึดมั่น และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจมั่น ใน 
 จักษุ ในรูป ในจักษุวิญญาณ และในธรรมที่พึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณ ขาพเจา 
 ทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะส้ิน สํารอก ดับ สละ และสลดัคืน 
 ซ่ึงความพอใจ ความกําหนัด ความยินดี ตัณหา อุปาทานที่ยดึมั่น และอนุสยั 
 คือความต้ังใจและความปกใจมั่น ในโสต ในเสียง ในโสตวิญญาณ และใน 
 ธรรมที่พึงรูแจงดวยโสตวิญญาณ ขาพเจาทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว 
 เพราะส้ิน สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซ่ึงความพอใจ ความกําหนัด ความยนิดี 
 ตัณหา อุปาทานที่ยึดมั่น และอนุสัยคือความตั้งใจและความปกใจมั่น ในฆานะ 
 ในกลิ่น ในฆานวิญญาณ และในธรรมที่พึงรูแจงดวยฆานวญิญาณ ขาพเจา 
 ทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะส้ิน สํารอก ดับ สละ และสลดัคืน 
 ซ่ึงความพอใจ ความกําหนัด ความยินดี ตัณหา อุปาทานที่ยดึมั่น และอนุสยั 
 คือความต้ังใจและความปกใจมั่น ในชิวหา ในรส ในชิวหาวิญญาณ และในธรรม 
 ที่พึงรูแจงดวยชิวหาวิญญาณ ขาพเจาทราบชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะส้ิน 
 สํารอก ดับ สละ และสลัดคนืซ่ึงความพอใจ ความกําหนัด ความยินดี ตัณหา 
 อุปาทานที่ยึดมั่น และอนุสัยคือความต้ังใจและความปกใจมัน่ ในกาย ใน 
 โผฏฐัพพะ ในกายวิญญาณ และในธรรมที่พึงรูแจงดวยกายวิญญาณ ขาพเจาทราบ 
 ชัดวา จิตของเราหลุดพนแลว เพราะส้ิน สํารอก ดับ สละ และสลัดคืนซ่ึงความ 
 พอใจ ความกําหนัด ความยินดี ตัณหา อุปาทานที่ยึดมั่น และอนุสัยคือความ 
 ต้ังใจและความปกใจมั่น ในมโน ในธรรมารมณ ในมโนวิญญาณ และในธรรมที่ 
 พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ ดูกรทานผูมีอายุ จติของขาพเจาผูรูอยู เห็นอยูอยางนี้แล 
 จึงไดหลุดพนจากอาสวะ ไมยึดมั่นในอายตนะท้ังภายในทัง้ภายนอกอยางละ ๖ เหลานี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย คํากลาวของภิกษุรูปน้ัน พวกเธอควรชื่นชม อนุโมทนา 
 วา สาธุ คร้ันแลวพึงถามปญหาใหยิ่งขึ้นไปวา ก็เมื่อทานผูมีอายุ รูอยู เห็นอยู 
 อยางไร จึงถอนอนุสัยคือความถือตัววาเปนเรา วาของเรา ในกายอันมีวิญญาณน้ี 
 และในนิมิตทั้งหมด ในภายนอกไดดวยดี ฯ 
      [๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว 
 ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดบั 
 สิ้นสัญโญชนในภพแลว พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ จึงนับวามีธรรมอันสมควรจะ 
 พยากรณไดดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ เมือ่กอน ขาพเจาเปนผูครองเรือน ยังเปน 
 ผูไมรู พระตถาคตบาง สาวกของพระตถาคตบาง แสดงธรรมแกขาพเจานัน้ 
 ขาพเจาฟงธรรมนั้นแลว จึงไดความเชื่อในพระตถาคต ขาพเจาประกอบดวยการ 



 ไดความเชื่อโดยเฉพาะน้ัน จึงพิจารณาเห็นดังนี้วา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมา 
 แหงธุลี บรรพชาเปนชองวาง เรายังอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ 
 บริบูรณโดยสวนเดียวดจุสังขที่เขาขดัแลว นีไ้มใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เรา 
 พึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรแลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด 
 สมัยตอมา ขาพเจาจึงละโภคสมบัตินอยบาง มากบาง ละวงศญาติเล็กบาง ใหญบาง 
 ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร แลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
 ขาพเจาเมื่อเปนผูบวชแลวอยางนี้ ถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพของภิกษุทั้งหลาย 
 เพราะละปาณาติบาต จึงเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาสตราแลว 
 มีความละอาย ถึงความเอ็นดู ไดเปนผูอนุเคราะหดวยความเกือ้กูลในสรรพสัตว 
 และภูต เพราะละอทินนาทาน จึงเปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน ถือเอาแตของ 
 ที่เขาให หวังแตของที่เขาให มีตนเปนคนสะอาด ไมใชขโมยอยู เพราะละกรรม 
 อันเปนขาศึกแกพรหมจรรย จึงเปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกลและ 
 เวนจากเมถุนอนัเปนธรรมดาของชาวบาน เพราะละมุสาวาท จึงเปนผูเวนขาด 
 จากมุสาวาท เปนผูกลาวคําจริง ดํารงอยูในคําสัตย เปนหลักฐาน เชื่อถือได 
 ไมพูดลวงโลก เพราะละวาจาสอเสียด จึงเปนผูเวนขาดจากวาจาสอเสียด ไดยิน 
 จากฝายนี้แลว ไมบอกฝายโนน เพ่ือทําลายฝายนี้ หรือไดยินจากฝายโนนแลว 
 ไมบอกฝายนี้ เพ่ือทําลายฝายโนน ทั้งนี้ เมื่อเขาแตกกันแลว ก็สมานใหดีกัน 
 หรือเมื่อเขาดีกนัอยู ก็สงเสริม ชอบความพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนที่พรอม- 
 *เพรียงกัน ชื่นชมในคนที่พรอมเพรียงกัน เปนผูกลาววาจาสมานสามัคคีกัน เพราะ 
 ละวาจาหยาบ จึงเปนผูเวนขาดจากวาจาหยาบ เปนผูกลาววาจาซ่ึงไมมีโทษ 
 เสนาะหู ชวนใหรักใคร จับใจ เปนภาษาชาวเมือง อันคนสวนมากปรารถนา 
 และชอบใจ เพราะละการเจรจาเพอเจอ จึงเปนผูเวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ 
 กลาวถูกกาละ กลาวตามเปนจริง กลาวอรรถ กลาวธรรม กลาววินัย เปนผู 
 กลาววาจามีหลักฐาน มีที่อาง มีขอบเขต ประกอบดวยประโยชน ตามกาล 
 ขาพเจาเปนผูเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เปนผูฉันหนเดยีว งดฉันใน 
 เวลาราตรี เวนขาดจากการฉันในเวลาวิกาล เปนผูเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง 
 ประโคมดนตรี และดูการเลนอนัเปนขาศึกแกกุศล เปนผูเวนขาดจากการทัดทรง 
 และตบแตงดวยดอกไม ของหอม และเคร่ืองประเทืองผิว อนัเปนฐานะแหงการ 
 แตงตัว เปนผูเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงและใหญ เปนผูเวนขาด 
 จากการรับทองและเงิน  เปนผูเวนขาดจากการรับทาสีและทาส เปนผูเวนขาดจาก 
 การรับแพะและแกะ เปนผูเวนขาดจากการรับไกและสุกร เปนผูเวนขาดจากการ 
 รับชาง โค มา และลา เปนผูเวนขาดจากการรบัไรนาและที่ดนิ เปนผูเวนขาด 
 จากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เปนผูเวนขาดจากการซ้ือและการขาย เปน 



 ผูเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง โกงดวยของปลอม และโกงดวยเคร่ืองตวงวัด 
 เปนผูเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง เปนผูเวนขาด 
 จากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และการกรรโชก ขาพเจา 
 ไดเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย และบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง 
 จะไปที่ใดๆ ยอมถือเอาบริขารไปไดหมด เหมอืนนกมีปก จะบินไปที่ใดๆ ยอม 
 มีภาระคือปกของตนเทานั้น บินไป ฯ 
      [๑๗๓] ขาพเจาประกอบดวยศีลขันธของพระอริยะเชนนี้แลว จึงได 
 เสวยสุขอันปราศจากโทษภายใน เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมเปนผูถือเอาโดยนิมิต 
 และโดยอนุพยญัชนะ ปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรียอันมีการเห็นรูปเปนเหตุ ซ่ึง 
 บุคคลผูไมสํารวมอยู พึงถูกอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนสัครอบงําได 
 รักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรียแลว ไดยินเสยีงดวยโสตแลว... 
 ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ... ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ... 
 รูธรรมารมณดวยมโนแลว ไมเปนผูถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะ ปฏิบัติ 
 เพ่ือสํารวมมนินทรียอันมีการรูธรรมารมณเปนเหตุ ซ่ึงบุคคลผูไมสํารวมอยู พึงถูก 
 อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได รักษามนินทรีย ถึงความ 
 สํารวมในมนินทรียแลว ฯ 
      [๑๗๔] ขาพเจาประกอบดวยอินทรียสังวรของพระอริยะเชนนี้แลว จึง 
 ไดเสวยสุขอันไมเจือทกุขภายใน ไดเปนผูทําความรูสึกตัวในเวลากาวไปและถอย 
 กลับ ในเวลาแลดูและเหลียวด ูในเวลางอแขนและเหยยีดแขน ในเวลาทรงผา 
 สังฆาฏิ บาตร และจีวร ในเวลาฉัน ดื่ม เคี้ยว และลิ้ม ในเวลาถายอุจจาระ 
 และปสสาวะ ในเวลาเดนิ ยืน นั่ง นอนหลับ ต่ืน พูด และน่ิง ฯ 
      [๑๗๕] ก็ขาพเจาประกอบดวยศีลขันธของพระอริยะเชนนี้ ประกอบดวย 
 อินทรียสังวรของพระอริยะเชนนี้ และประกอบดวยสติสัมปชัญญะของพระอริยะ 
 เชนนี้แลว จึงไดพอใจเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า 
 บนภูเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง และลอมฟาง ขาพเจากลับจากบิณฑบาต ภายหลัง 
 เวลาอาหารแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา ละอภิชฌา 
 ในโลกไดแลว มีใจปราศจากอภิชฌาอยู ชื่อวาไดชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา 
 ละความชั่วคือพยาบาทแลว เปนผูมีจิตไมพยาบาท อนุเคราะหดวยความเกือ้กูล 
 ในสรรพสัตวและภูตอยู ชื่อวาไดชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความชั่วคือพยาบาท 
 ละถีนมิทธะแลว เปนผูมีจิตปราศจากถีนมิทธะ มีอาโลกสัญญา มีสติสัมปชัญญะ 
 อยูชื่อวาไดชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน 
 มีจิตสงบภายในอยู ชื่อวาไดชาํระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจกิิจฉา 
 แลว เปนผูขามความสงสัยได ไมมีปญหาอะไรในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ชื่อวา 



 ไดชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา ฯ 
      [๑๗๖] ขาพเจาคร้ันละนิวรณ ๕ ประการนี้ อันเปนเคร่ืองทําใจใหเศรา- 
 *หมอง ทําปญญาใหถอยกําลังแลว จึงไดสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขา 
 ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิวกอยู ไดเขาทติุยฌาน มีความ 
 ผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผดุขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจาร ไมมี 
 วิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู ไดเปนผูวางเฉย เพราะหนายปติ 
 มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌานที่พระอริยะเรียก 
 ขาพเจานั้นไดวา ผูวางเฉย มสีติ อยูเปนสุขอยู ไดเขาจตุตถฌาน อันไมมีทกุข 
 ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีสติบริสุทธิ์ 
 เพราะอุเบกขาอยู ฯ 
      [๑๗๗] ขาพเจาเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกเิลสเครื่องยียวน 
 ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ถึงความไมหว่ันไหว 
 อยางนี้แลว จึงไดนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ขาพเจาไดรูชัดตามเปนจริงวา 
 นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ทีด่ับทุกข นี้ปฏิปทาใหถึงที่ดับทุกข ยอมรูชัดตาม 
 เปนจริงวา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ที่ดับอาสวะ นี้ปฏิปทาใหถึงที่ 
 ดับอาสวะ เมื่อขาพเจารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ จิตก็หลุดพนแมจากกามาสวะ แม 
 จากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ไดมีญาณรูวา หลุดพนแลว 
 รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่น 
 เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ดกูรทานผูมีอายุ เมื่อขาพเจารูอยู เห็นอยูอยางนี้แล 
 จึงถอนอนุสัยคือความถือตัววาเปนเรา วาของเรา ในกายอนัมีวิญญาณน้ี และใน 
 นิมิตทั้งหมดในภายนอกไดดวยดี ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย คํากลาวของภิกษุรูปน้ัน พวกเธอควรชื่นชม อนุโมทนา 
 วา สาธุ คร้ันแลวพึงกลาวแกภิกษุรูปน้ันอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ เปนลาภ 
 ของพวกขาพเจา พวกขาพเจาไดดีแลว ที่พิจารณาเห็นทานผูมีอายุ เชนตัวทาน 
 เปนสพรหมจารี ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                       จบ ฉวิโสธนสูตร ที่ ๒ 
                        --------------- 
                      ๓. สัปปุริสสูตร (๑๑๓) 
      [๑๗๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 



 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม ี
 พระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัปปุริสธรรม และ 
 อสัปปุริสธรรมแกพวกเธอ เธอท้ังหลายจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจัก 
 กลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๑๗๙] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัปปุริส 
 ธรรมเปนอยางไร คืออสัตบุรุษในโลกน้ี เปนผูออกจากสกุลสูงบวชแลว ยอม 
 พิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูออกจากสกลุสงูบวชแลว สวนภิกษุอื่นเหลานี้ 
 มิใชเปนผูออกจากสกุลสูงบวชแลว อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะความ 
 เปนผูมีสกุลสูงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือความโลภ ความ 
 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูมีสกุลสูงเลย 
 ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูออกจากสกุลสูงบวชแลว แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแก 
 ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญ 
 เธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษน้ันทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอืน่ 
 เพราะความเปนผูมีสกุลสูงนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูออกจาก 
 สกุลใหญ ออกจากสกุลมีโภคะมาก ออกจากสกุลมีโภคะยิ่ง บวชแลว ยอม 
 พิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูออกจากสกลุใหญ...ออกจากสกุลมีโภคะมาก... 
 ออกจากสกุลมโีภคะยิ่ง บวชแลว สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนผูออกจาก 
 สกุลใหญ ออกจากสกุลมีโภคะมาก ออกจากสกุลมีโภคะยิ่ง บวชแลว อสัต- 
 *บุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะความเปนผูมีสกุลใหญ มโีภคะมาก มีโภคะยิ่ง 
 นั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้กค็ือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือความโลภ ความ 
 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูมีสกุลใหญ ม ี
 โภคะมาก มีโภคะยิ่งเลย ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูออกจากสกุลใหญ ออกจาก 
 สกุลมีโภคะมาก ออกจากสกุลมีโภคะยิ่ง บวชแลว แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควร 
 แกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญ 
 เธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษน้ันทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอืน่ 
 เพราะความเปนผูมีสกุลใหญ มีโภคะมาก มีโภคะยิ่งนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูปรากฏ 
 มียศ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูปรากฏ มียศ สวนภิกษุอื่นเหลานี้ 
 เปนผูไมปรากฏ มีศักดิ์นอย อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะความเปนผู 



 ปรากฏนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความ 
 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูปรากฏ ถึงแม 
 ภิกษุไมใชเปนผูปรากฏ มียศ แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ 
 ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สตับุรุษ 
 นั้น (ทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น) ไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความเปนผู 
 ปรากฏนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูไดจีวร 
 บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา 
 เราเปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร สวนภิกษุ 
 อื่นเหลานี้ ไมใชเปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัช- 
 *บริขาร อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะการไดนั้น ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความ 
 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะการได ถึงแมภิกษุไมใช 
 เปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร แตเปนผู 
 ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลาย 
 ก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นัน้ๆ สัตบุรุษน้ันทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไม 
 ยกตน ไมขมผูอื่น เพราะการไดนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้กค็ือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนพหูสูต 
 ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนพหูสูต สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนพหูสูต 
 อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอืน่ เพราะความเปนพหูสูตนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความ 
 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนพหูสูต ถึงแม 
 ภิกษุไมใชเปนพหูสูต แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประ- 
 *พฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษน้ัน 
 ทําการปฏิบัติ แตภายในเทานัน้ ไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความเปนพหูสูต 
 นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้กค็ือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนพระวินัย- 
 *ธร ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนพระวินัยธร สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใช 
 เปนพระวินัยธร อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะความเปนพระวินัยธรนั้น 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 



      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความ 
 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนพระวินัยธร ถึงแม 
 ภิกษุไมใชเปนพระวินัยธร แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ 
 ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สตับุรุษ 
 นั้นทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความเปน 
 พระวินัยธรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนพระธรรม 
 กถึก สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนพระธรรมกถึก อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผู 
 อื่น เพราะความเปนพระธรรมกถึกน้ัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริส- 
 *ธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความ 
 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนพระธรรมกถึก 
 ถึงแมภิกษุไมใชเปนพระธรรมกถึก แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติ 
 ชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆ 
 สัตบุรุษน้ันทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความ 
 เปนพระธรรมกถึกนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูอยูปา 
 เปนวัตร ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูอยูปาเปนวัตร สวนภิกษุอื่นเหลานี้ 
 ไมใชเปนผูอยูปาเปนวัตร อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะความเปนผูอยู 
 ปาเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความ 
 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูอยูปาเปนวัตร 
 ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูอยูปาเปนวัตร แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติ 
 ชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆ 
 สัตบุรุษน้ันทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความเปน 
 ผูอยูปาเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้กค็ือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูทรงผา 
 บังสุกุลเปนวัตร ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร สวน 
 ภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขม 
 ผูอื่น เพราะความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้กค็ือ 
 อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความ 
 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูทรงผาบังสุกลุ 



 เปนวัตร ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูทรงผาบังสุกลุเปนวัตร แตเปนผูปฏิบัติธรรม 
 สมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชา 
 สรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษน้ันทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไม 
 ขมผูอื่น เพราะความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็ 
 คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูเทีย่ว 
 บิณฑบาตเปนวัตร ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร 
 สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนผูเทีย่วบิณฑบาตเปนวัตร อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน 
 ขมผูอื่น เพราะความเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็ 
 คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความ 
 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูเทีย่วบิณฑบาต 
 เปนวัตร ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูเทีย่วบิณฑบาตเปนวัตร แตเปนผูปฏิบัติธรรม 
 สมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชา 
 สรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษน้ันทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไม 
 ขมผูอื่น เพราะความเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็ 
 คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูอยูโคน 
 ไมเปนวัตร ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูอยูโคนไมเปนวัตร สวนภิกษุอื่น 
 เหลานี้ ไมใชเปนผูอยูโคนไมเปนวัตร อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะ 
 ความเปนผูอยูโคนไมเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คอื อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความ 
 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูอยูโคนไมเปน 
 วัตร ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูอยูโคนไมเปนวัตร แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแก 
 ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญ 
 เธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษน้ันทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอืน่ 
 เพราะความเปนผูอยูโคนไมเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริส- 
 *ธรรม ฯ 
      [๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเปนผูอยูปาชา 
 เปนวัตร ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูอยูปาชาเปนวัตร สวนภิกษุอื่นเหลานี้ 
 ไมใชเปนผูอยูปาชาเปนวัตร อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะความเปนผู 
 อยูปาชาเปนวตัรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความ 



 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูอยูปาชาเปนวตัร 
 ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูอยูปาชาเปนวัตร แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
 ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คนทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที ่
 นั้นๆ สัตบุรุษน้ันทําการปฏิบัติแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะ 
 ความเปนผูอยูปาชาเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสตับุรุษเปนผูอยูกลางแจงเปน 
 วัตร...เปนผูถือการนั่งเปนวัตร...เปนผูถือการนั่งตามลําดับอาสนะเปนวัตร ... 
 เปนผูถือการฉนัในอาสนะเดียวเปนวัตร ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูถือ 
 การฉันในอาสนะเดียวเปนวัตร สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนผูถือการฉันใน 
 อาสนะเดียวเปนวัตร อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอื่น เพราะความเปนผูถือการ 
 ฉันในอาสนะเดียวเปนวัตรนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมคือ ความโลภ ความ 
 โกรธ ความหลง ยอมไมถึงความหมดสิ้นไป เพราะความเปนผูถือการฉันใน 
 อาสนะเดียวเปนวัตร ถึงแมภิกษุไมใชเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตร 
 แตเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติธรรมอันสมควร คน 
 ทั้งหลายก็ตองบูชาสรรเสริญเธอในที่นั้นๆ สัตบุรุษน้ันทําการปฏิบัติแตภายในเทา 
 นั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความเปนผูถือการฉันในอาสนะเดียวเปนวัตร 
 นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้กค็ือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษสงัดจากกาม 
 สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 
 ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูไดปฐมฌานสมาบัติ สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไม 
 ใชเปนผูไดปฐมฌานสมาบัติ อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอื่น ดวยปฐมฌาน 
 สมาบัตินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมปฐมฌานสมาบัติ พระผูม ี
 พระภาคก็ตรัสวา ไมมีตัณหาแลว เพราะคนทั้งหลายสําคัญกันดวยเหตุใดๆ เหตุ 
 นั้นๆ ยอมเปนอยางอื่นจากทีส่ําคัญน้ัน สัตบุรุษน้ันทําความไมมีตัณหาแตภายใน 
 เทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยปฐมฌานสมาบัตินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเขาทุติยฌาน 
 มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและ 
 วิจาร ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู...เขาตติยฌาน...เขา 
 จตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมสีุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัส 
 โทมนัสกอนๆ ได มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยู ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา 



 เราเปนผูไดจตุตถฌานสมาบัติ สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนผูไดจตุตถฌาน 
 สมาบัติ อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอื่น ดวยจตุตถฌานสมาบัตินั้น ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมจตุตถฌานสมาบัติ พระ- 
 *ผูมีพระภาคกต็รัสวา ไมมีตัณหาแลว เพราะคนทั้งหลายสําคัญกันดวยเหตุใดๆ 
 เหตุนั้นๆ ยอมเปนอยางอื่นจากที่สําคัญน้ัน สัตบุรุษน้ันทําความไมมีตัณหาแต 
 ภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยจตุตถฌานสมาบัตินั้น ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษเขาอากาสา- 
 *นัญจายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศไมมีที่สุด อยู เพราะลวงรูปสัญญาไดโดย 
 ประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาได เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา ยอม 
 พิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ สวนภิกษุอื่นเหลานี้ 
 ไมใชเปนผูไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน ขมผูอื่น ดวย 
 อากาสานัญจายตนสมาบัตินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมอากาสานัญจายตนสมาบัติ 
 พระผูมีพระภาคก็ตรัสวา ไมมีตัณหาแลว เพราะคนทั้งหลายสําคัญกันดวยเหตุ 
 ใดๆ เหตุนั้นๆ ยอมเปนอยางอืน่จากที่สําคัญนั้น สัตบุรุษน้ันทําความไมมีตัณหา 
 แตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัตินั้น 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษลวงอากาสา- 
 *นัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา 
 วิญญาณไมมีทีสุ่ด อยู ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูไดวิญญาณัญจายตน 
 สมาบัติ สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนผูไดวญิญาณัญจายตนสมาบัติ อสัตบุรุษ 
 นั้นจึงยกตน ขมผูอื่น ดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัตินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม 
 นี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมวิญญาณัญจายตนสมาบัติ 
 พระผูมีพระภาคก็ตรัสวา ไมมีตัณหาแลว เพราะคนทั้งหลายสําคัญกันดวยเหตุ 
 ใดๆ เหตุนั้นๆ ยอมเปนอยางอืน่จากที่สําคัญนั้น สัตบุรุษน้ันทําความไมมีตัณหา 
 แตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยวญิญาณัญจายตนสมาบัตินั้น ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษลวงวิญญาณัญ- 
 *จายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสกิารวา ไม 
 มีอะไรสักนอยหน่ึงอยู ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูไดอากิญจัญญายตน- 



 *สมาบัติ สวนภิกษุอื่นเหลานี้ ไมใชเปนผูไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ อสัตบุรุษ 
 นั้นจึงยกตน ขมผูอื่น ดวยอากญิจัญญายตนสมาบัตินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม 
 นี้ก็คือ อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
 พระผูมีพระภาคก็ตรัสวา ไมมีตัณหาแลว เพราะคนทั้งหลายสําคัญกันดวยเหตุ 
 ใดๆ เหตุนั้นๆ ยอมเปนอยางอืน่จากที่สําคัญนั้น สัตบุรุษทําความไมมีตัณหาแต 
 ภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยอากญิจัญญายตนสมาบัตินั้น ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก อสัตบุรุษลวงอากิญ- 
 *จัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู ยอม 
 พิจารณาเห็นดังนี้วา เราเปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ สวนภิกษุอื่น 
 เหลานี้ ไมใชเปนผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อสัตบุรุษน้ันจึงยกตน 
 ขมผูอื่น ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ 
 อสัปปุริสธรรม ฯ 
      สวนสัตบุรุษแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมเนวสัญญานาสัญญายตน- 
 *สมาบัติ พระผูมีพระภาคก็ตรัสวา ไมมีตัณหาแลว เพราะคนทั้งหลายสําคญักัน 
 ดวยเหตุใดๆ เหตุนั้นๆ ยอมเปนอยางอื่นจากที่สําคัญน้ัน สัตบุรุษน้ันจึงทําความ 
 ไมมีตัณหาแตภายในเทานั้น ไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยเนวสญัญานาสัญญายตน- 
 *สมาบัตินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมนี้ก็คือ สัปปุริสธรรม ฯ 
      [๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก สัตบุรุษลวงเนวสัญญา- 
 *นาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู เพราะเห็น 
 ดวยปญญา จึงมีอาสวะส้ินไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้แลยอมไมสําคัญอะไรๆ 
 ยอมไมสําคัญที่ไหนๆ และไมสําคัญดวยเหตุไรๆ ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชม ยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                       จบ สัปปุริสสูตร ที่ ๓ 
                       --------------- 
                  ๔. เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร (๑๑๔) 
      [๑๙๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระ 
 ผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมบรรยายที่ควรเสพ 



 และที่ไมควรเสพแกพวกเธอ เธอทั้งหลายจงฟงธรรมบรรยายนั้น จงใสใจใหดี 
 เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจา 
 ขา ฯ 
      [๑๙๙] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาว 
 ความประพฤติทางกายโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
 ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางเปนความประพฤติทางกายดวยกนั เรากลาวความ 
 ประพฤติทางวาจาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ 
 อยางนั้น แตละอยางเปนความประพฤติทางวาจาดวยกัน เรากลาวความประพฤติ 
 ทางใจโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น 
 แตละอยางเปนความประพฤติทางใจดวยกัน เรากลาวความเกิดขึ้นแหงจิตโดยสวน 
 ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยาง 
 เปนความเกิดขึ้นแหงจิตดวยกัน เรากลาวความไดสัญญาโดยสวน ๒ คือ ที่ควร 
 เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางเปนความได 
 สัญญาดวยกัน เรากลาวความไดทิฐิโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควร 
 เสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางเปนความไดทิฐิดวยกนั เรากลาวความ 
 ไดอัตภาพโดยสวน ๒ คือที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยาง 
 นั้น แตละอยางเปนความไดอตัภาพดวยกัน ฯ 
      [๒๐๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระสารีบุตรไดทูล 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายนี้ พระผูมีพระภาค 
 ตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร ขาพระองคทราบเน้ือความได 
 โดยพิสดารอยางนี้- 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความ 
 ประพฤติทางกายโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง 
 ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางเปนความประพฤติทางกายดวยกัน นั้น 
 พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประ 
 พฤติทางกายเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิง่ กุศลธรรมยอมเส่ือมไป ความ 
 ประพฤติทางกายเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพความประพฤติทางกายเชนใด 
 อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความประพฤติทางกายเชนนี้ 
 ควรเสพ ฯ 
      [๒๐๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยาง 
 ไร อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคล 
 บางคนในโลกน้ี เปนผูมักทําชวีิตสัตวใหตกลวง คือ เปนคนเห้ียมโหด มีมือ 
 เปอนเลือด หมกมุนในการประหัตประหาร ไมเอ็นดูในเหลาสัตวมีชีวิต อนึ่ง 



 เปนผูมักถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให คือ ถือเอาอุปกรณเคร่ืองปลื้มใจของผูอื่น 
 ที่อยูในบานหรือในปา อันเจาของเขาไมให ดวยความเปนขโมย อนึ่ง เปนผูมกั 
 ประพฤติผิดในกาม คือ เปนผูละเมิดจารีตในหญิงที่มารดารักษาบาง หญิงที่บิดา 
 รักษาบาง หญิงที่ทั้งมารดาและบิดารักษาบาง หญิงที่พ่ีชายรักษาบาง หญิงที่พ่ีสาว 
 รักษาบาง หญิงที่ญาติรักษาบาง หญิงที่ยังมีสามีอยูบาง หญิงที่มีสินไหมติดตัวอยู 
 บาง ที่สุดแมหญิงที่ชายคลองพวงดอกไมหมัน้ไว ขาแตพระองคผูเจริญ เมือ่ 
 เสพความประพฤติทางกายมรูีปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึง 
 เสื่อมไป ฯ 
      [๒๐๒] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยาง 
 ไร อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคล 
 บางคนในโลกน้ี เพราะละปาณาติบาต จึงเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา 
 วางศาตราแลว มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะหดวยความเกื้อกลูใน 
 สรรพสัตวและภูตอยู เพราะละอทินนาทาน จึงเปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน ไม 
 ถือเอาอุปกรณเคร่ืองปลื้มใจของผูอื่น ที่อยูในบานหรือในปา อันเจาของเขามิได 
 ให ดวยความเปนขโมย เพราะละกาเมสุมิจฉาจาร จึงเปนผูเวนขาดจากกาเมสุ- 
 *มิจฉาจาร ไมเปนผูละเมิดจารีตในหญิงที่มารดารักษาบาง หญิงที่บิดารักษาบาง 
 หญิงที่ทั้งมารดาและบิดารักษาบาง หญิงที่พ่ีชายรักษาบาง หญิงที่พ่ีสาวรักษาบาง 
 หญิงที่ญาติรักษาบาง หญิงที่ยังมีสามีอยูบาง หญิงที่มีสินไหมติดตัวอยูบาง ที่สุด 
 แมหญิงที่ชายคลองพวงดอกไมหมั้นไว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประ- 
 *พฤติทางกายมีรูปอยางนี้ อกศุลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความประ- 
 *พฤติทางกายโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยาง 
 นั้น แตละอยางเปนความประพฤติทางกายดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัย 
 เนื้อความดังนีต้รัสแลว ฯ 
      [๒๐๓] ก็ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 กลาวความประพฤติทางวาจาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไม 
 ควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางเปนความประพฤติทาง 
 วาจาดวยกัน นัน่ พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร ตรัสแลว ขาแตพระองคผู 
 เจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางวาจาเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรม 
 ยอมเสื่อมไป ความประพฤติทางวาจาเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพความ 
 ประพฤติทางวาจาเชนใด อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความ 
 ประพฤติทางวาจาเชนนี้ ควรเสพ ฯ 
      [๒๐๔] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอยาง 



 ไร อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคล 
 บางคนในโลกน้ี เปนผูมักพูดเท็จ คือไปในสภาก็ดี ไปในที่ประชุมก็ดี ไปใน 
 ทามกลางญาติก็ดี ไปในทามกลางขุนนางก็ดี ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี อันเขา 
 นําไปเปนพยาน ถูกถามวา พอมหาจําเริญ เชญิเถิด ทานรูอยางใด ก็จงพูด 
 อยางนั้น เขาไมรู บอกวารูบาง รูอยู บอกวาไมรูบาง ไมเห็น บอกวาเห็นบาง 
 เห็นอยู บอกวาไมเห็นบาง พูดเท็จทั้งรูๆ เพราะเหตุตนบาง เพราะเหตุคนอื่น 
 บาง เพราะเหตุเห็นแกอามิสเลก็นอยบาง ดวยประการฉะนี้ อนึ่ง เปนผูพูดสอ 
 เสียด ไดยินจากฝายนี้แลวบอกฝายโนน เพ่ือทําลายฝายนี้ หรือไดยินจากฝาย 
 โนนแลว บอกฝายนี้ เพ่ือทําลายฝายโนน ทั้งนี้ เมื่อเขาพรอมเพรียงกัน ก็ย ุ
 ใหแตกกันเสีย หรือเมื่อเขาแตกกันแลว ก็ชวยสงเสริม ชอบเปนพรรคเปนพวก 
 ยินดีความเปนพรรคเปนพวก ชื่นชมความเปนพรรคเปนพวก เปนผูกลาวคาํทําให 
 เปนพรรคเปนพวก อนึ่ง เปนผูกลาวคําหยาบ คือ กลาววาจาที่มีโทษ หยาบคาย 
 เผ็ดรอน ขัดใจผูอื่น ใกลเคยีงความโกรธ ไมใชเปนไปเพ่ือสมาธิ อนึ่ง เปนผู 
 เจรจาเพอเจอ กลาวไมถูกกาละ กลาวไมจริง กลาวไมเปนประโยชน กลาวไม 
 เปนธรรม กลาวไมเปนวินัย เปนผูกลาววาจาไมมีหลักฐาน ไมมีที่อาง ไมม ี
 ขอบเขต ไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลไมควร ขาแตพระองคผูเจริญ 
 เมื่อเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอยางนี ้อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึง 
 เสื่อมไป ฯ 
      [๒๐๕] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางวาจามีรูปอยาง 
 ไร อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคล 
 บางคนในโลกน้ี เพราะละมุสาวาท จึงเปนผูเวนขาดจากมุสาวาท คือ ไปในสภา 
 ก็ดี ไปในที่ประชุมก็ดี ไปในทามกลางญาติก็ดี ไปในทามกลางขุนนางก็ดี ไปใน 
 ทามกลางราชสกุลก็ดี อันเขานําไปเปนพยาน ถูกถามวา พอมหาจําเริญ เชญิเถิด 
 ทานรูอยางใด ก็จงพูดอยางนัน้ เขาไมรู ก็บอกวาไมรูบาง รูอยู ก็บอกวารูบาง 
 ไมเห็น ก็บอกวาไมเห็นบาง เห็นอยู ก็บอกวาเห็นบาง ไมเปนผูพูดเท็จทั้งรูๆ  
 เพราะเหตุตนบาง เพราะเหตุคนอื่นบาง เพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง 
 เพราะละวาจาสอเสียด จึงเปนผูเวนขาดจากวาจาสอเสียด ไดยินจากฝายนีแ้ลว 
 ไมบอกฝายโนน เพ่ือทําลายฝายนี้ หรือไดยินจากฝายโนนแลว ไมบอกฝายนี ้
 เพ่ือทําลายฝายโนน ทั้งนี้ เมื่อเขาแตกกันแลว ก็สมานใหดีกัน หรือเมื่อเขาด ี
 กันอยู ก็ชวยสงเสริม ชอบความพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนที่พรอมเพรียงกัน 
 ชื่นชมในคนทีพ่รอมเพรียงกัน เปนผูกลาววาจาสมานสามัคคี เพราะละวาจาหยาบ 
 จึงเปนผูเวนขาดจากวาจาหยาบ เปนผูกลาววาจาท่ีไมมีโทษ เสนาะหู ชวนใหรัก 
 ใครจับใจ เปนภาษาชาวเมือง อันคนสวนมากปรารถนาและชอบใจ เพราะละการ 



 เจรจาเพอเจอ จึงเปนผูเวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ กลาวถูกกาละ กลาวตาม 
 เปนจริง กลาวอรรถ กลาวธรรม กลาววินัย เปนผูกลาววาจามีหลักฐาน มีที่ 
 อาง มีขอบเขต ประกอบดวยประโยชน ตามกาล ขาแตพระองคผูเจริญ เมือ่ 
 เสพความประพฤติทางวาจามีรูปอยางนี้ อกศุลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึง 
 เจริญยิ่ง ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความ 
 ประพฤติทางวาจาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ 
 อยางนั้น แตละอยางเปนความประพฤติทางวาจาดวยกัน นัน่ พระผูมีพระภาคทรง 
 อาศัยเนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ 
      [๒๐๖] ก็ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 กลาวความประพฤติทางใจโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควร 
 เสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางเปนความประพฤติทางใจ 
 ดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อ 
 เสพความประพฤติทางใจเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กศุลธรรมยอมเส่ือมไป 
 ความประพฤติทางใจเชนนี้ไมควรเสพ และเมือ่เสพความประพฤติทางใจเชนใด 
 อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความประพฤติทางใจเชนนี้ควร 
 เสพ ฯ 
      [๒๐๗] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางใจมีรูปอยางไร 
 อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคล 
 บางคนในโลกน้ี เปนผูมากดวยอภิชฌา คือ มกัเปนผูเพงเล็งอุปกรณเคร่ืองปลื้มใจ 
 ของผูอื่นวา โอหนอ ขอสิ่งของของผูอื่นนั้น พึงเปนของเรา อนึ่ง เปนผูมีจิต 
 พยาบาท คือ มีความดําริในใจอันชั่วชาวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆา หรือจงถูก 
 ทําลาย จงขาดสูญ จงฉิบหาย อยาไดเปนเลย ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพ 
 ความประพฤติทางใจมีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ 
      [๒๐๘] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความประพฤติทางใจมีรูปอยางไร 
 อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ เปนผูไมมากดวยอภชิฌา คือ ไมเปนผูเพงเล็งอุปกรณเคร่ืองปลื้มใจ 
 ของผูอื่นวา โอหนอ ขอสิ่งของของผูอื่นนั้น พึงเปนของเรา อนึ่ง เปนผูมีจิต 
 ไมพยาบาท คือ มีความดําริในใจไมชั่วชาวา ขอสัตวเหลานี้จงอยาถูกเบียดเบียน 
 ไมมีทุกข มีแตสุข บริหารตนไปเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความ 
 ประพฤติทางใจมีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเสือ่มไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความ 
 ประพฤติทางใจโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง 



 ๒ อยางนั้น แตละอยางเปนความประพฤติทางใจดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาค 
 ทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ 
      [๒๐๙] ก็ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 กลาวความเกิดขึ้นแหงจิตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควร 
 เสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางเปนความเกิดขึ้นแหงจิตดวย 
 กัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร ตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อ 
 เสพความเกิดขึ้นแหงจิตเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเส่ือมไป 
 ความเกิดขึ้นแหงจิตเชนนี้ ไมควรเสพ และเมือ่เสพความเกดิขึ้นแหงจิตเชนใด 
 อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความเกิดขึ้นแหงจิตเชนนี้ 
 ควรเสพ ฯ 
      [๒๑๐] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความเกิดขึน้แหงจิตมีรูปอยางไร 
 อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ เปนผูมากดวยอภิชฌา มีใจสหรคตดวยอภิชฌาอยู เปนผูมีพยาบาท 
 มีใจสหรคตดวยพยาบาทอยู เปนผูมีความเบียดเบียน มีใจสหรคตดวยความเบียด 
 เบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความเกิดขึน้แหงจิตมีรูปอยางนี้ อกุศล 
 ธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ 
      [๒๑๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความเกิดขึน้แหงจิตมีรูปอยางไร 
 อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ เปนผูไมมากดวยอภชิฌา มีใจไมสหรคตดวยอภิชฌาอยู เปนผูไมม ี
 พยาบาท มีใจไมสหรคตดวยพยาบาทอยู เปนผูไมมีความเบียดเบียน มีใจไม 
 สหรคตดวยความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อเสพความเกิดขึน้แหง 
 จิตมีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความเกิด 
 ขึ้นแหงจิตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยาง 
 นั้น แตละอยางเปนความเกดิขึ้นแหงจิตดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัย 
 เนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ 
      [๒๑๒] ก็ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 กลาวความไดสัญญาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ 
 อยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางเปนความไดสัญญาดวยกนั นั่น 
 พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความได 
 สัญญาเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสือ่มไป ความไดสญัญา 
 เชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพความไดสัญญาเชนใด อกุศลธรรมยอมเส่ือม 
 ไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความไดสัญญาเชนนี้ ควรเสพ ฯ 



      [๒๑๓] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดสัญญามีรูปอยางไร 
 อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคล 
 บางคนในโลกน้ี เปนผูมากดวยอภิชฌา มีสัญญาสหรคตดวยอภิชฌาอยู เปนผู 
 มีพยาบาท มีสัญญาสหรคตดวยพยาบาทอยู เปนผูมีความเบียดเบียน มีสัญญา 
 สหรคตดวยความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดสัญญา 
 มีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ 
      [๒๑๔] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดสัญญามีรูปอยางไร 
 อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคล 
 บางคนในโลกน้ี เปนผูไมมากดวยอภิชฌา มสีัญญาไมสหรคตดวยอภิชฌาอยู 
 เปนผูไมมีพยาบาท มีสัญญาไมสหรคตดวยพยาบาทอยู เปนผูไมมีความเบียดเบียน 
 มีสัญญาไมสหรคตดวยความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความ 
 ไดสัญญามีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความได 
 สัญญาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น 
 แตละอยางเปนความไดสัญญาดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี ้
 ตรัสแลว ฯ 
      [๒๑๕] ก็ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 กลาวความไดทิฐิโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ 
 อยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางเปนความไดทิฐิดวยกัน นั่น 
 พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความได 
 ทิฐิเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเส่ือมไป ความไดทิฐิเชนนี้ 
 ไมควรเสพ และเมื่อเสพความไดทิฐิเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศล- 
 *ธรรมยอมเจริญยิ่ง ความไดทิฐิเชนนี้ ควรเสพ ฯ 
      [๒๑๖] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดทิฐิมีรูปอยางไร อกุศล- 
 *ธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนใน 
 โลกนี้ เปนผูมคีวามเห็นอยางนี้วา ทานที่ใหแลว ไมมีผล ยัญที่บูชาแลว ไม 
 มีผล สังเวยทีบ่วงสรวงแลว ไมมีผล ผลวิบากของกรรมที่ทาํดีทําชั่วแลว ไมมี 
 โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวที่เปนอุปปาติกะไมม ี
 สมณพราหมณทั้งหลายผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซ่ึงประกาศโลกนี้ โลกหนาให 
 แจมแจง เพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในโลกไมมี ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพ 
 ความไดทิฐิมีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ 
      [๒๑๗] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดทิฐิมีรูปอยางไร อกุศล 
 ธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคน 



 ในโลกนี้ เปนผูมีความเห็นอยางนี้วา ทานที่ใหแลว มีผล ยัญทีบู่ชาแลว มีผล 
 สังเวยที่บวงสรวงแลว มีผล ผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชัว่แลว มีอยู โลกนี้มี 
 โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวที่เปนอุปปาติกะมี สมณพราหมณทั้งหลาย 
 ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซ่ึงประกาศโลกนี้ โลกหนาใหแจมแจง เพราะรูยิ่ง 
 ดวยตนเอง ในโลกมีอยู ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดทิฐิมีรูปอยางนี้ 
 อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความไดทิฐิ 
 โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น 
 แตละอยางเปนความไดทิฐิดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี ้
 ตรัสแลว ฯ 
      [๒๑๘] ก็ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 กลาวความไดอัตภาพโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ไมควรเสพ 
 อยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางเปนความไดอัตภาพดวยกัน นั่น 
 พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความได 
 อัตภาพเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสือ่มไป ความไดอตัภาพ 
 เชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพความไดอัตภาพเชนใด อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป 
 กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความไดอัตภาพเชนนี้ ควรเสพ ฯ 
      [๒๑๙] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดอัตภาพมีรูปอยางไร 
 อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะบุคคล 
 ที่เกิดมา ครองการไดอัตภาพอยางบกพรอง เปนผูไมสมประกอบเปนเหตุ อกุศล- 
 *ธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ 
      [๒๒๐] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพความไดอัตภาพมีรูปอยางไร 
 อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะบุคคลที่ 
 เกิดมา ครองการไดอัตภาพอยางไมบกพรอง เปนผูสมประกอบเปนเหตุ อกุศล- 
 *ธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความได 
 อัตภาพโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยาง 
 นั้น แตละอยางเปนความไดอตัภาพดวยกัน นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเน้ือความ 
 ดังนี้ ตรัสแลว ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ มไิด 
 ทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดารนี้แล ขาพระองคทราบเน้ือความโดยพิสดาร 
 อยางนี้ ฯ 
      [๒๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ดีแลวๆ ธรรมบรรยาย 



 ที่เรากลาวโดยยอ มิไดจําแนกเนื้อความโดยพิสดารน้ี เธอทราบเนื้อความไดโดย 
 พิสดารอยางนี้ ถูกแลว ฯ 
      ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความประพฤติทางกาย 
 โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น 
 แตละอยางเปนความประพฤติทางกายดวยกนั นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกร 
 สารีบุตร เมื่อเสพความประพฤติทางกายเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กศุลธรรม 
 ยอมเสื่อมไป ความประพฤติทางกายเชนนี้ ไมควรเสพ และเมือ่เสพความ 
 ประพฤติทางกายเชนใด อกุศลธรรมยอมเสือ่มไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความ 
 ประพฤติทางกายเชนนี้ ควรเสพ ฯ 
      [๒๒๒] ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางไร 
 อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนใน 
 โลกนี้ เปนผูมกัทําชีวิตสัตวใหตกลวง คือเปนคนเห้ียมโหด มีมือเปอนเลือด 
 หมกมุนในการประหัตประหาร ไมเอ็นดูในเหลาสัตวมีชีวิต อนึ่ง เปนผูมักถือ 
 เอาสิ่งของทีเ่จาของมิไดให คอื ถือเอาอุปกรณเคร่ืองปลื้มใจของผูอื่น ที่อยูในบาน 
 หรือในปา อันเจาของเขาไมใหดวยความเปนขโมย อนึ่ง เปนผูมักประพฤติผดิ 
 ในกาม คือ เปนผูละเมิดจารีตในหญิงที่มารดารักษาบาง หญิงที่บิดารักษาบาง 
 หญิงที่ทั้งมารดาและบิดารักษาบาง หญิงที่พ่ีชายรักษาบาง หญิงที่พ่ีสาวรักษาบาง 
 หญิงที่ญาติรักษาบาง หญิงที่ยังมีสามีอยูบาง หญิงที่มีสินไหมติดตัวอยูบาง ที่สุด 
 แมหญิงที่ชายคลองพวงดอกไมหมั้นไว ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพความประพฤติ 
 ทางกายมีรูปอยางนี้ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสือ่มไป ฯ 
      [๒๒๓] ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางไร 
 อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 เพราะละปาณาติบาต จึงเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตราแลว 
 มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะหดวยความเกื้อกลูในสรรพสัตวและภูตอยู 
 เพราะละอทินนาทาน จึงเปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน ไมถือเอาอุปกรณเคร่ือง 
 ปลื้มใจของผูอืน่ ที่อยูในบานหรือในปา อันเจาของเขาไมให ดวยความเปน 
 ขโมย เพราะละกาเมสุมิจฉาจาร จึงเปนผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร ไมเปนผู 
 ละเมิดจารีตในหญิงที่มารดารักษาบาง หญิงที่บิดารักษาบาง หญิงที่ทั้งมารดาและ 
 บิดารักษาบาง หญิงที่พ่ีชายรักษาบาง หญิงที่พ่ีสาวรักษาบาง หญิงที่ญาติรักษาบาง 
 หญิงที่ยังมีสามีอยูบาง หญิงที่มีสินไหมติดตัวอยูบาง ที่สุดแมหญิงที่ชายคลอง 
 พวงดอกไมหมั้นไว ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพความประพฤติทางกายมีรูปอยางนี้ 
 อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความประพฤติทางกาย 



 โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น 
 แตละอยางเปนความประพฤติทางกายดวยกนั นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาว 
 แลว ฯ 
      [๒๒๔] ก็ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความประพฤติ 
 ทางวาจา ... เรากลาวความประพฤติทางใจ ... เรากลาวความเกิดขึ้นแหงจิต ... 
 เรากลาวความไดสัญญา ... เรากลาวความไดทิฐิ ... เรากลาวความไดอัตภาพโดย 
 สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แต 
 ละอยางเปนความไดอัตภาพดวยกัน นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรสารีบุตร 
 เมื่อเสพความไดอัตภาพเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเส่ือมไป 
 ความไดอัตภาพเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพความไดอัตภาพเชนใด อกุศลธรรม 
 ยอมเสื่อมไป กศุลธรรมยอมเจริญยิ่ง ความไดอัตภาพเชนนี้ ควรเสพ ฯ 
      [๒๒๕] ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพความไดอัตภาพมีรูปอยางไร อกุศลธรรม 
 จึงเจริญยิ่ง กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ดูกรสารีบุตร เพราะบุคคลที่เกิดมา ครองการ 
 ไดอัตภาพอยางบกพรอง เปนผูไมสมประกอบเปนเหตุ อกุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง 
 กุศลธรรมจึงเสื่อมไป ฯ 
      [๒๒๖] ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพความไดอัตภาพมีรูปอยางไร อกุศลธรรม 
 จึงเสื่อมไป กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ดูกรสารีบุตร เพราะบุคคลที่เกิดมา ครองการ 
 ไดอัตภาพอยางไมบกพรอง เปนผูสมประกอบเปนเหตุ อกุศลธรรมจึงเสื่อมไป 
 กุศลธรรมจึงเจริญยิ่ง ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความไดอตัภาพโดย 
 สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้ง ๒ อยางนั้น แต 
 ละอยางเปนความไดอัตภาพดวยกัน นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      ดูกรสารีบุตร ธรรมบรรยายที่เรากลาวโดยยอ มิไดจําแนกเนื้อความโดย 
 พิสดารน้ีแล เธอพึงเห็นเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้ ฯ 
      [๒๒๗] ดูกรสารีบุตร เรากลาวรูปที่รูไดดวยจักษุโดยสวน ๒ คือ 
 ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรากลาวเสียงที่รูไดดวยโสตโดยสวน ๒ 
 คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรากลาวกลิ่นที่รูไดดวยฆานะโดย 
 สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรากลาวรสที่รูไดดวย 
 ชิวหาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรากลาว 
 โผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
 เรากลาวธรรมารมณที่รูไดดวยมโนโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไม 
 ควรเสพอยาง ๑ ฯ 
      [๒๒๘] พระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระสารีบุตร ไดทูล 



 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายนี้ พระผูมีพระภาค 
 ตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร ขาพระองคทราบเน้ือความได 
 โดยพิสดารอยางนี้- 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรูปที่รูได 
 ดวยจักษุโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
 นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพรูป 
 ที่รูไดดวยจักษุเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป รูปที่รูได 
 ดวยจักษุเชนนี ้ไมควรเสพ และเมื่อเสพรูปที่รูไดดวยจกัษุเชนใด อกุศลธรรม 
 ยอมเสื่อมไป กศุลธรรมยอมเจริญยิ่ง รูปที่รูไดดวยจักษุเชนนี้ ควรเสพ ขอที่ 
 พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรูปที่รูไดดวยจักษุโดยสวน ๒ 
 คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัย 
 เนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสียงที่รูได 
 ดวยโสตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ ๑ นั่น 
 พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพเสียงที่รู 
 ไดดวยโสตเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป เสียงทีรู่ 
 ไดดวยโสต เชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพเสียงที่รูไดดวยโสตเชนใด อกุศล 
 ธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง เสยีงที่รูไดดวยโสตเชนนี้ ควรเสพ 
 ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสียงที่รูไดดวยโสตโดยสวน 
 ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัย 
 เนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวกลิ่นที่รูได 
 ดวยฆานะโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
 นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพกล่ิน 
 ที่รูไดดวยฆานะเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเส่ือมไป กลิ่นที่รู 
 ไดดวยฆานะเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพกลิ่นที่รูไดดวยฆานะเชนใด อกุศล- 
 *ธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กลิ่นที่รูไดดวยฆานะเชนน้ี ควรเสพ 
 ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวกลิ่นที่รูไดดวยฆานะโดย 
 สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาค 
 ทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรสที่รูได 
 ดวยชิวหาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
 นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพรส 



 ที่รูไดดวยชิวหาเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป 
 รสที่รูไดดวยชวิหาเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพรสที่รูไดดวยชิวหาเชนใด 
 อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง รสที่รูไดดวยชิวหา เชนนี ้
 ควรเสพ ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรสที่รูไดดวย 
 ชิวหาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมี- 
 *พระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวโผฏฐัพพะที่พึง 
 รูแจงดวยกายโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น 
 พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพโผฏฐัพพะ 
 ที่รูไดดวยกายเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิง่ กุศลธรรมยอมเส่ือมไป โผฏฐัพพะ 
 ที่รูดวยกายเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายเชนใด 
 อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง โผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายเชนนี ้
 ควรเสพ ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวโผฏฐัพพะ 
 ที่รูแจงดวยกายโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น 
 พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนือ้ความดังนี้ ตรัสแลว ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวธรรมารมณที่รูได 
 ดวยมโนโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมี- 
 *พระภาคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมือ่เสพธรรมารมณที่รู 
 ไดดวยมโนเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป ธรรมารมณ 
 ที่รูไดดวยมโนเชนนี้ไมควรเสพ และเมื่อเสพธรรมารมณที่รูไดดวยใจเชนใด 
 อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ธรรมารมณที่รูไดดวยใจเชนนี้ 
 ควรเสพ ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวธรรมารมณที่รู 
 ไดดวยใจโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระ 
 ผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ ตรัสแลว ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายนี้ พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ มไิด 
 ทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร ขาพระองคทราบเน้ือความไดโดยพิสดารอยางนี้ ฯ 
      [๒๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ดีแลวๆ ธรรมบรรยาย 
 ที่เรากลาวโดยยอ มิไดจําแนกเนื้อความโดยพิสดารน้ี เธอทราบเนื้อความไดโดย 
 พิสดารอยางนี้ถูกแลว ฯ 
      ขอที่กลาวดงันี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรูปที่รูไดดวยจักษุโดยสวน ๒ 
 คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว 
 ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพรูปที่รูไดดวยจักษุเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศล 
 ธรรมยอมเสื่อมไป รูปที่รูไดดวยจักษุเชนนี้ไมควรเสพ และเมื่อเสพรูปที่รูดวย 



 จักษุเชนใด อกศุลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิง่ รูปที่รูไดดวย 
 จักษุเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรูปที่รูไดดวย 
 จักษุโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัย 
 เนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสียงที่รูไดดวยโสตโดยสวน 
 ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว 
 ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพเสียงที่รูไดดวยโสตเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง 
 กุศลธรรมยอมเส่ือมไป เสยีงทีรู่ไดดวยโสตเชนนี้ไมควรเสพ และเมือ่เสพเสียง 
 ที่รูไดดวยโสตเชนใด อกุศลธรรมยอมเสือ่มไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง เสียง 
 ที่รูไดดวยโสตเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดงันี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสียง 
 ที่รูไดดวยโสตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น 
 เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวกลิ่นที่รูไดดวยฆานะโดยสวน 
 ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว 
 ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพกลิ่นที่รูไดดวยฆานะเชนใด อกุศลยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรม 
 ยอมเสื่อมไป กลิ่นที่รูไดดวยฆานะเชนนีไ้มควรเสพ และเมื่อเสพกล่ินที่รูไดดวย 
 ฆานะเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิง่ กลิ่นที่รูไดดวย 
 ฆานะเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวกลิ่นที่รูไดดวย 
 ฆานะโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัย 
 เนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรสที่รูไดดวยชิวหาโดยสวน ๒ 
 คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว 
 ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพรสที่รูไดดวยชิวหาเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง 
 กุศลธรรมยอมเส่ือมไป รสที่รูไดดวยชิวหาเชนนี้ไมควรเสพ และเมือ่เสพรสที่รูได 
 ดวยชิวหาเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง รสที่รูไดดวย 
 ชิวหาเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวรสที่รูไดดวย 
 ชิวหาโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัย 
 เนื้อความดังนีก้ลาวแลว ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย 
 โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไร 
 กลาวแลว ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายเชนใด อกุศลธรรม 
 ยอมเจริญยิ่ง กศุลธรรมยอมเส่ือมไป โผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายเชนนีไ้มควรเสพ 
 และเมื่อเสพโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายเชนใด อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรม 



 ยอมเจริญยิ่ง โผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดกูร 
 สารีบุตร เรากลาวโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ 
 ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยเนื้อความดงันี้กลาวแลว ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวธรรมารมณที่รูไดดวยมโน 
 โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไร 
 กลาวแลว ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพธรรมารมณที่รูไดดวยมโนเชนใด อกุศลธรรม 
 ยอมเจริญยิ่ง กศุลธรรมยอมเส่ือมไป ธรรมารมณที่รูไดดวยมโนเชนนีไ้มควรเสพ 
 และเมื่อเสพธรรมารมณที่รูไดดวยมโนเชนใด อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรม 
 ยอมเจริญยิ่ง ธรรมารมณที่รูไดดวยมโนเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกร 
 สารีบุตร เรากลาวธรรมารมณที่รูไดดวยมโนโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ 
 ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยเนื้อความดงันี้กลาวแลว ฯ 
      ดูกรสารีบุตร ธรรมบรรยายที่เรากลาวโดยยอนี้ เธอพึงเห็นเนื้อความโดย 
 พิสดารอยางนี้ ฯ 
      [๒๓๐] ดูกรสารีบุตร เรากลาวจีวรโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ 
 ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรากลาวบิณฑบาตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ 
 ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรากลาวเสนาสนะโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ 
 ที่ไมควรเสพ ๑ เรากลาวบานโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ 
 อยาง ๑ เรากลาวนิคมโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
 เรากลาวนครโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรากลาว 
 ชนบทโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรากลาวบุคคล 
 โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ฯ 
      [๒๓๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบ- 
 *ทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายนี้ พระผูมีพระภาค 
 ตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร ขาพระองคทราบเน้ือความได 
 โดยพิสดารอยางนี้ ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวจีวรโดยสวน ๒ 
 คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร 
 ตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพจีวรเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิง่ 
 กุศลธรรมยอมเส่ือมไป จีวรเชนนี้ไมควรเสพ และเมือ่เสพจีวรเชนใด อกุศล- 
 *ธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง จีวรเชนนี้ควรเสพ ขอที่พระผูมี 
 พระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวจีวรโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ 
 ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบิณฑบาตโดย 



 สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรง 
 อาศัยอะไรตรัสแลว ฯลฯ ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรา 
 กลาวบิณฑบาตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น 
 พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนือ้ความดังนี้ตรัสแลว ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสนาสนะโดย 
 สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาค 
 ทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ฯลฯ ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรา 
 กลาวเสนาสนะโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น 
 พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนือ้ความดังนี้ตรัสแลว ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบานโดย 
 สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาค 
 ทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ฯลฯ ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร 
 เรากลาวบานโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น 
 พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนือ้ความดังนี้ตรัสแลว ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวนิคมโดยสวน ๒ 
 คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร 
 ตรัสแลว ฯลฯ ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวนิคม 
 โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาค 
 ทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวนครโดยสวน ๒ 
 คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร 
 ตรัสแลว ฯลฯ ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวนครโดย 
 สวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรง 
 อาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวชนบทโดยสวน ๒ 
 คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร 
 ตรัสแลว ฯลฯ ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวชนบท 
 โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาค 
 ทรงอาศัยเนื้อความดังนี้ตรัสแลว ฯ 
      ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบุคคลโดยสวน ๒ 
 คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอะไร 
 ตรัสแลว ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเสพบุคคลเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง 
 กุศลธรรมยอมเส่ือมไป บุคคลเชนนี้ไมควรเสพ และเมื่อเสพบุคคลเชนใด 



 อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง บุคคลเชนนี้ควรเสพ ขอที่ 
 พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบุคคลโดยสวน ๒ คือ ที่ควร 
 เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น พระผูมีพระภาคทรงอาศัยเนื้อความดงันี้ 
 ตรัสแลว 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ มไิด 
 ทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดารนี้แล ขาพระองคทราบเน้ือความไดโดยพิสดาร 
 อยางนี้ ฯ 
      [๒๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ดีแลวๆ ธรรมบรรยาย 
 ที่เรากลาวโดยยอ มิไดจําแนกเนื้อความโดยพิสดารน้ี เธอทราบเนื้อความไดโดย 
 พิสดารอยางนี้ถูกแลว 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวจีวรโดยสวน ๒ คือ ที่ควร 
 เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรสารีบุตร 
 เมื่อเสพจีวรเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือมไป จีวรเชนนี ้
 ไมควรเสพ และเมื่อเสพจีวรเชนใด อกุศลธรรมยอมเสือ่มไป กุศลธรรมยอม 
 เจริญยิ่ง จีวรเชนนี้ควรเสพ ขอที่เรากลาวดงันี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวจีวร 
 โดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยเนื้อความ 
 ดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบิณฑบาตโดยสวน ๒ คือ 
 ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ฯลฯ ขอที ่
 เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบิณฑบาตโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพ 
 อยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยเนือ้ความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสนาสนะโดยสวน ๒ คือ 
 ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ฯลฯ ขอที ่
 เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวเสนาสนะโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพ- 
 *อยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยเน้ือความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบานโดยสวน ๒ คือ ที่ควร 
 เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ฯลฯ ขอที่เรา 
 กลาวดังนี้วา ดกูรสารีบุตร เรากลาวบานโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ 
 ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เรากลาวอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวนิคมโดยสวน ๒ คือ ที่ 
 ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ฯลฯ ขอที่ 
 เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวนิคมโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ 
 ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยเนื้อความดงันี้ กลาวแลว ฯ 



      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวนครโดยสวน ๒ คือ ที่ควร 
 เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ฯลฯ ขอที่เรา 
 กลาวดังนี้วา ดกูรสารีบุตร เรากลาวนครโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ 
 ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยเนื้อความดงันี้ กลาวแลว ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวชนบทโดยสวน ๒ คือ 
 ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาว ฯลฯ ขอที่เรา 
 กลาวดังนี้ ดูกรสารีบุตร เรากลาวชนบทโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ 
 ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เรากลาวบุคคลโดยสวน ๒ คือ 
 ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกร- 
 *สารีบุตร เมื่อเสพบุคคลเชนใด อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเส่ือมไป 
 บุคคลเชนนี้ ไมควรเสพ และเมื่อเสพบุคคลเชนใด อกุศลธรรมยอมเสือ่มไป 
 กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง บุคคลเชนนี้ ควรเสพ ขอที่เรากลาวดงันี้วา ดูกรสารีบุตร 
 เรากลาวบุคคลโดยสวน ๒ คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น 
 เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      ดูกรสารีบุตร ธรรมบรรยายที่เรากลาวโดยยอนี้ เธอพึงเห็นเนื้อความโดย 
 พิสดารอยางนี้ ฯ 
      [๒๓๓] ดูกรสารีบุตร ถากษัตริยทั้งปวงพึงรูทั่วถึงอรรถแหงธรรมบรรยาย 
 ที่เรากลาวโดยยอนี้ไดโดยพิสดารอยางนี้ นั่น จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกือ้กูล 
 เพ่ือความสุขแกกษัตริยแมทั้งปวงตลอดกาลนาน ถาพราหมณทั้งปวง ... ถาแพทย 
 ทั้งปวง ... ถาศูทรทั้งปวง พึงรูทั่วถึงอรรถแหงธรรมบรรยายที่เรากลาวโดยยอนี้ไดโดย 
 พิสดารอยางนี้ นั่น จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุขแกศูทรแม 
 ทั้งปวง ตลอดกาลนาน ดูกรสารีบุตร ถาแมโลกพรอมทั้งเทวดา มาร พรหม 
 และหมูสัตว พรอมทั้งสมณะและพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย พึงรูทั่วถึง 
 อรรถแหงธรรมบรรยายที่เรากลาวโดยยอนี้ไดโดยพิสดารอยางนี้ นั่น จะพึงเปนไป 
 เพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุขแกโลก พรอมทั้งเทวดา มาร พรหม และ 
 หมูสัตว พรอมทั้งสมณะและพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย ตลอดกาล 
 นาน ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระสารีบุตรชื่นชม ยินดี 
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                   จบ เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร ที่ ๔ 
                      ------------------ 
                      ๕. พหุธาตุกสูตร (๑๑๕) 



      [๒๓๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      [๒๓๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยไมวา 
 ชนิดใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล ไมใชเกิดขึ้นแตบัณฑิต 
 อุปทวะไมวาชนิดใดๆ ที่เกิดขึน้ทั้งหมดนั้น ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล ไมใชเกดิขึ้น 
 แตบัณฑิต อุปสรรคไมวาชนิดใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ยอมเกิดขึน้แตคนพาล 
 ไมใชเกิดขึ้นแตบัณฑิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไฟลุกลามแลวแตเรือน 
 ไมออ หรือเรือนหญา ยอมไหมไดกระทั่งเรือนยอดทีโ่บกปูน มีบานประตูสนิท 
 ปดหนาตางไว ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภัยไมวาชนิดใดๆ 
 ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล ไมใชเกดิขึ้นแตบัณฑิต อุปทวะไม 
 วาชนิดใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดน้ัน ยอมเกดิขึน้แตคนพาล ไมใชเกิดขึ้นแตบัณฑิต 
 อุปสรรคไมวาชนิดใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งหมดนั้นยอมเกิดขึ้นแตคนพาล ไมใช 
 เกิดขึ้นแตบัณฑิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดังนี้แล คนพาลจึงมีภัยเฉพาะหนา บัณฑิต 
 ไมมีภัยเฉพาะหนา คนพาลจึงมีอุปทวะ บัณฑิตไมมีอุปทวะ คนพาลจึงมีอุปสรรค 
 บัณฑิตไมมีอุปสรรค ภัย อุปทวะ อุปสรรค ไมมีแตบัณฑิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เพราะฉะน้ันแล พวกเธอพึงศึกษาไวอยางนี้เถิดวา จักเปนบัณฑิต ฯ 
      [๒๓๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระอานนทไดทูล 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ จะควรเรียกวาภิกษุเปนบัณฑิต มี 
 ปญญาพิจารณา ดวยเหตุเทาไรหนอแล ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เพราะภิกษุเปนผูฉลาดในธาตุ 
 ฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท และฉลาดในฐานะและอฐานะ ดกูร 
 อานนท ดวยเหตุเทานี้แล จึงควรเรียกไดวา ภิกษุเปนบัณฑิต มีปญญาพิจารณา ฯ 
      [๒๓๗] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็จะควรเรียกวา ภิกษุผูฉลาดใน 
 ธาตุ ดวยเหตุเทาไร ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ธาตุนี้มี ๑๘ อยางแล ไดแก ธาตุคือจักษุ ธาตุคือรูป 
 ธาตุคือจักษุวิญญาณ ธาตุคือโสต ธาตุคือเสียง ธาตุคือโสตวิญญาณ ธาตุคือฆานะ 
 ธาตุคือกลิ่น ธาตุคือฆานวิญญาณ ธาตุคือชิวหา ธาตุคือรส ธาตุคือชิวหาวิญญาณ 
 ธาตุคือกาย ธาตุคือโผฏฐัพพะ ธาตุคือกายวิญญาณ ธาตุคือมโน ธาตุคือธรรมารมณ 
 ธาตุคือมโนวิญญาณ ดูกรอานนท เหลานี้แล ธาตุ ๑๘ อยาง ดวยเหตุที่ภิกษุรู 
 อยู เห็นอยู จึงควรเรียกไดวา ภิกษุผูฉลาดในธาตุ ฯ 
      [๒๓๘] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่น ที่ควรเรียกวา ภิกษุ 



 ผูฉลาดในธาตุ จะพึงมีไหม ฯ 
      พ. ดูกรอานนท มี ธาตุนี้มี ๖ อยาง ไดแก ธาตุคือดิน ธาตุคือน้ํา 
 ธาตุคือไฟ ธาตุคือลม ธาตุคืออากาศ ธาตุคือวิญญาณ ดูกรอานนท เหลานี้แล 
 ธาตุ ๖ อยาง แมดวยเหตุที่ภิกษุรูอยู เห็นอยู จึงควรเรียกไดวา ภิกษุผูฉลาด 
 ในธาตุ ฯ 
      [๒๓๙] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่น ที่ควรเรียกวา 
 ภิกษุผูฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม ฯ 
      พ. ดูกรอานนท มี ธาตุนี้มี ๖ อยาง ไดแก ธาตุคือสุข ธาตุคือทุกข 
 ธาตุคือโสมนัส ธาตุคือโทมนัส ธาตุคืออุเบกขา ธาตุคืออวิชชา ดูกรอานนท 
 เหลานี้แล ธาตุ ๖ อยาง แมดวยเหตุที่ภิกษุรูอยู เห็นอยู จึงควรเรียกไดวา ภิกษุ 
 ผูฉลาดในธาตุ ฯ 
      [๒๔๐] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่น ที่ควรเรียกวา 
 ภิกษุผูฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม ฯ 
      พ. ดูกรอานนท มี ธาตุนี้มี ๖ อยาง ไดแก ธาตุคือกาม ธาตุคือ 
 เนกขัมมะ ธาตุคือพยาบาท ธาตุคือความไมพยาบาท ธาตุคือความเบียดเบียน 
 ธาตุคือความไมเบียดเบียน ดกูรอานนท เหลานี้แล ธาตุ ๖ อยาง แมดวยเหตุ 
 ที่ภิกษุรูอยู เห็นอยู จึงควรเรียกไดวา ภิกษุผูฉลาดในธาตุ ฯ 
      [๒๔๑] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่น ที่ควรเรียกวา 
 ภิกษุผูฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม ฯ 
      พ. ดูกรอานนท มี ธาตุนี้มี ๓ อยาง ไดแก ธาตุคือกาม ธาตุคือรูป 
 ธาตุคืออรูป ดูกรอานนท เหลานี้แล ธาตุ ๓ อยาง แมภิกษุรูอยู เห็นอยู 
 จึงควรเรียกไดวา ภิกษุผูฉลาดในธาตุ ฯ 
      [๒๔๒] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่น ที่ควรเรียกวา 
 ภิกษุผูฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม ฯ 
      พ. ดูกรอานนท มี ธาตุนี้มี ๒ อยาง คือ สังขตธาตุ อสังขตธาตุ 
 ดูกรอานนท เหลานี้แล ธาตุ ๒ อยาง แมดวยเหตุที่ภิกษุรูอยู เห็นอยู 
 จึงควรเรียกไดวา ภิกษุผูฉลาดในธาตุ ฯ 
      [๒๔๓] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็จะควรเรียกวา ภิกษุผูฉลาด 
 ในอายตนะ ดวยเหตุเทาไร ฯ 
      พ. ดูกรอานนท อายตนะทัง้ภายในและภายนอกนี้ มีอยางละ ๖ แล 
 คือ จักษุและรูป โสตและเสียง ฆานะและกลิ่น ชิวหาและรส กายและ 
 โผฏฐัพพะ มโนและธรรมารมณ ดูกรอานนท เหลานี้แล อายตนะทั้งภายใน 
 และภายนอกอยางละ ๖ แมดวยเหตุที่ภิกษุรูอยู เห็นอยู จึงควรเรียกไดวา ภิกษุ 



 ผูฉลาดในอายตนะ ฯ 
      [๒๔๔] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็จะควรเรียกวา ภิกษุผูฉลาด 
 ในปฏิจจสมุปบาท ดวยเหตุเทาไร ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมรูอยางนี้วา เมื่อเหตุนี้มี 
 ผลนี้จึงมี เพราะเหตุนี้เกิดขึ้น ผลนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อเหตุนี้ไมมี ผลนี้จึงไมม ี
 เพราะเหตุนี้ดับ ผลนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมสีังขาร เพราะ 
 สังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูป 
 เปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ 
 เปนปจจัยจึงมเีวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย 
 จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ 
 เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส 
 อยางนี้เปนความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ แตเพราะอวิชชานั่นแลดับดวย 
 วิราคะไมมีสวนเหลือจึงดับสังขารได เพราะสังขารดับจึงดับวิญญาณได เพราะ 
 วิญญาณดับจึงดับนามรูปได เพราะนามรูปดับจึงดับสฬายตนะได เพราะสฬายตนะ 
 ดับจึงดับผัสสะได เพราะผัสสะดับจึงดับเวทนาได เพราะเวทนาดับจึงดับตัณหาได 
 เพราะตัณหาดับจึงดับอุปาทานได เพราะอุปาทานดับจึงดับภพได เพราะภพดับ 
 จึงดับชาติได เพราะชาติดับจึงดับชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
 อุปายาสได อยางนี้เปนความดบัแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ดูกรอานนท ดวยเหตุ 
 เทานี้แล จึงควรเรียกไดวา ภิกษุผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ฯ 
      [๒๔๕] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็จะควรเรียกวา ภิกษุผูฉลาด 
 ในฐานะและอฐานะ ดวยเหตุเทาไร ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
      (๑) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือบุคคลผูถึงพรอมดวย 
 ทิฐิ ๑- พึงเขาใจสังขารไรๆ โดยความเปนของเท่ียง นั่นไมใชฐานะที่มีได และ 
 รูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ ปุถุชน พึงเขาใจสังขารไรๆ โดยความ 
 เปนของเทีย่ง นั้นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๒) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม 
 ดวยทิฐิ พึงเขาใจสังขารไรๆ โดยความเปนสขุ นั่นไมใชฐานะที่มีได และ 
 รูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ ปุถุชนพึงเขาใจสังขารไรๆ โดยความเปน 
 สุขนั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๓) ยอมรูชดัวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม 
 @๑. ในอรรถกถา ทานหมายถึงพระโสดาบันผูถึงพรอมดวยสัมมาทิฐิ 
 ดวยทิฐิ พึงเขาใจธรรมไรๆ โดยความเปนอัตตา นั่นไมใชฐานะที่มีได และ 



 รูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ ปุถุชนพึงเขาใจธรรมใดๆ โดยความ 
 เปนอัตตา นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๔) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม 
 ดวยทิฐิ พึงปลงชีวิตมารดา นั่นไมใชฐานะทีม่ีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะ 
 มีไดแล คือ ปุถุชนพึงปลงชีวิตมารดาได นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๕) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม 
 ดวยทิฐิ พึงปลงชีวิตบิดา นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะ 
 มีไดแล คือ ปุถุชนพึงปลงชีวิตบิดาได นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ 
      (๖) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม 
 ดวยทิฐิ พึงปลงชีวิตพระอรหันต นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา 
 ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ ปุถุชนพึงปลงชีวิตพระอรหันตได นั่นเปนฐานะ 
 ที่มีได ฯ 
      (๗) ยอมรูชดัวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม 
 ดวยทิฐิ มีจิตคิดประทุษราย พึงทําโลหิตแหงตถาคตใหหอขึ้น นั่นเปนฐานะ 
 ที่มีได และรูชดัวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ ปุถุชนมีจิตคิดประทุษราย 
 พึงทําโลหิตแหงตถาคตใหหอขึ้นได นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ 
      (๘) ยอมรูชดัวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม 
 ดวยทิฐิ พึงทําลายสงฆ นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะ 
 มีไดแล คือ ปุถุชนพึงทําลายสงฆได นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ 
      (๙) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูถึงพรอม 
 ดวยทิฐิ จะพึงมุงหมายศาสดาอ่ืน นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะ 
 มีไดแล คือ ปุถุชนจะพึงมุงหมายศาสดาอื่นได นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๑๐) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ พระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธ ๒ พระองค พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดยีวกัน ไมกอนไมหลัง 
 กัน นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ พระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธพระองคเดียว พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดยีว นั่นเปนฐานะ 
 ที่มีได ฯ 
      (๑๑) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ พระเจา 
 จักรพรรดิ ๒ องค พึงเสด็จอบัุติในโลกธาตุเดียวกัน ไมกอนไมหลังกัน 
 นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชดัวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ พระเจาจักรพรรดิ 
 พระองคเดียว พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดยีว นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๑๒) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ สตรี 
 พึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอทีเ่ปน 



 ฐานะมีไดแล คอื บุรุษพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ นัน่เปนฐานะ 
 ที่มีได ฯ 
      (๑๓) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ สตรี 
 พึงเปนพระเจาจักรพรรดิ นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะ 
 มีไดแล คือ บุรุษพึงเปนพระเจาจักรพรรดิ นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๑๔) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ สตรีพึงสําเร็จ 
 เปนทาวสักกะ นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชดัวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ 
 บุรุษพึงสําเร็จเปนทาวสักกะ นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๑๕) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือสตรีพึงสําเร็จ 
 เปนมาร นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ บุรุษ 
 พึงสําเร็จเปนมาร นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๑๖) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือสตรีพึงสําเร็จ 
 เปนพรหม นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ 
 บุรุษพึงสําเร็จเปนพรหม นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๑๗) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ วิบากแหง 
 กายทุจริต พึงเกิดเปนที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั่นไมใชฐานะที่มีได 
 และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ วิบากแหงกายทุจริต พึงเกิดเปนที ่
 ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๑๘) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ วิบากแหงวจี- 
 *ทุจริต พึงเกิดเปนที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั่นไมใชฐานะที่มีได และ 
 รูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ วิบากแหงวจีทุจริต พึงเกิดเปนที่ไมนา 
 ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๑๙) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ วิบากแหงมโน- 
 *ทุจริตพึงเกิดเปนที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั่นไมใชฐานะที่มีได และ 
 รูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ วิบากแหงมโนทุจริต พึงเกิดเปนที่ไมนา 
 ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๒๐) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ วิบากแหงกาย- 
 *สุจริต พึงเกิดเปนที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั่นไมใชฐานะ 
 ที่มีได และรูชดัวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ วิบากแหงกายสุจริต พึงเกิด 
 เปนที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๒๑) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ วิบากแหงวจี- 
 *สุจริต พึงเกิดเปนที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั่นไมใชฐานะ 
 ที่มีได และรูชดัวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ วิบากแหงวจีสุจริต พึงเกิด 



 เปนที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๒๒) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ วิบากแหงมโน- 
 *สุจริต พึงเกิดเปนที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ นั่นไมใชฐานะ 
 ที่มีได และรูชดัวา ขอที่เปนฐานะที่มีไดแล คอื วิบากแหงมโนสุจริต พึง 
 เกิดเปนที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๒๓) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพร่ัง 
 พรอมดวยกายทุจริต เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกายทุจริตนั้น 
 เปนเหตุเปนปจจัย นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล 
 คือ บุคคลผูพร่ังพรอมดวยกายทุจริตเมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก เพราะกายทุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจัย นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๒๔) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพร่ัง 
 พรอมดวยวจีทุจริต เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะวจีทุจริตนั้น 
 เปนเหตุเปนปจจัย นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปนฐานะมีไดแล 
 คือ บุคคลผูพร่ังพรอมดวยวจีทุจริต เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก เพราะวจีทุจริตนั้นเปนปจจัย นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๒๕) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพร่ัง 
 พรอมดวยมโนทุจริต เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะมโนทจุริต 
 นั้นเปนเหตุ เปนปจจัย นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอทีเ่ปนฐานะมีไดแล 
 คือ บุคคลผูพร่ังพรอมดวยมโนทุจริต เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก เพราะมโนทุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจัย นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      (๒๖) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพร่ัง 
 พรอมดวยกายสุจริต เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะ 
 กายสุจริตนั้นเปนเหตุ เปนปจจัย นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปน 
 ฐานะมีไดแล คอื บุคคลผูพร่ังพรอมดวยกายสุจริต เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติ 
 โลกสวรรค เพราะกายสุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจัย นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ 
      (๒๗) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพร่ังพรอม 
 ดวยวจีสุจริต เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะวจีสุจริต 
 นั้นเปนเหตุเปนปจจัย นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอทีเ่ปนฐานะมีไดแล 
 คือ บุคคลผูพร่ังพรอมดวยวจีสุจริต เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะ 
 วจีสุจริตนั้นเปนเหตุ เปนปจจัย นั่นเปนฐานะที่มีได ฯ 
      (๒๘) ยอมรูชัดวา ขอที่มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพร่ังพรอม 
 ดวยมโนสุจริต เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะ 
 มโนสุจริตนั้นเปนเหตุ เปนปจจัย นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอที่เปน 



 ฐานะมีไดแล คอื บุคคลผูพร่ังพรอมดวยมโนสุจริต เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติ 
 โลกสวรรค เพราะมโนสุจริตนั้นเปนเหตุเปนปจจัย นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      ดูกรอานนท ดวยเหตุเทาน้ีแล จึงควรเรียกไดวา ภิกษุผูฉลาดในฐานะ 
 และอฐานะ ฯ 
      [๒๔๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระอานนท ไดทูล 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรยจริง ไมนาเปนไปไดเลย 
 ธรรมบรรยายนี้ชื่อไร พระพุทธเจาขา ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา เพราะเหตุนั้นแล เธอจงจําธรรมบรรยายนี้ไว วาชื่อ 
 พหุธาตุก (ชุมนุมธาตุมากอยาง) บาง วาชื่อจตุปริวัฏฏ (แสดงอาการเวียน ๔ รอบ) 
 บาง วาชื่อธรรมาทาส (แวนสองธรรม) บาง วาชื่ออมตทุนทภีุ (กลองบันลืออมฤต) 
 บาง วาชื่ออนุตตรสังคามวิชัย (ความชนะสงครามอยางไมมีความชนะอ่ืนยิ่งกวา) 
 บาง ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยนิด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                       จบ พหุธาตุกสูตร ที่ ๕ 
                       ---------------- 
                       ๖. อิสิคิลิสูตร (๑๑๖) 
      [๒๔๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ภูเขาอิสิคิลิ เขตพระนครราชคฤห 
 สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 เหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      [๒๔๘] พระผูมีพระภาคตรัสถามดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาเรา 
 ทั้งหลายน่ี พวกเธอแลเห็นภูเขาเวภาระน่ันหรือไม ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา เห็น พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภูเขาเวภาระน่ันแล มีชื่อเปนอยางหน่ึง มีบัญญัติ 
 เปนอีกอยางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอแลเห็นภูเขาปณฑวะนั่นหรือไม ฯ 
      ภิ. เห็น พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภูเขาปณฑวะนัน่แล ก็มีชื่อเปนอยางหนึ่ง 
 มีบัญญัติเปนอีกอยางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอแลเห็นภูเขาเวปุลละน่ัน 
 หรือไม ฯ 
      ภิ. เห็น พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภูเขาเวปุลละน่ันแล ก็มีชื่อเปนอยางหนึ่ง 
 มีบัญญัติเปนอีกอยางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอแลเห็นภูเขาคิชฌกูฏนัน่ 



 หรือไม ฯ 
      ภิ. เห็น พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภูเขาคิชฌกูฏนัน่แล ก็มีชื่อเปนอยางหนึ่ง 
 มีบัญญัติเปนอีกอยางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอแลเห็นภูเขาอิสิคิลินี ้
 หรือไม ฯ 
      ภิ. เห็น พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตภูเขาอิสิคิลินี้แล มีชื่อก็เชนนี้ มบัีญญัติก็ 
 เชนนี้ ฯ 
      [๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว พระปจเจกพุทธ ๕๐๐ องค 
 ไดอาศัยอยูที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานาน พระปจเจกพุทธเหลานั้น เมื่อกําลังเขาไปสู 
 ภูเขานี้ คนแลเห็น แตทานเขาไปแลว คนไมแลเห็น มนุษยทัง้หลายเห็นเหตุ 
 ดังนี้นั้น จึงพูดกันอยางนี้วา ภูเขาลูกนี้ กลืนกนิฤาษีเหลานี้ ชื่อวา อิสิคิลิ นี้แล 
 จึงไดเกิดขึ้น ดกูรภิกษุทั้งหลาย เราจักบอก จักระบุ จักแสดงชื่อของพระปจเจก 
 พุทธทั้งหลาย พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูล 
 รับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๒๕๐] พระผูมีพระภาคจงึไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระปจเจก 
 สัมพุทธชื่ออริฏฐะ ๑ ชื่ออุปริฏฐะ ๑ ชื่อตครสิขี ๑ ชื่อยสัสสี ๑ ชื่อสุทัสสนะ ๑ 
 ชื่อปยทัสสี ๑ ชื่อคันธาระ ๑ ชื่อปณโฑละ ๑ ชื่ออุปาสภะ ๑ ชื่อนิถะ ๑ 
 ชื่อตถะ ๑ ชื่อสุตวา ๑ ชื่อภาวิตัตตะ ๑ ไดอาศัยอยูที่ภูเขาอิสิคลิินี้มานาน ฯ 
      [๒๕๑] เธอทั้งหลาย จงฟงเราระบุชื่อของทานที่มีธรรมเปนสาระกวา 
            สัตว ไมมีทุกข หมดความอยาก ไดบรรลุโพธิญาณอยางดี 
            เฉพาะตนผูเดียว ผูปราศจากลูกศร สูงกวานรชน ตอไปเถิด 
            พระปจเจกพุทธ ผูมีตัณหาเคร่ืองนําไปในภพสิ้นแลว คือ 
            อริฏฐพุทธ ๑ อุปริฏฐพุทธ ๑ ตครสิขีพุทธ ๑ ยสัสสีพุทธ ๑ 
            สุทัสสนพุทธ ๑ ปยทัสสีพุทธ ๑ คันธารพุทธ ๑ ปณโฑล- 
            พุทธ ๑ อุปาสภพุทธ ๑ นิถพุทธ ๑ ตถพุทธ ๑ สุตวาพุทธ ๑ 
            ภาวิตัตตพุทธ ๑ สุมภพุทธ ๑ สุภพุทธ ๑ เมถุลพุทธ ๑ 
            อัฏฐมพุทธ ๑ อัสสุเมฆพุทธ ๑ อนิฆพุทธ ๑ สุทาฐพุทธ ๑ 
            พระปจเจกพุทธ ผูมีอานุภาพมาก คือ หิงคูพุทธ ๑ หิงคพุทธ ๑ 
            พระมุนีชื่อชาลีมี ๒ องค และอัฏฐกพุทธ ๑ โกสัลลพุทธ ๑ 
            อถพุทธ ๑ สุพาหุพุทธ ๑ อุปเนมิพุทธ ๑ เนมิพุทธ ๑ 
            สันตจิตตพุทธ ๑ สัจจพุทธ ๑ ตถพุทธ ๑ วิรชพุทธ ๑ 
            ปณฑิตพุทธ ๑ กาฬพุทธ ๑ อุปกาฬพุทธ ๑ วิชิตพุทธ ๑ 



            ชิตพุทธ ๑ อังคพุทธ ๑ ปงคพุทธ ๑ คุติจฉิตพุทธ ๑ ปสสี- 
            พุทธ ๑ ไดละอุปธิอันเปนมูลแหงทุกขแลว อปราชิตพุทธ 
            ไดชนะมารและพลมาร สัตถาพุทธ ๑ ปวัตตาพุทธ ๑ สรภังค- 
            พุทธ ๑ โลมหังสพุทธ ๑ อุจจังคมายพุทธ ๑ อสิตพุทธ ๑ 
            อนาสวพุทธ ๑ มโนมยพุทธ ๑ พันธุมาพุทธ ๑ ผูตัดมานะได 
            ตทาธิมุตพุทธ ๑ วิมลพุทธ ๑ เกตุมาพุทธ ๑ เกตุมพราคพุทธ ๑ 
            มาตังคพุทธ ๑ อริยพุทธ ๑ อัจจุตพุทธ ๑ อัจจุตคามพยามก- 
            พุทธ ๑ สุมังคลพุทธ ๑ ทัพพิลพุทธ ๑ สุปติฏฐิตพุทธ ๑ 
            อสัยหพุทธ ๑ เขมาภิรตพุทธ ๑ โสรตพุทธ ๑ ทุรันนยพุทธ ๑ 
            สังฆพุทธ ๑ อุชชยพุทธ ๑ พระมุนี ชื่อสัยห อีกองคหน่ึง 
            ผูมีความเพียรไมทราม พระพุทธ ชื่ออานันทะ ชื่อนันทะ 
            ชื่ออุปนันทะ ๑๒ องค และภารทวาชพุทธ ผูทรงรางกายในภพ 
            สุดทาย โพธิพุทธ ๑ มหานามพุทธ ๑ อุตตรพุทธ ๑ เกสี- 
            พุทธ ๑ สิขีพุทธ ๑ สุนทรพุทธ ๑ ภารทวาชพุทธ ๑ 
            ติสสพุทธ ๑ อุปติสสพุทธ ๑ ผูตัดกิเลสเคร่ืองผูกในภพได 
            อุปสีทรีพุทธ และสีทรีพุทธ ผูตัดตัณหาได มังคลพุทธ 
            เปนผูปราศจากราคะ อุสภพุทธ ผูตัดขายอันเปนมลูแหงทุกข 
            อุปณีตพุทธ ไดบรรลุบทอันสงบ อุโปสถพุทธ ๑ สุนทรพุทธ ๑ 
            สัจจนามพุทธ ๑ เชตพุทธ ๑ ชยันตพุทธ ๑ ปทุมพุทธ ๑ 
            อุปปลพุทธ ๑ ปทุมุตตรพุทธ ๑ รักขิตพุทธ ๑ ปพพตพุทธ ๑ 
            มานัตถัทธพุทธ ๑ โสภิตพุทธ ๑ วีตราคพุทธ ๑ กัณหพุทธ ๑ 
            ผูมีจิตพนวิเศษดีแลว พระปจเจกพุทธ ผูมีอานุภาพมากเหลานี ้
            และอื่นๆ มีตัณหาเคร่ืองนําไปในภพสิ้นแลว เธอทั้งหลายจง 
            ไหวพระปจเจกพุทธเหลานั้น ผูลวงเคร่ืองของทั้งปวงไดแลว 
            ผูแสวงหาคุณใหญ ผูมีคุณนับไมถวน ผูปรินิพพานแลวเถิด ฯ 
                        จบ อิสิคิลิสูตรที่ ๖ 
                        ------------- 
                    ๗. มหาจัตตารีสกสูตร (๑๑๗) 
      [๒๕๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัมมาสมาธิ 



 ของพระอริยะ อันมีเหตุ มีองคประกอบ แกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟงสัมมา- 
 *สมาธินั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา 
 ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๒๕๓] พระผูมีพระภาคจงึไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมา- 
 *สมาธิของพระอริยะ อันมีเหตุ มีองคประกอบ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ 
 สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สมัมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ เปนไฉน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง ประกอบแลวดวยองค ๗ เหลานี้แล 
 เรียกวา สัมมาสมาธิของพระอริยะ อันมเีหตุบาง มีองคประกอบบาง ฯ 
      [๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทฐิิยอมเปน 
 ประธาน ก็สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ ภิกษุรูจักมิจฉาทิฐิวามิจฉาทิฐิ 
 รูจักสัมมาทิฐิวาสัมมาทิฐิ ความรูของเธอนั้น เปนสัมมาทิฐิ ฯ 
      [๒๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาทิฐิเปนไฉน คือ ความเห็นดังนี้วา 
 ทานที่ใหแลว ไมมีผล ยัญที่บูชาแลว ไมมีผล สงัเวยที่บวงสรวงแลว ไมมีผล 
 ผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชัว่แลวไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี 
 บิดาไมมี สัตวที่เปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณทั้งหลายผูดําเนินชอบ ปฏิบัติ 
 ชอบ ซ่ึงประกาศโลกนี้โลกหนาใหแจมแจง เพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในโลกไมมี 
 นี้มิจฉาทิฐิ ฯ 
      [๒๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฐิเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เรากลาวสัมมาทิฐิเปน ๒ อยาง คือ สัมมาทิฐิที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ 
 ใหผลแกขันธ อยาง ๑ สัมมาทฐิิของพระอริยะ ที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ 
 เปนองคมรรค อยาง ๑ ฯ 
      [๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฐิที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ 
 ใหผลแกขันธ เปนไฉน คือ ความเห็นดังนี้วา ทานที่ใหแลว มีผล ยัญที่บูชา 
 แลว มีผล สังเวยที่บวงสรวงแลว มีผล ผลวบิากของกรรมที่ทําดี ทําชั่วแลว 
 มีอยู โลกนี้มี โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวที่เปนอุปปาติกะมี สมณพราหมณ 
 ทั้งหลาย ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซ่ึงประกาศโลกนี้โลกหนาใหแจมแจง 
 เพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในโลก มีอยู นี้สัมมาทฐิิที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ 
 ใหผลแกขันธ ฯ 
      [๒๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฐิของพระอริยะที่เปนอนาสวะ 
 เปนโลกุตระ เปนองคมรรค เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปญญา ปญญินทรีย 
 ปญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ความเห็นชอบ องคแหงมรรค ของภิกษุผูมี 
 จิตไกลขาศึก มีจิตหาอาสวะมิได พร่ังพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู 
 นี้แล สัมมาทิฐิของพระอริยะที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ เปนองคมรรค ฯ 



      ภิกษุนั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉาทิฐิ เพ่ือบรรลุสัมมาทิฐิ ความพยายาม 
 ของเธอนั้น เปนสัมมาวายามะ ฯ 
      ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฐิได มีสติบรรลุสัมมาทิฐิอยู สติของเธอนั้น 
 เปนสัมมาสติ ฯ 
      ดวยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ 
 สัมมาสติ ยอมหอมลอม เปนไปตามสัมมาทิฐิของภิกษุนั้น ฯ 
      [๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทฐิิยอมเปน 
 ประธาน ก็สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ ภิกษุรูจักมิจฉาสังกัปปะวา 
 มิจฉาสังกัปปะ รูจักสัมมาสังกปัปะวาสัมมาสงักัปปะ ความรูของเธอนั้น เปน 
 สัมมาทิฐิ ฯ 
      [๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาสังกัปปะเปนไฉน คือ ความดําริ 
 ในกาม ดําริในพยาบาท ดําริในความเบียดเบียน นี้มิจฉาสังกัปปะ ฯ 
      [๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 เรากลาวสัมมาสังกัปปะเปน ๒ อยาง คือ สัมมาสังกัปปะทีย่งัเปนสาสวะ เปน 
 สวนแหงบุญ ใหผลแกขันธ อยาง ๑ สัมมาสังกัปปะของพระอริยะทีเ่ปนอนาสวะ 
 เปนโลกุตระ เปนองคมรรค อยาง ๑ ฯ 
      [๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสังกัปปะท่ียังเปนสาสวะ เปนสวน 
 แหงบุญ ใหผลแกขันธเปนไฉน คือความดําริในเนกขัมมะ ดาํริในความไม 
 พยาบาท ดําริในความไมเบียดเบียน นี้สัมมาสงักัปปะที่ยังเปนสาสวะ เปนสวน 
 แหงบุญ ใหผลแกขันธ ฯ 
      [๒๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เปนอนาสวะ 
 เปนโลกุตระ เปนองคมรรค เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตรึก ความวิตก 
 ความดําริ ความแนว ความแน ความปกใจ วจีสังขาร ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก 
 มีจิตหาอาสวะมิได พร่ังพรอมดวยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยูนี้แล สัมมาสังกัปปะ 
 ของพระอริยะที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ เปนองคมรรค ฯ 
      ภิกษุนั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉาสังกัปปะ เพ่ือบรรลุสัมมาสังกัปปะ 
 ความพยายามของเธอน้ัน เปนสัมมาวายามะ ฯ 
      ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกปัปะได มีสติบรรลุสัมมาสังกัปปะอยู สติ 
 ของเธอนั้น เปนสัมมาสติ ฯ 
      ดวยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ สัมมา- 
 *สติ ยอมหอมลอม เปนไปตามสัมมาสังกัปปะ ของภิกษุนั้น ฯ 
      [๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทฐิิยอมเปน 
 ประธาน ก็สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ ภิกษุรูจักมิจฉาวาจาวามจิฉา- 



 *วาจา รูจักสัมมาวาจาวาสัมมาวาจา ความรูของเธอนั้น เปนสัมมาทิฐิ ฯ 
      [๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาวาจาเปนไฉน คือพูดเท็จ พูดสอเสียด 
 พูดคําหยาบ เจรจาเพอเจอ นี้ มิจฉาวาจา ฯ 
      [๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เรากลาวสัมมาวาจาเปน ๒ อยาง คือ สัมมาวาจาที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ 
 ใหผลแกขันธ อยาง ๑ สัมมาวาจาของพระอริยะทีเ่ปนอนาสวะ เปนโลกุตระ 
 เปนองคมรรค อยาง ๑ ฯ 
      [๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาทีย่งัเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ 
 ใหผลแกขันธ เปนไฉน คือ เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพูด 
 สอเสียด งดเวนจากการพูดคําหยาบ งดเวนจากการเจรจาเพอเจอ นี้ สัมมาวาจา 
 ที่ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลแกขันธ ฯ 
      [๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาของพระอริยะที่เปนอนาสวะ 
 เปนโลกุตระ เปนองคมรรค เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความงด ความเวน 
 ความเวนขาด เจตนางดเวน จากวจีทุจริตทั้ง ๔ ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก มจีิต 
 หาอาสวะมิได พร่ังพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู นี้แล สัมมาวาจา 
 ของพระอริยะที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ เปนองคมรรค ฯ 
      ภิกษุยอมพยายามเพ่ือละมจิฉาวาจา เพ่ือบรรลุสัมมาวาจาอยู ความ 
 พยายามของเธอนั้น เปนสัมมาวายามะ ฯ 
      ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาวาจาได มีสติบรรลุสัมมาวาจาอยู สติของเธอนั้น 
 เปนสัมมาสติ ฯ 
      ดวยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ 
 สัมมาสติ ยอมหอมลอม เปนไปตามสัมมาวาจาของภิกษุนั้น ฯ 
      [๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทฐิิยอมเปนประธาน 
 ก็สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ ภิกษุรูจักมิจฉากัมมันตะวา มิจฉากัมมันตะ 
 รูจักสัมมากัมมันตะวา สัมมากัมมันตะ ความรูของเธอนั้น เปนสัมมาทิฐิ ฯ 
      [๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉากมัมันตะเปนไฉน คือ ปาณาติบาต 
 อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร นี้ มิจฉากัมมันตะ ฯ 
      [๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน ดูกรภิกษุ- 
 *ทั้งหลาย เรากลาวสัมมากัมมันตะเปน ๒ อยาง คือ สัมมากมัมันตะท่ียังเปน 
 สาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลแกขันธ อยาง ๑ สัมมากัมมันตะของพระอริยะ 
 ที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ เปนองคมรรค อยาง ๑ ฯ 
      [๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมากัมมันตะที่ยังเปนสาสวะเปนสวน 
 แหงบุญ ใหผลแกขันธเปนไฉน คือ เจตนางดเวนจากปาณาติบาต งดเวน 



 จากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร นี้สัมมากัมมันตะที่ยังเปนสาสวะ 
 เปนสวนแหงบุญ ใหผลแกขันธ ฯ 
      [๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เปน 
 อนาสวะ เปนโลกุตระ เปนองคมรรคเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความงด 
 ความเวน เจตนางดเวน จากกายทุจริตทั้ง ๓ ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก มีจิต 
 หาอาสวะมิได พร่ังพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู นี้แล สัมมากัมมันตะ 
 ของพระอริยะที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ เปนองคมรรค ฯ 
      ภิกษุนั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉากัมมันตะ เพ่ือบรรลุสัมมากัมมันตะ 
 ความพยายามของเธอน้ัน เปนสัมมาวายามะ ฯ 
      ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉากัมมนัตะได มีสติบรรลุสัมมากัมมนัตะอยู สติ- 
 *ของเธอนั้น เปนสัมมาสติ ฯ 
      ดวยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ 
 สัมมาสติ ยอมหอมลอม เปนไปตามสัมมากัมมันตะของภิกษุนั้น ฯ 
      [๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทฐิิยอมเปน 
 ประธาน ก็สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ ภิกษุรูจักมิจฉาอาชีวะวา 
 มิจฉาอาชีวะ รูจักสัมมาอาชีวะวาสัมมาอาชีวะ ความรูของเธอนั้น เปน 
 สัมมาทิฐิ ฯ 
      [๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาอาชีวะเปนไฉน คือ การโกง 
 การลอลวง การตลบตะแลง การยอมมอบตนในทางผิด การเอาลาภตอลาภ 
 นี้มิจฉาอาชีวะ ฯ 
      [๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เรากลาวสัมมาอาชีวะเปน ๒ อยาง คือ สัมมาอาชีวะทีย่ังเปนสาสวะ เปนสวน 
 แหงบุญ ใหผลแกขันธ อยาง ๑ สัมมาอาชีวะของพระอริยะทีเ่ปนอนาสวะ 
 เปนโลกุตระ เปนองคมรรคอยาง ๑ ฯ 
      [๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะที่ยังเปนสาสวะ เปนสวน 
 แหงบุญ ใหผลแกขันธ เปนไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมละ 
 มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพดวยสัมมาอาชีวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ สัมมาอาชีวะที่ 
 ยังเปนสาสวะ เปนสวนแหงบุญ ใหผลแกขันธ ฯ 
      [๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เปนอนาสวะ 
 เปนโลกุตระ เปนองคมรรค เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความงด ความเวน 
 เจตนางดเวน จากมิจฉาอาชีวะ ของภิกษุผูมจีิตไกลขาศึก มจีิตหาอาสวะมิได 
 พร่ังพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู นี้แล สัมมาอาชีวะของพระอริยะ 
 ที่เปนอนาสวะ เปนโลกุตระ เปนองคมรรค ฯ 



      ภิกษุนั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉาอาชีวะ เพ่ือบรรลุสัมมาอาชีวะ ความ 
 พยายามของเธอนั้น เปนสัมมาวายามะ ฯ 
      ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชวีะได มีสติบรรลุสัมมาอาชีวะอยู สติของ 
 เธอนั้น เปนสมัมาสติ ฯ 
      ดวยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ 
 สัมมาสติ ยอมหอมลอม เปนไปตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนัน้ ฯ 
      [๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทฐิิยอมเปน 
 ประธาน ก็สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ เมื่อมีสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ 
 จึงพอเหมาะได เมื่อมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได เมือ่มีสัมมาวาจา 
 สัมมาอาชีวะจงึพอเหมาะได เมื่อมีสัมมาอาชวีะ สัมมาวายามะจึงพอเหมาะได 
 เมื่อมีสัมมาวายามะ สัมมาสติจึงพอเหมาะได เมื่อมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิจึง 
 พอเหมาะได เมื่อมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณะจึงพอเหมาะได เมื่อมีสัมมาญาณะ 
 สัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได ดกูรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการนี้แล พระเสขะผู 
 ประกอบดวยองค ๘ จึงเปนพระอรหันตประกอบดวยองค ๑๐ ฯ 
      [๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น สัมมาทฐิิยอมเปน 
 ประธาน ก็สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ 
      ผูมีสัมมาทฐิิ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาทิฐิได ทั้งอกุศลธรรมลามกเปน 
 อเนกบรรดามี เพราะมิจฉาทิฐิเปนปจจัยน้ัน ก็เปนอันผูมีสัมมาทิฐิสลัดไดแลว 
 และกุศลธรรมเปนอเนก ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะสัมมาทิฐิเปน 
 ปจจัย ฯ 
      ผูมีสัมมาสงักัปปะ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได... 
      ผูมีสัมมาวาจา ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวาจาได... 
      ผูมีสัมมากมัมันตะ ยอมเปนอันสลัดมิจฉากัมมันตะได... 
      ผูมีสัมมาอาชีวะ ยอมเปนอนัสลัดมิจฉาอาชีวะได... 
      ผูมีสัมมาวายามะ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวายามะได... 
      ผูมีสัมมาสติ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสติได... 
      ผูมีสัมมาสมาธิ ยอมเปนอนัสลัดมิจฉาสมาธิได... 
      ผูมีสัมมาญาณะ ยอมเปนอนัสลัดมิจฉาญาณะได... 
      ผูมีสัมมาวมิุตติ ยอมเปนอนัสลัดมิจฉาวมิตุติได ทั้งอกุศลธรรมลามก 
 เปนอเนกบรรดามี เพราะมิจฉาวิมุตติเปนปจจัยน้ัน ก็เปนอนัผูมีสัมมาวิมตุติ 
 สลัดไดแลว และกุศลธรรมเปนอเนกยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะสัมมา- 
 *วิมุตติเปนปจจัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการนี้แล จึงเปนธรรมฝายกุศล ๒๐ ฝาย 



 อกุศล ๒๐ ชื่อ ธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะ อันเราใหเปนไปแลว สมณะ 
 หรือ พราหมณ หรือเทวดา หรือมาร หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก 
 จะใหเปนไปไมได ฯ 
      [๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ ผูใดผูหน่ึงพึงสําคัญ 
 ที่จะติเตียน คัดคานธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะน้ี การกลาวกอนและการกลาว 
 ตามกัน ๑๐ ประการ อันชอบดวยเหตุของสมณะหรือพราหมณผูนั้น ยอมถึง 
 ฐานะนาตําหนิในปจจุบันเทียว ถาใครติเตียนสัมมาทิฐิ เขากต็องบูชา สรรเสริญ 
 ทานสมณพราหมณผูมีทิฐิผิด ถาใครติเตียนสัมมาสังกัปปะ เขาก็ตองบูชา 
 สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีสังกัปปะผิด ถาใครติเตียนสัมมาวาจา เขากต็อง 
 บูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีวาจาผดิ ถาใครติเตียนสัมมากัมมันตะ 
 เขาก็ตองบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีการงานผดิ ถาใครติเตียนสัมมา- 
 *อาชีวะ เขากต็องบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีอาชีวะผิด ถาใครติเตียน 
 สัมมาวายามะ เขาก็ตองบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีความพยายามผิด 
 ถาใครติเตียนสัมมาสติ เขาก็ตองบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีสติผดิ 
 ถาใครติเตียนสัมมาสมาธิ เขาก็ตองบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีสมาธิผิด 
 ถาใครติเตียนสัมมาญาณะ เขาก็ตองบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีญาณผิด 
 ถาใครติเตียนสัมมาวิมุตติ เขาก็ตองบูชา สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมี 
 วิมุตติผิด ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง พึงสําคัญที่จะ 
 ติเตียน คัดคานธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้ การกลาวกอนและการกลาว 
 ตามกัน ๑๐ ประการ อันชอบดวยเหตุของสมณะหรือพราหมณพวกน้ัน ยอมถึง 
 ฐานะนาตําหนิในปจจุบันเทียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมพวกอัสสะและพวกภัญญะ 
 ชาวอุกกลชนบท ซ่ึงเปนอเหตุกวาทะ อกิริยวาทะ นัตถิกวาทะ ก็ยังสําคัญที ่
 จะไมติเตียน ไมคัดคานธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะ นั่นเพราะเหตุไร เพราะ 
 กลัวถูกนินทา ถูกวาราย และถูกกอความ ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                     จบ มหาจัตตารีสกสูตร ที่ ๗ 
                      ------------------ 
                    ๘. อานาปานสติสูตร (๑๑๘) 
                      ------------------ 
      [๒๘๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา 



 มิคารมารดา ในพระวิหารบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี พรอมดวยพระสาวก 
 ผูเถระมีชื่อเสียงเดนมากรูปดวยกัน เชน ทานพระสารีบุตร ทานพระมหา- 
 *โมคคัลลานะ ทานพระมหากัสสป ทานพระมหากัจจายนะ ทานพระมหาโกฏฐิตะ 
 ทานพระมหากปณะ ทานพระมหาจุนทะ ทานพระเรวตะ ทานพระอานนท และ 
 พระสาวกผูเถระมีชื่อเสยีงเดนอื่นๆ ก็สมัยนัน้แล พระเถระทั้งหลายพากันโอวาท 
 พรํ่าสอนพวกภิกษุอยู คือ พระเถระบางพวกโอวาทพรํ่าสอนภิกษุ ๑๐ รูปบาง 
 บางพวกโอวาทพรํ่าสอน ๒๐ รูปบาง บางพวกโอวาทพรํ่าสอน ๓๐ รูปบาง บางพวก 
 โอวาทพรํ่าสอน ๔๐ รูปบาง ฝายภิกษุนวกะเหลานั้น อันภิกษุผูเถระโอวาทพรํ่า 
 สอนอยู ยอมรูชัดธรรมวิเศษอยางกวางขวางยิ่งกวาที่ตนรูมากอน ฯ 
      [๒๘๓] ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆหอมลอมประทับน่ัง 
 กลางแจง ในราตรีมีจันทรเพ็ญ วันนั้นเปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ทั้งเปนวัน 
 ปวารณาดวย ขณะนั้น พระผูมีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ ซ่ึงนิ่งเงียบอยูโดย 
 ลําดับ จึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราปรารภในปฏิปทาน้ี 
 เรามีจิตยินดีในปฏิปทานี้ เพราะฉะน้ันแล พวกเธอจงปรารภความเพียร เพ่ือถึง 
 คุณที่ตนยังไมถึง เพ่ือบรรลุคุณที่ตนยังไมบรรลุ เพ่ือทําใหแจงคุณที่ตนยังไมทํา 
 ใหแจง โดยยิ่งกวาประมาณเถิด เราจักรออยูในเมืองสาวัตถีนี้แล จนถึงวันครบ 
 ๔ เดือนแหงฤดูฝน เปนที่บานแหงดอกโกมทุ ๑- พวกภิกษุชาวชนบททราบขาว 
 วา พระผูมีพระภาคจักรออยูในเมืองสาวัตถีนั้น จนถึงวันครบ ๔ เดือนแหง 
 ฤดูฝน เปนที่บานแหงดอกโกมุท จึงพากันหลั่งไหลมายังพระนครสาวัตถี เพ่ือ 
 เฝาพระผูมีพระภาค ฝายภิกษุผูเถระเหลานั้นก็พากันโอวาทพร่ําสอนภิกษุนวกะ 
 @๑. คือวันเพ็ญเดือนสิบสอง 
 เพ่ิมประมาณขึน้ คือ ภิกษุผูเถระบางพวกโอวาทพรํ่าสอนภิกษุ ๑๐ รูปบาง บาง- 
 *พวกโอวาทพร่ําสอน ๒๐ รูปบาง บางพวกโอวาทพรํ่าสอน ๓๐ รูปบาง บางพวก 
 โอวาทพรํ่าสอน ๔๐ รูปบาง และภิกษุนวกะเหลานั้น อันภิกษุผูเถระโอวาท 
 พรํ่าสอนอยู ยอมรูชัดธรรมวิเศษอยางกวางขวางยิ่งกวาที่ตนรูมากอน ฯ 
      [๒๘๔] ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆหอมลอมประทับน่ัง 
 กลางแจง ในราตรีมีจันทรเพ็ญ เปนวันครบ ๔ เดือนแหงฤดฝูน เปนที่บาน 
 แหงดอกโกมุท วันนั้นเปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ขณะนั้น พระผูมีพระภาคทรง 
 เหลียวดูภิกษุสงฆ ซ่ึงนิ่งเงียบอยูโดยลําดับ จงึตรัสบอกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้ไมคุยกัน บริษัทนี้เงียบเสียงคุย ดํารงอยูในสารธรรม 
 อันบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสงฆนี้ บริษัทนี้เปนเชนเดยีวกันกับ 
 บริษัทที่ควรแกการคํานับ ควรแกการตอนรับ ควรแกทักษิณาทาน ควรแกการ 
 กระทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลกอยางหาที่อื่นยิ่งกวามไิด ภิกษุสงฆนี้ 



 บริษัทนี้เปนเชนเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของนอย มผีลมาก และถวายของมาก 
 มีผลมากยิ่งขึ้น ภิกษุสงฆนี้ บริษัทนี้เปนเชนเดยีวกันกับบริษัท อันชาวโลก 
 ยากที่จะไดพบเห็น ภิกษุสงฆนี้ บริษัทนี้เปนเชนเดียวกันกับบริษัทอันสมควร 
 ที่แมคนผูเอาเสบียงคลองบาเดินทางไปชมนบัเปนโยชนๆ ฯ 
      [๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ผูเปน 
 พระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระ 
 ไดแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับ สิ้นสัญโญชนในภพแลว พนวิเศษ 
 แลวเพราะรูชอบ แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ผูเปนอุปปาติกะ เพราะ 
 สิ้นสัญโญชนสวนเบ้ืองตํ่าทั้ง ๕ จะไดปรินิพพานในโลกน้ันๆ มีอันไมกลับ 
 มาจากโลกนั้นอีกเปนธรรมดา แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ผูเปนพระสกคาทาม ี
 เพราะส้ินสัญโญชน ๓ อยาง และเพราะทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาบาง 
 มายังโลกนี้อกีคร้ังเดียวเทานัน้ ก็จะทําที่สุดแหงทุกขได แมภิกษุเชนนี้ในหมู 
 ภิกษุสงฆนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ผูเปนพระโสดาบัน เพราะ 
 สิ้นสัญโญชน ๓ อยาง มีอันไมตกอบายเปนธรรมดา แนนอนที่จะไดตรัสรูใน 
 เบ้ืองหนา แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความเพียร 
 ในอันเจริญสติปฏฐาน ๔ อยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      [๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบ 
 ความเพียรในอันเจริญสัมมัปปธาน ๔ อยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ 
 เพียรในอันเจริญอิทธิบาท ๔ อยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ 
 เพียรในอันเจริญอินทรีย ๕ อยู แมภิกษุเชนนีใ้นหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ 
 เพียรในอันเจริญพละ ๕ อยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ 
 เพียรในอันเจริญโพชฌงค ๗ อยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ 
 เพียรในอันเจริญมรรคมีองค ๘ อันประเสริฐอยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ 
 ก็มีอยู ฯ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ 
 เพียรในอันเจริญเมตตาอยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ 
 เพียรในอันเจริญกรุณาอยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ 
 เพียรในอันเจริญมุทิตาอยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความเพียร 
 ในอันเจริญอุเบกขาอยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความเพียร 
 ในอันเจริญอสุภสัญญาอยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความเพียร 
 ในอันเจริญอนิจจสัญญาอยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู ฯ 
      [๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบ 
 ความเพียรในอันเจริญอานาปานสติอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม 
 มีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแลว ทําใหมากแลว ยอม 
 บําเพ็ญสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณได ภิกษุที่เจริญสติปฏฐาน ๔ แลว ทําใหมากแลว 
 ยอมบําเพ็ญโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณได ภิกษุที่เจริญโพชฌงค ๗ แลว ทําใหมาก 
 แลว ยอมบําเพ็ญวิชชาและวิมตุติใหบริบูรณได ฯ 
      [๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร 
 ทําใหมากแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูทีโ่คนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก 
 ต้ังกายตรง ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา เธอยอมมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา 
 เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวา 
 หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา หายใจออกส้ัน หรือเมื่อหายใจ 
 เขาสั้น ก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูกําหนดรูกองลม 
 ทั้งปวง หายใจออก วาเราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจเขา สําเหนียก 
 อยู วาเราจักระงับกายสังขาร หายใจออก วาเราจักระงับกายสังขาร หายใจเขา 
 สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูกําหนดรูปติ หายใจออก วาเราจักเปนผูกําหนดรู 
 ปติ หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูกําหนดรูสุข หายใจออก วาเราจัก 
 เปนผูกําหนดรูสุข หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขาร 
 หายใจออก วาเราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขาร หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเรา 
 จักระงับจิตสังขาร หายใจออก วาเราจักระงับจิตสังขาร หายใจเขา สําเหนียกอยู 



 วาเราจักเปนผูกําหนดรูจิต หายใจออก วาเราจักเปนผูกําหนดรูจิต หายใจเขา 
 สําเหนียกอยู วาเราจักทําจิตใหราเริง หายใจออก วาเราจักทําจิตใหราเริง หายใจ 
 เขา สําเหนียกอยู วาเราจักต้ังจิตมั่น หายใจออก วาเราจักต้ังจิตมั่น หายใจเขา 
 สําเหนียกอยู วาเราจักเปลื้องจติ หายใจออก วาเราจักเปลื้องจติ หายใจเขา 
 สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความไมเทีย่ง หายใจออก วาเราจักเปน 
 ผูตามพิจารณาความไมเทีย่ง หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูตามพิจารณา 
 ความคลายกําหนัด หายใจออก วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความคลายกําหนัด 
 หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความดบักิเลส หายใจออก 
 วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความดับกิเลส หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปน 
 ผูตามพิจารณาความสละคืนกเิลส หายใจออก วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความ 
 สละคืนกิเลส หายใจเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว 
 อยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้แล จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ 
      [๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแลวอยางไร ทํา 
 ใหมากแลวอยางไร จึงบําเพ็ญสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณได ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สมัยใด เมื่อภิกษุหายใจออกยาว ก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเขา 
 ยาว ก็รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา หายใจออกส้ัน 
 หรือเมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผู 
 กําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจออก วาเราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจ 
 เขา สําเหนียกอยู วาเราจักระงับกายสังขาร หายใจออก วาเราจักระงับกายสังขาร 
 หายใจเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกาย 
 มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวลมหายใจออก ลมหายใจเขานี้ วาเปนกายชนิดหน่ึง 
 ในพวกกาย เพราะฉะน้ันแล ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกาย 
 มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุสําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูกําหนดรู 
 ปติ หายใจออก วาเราจักเปนผูกําหนดรูปติ หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเรา 
 จักเปนผูกําหนดรูสุข หายใจออก วาเราจักเปนผูกําหนดรูสุข หายใจเขา สําเหนียก 
 อยู วาเราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขาร หายใจออก วาเราจักเปนผูกําหนดรู 
 จิตสังขาร หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักระงับจิตสังขาร หายใจออก 
 วาเราจักระงับจิตสังขาร หายใจเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมยันั้น ภิกษุชื่อวา 
 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและ 
 โทมนัสในโลกเสียไดอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวการใสใจลมหายใจออก 
 ลมหายใจเขาเปนอยางดีนี้ วาเปนเวทนาชนิดหน่ึง ในพวกเวทนา เพราะฉะนั้นแล 



 ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อวา พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียร รูสึกตัว 
 มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยีไดอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุสําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูกําหนด 
 รูจิต หายใจออก วาเราจักเปนผูกําหนดรูจิต หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจัก 
 ทําจิตใหราเริง หายใจออก วาเราจักทําจิตใหราเริง หายใจเขา สําเหนียกอยู 
 วาเราจักต้ังจิตมั่น หายใจออก วาเราจักต้ังจิตมั่น หายใจเขา สําเหนียกอยู 
 วาเราจักเปลื้องจิต หายใจออก วาเราจักเปลื้องจิต หายใจเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อวา พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ 
 กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียไดอยู ดกูรภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาว 
 อานาปานสติแกภิกษุผูเผลอสติ ไมรูสึกตัวอยู เพราะฉะน้ันแล ในสมัยนั้น 
 ภิกษุจึงชื่อวา พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌา 
 และโทมนัสในโลกเสยีไดอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุสําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูตามพิจารณา 
 ความไมเทีย่ง หายใจออก วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความไมเทีย่ง หายใจเขา 
 สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความคลายกําหนัด หายใจออก วาเราจัก 
 เปนผูตามพิจารณาความคลายกําหนัด หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผู 
 ตามพิจารณาความดับกิเลส หายใจออก วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความดบักิเลส 
 หายใจเขา สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคืนกิเลส หายใจ 
 ออก วาเราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคนืกิเลส หายใจเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อวา พิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ 
 กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียไดอยู เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสดวย 
 ปญญาแลว ยอมเปนผูวางเฉยไดดี เพราะฉะนั้นแล ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อวา 
 พิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและ 
 โทมนัสในโลกเสียไดอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแลวอยางนี้ ทําใหมากแลว 
 อยางนี้แล ชื่อวาบําเพ็ญสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณได ฯ 
      [๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุที่เจริญสติปฏฐาน ๔ แลวอยางไร 
 ทําใหมากแลวอยางไร จึงบําเพ็ญโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณได ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สมัยใด ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌา 
 และโทมนัสในโลกเสยีไดอยู ในสมัยนั้น สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปต้ังไวแลว 
 ไมเผลอเรอ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด สติเปนอันภิกษุเขาไปต้ังไวแลวไมเผลอเรอ 
 ในสมัยนั้น สติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวา 



 ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค สมัยนั้น สติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความ 
 บริบูรณแกภิกษุ เธอเมื่อเปนผูมีสติอยางนั้นอยู ยอมคนควา ไตรตรอง ถึงความ 
 พิจารณาธรรมนั้นไดดวยปญญา ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเปนผูมีสติอยางนั้นอยู ยอมคนควา 
 ไตรตรอง ถึงความพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา ในสมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงค 
 ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค 
 สมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ เธอ 
 เมื่อคนควา ไตรตรอง ถึงความพิจารณาธรรมดวยปญญาอยู ยอมเปนอันปรารภ 
 ความเพียรไมยอหยอน ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุคนควา ไตรตรอง ถึงความพิจารณา 
 ธรรมน้ันดวยปญญา ปรารภความเพียรไมยอหยอน ในสมยันั้น วิริยสัมโพชฌงค 
 ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค 
 สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ ปติ- 
 *ปราศจากอามิสยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูปรารภความเพียรแลว ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ปติปราศจากอามิสเกิดขึ้นแกภิกษุผูปรารภ 
 ความเพียรแลว ในสมัยนั้น ปติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น 
 ภิกษุชื่อวายอมเจริญปติสัมโพชฌงค สมัยนั้น ปติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญ 
 และความบริบูรณแกภิกษุ ภิกษุผูมีใจเกิดปติ ยอมมีทั้งกายทัง้จิตระงับได ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผูมีใจเกดิปติ ระงับได 
 ในสมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวา 
 ยอมเจริญปสสทัธิสัมโพชฌงค สมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญ 
 และความบริบูรณแกภิกษุ ภิกษุผูมีกายระงับแลว มีความสุข ยอมมีจิตต้ังมั่น ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายระงับแลว มีความสุข 
 ยอมต้ังมั่น ในสมัยนั้น สมาธสิัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น 
 ภิกษุชื่อวายอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงคยอมถึงความ 
 เจริญและความบริบูรณแกภิกษุ ภิกษุนั้นยอมเปนผูวางเฉยจิตที่ต้ังมั่นแลวเชนนั้น 
 ไดเปนอยางดี ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเปนผูวางเฉยจิตที่ต้ังมั่นแลวเชนนั้นได 
 เปนอยางดี ในสมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น 
 ภิกษุชื่อวายอมเจริญอุเบกขาสมัโพชฌงค สมัยนั้น อุเบกขาสมัโพชฌงคยอมถึง 
 ความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความ- 
 *เพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยีไดอยู ในสมัยนั้น 



 สติยอมเปนอนัเธอผูเขาไปต้ังไวแลวไมเผลอเรอ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร 
 รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ในสมัยนั้น สติยอม 
 เปนอันเธอผูเขาไปต้ังไวแลวไมเผลอเรอ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร 
 รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ในสมัยนั้น สติยอม 
 เปนอันเธอผูเขาไปต้ังไวแลวไมเผลอเรอ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด สติเปนอันภิกษุเขาไปต้ังไวแลว ไมเผลอเรอ 
 ในสมัยนั้น สติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวา 
 ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค สมัยนั้น สติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความ 
 บริบูรณแกภิกษุ เธอเมื่อเปนผูมีสติอยางนั้นอยู ยอมคนควา ไตรตรอง ถึงความ 
 พิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเปนผูมีสติอยางนั้นอยู ยอมคนควา 
 ไตรตรอง ถึงความพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา ในสมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงค 
 ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค 
 สมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ เมื่อ 
 เธอคนควา ไตรตรอง ถึงความพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญาอยู ยอมเปนอนั 
 ปรารภความเพียรไมยอหยอน ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุคนควา ไตรตรอง ถึงความพิจารณาธรรม 
 นั้นดวยปญญา ปรารภความเพียรไมยอหยอน ในสมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงคยอม 
 เปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค สมัยนั้น 
 วิริยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ ปติปราศจากอามิส 
 ยอมเกดิขึ้นแกภิกษุผูปรารภความเพียรแลว ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ปติปราศจากอามิสเกิดขึ้นแกภิกษุผูปรารภ 
 ความเพียรแลว ในสมัยนั้น ปติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น 
 ภิกษุชื่อวายอมเจริญปติสัมโพชฌงค สมัยนั้น ปติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญ 
 และความบริบูรณแกภิกษุ ภิกษุผูมีใจเกิดปติ ยอมมีทั้งกายทัง้จิตระงับได ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผูมีใจเกดิปติ ระงับได 
 ในสมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุ 
 ชื่อวายอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค สมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมถึง 
 ความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ ภิกษุผูมีกายระงับแลว มีความสุข ยอมมีจิต 
 ต้ังมั่น ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายระงับแลว มีความสุข 



 ยอมต้ังมั่น ในสมัยนั้น สมาธสิัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น 
 ภิกษุชื่อวายอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงคยอมถึงความ 
 เจริญและความบริบูรณแกภิกษุ ภิกษุนั้นยอมเปนผูวางเฉยจิตที่ต้ังมั่นแลวเชนนั้น 
 ไดเปนอยางดี ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเปนผูวางเฉยจิตที่ต้ังมั่นแลวเชนนั้นได 
 เปนอยางดี ในสมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น 
 ภิกษุชื่อวายอมเจริญอุเบกขาสมัโพชฌงค สมัยนั้น อุเบกขาสมัโพชฌงคยอมถึง 
 ความเจริญและความบริบูรณแกภิกษุ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญสติปฏฐาน ๔ แลวอยางนี้ ทําใหมากแลว 
 อยางนี้แล ชื่อวาบําเพ็ญโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณได ฯ 
      [๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญโพชฌงค ๗ แลวอยางไร ทําให 
 มากแลวอยางไร จึงบําเพ็ญวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย 
 นิโรธ อันนอมไปเพ่ือความปลดปลอย ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ... ยอม 
 เจริญวิริยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปสสัทธ ิ
 สัมโพชฌงค ... ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค 
 อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันนอมไปเพ่ือความปลดปลอย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญโพชฌงค ๗ แลวอยางนี้ ทําใหมากแลว 
 อยางนี้แล ชื่อวาบําเพ็ญวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                     จบ อานาปานสติสูตร ที่ ๘ 
                      ---------------- 
                     ๙. กายคตาสติสูตร (๑๑๙) 
      [๒๙๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ภิกษุมากดวยกันกลับจาก 
 บิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหารแลว นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลา เกิดขอ 
 สนทนากันขึ้นในระหวางดังนี้วา ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย นาอัศจรรยจริง ไมนา 
 เปนไปไดเลย เทาที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระ- 
 *อรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว วามี 
 ผลมาก มีอานสิงสมากน้ี ขอสนทนากันในระหวางของภิกษุเหลานั้น คางอยู 
 เพียงเทานี้แล ฯ 



      [๒๙๓] ขณะนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสถานที่ทรงหลีกเรนอยู 
 ในเวลาเย็น เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลานั้น คร้ันแลวจึงประทับน่ัง ณ อาสนะ 
 ที่เขาแตงต้ังไว แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอ 
 นั่งประชุมสนทนาเร่ืองอะไรกัน และพวกเธอสนทนาเร่ืองอะไรคางอยูในระหวาง ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ณ โอกาสนี้ พวกขาพระองค 
 กลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหารแลว นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลา 
 เกิดขอสนทนากันขึ้นในระหวางดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรยจริง 
 ไมนาเปนไปไดเลย เทาที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน 
 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว วามี 
 ผลมาก มีอานสิงสมากน้ี ขาแตพระองคผูเจริญ ขอสนทนากนัในระหวางของ 
 พวกขาพระองคไดคางอยูเพียงเทานี้ พอดีพระผูมีพระภาคก็เสด็จมาถึง ฯ 
      [๒๙๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กายคตาสติอัน 
 ภิกษุเจริญแลวอยางไร ทําใหมากแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปากด็ี อยูที่โคนไมกด็ี อยูในเรือนวาง 
 ก็ดี นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา เธอยอมมีสติหายใจออก 
 มีสติหายใจเขา เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจ 
 เขายาว ก็รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา หายใจออกส้ัน 
 หรือเมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น สําเหนียกอยู วาเราจักเปนผู 
 กําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจออก วาเราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง หายใจ 
 เขา สําเหนียกอยู วาเราจักระงับกายสังขาร หายใจออก วาเราจักระงับกาย 
 สังขาร หายใจเขา เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู 
 อยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้น 
 ได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิง่ เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ 
      [๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเดินอยู ก็รูชัดวา 
 กําลังเดิน หรือยืนอยู ก็รูชัดวากําลังยืน หรือนั่งอยู ก็รูชัดวากาํลังนั่ง หรือ 
 นอนอยู ก็รูชัดวากําลังนอน หรือเธอทรงกายโดยอาการใดๆ อยู ก็รูชัดวา 
 กําลังทรงกายโดยอาการนั้นๆ เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปใน 
 ธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริ 
 พลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง เปนธรรมเอกผดุขึ้น 
 ต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ 
      [๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุยอมเปนผูทําความ 
 รูสึกตัวในเวลากาวไปและถอยกลับ ในเวลาแลดู และเหลียวดู ในเวลางอแขน 



 และเหยียดแขน ในเวลาทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในเวลา ฉัน ดื่ม 
 เคี้ยว และลิม้ ในเวลาถายอุจจาระและปสสาวะ ในเวลา เดิน ยืน นั่ง 
 นอนหลับ ต่ืน พูด และน่ิง เมือ่ภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไป 
 ในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริ 
 พลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง เปนธรรมเอกผดุขึ้น 
 ต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ 
      [๒๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุยอมพิจารณากายน้ี 
 แล ขางบนแตพ้ืนเทาขึ้นไป ขางลางแตปลายผมลงมา มีหนังหุมอยูโดยรอบ 
 เต็มดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วามีอยูในกายน้ี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 
 เนื้อ เอ็น กระดกู เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด 
 ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด น้ําเหลือง เลอืด เหงื่อ 
 มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มตูร ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เปรียบเหมือนไถมีปากทั้ง ๒ ขาง เต็มดวยธญัญชาติตางๆ ชนิด คือ ขาวสาลี 
 ขาวเปลือก ถ่ัวเขียว ถ่ัวทอง งา และขาวสาร บุรุษผูมีตาดี แกไถนั้นออกแลว 
 พึงเห็นไดวา นี้ขาวสาลี นี้ขาวเปลือก นี้ถ่ัวเขียว นี้ถ่ัวทอง นี้งา นี้ขาวสาร 
 ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนีแ้ล 
 ขางบนแตพ้ืนเทาขึ้นไป ขางลางแตปลายผมลงมา มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวย 
 ของไมสะอาด มีประการตางๆ วามีอยูในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 
 เนื้อ เอ็น กระดกู เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ 
 ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด น้ําเหลอืง เลือด เหงื่อ มันขน 
 น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความ 
 เพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได 
 เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิง่ 
 เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ดกูรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญ 
 กายคตาสติ ฯ 
      [๒๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุยอมพิจารณากายน้ี 
 แล ตามที่ต้ังอยู ตามที่ดํารงอยู โดยธาตุวา มอียูในกายน้ี ธาตุดิน ธาตุน้ํา 
 ธาตุไฟ ธาตุลม ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนคนฆาโค หรือลูกมือของคน 
 ฆาโค ผูฉลาด ฆาโคแลวน่ังแบงเปนสวนๆ ใกลทางใหญ ๔ แยก ฉันใด 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมอืนกันแล ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้แล ตามที่ 
 ต้ังอยู ตามที่ดํารงอยู โดยธาตุวา มีอยูในกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ 
 ธาตุลม เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี ้
 ยอมละความดาํริพลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอัน 



 เปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ 
      [๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขาทิ้งใน 
 ปาชา อันตายไดวันหนึ่ง หรือสองวัน หรือสามวัน ที่ขึ้นพอง เขียวช้ํา ม ี
 น้ําเหลืองเยิ้ม จึงนําเขามาเปรียบเทียบกายน้ีวา แมกายน้ีแล ก็เหมือนอยางนี้เปน 
 ธรรมดา มีความเปนอยางนี้ ไมลวงอยางนี้ไปได เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท ม ี
 ความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสีย 
 ได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทาน้ัน ยอมคงที ่
 แนนิ่ง เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวา 
 เจริญกายคตาสติ ฯ 
      [๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขาทิ้งใน 
 ปาชา อันฝูงกาจิกกินอยูบาง ฝงูแรงจิกกินอยูบาง ฝูงนกตะกรุมจิกกินอยูบาง 
 หมูสุนัขบานกัดกินอยูบาง หมูสุนัขปากัดกนิอยูบาง สัตวเล็กสัตวนอยตางๆ 
 ชนิดฟอนกินอยูบาง จึงนําเขามาเปรียบเทยีบกายน้ีวา แมกายน้ีแล ก็เหมือน 
 อยางนี้ เปนธรรมดา มีความเปนอยางนี้ ไมลวงอยางนี้ไปได เมื่อภิกษุนั้นไม 
 ประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่ 
 อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทานัน้ 
 ยอมคงที่ แนนิง่ เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ดกูรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี ้
 ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ 
      [๓๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขาทิ้งใน 
 ปาชา ยังคุมเปนรูปรางอยูดวยกระดูก มทีั้งเนื้อและเลือด เสนเอ็นผูกรัดไว... 
      เห็นศพที่เขาทิ้งในปาชา ยังคุมเปนรูปรางดวยกระดูก ไมมเีนื้อ มีแต 
 เลือดเปรอะเปอนอยู เสนเอ็นยังผูกรัดไว... 
      เห็นศพที่เขาทิ้งในปาชา ยังคุมเปนรูปรางดวยกระดูก ปราศจากเน้ือ 
 และเลือดแลว แตเสนเอ็นยังผกูรัดอยู... 
      เห็นศพที่เขาทิ้งในปาชา เปนทอนกระดูก ปราศจากเสนเอ็นเคร่ืองผูก 
 รัดแลว กระจัดกระจายไปทั่วทิศตางๆ คือ กระดูกมืออยูทางหน่ึง กระดูกเทา 
 อยูทางหน่ึง กระดูกแขงอยูทางหน่ึง กระดูกหนาขาอยูทางหนึ่ง กระดูกสะเอว 
 อยูทางหน่ึง กระดูกสันหลังอยูทางหน่ึง กระดูกซ่ีโครงอยูทางหน่ึง กระดูก 
 หนาอกอยูทางหน่ึง กระดูกแขนอยูทางหน่ึง กระดูกไหลอยูทางหน่ึง กระดูกคอ 
 อยูทางหน่ึง กระดูกคางอยูทางหน่ึง กระดูกฟนอยูทางหน่ึง กะโหลกศีรษะอยู 
 ทางหน่ึง จึงนําเขามาเปรียบเทียบกายน้ีวา แมกายน้ีแล ก็เหมอืนอยางนี้เปน 
 ธรรมดา มีความเปนอยางนี้ ไมลวงอยางนี้ไปได เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท ม ี



 ความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสีย 
 ได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายในเทาน้ัน ยอมคงที ่
 แนนิ่ง เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวา 
 เจริญกายคตาสติ ฯ 
      [๓๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเห็นศพที่เขาทิ้งใน 
 ปาชา เปนแตกระดูก สีขาวเปรียบดังสีสังข... 
      เห็นศพที่เขาทิ้งในปาชา เปนทอนกระดูก เร่ียราดเปนกองๆ มีอายุเกิน 
 ปหน่ึง... 
      เห็นศพที่เขาทิ้งในปาชา เปนแตกระดูก ผุเปนจุณ จึงนําเขามาเปรียบ 
 เทียบกายน้ีวา แมกายน้ีแล กเ็หมือนอยางนี้เปนธรรมดา มีความเปนอยางนี้ ไม 
 ลวงอยางนี้ไปได เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู 
 อยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได 
 จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง เปนธรรมเอกผดุขึ้น ต้ังมั่น 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ 
      [๓๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุสงัดจากกาม สงัด 
 จากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวิเวกอยู เธอ 
 ยังกายนี้แล ใหคลุก เคลา บริบูรณ ซาบซานดวยปติและสุขเกดิแตวิเวก ไมม ี
 เอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของเธอที่ปติและสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือของพนักงานสรง- 
 *สนานผูฉลาด โรยจุณสําหรับสรงสนานลงในภาชนะสําริดแลว เคลาดวยน้ําให 
 เปนกอนๆ กอนจุณสําหรับสรงสนานน้ัน มียางซึม เคลือบ จึงจับกันทั้งขางใน 
 ขางนอก และกลายเปนผลึกดวยยาง ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือน 
 กันแล ภิกษุยอมยังกายนี้แล ใหคลุก เคลา บริบูรณ ซาบซานดวยปติและสุข 
 เกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของเธอที่ปติและสุขเกิดแตวิเวก 
 จะไมถูกตอง เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี ้
 ยอมละความดาํริพลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอัน 
 เปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ 
      [๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาทติุยฌาน มี 
 ความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผดุขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจาร 
 ไมมีวิตก ไมมวีิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอยังกายนี้แล ใหคลุก 
 เคลา บริบูรณ ซาบซานดวยปติและสุขเกดิแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไรๆ แหง 
 กายทุกสวนของเธอที่ปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



 เปรียบเหมือนหวงนํ้าพุ ไมมีทางระบายนํ้าทัง้ในทิศตะวันออก ทั้งในทิศตะวันตก 
 ทั้งในทิศเหนือ ทั้งในทิศใตเลย และฝนกย็ังไมหลั่งสายน้ําโดยชอบตามฤดูกาล 
 ขณะนั้นแล ธารนํ้าเย็นจะพุขึน้จากหวงนํ้านั้น แลวทําหวงนํ้านั้นเอง ใหคลุก 
 เคลา บริบูรณ ซาบซานดวยน้ําเย็น ไมมเีอกเทศไรๆ แหงหวงน้ําทุกสวนน้ันที่ 
 น้ําเย็นจะไมถูกตอง ฉันใด ดกูรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุยอม 
 ยังกายนี้แล ใหคลุก เคลา บริบูรณ ซาบซานดวยปติและสุขเกดิแตสมาธิ 
 ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของเธอที่ปติและสุขเกดิแตสมาธิจะไมถูกตอง 
 เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความ 
 ดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภาย 
 ในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง เปนธรรมเอกผดุขึ้น ต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ 
      [๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูวางเฉยเพราะ 
 หนายปติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย ยอมเขาตติยฌานที ่
 พระอริยะเรียกเธอไดวา ผูวางเฉย มีสติ อยูเปนสุขอยู เธอยังกายน้ีแล ให 
 คลุก เคลา บริบูรณ ซาบซานดวยสุขปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกาย 
 ทุกสวนของเธอที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน 
 ดอกบัวขาบ หรือดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว แตละชนิด ในกอบัวขาบ 
 หรือในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว เกิดแลวในนํ้า เนื่องอยูในน้ํา ขึ้นตามนํ้า 
 จมอยูในน้ํา อนัน้ําเลี้ยงไว คลุก เคลา บริบูรณ ซึมซาบดวยน้ําเย็นจนถึงยอด 
 และเงา ไมมเีอกเทศไรๆ แหงดอกบัวขาบ หรือดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว 
 ทุกสวนที่น้ําเยน็จะไมถูกตอง ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 ภิกษุยอมยังกายน้ีแล ใหคลุก เคลา บริบูรณ ซาบซานดวยสุขปราศจากปติ 
 ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของเธอที่สขุปราศจากปติจะไมถูกตอง เมื่อ 
 ภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมละความดําริ 
 พลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้นได จิตอันเปนไปภายใน 
 เทานั้น ยอมคงที่ แนนิ่ง เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม 
 อยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ 
      [๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาจตุตถฌาน 
 อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได 
 มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู เธอยอมเปนผูนั่งเอาใจอันบริสุทธิ์ผุดผองแผไปทั่ว 
 กายน้ีแล ไมมเีอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของเธอที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผองจะไม 
 ถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษน่ังเอาผาขาวคลุมตลอดทั้งศีรษะ 
 ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของบุรุษน้ันที่ผาขาวจะไมถูกตอง ฉันใด ดูกร 



 ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุยอมเปนผูนั่งเอาใจอันบริสุทธิ์ผุดผอง 
 แผไปทั่วกายนีแ้ล ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุกสวนของเธอที่ใจอันบริสุทธิ์ 
 ผุดผองจะไมถูกตอง เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู 
 อยางนี้ ยอมละความดําริพลานที่อาศัยเรือนเสียได เพราะละความดําริพลานนั้น 
 ได จิตอันเปนไปภายในเทานั้น ยอมคงที่ แนนิง่ เปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังมั่น 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ ฯ 
      [๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลว 
 ทําใหมากแลว ชื่อวาเจริญและทําใหมากซ่ึงกุศลธรรมสวนวิชชาอยางใดอยางหนึ่ง 
 อันรวมอยูในภายในดวย ดกูรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลไรๆ ก็ตาม 
 นึกถึงมหาสมุทรดวยใจแลว ชื่อวานึกถึงแมน้ํานอยที่ไหลมาสูสมุทรสายใดสาย 
 หน่ึงอันรวมอยูในภายในดวย ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลว ทําใหมากแลว ชื่อวาเจริญและทําให 
 มาก ซ่ึงกุศลธรรมสวนวิชชาอยางใดอยางหนึ่งอันรวมอยูในภายในดวย ฯ 
      [๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรๆ ก็ตาม ไมเจริญ ไมทําใหมาก 
 ซ่ึงกายคตาสติแลว มารยอมไดชอง ยอมไดอารมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบ 
 เหมือนบุรุษเหว่ียงกอนศิลาหนักไปที่กองดินเปยก ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะ 
 สําคัญความน้ันเปนไฉน กอนศิลาหนักนั้น จะพึงไดชองในกองดินเปยกหรือ 
 หนอ ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา ได พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม ไมเจริญ 
 ไมทําใหมากซ่ึงกายคตาสติแลว มารยอมไดชอง ยอมไดอารมณ ฯ 
      [๓๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไมแหงเกราะ ทนัใดน้ัน มี 
 บุรุษมาถือเอาเปนไมสีไฟดวยต้ังใจวา จักกอไฟทําเตโชธาตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันถือเอาไมแหงเกราะโนนเปนไมส ี
 ไฟแลวสีกันไป จะพึงกอไฟ ทําเตโชธาตุไดหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ได พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม ไมเจริญ 
 ไมทําใหมากซ่ึงกายคตาสติแลว มารยอมไดชอง ยอมไดอารมณ ฯ 
      [๓๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมอกรองน้ําวางเปลา อัน 
 เขาต้ังไวบนเคร่ืองรอง ทันใดน้ัน มีบุรุษมาถือเอาเปนเคร่ืองตักนํ้า ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน บุรุษน้ันจะพึงไดน้ําเก็บไวหรือ 
 หนอ ฯ 
      ภิ. ได พระพุทธเจาขา ฯ 



      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม ไมเจริญ 
 ไมทําใหมากซ่ึงกายคตาสติแลว มารยอมไดชอง ยอมไดอารมณ ฯ 
      [๓๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลวทํา 
 ใหมากแลว มารยอมไมไดชอง ไมไดอารมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน 
 บุรุษโยนกลุมดายเบาๆ ลงบนแผนกระดานเรียบอันสําเร็จดวยไมแกนลวน ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน กลุมดายเบาๆ นั้นจะพึงได 
 ชองบนแผนกระดานเรียบอันสําเร็จดวยไมแกนลวนหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญ 
 กายคตาสติแลว ทําใหมากแลว มารยอมไมไดชอง ไมไดอารมณ ฯ 
      [๓๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไมสดมียาง ทันใดน้ัน มี- 
 *บุรุษมาถือเอาเปนไมสีไฟดวยต้ังใจวา จักกอไฟ ทําเตโชธาตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันถือเอาไมสดมียางโนนเปนไมสีไฟ 
 แลวสีกันไป จะพึงกอไฟทําเตโชธาตุไดหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญ 
 กายคตาสติแลว ทําใหมากแลว มารยอมไมไดชองไมไดอารมณ ฯ 
      [๓๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมอกรองน้ํา มีน้าํเต็มเปยม 
 เสมอขอบปาก พอที่กาจะดื่มกนิได อันเขาต้ังไวบนเคร่ืองรอง ทันใดน้ัน มีบุรุษ 
 มาถือเอาเปนเคร่ืองตักน้ํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน 
 บุรุษน้ันจะพึงไดน้ําเก็บไวหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตามเจริญกาย- 
 *คตาสติแลว ทําใหมากแลว มารยอมไมไดชอง ไมไดอารมณ ฯ 
      [๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลว ทํา 
 ใหมากแลว เธอยอมถึงความเปนผูสามารถในธรรมที่ควรทําใหแจงดวยความรูยิ่ง 
 อันเปนแดนทีต่นนอมจิตไป โดยการทําใหแจงดวยความรูยิง่นั้นๆ ได ในเมื่อ 
 มีสติเปนเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมอกรองน้ํา มีน้ําเต็มเปยม 
 เสมอขอบปาก พอที่กาจะดื่มกนิได อันเขาต้ังไวบนเคร่ืองรอง บุรุษมีกําลังมายัง 
 หมอกรองน้ํานั้นโดยทางใดๆ จะพึงถึงน้ําไดโดยทางนั้นๆ หรือ ฯ 
      ภิ. ได พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญ 
 กายคตาสติแลว ทําใหมากแลว เธอยอมถึงความเปนผูสามารถในธรรมที่ควรทํา 



 ใหแจงดวยความรูยิ่ง อันเปนแดนที่ตนนอมจิตไปโดยการทาํใหแจงดวยความรูยิ่ง 
 นั้นๆ ได ในเมื่อมีสติเปนเหตุ ฯ 
      [๓๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสระโบกขรณีสีเ่หลี่ยม ใน 
 ภูมิภาคที่ราบ เขาพูนคันไว มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบปาก พอที่กาจะดื่มกินได 
 บุรุษมีกําลังเจาะคันสระโบกขรณีนั้นทางดานใดๆ จะพึงถึงน้ําทางดานนั้นๆ ได 
 หรือ ฯ 
      ภิ. ได พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตามเจริญ 
 กายคตาสติแลว ทําใหมากแลว เธอยอมถึงความเปนผูสามารถในธรรมที่ควรทํา 
 ใหแจงดวยความรูยิ่ง อันเปนแดนที่ตนนอมจิตไปโดยการกระทําใหแจงดวยความ 
 รูยิ่งนั้นๆ ได ในเมื่อมีสติเปนเหตุ ฯ 
      [๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนรถมาอาชาไนยเขาเทียมมา 
 แลว มีแสเสียบไวในที่ระหวางมาทั้ง ๒ จอดอยูบนพ้ืนที่เรียบตรงทางใหญ ๔ 
 แยก นายสารถีผูฝกมา เปนอาจารยขับขี่ผูฉลาด ขึ้นรถนั้นแลว มือซายจับสาย 
 บังเหียน มือขวาจับแส ขับรถไปยังที่ปรารถนาได ฉันใด ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติแลว ทําใหมากแลว เธอ 
 ยอมถึงความเปนผูสามารถในธรรมที่ควรทําใหแจงดวยความรูยิ่ง อันเปนแดนที ่
 นอมจิตไปโดยการกระทําใหแจงดวยความรูยิง่นั้นๆ ไดในเมือ่มีสติเปนเหตุ ฯ 
      [๓๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุเสพแลวโดยมาก เจริญ 
 แลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนพ้ืนที่ต้ังแลว ใหดํารงอยู 
 เนืองๆ แลว อบรมแลว ปรารภสม่ําเสมอดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๐ ประการ 
 นี้ คือ 
      (๑) อดกลั้นตอความไมยินดีและความยินดีได ไมถูกความไมยินด ี
 ครอบงํา ยอมครอบงําความไมยินดีทีเ่กิดขึ้นแลวอยูดวย ฯ 
      (๒) อดกลั้นตอภัยและความหวาดกลัวได ไมถูกภัยและความหวาดกลัว 
 ครอบงํา ยอมครอบงําภัยและความหวาดกลวั ที่เกิดขึ้นแลวอยูดวย ฯ 
      (๓) อดทน คือเปนผูมีปรกติอดกลั้นตอความหนาว ความรอน ความหิว 
 ความกระหาย ตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และ สัตวเสอืกคลาน ตอ 
 ทํานองคําพูดที่กลาวราย ใสราย ตอเวทนาประจําสรีระที่เกดิขึ้นแลว อันเปน 
 ทุกขกลา เจ็บแสบ ไมใชความสําราญ ไมเปนที่ชอบใจ พอจะสังหารชีวิตได ฯ 
      (๔) เปนผูไดฌาน ๔ อันเกดิมีในมหัคคตจิต เคร่ืองอยูสบายในปจจุบัน 
 ตามความปรารถนา ไมยาก ไมลําบาก ฯ 
      (๕) ยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอเนกประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได 



 หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ปรากฏตัวหรือหายตัวไปนอกฝา นอกกําแพง นอก 
 ภูเขาไดไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได ทําการผุดขึ้นและดําลงในแผนดนิ 
 เหมือนในนํ้ากไ็ด เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดนิบนแผนดินกไ็ด เหาะไปในอากาศ 
 โดยบัลลังกเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรและพระอาทติยซ่ึงมีฤทธิ์ มีอานุภาพ 
 มากปานฉะนี้ ดวยฝามอืก็ได ใชอํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได ฯ 
      (๖) ยอมฟงเสียงทั้งสอง คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทัง้ที่ไกลและ 
 ที่ใกลไดดวยทพิยโสตธาตุ อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ฯ 
      (๗) ยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น และบุคคลอื่นได ดวยใจ คือ จิต 
 มีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก ็
 รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวา 
 จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู 
 จิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหัคคตะก็รูวาเปนมหัคคตะหรือจิตไมเปน 
 มหัคคตะก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะ จิตยังมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตยังมีจิตอื่นยิง่กวา 
 หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตต้ังมั่นก็รูวาจิตต้ังมั่น หรือ 
 จิตไมต้ังมั่นก็รูวาจิตไมต้ังมั่น จิตหลุดพนแลวก็รูวาจิตหลุดพนแลว หรือจิตยังไม 
 หลุดพนก็รูวาจิตยังไมหลุดพน ฯ 
      (๘) ยอมระลึกถึงขันธ ที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ คือ 
 ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติ 
 บาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง 
 พันชาติบาง แสนชาติบาง หลายสังวัฏกัปบาง หลายวิวัฏกัปบาง หลายสังวัฏ- 
 *วิวัฏกัปบาง วาในชาติโนน เรามีชื่ออยางนี้ มโีคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ 
 มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขและทุกขอยางนี้ มกีาํหนดอายุเทานี ้เรานั้นเคลื่อนจาก 
 ชาตินั้นแลว บังเกิดในชาติโนน แมในชาตินั้น เราก็มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ 
 มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขและทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุเทานี ้
 เรานั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแลว จึงเขาถึงในชาตินี้ ยอมระลึกขันธที่อยูอาศัยในชาติ 
 กอนไดเปนอเนกประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ เชนนี้ ฯ 
      (๙) ยอมมองเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณ 
 ดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย 
 ฯลฯ ๑- ยอมมองเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลงัอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณด ี
 มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอม 
 ทราบชัดหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม เชนนี้ ฯ 
      (๑๐) ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะทั้งหลายส้ินไป ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันอยู ฯ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุเสพแลวโดยมากเจริญแลว ทํา 
 ใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว ทําใหเปนพ้ืนที่ต้ังแลว ใหดํารงอยูเนืองๆ แลว 
 อบรมแลว ปรารภสม่ําเสมอดแีลว พึงหวังอานิสงส ๑๐ ประการได ดังนี้แล ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                      จบ กายคตาสติสูตร ที่ ๙ 
                      ------------------ 
 @๑. ดูขอ ๒๕ 
                    ๑๐. สังขารูปปตติสูตร (๑๒๐) 
      [๓๑๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงเหตุสําเร็จ 
 ความปรารถนา ๑- แกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟงเหตุสําเร็จความปรารถนานั้น จง 
 ใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว 
 พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๓๑๙] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอมีความ 
 ปรารถนาอยางน้ีวา โอหนอ เราเมื่อตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหง 
 กษัตริยมหาศาลเถิด ดังนี้ก็มี เธอจึงต้ังจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น 
 ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลว 
 อยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะน้ัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ 
 ปฏิปทา เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหงกษัตริยมหาศาล ฯ 
      [๓๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
 ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เรา 
 เมื่อตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหงพราหมณมหาศาลเถิด ดังนี้กม็ี... 
 วา โอหนอ เราเมื่อตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหงคฤหบดีมหาศาล 
 เถิด ดังนี้ก็มี เธอจึงต้ังจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและ 
 วิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไป 
 @๑. จากศัพทวา สงฺขารูปปตฺติ คําวาสังขารในที่นี้หมายถึงความปรารถนา. 
 เพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไป 
 เพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหงคฤหบดีมหาศาล ฯ 



      [๓๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบ 
 ดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นดาวดึงส มีอาย ุ
 ยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เรา 
 เมื่อตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดาวดงึสเถิด เธอจึงต้ังจิต 
 นั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อัน 
 เธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะ 
 นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปน 
 สหายแหงเทวดาชั้นดาวดึงส ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้ยามา... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้ดุสิต... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้นิมมานรดี... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้ปรนิมมิตวสวัสดี มีอายุยืน 
 มีวรรณะ มากดวยความสุข เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อตาย 
 ไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีเถิด เธอจงึต้ังจิต 
 นั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อัน 
 เธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะ 
 นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปน 
 สหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมติวสวัสดี ฯ 
      [๓๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบ 
 ดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา สหัสสพรหม มีอายุยืน 
 มีวรรณะ มากดวยความสุข ดกูรภิกษุทั้งหลาย สหัสสพรหมยอมนอมจิตแผไป 
 ตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู แมสัตวทั้งหลายท่ีเกิดแลวในสหัสสพรหมน้ัน ก็นอม 
 จิตแผไปอยูได เปรียบเหมือนบุรุษมีนัยนตาดี วางมะขามปอมผลหนึ่งในมือแลว 
 พิจารณาดูได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 ยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู แมสัตวทั้งหลายท่ีเกดิแลวในสหัสส- 
 *พรหมนั้น ก็นอมจิตแผไปอยูได เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อ 
 ตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหงสหัสสพรหมเถิด เธอจึงต้ังจิตนั้น 
 อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอ 
 เจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น 



 ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหาย 
 แหงสหัสสพรหม ฯ 
      [๓๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
 ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา ทวสิหัสสพรหม... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา ติสหัสสพรหม... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา จตุสหัสสพรหม ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา ปญจสหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ 
 มากดวยความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปญจสหัสสพรหมยอมนอมจิตแผไปตลอด 
 โลกธาตุหาพันอยู แมสัตวทั้งหลายท่ีเกดิแลวในปญจสหัสสพรหมน้ัน ก็นอมจิต 
 แผไปอยูได เปรียบเหมือนบุรุษมีนัยนตาดี วางผลมะขามปอม ๕ ผลในมือแลว 
 พิจารณาดูได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปญจสหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 ยอมนอมจิตแผไปสูโลกธาตุหาพันอยู แมสัตวทั้งหลายท่ีเกดิแลวในปญจสหัสส- 
 *พรหม ก็นอมจิตแผไปอยูได เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อ 
 ตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหงปญจสหัสสพรหมเถิด เธอจึงต้ังจิตนั้น 
 อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอ 
 เจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไป เพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหาย 
 แหงปญจสหัสสพรหม ฯ 
      [๓๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
 ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา ทสสหัสสพรหม มีอายุยืน 
 มีวรรณะ มากดวยความสุข ดกูรภิกษุทั้งหลาย ทสสหัสสพรหมยอมนอมจติแผไป 
 ตลอดโลกธาตุหมื่นหนึ่งอยู แมสัตวทั้งหลายท่ีเกิดแลวในทสสหัสสพรหมน้ัน ก็ 
 นอมจิตแผไปอยูได เปรียบเหมือนแกว ไพฑูรย งามโชติชวง แปดเหลี่ยม 
 อันเขาเจียระไนดีแลว วางไวบนผากัมพลเหลือง ยอมสองแสงเรือง ไพโรจน 
 ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทสสหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ยอมนอมจิต 
 แผไปตลอดโลกธาตุหมื่นหนึ่งอยู แมสัตวทั้งหลายท่ีเกดิแลวในทสสหัสสพรหม 
 นั้น ก็นอมจิตแผไปอยูได เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อตาย 
 ไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหงทสสหัสสพรหมเถิด เธอจึงต้ังจิตนั้น 
 อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอ 
 เจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น 



 ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหาย 
 แหงทสสหัสสพรหม ฯ 
      [๓๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
 ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวาสตสหัสสพรหม มีอายุยืน ม ี
 วรรณะ มากดวยความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย สตสหัสสพรหมยอมนอมจิตแผไป 
 ตลอดโลกธาตุแสนหน่ึงอยู แมสัตวทั้งหลายท่ีเกิดแลวในสตสหัสสพรหมน้ัน ก็ 
 นอมจิตแผไปอยูได เปรียบเหมือนแทงทองชมพูนุท ที่เขาหลอมดวยความชํานาญ 
 ดี ในเบาของชางทองผูฉลาดแลว วางไวบนผากัมพลสีเหลือง ยอมสองแสง 
 เรือง ไพโรจน ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สตสหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 ยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุแสนหน่ึงอยู แมสัตวทั้งหลายท่ีเกิดแลวใน 
 สตสหัสสพรหมน้ันก็นอมจิตแผไปอยูได เธอมีความปรารถนาอยางนี้ โอหนอ 
 เราเมื่อตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหงสตสหัสสพรหมเถิด เธอจึงต้ัง 
 จิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น 
 อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จใน 
 ภาวะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือความเปนสหายแหง 
 สตสหัสสพรหม ฯ 
      [๓๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
 ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นอาภา มอีายุยืน มีวรรณะ 
 มากดวยความสุข เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อตายไปแลว 
 พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นอาภาเถิด เธอจึงต้ังจิตนั้น อธิษฐานจิตน้ัน 
 เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ 
 ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะน้ัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาชัน้อาภา ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้ปริตตาภา ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้อัปปมาณาภา... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้อาภัสสรา มีอายุยืน มีวรรณะ 
 มากดวยความสุข เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อตายไปแลว 
 พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นอาภัสสราเถิด เธอจึงต้ังจิตนั้น อธิษฐาน 
 จิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลว 
 อยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะน้ัน ดูกรภิกษุ- 



 *ทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดา 
 ชั้นอาภัสสรา ฯ 
      [๓๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
 ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นสุภา... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้ปริตตสุภา... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้อัปปมาณสุภา... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้สุภกิณหา มีอายุยืน มีวรรณะ 
 มากดวยความสุข เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราเมื่อตายไปแลว 
 พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นสุภกณิหาเถิด เธอจึงต้ังจิตนั้น อธิษฐาน- 
 *จิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลว 
 อยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะน้ัน ดูกรภิกษุ- 
 *ทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดา 
 ชั้นสุภกิณหา ฯ 
      [๓๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
 ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชั้นเวหัปปผลา... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้อวิหา... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้อตัปปา... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้สุทัสสา... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้สุทัสสี... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาชัน้อกนิฏฐา มีอายุยืน มีวรรณะ 
 มากดวยความสุข เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อเราตายไปแลว 
 พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นอกนิฏฐาเถิด เธอจึงต้ังจิตนั้น อธิษฐานจิต 
 นั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี ้
 ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะน้ัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาชัน้อกนิฏ- 



 *ฐา ฯ 
      [๓๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
 ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ 
 มีอายุยืน ดํารงอยูนาน มากดวยความสุข เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ 
 เมื่อเราตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตน- 
 *ภพเถิด เธอจงึต้ังจิตน้ัน อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและ 
 วิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไป 
 เพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือ 
 ความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ ฯ 
      [๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
 ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ 
 มีอายุยืน ดํารงอยูนาน มากดวยความสุข เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ 
 เราเมื่อตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ 
 เถิด เธอจึงต้ังจิตนั้น อธิษฐานจิตน้ัน เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรม 
 เหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 สําเร็จในภาวะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือความสําเร็จ 
 ในความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ ฯ 
      [๓๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
 ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวยศรัทธา 
 ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา เทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ 
 มีอายุยืน ดํารงอยูนาน มากดวยความสุข เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ 
 เราเมื่อตายไปแลว พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานา- 
 *สัญญายตนภพเถิด เธอจึงต้ังจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนา 
 และวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา เปนไปเพ่ือ 
 ความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ ฯ 
      [๓๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
 ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เราพึง 
 เขาถึงเจโตวิมตุติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป 
 ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันอยู เธอจึงเขาถึงเจโตวิมุตติ ปญญา 
 วิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวย 
 ตนเอง ในปจจุบันอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ยอมไมเกิดในที่ไหนๆ ฯ 



      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                     จบ สังขารูปปตติสูตร ที่ ๑๐ 
                       จบ อนุปทวรรค ที่ ๒ 
                       --------------- 
                  หัวขอเร่ืองของอนปุทวรรคนั้น ดังนี้ 
      เร่ืองบทโดยลําดับ ๑ เร่ืองความบริสุทธิ์ ๑ เร่ืองธรรมของคนดี 
      ๑ เร่ืองธรรมที่ควรเสพ ๑ เร่ืองแจกธาตุมากอยาง ๑ เร่ือง 
      ประกาศชื่อพระพุทธ ๑ กับเร่ืองจัตตารีสะ ๑ เร่ืองลมหายใจ ๑ 
      เร่ืองกายคตาสติ ๑ เร่ืองสุดทายคือ เร่ืองความสําเร็จเกดิขึน้ 
      ในวันเพ็ญ ๒ เพ็ญ คราวที่พระจันทรบริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน 
      และพระผูมีพระภาคทรงปรารภเปนธรรมมิใชกิจของพระองค 
      รวมเปนวรรคสําคัญชื่ออนุปทวรรคที่ ๒ มีธรรมอันประเสริฐที่ 
      ชนจํานวนมากเสพแลว ฯ 
                     -------------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. อนุปทสูตร 
      ๒. ฉวิโสธนสูตร 
      ๓. สัปปุริสสูตร 
      ๔. เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร 
      ๕. พหุธาตุกสูตร 
      ๖. อิสิคิลิสูตร 
      ๗. มหาจัตตาริสกสูตร 
      ๘. อานาปานสติสูตร 
      ๙. กายคตาสติสูตร 
     ๑๐. สังขารูปปตติสูตร 
                    ---------------------- 
                           สุญญตวรรค 
                      ๑. จูฬสุญญตสูตร (๑๒๑) 
      [๓๓๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา 
 มิคารมารดา ในพระวิหารบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระ- 
 *อานนทออกจากสถานท่ีหลีกเรนอยูในเวลาเยน็ แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที ่



 ประทับ คร้ันแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ัง 
 เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดงันี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง 
 พระผูมีพระภาคประทับอยูสกัยนิคมชื่อนครกะ ในสักกชนบท ณ ที่นั้น ขาพระองค 
 ไดสดับ ไดรับพระดํารัสนี้เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดูกรอานนท บัดน้ี 
 เราอยูมากดวยสุญญตวิหารธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ ขอนี้ขาพระองคไดสดับดี 
 แลว รับมาดีแลว ใสใจดีแลว ทรงจําไวดีแลวหรือ ฯ 
      [๓๓๔] พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรอานนท แนนอน นั่นเธอสดับด ี
 แลว รับมาดีแลว ใสใจดีแลว ทรงจําไวดีแลว ดกูรอานนท ทั้งเมื่อกอนและ 
 บัดน้ี เราอยูมากดวยสุญญตวิหารธรรม เปรียบเหมือนปราสาทของมิคารมารดา 
 หลังนี้ วางเปลาจากชาง โค มา และลา วางเปลาจากทองและเงิน วางจากการ 
 ชุมนุมของสตรีและบุรุษ มีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียวเฉพาะภิกษุสงฆเทานั้น ฉันใด 
 ดูกรอานนท ภิกษุก็ฉันนั้นเหมอืนกันแล ไมใสใจสัญญาวาบาน ไมใสใจสัญญา 
 วามนุษย ใสใจแตสิ่งเดียว เฉพาะสัญญาวาปา จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส 
 ต้ังมั่น และนึกนอมอยูในสัญญาวาปา เธอจึงรูชัดอยางนี้วา ในสัญญาวาปานี้ 
 ไมมีความกระวนกระวายชนดิที่อาศัยสัญญาวาบาน และชนิดที่อาศัยสัญญาวามนุษย 
 เลย มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาวาปาเทานั้น 
 เธอรูชัดวา สัญญาน้ีวางจากสัญญาวาบาน สัญญาน้ีวางจากสัญญาวามนุษย และ 
 รูชัดวามีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาวาปาเทานั้น ดวยอาการนี้แหละ เธอ 
 จึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยส่ิงที่ไมมีอยูในสัญญาน้ันเลย และรูชัดส่ิงที่เหลือ 
 อยูในสัญญาน้ันอันยังมีอยูวามี ดูกรอานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความ 
 วางตามความเปนจริง ไมเคลือ่นคลาด บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น ฯ 
      [๓๓๕] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจสัญญาวามนุษย 
 ไมใสใจสัญญาวาปา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาวาแผนดิน จิตของเธอยอม 
 แลนไป เลื่อมใส ต้ังมั่น และนึกนอมอยูในสัญญาวาแผนดิน เปรียบเหมือน 
 หนังโคที่เขาขงึดีแลวดวยหลกัต้ังรอย เปนของปราศจากรอยยน ฉันใด ดูกร- 
 *อานนท ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ไมใสใจแผนดินนี้ ซ่ึงจะมีชั้นเชิง มีแมน้ํา 
 ลําธาร มีที่เต็มดวยตอหนาม มีภูเขาและพ้ืนที่ไมสม่ําเสมอ ทั้งหมด ใสใจแต 
 สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาวา แผนดิน จิตของเธอยอมแลนไป เลือ่มใส ต้ังมั่น และ 
 นึกนอมอยูในสัญญาวาแผนดิน เธอจึงรูชัดอยางนี้วา ในสัญญาวาแผนดินนี ้ไมมี 
 ความกระวนกระวายชนิดทีอ่าศัยสัญญาวามนุษย และชนิดที่อาศัยสัญญาวาปา มีอยู 
 ก็แตเพียงความกระวนกระวาย คือภาวะเดยีวเฉพาะสัญญาวาแผนดินเทานัน้ เธอ 
 รูชัดวา สัญญาน้ีวางจากสัญญาวามนุษย สัญญาน้ีวางจากสัญญาวาปา และรูชัดวา 
 มีไมวางอยูก็คอืสิ่งเดยีวเฉพาะสัญญาวาแผนดินเทานั้น ดวยอาการนี้แหละเธอจึง 



 พิจารณาเห็นความวางนั้นดวยส่ิงที่ไมมอียูในสัญญาน้ันเลย และรูชัดส่ิงทีเ่หลืออยู 
 ในสัญญาน้ันอันยังมีอยูวามี ดกูรอานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวาง 
 ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น ฯ 
      [๓๓๖] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจสัญญาวาปา 
 ไมใสใจสัญญาวาแผนดิน ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะอากาสานญัจายตนสัญญา 
 จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ต้ังมั่น และนึกนอมอยูในอากาสานัญจายตน- 
 *สัญญา เธอจงึรูชัดอยางนี้วา ในอากาสานัญจายตนสัญญาน้ี ไมมีความกระวน- 
 *กระวาย ชนิดที่อาศัยสัญญาวาปาและชนิดทีอ่าศัยสัญญาวาแผนดิน มีอยูกแ็ต 
 เพียงความกระวนกระวาย คือภาวะเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญาเทานั้น 
 เธอรูชัดวา สัญญาน้ีวางจากสัญญาวาปา สัญญานี้วางจากสัญญาวาแผนดิน และรู 
 ชัดวามีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนสัญญาเทานั้น ดวยอาการ 
 นี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยส่ิงที่ไมมอียูในสัญญาน้ันเลย และรู 
 ชัดส่ิงที่เหลืออยูในสัญญาน้ันอันยังมีอยูวามี ดูกรอานนท แมอยางนี้ ก็เปนการ 
 กาวลงสูความวาง ตามความเปนจริง ไมเคลือ่นคลาด บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น ฯ 
      [๓๓๗] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจสัญญาวาแผนดิน 
 ไมใสใจอากาสานัญจายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนสัญญา 
 จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ต้ังมั่น และนึกนอมอยูในวญิญาณัญจายตน- 
 *สัญญา เธอจงึรูชัดอยางนี้วา ในวิญญาณัญจายตนสัญญานไมมีความกระวน- 
 *กระวายชนดิที่อาศัยสัญญาวาแผนดิน และชนิดที่อาศัยอากาสานัญจายตนสัญญา 
 มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวาย คือภาวะเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนสัญญา 
 เทานั้น เธอรูชดัวา สัญญาน้ีวางจากสัญญาวาแผนดิน สัญญาน้ีวางจากอากาสานัญ 
 จายตนสัญญาและรูชัดวา มีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนสัญญา 
 เทานั้น ดวยอาการนี้แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยส่ิงที่ไมมีอยูใน 
 สัญญาน้ันเลยและรูชัดส่ิงทีเ่หลืออยูในสัญญาน้ันอันยังมีอยู วามี ดูกรอานนท 
 แมอยางนี้ก็เปนการกาวลงสูความวาง ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ 
 ของภิกษุนั้น ฯ 
      [๓๓๘] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจอากาสานัญ 
 จายตนสัญญา ไมใสใจวิญญาณัญจายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะอากญิจัญญา 
 ยตนสัญญา จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ต้ังมั่น และนึกนอมอยูในอากญิ- 
 *จัญญายตนสัญญา เธอจึงรูชัดอยางนี้วา ในอากิญจัญญายตนสัญญาน้ีไมมีความ 
 กระวนกระวายชนิดที่อาศัยอากาสานัญจายตนสัญญาและชนิดที่อาศัยวิญญาณัญ- 
 *จายตนสัญญา มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะอากญิจัญญาย- 
 *ตนสัญญาเทานั้น เธอรูชัดวา สัญญาน้ีวางจากอากาสานัญจายตนสัญญา สัญญาน้ี 



 วางจากวิญญาณัญจายตนสัญญา และรูชัดวามีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียวเฉพาะอากิญ- 
 *จัญญายตนสัญญาเทานั้น ดวยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยส่ิง 
 ที่ไมมีอยูในสญัญาน้ันเลยและรูชัดส่ิงที่เหลอือยูในสัญญาน้ันอันยังมีอยูวามี ดูกร 
 อานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวาง ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด 
 บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น ฯ 
      [๓๓๙] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจวิญญาณัญจายตน- 
 *สัญญา ไมใสใจอากิญจัญญายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะเนวสัญญานา- 
 *สัญญายตนสัญญา จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ต้ังมั่น และนึกนอมอยูในเนว 
 สัญญานาสัญญายตนสัญญา เธอจึงรูชัดอยางนี้วา ในเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา 
 นี้ ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยวิญญาณัญจายตนสัญญาและชนดิที่อาศัย 
 อากิญจัญญายตนสัญญา มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดยีวเฉพาะ 
 เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาเทานั้น เธอรูชัดวา สัญญาน้ีวางจากวิญญาณัญจายตน 
 สัญญา สัญญาน้ีวางจากอากิญจัญญายตนสัญญา และรูชัดวามีไมวางอยูก็คือสิ่งเดียว 
 เฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาเทานั้น ดวยอาการนีแ้หละ เธอจึงพิจารณา 
 เห็นความวางนั้นดวยส่ิงที่ไมมีอยูในสัญญาน้ันเลย และรูชดัส่ิงที่เหลืออยูใน 
 สัญญาน้ันอันยังมีอยู วามี ดูกรอานนท แมอยางนี้ ก็เปนการกาวลงสูความวาง 
 ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น ฯ 
      [๓๔๐] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจอากญิจัญญา- 
 *ยตนสัญญา ไมใสใจเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะ 
 เจโตสมาธิอันไมมีนิมิต จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ต้ังมั่น และนึกนอม 
 อยูในเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต เธอจึงรูชัดอยางนี้วา ในเจโตสมาธินี้ ไมมีความ 
 กระวนกระวายชนิดที่อาศัยอากิญจัญญายตนสัญญาและชนิดที่อาศัยเนวสัญญานา- 
 *สัญญายตนสัญญา มีอยูแตเพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแหงอายตนะ ๖ 
 อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย เธอรูชัดวา สัญญาน้ีวางจากอากิญจัญญายตน- 
 *สัญญา สัญญานี้วางจากเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาและรูชัดวามีไมวางอยูก ็
 คือความเกิดแหงอายตนะ ๖ อาศัยกายนีเ้องเพราะชีวิตเปนปจจัย ดวยอาการนี้ 
 แหละ เธอจึงพิจารณาเห็นความวางนั้นดวยส่ิงที่ไมมีอยูในเจโตสมาธินั้นเลย และ 
 รูชัดส่ิงที่เหลืออยูในเจโตสมาธินั้นอันยังมีอยู วามี ดูกรอานนท แมอยางนี้ ก็ 
 เปนการกาวลงสูความวาง ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ ของ 
 ภิกษุนั้น ฯ 
      [๓๔๑] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไมใสใจอากิญจัญญาตน- 
 *สัญญา ไมใสใจเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ใสใจแตสิ่งเดียวเฉพาะเจโตสมาธิ 
 อันไมมีนิมิต จิตของเธอยอมแลนไป เลื่อมใส ต้ังมั่น และนึกนอมอยูใน 



 เจโตสมาธิอันไมมีนิมิต เธอจึงรูชัดอยางนี้วา เจโตสมาธิอันไมมีนิมิตนี้แล ยงัมี 
 ปจจัยปรุงแตง จูงใจได ก็สิ่งใดส่ิงหนึ่งที่ปจจัยปรุงแตง จูงใจไดนั้น ไมเที่ยง 
 มีความดับไปเปนธรรมดา เมือ่เธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจาก 
 กามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณรูวา 
 หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จ 
 แลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี เธอจึงรูชัดอยางนี้วาในญาณน้ีไมมีความ 
 กระวนกระวายชนิดที่อาศัยกามาสวะ ชนิดทีอ่าศัยภวาสวะและชนิดทีอ่าศัยอวิชชา- 
 *สวะ มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวาย คอื ความเกิดแหงอายตนะ ๖ อาศัย 
 กายน้ีเองเพราะชีวิตเปนปจจยั เธอรูชัดวา สญัญาน้ีวางจากกามาสวะ สัญญาน้ี 
 วางจากภวาสวะ สัญญาน้ีวางจากอวิชชาสวะ และรูชัดวามีไมวางอยูก็คือความเกิด 
 แหงอายตนะ ๖ อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเปนปจจัย ดวยอาการนี้แหละ เธอจึง 
 พิจารณาเห็นความวางนั้นดวยส่ิงที่ไมมอียูในเจโตสมาธินัน้เลย และรูชัดส่ิงที่เหลือ 
 อยูในเจโตสมาธินั้นอันยังมีอยู วามี ดูกรอานนท แมอยางนี้ เปนการกาวลงสู 
 ความวาง ตามความเปนจริง ไมเคลื่อนคลาด บริสุทธิ์ ของภิกษุนั้น ฯ 
      [๓๔๒] ดูกรอานนท สมณะหรือพราหมณในอดีตกาลไมวาพวกใดๆ ที่ 
 บรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดอยู ทั้งหมดนั้น ก็ไดบรรลุสุญญตสมา- 
 *บัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดน้ีเองอยู สมณะหรอืพราหมณในอนาคตกาลไมวาพวก 
 ใดๆ ที่จะบรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดอยู ทั้งหมดนั้น ก็จัก 
 บรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดน้ีเองอยู สมณะหรอืพราหมณในบัดน้ี 
 ไมวาพวกใดๆ ที่บรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยีย่มยอดอยู ทั้งหมดนั้น 
 ยอมบรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ เยี่ยมยอดน้ีเองอยู ดูกรอานนท เพราะ 
 ฉะนั้นแล พวกเธอพึงศึกษาไวอยางนี้เถิดวา เราจักบรรลุสุญญตสมาบัติอัน 
 บริสุทธิ์ เยี่ยมยอดอยู ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยนิด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                       จบ จูฬสุญญตสูตร ที่ ๑ 
                       ---------------- 
                     ๒. มหาสุญญตสูตร (๑๒๒) 
      [๓๔๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารนิโครธารามเขตพระนคร 
 กบิลพัสดุในสักกชนบท คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงนุงสบง ทรงบาตร- 
 *จีวรแลว เสดจ็เขาไปบิณฑบาตยังพระนครกบิลพัสดุในเวลาเชา คร้ันเสดจ็กลับ 
 จากบิณฑบาตภายหลังเวลาพระกระยาหารแลว จึงเสด็จเขาไปยังวิหารของเจากาล- 



 *เขมกะ ศากยะ เพ่ือทรงพักผอนในเวลากลางวัน สมัยนั้นแล ในวิหารของเจา 
 กาลเขมกะ ศากยะ มเีสนาสนะที่แตงต้ังไวมากดวยกัน พระผูมีพระภาคทอด 
 พระเนตรเห็นเสนาสนะท่ีแตงต้ังไวมากดวยกนัแลว จึงมีพระดําริดังนี้วา ในวิหาร 
 ของเจากาลเขมกะ ศากยะ เขาแตงต้ังเสนาสนะไวมากดวยกนั ที่นี่มีภิกษุอยูมาก 
 มายหรือหนอ ฯ 
      [๓๔๔] สมัยนั้นแล ทานพระอานนทกับภิกษุมากรูป ทําจีวรกรรมอยู 
 ในวิหารของเจาฆฏายะ ศากยะ คร้ันในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจาก 
 ที่ทรงหลีกเรนอยูแลว จึงเสดจ็เขาไปยังวิหารของเจาฆฏายะ ศากยะ แลวประทับน่ัง 
 ณ อาสนะที่เขาแตงต้ังไว พอประทับน่ังเรียบรอยแลว จึงรับส่ังกะทานพระอานนท 
 วา ดูกรอานนท ในวิหารของเจากาลเขมกะ ศากยะ เขาแตงต้ังเสนาสนะไว 
 มากดวยกัน ทีน่ั่นมีภิกษุอยูมากมายหรือ ฯ 
      ทานพระอานนททูลวา มากมาย พระพุทธเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 จีวรกาลสมัยของพวกขาพระองคกําลังดําเนินอยู ฯ 
      [๓๔๕] พ. ดูกรอานนท ภิกษุผูชอบคลุกคลีกัน ยินดีในการคลุกคลี 
 กัน ประกอบเนืองๆ ซ่ึงความชอบคลุกคลีกัน ชอบเปนหมู ยินดีในหมู บันเทิง 
 รวมหมู ยอมไมงามเลย ดูกรอานนท ขอที่ภิกษุผูชอบคลุกคลีกัน ยินดีในการ 
 คลุกคลีกัน ประกอบเนืองๆ ซ่ึงความชอบคลุกคลีกัน ชอบเปนหมู ยินดีในหมู 
 บันเทิงรวมหมูนั้นหนอ จักเปนผูไดสุขเกิดแตเนกขัมมะ สุขเกิดแตความสงดั สุข 
 เกิดแตความเขาไปสงบ สุขเกดิแตความตรัสรู ตามความปรารถนาโดยไมยากไม 
 ลําบาก นั่นไมใชฐานะที่มีได สวนขอที่ภิกษุเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมูอยู 
 พึงหวังเปนผูไดสุขเกดิแตเนกขัมมะ สุขเกิดแตความสงัด สุขเกิดแตความเขาไป 
 สงบ สุขเกิดแตความตรัสรู ตามความปรารถนา โดยไมยาก ไมลําบาก นั่นเปน 
 ฐานะที่มีได ฯ 
      ดูกรอานนท ขอที่ภิกษุผูชอบคลุกคลีกัน ยินดีในการคลกุคลีกัน 
 ประกอบเนืองๆ ซ่ึงความชอบคลุกคลีกัน ชอบเปนหมู ยินดีในหมู บันเทิงรวม 
 หมูนั้นหนอ จักบรรลุเจโตวิมุติอันปรารถนาเพียงชั่วสมัย หรือเจโตวิมุติอันไม 
 กําเริบมิใชเปนไปชั่วสมัยอยู นั่นไมใชฐานะที่มีได สวนขอที่ภิกษุเปนผูผูเดียว 
 หลีกออกจากหมูอยู พึงหวังบรรลุเจโตวิมุติอันนาปรารถนาเพียงชั่วสมัย หรือเจโต- 
 *วิมุติอันไมกําเริบมิใชเปนไปชั่วสมัยอยู นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      ดูกรอานนท เรายอมไมพิจารณาเห็นแมรูปอยางหนึ่งซ่ึงเปนที่ไมเกดิ 
 โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อปุายาส เพราะความแปรปรวนและความเปน 
 อยางอื่นของรูป ตามที่เขากําหนัดกันอยางยิง่ซ่ึงบุคคลกําหนัดแลว ฯ 
      [๓๔๖] ดูกรอานนท ก็วิหารธรรมอันตถาคตตรัสรูในที่นั้นๆ นี้แล คือ 



 ตถาคตบรรลุสุญญตสมาบัติภายใน เพราะไมใสใจนิมิตทั้งปวงอยู ดูกรอานนท 
 ถาภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา 
 เดียรถีย สาวกของเดียรถียเขาไปหาตถาคตผูมีโชค อยูดวยวหิารธรรมนี้ในที่นั้นๆ 
 ตถาคตยอมมีจตินอมไปในวิเวก โนมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก หลีกออกแลว 
 ยินดียิ่งแลวในเนกขัมมะ มีภายในปราศจากธรรมเปนที่ต้ังแหงอาสวะโดยประการ 
 ทั้งปวง จะเปนผูทําการเจรจาแตที่ชักชวนใหออกเทานั้น ในบริษัทนั้นๆ โดยแท 
 ดูกรอานนท เพราะฉะน้ันแล ภิกษุถาแมหวังวา จะบรรลุสุญญตสมาบัติภายในอยู 
 เธอพึงดํารงจิตภายใน ใหจิตภายในสงบ ทําจิตภายในใหเปนธรรมเอกผดุขึน้ 
 ต้ังจิตภายในใหมั่นเถิด ฯ 
      [๓๔๗] ดูกรอานนท ก็ภิกษุจะดํารงจิตภายใน ใหจิตภายในสงบ ทํา 
 จิตภายในใหเปนธรรมเอกผดุขึ้น ต้ังจิตภายในมั่นไดอยางไร ดูกรอานนท ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี้ 
      (๑) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌานมีวิตก มีวิจาร 
 มีปติและสุขเกดิแตวิเวกอยู ฯ 
      (๒) เขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอก 
 ผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจาร ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแต 
 สมาธิอยู ฯ 
      (๓) เปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุข 
 ดวยนามกาย เขาตติยฌาน ที่พระอริยะเรียกเธอไดวา ผูวางเฉย มีสติ อยู 
 เปนสุข อยู ฯ 
      (๔) เขาจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสขุ เพราะละสุขละทุกข และ 
 ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู ฯ 
      ดูกรอานนท อยางนี้แล ภิกษุชื่อวายอมดาํรงจิตภายใน ใหจิตภายใน 
 สงบ ทําจิตภายในใหเปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังจิตภายในมั่น ฯ 
      ภิกษุนั้นยอมใสใจความวางภายใน เมื่อเธอกําลังใสใจความวางภายใน 
 จิตยังไมแลนไป ยังไมเลือ่มใส ยังไมต้ังมั่น ยังไมนึกนอมไปในความวางภายใน 
 เมื่อเปนเชนนัน้ ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา เมือ่เรากําลังใสใจความวางภายใน จิตยัง 
 ไมแลนไป ยังไมเลื่อมใส ยังไมต้ังมั่น ยังไมนึกนอมไปในความวางภายใน 
 ดวยอาการนี้แล ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองความวางภายในนั้นได ฯ 
      ภิกษุนั้นยอมใสใจความวางภายนอก ... 
      ภิกษุนั้นยอมใสใจความวางทั้งภายในและภายนอก ... 
      ภิกษุนั้นยอมใสใจอาเนญชสมาบัติ เมื่อเธอกําลังใสใจอาเนญชสมาบัติ 
 จิตยังไมแลนไป ยังไมเลือ่มใส ยังไมต้ังมั่น ยังไมนึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ 



 เมื่อเปนเชนนัน้ ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา เมือ่เรากําลังใสใจอาเนญชสมาบัติ จิต 
 ยังไมแลนไป ยงัไมเลื่อมใส ยังไมต้ังมั่น ยังไมนึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ 
 ดวยอาการนี้แล ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองอาเนญชสมาบัตินั้นได ฯ 
      ดูกรอานนท ภิกษุนั้นพึงดํารงจิตภายใน ใหจิตภายในสงบ ทําจิตภายใน 
 ใหเปนธรรมเอกผุดขึ้น ต้ังจิตภายในใหมั่น ในสมาธินิมิตขางตนนั้นแล เธอยอม 
 ใสใจความวางภายใน เมื่อเธอกําลังใสใจความวางภายใน จิตยอมแลนไป เลื่อม 
 ใส ต้ังมั่น นึกนอมไปในความวางภายใน เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุยอมรูชัดอยาง 
 นี้วา เมื่อเรากําลังใสใจความวางภายใน จิตยอมแลนไป เลือ่มใส ต้ังมั่น นึกนอม 
 ไปในความวางภายใน ดวยอาการนี้แล ยอมเปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองความวาง 
 ภายในนั้นได ฯ 
      ภิกษุนั้นยอมใสใจความวางภายนอก ... 
      ภิกษุนั้นยอมใสใจความวางทั้งภายในและภายนอก ... 
      ภิกษุนั้นยอมใสใจอาเนญชสมาบัติ เมื่อเธอกําลังใสใจอาเนญชสมาบัติ 
 จิตยอมแลนไป เลื่อมใส ต้ังมั่น นึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ เมื่อเปน 
 เชนนั้น ภิกษุยอมรูชัดอยางนีว้า เมื่อเรากําลังใสใจอาเนญชสมาบัติ จิตยอม 
 แลนไป เลื่อมใส ต้ังมั่น นึกนอมไปในอาเนญชสมาบัติ ดวยอาการนี้แล ยอม 
 เปนอันเธอรูสกึตัวในเร่ืองอาเนญชสมาบัตินั้นได ฯ 
      [๓๔๘] ดูกรอานนท หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตยอม 
 นอมไปเพ่ือจะจงกรม เธอยอมจงกรมดวยใสใจวา อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌา 
 และโทมนัส จกัไมครอบงําเราผูจงกรมอยูอยางนี้ได ดวยอาการนี้แล เปน 
 อันเธอรูสึกตัวในเร่ืองการจงกรม ฯ 
      หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพ่ือจะยืน เธอ 
 ยอมยืนดวยใสใจวา อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จักไมครอบงําเรา 
 ผูยืนอยูแลวอยางนี้ได ดวยอาการนี้แล เปนอนัเธอรูสึกตัวในเร่ืองการยืน ฯ 
      หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพ่ือจะน่ัง เธอ 
 ยอมนั่งดวยใสใจวา อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จักไมครอบงํา 
 เราผูนั่งอยูแลวอยางนี้ได ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองการนั่ง ฯ 
      หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพ่ือจะนอน เธอ 
 ยอมนอนดวยใสใจวา อกุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จักไมครอบงํา 
 เราผูนอนอยูอยางนี้ได ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองการนอน ฯ 
      หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพ่ือจะพูด เธอยอม 
 ใสใจวา เราจักไมพูดเร่ืองราวเห็นปานฉะน้ี ซ่ึงเปนเร่ืองเลวทราม เปนเร่ืองของ 
 ชาวบาน เปนเร่ืองของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน 



 ไมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือดับกิเลส เพ่ือสงบกิเลส 
 เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน คือ เร่ืองพระราชาบาง เร่ืองโจรบาง 
 เร่ืองมหาอํามาตยบาง เร่ืองกองทัพบาง เร่ืองภัยบาง เร่ืองรบกันบาง เร่ืองขาวบาง 
 เร่ืองน้ําบาง เร่ืองผาบาง เร่ืองที่นอนบาง เร่ืองดอกไมบาง เร่ืองของหอมบาง 
 เร่ืองญาติบาง เร่ืองยานบาง เร่ืองบานบาง เร่ืองนิคมบาง เร่ืองนครบาง เร่ือง 
 ชนบทบาง เร่ืองสตรีบาง เร่ืองคนกลาหาญบาง เร่ืองถนนหนทางบาง เร่ืองทาสี 
 ในสถานที่ตักน้ําบาง เร่ืองคนที่ลวงลับไปแลวบาง เร่ืองเบ็ดเตล็ดบาง เร่ืองโลกบาง 
 เร่ืองทะเลบาง เร่ืองความเจริญและความเสือ่มดวยเหตุนั้นเหตุนี้บาง ดวยอาการนี้แล 
 เปนอันเธอรูสกึตัวในเร่ืองการพูด และเธอใสใจวา เราจักพูดเร่ืองราวเห็นปานฉะน้ี 
 ซ่ึงเปนเร่ืองขัดเกลากเิลสอยางยิ่ง เปนที่สบายแกการพิจารณาทางใจ เปนไปเพ่ือ 
 ความเบ่ือหนายสวนเดยีว เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือดับกิเลส เพ่ือสงบกิเลส เพ่ือ 
 เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน คือ เร่ืองมักนอย เร่ืองยินดีของ 
 ของตน เร่ืองความสงัด เร่ืองไมคลุกคลี เร่ืองปรารภความเพียร เร่ืองศีล เร่ือง 
 สมาธิ เร่ืองปญญา เร่ืองวิมุตติ เร่ืองวิมุตติญาณทัสสนะ ดวยอาการนี้แล เปน 
 อันเธอรูสึกตัวในเร่ืองการพูด ฯ 
      หากเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตยอมนอมไปเพ่ือจะตรึก เธอยอม 
 ใสใจวา เราจักไมตรึกในวิตกเห็นปานฉะน้ี ซ่ึงเปนวิตกที่เลวทราม เปนของ 
 ชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนไป 
 เพ่ือความเบ่ือหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือดบักิเลส เพ่ือสงบกิเลส เพ่ือความรูยิ่ง 
 เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ดวยอาการ 
 นี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในเร่ืองการตรึก และเธอใสใจวา เราจกัตรึกในวิตก 
 เห็นปานฉะน้ี ซ่ึงเปนวิตกของพระอริยะ เปนเคร่ืองนําออก ที่นําออกเพ่ือความ 
 สิ้นทุกขโดยชอบแกบุคคลผูทาํตาม คือ เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก อวิหิงสา 
 วิตก ดวยอาการนี้แล เปนอันเธอรูสึกตัวในการตรึก ฯ 
      [๓๔๙] ดูกรอานนท กามคุณนี้มี ๕ อยางแล ๕ อยางเปนไฉน คือ 
 รูปที่รูไดดวยจกัษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เสยีงที่รูดวยโสต ... กลิ่นที่รูไดดวยฆานะ ... รสที่รู 
 ไดดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
 เปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ดูกรอานนท นี้แล กาม 
 คุณ ๕ อยาง ซ่ึงเปนที่ที่ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ วา มีอยูหรือหนอแล 
 ที่ความฟุงซานแหงใจเกิดขึ้นแกเราเพราะกามคุณ ๕ นี้อยางใดอยางหนึ่ง หรือเพราะ 
 อายตนะใดอายตนะหนึ่ง ดูกรอานนท ถาภิกษุพิจารณาอยู รูชัดอยางนี้วา มอียูแล 
 ที่ความฟุงซานแหงใจเกิดขึ้นแกเราเพราะกามคุณ ๕ นี้อยางใดอยางหนึ่ง หรือเพราะ 



 อายตนะใดอายตนะหนึ่ง เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา ความกําหนัด 
 พอใจในกามคุณ ๕ นี้แล เรายังละไมไดแลว แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา 
 ไมมีเลยท่ีความฟุงซานแหงใจเกิดขึ้นแกเราเพราะกามคุณ ๕ นี้อยางใดอยางหนึ่ง 
 หรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่ง เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา 
 ความกําหนัดพอใจในกามคุณ ๕ นี้แล เราละไดแลว ดวยอาการนี้แล เปนอัน 
 เธอรูสึกตัวในเร่ืองกามคุณ ๕ ฯ 
      [๓๕๐] ดูกรอานนท อุปาทานขันธทั้ง ๕ นี้แล ซ่ึงเปนที่ที่ภิกษุพึงเปน 
 ผูพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอยูวา อยางนี้รูป อยางนี้ความเกิดขึน้แหงรูป 
 อยางนี้ความดบัแหงรูป อยางน้ีเวทนา อยางนี้ความเกิดขึน้แหงเวทนา อยางนี้ 
 ความดับแหงเวทนา อยางนี้สญัญา อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงสัญญา อยางนี้ความ 
 ดับแหงสัญญา อยางนี้สังขาร อยางนี้ความเกดิขึ้นแหงสังขาร อยางนี้ความดับ 
 แหงสังขาร อยางนี้วิญญาณ อยางนี้ความเกดิขึ้นแหงวิญญาณ อยางนี้ความดับ 
 แหงวิญญาณ เธอผูพิจารณาเห็นทั้งความเกดิและความดับในอุปาทานขันธ ๕ นี้อยู 
 ยอมละอัสมิมานะในอุปาทานขันธ ๕ ได เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา 
 เราละอัสมิมานะในอุปาทานขันธ ๕ ของเราไดแลว ดวยอาการนี้แล เปนอนัเธอ 
 รูสึกตัวในเร่ืองอุปาทานขันธ ๕ ฯ 
      ดูกรอานนท ธรรมน้ันๆ เหลานี้แล เนื่องมาแตกุศลสวนเดียว ไกลจาก 
 ขาศึก เปนโลกตุระ อันมารผูมีบาปหยั่งลงไมได ดูกรอานนท เธอจะสําคัญความ 
 ขอนั้นเปนไฉน สาวกมองเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงควรใกลชิดติดตาม 
 ศาสดา ฯ 
      ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขา 
 พระองค มีพระผูมีพระภาคเปนเหตุ มีพระผูมีพระภาคเปนแบบอยาง มีพระผูมี- 
 *พระภาคเปนที่พึงอาศัย ขอไดโปรดเถิดพระพุทธเจาขา เนื้อความแหงพระภาษิตนี้ 
 แจมแจงเฉพาะพระผูมีพระภาคเทานั้น ภิกษุทั้งหลายฟงตอพระผูมีพระภาคแลว 
 จักทรงจําไว ฯ 
      [๓๕๑] พ. ดูกรอานนท สาวกไมควรจะติดตามศาสดาเพียงเพ่ือฟง 
 สุตตะ เคยยะ และไวยากรณเลย นั่นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทั้งหลายอันพวก 
 เธอสดับแลว ทรงจําแลว คลองปากแลว เพงตามดวยใจแลว แทงตลอดดีแลว 
 ดวยความเห็น เปนเวลานาน ดกูรอานนท แตสาวกควรจะใกลชิดติดตามศาสดา 
 เพ่ือฟงเร่ืองราวเห็นปานฉะน้ี ซ่ึงเปนเร่ืองขัดเกลากเิลสอยางยิ่ง เปนที่สบายแก 
 การพิจารณาทางใจ เปนไปเพ่ือความเบ่ือหนายสวนเดยีว เพ่ือความกําหนัด เพ่ือ 
 ดับกิเลส เพ่ือสงบกิเลส เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน คือ 
 เร่ืองมักนอย เร่ืองยินดีของของตน เร่ืองความสงัด เร่ืองไมคลุกคลี เร่ืองปรารภ 



 ความเพียร เร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ เร่ืองปญญา เร่ืองวิมุตติ เร่ืองวิมุตติญาณ- 
 *ทัสสนะ ฯ 
      ดูกรอานนท เมื่อเปนเชนนั้น จะมีอุปททวะของอาจารยอุปททวะของศิษย 
 อุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรย ฯ 
      [๓๕๒] ดูกรอานนท ก็อุปททวะของอาจารยยอมมไีดอยางไร ดูกร 
 อานนท ศาสดาบางทานในโลกน้ี ยอมพอใจเสนาสนะอันสงดั คือ ปา โคนไม 
 ภูเขา ซอกเขา ถํ้าบนภูเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจงและลอมฟาง เมื่อศาสดานั้น 
 หลีกออกแลวอยางนั้นอยู พวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท 
 จะพากันเขาไปหา เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท พากัน 
 เขาไปหาแลว ศาสดาน้ันจะปรารถนาอยางหมกมุน จะถึงความวุนวาย จะเวียนมา 
 เพ่ือความเปนผูมักมาก ดกูรอานนท ศาสดาน้ีเรียกวา อาจารยมีอุปททวะดวย 
 อุปททวะของอาจารย อกุศลธรรมอันลามกเศราหมอง เปนเหตุเกิดในภพใหม 
 มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนที่ต้ังแหงชาติ ชรา มรณะตอไป 
 ไดฆาศาสดาน้ันเสียแลว ดูกรอานนท อยางนีแ้ล อุปททวะของอาจารยยอมมีได ฯ 
      [๓๕๓] ดูกรอานนท ก็อุปททวะของศิษยยอมมีไดอยางไร ดูกรอานนท 
 สาวกของศาสดาน้ันแล เมื่อเพ่ิมพูนวิเวกตามศาสดานั้น ยอมพอใจเสนาสนะ 
 อันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้าบนภูเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง 
 และลอมฟาง เมื่อสาวกน้ันหลกีออกแลวอยางนั้นอยู พวกพราหมณและคฤหบดี 
 ชาวนิคมและชาวชนบท จะพากันเขาไปหา เมือ่พวกพราหมณและคฤหบด ี
 ชาวนิคมและชาวชนบท พากันเขาไปหาแลว สาวกน้ันจะปรารถนาอยางหมกมุน 
 จะถึงความวุนวาย จะเวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก ดูกรอานนท สาวกน้ีเรียกวา 
 ศิษยมีอุปททวะดวยอุปททวะของศิษย อกุศลธรรมอันลามก เศราหมอง เปนเหตุ 
 เกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนที่ต้ังแหงชาติ ชรา 
 มรณะตอไป ไดฆาสาวกน้ันเสียแลว ดูกรอานนท อยางนี้แลอุปททวะของศิษย 
 ยอมมีได ฯ 
      [๓๕๔] ดูกรอานนท ก็อุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรยยอมมีได 
 อยางไร ดูกรอานนท ตถาคตอุบัติในโลกน้ี ไดเปนผูไกลจากกิเลส รูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปดี รูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษที่ควรฝก 
 อยางหาคนอื่นยิ่งกวามิได เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูต่ืนแลว 
 เปนผูแจกธรรม ตถาคตนั้นยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา 
 ซอกเขา ถํ้าบนภูเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง และลอมฟาง เมื่อตถาคตน้ันหลีก 
 ออกแลวอยางนั้นอยู พวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท จะพา 
 กันเขาไปหา เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท พากัน 



 เขาไปหาแลว ตถาคตนั้นยอมไมปรารถนาอยางหมกมุน ไมถึงความวุนวาย ไม 
 เวียนมาเพ่ือความเปนผูมกัมาก ดูกรอานนท สวนสาวกของตถาคตผูศาสดานั่นแล 
 เมื่อเพ่ิมพูนวิเวกตามตถาคตผูศาสดา ยอมพอใจเสนาสนะอนัสงัด คือ ปา โคนไม 
 ภูเขา ซอกเขา ถํ้าบนภูเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง และลอมฟาง เมื่อสาวกน้ัน 
 หลีกออกแลวอยางนั้นอยู พวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท 
 จะพากันเขาไปหา เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท พา 
 กันเขาไปหาแลว สาวกน้ันยอมปรารถนาอยางหมกมุน ถึงความวุนวาย เวียนมา 
 เพ่ือความเปนผูมักมาก ดกูรอานนท สาวกน้ีเรียกวาผูประพฤติพรหมจรรยมีอุปททวะ 
 ดวยอุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรย อกุศลธรรมอันลามก เศราหมอง เปนเหตุ 
 เกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนที่ต้ังแหงชาติ ชรา 
 มรณะตอไป ไดฆาสาวกน้ันเสียแลว ดูกรอานนท อยางนี้แล อุปททวะของผู 
 ประพฤติพรหมจรรยยอมมไีด ฯ 
      ดูกรอานนท ในอุปททวะทั้ง ๓ นั้น อุปททวะของผูประพฤติพรหมจรรยนี้ 
 มีวิบากเปนทุกข มีวิบากเผ็ดรอนกวาอุปททวะของอาจารยและอุปททวะของศิษย 
 ทั้งเปนไปเพ่ือความตกตํ่าดวย ดูกรอานนท เพราะฉะน้ันแล พวกเธอจงเรียกรอง 
 เราดวยความเปนมิตร อยาเรียกรองเราดวยความเปนขาศึก ขอนั้นจักเปนไปเพ่ือ 
 ประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสขุแกพวกเธอตลอดกาลนาน ฯ 
      [๓๕๕] ดูกรอานนท ก็เหลาสาวกยอมเรียกรองศาสดาดวยความเปน 
 ขาศึก ไมใชเรียกรองดวยความเปนมิตรอยางไร ดูกรอานนท ศาสดาในธรรม 
 วินัยนี้ เปนผูอนุเคราะห แสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรม 
 แกสาวกทั้งหลายวา นี่เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ นี่เพ่ือความสุขแกพวกเธอ 
 เหลาสาวกของศาสดาน้ันไมฟงดวยดี ไมเงี่ยโสตสดับ ไมต้ังจิตรับรูและประพฤติ 
 หลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา ดูกรอานนท อยางนี้แลเหลาสาวกช่ือวาเรียกรอง 
 ศาสดาดวยความเปนขาศึก ไมใชเรียกรองดวยความเปนมติร ฯ 
      [๓๕๖] ดูกรอานนท ก็เหลาสาวกยอมเรียกรองศาสดาดวยความเปนมิตร 
 ไมใชเรียกรองดวยความเปนขาศึกอยางไร ดกูรอานนท ศาสดาในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูอนุเคราะห แสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวก 
 ทั้งหลายวา นี่เพ่ือประโยชนเกือ้กูลแกพวกเธอ นี่เพ่ือความสุขแกพวกเธอ เหลา 
 สาวกของศาสดาน้ัน ยอมฟงดวยดี เงีย่โสตสดับ ต้ังจิตรับรูและไมประพฤติ 
 หลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา ดูกรอานนท อยางนี้แล เหลาสาวกช่ือวาเรียกรอง 
 ศาสดาดวยความเปนมิตร ไมใชเรียกรองดวยความเปนขาศึก ฯ 
      ดูกรอานนท เพราะฉะน้ันแล พวกเธอจงเรียกรองเราดวยความเปนมิตร 
 อยาเรียกรองดวยความเปนขาศึก ขอนั้นจักเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกลู เพ่ือความ 



 สุขแกพวกเธอตลอดกาลนาน ดูกรอานนท เราจักไมประคับประคองพวกเธอ 
 เหมือนชางหมอประคับประคองภาชนะดินดบิที่ยังดิบๆ อยู เราจักขมแลวๆ 
 จึงบอก จักยกยองแลวๆ จึงบอก ผูใดมีแกนสาร ผูนั้นจักต้ังอยู ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยนิด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                      จบ มหาสุญญตสูตร ที่ ๒ 
                         -------------- 
                   ๓. อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร (๑๒๓) 
      [๓๕๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวันอารามของอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ภิกษุมากดวยกันกลับจากบิณฑบาต 
 ภายหลังเวลาอาหารแลว นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลา เกิดขอสนทนากันขึ้น 
 ในระหวางดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรยจริง ไมนาเปนไปไดเลย 
 ขอที่พระตถาคตมีอิทธานุภาพมาก ซ่ึงเปนเหตุใหทรงทราบพระพุทธเจาในอดีต 
 ผูปรินิพพานแลว ทรงตัดปปญจธรรมแลว ทรงตัดตอวัฏฏะแลว ทรงครอบงํา 
 วัฏฏะแลว ทรงลวงทุกขทั้งปวงแลว วาพระผูมีพระภาคนั้นๆ มีพระชาติอยางนี้บาง 
 มีพระนามอยางนี้บาง มีโครตอยางนี้บาง มีศีลอยางนี้บาง มธีรรมอยางนี้บาง 
 มีปญญาอยางนี้บาง มีวิหารธรรมอยางนี้บาง มีวิมุตติอยางนี้บาง เมื่อภิกษุเหลานั้น 
 สนทนากันอยางนี้ ทานพระอานนทไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นดังนี้วา ดูกรทานผูมีอาย ุ
 ทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลาย ทั้งนาอัศจรรยและประกอบดวยธรรมนาอศัจรรย 
 พระตถาคตทั้งหลาย ทั้งไมนาเปนไปไดและประกอบดวยธรรมไมนาเปนไปได 
 ขอสนทนากันในระหวางของภิกษุเหลานั้น คางอยูเพียงเทานี ้ฯ 
      [๓๕๘] ขณะน้ันแล พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสถานที่ทรงหลีกเรน 
 อยูในเวลาเย็น เสด็จเขาไปยังอปุฏฐานศาลานั้นแลวจึงประทบัน่ัง ณ อาสนะที่เขา 
 แตงต้ังไว แลวตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอนั่ง 
 ประชุมสนทนาเร่ืองอะไรกัน และพวกเธอสนทนาเร่ืองอะไรกันในระหวางคาง 
 อยูแลว ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ณ โอกาสนี้ พวกขาพระองค 
 กลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหารแลว นั่งประชุมกันในอุปฏฐานศาลา เกิด 
 ขอสนทนากันขึ้นในระหวางดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย นาอัศจรรยจริง 
 ไมนาเปนไปไดเลย ขอที่พระตถาคตมีอิทธานุภาพมาก ซ่ึงเปนเหตุใหทรงทราบ 
 พระพุทธเจาในอดีต ผูปรินิพพานแลว ทรงตัดปปญจธรรมแลว ทรงตัดตอวัฏฏะ 
 แลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ทรงลวงทุกขทัง้ปวงแลว วาพระผูมีพระภาคนั้นๆ 



 มีพระชาติอยางนี้บาง มีพระนามอยางนี้บาง มีพระโครตอยางนี้บาง มีศีลอยางนี้บาง 
 มีธรรมอยางนีบ้าง มีปญญาอยางนี้บาง มีวิหารธรรมอยางนี้บาง มีวิมุตติอยางนี้บาง 
 ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพวกขาพระองคสนทนากันอยางนี้ ทานพระอานนท 
 ไดกลาวกะพวกขาพระองคดงันี้วา ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลาย 
 ทั้งนาอัศจรรยและประกอบดวยธรรมนาอัศจรรย พระตถาคตทั้งหลาย ทั้งไมนา 
 เปนไปไดและประกอบดวยธรรมไมนาเปนไปได ขาแตพระองคผูเจริญ ขอสนทนา 
 กันในระหวางของพวกขาพระองคคางอยูเทานี้แล พอดีพระผูมีพระภาคก็เสด็จ 
 มาถึง ฯ 
      [๓๕๙] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท 
 ถากระนั้นแล ขอธรรมอันไมนาเปนไปได อนันาอัศจรรยของตถาคต จงแจมแจง 
 กะเธอยิ่งกวาประมาณเถิด ฯ 
      [๓๖๐] ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับ 
 รับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท พระโพธิสัตวมีสติ 
 สัมปชัญญะ ไดเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองค 
 ก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๖๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ไดสถิตอยูใน 
 หมูเทวดาชั้นดสุิต ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา 
 เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอศัจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๖๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท พระโพธิสัตวไดสถิตอยูในหมูเทวดาชั้นดุสิต 
 จนตลอดอายุ ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี ้ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรม 
 ไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๖๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ จุติจากหมู 
 เทวดาชั้นดุสิตแลวลงสูพระครรภพระมารดา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี ้
 ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูม-ี 
 *พระภาค ฯ 
      [๓๖๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใดพระโพธิสัตวจุติจากหมูเทวดา 
 ชั้นดุสิตลงสูพระครรภพระมารดา ในกาลน้ัน แสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได 
 ลวงเสียซ่ึงเทวานุภาพของเหลาเทวดา ยอมปรากฏในโลก พรอมทั้งเทวดา 
 มารพรหม และในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะและพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและ 



 มนุษย แมในโลกันตริกนรก ซ่ึงไมใชที่เปดเผย มีแตความมดืมิด ซ่ึงดวงจันทร 
 ดวงอาทิตย มีอิทธานุภาพมากอยางนี้ สองแสงไปไมถึง ก็ยงัปรากฏแสงสวาง 
 อยางโอฬารหาประมาณมิได ลวงเสียซ่ึงเทวานุภาพของเหลาเทวดา ดวยแสงสวาง 
 นั้น แมหมูสัตวผูอุบัติในนรกน้ัน ก็รูกันวา แมสัตวเหลาอื่นก็มีเกิดในที่นี้ อนึ่ง 
 หมื่นโลกธาตุนี้ยอมสะเทื้อน สะทาน หว่ันไหว และแสงสวางอยางโอฬาร 
 หาประมาณมิได ลวงเสียซ่ึงเทวานุภาพของเหลาเทวดา ยอมปรากฏในโลก ขาแต 
 พระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได 
 นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๖๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระ 
 ครรภพระมารดาแลว ในกาลนั้น เทวบุตรทั้ง ๔ จะใกลชิดพระโพธิสัตวถวาย 
 อารักขาใน ๔ ทิศ ดวยคิดวา มนุษย หรืออมนุษย หรือใครๆ อยาไดเบียด 
 เบียนพระโพธิสัตว หรือพระมารดาของพระโพธิสัตวเลย ขาแตพระองคผูเจริญ 
 แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของ 
 พระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๖๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ 
 พระมารดาแลว ในกาลน้ัน พระมารดาของพระโพธิสัตวจะเปนผูมีศีลโดยปรกติ คือ 
 เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร 
 เวนขาดจากมสุาวาท เวนขาดจากฐานะเปนทีต้ั่งแหงความประมาท เพราะด่ืมน้ําเมา 
 คือสุราและเมรัย ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา 
 เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอศัจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๖๗] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ 
 พระมารดาแลว ในกาลน้ัน พระมารดาของพระโพธิสัตว มิไดมีพระหฤทัยใฝฝน 
 กามคุณในบุรุษเกิดขึ้น และจะเปนผูไมถูกบุรุษไรๆ ที่มีจิตกําหนัดแลวลวงเกินได 
 ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี ้ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได 
 นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๖๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ 
 พระมารดาแลว ในกาลน้ัน พระมารดาของพระโพธิสัตวจะเปนผูไดเบญจกามคุณ 
 คือ พระนางจะเพรียบพรอม พร่ังพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรออยู ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย 



 ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๖๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ 
 พระมารดาแลว ในกาลน้ัน พระมารดาของพระโพธิสัตว ไมมีพระโรคาพาธไรๆ 
 เกิดขึ้น จะมีความสุข ไมลําบากพระกาย และจะทรงเห็นพระโพธิสัตวประทับอยู 
 ภายในพระอุทร มีพระอวัยวะนอยใหญครบ มีอินทรียไมเสือ่มโทรมได เปรียบ 
 เหมือนแกวไพฑูรยงามโชติชวงแปดเหลี่ยม อันเขาเจียระไนดีแลว ในแกวน้ัน 
 เขารอยดายสีเขียว หรือสีเหลืองออน สีแดง สีขาว สีเหลืองแก เขาไว 
 บุรุษผูมีตาดี วางแกวน้ันในมอื พึงเห็นชัดไดวา แกวไพฑูรยนี้งามโชติชวง 
 แปดเหลี่ยม อนัเขาเจียระไนดีแลว ในแกวน้ัน เขารอยดายสีเขียว หรือสีเหลือง 
 ออน สีแดง สีขาว สีเหลืองแก เขาไว ฉันใด ดูกรอานนท ฉันนัน้เหมือน 
 กันแล ในกาลใด พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว ในกาลนั้น 
 พระมารดาของพระโพธิสัตว ไมมีพระโรคาพาธไรๆ เกิดขึ้น จะมีความสุข ไม 
 ลําบากพระกาย และจะทรงเห็นพระโพธิสัตวประทับอยูภายในพระอุทร มีพระ 
 อวัยวะนอยใหญครบ มีอินทรียไมเสือ่มโทรมได ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ 
 ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระ 
 ผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๗๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท เมื่อพระโพธิสัตวประสูตรแลวได ๗ วัน 
 พระมารดาของพระโพธิสัตวจะเสด็จสวรรคต จะเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต ขาแต 
 พระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได 
 นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๗๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท พระมารดาของพระโพธิสัตว จะประสูติ 
 โพธิสัตว ไมเหมือนอยางหญิงอื่นๆ ที่ครองครรภดวยทอง ๙ เดือน หรือ ๑๐ 
 เดือนแลวจึงคลอด คือ พระนางจะทรงครองพระโพธิสัตวดวยพระอุทร ๑๐ เดือน 
 ถวนแลวจึงประสูติ ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา 
 เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอศัจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๗๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท พระมารดาของพระโพธิสัตว จะประสูติพระ 
 โพธิสัตวไมเหมือนอยางหญิงอื่นๆ ที่นั่งหรือนอนคลอด คือ พระนางจะประทับ 
 ยืนทาเดยีวแลวประสูติพระโพธิสัตว ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองค 
 ก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 



      [๓๗๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตวประสูติจากพระอุทร 
 ของพระมารดา ในกาลน้ัน พวกเทวดาจะรับกอน พวกมนุษยจะรับทีหลัง ขาแต 
 พระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได 
 นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๗๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตวประสูติจากพระอุทร 
 ของพระมารดา ในกาลน้ัน พระโพธิสัตวยังไมทันถึงแผนดนิ เทวบุตรทั้ง ๔ ก็รับ 
 แลววางลงตรงพระพักตรพระมารดาใหทรงหมายรูวา ขอพระเทวีจงมีพระทัยยินด ี
 เถิด พระโอรสของพระองคผูมีศักดิ์มากเสดจ็อุปบัติแลว ขาแตพระองคผูเจริญ 
 แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของ 
 พระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๗๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตวประสูติจากพระ 
 อุทรของพระมารดา ในกาลนั้น พระองคยอมประสูติอยางบริสุทธิ์แท คือ ไม 
 แปดเปอนดวยน้ํา ดวยเสมหะ ดวยเลอืด ดวยน้ําเหลือง ดวยของไมสะอาดไรๆ 
 นับวาหมดจดบริสุทธิ์ เปรียบเหมือนแกวมณทีี่เขาวางลงบนผากาสิกพัสตร ยอม 
 ไมเปอนผากาสิกพัสตร แมผากาสิกพัสตรก็ไมเปอนแกวมณี นั่นเพราะเหตุไร 
 เพราะของทั้งสองอยางบริสุทธิ์ ฉันใด ดูกรอานนท ฉันนั้นเหมือนกันแล ใน 
 กาลใด พระโพธิสัตวประสูติจากพระอุทรของพระมารดา ในกาลน้ัน พระองค 
 ยอมประสูติอยางบริสุทธิ์แท คือ ไมแปดเปอนดวยน้ํา ดวยเสมหะ ดวยเลอืด 
 ดวยน้ําเหลือง ดวยของไมสะอาดไรๆ นับวาหมดจดบริสุทธิ์ ขาแตพระองคผูเจริญ 
 แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของ 
 พระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๗๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตวประสูติจากพระ 
 อุทรของพระมารดา ในกาลนั้น ธารน้ํา ๒ สายยอมปรากฏจากอากาศ สายหนึ่ง 
 เปนธารน้ําเย็น สายหนึ่งเปนธารน้ําอุน เปนเครื่องทําการสนานพระโพธิสัตวและ 
 พระมารดา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรม 
 ไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๗๗] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท พระโพธิสัตวในบัดดลที่ประสูติ ก็ประทับ 
 พระยุคลบาทอันเสมอบนแผนดิน แลวบายพระพักตรสูทิศอุดร เสด็จดําเนินไป 



 ดวยยางพระบาท ๗ กาว เมื่อเทพบุตรกั้นเศวตฉัตรตามไป พระองคจะทรงเหลียว 
 ดูทิศทั้งปวง และทรงเปลงพระวาจาอยางผูองอาจวา เราเปนผูเลิศในโลก เราเปน 
 ผูเจริญที่สุดในโลก เราเปนผูประเสริฐสุดในโลก ชาตินี้เปนชาติที่สุด บัดน้ี 
 ความเกิดใหมยอมไมมี ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา 
 เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอศัจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๗๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ดูกรอานนท ในกาลใด พระโพธิสัตวประสูติจากพระอุทร 
 ของพระมารดา ในกาลน้ัน แสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได ลวงเสียซ่ึง 
 เทวานุภาพของเหลาเทวดา ยอมปรากฏในโลก พรอมทั้งเทวดา มาร พรหม 
 และในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะและพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย แม 
 ในโลกันตริกนรก ซ่ึงไมใชที่เปดเผย มีแตความมืดมิด ซ่ึงดวงจันทรดวงอาทิตย 
 มีอิทธานุภาพมากอยางนี้ สองแสงไปไมถึง ก็ยังปรากฏแสงสวางอยางโอฬารหา 
 ประมาณมิได ลวงเสียซ่ึงเทวานุภาพของเหลาเทวดา ดวยแสงสวางนั้น แมหมู 
 สัตวผูอุปบัติในนรกน้ัน ก็รูกันวา แมสัตวเหลาอื่นก็มีเกิดในที่นี้ อนึ่ง หมื่นโลก 
 ธาตุนี้ยอมสะเทื้อน สะทาน หว่ันไหว และแสงสวางอยางโอฬารหาประมาณมิได 
 ลวงเสียซ่ึงเทวานุภาพของเหลาเทวดา ยอมปรากฏในโลก ขาแตพระองคผูเจริญ 
 แมขอนี้ ขาพระองคก็ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของ 
 พระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เพราะฉะน้ันแล เธอจง 
 ทรงจําธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของตถาคต แมนี้ไวเถิด ดูกรอานนท 
 ในเร่ืองนี้ เวทนาของตถาคต ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป 
 สัญญาของตถาคต ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป วิตกของ 
 ตถาคต ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป ดูกรอานนท แม 
 ขอนี้แล เธอก็จงทรงจําไวเถิดวา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของ 
 ตถาคต ฯ 
      ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอที่เวทนาของพระผูม ี
 พระภาค ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป สัญญาของพระผูม ี
 พระภาค ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป วิตกของพระผูม ี
 พระภาค ปรากฏเกิดขึ้น ปรากฏต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป นี้ ขาพระองคก็จะ 
 ทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของพระผูมีพระภาค ฯ 
      ทานพระอานนทกลาวคํานีจ้บแลว พระศาสดาไดทรงโปรดปราน ภิกษุ 
 เหลานั้นตางชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระอานนทแล ฯ 
                    จบ อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร ที่ ๓ 



                       --------------- 
                 ๔. พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร (๑๒๔) 
      [๓๘๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง ทานพระพักกุลเถระอยูที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปนสถานที ่
 พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล ปริพาชกชื่ออเจละ 
 กัสสป ผูเปนสหายของทานพระพักกุละ คร้ังเปนคฤหัสถ ในกาลกอน เขาไป 
 หาทานพระพักกุละถึงที่อยู คร้ันแลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระพักกุละ คร้ัน 
 ผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง พอ 
 นั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระพักกุละดังนี้วา ขาแตทานพระพักกุละ ทาน 
 บวชมานานเทาไรแลว ฯ 
      ทานพระพักกุละตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราบวชมา ๘๐ พรรษาแลว ฯ 
      อเจล. ขาแตทานพระพักกุละ ชั่ว ๘๐ ปนี้ ทานเสพเมถุนธรรมกี่คร้ัง ฯ 
      [๓๘๑] พักกุล. ดูกรกัสสปผูมีอายุ ทานไมควรถามเราอยางนั้นเลย 
 แตควรจะถามเราอยางนี้วา ก็ชัว่ ๘๐ ปนี้ กามสัญญาเคยเกดิขึ้นแกทานกี่คร้ัง 
 ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา ไมรูสึกกามสัญญาเคยเกดิขึ้น ฯ 
      อเจล. ขอทีท่านพระพักกุละ ไมรูสึกกามสญัญาเคยเกดิขึน้ ชั่วเวลา 
 ๘๐ พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย 
 ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ 
      พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา เราไมรูสึก 
 พยาบาทสัญญาเคยเกิดขึ้น ฯ 
      อเจล. ขอทีท่านพระพักกุละ ไมรูสึกพยาบาทสัญญาเคยเกดิขึ้นชั่วเวลา 
 ๘๐ พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย 
 ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ 
      พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา เราไมรูสึก 
 วิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้น ฯ 
      อเจล. ขอทีท่านพระพักกุละ ไมรูสึกวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นชั่วเวลา ๘๐ 
 พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย 
 ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ 
      [๓๘๒] พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เมือ่เราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา 
 เราไมรูสึกกามวิตกเคยเกดิขึ้น ฯ 
      อเจล. ขอทีท่านพระพักกุละ ไมรูสึกกามวติกเคยเกดิขึ้นชัว่เวลา ๘๐ 
 พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย 
 ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ 



      พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา เราไมรูสึก 
 พยาบาทวิตก ... วิหิงสาวิตกเคยเกิดขึ้น ฯ 
      อเจล. ขอทีท่านพระพักกุละ ไมรูสึกวิหิงสาวิตกเคยเกดิขึน้ชั่วเวลา ๘๐ 
 พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย 
 ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ 
      [๓๘๓] พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เมือ่เราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา 
 เราไมรูสึกยินดคีหบดีจีวร ฯ 
      อเจล. ขอทีท่านพระพักกุละ ไมรูสึกยินดีคหบดีจีวรชั่วเวลา ๘๐ พรรษา 
 นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอศัจรรย ของทาน 
 พระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ 
      พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา ไมรูจักใช 
 ศาตราตัดจีวร ... ไมรูจักใชเข็มเย็บจีวร ... ไมรูจักใชเคร่ืองยอมจีวร ... ไมรูจัก 
 เย็บจีวรในสะดึง ... ไมรูจักจัดทําจีวรของเพ่ือนภิกษุรวมประพฤติพรหมจรรยดวย 
 กัน ... ไมรูสึกยินดีกิจนิมนต ... ไมรูสึกเคยเกิดจิตเห็นปานนี้วา ขอใครๆ พึง 
 นิมนตเราเถิด ... ไมรูจักนั่งในละแวกบาน ... ไมรูจักฉันอาหารในละแวกบาน ... 
 ไมรูจักถือเอานมิิตของมาตุคามโดยอนุพยัญชนะ ... ไมรูจักแสดงธรรมแกมาตุคาม 
 แมที่สุดคาถา ๔ บาท ... ไมรูจักเขาไปสูสํานกัของภิกษุณี ... ไมรูจักแสดงธรรม 
 แกภิกษุณี ... ไมรูจักแสดงธรรมแกสิกขมานา ... ไมรูจักแสดงธรรมแกสามเณรี ... 
 ไมรูจักใหบรรพชา ... ไมรูจักใหอุปสมบท ... ไมรูจักใหนิสสัย ... ไมรูจักใช 
 สามเณรอุปฏฐาก ... ไมรูจักอาบน้ําในเรือนไฟ ... ไมรูจักใชจุณอาบน้ํา ... ไมรูจัก 
 ยินดีการนวดฟนตัวของเพ่ือนภิกษุรวมประพฤติพรหมจรรยดวยกัน ... ไมรูจักเคย 
 เกิดอาพาธที่สดุแมชั่วขณะรีดนมโคสําเร็จ ... ไมรูจักฉันยาทีสุ่ดแมชิ้นเสมอ ... 
 ไมรูจักอิงพนัก ... ไมรูจักสําเร็จการนอน ฯ 
      อเจล. ขอทีท่านพระพักกุละ ไมรูจักสําเร็จการนอนชั่วเวลา ๘๐ พรรษา 
 นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอศัจรรย ของทาน 
 พระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ 
      [๓๘๔] ดูกรทานผูมีอายุ เมื่อเราบวชมาตลอด ๘๐ พรรษา ไมรูจักจํา- 
 *พรรษาในเสนาสนะใกลเขตบาน ฯ 
      อเจล. ขอทีท่านพระพักกุละ ไมรูจักจําพรรษาในเสนาสนะใกลเขตบาน 
 ชั่วเวลา ๘๐ พรรษา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจาํไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได 
 นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ 
      พักกุล. ดูกรทานผูมีอายุ เราไดเปนผูยังมกีิเลสตองรณรงคฉันบิณฑบาต 
 ของชาวแวนแควนเพียง ๗ วันเทานั้น ตอวันที่ ๘ พระอรหัตผลจึงเกดิขึ้น ฯ 



      อเจล. ขอทีท่านพระพักกุละ ไดเปนผูยังมกีิเลสตองรณรงคฉันบิณฑบาต 
 ของชาวแวนแควนเพียง ๗ วันเทานั้น ตอวันที่ ๘ จึงเกิดพระอรหัตผลขึ้น นี้ 
 พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นาอัศจรรย ของ 
 ทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ 
      [๓๘๕] อเจล. ขาแตทานพระพักกุละ ขอขาพเจาพึงไดบรรพชา ได 
 อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิด ฯ 
      ปริพาชกชื่ออเจละ กัสสป ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในพระธรรม 
 วินัยนี้แลวแล ก็แหละทานพระกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน เปนผูผูเดยีวหลีกออก 
 ไมประมาท มคีวามเพียร สงตนไปในธรรมอยู ไมชาเทาไร ก็ไดเขาถึงประโยชน 
 ที่กุลบุตรทั้งหลาย ผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ อันไมมี 
 ประโยชนอื่นยิง่กวา เปนที่สุดแหงพรหมจรรย ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง 
 ในปจจุบันอยู ไดรูดวยปญญาอันยิ่งกวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
 กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กจิอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แลทานพระกัสสป 
 ไดเปนพระอรหันตองคหน่ึงแลว ฯ 
      [๓๘๖] คร้ันสมัยตอมา ทานพระพักกุละ ถือลูกดาลเขาไปยังวิหารทุกๆ 
 หลัง แลวกลาวอยางนี้วา นิมนตทานผูมีอายุออกมาเถิดๆ วันนี้จักเปนวัน 
 ปรินิพพานของเรา ฯ 
      ทานพระกัสสปกลาววา ขอที่ทานพระพักกุละ ถือลูกดาลเขาไปยังวิหาร 
 ทุกๆ หลัง แลวกลาวอยางนี้วา นิมนตทานผูมอีายุออกมาเถิดๆ วันนี้จักเปน 
 วันปรินิพพานของเรา นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได 
 นาอัศจรรย ของทานพระพักกุละ ประการหนึ่ง ฯ 
      [๓๘๗] คร้ังนั้นแล ทานพระพักกุละ นั่งปรินิพพานแลวในทามกลาง 
 ภิกษุสงฆ ฯ 
      ทานพระกัสสปกลาววา ขอที่ทานพระพักกุละนั่งปรินิพพานแลวในทาม 
 กลางภิกษุสงฆ นี้ พวกขาพเจาจะทรงจําไววา เปนธรรมไมนาเปนไปได นา 
 อัศจรรยของทานพระพักกุละ อีกประการหนึ่ง ฯ 
                  จบ พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร ที่ ๔ 
                       -------------- 
                      ๕. ทันตภูมิสูตร (๑๒๕) 
      [๓๘๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปน 
 สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้นแล สมณุท- 
 *เทสอจิรวตะอยูในกระทอมในปา คร้ังนั้น พระราชกุมารชยเสนะ ทรงพระดําเนิน 



 ทอดพระชงฆเที่ยวเลนไปโดยลําดับ เขาไปหาสมณุทเทสอจิรวตะถึงที่อยู คร้ันแลว 
 ไดตรัสทักทายปราศรัยกับสมณุทเทสอจิรวตะ คร้ันผานคําทกัทายปราศรัย พอให 
 ระลึกถึงกันไปแลว ไดประทับน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๓๘๙] พระราชกุมารชยเสนะ พอประทับน่ังเรียบรอยแลว ไดรับส่ัง 
 กะสมณุทเทสอจิรวตะดังนี้วา ขาแตทานอัคคิเวสสนะผูเจริญ ขาพเจาไดสดบัมา 
 ดังนี้วา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู 
 พึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิตได ฯ 
      สมณุทเทสอจิรวตะถวายพระพรวา ดูกรพระราชกุมาร ขอนั้นถูกตอง 
 แลวๆ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู 
 พึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิตได ฯ 
      ช. ดีแลว ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามท่ีไดสดับ ตามที่ได 
 ศึกษามาแกขาพเจาเถิด ฯ 
      [๓๙๐] อ. ดูกรพระราชกุมาร อาตมภาพไมอาจจะแสดงธรรมตามที่ได 
 สดับ ตามที่ไดศึกษามาแกพระองคได เพราะถาอาตมภาพพึงแสดงธรรมตามที่ได 
 สดับ ตามที่ไดศึกษามาแกพระองค และพระองคไมทรงทราบอรรถแหงภาษิตของ 
 อาตมภาพได ขอนั้นจะเปนความยาก จะเปนความลําบากของอาตมภาพ ฯ 
      ช. ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามที่ไดสดับ ตามที่ได 
 ศึกษามาแกขาพเจาเถิด บางทีขาพเจาจะพึงทราบอรรถแหงภาษิตของทานอัคคิ- 
 *เวสสนะได ฯ 
      อ. ดูกรพระราชกุมาร อาตมภาพจะพึงแสดงธรรมตามที่ไดสดับ ตามที่ 
 ไดศึกษามาแกพระองค ถาพระองคทรงทราบอรรถแหงภาษิตของอาตมภาพได 
 นั่นเปนความด ีถาไมทรงทราบ ขอพระองคพึงดํารงอยูในภาวะของพระองคตามที่ 
 ควรเถิด อยาไดซักถามอาตมภาพในธรรมนั้นใหยิ่งขึ้นไปเลย ฯ 
      ช. ขอทานอัคคิเวสสนะโปรดแสดงธรรมตามที่ไดสดับ ตามที่ไดศึกษามา 
 แกขาพเจาเถิด ถาขาพเจาทราบอรรถแหงภาษิตของทานอัคคิเวสสนะได นั่นเปน 
 ความดี ถาไมทราบ ขาพเจาจักดํารงอยูในภาวะของตนตามทีค่วร ขาพเจาจักไม 
 ซักถามทานอัคคิเวสสนะในธรรมนั้นใหยิ่งขึ้นไป ฯ 
      [๓๙๑] ลําดับน้ันแล สมณุทเทสอจิรวตะไดแสดงธรรมตามที่ไดสดับ 
 ตามที่ไดศึกษามาแกพระราชกุมารชยเสนะ เมือ่สมณุทเทสอจิรวตะกลาวแลว 
 อยางนั้น พระราชกุมารชยเสนะไดตรัสกะสมณุทเทสอจิรวตะดังนี้วา ขาแตทาน 
 อัคคิเวสสนะผูเจริญ ขอที่ภิกษุไมประมาท มคีวามเพียร สงตนไปในธรรมอยู 
 พึงสําเร็จเอกัคคตาแหงจิต นั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ตอนั้น พระราชกุมาร- 
 *ชยเสนะ ทรงประกาศความไมใชฐานะ ไมใชโอกาส แกสมณทุเทสอจิรวตะแลว 



 ทรงลุกขึ้นจากอาสนะเสด็จหลีกไป ฯ 
      คร้ังนั้นแล สมณุทเทสอจิรวตะ เมื่อพระราชกุมารชยเสนะเสด็จหลีกไป 
 แลวไมนาน จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ คร้ันแลวถวายอภิวาท 
 พระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว ไดกราบทูล 
 เร่ืองราวเทาที่ไดสนทนากับพระราชกุมารชยเสนะท้ังหมดนัน้แดพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๙๒] เมื่อสมณุทเทสอจิรวตะกราบทูลแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคได 
 ตรัสกะสมณุทเทสอจิรวตะดังนี้วา ดูกรอัคคิเวสสนะ พระราชกุมารจะพึงไดความ 
 ขอนั้นในภาษิตของเธอน้ีแตที่ไหน ขอที่ความขอนั้นเขารู เขาเห็น เขาบรรลุ 
 เขาทําใหแจงกนัไดดวยเนกขมัมะ แตพระราชกุมารชยเสนะยังอยูทามกลางกาม 
 ยังบริโภคกาม ถูกกามวิตกกิน ถูกความเรารอนเพราะกามเผา ยังขวนขวายในการ 
 แสวงหากาม จักทรงรู หรือจักทรงเห็น หรือจักทรงทําใหแจงความขอนั้นได 
 นั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ 
      [๓๙๓] ดูกรอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนชางที่ควรฝก หรือมาที่ควรฝก 
 หรือโคที่ควรฝก คูหน่ึงที่เขาฝกดี หัดดีแลว อกีคูหน่ึงเขาไมไดฝก ไมไดหัดเลย 
 ดูกรอัคคิเวสสนะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน ชางทีค่วรฝก หรือมาที่ควรฝก 
 หรือโคที่ควรฝก คูที่เขาฝกดี หัดดีแลวน้ัน อันเขาฝกแลว จึงเลียนเหตุการณ 
 ที่ฝกแลว สําเร็จภูมิที่ฝกแลวได ใชไหม ฯ 
      อ. ใช พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. สวนชางที่ควรฝก หรือมาที่ควรฝก หรือโคที่ควรฝก คูที่เขาไมไดฝก 
 ไมไดหัดแลวน้ัน อันเขาไมไดฝกเลย จะเลียนเหตุการณที่ฝกแลว สําเร็จภูมิที่ 
 ฝกแลว เหมือนอยางคูที่ฝกดี หัดดีแลวน้ัน ไดไหม ฯ 
      อ. ขอนี้หามิไดเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขอที่ความขอนั้นเขารู 
 เขาเห็น เขาบรรลุ เขาทําใหแจงกันไดดวยเนกขัมมะ แตพระราชกุมารชยเสนะ 
 ยังอยูทามกลางกาม ยังบริโภคกาม ถูกกามวิตกกิน ถูกความเรารอนเพราะกามเผา 
 ยังขวนขวายในการแสวงหากาม จักทรงรู หรือจักทรงเห็น หรือจักทรงทําใหแจง 
 ความขอนั้นได นั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ 
      [๓๙๔] ดูกรอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนภูเขาใหญไมหางไกลบานหรือ 
 นิคม สหาย ๒ คนออกจากบานหรือนิคมนั้นไปยังภูเขาลกูนัน้แลว จูงมือกันเขา 
 ไปยังที่ต้ังภูเขา คร้ันแลวสหายคนหน่ึง ยืนที่เชิงภูเขาเบ้ืองลาง อีกคนหน่ึงขึ้นไป 
 ขางบนภูเขา สหายที่ยืนตรงเชงิภูเขาขางลาง เอยถามสหายผูยืนบนภูเขานั้น 
 อยางนี้วา แนะเพ่ือน เทาที่เพ่ือนยืนบนภูเขานัน้ เพ่ือนเห็นอะไร สหายคนนั้น 
 ตอบอยางนี้วา เพ่ือนเอย เรายนืบนภูเขาแลวเห็นสวน ปาไม ภูมิภาค และ 



 สระโบกขรณีที่นาร่ืนรมย สหายขางลางกลาวอยางนี้วา แนะเพ่ือน ขอทีเ่พ่ือนยืน 
 บนภูเขาแลวเห็นสวน ปาไม ภูมิภาค และสระโบกขรณีที่นาร่ืนรมย นั่นไมใช 
 ฐานะ ไมใชโอกาสเลย สหายที่ยืนบนภูเขา จงึลงมายังเชิงเขาขางลางแลว 
 จูงแขนสหายคนนั้นใหขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้น ใหสบายใจครูหน่ึงแลว เอยถาม 
 สหายน้ันวา แนะเพ่ือน เทาที่เพ่ือนยืนบนภูเขาแลวเพ่ือนเห็นอะไร สหายคนนั้น 
 ตอบอยางนี้วา เพ่ือนเอย เรายนืบนภูเขาแลวแลเห็นสวน ปาไม ภูมิภาค และ 
 สระโบกขรณีที่นาร่ืนรมย สหายคนขึ้นไปกอนกลาวอยางนีว้า แนะเพ่ือน เราเพ่ิงรู 
 คําที่ทานกลาวอยางนี้วา เพ่ือนเอย ขอที่เพ่ือนยืนบนภูเขา แลวเห็นสวน ปาไม 
 ภูมิภาค และสระโบกขรณีที่นาร่ืนรมย นั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาสเลย เดีย๋วนี้ 
 เอง และสหายคนขึ้นไปทีหลังก็พูดวา เราก็เพ่ิงรูคําที่ทานกลาวอยางนี้วา แนะ 
 เพ่ือน เรายืนบนภูเขาแลวเห็นสวน ปาไม ภูมิภาค และสระโบกขรณีที่นา 
 ร่ืนรมย เดี๋ยวนีเ้หมือนกัน สหายคนขึ้นไปกอนจึงพูดอยางนี้วา สหายเอย ความ 
 เปนจริง เราถูกภูเขาใหญลูกนี้กั้นไว จึงไมแลเห็นสิ่งที่ควรเห็น นี้ ฉันใด ดูกร 
 อัคคิเวสสนะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล พระราชกุมารชยเสนะ ถูกกองอวิชชาใหญ 
 ยิ่งกวาภูเขาลูกนั้นกั้นไว บังไว ปดไว คลุมไวแลว พระราชกุมารชยเสนะนั้นแล 
 ยังอยูทามกลางกาม ยังบริโภคกาม ถูกกามวิตกกิน ถูกความเรารอนเพราะกามเผา 
 ยังขวนขวายในการแสวงหากาม จักทรงรู หรือทรงเห็น หรือทรงทําใหแจง 
 ซ่ึงความขอที่เขารู เขาเห็น เขาบรรลุ เขาทําใหแจงกันไดดวยเนกขมัมะ นัน่ไม 
 ใชฐานะที่มีได ดูกรอัคคิเวสสนะ ถาอุปมา ๒ ขอนี้จะพึงทําเธอใหแจมแจงแก 
 พระราชกุมารชยเสนะได พระราชกุมารชยเสนะจะพึงเลือ่มใสเธอ และเลือ่มใส 
 แลวจะพึงทําอาการของบุคคลผูเลื่อมใสตอเธออยางไมนาอัศจรรย ฯ 
      อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อุปมา ๒ ขอนี้จักทําขาพระองคใหแจมแจง 
 แกพระราชกุมารชยเสนะไดแตที่ไหน เพราะอุปมาอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ขาพระองค 
 ไมเคยไดสดับมาในกอน เหมอืนที่ไดสดับตอพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๙๕] พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมอืนพระราชามหากษัตริย 
 ผูทรงไดมูรธาภิเษกแลว ตรัสเรียกพรานผูชํานาญปาชางมารับส่ังวา มานี่แนะ 
 พอพรานเพ่ือนยาก ทานจงขีช่างหลวงเขาไปยังปาชาง เห็นชางปาแลว จงคลอง 
 มันไว ใหมั่นคงที่คอชางหลวงเถิด พรานผูชํานาญปาชางรับสนองพระราชโองการ 
 แลว จึงขึ้นชางหลวงเขาไปยังปาชาง เห็นชางปาแลว จึงคลองไวมั่นคงที่คอชาง 
 หลวง ชางหลวงจึงนําชางปานั้นออกมาสูทีก่ลางแจงได ดูกรอคัคิเวสสนะ เพียง 
 เทานี้แล ชางปาจึงมาอยูกลางแจง ธรรมดาชางปาทั้งหลายยงัหวงถ่ินคือปาชางอยู 
 พรานจึงกราบทูลเร่ืองนี้แดพระราชามหากษัตริยวา ขอเดชะ ชางปาของพระองคมา 
 อยูที่กลางแจงแลว พระพุทธเจาขา พระราชามหากษัตริยจึงตรัสเรียกควาญผูฝกชาง 



 มารับส่ังวา มานี่แนะ ควาญชางเพ่ือนยาก ทานจงฝกชางปา จงไปแกไขปรกติ 
 ของสัตวปา แกไขความดําริพลานของสัตวปา แกไขความกระวนกระวาย ความ 
 ลําบากใจ และความเรารอนใจของสัตวปา เพ่ือใหชางปาเชือกน้ันอภิรมยในแดน 
 บาน ใหบันเทิงในปรกติที่มนุษยตองการเถิด ควาญชางรับสนองพระราชโองการแลว 
 จึงฝงเสาตะลุงใหญในแผนดิน ลามคอชางปาไวมั่นคง เพ่ือแกไขปรกติของสัตวปา 
 แกไขความดําริพลานของสัตวปา แกไขความกระวนกระวาย ความลําบากใจ และ 
 ความเรารอนใจของสัตวปา เพ่ือใหชางปาเชือกน้ันอภิรมยในแดนบาน ใหบันเทิง 
 ในปรกติที่มนุษยตองการ ควาญชางยอมรองเรียกชางปาเชือกนั้นดวยวาจาซ่ึงไมมี 
 โทษ เสนาะหู ชวนใหรักใคร จับใจ เปนภาษาชาวเมือง อันคนสวนมาก 
 ปรารถนาและชอบใจเห็นปานนั้น ในเมื่อชางปาอันควาญชางรองเรียกอยูดวยวาจา 
 ซ่ึงไมมีโทษ เสนาะหู ชวนใหรักใคร จับใจ เปนภาษาชาวเมือง อันคนสวนมาก 
 ปรารถนาและชอบใจเห็นปานนั้นแลว จึงสําเหนียกดวยดี เงีย่โสตสดับ ต้ังจิต 
 รับรู ควาญชางจึงเพ่ิมอาหาร คือ หญาและน้ําใหชางนั้นยิ่งขึน้ ในเมื่อชางปารับ 
 อาหาร คือ หญาและน้ําของควาญชาง ควาญชางจึงมีความดําริอยางนี้วา คราวน้ี 
 ชางปาจักเปนอยูไดละ จึงใหชางนั้นทําการณยิ่งขึ้นดวยคําวา รับพอ ทิ้งพอ 
 ในเม่ือชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา รับทําตามโอวาทของควาญชางในการ 
 รับและการทิ้ง ควาญชางจึงใหชางนั้นทําการณยิ่งขึ้นดวยคําวา รุกพอ ถอยพอ ใน 
 เมื่อชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา รับทําตามโอวาทของควาญชางในการรุก 
 และการถอย ควาญชางจึงใหชางนั้นทําการยิ่งขึ้นดวยคําวา ยนืพอ เทาพอ 
 ในเม่ือชางของพระราชาเปนสัตวทําตามคํา รับทําตามโอวาทของควาญชางในการ 
 ยืนและการเทา ควาญชางจึงใหชางนั้นทําการณชื่ออาเนญชะยิ่งขึ้น คือ ผกูโลห 
 ใหญเขาที่งวงชางนั้น จัดบุรุษถือหอกซัด นั่งบนคอ จัดบุรุษถือหอกซัดหลายคน 
 ยืนลอมรอบ และควาญชางถือของาวยาว ยนืขางหนา ชางนั้นถูกควาญชางให 
 ทําการณชื่ออาเนญชะอยู จึงไมเคลื่อนไหวเทาหนา ไมเคลื่อนไหวเทาหลัง ไม 
 เคลื่อนไหวกายเบ้ืองหนา ไมเคลื่อนไหวกายเบ้ืองหลัง ไมเคลื่อนไหวศีรษะ ไม 
 เคลื่อนไหวหู ไมเคลื่อนไหวงา ไมเคลื่อนไหวหาง ไมเคลื่อนไหวงวง จึงเปน 
 ชางหลวงทนตอการประหารดวย หอก ดาบ ลูกศร และเคร่ืองประหารของศัตรู 
 อื่น ทนตอเสียงกึกกองแหงกลองใหญ บัณเฑาะว สังข และกลองเล็ก กําจดั 
 โทษคดโกงทุกอยางได หมดพยศ ยอมถึงความนับวา เปนชางสมควรแกพระราชา 
 อันพระราชาควรใชสอย เปนองคสมบัติของพระราชา ฉันใด ฯ 
      [๓๙๖] ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉนันั้นเหมือนกนัแล ตถาคตอุบัติในโลกนี้ 
 ไดเปนผูไกลจากกิเลส รูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปด ี
 รูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษที่ควรฝกอยางหาคนอื่นยิ่งกวามิได เปนครูของเทวดา 



 และมนุษยทั้งหลาย เปนผูต่ืนแลว เปนผูแจกธรรม ตถาคตน้ันทําใหแจงดวยปญญา 
 อันยิ่งเองแลว สอนโลกน้ีทั้งเทวดา มาร พรหม ทุกหมูสัตว ทั้งสมณะ และ 
 พราหมณ ทั้งเทวดาและมนุษยใหรูทั่ว แสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน ในทามกลาง 
 ในที่สุด พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบูรณ 
 สิ้นเชิง คฤหบดีก็ดี บุตรของคฤหบดีก็ดี คนที่เกิดภายหลังในสกุลใดสกุลหนึ่ง 
 ก็ดี ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ยอมไดความเช่ือในตถาคต เขาประกอบดวย 
 การไดความเชือ่โดยเฉพาะน้ัน จึงพิจารณาเห็นดังนี้วา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมา 
 แหงธุลี บรรพชาเปนชองวาง เรายังอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ 
 บริบูรณโดยสวนเดียว ดุจสังขที่เขาขดัแลว นี้ไมใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย 
 เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด 
 สมัยตอมาเขาละโภคสมบัตินอยบาง มากบาง และวงศญาติเล็กบาง ใหญบาง 
 ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรแลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
 ดูกรอัคคิเวสสนะ เพียงเทานีแ้ล เขาชื่อวาเปนอริยสาวก อยูในโอกาสอันวางแลว 
 ความจริง เทวดาและมนุษยทัง้หลาย ยังหวงถ่ิน คือ กามคุณทั้ง ๕ อยู ตถาคต 
 จึงแนะนําเธอน้ันใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูมีศีล สํารวมดวย 
 ปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู จงเปนผูเห็นภัยในโทษเพียง 
 เล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด ดูกรอัคคิเวสสนะ ในเมื่ออริย- 
 *สาวกเปนผูมศีีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู 
 ยอมเปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายได 
 ตถาคตจึงแนะนําเธอใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจงเปนผูคุมครองทวาร 
 ในอินทรียทั้งหลาย เห็นรูปดวยจักษุแลว จงอยาถือโดยนิมติ ฯลฯ ๑- เธอคร้ัน 
 ละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเคร่ืองทําใจใหเศราหมอง ทําปญญาใหถอยกําลัง 
 นี้ไดแลว ยอมเปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัด 
 อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ยอมเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ... 
 ยอมเปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต ... ยอมเปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความ 
 เพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยีไดอยู ฯ 
      [๓๙๗] ดูกรอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนควาญชางฝงเสาตะลุงใหญลง 
 ในแผนดิน ลามคอชางปาไวมัน่คง เพ่ือแกไขปรกติของสัตวปา แกไขความดําริ 
 พลานของสัตวปา แกไขความกระวนกระวาย ความลําบากใจ และความเรารอนใจ 
 ของสัตวปา เพ่ือใหชางปาเชือกน้ันอภิรมยในแดนบาน ใหบันเทิงในปรกติที่มนุษย 
 ตองการ ฉันใด ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมอืนกันแล สติปฏฐาน ๔ นี้ 
 ชื่อวาเปนหลักผูกใจของอริยสาวก เพ่ือแกไขปรกติ ชนิดอาศัยบาน แกไขความ 
 ดําริพลานชนิดอาศัยบาน แกไขความกระวนกระวาย ความลําบากใจ และความ 



 เรารอนใจชนิดอาศัยบาน เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทํานิพพานใหแจง ฯ 
      [๓๙๘] ตถาคตจึงแนะนําเธอใหยิ่งขึ้นไปวา ดูกรภิกษุ มาเถิด เธอจง 
 @๑. เหมือนขอ ๙๕ ถึงขอ ๙๙ 
 เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู แตอยาตรึกวิตกที่เขาประกอบกับกาย จงเปนผู 
 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู แตอยาตรึกวิตกที่เขาประกอบกับเวทนา จงเปน 
 ผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู แตอยาตรึกวิตกที่เขาประกอบกับจิต จงเปนผูพิจารณา 
 เห็นธรรมในธรรมอยู แตอยาตรึกวิตกที่เขาประกอบกับธรรม เธอยอมเขาทติุยฌาน 
 มีความผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะสงบวิตกและวิจาร 
 ไมมีวิตก ไมมวีิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ยอมเปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ 
 มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌาน ... ยอมเขาจตุตถฌาน 
 อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทกุข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได 
 มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู ฯ 
      [๓๙๙] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลส เคร่ืองยียวน 
 ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงานต้ังมั่น ถึงความไมหว่ันไหว 
 อยางนี้แลว ยอมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาน ระลึกขันธที่อยูอาศัยใน 
 ชาติกอนไดเปนอเนกประการ คือระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง ฯลฯ ๑- เธอ 
 ยอมระลึกขันธที่อยูอาศัยในกาลกอนไดเปนอเนกประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้ง 
 อุเทศเชนนี้ ฯ 
      [๔๐๐] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลส เคร่ืองยียวน 
 ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงานต้ังมั่น ถึงความไมหว่ันไหว 
 อยางนี้แลว ยอมนอมจิตไปเพ่ือญาณเคร่ืองรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย 
 มองเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
 ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ๒- ยอม 
 ทราบชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมเชนนี้ ฯ 
      [๔๐๑] เธอ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยียวน 
 ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออนโยน ควรแกการงานต้ังมั่น ถึงความไมหว่ันไหว 
 อยางนี้แลว ยอมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ รูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข 
 @๑. เหมือนขอ ๒๔ ฯ ๒. เหมือนขอ ๒๕ 
 นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ที่ดับทุกข นี้ปฏิปทาใหถึงที่ดับทุกข รูชดัตามเปนจริงวา 
 เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ที่ดับอาสวะ นี้ปฏิปทาใหถึงที่ดับอาสวะ 
 เมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ จิตก็หลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ 
 แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณรูชัดวา หลุดพนแลว รูชัดวา 
 ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความ 



 เปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
      [๔๐๒] ภิกษุนั้นเปนผูอดทน คือ มีปรกติอดกลั้นตอความหนาว ความ 
 รอน ความหิว และความกระหาย ตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และ 
 สัตวเสือกคลาน ตอ ทํานอง คําพูดที่กลาวราย ใสราย ตอเวทนาประจําสรีระ 
 ที่เกิดขึ้นแลว อันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ ไมใชความสําราญ ไมเปนที่ชอบใจ 
 พอจะสังหารชีวิตได เธอเปนผูกําจัดราคะ โทสะ โมหะทั้งปวงได หมดกิเลส 
 เพียงดังน้ําฝาดแลว เปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแกทักขิณาทาน 
 ควรแกการกระทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลกอยางหาแหงอื่นเปรียบมิได ฯ 
      [๔๐๓] ดูกรอัคคิเวสสนะ ถาชางหลวงแก ที่ไมไดฝก ไมไดหัด 
 ลมลง ก็ถึงความนับวา ชางหลวงแก ลมตายไปอยางมิไดฝก ถาชางหลวงปูน 
 ปานกลาง ที่ไมไดฝก ไมไดหัด ลมลง ก็ถึงความนับวา ชางหลวงปูนปานกลาง 
 ลมตายไปอยางมิไดฝก ถาชางหลวงปูนหนุมที่ไมไดฝก ไมไดหัด ลมลง กถึ็ง 
 ความนับวา ชางหลวงหนุม ลมตายไปอยางมไิดฝก ฉนัใด ดกูรอัคคิเวสสนะ 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาภิกษุเถระยังไมสิ้นอาสวะ ทํากาละลง ก็ถึงความนับวา 
 ภิกษุเถระทํากาละ ตายไปอยางมิไดฝก ถาภิกษุมัชฌิมะยังไมสิน้อาสวะ ทํา 
 กาละลง ก็ถึงความนับวา ภิกษุมัชฌิมะทํากาละ ตายไปอยางไมไดฝก ถาภิกษุ 
 นวกะยังไมสิ้นอาสวะ ทํากาละลง ก็ถึงความนับวา ภิกษุนวกะ ทํากาละ ตายไป 
 อยางไมไดฝก ฯ 
      [๔๐๔] ดูกรอัคคิเวสสนะ ถาชางหลวงแกที่ฝกดี หัดดีแลว ลมลง 
 ก็ถึงความนับวา ชางหลวงแกลมตายไปอยางฝกแลว ถาชางหลวงปูนปานกลาง 
 ที่ฝกดี หัดดีแลว ลมลง ก็ถึงความนับวา ชางหลวงปูนปานกลางลมตายไปอยาง 
 ฝกแลว ถาชางหลวงปูนหนุมที่ฝกดี หัดดีแลว ลมลง ก็ถึงความนับวา ชาง 
 หลวงปูนหนุมลมตายไปอยางฝกแลว ฉันใด ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมอืนกัน 
 แล ถาภิกษุเถระสิ้นอาสวะแลว ทํากาละลง กถึ็งความนับวา ภิกษุเถระทํากาละ 
 ตายอยางฝกแลว ถาภิกษุมัชฌิมะสิ้นอาสวะแลว ทํากาละลง ก็ถึงความนับวา 
 ภิกษุมัชฌิมะทาํกาละ  ตายอยางฝกแลว ถาภิกษุนวกะสิ้นอาสวะแลว ทํากาละลง 
 ก็ถึงความนับวา ภิกษุนวกะทํากาละ ตายอยางฝกแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว สมณุทเทสอจิรวตะจึงชื่นชมยนิดี 
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                       จบ ทันตภูมิสูตร ที่ ๕ 
                        ------------- 
                       ๖. ภูมิชสูตร (๑๒๖) 
      [๔๐๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 



      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปน 
 สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล ทาน- 
 *พระภูมิชะ นุงสบง ทรงบาตรจีวรเขาไปยังวังของพระราชกุมารชยเสนะในเวลาเชา 
 แลวน่ังบนอาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว ตอนั้น พระราชกุมารชยเสนะเขาไปหาทาน- 
 *พระภูมิชะ แลวไดตรัสทักทายปราศรัยกับทานพระภูมิชะ คร้ันผานคําทักทาย 
 ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงประทับน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๔๐๖] พระราชกุมารชยเสนะ ประทับน่ังเรียบรอยแลว ไดรับส่ัง 
 กะทานพระภูมิชะดังนี้วา ขาแตทานภูมิชะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ 
 อยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา ถาแมบุคคลทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม 
 สามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม 
 สามารถจะบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย 
 เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใช ความไมหวังก็มิใชแลว 
 ประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ในเร่ืองนี้ ศาสดาของทาน 
 ภูมิชะมีวาทะอยางไร มีความเห็นอยางไร บอกไวอยางไร ฯ 
      [๔๐๗] ทานภูมิชะกลาววา ดูกรพระราชกุมาร เร่ืองนี้อาตมภาพมิได 
 สดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเลย แตขอที่เปนฐานะมีไดแล คอื 
 พระผูมีพระภาคจะพึงทรงพยากรณอยางนีว้า ถาแมบุคคลทําความหวัง แลวประ- 
 *พฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความ 
 ไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถา 
 แมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก ็
 ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใช ความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติ 
 พรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุ แตถาแมทําความหวัง 
 แลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขากจ็ะสามารถบรรลุผล ถาแมทําความ 
 ไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาก็จะสามารถบรรลุผล ถาแมทํา 
 ทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาจะสามารถ 
 บรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใช ความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรยโดย 
 แยบคาย เขากจ็ะสามารถบรรลุผล ดูกรพระราชกุมาร เร่ืองนีอ้าตมภาพมิไดสดับ 
 รับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเลย แตขอที่พระผูมพีระภาคจะพึงทรง 
 พยากรณอยางนี้ นั่นเปนฐานะท่ีมีไดแล ฯ 
      ช. ถาศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะอยางนี ้มีความเห็นอยางนี้ บอกไว 
 อยางนี้ ศาสดาของทานภูมิชะ ชะรอยจะดํารงอยูเหนือหัวของสมณพราหมณ 
 จํานวนมากทั้งมวลโดยแท ฯ 
      ตอนั้น พระราชกุมารชยเสนะทรงอังคาสทานพระภูมิชะ ดวยอาหารใน 



 ภาชนะสวนของพระองค ฯ 
      [๔๐๘] คร้ังนั้นแล ทานพระภูมิชะกลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลา 
 อาหารแลว เขาไปเฝาพระผูมพีระภาคยังที่ประทับ คร้ันแลวถวายอภิวาทพระผูม-ี 
 *พระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูม-ี 
 *พระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอกราบทูลใหทรงทราบ เมื่อเชานี ้
 ขาพระองคนุงสบง ทรงบาตรจีวรเขาไปยังวังของพระราชกุมารชยเสนะ แลวไดนั่ง 
 บนอาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว ตอนั้น พระราชกุมารชยเสนะไดเขามาหาขาพระองค 
 แลวไดตรัสทักทายปราศรัยกบัขาพระองค คร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึก 
 ถึงกันไปแลว ไดประทับน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอประทับน่ังเรียบรอยแลว 
 ไดรับส่ังกะขาพระองคดังนี้วา ขาแตทานภูมิชะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ 
 อยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา ถาแมบุคคลทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม 
 สามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม 
 สามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย 
 เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประ- 
 *พฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ในเร่ืองนี้ ศาสดาของทานภูมิชะม ี
 วาทะอยางไร มีความเห็นอยางไร บอกไวอยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ เมือ่ 
 พระราชกุมารรับสั่งแลวอยางนี้ ขาพระองคไดกลาวอยางนี้วา ดูกรพระราชกุมาร 
 เร่ืองนี้อาตมภาพมิไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเลย แตขอที่เปน 
 ฐานะมีไดแล คอื พระผูมีพระภาคจะพึงทรงพยากรณอยางนี้วา ถาแมบุคคลทํา 
 ความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย โดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 
 ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะ 
 บรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยไม 
 แยบคาย เขากไ็มสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใช 
 แลวประพฤติพรหมจรรยโดยไมแยบคาย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล แตถาแม 
 ทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาจะสามารถบรรลุผล ถาแม 
 ทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขากจ็ะสามารถบรรลุผล 
 ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรยโดยแยบคาย เขาก ็
 จะสามารถบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติ 
 พรหมจรรยโดยแยบคาย เขากจ็ะสามารถบรรลุผล ดูกรพระราชกุมาร เร่ืองนี ้
 อาตมภาพมิไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเลย แตขอที่พระผูม-ี 
 *พระภาคจะพึงทรงพยากรณอยางนี้ นั่น เปนฐานะท่ีมีไดแล พระราชกุมารชยเสนะ 
 รับส่ังวา ถาศาสดาของทานภูมิชะมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้ บอกไวอยางนี ้
 ศาสดาของทานภูมิชะ ชะรอยจะดํารงอยูเหนือหัวของสมณพราหมณจํานวนมาก 



 ทั้งมวลโดยแท ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว เมื่อพยากรณ 
 อยางนี้ จะเปนผูกลาวตามพระดํารัสของพระผูมีพระภาค ไมกลาวตูพระผูมีพระภาค 
 ดวยคําไมจริง พยากรณธรรมสมควรแกธรรม และวาทะอนวุาทะไรๆ อันชอบ 
 ดวยเหตุ จะไมถึงฐานะนาตําหนิบางหรือ ฯ 
      [๔๐๙] พ. ดูกรภูมิชะ เหมาะแลว เธอถูกถามอยางนี้ เมือ่พยากรณ 
 อยางนี้ ยอมเปนผูกลาวตามถอยคําของเรา ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง พยากรณ 
 ธรรมสมควรแกธรรม และวาทะอนุวาทะไรๆ อันชอบดวยเหตุ ยอมไมถึง 
 ฐานะนา ตําหนิ ดูกรภูมิชะ กส็มณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ที่มีทิฐิผิด 
 มีสังกัปปะผิด มีวาจาผิด มีกมัมันตะผิด มีอาชีวะผิด มีวายามะผิด มีสติผดิ 
 มีสมาธิผิด ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 
 ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแม 
 ทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุ 
 ผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม 
 สามารถจะบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผล 
 ไดโดยอุบายไมแยบคาย ฯ 
      [๔๑๐] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการน้ํามัน แสวงหานํ้ามัน 
 จึงเที่ยวเสาะหาน้ํามัน เกลี่ยทรายลงในรางแลวค้ันไป เอาน้ําพรมไปๆ ถาแมทํา 
 ความหวังแลวเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไปๆ เขาก็ไมสามารถจะได 
 น้ํามัน ถาแมทําความไมหวังแลวเกลีย่ทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไปๆ 
 เขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามัน ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวเกลี่ยทราย 
 ลงในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไปๆ เขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามนั ถาทําความหวัง 
 ก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวเกล่ียทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไปๆ เขาก็ 
 ไมสามารถจะไดน้ํามัน นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะได 
 น้ํามันโดยวิธไีมแยบคาย ฉันใด ดูกรภูมิชะ ฉนันั้นเหมือนกนัแล สมณะหรือ 
 พราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิผิด มีสังกัปปะผิด มีวาจาผดิ มีกัมมันตะผดิ 
 มีอาชีวะผดิ มวีายามะผิด มีสติผิด มีสมาธิผดิ ถาแมทําความหวังแลวประพฤติ 
 พรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติ 
 พรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวัง 
 แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใช 
 ความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล นั่นเพราะ 
 เหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไมแยบคาย ฯ 
      [๔๑๑] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการนมสด แสวงหานมสด 
 จึงเที่ยวเสาะหานมสด แตรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน ถาแมทาํความหวังแลวรีด 



 เอาจากเขาแมโคลูกออน เขากไ็มสามารถจะไดนมสด ถาแมทําความไมหวังแลว 
 รีดเอาจากเขาแมโคลูกออน เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด ถาแมทําทั้งความหวัง 
 และความไมหวังแลวรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน เขาก็ไมสามารถจะไดนมสด ถา 
 แมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวรีดเอาจากเขาแมโคลูกออน เขากไ็ม 
 สามารถจะไดนมสด นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะได 
 นมสด โดยวิธไีมแยบคาย ฉันใด ดูกรภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือ 
 พราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิผิด ฯลฯ มสีมาธิผิด ถาแมทําความหวังแลว 
 ประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลว 
 ประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําทัง้ความหวังและความ 
 ไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําความหวัง 
 ก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 
 นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผลไดโดยอุบายไม 
 แยบคาย ฯ 
      [๔๑๒] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการเนยขน แสวงหาเนยขน 
 จึงเที่ยวเสาะหาเนยขน ใสน้ําลงในอาง คนเขากับนมขน ถาแมทําความหวังแลว 
 ใสน้ําลงในอาง คนเขากับนมขน เขาก็ไมสามารถจะไดเนยขน ถาแมทําความ 
 ไมหวังแลวใสน้ําลงในอาง คนเขากับนมขน เขาก็ไมสามารถจะไดเนยขน ถาแม 
 ทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวใสน้ําลงในอาง คนเขากบันมขน เขาก็ไม 
 สามารถจะไดเนยขน ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวใสน้ําลง 
 ในอาง คนเขากับนมขน เขากไ็มสามารถจะไดเนยขน นั่นเพราะเหตุไร ดูกร- 
 *ภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะไดเนยขนโดยวิธีไมแยบคาย ฉันใด ดูกรภูมชิะ 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิผิด ฯลฯ มี 
 สมาธิผิด ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 
 ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแม 
 ทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุ 
 ผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม 
 สามารถจะบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผล 
 ไดโดยอุบายไมแยบคาย ฯ 
      [๔๑๓] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการไฟ แสวงหาไฟ จึง 
 เที่ยวเสาะหาไฟ เอาไมสดที่มยีางมาทําไมสีไฟ สีกันไป ถาแมทําความหวังแลว 
 เอาไมสดที่มียางมาทําไมสีไฟ สีกันไป เขาก็ไมสามารถจะไดไฟ ถาแมทํา 
 ความไมหวังแลวเอาไมสดที่มยีางมาทําไมสีไฟ สีกันไป เขากไ็มสามารถจะไดไฟ 
 ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวเอาไมสดที่มยีางมาทําไมสีไฟ สกีันไป 



 เขาก็ไมสามารถจะไดไฟ ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวเอาไมสด 
 ที่มียางมาทําไมสีไฟ สีกันไป เขาก็ไมสามารถจะไดไฟ นั่นเพราะเหตุไร ดูกร- 
 *ภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะไดไฟโดยวิธไีมแยบคาย ฉันใด ดูกรภูมิชะ ฉันนั้น 
 เหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิผิด ฯลฯ มีสมาธิผิด 
 ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทํา 
 ความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล ถาแมทําทั้ง 
 ความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 
 ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ไม 
 สามารถจะบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาไมสามารถจะบรรลุผล 
 ไดโดยอุบายไมแยบคาย ฯ 
      [๔๑๔] ดูกรภูมิชะ สวนสมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิ 
 ชอบ มีสังกัปปะชอบ มีวาจาชอบ มีกัมมันตะชอบ มีอาชีวะชอบ มีวายามะชอบ 
 มีสติชอบ มีสมาธิชอบ ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ 
 สามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถ 
 บรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก ็
 สามารถบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหม- 
 *จรรย เขาก็สามารถบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถ 
 บรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย ฯ 
      [๔๑๕] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการน้ํามัน แสวงหานํ้ามัน 
 จึงเที่ยวเสาะหาน้ํามัน เกลี่ยงาปนลงในรางแลวค้ันไป เอาน้ําพรมไปๆ ถาแมทํา 
 ความหวังแลวเกลี่ยงาปนลงในราง คั้นไป เอาน้ําพรมไปๆ เขาก็สามารถไดน้ํามัน 
 ถาแมทําความไมหวังแลว ... ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว ... ถาแม 
 ทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลว เกลี่ยงาปนลงในรางคั้นไป เอาน้ําพรม 
 ไปๆ เขาก็สามารถไดน้ํามัน นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถ 
 ไดน้ํามันโดยวธิีแยบคาย ฉันใด ดูกรภูมิชะ ฉนันั้นเหมือนกนัแล สมณะหรือ 
 พราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิชอบ ฯลฯ มีสมาธิชอบ ถาแมทําความหวังแลว 
 ประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลว ... ถาแม 
 ทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว ... ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใช 
 แลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ 
 เพราะเขาสามารถบรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย ฯ 
      [๔๑๖] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการนมสด แสวงหานมสด 
 จึงเที่ยวเสาะหานมสด รีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน ถาแมทําความหวังแลวรีด 
 เอาจากเตานมแมโคลูกออน เขาก็สามารถไดนมสด ถาแมทําความไมหวังแลว ... 



 ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว ... ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวัง 
 ก็มิใชแลวรีดเอาจากเตานมแมโคลูกออน เขากส็ามารถไดนมสด นั่นเพราะเหตุไร 
 ดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถไดนมสดโดยวิธีแยบคาย ฉันใด ดูกรภูมิชะ 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิชอบ ฯลฯ มี 
 สมาธิชอบ ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล 
 ถาแมทําความไมหวังแลว ... ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว ... ถาแม 
 ทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล 
 นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถบรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย ฯ 
      [๔๑๗] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการเนยขน แสวงหาเนยขน 
 จึงเที่ยวเสาะหาเนยขน ใสนมสมลงในอาง คนเขากับนมขน ถาแมทําความหวัง 
 แลวใสนมสมลงในอาง คนเขากับนมขน เขากส็ามารถไดเนยขน ถาแมทําความ 
 ไมหวังแลว ... ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว ... ถาแมทําความหวัง 
 ก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวใสนมสมลงในอาง คนเขากับนมขน เขาก็สามารถ 
 ไดเนยขน นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถไดเนยขนโดยวิธ ี
 แยบคาย ฉันใด ดูกรภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใด 
 พวกหนึ่งที่มีทิฐิชอบ ฯลฯ มีสมาธิชอบ ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย 
 เขาก็สามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลว ... ถาแมทําทั้งความหวังและ 
 ความไมหวังแลว  ... ถาแมทําความหวังก็มิใช ความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติ 
 พรหมจรรย เขาก็สามารถบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขา 
 สามารถบรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย ฯ 
      [๔๑๘] ดูกรภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษตองการไฟ แสวงหาไฟ จึง 
 เที่ยวเสาะหาไฟ เอาไมแหงเกราะมาทําไมสไีฟ สีกันไป ถาแมทําความหวังแลว 
 เอาไมแหงเกราะมาทําไมสีไฟ สีกันไป เขาก็สามารถไดไฟ ถาแมทําความไมหวัง 
 แลว ... ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลว ... ถาแมทําความหวังก็มิใช 
 ความไมหวังก็มิใชแลวเอาไมแหงเกราะมาทําไมสีไฟ สีกันไป เขาก็สามารถไดไฟ 
 นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถไดไฟโดยวิธแียบคาย ฉันใด 
 ดูกรภูมิชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฐิ- 
 *ชอบ ฯลฯ มีสมาธิชอบ ถาแมทําความหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็ 
 สามารถบรรลุผล ถาแมทําความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก็สามารถ 
 บรรลุผล ถาแมทําทั้งความหวังและความไมหวังแลวประพฤติพรหมจรรย เขาก ็
 สามารถบรรลุผล ถาแมทําความหวังก็มิใชความไมหวังก็มิใชแลวประพฤติพรหม- 
 *จรรย เขาก็สามารถบรรลุผล นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภูมิชะ เพราะเขาสามารถ 
 บรรลุผลไดโดยอุบายแยบคาย ฯ 



      [๔๑๙] ดูกรภูมิชะ ถาอุปมา ๔ ขอนี้ จะพึงแจมแจงแกพระราชกุมาร- 
 *ชยเสนะ พระราชกุมารชยเสนะจะพึงเลือ่มใสเธอ และเลื่อมใสแลว จะพึงทํา 
 อาการของบุคคลผูเลือ่มใสตอเธออยางไมนาอัศจรรย ฯ 
      ทานพระภูมิชะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อุปมา ๔ ขอนี้จักให 
 ขาพระองคแจมแจงแกพระราชกุมารชยเสนะไดแตที่ไหน เพราะอุปมานาอัศ- 
 *จรรย ขาพระองคไมเคยไดสดับมาในกอนเหมือนที่ไดสดบัตอพระผูมีพระภาค ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระภูมิชะจึงชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                         จบ ภูมิชสูตรที่ ๖ 
                        -------------- 
                      ๗. อนุรุทธสูตร (๑๒๗) 
      [๔๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ชางไมชื่อปญจกังคะ 
 เรียกบุรุษผูหน่ึงมาสั่งวา มาเถิด พอมหาจําเริญ พอจงเขาไปหาทานพระอนุรุทธ 
 ยังที่อยู แลวกราบเทาทานพระอนุรุทธ ดวยเศียรเกลาตามคําของเราวา ขาแต 
 ทานผูเจริญ ชางไมปญจกังคะขอกราบเทาทานพระอนุรุทธดวยเศียรเกลา และจง 
 กราบเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระอนุรุทธไดโปรดนับตนเอง 
 เปนรูปที่ ๔ รับนิมนตฉันอาหารของชางไมปญจกังคะในวนัพรุงนี้ และขอทาน 
 พระอนุรุทธไดโปรดมาแตเชาๆ เพราะชางไมปญจกังคะมีกิจหนาที่ดวยราชการมาก 
 บุรุษรับคําแลว จึงเขาไปหาทานพระอนุรุทธยงัที่อยู คร้ันอภิวาททานพระอนรุุทธ 
 แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว จึงกราบเรียนทาน 
 พระอนุรุทธดังนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ชางไมปญจกังคะขอกราบเทาทานพระอนุรุทธ 
 ดวยเศียรเกลา และบอกมาอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระอนุรุทธได 
 โปรดนับตนเองเปนรูปที่ ๔ รับนิมนตฉันอาหารของชางไมปญจกังคะในวนัพรุงนี้ 
 และขอทานพระอนุรุทธไดโปรดไปแตเชาๆ เพราะชางไมปญจกังคะมีกิจหนาที่ 
 ดวยราชการมาก ทานพระอนุรุทธรับนิมนตดวยดุษณีภาพ ฯ 
      [๔๒๑] คร้ังนั้นแล ทานพระอนุรุทธ พอลวงราตรีนั้น จึงนุงสบง 
 ทรงบาตรจีวรเขาไปยังที่อยูอาศัยของชางไมปญจกังคะ ในเวลาเชา คร้ันแลวนั่ง 
 ณ อาสนะที่เขาแตงต้ังไว ตอนั้น ชางไมปญจกังคะใหทานพระอนุรุทธอิ่มหนํา 
 สําราญ ดวยของเคี้ยวของฉัน อันประณีตดวยมือของตน พอเห็นทานพระอนุรุทธ 
 ฉันเสร็จวางบาตรในมือแลว จึงฉวยอาสนะตํ่าที่หน่ึงมานั่งลง ณ ที่ควรสวนขาง 
 หน่ึง พอน่ังเรียบรอยแลว ไดเรียนถามทานพระอนุรุทธดังนีว้า ขาแตทานผูเจริญ 



 ภิกษุผูเถระทั้งหลายมาหากระผมที่นี่แลวกลาวอยางนี้วา ดูกรคฤหบดี ทานจง 
 เจริญเจโตวิมุติที่หาประมาณมไิดเถิด พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา ดูกร- 
 *คฤหบดี ทานจงเจริญเจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะเถิด ขาแตทานผูเจริญ ธรรม 
 ๒ ขอนี้คือเจโตวิมุติที่หาประมาณมิไดและเจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ ตางกันทั้ง 
 อรรถและพยัญชนะหรือ หรือวามีอรรถเปนอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ 
 เทานั้น ฯ 
      ทานพระอนุรุทธกลาววา ดูกรคฤหบดี ถาอยางนั้น ปญหาในธรรม 
 ๒ ขอนี้จงแจมแจงกะทานกอน แตนี้ไป ทานจักไดมีความเขาใจไมผิด ฯ 
      ป. ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีความเขาใจอยางนี้วา ธรรม ๒ ขอนี้ 
 คือ เจโตวิมุติที่หาประมาณมิไดและเจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ มีเนื้อความเปน 
 อันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฯ 
      [๔๒๒] อ. ดูกรคฤหบดี ธรรม ๒ ขอนี้ คือ เจโตวิมุติที่หาประมาณ 
 มิได และเจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ ตางกันทั้งอรรถและพยัญชนะ ทานพึงทราบ 
 ประการที่ตางกันนั้นโดยปริยายดังตอไปนี้ ดกูรคฤหบดี ก็เจโตวิมุติที่หาประมาณ 
 มิได เปนไฉน ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจสหรคตดวยเมตตา แผไป 
 ตลอดทิศหนึ่งอยู แผไปตลอดทิศที่สอง ทิศทีส่าม ทิศที่สี่อยู เชนนั้นเหมือน 
 กัน และแผไปตลอดทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองลาง ทิศเบ้ืองขวางอยู ดวยอาการ 
 เดียวกัน ชื่อวามีใจสหรคตดวยเมตตาอยางไพบูลย เปนมหัคคตะ มีอารมณหา 
 ประมาณมิได ไมมีเวร ไมมเีบียดเบียน แผไปตลอดโลกอันมสีัตวทั้งปวง 
 ในที่ทุกสถาน โดยเปนอัตภาพทั้งมวลอยู มีใจสหรคตดวยกรุณา ... มีใจสหรคต 
 ดวยมุทิตา  ... มีใจสหรคตดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู แผไปตลอด 
 ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่อยู เชนนั้นเหมือนกัน และแผไปตลอดทิศ 
 เบ้ืองบน ทิศเบ้ืองลาง ทิศเบ้ืองขวางอยู ดวยอาการเดียวกัน ชือ่วามีใจสหรคต 
 ดวยอุเบกขาอยางไพบูลย เปนมหัคคตะ มีอารมณหาประมาณมิได ไมมีเวร ไม 
 มีเบียดเบียน แผไปตลอดโลกอันมีสัตวทั้งปวง ในที่ทุกสถาน โดยเปนอัตภาพ 
 ทั้งมวลอยู ดูกรคฤหบดี นี้เรียกวา เจโตวิมุติที่หาประมาณมิได ฯ 
      [๔๒๓] ดูกรคฤหบดี ก็เจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ เปนไฉน ดูกร- 
 *คฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เทาที่นอมใจแผไปสูโคนไมแหงหนึ่งวา เปนแดน 
 มหัคคตะอยู นี้เรียกวา เจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ และเทาที่นอมใจแผไปสู 
 โคนไมสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะ อยู นี้ก็เรียกวา เจโตวิมุติ 
 ที่เปนมหัคคตะ ฯ 
      ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เทาที่นอมใจแผไปสูเขตบานแหงหนึ่ง 
 วา เปนแดนมหัคคตะ อยู นี้เรียกวา เจโตวิมติุที่เปนมหัคคตะ และเทาที ่



 นอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะ อยู นี้ 
 ก็เรียกวา เจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ ฯ 
      ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เทาที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักร 
 หน่ึงวา เปนแดนมหัคคตะ อยู นี้ก็เรียกวา เจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ และเทาที่ 
 นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา เปนแดนมหัคคตะ 
 อยู นี้ก็เรียกวา เจโตวิมุติที่เปนมหัคคตะ ฯ 
      ดูกรคฤหบดี อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เทาที่นอมใจแผไปตลอดปฐพี 
 มีสมุทรเปนขอบเขตวา เปนแดนมหัคคตะ อยู นี้ก็เรียกวา เจโตวิมุติที่เปน 
 มหัคคตะ ฯ 
      ดูกรคฤหบดี โดยปริยายนีแ้ล ทานพึงทราบประการที่ธรรม ๒ ขอนี้ 
 ตางกันทั้งอรรถและพยัญชนะ ฯ 
      [๔๒๔] ดูกรคฤหบดี การเขาถึงภพนี้มี ๔ อยางแล ๔ อยางเปนไฉน 
 ดูกรคฤหบดี ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวาง 
 เล็กนอยอยู เธอตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมี 
 เล็กนอย แตบางรูปนอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางหาประมาณมิไดอยู เธอตาย 
 ไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีหาประมาณมิได บางรูป 
 นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางเศราหมองอยู เธอตายไปแลว ยอมเขาถึง 
 ความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเศราหมอง แตบางรูปนอมใจแผไปสูอารมณ 
 มีแสงสวางบริสุทธิ์อยู เธอตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา 
 พวกมีรัศมีบริสุทธิ์ ดูกรคฤหบดี นี้แล การเขาถึงภพ ๔ อยาง ฯ 
      [๔๒๕] ดูกรคฤหบดี มีสมัยที่พวกเทวดาประชุมรวมกัน เทวดา 
 เหลานั้นยอมปรากฏมีสีกายตางกัน แตไมปรากฏมีรัศมีตางกัน ดูกรคฤหบดี 
 เปรียบเหมือนบุรุษตามประทีปนํ้ามันมากดวง เขาไปสูเรือนหลังหนึ่ง ประทีป 
 น้ํามันเหลานั้นปรากฏมีเปลวตางกัน แตไมปรากฏมีแสงสวางตางกัน ฉันใด 
 ดูกรคฤหบดี ฉันนั้นเหมือนกนัแล มีสมัยที่พวกเทวดาประชมุรวมกัน เทวดา 
 เหลานั้น ยอมปรากฏมีสีกายตางกัน แตไมปรากฏมีรัศมีตางกัน ฯ 
      [๔๒๖] ดูกรคฤหบดี มีสมัยที่พวกเทวดาแยกกันจากที่ประชุม เทวดา 
 เหลานั้นยอมปรากฏมีสีกายตางกันและมีรัศมตีางกัน ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือน 
 บุรุษนําประทีปนํ้ามันมากดวงออกจากเรือนหลังนั้น ประทีปนํ้ามันเหลานัน้ปรากฏมี 
 เปลวตางกันและมีแสงสวางตางกัน ฉันใด ดกูรคฤหบดี ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 มีสมัยที่พวกเทวดาแยกกนัจากที่ประชุม เทวดาเหลานั้นยอมปรากฏมีสีกายตางกัน 
 และมีรัศมีตางกัน ฯ 
      [๔๒๗] ดูกรคฤหบดี เทวดาเหลานั้นยอมไมมีความดําริอยางนี้เลยวา 



 สิ่งนี้ของพวกเราเที่ยง หรือยั่งยืน หรือแนนอน แตวา เทวดาเหลานั้นยอม 
 อภิรมยเฉพาะแดนที่ตนอยูอาศัยนั้นๆ ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนแมลงที่เขา 
 นําไปดวยหาบหรือตะกรา ยอมไมมีความดําริอยางนี้วา หาบหรือตะกรานี้ของ 
 พวกเราเท่ียง หรือยั่งยืน หรือแนนอน แตวาแมลงเหลานั้นยอมอภิรมยเฉพาะ 
 แหลงที่ตนอยูอาศัยนั้นๆ ฉันใด ดูกรคฤหบดี ฉันนั้นเหมือนกันแล เทวดา 
 เหลานั้นยอมไมมีความดําริอยางนี้เลยวา สิ่งนี้ของพวกเราเที่ยง หรือยั่งยืน หรือ 
 แนนอน แตวาเทวดาเหลานั้นยอมอภิรมยเฉพาะแดนที่ตนอยูอาศัยนั้นๆ ฯ 
      [๔๒๘] เมื่อทานพระอนุรุทธกลาวแลวอยางนี้ ทานพระอภิยะ กัจจานะ 
 ไดกลาวกะทานพระอนุรุทธดังนี้วา ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ ที่ทานพยากรณ 
 นั้นดีละ แตในเรื่องนี้มีขอที่กระผมจะพึงสอบถามใหยิ่งขึ้นไป คือ พวกเทวดา 
 ที่มีรัศมีนั้นทั้งหมด เปนผูมีรัศมีเล็กนอยหรือ หรือวามีบางพวกในพวกน้ันมีรัศมี 
 หาประมาณมิได ฯ 
      อ. ดูกรทานกัจจานะ โดยหลักแหงการอุปบัตินั้นแล เทวดาในพวกน้ี 
 บางพวกมีรัศมีเล็กนอย แตบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได ฯ 
      อภิยะ. ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปน 
 ปจจัยใหบรรดาเทวดาทีเ่ขาถึงหมูเทวดาหมูเดยีวกันแลวเหลาน้ัน บางพวกมีรัศมี 
 เล็กนอย แตบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได ฯ 
      [๔๒๙] อ. ดูกรทานกัจจานะ ถาอยางนั้น เราจะยอนถามทานใน 
 เร่ืองนี้ ทานพอใจอยางไร พึงพยากรณอยางนัน้ ดูกรทานกัจจานะ ทานจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูโคนไมแหงหนึ่งวา เปน 
 แดนมหัคคตะ อยู กับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา 
 เปนแดนมหัคคตะอยู บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนา 
 อยางไหนเปนมหัคคตะยิ่งกวากัน ฯ 
      อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ 
 จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดน 
 มหัคคตะ อยู นี้เปนมหัคคตะยิ่ง ฯ 
      [๔๓๐] อ. ดูกรทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
 ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูโคนไมสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะ อยู 
 กับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานแหงหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ อยู บรรดา 
 จิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนาอยางไหน เปนมหัคคตะยิ่งกวากัน ฯ 
      อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ 
 จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานแหงหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ 
 อยู นี้เปนมหัคคตะยิ่ง ฯ 



      [๔๓๑] อ. ดูกรทานกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ภิกษุ 
 รูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานแหงหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ อยู กับภิกษุรูปที่ 
 นอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะ อยู บรรดา 
 จิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนาอยางไหน เปนมหัคคตะ 
 ยิ่งกวากัน ฯ 
      อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ 
 จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา เปน 
 แดนมหัคคตะ อยู นี้เปนมหัคคตะยิ่ง ฯ 
      [๔๓๒] อ. ดูกรทานกัจจานะ ทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุ 
 รูปที่นอมใจแผไปสูเขตบานสองแหงหรือสามแหงวา เปนแดนมหัคคตะ อยู 
 กับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ อยู บรรดา 
 จิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนาอยางไหน เปนมหัคคตะ 
 ยิ่งกวากัน ฯ 
      อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ 
 จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ 
 อยู นี้เปนมหัคคตะยิ่ง ฯ 
      [๔๓๓] อ. ดูกรทานกัจจานะ ทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน 
 ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรหนึ่งวา เปนแดนมหัคคตะ อยู กับภิกษุ 
 รูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา เปนแดนมหัคคตะ 
 อยู บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนาอยางไหน เปนมหัคคตะ 
 ยิ่งกวากัน ฯ 
      อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ 
 จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา 
 เปนแดนมหัคคตะ อยู นี้เปนมหัคคตะยิ่ง ฯ 
      [๔๓๔] อ. ดูกรทานกัจจานะ ทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน 
 ภิกษุรูปที่นอมใจแผไปสูมหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรวา เปนแดน 
 มหัคคตะ อยู กับภิกษุรูปที่นอมใจแผไปตลอดปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตวา เปน 
 แดนมหัคคตะ อยู บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ จิตตภาวนา 
 อยางไหน เปนมหัคคตะยิ่งกวากัน ฯ 
      อภิยะ. ขาแตทานผูเจริญ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้ 
 จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่นอมใจแผไปตลอดปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตวา เปนแดน 
 มหัคคตะ อยู นี้เปนมหัคคตะยิ่ง ฯ 
      อ. ดูกรทานกัจจานะ นี้แล เปนเหตุ เปนปจจัยใหบรรดาเทวดาที่เขา 



 ถึงหมูเทวดาหมูเดียวกันแลวเหลานั้น บางพวกมีรัศมีเล็กนอย แตบางพวกมี 
 รัศมีหาประมาณมิได ฯ 
      [๔๓๕] อภิยะ. ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ ที่ทานพยากรณนั้นดีละ 
 แตในเร่ืองนี้ มีขอที่กระผมจะพึงสอบถามใหยิ่งขึ้นไป คือ พวกเทวดาทีม่ีรัศมีนั้น 
 ทั้งหมด เปนผูมีรัศมีเศราหมองหรือ หรือวามีบางพวกในพวกน้ันมีรัศมีบริสุทธิ์ ฯ 
      อ. ดูกรทานกัจจานะ โดยหลักแหงการอุปบัตินั้นแล เทวดาในพวกน้ี 
 บางพวกมีรัศมีเศราหมอง แตบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ ฯ 
      อภิยะ. ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปน 
 ปจจัยใหบรรดาเทวดา ทีเ่ขาถึงหมูเทวดาหมูเดียวกันแลวเหลานั้น บางพวกมีรัศมี 
 เศราหมอง แตบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ ฯ 
      [๔๓๖] อ. ดูกรทานกัจจานะ ถาอยางนั้น เราจักเปรียบอุปมาแกทาน 
 เพราะวิญูบุรุษบางพวกในโลกน้ี ยอมทราบอรรถแหงภาษิตไดดวยอุปมาก็มี 
 ดูกรทานกัจจานะ เปรียบเหมอืนประทีปนํ้ามนัติดไฟอยู มีทัง้น้ํามันทั้งไสไม 
 บริสุทธิ์ ประทีปนํ้ามันนั้นยอมติดไฟอยางริบหร่ีๆ เพราะท้ังน้ํามันทั้งไสไม 
 บริสุทธิ์ ฉันใด ดูกรทานกัจจานะ ฉันนั้นเหมอืนกันแล ภิกษุบางรูปใน 
 ธรรมวินัยนี้ นอมใจแผไปสูอารมณมีแสงสวางเศราหมองอยู เธอไมระงับความชั่ว 
 หยาบทางกายใหดี ไมถอนถีนมิทธะใหดี ทั้งไมกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะใหด ี
 เธอยอมรุงเรืองอยางริบหร่ีๆ เพราะมิไดระงับความชั่วหยาบทางกายใหดี มิได 
 ถอนถีนมิทธะใหดี ทั้งไมกําจดัอุทธัจจกกุกุจจะใหดี เธอตายไปแลว ยอมเขา 
 ถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเศราหมอง ดูกรทานกัจจานะ เปรียบ 
 เหมือนประทีปนํ้ามันติดไฟอยู มีทั้งน้ํามัน ทัง้ไสบริสุทธิ์ ประทีปนํ้ามันนั้นยอม 
 ติดไฟอยางไมริบหร่ี เพราะท้ังน้ํามันทั้งไสบริสุทธิ์ ฉันใด ดกูรทานกัจจานะ 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ นอมใจแผไปสูอารมณม ี
 แสงสวางบริสุทธิ์อยู เธอระงับความชั่วหยาบทางกายไดดี ถอนถีนมิทธะไดด ี
 ทั้งกําจัดอุทธัจจกุกกุจจะไดดี เธอยอมรุงเรืองอยางไมริบหร่ี เพราะระงับความ 
 ชั่วหยาบทางกายไดดี ถอนถีนมิทธะไดดี ทั้งกาํจัดอุทธัจจกกุกุจจะไดดี เธอตาย 
 ไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ ดูกรทานกัจจานะ 
 นี้แล เปนเหตุ เปนปจจัยใหบรรดา เทวดาทีเ่ขาถึงหมูเทวดาหมูเดียวกันแลว 
 เหลานั้น บางพวกมีรัศมีเศราหมอง บางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ ฯ 
      [๔๓๗] เมือ่ทานพระอนุรุทธกลาวแลวอยางนี้ ทานพระอภิยะกัจจานะ 
 ไดกลาวกะทานพระอนุรุทธดังนี้วา ขาแตทานพระอนุรุทธผูเจริญ ที่ทานพยากรณ 
 นั้นดีแลว เพราะทานมิไดกลาวอยางนี้วา เราไดสดับมาอยางนี้ หรือวาควรจะ 
 เปนอยางนี้ แตทานกลาววา เทวดาเหลานั้นเปนแมอยางนี้ เปนแมดวยประการนี้ 



 ขาแตทานผูเจริญ กระผมนั้นมีความคิดอยางนี้วา ทานพระอนุรุทธคงจะเคยอยูรวม 
 เคยเจรจารวม และเคยรวมสนทนากับเทวดาเหลานั้นเปนแน ฯ 
      อ. ดูกรทานกัจจานะ ทานกลาววาจาที่ควรนําเขาไปยินดีนีเ้หมาะแล 
 แตผมจักพยากรณแกทานบาง ดูกรทานกัจจานะ ผมเคยอยูรวม เคยเจรจารวม 
 และเคยรวมสนทนากับเทวดาเหลานั้นมานานแล ฯ 
      [๔๓๘] เมื่อทานพระอนุรุทธกลาวแลวอยางนี้ ทานพระอภิยะ กัจจานะ 
 ไดกลาวกะชางไมปญจกังคะดงันี้วา ดูกรคฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดด ี
 แลวที่ละเหตุแหงความสงสัยขอนั้นได เราทัง้สองคนก็ไดฟงธรรมบรรยายนี้ ฯ 
                    จบ อนุรุทธสูตรที่ ๗ 
                      ---------- 
                    ๘. อุปกกิเลสสูตร (๑๒๘) 
      [๔๓๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารโฆสิตาราม เขตพระนคร 
 โกสัมพี สมัยนัน้แล พวกภิกษุในพระนครโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกัน 
 เสียดสีกันและกันดวยฝปากอยู ฯ 
      [๔๔๐] คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ 
 คร้ันแลวถวายอภิวาทพระผูมพีระภาค ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืน 
 เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดงันี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พวก 
 ภิกษุในพระนครโกสัมพีนี้ เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกัน เสียดสีกันและกันดวย 
 ฝปากอยู ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดอาศัยความอนุเคราะห เสด็จเขาไปยังที่อยูของ 
 ภิกษุเหลานั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ตอนั้น ไดเสด็จเขาไป 
 ยังที่อยูของภิกษุเหลานั้น คร้ันแลวไดตรัสกะภิกษุเหลานั้นดังนี้วา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย อยาเลย อยาขดัใจ อยาทะเลาะ อยาแกงแยง อยาวิวาทกันเลย 
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคผูเปนเจาของธรรม ทรงยับยั้งกอน 
 ขอไดโปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย ทรงประกอบเนืองๆ แตสุขวิหารธรรมใน 
 ปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระองคยังจักปรากฏอยูดวยการขัดใจ ทะเลาะ แกงแยง 
 วิวาทกันเชนนี ้ฯ 
      [๔๔๑] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุเหลานั้นแมในวาระที่ ๒ ดังนี้วา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยาเลย อยาขัดใจ อยาทะเลาะ อยาแกงแยง อยาวิวาทกัน 
 เลย ภิกษุรูปน้ันก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค แมในวาระที่ ๒ ดังนี้วา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคผูเปนเจาของธรรม ทรงยับยั้งกอน ขอได 
 โปรดทรงเปนผูขวนขวายนอย ทรงประกอบเนืองๆ แตสุขวิหารธรรมในปจจุบัน 



 อยูเถิด พวกขาพระองคยังจักปรากฏอยูดวยการขัดใจ ทะเลาะ แกงแยง วิวาท 
 กันเชนนี้ ฯ 
      [๔๔๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุเหลานั้นแมในวาระที่ ๓ ดังนี้วา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยาเลย อยาขัดใจ อยาทะเลาะ อยาแกงแยง อยาวิวาทกัน 
 เลย ภิกษุรูปน้ันก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคแมในวาระที่ ๓ ดังนี้วา ขาแตพระ- 
 *องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคผูเปนเจาของธรรม ทรงยับยั้งกอน ขอไดโปรด 
 ทรงเปนผูขวนขวายนอย ทรงประกอบเนืองๆ แตสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด 
 พวกขาพระองคยังจักปรากฏอยูดวยการขัดใจ ทะเลาะแกงแยง วิวาทกันเชนนี้ ฯ 
      [๔๔๓] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงนุงสบง ทรงบาตร จีวรเสด็จ 
 เขาไปบิณฑบาตยังพระนครโกสัมพีในเวลาเชา คร้ันเสด็จกลับจากบิณฑบาต ภาย 
 หลังเวลาพระกระยาหารแลว ทรงเก็บเสนาสนะ กําลังประทบัยืนอยูนั่นแหละ ได 
 ตรัสพระคาถาดังนี้วา 
      ภิกษุมีเสียงดังเสมอกัน ไมมีใครๆ สําคัญตัววาเปนพาล เมือ่ 
      สงฆแตกกัน ตางก็มิไดสําคัญตัวกันเองใหยิ่ง พวกท่ีเปน- 
      บัณฑิต ก็พากันหลงลืม มปีากพูด ก็มีแตคําพูดเปนอารมณ 
      พูดไป เทาที่ปรารถนาแสดงฝปาก ไมรูเหตุที่ตนนําไป ก็ชน 
      เหลาใดผูกโกรธเขาวา คนโนนไดดาเรา คนโนนไดประหารเรา 
      คนโนนไดชนะเรา คนโนนไดลักของของเรา เวรของชนเหลา 
      นั้นยอมไมสงบ สวนชนเหลาใดไมผูกโกรธเขาวา คนโนนได 
      ดาเรา คนโนนไดประหารเรา คนโนนไดชนะเรา คนโนนได 
      ลักของของเรา เวรของชนเหลานั้นยอมเขาไปสงบได เวรใน 
      โลกนี้ ยอมไมระงับไดดวยเวรเลย ในกาลไหนๆ แตจะระงับ 
      ไดดวยไมมเีวรกัน นี้เปนธรรมดามีมาเกาแก ก็คนพวกอื่นยอม 
      ไมรูสึกวา พวกเราจะยอยยับในที่นี้ แตชนเหลาใดในที่นัน้ 
      รูสึก ความมาดรายกัน ยอมสงบแตชนเหลานั้นได คนพวกอื่น 
      ตัดกระดูกกัน ผลาญชีวิตกัน ลักโค มา ทรัพยกัน แมชิง 
      แวนแควนกัน ยังมีคืนดีกนัได เหตุไร พวกเธอจึงไมมีเลา 
      ถาบุคคลไดสหายที่มีปญญารักษาตัวรวมทางจร เปนนักปราชญ 
      มีปรกติใหสําเร็จประโยชนอยู คุมอันตรายท้ังปวงได พึงชื่นชม 
      มีสติเที่ยวไปกับสหายน้ันเถิด ถาไมไดสหายที่มีปญญารักษาตัว 
      รวมทางจร เปนนักปราชญ มีปรกติใหสําเร็จประโยชนอยู 
      พึงเปนผูผูเดียวเทีย่วไป เหมือนพระราชาที่ทรงสละราชสมบัติ 
      และเหมือนชางมาตังคะในปา ฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวประ- 



      เสริฐกวา เพราะไมมีความเปนสหายกันในคนพาล พึงเปนผู 
      ผูเดียวเที่ยวไป และไมพึงทาํบาป เหมือนชางมาตังคะมีความ 
      ขวนขวายนอยในปาฉะน้ัน ฯ 
      [๔๔๔] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคคร้ันประทับยืนตรัสพระคาถานี้แลว 
 ไดเสด็จเขาไปยังบานพาลกโลณการ ก็สมัยนัน้แล ทานพระภคุอยูในบานพาลก- 
 *โลณการ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล คร้ันเห็นแลว จึงแตงต้ังอาสนะ 
 และนํ้าสําหรับลางพระบาทไว พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีแตงต้ังไว 
 แลวทรงลางพระบาท ทานพระภคุถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควร 
 สวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระภคุผูนั่งเรียบรอยแลวดงันี้วา ดูกร 
 ภิกษุ พอทน พอเปนไปไดหรือ เธอไมลําบากดวยเร่ืองบิณฑบาตบางหรือ ฯ 
      ทานพระภคุกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค พอทน พอเปนไปได 
 และขาพระองคไมลําบากดวยเร่ืองบิณฑบาตเลย พระพุทธเจาขา ตอนั้น พระผูม ี
 พระภาคทรงสนทนากับทานพระภคุทรงชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบ 
 ดวยธรรมแลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปประทับน่ังยังปาปาจีนวงส ฯ 
      [๔๔๕] ก็สมัยนั้นแล ทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทาน 
 พระกิมพิละ อยูในปาปาจีนวงส คนรักษาปาไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแต 
 ไกล คร้ันเห็นแลว ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตทานสมณะ ทาน 
 อยาเขาไปยังปานี้ ในปานี้ มีกุลบุตร ๓ คน กําลังหวังอัตตาอยู ทานอยาไดทาํ 
 ความไมสําราญแกเขาเลย ทานพระอนุรุทธไดยินคนรักษาปาพูดกับพระผูมีพระภาค 
 อยู คร้ันไดยินแลว จึงบอกคนรักษาปาดังนี้วา ดูกรทานผูรักษาปา ทานอยาหาม 
 พระผูมีพระภาคเลย พระผูมพีระภาคเปนพระศาสดาของพวกเราไดเสดจ็ถึงแลว 
 โดยลําดับ ตอนั้น ทานพระอนุรุทธเขาไปหาทานพระนันทิยะและทานพระกิมพิละ 
 ยังที่อยู แลวบอกดังนี้วา นิมนตทานทั้งสองไปขางหนาๆ กันเถิด พระผูมีพระ- 
 *ภาคผูเปนพระศาสดาของพวกเรา เสด็จถึงแลวโดยลาํดับ คร้ังนั้นแล ทานพระ 
 อนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมพิละตอนรับพระผูมีพระภาค องคหน่ึง 
 รับบาตรจีวรของพระผูมีพระภาค องคหน่ึงแตงต้ังอาสนะ องคหน่ึงต้ังน้ําสําหรับ 
 ลางพระบาท พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีแตงต้ังแลว ทรงลางพระบาท 
 แมทานทั้ง ๓ นั้นก็ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๔๔๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอนุรุทธผูนั่งเรียบรอยแลว ดัง 
 นี้วา ดูกรอนุรุทธ เธอพอทน พอเปนไปไดหรือ พวกเธอไมลําบากดวยเร่ือง 
 บิณฑบาตบางหรือ ฯ 
      ทานพระอนุรุทธกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค พอทนได พอเปน 
 ไปได พวกขาพระองคไมลําบากดวยเร่ืองบิณฑบาตเลย พระพุทธเจาขา ฯ 



      พ. ดูกรอนุรุทธ ก็พวกเธอพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน 
 เขากันไดดังนมสดและน้ํา มองดูซ่ึงกันและกนัดวยนัยนตาทีน่ารักอยูหรือ ฯ 
      อ. แนนอน พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคพรอมเพรียงกันยินดีตอกัน 
 ไมวิวาทกัน เขากันไดดังนมสดและนํ้า มองดซ่ึูงกันและกันดวยนัยนตาที่นารักอยู ฯ 
      พ. ดูกรอนุรุทธ อยางไรเลา พวกเธอจึงพรอมเพรียงกันยนิดีตอกัน 
 ไมวิวาทกัน เขากันไดดังนมสดและนํ้า มองดซ่ึูงกันและกันดวยนัยนตาที่นารัก 
 อยูได ฯ 
      [๔๔๗] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในเร่ืองนี้ ขาพระองคมีความดําริอยางนี้ 
 วา เปนลาภของเรา เราไดดีแลวหนอที่อยูกับเพ่ือนภิกษุผูประพฤติพรหมจรรยรวม 
 กันเห็นปานนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนั้นเขาไปต้ังกายกรรม วจีกรรม 
 มโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ในทานผูมีอายุเหลานี้ ทัง้ในที่แจง ทั้งในที่ 
 ลับ และมีความดําริวา ไฉนหนอ เราพึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิต 
 ของทานผูมีอายุเหลานี้ ขาพระองคนั้นแล จึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจ 
 จิตของทานผูมีอายุเหลานี้ กพ็วกขาพระองคตางกันแตกายเทานั้น สวนจิตคงเปน 
 อันเดียวกัน ฯ 
      [๔๔๘] แมทานพระนันทิยะและทานพระกิมพิละ ก็กราบทูลพระผูมี- 
 *พระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็มีความดําริอยางนีว้า เปน 
 ลาภของเรา เราไดดีแลวหนอที่อยูกับเพ่ือนภิกษุผูประพฤติพรหมจรรยรวมกันเห็น 
 ปานนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนั้นเขาไปต้ังกายกรรม วจีกรรม 
 มโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ในทานผูมีอายุเหลานี้ ทัง้ในที่แจง ทั้งในที่ 
 ลับ และมีความดําริวา ไฉนหนอ เราพึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิต 
 ของทานผูมีอายุเหลานี้ ขาพระองคนั้นแล จึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจ 
 จิตของทานผูมีอายุเหลานี้ กพ็วกขาพระองคตางกันแตกายเทานั้น สวนจิตคง 
 เปนอันเดยีวกนั ขาแตพระองคผูเจริญ อยางนี้แล พวกขาพระองคจึงพรอมเพรียง 
 กัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน เขากันไดดังนมสดและนํ้า มองดซ่ึูงกันและกัน 
 ดวยนัยนตาทีน่ารักอยูได ฯ 
      [๔๔๙] พ. ดีละๆ อนุรุทธ ก็พวกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพียร 
 สงตนไปในธรรมอยูบางหรือ ฯ 
      อ. แนนอน พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคยอมเปนผูไมประมาท 
 มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู ฯ 
      พ. ดูกรอนุรุทธ อยางไรเลา พวกเธอจึงเปนผูไมประมาทมีความเพียร 
 สงตนไปในธรรมอยูได ฯ 
      [๔๕๐] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในเร่ืองนี้ พวกขาพระองครูปใดกลับ 



 จากบิณฑบาตแตหมูบานกอน รูปน้ันยอมแตงต้ังอาสนะ ต้ังน้ําฉันน้ําใชและ 
 กระโถนไว รูปใดกลับทีหลัง ถามีภัตที่ฉันเหลอืยังปรารถนาอยู ก็ฉันไป ถาไม 
 ปรารถนา ก็เทเสียในที่ปราศจากหญา หรือทิ้งเสียในน้ําที่ปราศจากตัวสัตว รูปน้ัน 
 จะเก็บอาสนะ เก็บนํ้าฉันน้ําใชและกระโถน กวาดโรงฉัน รูปใดเห็นหมอน้ําฉนั 
 หรือหมอน้ําในวัจจกุฎีวางเปลา รูปน้ันจะตักใสไว ถารูปน้ันไมอาจ พวกขา 
 พระองคจะกวักมือเรียกรูปทีส่องมาแลว ชวยกันต้ังหมอน้ําฉัน หรือหมอน้ําใชไว 
 โดยชวยกันห้ิวคนละมือ ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคจะไมปริปาก 
 เพราะเหตุนั้นเลย และพวกขาพระองคจะนั่งประชุมสนทนาธรรมกันคืนยังรุงทุกๆ 
 หาวัน ขาแตพระองคผูเจริญ อยางนี้แล พวกขาพระองคจึงเปนผูไมประมาท มี 
 ความเพียร สงตนไปในธรรมอยูได ฯ 
      [๔๕๑] พ. ดีละๆ อนุรุทธ ก็พวกเธอผูไมประมาท มีความเพียร สง 
 ตนไปในธรรมอยูอยางนี้ ยอมมีคุณวิเศษคือ ญาณทัสสนะอันประเสริฐ สามารถ 
 กวาธรรมของมนุษยอันยิ่ง เปนเคร่ืองอยูสบายอันไดบรรลุแลวหรือ ฯ 
      อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในเร่ืองนี้ พวกขาพระองคผูไมประมาท ม ี
 ความเพียร สงตนไปในธรรมอยู ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป แตไมชา 
 เทาไร แสงสวางและการเห็นรูปอันนั้นของพวกขาพระองค ยอมหายไปได พวก 
 ขาพระองคยังไมแทงตลอดนมิิตนั้น ฯ 
      [๔๕๒] พ. ดูกรอนุรุทธ พวกเธอตองแทงตลอดนิมิตนั้นแล แมเราก ็
 เคยมาแลว เมื่อกอนตรัสรู ยังไมรูเองดวยปญญาอันยิ่ง ยังเปนโพธิสัตวอยู ยอม 
 รูสึกแสงสวางและการเห็นรูปเหมือนกัน แตไมชาเทาไร แสงสวางและการเห็น 
 รูปอันนั้นของเรา ยอมหายไปได เราจึงมีความดําริดังนี้วา อะไรหนอแล เปนเหตุ 
 เปนปจจัยใหแสงสวางและการเห็นรูปของเราหายไปได ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดม ี
 ความรูดังนี้วา วิจิกิจฉาแล เกิดขึ้นแลวแกเรา กว็ิจิกิจฉาเปนเหตุสมาธิของเรา 
 จึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เราจกั 
 ทําใหไมเกิดวิจกิิจฉาขึ้นแกเราไดอีก ฯ 
      [๔๕๓] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นแลผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไป 
 ในธรรมอยู ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป แตไมชาเทาไร แสงสวางและการ 
 เห็นรูปอันนั้นของเรา ยอมหายไปได เราจึงมคีวามดําริดังนี้วา อะไรหนอแล 
 เปนเหตุ เปนปจจัยใหแสงสวางและการเห็นรูปของเราหายไปได ดูกรอนุรุทธ 
 เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา อมนสิการแล เกิดขึน้แลวแกเรา ก็อมนสิการเปนเหตุ 
 สมาธิของเราจงึเคลื่อน เมือ่สมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไป 
 ได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา และอมนสิการขึ้นแกเราไดอีก ฯ 
      [๔๕๔] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้น 



 ไดมีความรูดังนี้วา ถีนมิทธะแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ถีนมิทธะเปนเหตุ สมาธิ 
 ของเราจึงเคลือ่น เมื่อสมาธเิคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได 
 เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉาอมนสิการ และถีนมิทธะขึ้นแกเราไดอีก ฯ 
      [๔๕๕] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นได 
 มีความรูดังนี้วา ความหวาดเสียวแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความหวาดเสียวเปนเหตุ 
 สมาธิของเราจงึเคลื่อน เมือ่สมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไป 
 ได ดูกรอนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เกิดมีคนปองรายเขาขึ้นทีส่อง 
 ขางทาง เขาจึงเกิดความหวาดเสียว เพราะถูกคนปองรายน้ันเปนเหตุ ฉันใด ดูกร 
 อนุรุทธ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความหวาดเสียวแลเกดิขึ้นแลวแกเรา ก็ความ 
 หวาดเสียวเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมือ่สมาธิเคลือ่นแลว แสงสวาง 
 และการเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ 
 และความหวาดเสียวขึ้นแกเราไดอีก ฯ 
      [๔๕๖] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดม ี
 ความรู ดังนี้วา ความต่ืนเตนแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความต่ืนเตนเปนเหตุ สมาธ ิ
 ของเราจึงเคลือ่น เมื่อสมาธเิคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได 
 ดูกรอนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษแสวงหาแหลงขุมทรัพยแหงหนึ่ง พบแหลงขุม- 
 *ทรัพยเขา ๕ แหงในคราวเดียวกัน เขาจึงเกดิความต่ืนเตน เพราะพบแหลง 
 ขุมทรัพย ๕ แหงนั้นเปนเหตุ ฉันใด ดูกรอนุรุทธ ฉันนั้นเหมอืนกันแล ความตื่น 
 เตนแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความต่ืนเตนเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมือ่ 
 สมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกดิวิจิกิจฉา 
 อมนสิการ ถีนมิทธะความหวาดเสียว และความต่ืนเตนขึ้นแกเราไดอีก ฯ 
      [๔๕๗] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นได 
 มีความรู ดังนี้วา ความชั่วหยาบแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความช่ัวหยาบเปนเหตุ 
 สมาธิของเราจงึเคลื่อน เมือ่สมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและการเห็นรูปจึงหาย 
 ไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว 
 ความต่ืนเตน และความชั่วหยาบขึ้นแกเราไดอีก ฯ 
      [๔๕๘] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดม ี
 ความรู ดังนี้วา ความเพียรที่ปรารภเกินไปแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความเพียร 
 ที่ปรารภเกินไปเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลือ่น เมื่อสมาธเิคลื่อนแลว แสงสวาง 
 และการเห็นรูปจึงหายไปได ดูกรอนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษเอามือทั้ง ๒ จับนก 
 คุมไวแนน นกคุมนั้นตองถึงความตายในมือนั้นเอง ฉันใด ดกูรอนุรุทธ ฉันนั้น 
 เหมือนกันแล ความเพียรที่ปรารภเกินไปแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แลความเพียร 
 ที่ปรารภเกินไปเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลือ่น เมื่อสมาธเิคลื่อนแลว แสงสวาง 



 และการเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ 
 ความหวาดเสียว ความต่ืนเตน ความชั่วหยาบ และความเพียรที่ปรารภเกินไป 
 ขึ้นแกเราไดอีก ฯ 
      [๔๕๙] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดม ี
 ความรู ดังนี้วา ความเพียรที่ยอหยอนเกินไปแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความ 
 เพียรที่ยอหยอนเกินไปเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมือ่สมาธิเคลื่อนแลว 
 แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได ดกูรอนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษจับนกคุม 
 หลวมๆ นกคุมนั้นตองบินไปจากมือเขาได ฉนัใด ดูกรอนุรุทธ ฉันนั้นเหมือน 
 กันแลความเพียรที่ยอหยอนเกินไปแล เกิดขึน้แลวแกเรา ก็ความเพียรที่ยอหยอน 
 เกินไปเปนเหตุ สมาธิของเราจงึเคลื่อน เมือ่สมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและ 
 การเห็นรูปจึงหายไปได เราจกัทําใหไมเกดิวิจิกิจฉา อมนสกิาร ถีนมิทธะ ความ 
 หวาดเสียว ความต่ืนเตน ความชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภเกินไป และความ 
 เพียรที่ยอหยอนเกินไปขึ้นแกเราไดอีก ฯ 
      [๔๖๐] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นได 
 มีความรู ดังนี้วา ตัณหาที่คอยกระซิบแล เกดิขึ้นแลวแกเรา ก็ตัณหาที่คอย 
 กระซิบเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมือ่สมาธิเคลื่อนแลว แสงสวางและ 
 การเห็นรูปจึงหายไปได เราจกัทําใหไมเกดิวิจิกิจฉา อมนสกิาร ถีนมิทธะ ความ 
 หวาดเสียว ความต่ืนเตน ความชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภเกินไป ความเพียร 
 ที่ยอหยอนเกินไป และตัณหาที่คอยกระซิบขึน้แกเราไดอกี ฯ 
      [๔๖๑] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท ฯลฯ ดูกรอนุรุทธ เรานั้นได 
 มีความรู ดังนี้วา ความสําคัญสภาวะวาตางกันแล เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็ความ 
 สําคัญสภาวะวาตางกันเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมือ่สมาธิเคลื่อนแลว 
 แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เรานั้นจักทําใหไมเกดิวิจิกิจฉา อมนสกิาร 
 ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความต่ืนเตน ความชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภ 
 เกินไป ความเพียรที่ยอหยอนเกินไป ตัณหาที่คอยกระซิบ และความสําคัญสภาวะ 
 วาตางกันขึ้นแกเราไดอีก ฯ 
      [๔๖๒] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปใน 
 ธรรมอยู ยอมรูสึกแสงสวางและการเห็นรูป แตไมชาเทาไร แสงสวางและการ 
 เห็นรูปอันนั้นของเรา ยอมหายไปได เราจึงมคีวามดําริดังนี้วา อะไรหนอแล เปน 
 เหตุ เปนปจจัยใหแสงสวางและการเห็นรูปของเราหายไปได ดูกรอนุรุทธ เรา 
 นั้นไดมีความรูดังนี้วา ลักษณะที่เพงเล็งรูปเกนิไปแล เกิดขึน้แลวแกเรา ก็ลักษณะ 
 ที่เพงเล็งรูปเกนิไปเปนเหตุ สมาธิของเราจึงเคล่ือน เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว 
 แสงสวางและการเห็นรูปจึงหายไปได เราจักทําใหไมเกิดวิจกิิจฉา อมนสิการ 



 ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความต่ืนเตน ความชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภเกิน 
 ไป ความเพียรที่ยอหยอนเกินไป ตัณหาที่คอยกระซิบ ความสําคัญสภาวะวาตาง 
 กัน และลักษณะที่เพงเล็งรูปเกนิไปขึ้นแกเราไดอีก ฯ 
      [๔๖๓] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นแลรูวา วิจิกิจฉาเปนเคร่ืองเกาะจิตให 
 เศราหมอง จึงละวิจิกิจฉาตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวาอมนสิการเปน 
 เคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละอมนสิการตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวา 
 ถีนมิทธะเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละถีนมิทธะตัวเกาะจิตใหเศราหมอง 
 เสียได รูวา ความหวาดเสียวเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละความหวาด- 
 *เสียว ตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวา ความต่ืนเตนเปนเคร่ืองเกาะจิตให 
 เศราหมอง จึงละความต่ืนเตนตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวา ความชั่วหยาบ 
 เปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละความชัว่หยาบตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสีย 
 ได รูวา ความเพียรที่ปรารภเกินไปเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละความ 
 เพียรที่ปรารภเกินไปตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวา ความเพียรที่ยอหยอน 
 เกินไปเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละความเพียรที่ยอหยอนเกินไปตัวเกาะ 
 จิตใหเศราหมองเสียได รูวา ตัณหาที่คอยกระซิบเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมอง 
 จึงละตัณหาที่คอยกระซิบตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได รูวา ความสําคัญสภาวะวา 
 ตางกันเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมอง จึงละความสําคัญสภาวะวาตางกันตัวเกาะ- 
 *จิตใหเศราหมองเสียได รูวา ลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปเปนเคร่ืองเกาะจิตให 
 เศราหมอง จึงละลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปตัวเกาะจิตใหเศราหมองเสียได ฯ 
      [๔๖๔] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท มคีวามเพียร สงตนไปใน 
 ธรรมอยู ยอมรูสึกแสงสวางอยางเดยีวแล แตไมเห็นรูป เห็นรูปอยางเดยีวแล 
 แตไมรูสึกแสงสวาง ตลอดกลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืน 
 และกลางวันบาง เรานั้นจึงมีความดําริดังนี้วา อะไรหนอแล เปนเหตุ เปน 
 ปจจัยใหเรารูสึกแสงสวางอยางเดียวแล แตไมเห็นรูป เห็นรูปอยางเดียวแล 
 แตไมรูสึกแสงสวาง ตลอดกลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืน 
 และกลางวันบาง ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา สมัยใด เราไมใสใจ 
 นิมิตคือรูป ใสใจแตนิมิตคือแสงสวาง สมัยนัน้ เรายอมรูสึกแสงสวางอยาง 
 เดียวแล แตไมเห็นรูป สวนสมัยใดเราไมใสใจนิมิตคือแสงสวาง ใสใจแต 
 นิมิตคือรูป สมัยนั้น เรายอมเห็นรูปอยางเดยีวแล แตไมรูสึกแสงสวาง ตลอด 
 กลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบาง ฯ 
      [๔๖๕] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปใน 
 ธรรมอยู ยอมรูสึกแสงสวางเพียงนิดหนอย เห็นรูปไดนิดหนอย และรูสึกแสง 
 สวางอยางหาประมาณมิได เห็นรูปอยางหาประมาณมิได ตลอดกลางคืนบาง 



 ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบาง เราจึงมีความดําริดังนี้วา 
 อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัยใหเรารูสึกแสงสวางเพียงนดิหนอย เห็นรูป 
 ไดนิดหนอย และรูสึกแสงสวางอยางหาประมาณมิได เห็นรูปอยางหาประมาณ 
 มิได ตลอดกลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวนับาง 
 ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดมีความรูดังนี้วา สมัยใด เรามีสมาธินดิหนอย สมัยนัน้ 
 เราก็มีจักษุนิดหนอย ดวยจักษุนิดหนอย เรานั้นจึงรูสึกแสงสวางเพียงนิดหนอย 
 เห็นรูปไดนิดหนอย สวนสมัยใด เรามีสมาธิหาประมาณมิได สมัยนั้น เราก็ม ี
 จักษุหาประมาณมิได ดวยจักษุหาประมาณมิได เรานั้นจึงรูสึกแสงสวางหา 
 ประมาณมิได และเห็นรูปหาประมาณมิได ตลอดกลางคืนบาง ตลอดกลางวันบาง 
 ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวนับาง ฯ 
      ดูกรอนุรุทธ เพราะเรารูวาวิจิกิจฉาเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองแลว 
 เปนอันละวิจิกจิฉาตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาอมนสิการเปนเคร่ืองเกาะจิตให 
 เศราหมองแลว เปนอันละอมนสิการตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาถีนมิทธะ 
 เปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละถีนมิทธะตัวเกาะจิตใหเศราหมอง 
 ได รูวาความหวาดเสียวเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละความ 
 หวาดเสียวตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาความต่ืนเตนเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศรา 
 หมองแลว เปนอันละความต่ืนเตนตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาความชั่วหยาบ 
 เปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละความชั่วหยาบตัวเกาะจิตใหเศรา 
 หมองได รูวาความเพียรที่ปรารภเกินไปเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปน 
 อันละความเพียรที่ปรารภเกินไปตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาความเพียรที่ยอ- 
 *หยอนเกินไปเปนเครื่องเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละความเพียรทีย่อหยอน 
 เกินไปตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาตัณหาท่ีคอยกระซิบเปนเคร่ืองเกาะจิตให 
 เศราหมองแลว เปนอันละตัณหาท่ีคอยกระซิบตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาความ 
 สําคัญสภาวะตางกันเปนเคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละความสําคัญ 
 สภาวะวาตางกันตัวเกาะจิตใหเศราหมองได รูวาลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปเปน 
 เคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองแลว เปนอันละลกัษณะที่เพงเล็งรูปเกินไปตัวเกาะจิต 
 ใหเศราหมองได เรานั้นจึงไดมีความรูดังนี้วา เคร่ืองเกาะจิตใหเศราหมองนั้นๆ ของ 
 เรา เราละไดแลวแล ดังนั้น เราจึงเจริญสมาธโิดยสวนสามไดในบัดน้ี ฯ 
      [๔๖๖] ดูกรอนุรุทธ เรานั้นไดเจริญสมาธมิีวิตกมีวิจารบาง ไดเจริญ 
 สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจารบาง ไดเจริญสมาธิไมมีวิตกไมมีวิจารบาง ไดเจริญสมาธ ิ
 มีปติบาง ไดเจริญสมาธิไมมีปติบาง ไดเจริญสมาธิสหรคตดวยสุขบาง ไดเจริญ 
 สมาธิสหรคตดวยอุเบกขาบาง ฯ 
      ดูกรอนุรุทธ เพราะสมาธชินิดที่มีวิตกมวีิจารบาง ชนิดที่ไมมีวิตกม ี



 แตวิจารบาง ชนิดที่ไมมีวิตกไมมีวิจารบาง ชนิดที่มีปติบาง ชนิดที่ไมมีปติบาง 
 ชนิดที่สหรคตดวยสุขบาง ชนดิที่สหรคตดวยอุเบกขาบาง เปนอันเราเจริญแลว 
 ฉะนั้นแล ความรูความเห็นจึงไดเกดิขึ้นแกเราวา วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้ 
 เปนชาติที่สุด บัดน้ีความเกิดใหมยอมไมมี ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอนุรุทธจึงชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                      จบ อุปกกิเลสสูตร ที่ ๘ 
                        ----------- 
                     ๙. พาลบัณฑิตสูตร (๑๒๙) 
      [๔๖๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      [๔๖๘] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะ 
 เคร่ืองหมาย เคร่ืองอาง วาเปนพาลของคนพาลนี้มี ๓ อยาง ๓ อยางเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลในโลกน้ีมักคดิความคิดที่ชั่ว มักพูดคําพูดที่ชั่ว มักทํา 
 การทําที่ชั่ว ถาคนพาลจักไมเปนผูคิดความคิดที่ชั่ว พูดคําพูดที่ชั่ว และทําการ 
 ทําที่ชั่ว บัณฑิตพวกไหนจะพึงรูจักเขาไดวา ผูนี้เปนคนพาล เปนอสัตบุรุษ 
 เพราะคนพาลมักคิดความคิดที่ชั่ว มักพูดคําพูดที่ชั่ว และมกัทําการทําที่ชั่ว ฉะนั้น 
 พวกบัณฑิตจึงรูไดวา นี่เปนคนพาล เปนอสัตบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล 
 นั้นนั่นแล ยอมเสวยทกุขโทมนัส ๓ อยางในปจจุบัน ฯ 
      [๔๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาคนพาลน่ังในสภาก็ดี ริมถนนรถก็ดี 
 ริมทางสามแพรงก็ดี ชนในที่นัน้ๆ จะพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขา ถาคน 
 พาลมักเปนผูทาํชีวิตสัตวใหตกลวง มักถือเอาส่ิงของที่เจาของมิไดให มักประ- 
 *พฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มปีรกติต้ังอยูในความประมาทเพราะดื่มน้ําเมาคือสุรา 
 และเมรัย ในเร่ืองที่ชนพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขานัน้แล คนพาลจะมี 
 ความรูสึกอยางนี้วา ปรกติเหลานั้นมีอยูในเรา และเราก็ปรากฏในปรกติเหลานั้น 
 ดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลยอมเสวยทกุข โทมนัสขอทีห่น่ึงดังนี้ในปจจุบัน ฯ 
      [๔๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก คนพาลเห็นราชา 
 ทั้งหลายจับโจรผูประพฤติผิดมาแลว สั่งลงกรรมกรณตางชนิด คือ 
      (๑) โบยดวยแสบาง 
      (๒) โบยดวยหวายบาง 
      (๓) ตีดวยตะบองสั้นบาง 



      (๔) ตัดมือบาง 
      (๕) ตัดเทาบาง 
      (๖) ตัดทั้งมือทั้งเทาบาง 
      (๗) ตัดหูบาง 
      (๘) ตัดจมูกบาง 
      (๙) ตัดทั้งหูทั้งจมูกบาง 
     (๑๐) ลงกรรมกรณวิธี หมอเคี่ยวน้ําสม บาง 
     (๑๑) ลงกรรมกรณวิธี ขอดสังข บาง 
     (๑๒) ลงกรรมกรณวิธี ปากราหู บาง 
     (๑๓) ลงกรรมกรณวิธี มาลัยไฟ บาง 
     (๑๔) ลงกรรมกรณวิธี คบมือ บาง 
     (๑๕) ลงกรรมกรณวิธี ร้ิวสาย บาง 
     (๑๖) ลงกรรมกรณวิธี นุงเปลือกไม บาง 
     (๑๗) ลงกรรมกรณวิธี ยืนกวาง บาง 
     (๑๘) ลงกรรมกรณวิธี เกีย่วเหยื่อเบ็ด บาง 
     (๑๙) ลงกรรมกรณวิธี เหรียญกษาปณ บาง 
     (๒๐) ลงกรรมกรณวิธี แปรงแสบ บาง 
     (๒๑) ลงกรรมกรณวิธี กางเวียน บาง 
     (๒๒) ลงกรรมกรณวิธี ต่ังฟาง บาง 
     (๒๓) ราดดวยน้ํามันเดือดๆ บาง 
     (๒๔) ใหสุนัขทึ้งบาง 
     (๒๕) ใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปนๆ บาง 
     (๒๖) ตัดศีรษะดวยดาบบาง ๑- 
 @๑. วิธีลงกรรมกรณตางๆ เหลานี้ มีอธิบายในหมายเหตุทายเลม. 
 ในขณะที่เห็นนั้น คนพาลจะมีความรูสึกอยางนี้วา เพราะเหตุแหงกรรมชั่วปานใด 
 แล ราชาทั้งหลายจึงจับโจรผูประพฤติผิดมาแลว สั่งลงกรรมกรณตางชนิด คือ 
 โบยดวยแสบาง ฯลฯ ตัดศีรษะดวยดาบบาง ก็ปรกติเหลานั้นมีอยูในเรา และเรา 
 ก็ปรากฏในปรกติเหลานั้นดวย ถาแมราชาทั้งหลายรูจักเรา ก็จะจับเราแลวสั่งลง 
 กรรมกรณตางชนิด คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปนๆ 
 บาง ตัดศีรษะดวยดาบบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลยอมเสวยทุกขโทมนัสขอ 
 ที่สองแมดังนี้ในปจจุบัน ฯ 
      [๔๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก กรรมลามกที่คนพาลทํา 
 ไวในกอน คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ยอมปกคลุม ครอบงําคนพาล 



 ผูอยูบนต่ัง หรือบนเตียง หรือนอนบนพ้ืนดินในสมัยนั้น เปรียบเหมือนเงายอด 
 ภูเขาใหญ ยอมปกคลุม ครอบงําแผนดินในสมัยเวลาเย็น ฉันใด ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ฉันนัน้เหมือนกันแล กรรมลามกที่คนพาลทําไวในกอน คือ กายทุจริต 
 วจีทุจริต มโนทุจริต ยอมปกคลุม ครอบงําคนพาลผูอยูบนต่ัง หรือบนเตียง 
 หรือนอนบนพ้ืนดินในสมัยนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนัน้ คนพาลจะมี 
 ความรูสึกอยางนี้วา เราไมไดทําความดี ไมไดทํากุศล ไมไดทําเคร่ืองปองกนั 
 ความหวาดกลัวไว ทําแตความชั่ว ทําแตความราย ทําแตความเลว ละโลกนี ้
 ไปแลว จะไปสูคติของคนที่ไมไดทําความดี ไมไดทํากุศล ไมไดทําเคร่ืองปอง 
 กันความหวาดกลัวไว ซ่ึงทําแตความชั่ว ความราย และความเลว เปนกําหนด 
 คนพาลน้ันยอมเศราโศก ลําบากใจ ครํ่าครวญ รํ่าไห ทุมอก ถึงความหลงพรอม 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลยอมเสวยทกุขโทมนัสขอที่สามดังนี้แลในปจจบัุน ฯ 
      [๔๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลน้ันนั่นแลประพฤติทุจริต ทางกาย 
 ทางวาจา ทางใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกลาวถึงอบาย ซ่ึงเขาพูดหมายถึงนรกน่ันแลโดย 
 ชอบ พึงกลาวไดวาเปนสถานที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจสวนเดียว 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพียงเทานีแ้มจะเปรียบอปุมาจนถึงนรกเปนทุกข ก็ไมใช 
 งายนัก ฯ 
      [๔๗๓] เมือ่พระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ อาจเปรียบอุปมาไดหรือไม พระผูมี 
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ อาจเปรียบได แลวตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เปรียบเหมือนพวกราชบุรุษจับโจรผูประพฤติผิดมาแสดงแดพระราชาวา ขอเดชะ 
 ผูนี้เปนโจรประพฤติผิดตอพระองค ขอพระองคโปรดลงอาชญาที่ทรงพระราชประ- 
 *สงคแกมันเถิด พระราชาทรงส่ังการนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถิด พวกทาน 
 จงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษน้ีในเวลาเชา พวกราชบุรุษจึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษ 
 นั้นในเวลาเชา คร้ันเวลากลางวัน พระราชาตรัสถามอยางนี้วา พอมหาจําเริญ 
 บุรุษน้ันเปนอยางไร พวกราชบุรุษกราบทูลวา ขอเดชะ ยังเปนอยูอยางเดิม 
 พระเจาขา พระราชาทรงสั่งการน้ันอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถิด พวกทานจง 
 เอาหอกรอยเลมแทงมันในเวลากลางวัน พวกราชบุรุษจึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษ 
 นั้นในเวลากลางวัน คร้ันเวลาเย็น พระราชาตรัสถามอยางนี้วา พอมหาจําเริญ 
 บุรุษน้ันเปนอยางไร พวกราชบุรุษกราบทูลวา ขอเดชะ ยังเปนอยูอยางเดิม 
 พระเจาขา พระราชาทรงสั่งการน้ันอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถิด พวกทานจง 
 เอาหอกรอยเลมแทงมันในเวลาเย็น พวกราชบุรุษจึงเอาหอกรอยเลมแทงบุรุษน้ัน 
 ในเวลาเย็น ดกูรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ัน 



 ถูกแทงดวยหอกสามรอยเลม พึงเสวยทุกขโทมนัสเหตุที่ถูกแทงนั้นบางหรือหนอ ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษน้ันถูกแทงดวย 
 หอกแมเลมเดยีว ก็เสวยทุกขโทมนัสเหตุที่ถูกแทงนั้นได ปวยการกลาวถึงหอก 
 ต้ังสามรอยเลม ฯ 
      [๔๗๔] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงหยิบแผนหินยอมๆ ขนาดเทา 
 ฝามือ แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความ 
 ขอนั้นเปนไฉน แผนหินยอมๆ ขนาดเทาฝามือที่เราถือนี้กบัภูเขาหลวงหิมพานต 
 อยางไหนหนอแลใหญกวากัน ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ แผนหินยอมๆ ขนาดเทาฝามือทีท่รงถือนี้ 
 มีประมาณนอยนัก เปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานตแลว ยอมไมถึงแมความนับ 
 ยอมไมถึงแมสวนแหงเสี้ยว ยอมไมถึงแมการเทียบกันได ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ทุกขโทมนัสที่บุรุษถูกแทง 
 ดวยหอกสามรอยเลมเปนเหตุ กําลังเสวยอยูนัน้ เปรียบเทียบทุกขของนรกยงัไม 
 ถึงแมความนับ ยังไมถึงแมสวนแหงเสี้ยว ยังไมถึงแมการเทียบกันได ฯ 
      [๔๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะใหคนพาลน้ันกระทํา 
 เหตุชื่อการจํา ๕ ประการคือ ตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือขางที่ ๑ ขางที่ ๒ ที่เทา 
 ขางที่ ๑ ขางที่ ๒ และที่ทรวงอกตรงกลาง คนพาลน้ันจะเสวยเวทนาอันเปน 
 ทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในนรกน้ัน และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิน้สุด ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลน้ันขึงพืดแลวเอาผึ่ง 
 ถาก คนพาลน้ันจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบอยูในนรกน้ัน และยัง 
 ไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลน้ันเอาเทาขึ้นขางบน 
 เอาหัวลงขางลางแลวถากดวยพรา คนพาลน้ันจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บ 
 แสบ อยูในนรกน้ัน และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิน้สุด ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะเอาคนพาลน้ันเทยีมรถแลว ให 
 วิ่งกลับไปกลับมาบนแผนดินที่มีไฟติดทั่ว ลุกโพลงโชติชวง คนพาลน้ันจะเสวย 
 เวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในนรกน้ัน และยังไมตายตราบเทาบาป- 
 *กรรมยังไมสิน้สุด ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะใหคนพาลน้ันปนขึ้นปนลงซ่ึง 
 ภูเขาถานเพลิงลูกใหญที่มีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติชวง คนพาลน้ันจะเสวย 
 เวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในนรกน้ัน และยังไมตายตราบเทาบาป- 
 *กรรมยังไมสิน้สุด ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะจับคนพาลน้ันเอาเทาขึ้นขางบน 



 เอาหัวลงขางลาง แลวพุงลงไปในหมอทองแดงที่รอนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลง 
 โชติชวง คนพาลน้ันจะเดือดเปนฟองอยูในหมอทองแดงนั้น เขาเมื่อเดือดเปน 
 ฟองอยู จะพลานขึ้นขางบนคร้ังหนึ่งบาง พลานลงขางลางครั้งหนึ่งบาง พลานไป 
 ดานขวาคร้ังหนึ่งบาง จะเสวยเวทนาอันเปนทกุขกลา เจ็บแสบ อยูในหมอ 
 ทองแดงนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสดุ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะโยนคนพาลน้ันเขาไปในมหานรก 
 ก็มหานรกน้ันแล 
        มีสี่มุมสี่ประตูแบงไวโดยสวนเทากันมีกาํแพงเหล็กลอมรอบ 
        ครอบไวดวยแผนเหล็ก พ้ืนของนรกใหญนั้นลวนแลวดวยเหล็ก 
        ลุกโพลงประกอบดวยไฟ แผไปตลอดรอยโยชนรอบดาน 
        ประดิษฐานอยูทุกเมื่อ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเร่ืองนรกแมโดยอเนกปริยายแล เพียงเทานี ้
 จะกลาวใหถึงกระทั่งนรกเปนทุกขไมใชทําไดงาย ฯ 
      [๔๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีหญาเปน 
 ภักษา สัตวเดียรัจฉานเหลานัน้ยอมใชฟนและเล็มกินหญาสด ก็เหลาสัตว 
 เดียรัจฉานจําพวกมีหญาเปนภักษา คืออะไร คือ มา โค ลา แพะ เนื้อ หรือ 
 แมจําพวกอื่นๆ ไมวาชนิดไรๆ ที่มีหญาเปนภักษา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล 
 นั้นนั่นแลผูกินอาหารดวยความติดใจรสเบ้ืองตนในโลกนี้ ทํากรรมลามกไวในโลก 
 นี้ เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของสัตวจําพวกที่มีหญาเปนภักษา 
 เหลานั้น ฯ 
      [๔๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกมีคูถเปนภักษา 
 สัตวเดียรัจฉานเหลานั้นไดกลิ่นคูถแตไกลๆ แลวยอมวิ่งไปดวยหวังวา จักกิน 
 ตรงน้ี เปรียบเหมือนพวกพราหมณเดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาดวยต้ังใจวา จักกิน 
 ตรงน้ี จักกินตรงนี้ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล มีเหลาสตัว 
 เดียรัจฉานจําพวกมีคูถเปนภักษา สัตวเดียรัจฉานเหลานั้นไดกลิ่นคูถแตไกลๆ 
 แลว ยอมวิ่งไปดวยหวังวา จักกินตรงนี้ จักกินตรงนี้ ก็เหลาสัตวเดียรัจฉาน 
 จําพวกมีคูถเปนภักษา คืออะไร คือ ไก สุกร สุนัขบาน สุนัขปา หรือแม 
 จําพวกอื่นๆ ไมวาชนิดไรๆ ที่มีคูถเปนภักษา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลน้ัน 
 นั่นแลผูกินอาหารดวยความติดใจรสเบ้ืองตนในโลกนี้ ทํากรรมลามกไวในโลกน้ี 
 เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของสัตวจําพวกมีคูถเปนภักษาเหลานั้น ฯ 
      [๔๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายใน 
 ที่มืด ก็เหลาสตัวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในที่มืด คืออะไร คือ ต๊ักแตน 
 มอด ไสเดอืน หรือแมจําพวกอื่นๆ ไมวาชนิดไรๆ ที่เกิดแกตายในที่มืด 



 ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลน้ันนั่นแลผูกินอาหารดวยความติดใจรสเบ้ืองตนในโลก 
 นี้ ทํากรรมลามกไวในโลกน้ี เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของสัตว 
 จําพวกเกิดแกตายในที่มืด ฯ 
      [๔๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉาน จําพวกเกิดแกตาย 
 ในน้ํา ก็เหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในนํ้า คืออะไร คือ ปลา เตา 
 จรเข หรือแมจําพวกอื่นๆ ไมวาชนิดไรๆ ที่เกดิแกตายในน้ํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 คนพาลน้ันนั่นแลผูกินอาหารดวยความติดใจรสเบ้ืองตนในโลกนี้ ทํากรรมลามกไว 
 ในโลกนี้ เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายของสัตวจําพวกเกิดแกตาย 
 ในน้ํา ฯ 
      [๔๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีเหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายใน 
 ของโสโครก ก็เหลาสัตวเดียรัจฉานจําพวกเกิดแกตายในของโสโครกคืออะไร คือ 
 เหลาสัตวจําพวกที่เกิดแกตายในปลาเนาก็มี ในศพเนาก็มี ในขนมกุมมาสเกาก็มี 
 ในน้ําครําก็มี ในหลุมโสโครกก็มี หรือแมจําพวกอื่นๆ ไมวาชนิดไรๆ ที่เกิด 
 แกตายในของโสโครก ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลน้ันนั่นแลผูกินอาหารดวยความ 
 ติดใจรสเบ้ืองตนในโลกน้ี ทํากรรมลามกไวในโลกน้ี เมื่อตายไปแลว ยอมเขา 
 ถึงความเปนสหายของสัตวจําพวกเกิดแกตายในของโสโครก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเร่ืองกําเนิดสัตวเดียรัจฉานแมโดยอเนกปริยาย 
 แล เพียงเทานี้ จะกลาวใหถึงกระทั่งกําเนิดสัตวเดียรัจฉานเปนทุกข ไมใชทํา 
 ไดงาย ฯ 
      [๔๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษโยนทุนมีบวงตาเดียวไป 
 ในมหาสมุทร ทุนนั้นถูกลมตะวันออกพัดไปทางทิศตะวันตก ถูกลมตะวันตกพัด 
 ไปทางทิศตะวันออก ถูกลมเหนือพัดไปทางทศิใต ถูกลมใตพัดไปทางทิศเหนือ 
 มีเตาตาบอดอยูในมหาสมุทรนั้น ลวงไปรอยปจึงจะผุดขึ้นคร้ังหนึ่ง ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน เตาตาบอดตัวน้ันจะพึงเอาคอ 
 สวมเขาที่ทุนมบีวงตาเดียวโนนไดบางไหมหนอ ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขอนั้นเปนไปไมไดเลย พระพุทธเจาขา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ถาจะเปนไปไดบางในบางคร้ังบางคราว ก็โดยลวงระยะกาลนาน 
 แนนอน ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เตาตาบอดตัวน้ันจะพึงเอาคอสวมเขาที่ทุนมีบวง 
 ตาเดียวโนนได ยังจะเร็วกวา เรากลาวความเปนมนุษยที่คนพาลผูไปสูวินิบาต 
 คราวหนึ่งแลวจะพึงได ยังยากกวานี้ นั่นเพราะเหตุไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
 ในตัวคนพาลน้ีไมมีความประพฤติธรรม ความประพฤติสงบ การทํากุศล การ 
 ทําบุญ มีแตการกินกันเอง การเบียดเบียนคนออนแอ ฯ 



      [๔๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลน้ันนั่นแล ถาจะมาสูความเปน 
 มนุษยในบางคร้ังบางคราว ไมวากาลไหนๆ โดยลวงระยะกาลนาน ก็ยอมเกิด 
 ในสกุลตํ่า คือ สกุลคนจัณฑาล หรือสกุลพรานลาเนื้อ หรือสกุลคนจักสาน 
 หรือสกุลชางรถ หรือสกุลคนเทขยะ เห็นปานนั้น ในบ้ันปลาย อันเปนสกุลคน 
 จน มีขาวน้ําและโภชนาหารนอย มีชีวิตเปนไปลําบาก ซ่ึงเปนสกุลที่จะไดของ 
 กิน และเคร่ืองนุงหมโดยฝดเคือง และเขาจะมีผิวพรรณทราม นาเกลียดชัง ราง 
 มอตอ มีโรคมาก เปนคนตาบอดบาง เปนคนงอยบาง เปนคนกะจอกบาง เปน 
 คนเปลี้ยบาง ไมไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ที่ 
 นอน ที่อยูอาศัย และเคร่ืองตามประทีป เขาจะประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต 
 มโนทุจริต คร้ันแลวเมื่อตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
      [๔๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนนักเลงการพนัน เพราะเคราะหราย 
 ประการแรกเทานั้น จึงตองเสียลูกบาง เสียเมยีบาง เสียสมบัติทุกอยางบาง 
 ยิ่งขึ้นไปอีก ตองถึงถูกจองจํา เคราะหรายของนักเลงการพนนัที่ตองเสียไปดังนั้น 
 เพียงเล็กนอย ที่แทแลเคราะหรายอันใหญหลวงกวานั้น คือ เคราะหที่คนพาล 
 นั้นประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแลว ตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก นั่นเอง ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ภูมิของคนพาลครบถวนบริบูรณ ฯ 
      [๔๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะ เคร่ืองหมาย เคร่ืองอางวาเปน 
 บัณฑิตของบัณฑิตนี้มี ๓ อยาง ๓ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตใน 
 โลกนี้มักคิดความคิดที่ดี มักพูดคําพูดที่ดี มักทําการทําที่ดี ถาบัณฑิตจักไมเปนผู 
 คิดความคิดทีด่ี พูดคําพูดที่ดี และทําการทําที่ดี บัณฑิตพวกไหนจะพึงรูจักเขา 
 ไดวาผูนี้เปนบัณฑิต เปนสัตบุรุษ เพราะบัณฑิตมักคิดความคิดที่ดี มักพูดคําพูด 
 ที่ดี และมักทําการทําที่ดี ฉะน้ัน พวกบัณฑิตจึงรูไดวา ผูนี้เปนบัณฑิตเปนสัตบุรุษ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตนั้นนั่นแลยอมเสวยสุขโสมนัส ๓ อยางในปจจุบัน ฯ 
      [๔๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาบัณฑิตนั่งในสภาก็ดี ริมถนนรถก็ดี 
 ริมทางสามแพรงก็ดี ชนในที่นัน้ๆ จะพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขา ถา 
 บัณฑิตเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเม- 
 *สุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากเหตุเปนที่ต้ังความประมาทเพราะ 
 ดื่มน้ําเมาคือสรุาและเมรัย ในเร่ืองที่ชนพูดถอยคําที่พอเหมาะพอสมแกเขานัน้ 
 บัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา ปกติเหลานั้นมีอยูในเรา และเราก็ปรากฏในปรกติ 
 เหลานั้นดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัสขอที่หนึ่งดังนี้ใน 
 ปจจุบัน ฯ 
      [๔๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก บัณฑิตเห็นราชาทั้งหลาย 



 จับโจรผูประพฤติผิดมาแลว สัง่ลงกรรมกรณตางชนิด คือ 
      (๑) โบยดวยแสบาง 
      (๒) โบยดวยหวายบาง 
      (๓) ตีดวยตะบองสั้นบาง 
      (๔) ตัดมือบาง 
      (๕) ตัดเทาบาง 
      (๖) ตัดทั้งมือทั้งเทาบาง 
      (๗) ตัดหูบาง 
      (๘) ตัดจมูกบาง 
      (๙) ตัดทั้งหูทั้งจมูกบาง 
     (๑๐) ลงกรรมกรณวิธี หมอเคี่ยวน้ําสม บาง 
     (๑๑) ลงกรรมกรณวิธี ขอดสังข บาง 
     (๑๒) ลงกรรมกรณวิธี ปากราหู บาง 
     (๑๓) ลงกรรมกรณวิธี มาลัยไฟ บาง 
     (๑๔) ลงกรรมกรณวิธี คบมือ บาง 
     (๑๕) ลงกรรมกรณวิธี ร้ิวสาย บาง 
     (๑๖) ลงกรรมกรณวิธี นุงเปลือกไม บาง 
     (๑๗) ลงกรรมกรณวิธี ยืนกวาง บาง 
     (๑๘) ลงกรรมกรณวิธี เกีย่วเหยื่อเบ็ด บาง 
     (๑๙) ลงกรรมกรณวิธี เหรียญกษาปณ บาง 
     (๒๐) ลงกรรมกรณวิธี แปรงแสบ บาง 
     (๒๑) ลงกรรมกรณวิธี กางเวียน บาง 
     (๒๒) ลงกรรมกรณวิธี ต่ังฟาง บาง 
     (๒๓) ราดดวยน้ํามันเดือดๆ บาง 
     (๒๔) ใหสุนัขทึ้งบาง 
     (๒๕) ใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปนๆ บาง 
     (๒๖) ตัดศีรษะดวยดาบบาง ในขณะทีเ่ห็นนั้น บัณฑิตจะมีความรูสึกอยาง 
 นี้วา เพราะเหตุแหงกรรมชั่วปานใดแล ราชาทั้งหลายจึงจับโจรผูประพฤติผิดมา 
 แลวส่ังลงกรรมกรณตางชนิด คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ตัดศีรษะดวยดาบบาง 
 ปรกติเหลานั้นไมมีอยูในเรา และเราก็ไมปรากฏในปรกติเหลานั้นดวย ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัสขอที่สองดังนี้ในปจจบัุน ฯ 
      [๔๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก กรรมงามที่บัณฑิตทําไว 
 ในกอน คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ยอมปก คลุม ครอบงําบัณฑิตผู 



 อยูบนต่ัง หรือบนเตียง หรือนอนบนพ้ืนดินในสมัยนั้น เปรียบเหมือนเงายอด 
 ภูเขา ยอมปก คลุม ครอบงําแผนดินในสมยัเวลาเย็น ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล กรรมงามที่บัณฑิตทําไวในกอน คือ กายสุจริต วจีสุจริต 
 มโนสุจริต ยอมปก คลุม ครอบงําบัณฑิตผูอยูบนต่ัง หรือบนเตียงหรือนอนบน 
 พ้ืนดินในสมัยนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้นบัณฑิตจะมีความรูสึกอยางนี้วา 
 เราไมไดทําความช่ัว ไมไดทําความราย ไมไดทําความเลว ทําแตความดี ทําแต 
 กุศล ทําแตเคร่ืองปองกันความหวาดกลัวไว ละโลกนีไ้ปแลว จะไปสูคติของคน 
 ที่ไมไดทําความช่ัว ไมไดทําความราย ไมไดทําความเลว ทําแตความดี ทําแต 
 กุศล ทําแตเคร่ืองปองกันความหวาดกลัวไวเปนกําหนด บัณฑิตนั้นยอมไมเศรา 
 โศก ไมลําบากใจ ไมครํ่าครวญ ไมรํ่าไหทุมอก ไมถึงความหลงพรอม ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตยอมเสวยสุขโสมนัสขอที่สามดังนี้ในปจจุบัน ฯ 
      [๔๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตนั้นนั่นแลประพฤติสุจริตทางกาย 
 ทางวาจา ทางใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสคุติโลกสวรรค ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 บุคคลเมื่อจะกลาวถึงสุคติซ่ึงเขาพูดหมายถึงสวรรคนั้นแลโดยชอบ พึงกลาวไดวา 
 เปนสถานที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ สวนเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพียง 
 เทานี้แมจะเปรียบอุปมาจนถึงสวรรคเปนสุข ก็ไมใชงายนกั ฯ 
      [๔๘๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ อาจเปรียบอุปมาไดหรือไม พระผู 
 มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ อาจเปรียบได แลวตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เปรียบเหมือนพระเจาจักรพรรดิ ทรงประกอบดวยแกว ๗ ประการและความ 
 สัมฤทธิผล ๔ อยาง จึงเสวยสขุโสมนัสอันมสีิ่งประกอบนั้นเปนเหตุได พระเจา- 
 *จักรพรรดิทรงประกอบดวยแกว ๗ ประการเปนไฉน ฯ 
      [๔๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชามหากษัตริยในโลกนี้ผูทรงไดมุรธาภิเษก 
 แลว ทรงสรงสนานพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถในดิถีที่ ๑๕ ซ่ึงวันนั้นเปน 
 วันอุโบสถ เมื่อประทับอยูในพระมหาปราสาทชั้นบน ยอมปรากฏจักรแกวทิพ 
 มีกําต้ังพัน พรอมดวยกงและดุม บริบูรณดวยอาการทุกอยาง คร้ันทอดพระเนตร 
 แลวไดมีพระราชดําริดังนี้วา ก็เราไดสดับมาดังนี้แล พระราชาพระองคใด ผูทรง 
 ไดมูรธาภิเษกแลว ทรงสรงสนานพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถในดิถีที่ ๑๕ ซ่ึงวัน 
 นั้นเปนวันอุโบสถ เมื่อประทับอยูในพระมหาปราสาทชั้นบน ยอมปรากฏจักรแกวทิพ 
 มีกําต้ังพัน พรอมดวยกงและดุม บริบูรณดวยอาการทุกอยาง พระราชาน้ันยอมเปน 
 พระเจาจักรพรรดิ เราเปนพระเจาจักรพรรดิหรือหนอ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอนั้น พระองคเสด็จลกุจากราชอาสน ทรงจับพระเตาน้ํา 
 ดวยพระหัตถซาย ทรงหลั่งรดจักรแกวดวยพระหัตถขวา รับส่ังวา จงพัดผันไปเถิด 



 จักรแกวผูเจริญ จักรแกวผูเจริญจงพิชิตใหยิ่งเถิด ลําดับน้ัน จักรแกวน้ันก็พัดผันไป 
 ทางทิศตะวันออก พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนาก็เสด็จตามไป จักรแกว 
 ประดิษฐานอยู ณ ประเทศใด พระเจาจักรพรรดิก็เสด็จเขาประทับ ณ ประเทศ 
 นั้น พรอมดวยจตุรงคินีเสนา บรรดาพระราชาที่เปนปฏิปกษในทิศตะวันออก เขา 
 มาเฝาพระเจาจักรพรรดิแลวทูลอยางนี้วา เชญิเสด็จเถิด มหาราช พระองคเสด็จ 
 มาดีแลว มหาราช ขาแตมหาราช แผนดินนี้เปนของพระองค ขอพระองคจง 
 สั่งการเถิด พระเจาจักรพรรดิรับส่ังอยางนี้วา ทานทุกคนไมควรฆาสัตว ไมควร 
 ลักทรัพยที่เจาของมิไดให ไมควรประพฤติผิดในกาม ไมควรพูดเท็จ ไมควรดื่ม 
 น้ําเมา และทานทั้งหลายจงครอบครองบานเมืองกันตามสภาพที่เปนจริงเถิด บรรดา 
 พระราชาที่เปนปฏิปกษในทิศตะวันออกเหลานั้นแล ไดกลายเปนผูสนับสนุนพระเจา 
 จักรพรรดิ ตอนั้น จักรแกวน้ันไดพัดผันไปจดสมุทรดานทิศตะวันออก แลวกลับขึ้น 
 พัดผันไปทิศใต ฯลฯ พัดผันไปจดสมุทรดานทิศใตแลวกลับขึ้นพัดผันไปทศิ- 
 *ตะวันตก ฯลฯ พัดผันไปจดสมุทรดานทิศตะวันตก แลวกลบัขึ้นพัดผันไปทิศเหนือ 
 พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ก็เสด็จตามไป จักรแกวประดิษฐาน 
 อยู ณ ประเทศใด พระเจาจักรพรรดิก็เสด็จเขาประทับ ณ ประเทศนั้น  พรอม 
 ดวยจตุรงคินีเสนา บรรดาพระราชาที่เปนปฏิปกษในทิศเหนือเขามาเฝาพระเจา 
 จักรพรรดิ แลวทูลอยางนี้วา เชิญเสด็จเถิด มหาราช พระองคเสด็จมาดีแลว 
 มหาราช ขาแตมหาราช แผนดินนี้เปนของพระองค ขอพระองคจงสั่งการเถิด 
 พระเจาจักรพรรดิรับส่ังอยางนี้วา ทานทุกคนไมควรฆาสัตว ไมควรลักทรัพยที่ 
 เจาของมิไดให ไมควรประพฤติผิดในกาม ไมควรพูดเท็จ ไมควรดื่มน้ําเมา และ 
 ทานทั้งหลายจงครอบครองบานเมืองกันตามสภาพที่เปนจริงเถิด บรรดาพระราชาที่ 
 เปนปฏิปกษในทิศเหนือเหลานั้นแล ไดกลายเปนผูสนับสนุนพระเจาจักรพรรดิ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้นแล จักรแกวน้ันพิชิตยิ่งตลอดแผนดินมีสมุทรเปน 
 ขอบเขต แลวกลับมาสูราชธานีเดิม ประดิษฐานอยูเปนเสมือนลิ่มสลักพระทวาร 
 ภายในพระราชวังของพระเจาจักรพรรดิ ทําใหงดงามอยางมั่นคงอยู ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ยอมปรากฏจักรแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ ฯ 
      [๔๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจกัรพรรดิยอม 
 ปรากฏชางแกว เปนชางหลวงชื่ออุโบสถ เผอืกทั่วสรรพางคกาย มีที่ต้ังอวยัวะ 
 ทั้งเจ็ดถูกตองดี มีฤทธิ์เหาะได คร้ันพระเจาจักรพรรดิทอดพระเนตรเห็นแลว 
 ยอมมีพระราชหฤทัยโปรดปรานวา จะเปนยานชางที่เจริญหนอ พอมหาจําเริญ 
 ถาสําเร็จการฝกหัด ตอนั้น ชางแกวน้ันจึงสําเร็จการฝกหัดเหมือนชางอาชาไนย 
 ตัวเจริญ ที่ฝกปรือดีเปนเวลานาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว พระเจา 
 จักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองชางแกวน้ัน จึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเชา เสด็จเวยีน 



 รอบปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขต เสด็จกลับมาราชธานีเดิม ทรงเสวยพระกระ- 
 *ยาหารเชาไดทันเวลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมปรากฏชางแกวเห็นปานนี้แกพระเจา 
 จักรพรรดิ ฯ 
      [๔๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจกัรพรรดิยอม 
 ปรากฏมาแกว เปนอัสวราชชื่อวลาหก ขาวปลอด ศีรษะดําเหมือนกา เสนผม 
 สลวยเหมือนหญาปลอง มีฤทธิ์เหาะได คร้ันพระเจาจักรพรรดิทอดพระเนตรเห็น 
 แลว ยอมมีพระราชหฤทัยโปรดปรานวา จะเปนยานมาที่เจริญหนอ พอมหา- 
 *จําเริญ ถาสําเร็จการฝกหัด ตอนั้น มาแกวน้ันจึงสําเร็จการฝกหัดเหมือนมา 
 อาชาไนยตัวเจริญ ที่ฝกปรือดีแลวเปนเวลานาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว 
 พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองมาแกวนั้น จึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเชา เสด็จ 
 เวียนรอบปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขต เสด็จกลบัมาราชธานีเดมิ ทรงเสวยพระกระ- 
 *ยาหารเชาไดทันเวลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมปรากฏมาแกวเห็นปานนี้แกพระเจา 
 จักรพรรดิ ฯ 
      [๔๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจกัรพรรดิยอม 
 ปรากฏมณีแกว เปนแกวไพฑูรย งามโชติชวง แปดเหลี่ยม อนัเจียระไนไว 
 อยางดี มีแสงสวางแผไปโยชนหน่ึงโดยรอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยม ี
 มาแลว พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองมณีแกวน้ัน จึงสั่งใหจตุรงคินีเสนา 
 ยกมณีขึ้นเปนยอดธง แลวใหเคลื่อนพลไปในความมืดทึบของราตรี ชาวบาน 
 ที่อยูรอบๆ พากันประกอบการงานดวยแสงสวางนั้น สําคัญวาเปนกลางวัน ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ยอมปรากฏมณแีกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ ฯ 
      [๔๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจกัรพรรดิยอม 
 ปรากฏนางแกวรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความงามแหงผิวพรรณ 
 อยางยิ่ง ไมสูงนัก ไมตํ่านัก ไมผอมนัก ไมอวนนัก ไมดํานัก ไมขาวนัก 
 ลวงผิวพรรณของมนุษย แตยังไมถึงผิวพรรณทิพ มีสัมผัสทางกายปานประหนึ่ง 
 สัมผัสปุยนุนหรือปุยฝาย นางแกวน้ันมีตัวอุนในคราวหนาว มีตัวเย็นในคราวรอน 
 มีกลิ่นดังกลิ่นจันทรฟุงไปแตกาย มีกลิ่นดังกลิ่นอุบลฟุงไปแตปาก นางแกวน้ัน 
 มีปรกติต่ืนกอนนอนทีหลัง คอยฟงบรรหารใช ประพฤติถูกพระทัย ทูลปราศรัย 
 เปนที่โปรดปรานตอพระเจาจักรพรรดิ และไมประพฤติลวงพระเจาจักรพรรดิแม 
 ทางใจ ไฉนเลา จะมีประพฤติลวงทางกายได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมปรากฏ 
 นางแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ ฯ 
      [๔๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจกัรพรรดิยอม 
 ปรากฏคฤหบดีแกว ผูมีจักษุเพียงดังทิพเกิดแตวิบากของกรรมปรากฏ ซ่ึงเปนเหตุ 
 ใหมองเห็นทรัพยทั้งที่มีเจาของ ทั้งที่ไมมเีจาของได เขาเขาเฝาพระเจาจักรพรรดิ 



 แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ พระองคจงทรงเปนผูขวนขวายนอยเถิด ขา- 
 *พระองคจักทาํหนาที่การคลังใหพระองค ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว 
 พระเจาจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดลองคฤหบดแีกวน้ัน จึงเสดจ็ลงเรือพระที่นัง่ให 
 ลอยลองกระแสนํ้ากลางแมน้ําคงคา แลวรับส่ังกะคฤหบดีแกวดังนี้วา ดูกรคฤหบดี 
 ฉันตองการเงินและทอง คฤหบดีแกวกราบทูลวา ขาแตมหาราช ถาเชนนั้น 
 โปรดเทียบเรือเขาฝงขางหนึ่งเถิด พระเจาจักรพรรดิตรัสวา ดูกรคฤหบดี ฉันตอง 
 การเงินและทองตรงน้ีแหละ ทันใดน้ัน คฤหบดีแกวจึงเอามือทั้ง ๒ หยอนลง 
 ในน้ํา ยกหมอเต็มดวยเงินและทองขึ้นมา แลวกราบทูลพระเจาจักรพรรดิดังนี้วา 
 ขาแตมหาราช พอหรือยังเพียงเทานี้ ใชไดหรือยังเพียงเทานี้ บูชาไดหรือยัง 
 เพียงเทานี้ พระเจาจักรพรรดิจึงรับส่ังอยางนี้วา ดูกรคฤหบดี พอละ ใชไดแลว 
 บูชาไดแลวเพียงเทานี้ ดกูรภิกษุทั้งหลาย ยอมปรากฏคฤหบดีแกวเห็นปานนี้ 
 แกพระเจาจักรพรรดิ ฯ 
      [๔๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจกัรพรรดิยอม 
 ปรากฏปริณายกแกว ปริณายกนั้นเปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา สามารถถวาย 
 ขอแนะนําใหพระองคทรงบํารุงผูที่ควรบํารุง ทรงถอดถอนผูที่ควรถอดถอน ทรง 
 แตงต้ังผูที่ควรแตงต้ัง เขาเขาไปเฝาพระเจาจกัรพรรดิแลวกราบทูลอยางนี้วา ขอ 
 เดชะ ขอพระองคจงเปนผูขวนขวายนอยเถิด ขาพระองคจักสั่งการถวาย ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ยอมปรากฏปริณายกแกวเห็นปานนี้แกพระเจาจักรพรรดิ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิยอมทรงประกอบดวยแกว ๗ ประการ 
 นี้ พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธผิล ๔ อยางเปนไฉน ฯ 
      [๔๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิในโลกนี้ยอมทรงพระสิริ 
 โฉมงดงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความงามแหงพระฉวีวรรณอยางยิ่ง 
 เกินมนุษยอื่นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความ 
 สัมฤทธิผลขอแรกดังนี้ ฯ 
      [๔๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจกัรพรรดิยอม 
 ทรงพระชนมายุยืน ทรงดํารงอยูนานเกินมนษุยอื่นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจา 
 จักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธผิลขอที่ ๒ ดังนี้ ฯ 
      [๔๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจกัรพรรดิยอม 
 เปนผูมีพระโรคาพาธนอย ไมทรงลําบาก ทรงประกอบดวยพระเตโชธาตุยอย 
 พระกระยาหารสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เกินมนุษยอื่นๆ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธผิลขอที่ ๓ ดังนี ้ฯ 
      [๕๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก พระเจาจกัรพรรดิยอม 
 ทรงเปนที่รักใคร พอใจ ของพราหมณและคฤหบดีเหมือนบิดาเปนที่รักใครพอใจ 



 ของบุตรฉะนั้น พราหมณและคฤหบดีก็เปนที่ทรงโปรดปราน พอพระราชหฤทัย 
 ของพระเจาจักรพรรดิเหมือนบุตรเปนที่รักใครพอใจของบิดาฉะน้ัน ดกูรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนาออก 
 ประพาสพระราชอุทยาน ทันทีนั้น พราหมณและคฤหบดีเขาไปเฝาพระองคแลว 
 กราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคอยารีบดวน โปรดเสด็จโดยอาการที ่
 พวกขาพระองคไดชมพระบารมีนานๆ เถิด แมพระเจาจักรพรรดิก็ทรงสั่งสารถีวา 
 ดูกรสารถี ทานอยารีบดวน จงขับไปโดยอาการที่ฉันไดชมบรรดาพราหมณและ 
 คฤหบดีนานๆ เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความ 
 สัมฤทธิผลขอที่ ๔ ดังนี้ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยความสัมฤทธผิล 
 ๔ อยางนี้ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน พระเจาจักร- 
 *พรรดิทรงประกอบดวยแกว ๗ ประการ และความสัมฤทธผิล ๔ อยางดังนี้ พึง 
 เสวยสุขโสมนสัอันมีสิ่งประกอบนั้นเปนเหตุบางไหมหนอ ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาจักรพรรดิทรง 
 ประกอบดวยแกวแมประการหนึ่งๆ ก็ทรงเสวยสุขโสมนัสอนัมีแกวประการนั้น 
 เปนเหตุได จะปวยกลาวไปไยถึงแกวทั้ง ๗ ประการ และความสัมฤทธผิล 
 ทั้ง ๔ อยาง ฯ 
      [๕๐๑] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงหยิบแผนหินยอมๆ ขนาดเทา 
 ฝามือ แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความ 
 ขอนั้นเปนไฉน แผนหินยอมๆ ขนาดเทาฝามือที่เราถือนี้กบัภูเขาหลวงหิมพานต 
 อยางไหนหนอแลใหญกวากัน ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ แผนหินยอมๆ ขนาดเทาฝามือทีท่รงถือนี้มี 
 ประมาณนอยนัก เปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานตแลว ยอมไมถึงแมความนับ 
 ยอมไมถึงแมสวนแหงเสี้ยว ยอมไมถึงแมการเทียบกันได ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล พระเจาจักรพรรดินี้ ทรง 
 ประกอบดวยแกว ๗ ประการและความสัมฤทธิผล ๔ อยาง ยอมทรงเสวยสขุ 
 โสมนัสอันมีสิง่ประกอบนั้นเปนเหตุได สุขโสมนัสนั้นเปรียบเทียบสุขอันเปน 
 ทิพยแลว ยอมไมถึงแมการนับ ยอมไมเขาถึงแมสวนแหงเสี้ยว ยอมไมถึงแม 
 การเทียบกันได ฯ 
      [๕๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตนั้นนั่นแล ถามาสูความเปนมนุษย 
 ในบางคร้ังบางคราวไมวากาลไหนๆ โดยลวงระยะกาลนาน ก็ยอมเกิดในสกลุ 
 สูง คือ สกุลกษัตริยมหาศาล หรือสกุลพราหมณมหาศาล หรือสกุลคฤหบดี 



 มหาศาล เห็นปานนั้นในบ้ันปลาย อันเปนสกุลมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก 
 มีทองและเงินอุปกรณเคร่ืองปลื้มใจ และทรัพยธัญญาหารอยางเพียงพอ และเขา 
 จะเปนผูมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความงามแหงผิวพรรณอยางยิ่ง 
 มีปรกติไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ที่นอน ที่อยู 
 อาศัย และเคร่ืองตามประทีป เขาจะประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 คร้ันแลวเมื่อตายไปจะเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      [๕๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนนักเลงการพนัน เพราะฉวยเอา 
 ชัยชนะไดประการแรกเทานั้น จึงบรรลุโภคสมบัติมากมาย การฉวยเอาชัยชนะ 
 ของนักเลงการพนันที่บรรลุโภคสมบัติมากมายไดนั้นแล เพียงเล็กนอย ที่แทแล 
 การฉวยเอาชัยชนะใหญหลวงกวานั้น คือ การฉวยเอาชัยชนะที่บัณฑิตนั้น ประ- 
 *พฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต แลวตายไป เขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 นั่นเอง ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ภูมิของบัณฑิตครบถวนบริบูรณ ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                      จบ พาลบัณฑิตสูตร ที่ ๙ 
                         ----------- 
                      ๑๐. เทวทูตสูตร (๑๓๐) 
      [๕๐๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      [๕๐๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบ 
 เหมือนเรือน ๒ หลังมีประตูตรงกัน บุรุษผูมีตาดียืนอยูระหวางกลางเรือน ๒ หลัง 
 นั้น พึงเห็นมนุษยกําลังเขาเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังเดินมาบาง 
 กําลังเดินไปบาง ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉนันั้นเหมือนกนัแล เรายอมมองเห็น 
 หมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี 
 ตกยาก ดวยทพิยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมทราบชัดซ่ึงหมูสัตวผู 
 เปนไปตามกรรมไดวา สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต 
 มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะ เปนสัมมาทฐิิ เชื่อมั่นกรรมดวยอํานาจสัมมาทิฐิ 
 เมื่อตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรคก็มี สัตวผูกําลังเปนอยูเหลานี้ประกอบ 
 ดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะ เปนสัมมาทิฐิ เชื่อ 
 มั่นกรรมดวยอํานาจสัมมาทฐิิ เมื่อตายไปแลว บังเกิดในหมูมนุษยก็มี สัตวผู 



 กําลังเปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน 
 พระอริยะ เปนมิจฉาทิฐิ เชื่อมัน่กรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไปแลว 
 เขาถึงปตติวิสัยก็มี สัตวผูกําลงัเปนอยูเหลานี้ ประกอบดวย กายทุจริต 
 วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เปนมจิฉาทิฐิ เชื่อมั่นกรรมดวย 
 อํานาจมิจฉาทฐิิ เมื่อตายไปแลว เขาถึงกําเนิดสัตวเดียรัจฉานก็มี สัตวผู 
 กําลังเปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน 
 พระอริยะ เปนมิจฉาทิฐิ เชื่อมัน่กรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไปแลว 
 เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกก็มี ฯ 
      [๕๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะจับสัตวนั้นที่สวนตางๆ 
 ของแขนไปแสดงแกพระยายมวา ขาแตพระองค บุรุษน้ีไมปฏิบัติชอบในมารดา 
 ไมปฏิบัติชอบในสมณะ ไมปฏิบัติชอบในพราหมณ ไมออนนอมตอผูใหญในสกุล 
 ขอพระองคจงลงอาชญาแกบุรุษน้ีเถิด ฯ 
      [๕๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมจะปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไต 
 ถามถึงเทวทูตที่ ๑ กะสัตวนั้นวา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๑ 
 ปรากฏในหมูมนุษยหรือ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลยเจาขา ฯ 
      พระยายมถามอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเด็กแดงๆ 
 ยังออนนอนแบ เปอนมูตรคูถของตนอยูในหมูมนุษยหรือ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา ฯ 
      พระยายมถามอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานนั้นรูความ มีสติ เปน 
 ผูใหญแลว ไดมีความดําริดังนี้บางไหมวา แมตัวเราแล ก็มีความเกิดเปนธรรมดา 
 ไมลวงพนความเกิดไปได ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสียเจาขา ฯ 
      พระยายมกลาวอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําความดีทางกาย 
 ทางวาจา และทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานายนิรยบาลจักลง 
 โทษโดยอาการที่ทานประมาทแลว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไมใชมารดาทําใหทาน 
 ไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพ่ีนองชายทําใหทาน ไมใชพ่ีนองหญิงทําใหทาน ไม 
 ใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน ไมใชสมณะและพราหมณ 
 ทําใหทาน ไมใชเทวดาทาํใหทาน ตัวทานเองทําเขาไว ทานเทานั้นจักเสวยวิบาก 
 ของบาปกรรมนี้ ฯ 
      [๕๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมคร้ันปลอบโยน เอาอกเอาใจ 
 ไตถามถึงเทวทูตที่ ๑ กะสัตวนั้นแลว จึงปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามเทวทูต 
 ที่ ๒ วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๒ ปรากฏในหมูมนุษย 



 หรือ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลย เจาขา ฯ 
      พระยายมถามอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นหญิงหรือชาย 
 มีอายุ ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ป นับแตเกิดมา ผูแก ซ่ีโครงคด หลังงอ ถือไม 
 เทา งกเง่ิน เดนิไป กระสับกระสาย ลวงวัยหนุมสาว ฟนหักผมหงอก หนัง 
 ยน ศีรษะลาน เห่ียว ตัวตกกระ ในหมูมนุษยหรือ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา ฯ 
      พระยายมถามอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานนั้นรูความ มีสติ เปนผู 
 ใหญแลว ไดมีความดําริดังนีบ้างไหมวา แมตัวเราแล ก็มีความแกเปนธรรมดา 
 ไมลวงพนความแกไปได ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสีย เจาขา ฯ 
      พระยายมกลาวอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําดีทางกาย 
 ทางวาจา และทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานายนิรยบาลจักลง 
 โทษโดยอาการที่ทานประมาทแลว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไมใชมารดาทําใหทาน 
 ไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพ่ีนองชายทําใหทาน ไมใชพ่ีนองหญิงทําใหทาน ไม 
 ใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน ไมใชสมณะและพราหมณ 
 ทําใหทาน ไมใชเทวดาทาํใหทาน ตัวทานเองทําเขาไว ทานเทานั้นจักเสวยวิบาก 
 ของบาปกรรมนี้ ฯ 
      [๕๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมคร้ันปลอบโยน เอาอกเอาใจ 
 ไตถามถึงเทวทูตที่ ๒ กะสัตวนั้นแลว จึงปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามถึง 
 เทวทูตที่ ๓ วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๓ ปรากฏในหมู 
 มนุษยหรือ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลย เจาขา ฯ 
      พระยายมถามอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นหญิงหรือชาย 
 ผูปวย ทนทุกข เปนไขหนัก นอนเปอนมูตรคูถของตน มีคนอื่นคอยพยุงลุก 
 พยุงเดิน ในหมูมนุษยหรือ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา ฯ 
      พระยายมถามอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานนั้นรูความมีสติ เปนผู 
 ใหญแลว ไดมีความดําริดังนีบ้างไหมวา แมตัวเราแล ก็มีความเจ็บปวยเปนธรรมดา 
 ไมลวงพนความเจ็บปวยไปได ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสีย เจาขา ฯ 
      พระยายมกลาวอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําความดีทางกาย 
 ทางวาจา และทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานายนิรยบาลจักลง 



 โทษโดยอาการที่ทานประมาทแลว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไมใชมารดาทําใหทาน 
 ไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพ่ีนองชายทําใหทาน ไมใชพ่ีนองหญิงทําใหทาน ไม 
 ใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน ไมใชสมณะและพราหมณ 
 ทําใหทาน ไมใชเทวดาทาํใหทาน ตัวทานเองทําเขาไว ทานเทานั้นจักเสวยวิบาก 
 ของบาปกรรมนี้ ฯ 
      [๕๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมคร้ันปลอบโยน เอาอกเอาใจ 
 ไตถามถึงเทวทูตที่ ๓ กะสัตวนั้นแลว จึงปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามถึง 
 เทวทูตที่ ๔ วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๔ ปรากฏในหมู 
 มนุษยหรือ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลย เจาขา ฯ 
      พระยายมถามอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นราชาทั้งหลาย 
 ในหมูมนุษยจับโจรผูประพฤติผิดมาแลว สั่งลงกรรมกรณตางชนิดบางหรือ คือ ฯ 
      (๑) โบยดวยแสบาง 
      (๒) โบยดวยหวายบาง 
      (๓) ตีดวยตะบองสั้นบาง 
      (๔) ตัดมือบาง 
      (๕) ตัดเทาบาง 
      (๖) ตัดทั้งมือทั้งเทาบาง 
      (๗) ตัดหูบาง 
      (๘) ตัดจมูกบาง 
      (๙) ตัดทั้งหูทั้งจมูกบาง 
     (๑๐) ลงกรรมกรณวิธี หมอเคี่ยวน้ําสม บาง 
     (๑๑) ลงกรรมกรณวิธี ขอดสังข บาง 
     (๑๒) ลงกรรมกรณวิธี ปากราหู บาง 
     (๑๓) ลงกรรมกรณวิธี มาลัยไฟ บาง 
     (๑๔) ลงกรรมกรณวิธี คบมือ บาง 
     (๑๕) ลงกรรมกรณวิธี ร้ิวสาย บาง 
     (๑๖) ลงกรรมกรณวิธี นุงเปลือกไม บาง 
     (๑๗) ลงกรรมกรณวิธี ยืนกวาง บาง 
     (๑๘) ลงกรรมกรณวิธี เกีย่วเหยื่อเบ็ด บาง 
     (๑๙) ลงกรรมกรณวิธี เหรียญกษาปณ บาง 
     (๒๐) ลงกรรมกรณวิธี แปรงแสบ บาง 
     (๒๑) ลงกรรมกรณวิธี กางเวียน บาง 



     (๒๒) ลงกรรมกรณวิธี ต่ังฟาง บาง 
     (๒๓) ราดดวยน้ํามันเดือดๆ บาง 
     (๒๔) ใหสุนัขทึ้งบาง 
     (๒๕) ใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปนๆ บาง 
     (๒๖) ตัดศีรษะดวยดาบบาง ฯ 
     สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา ฯ 
      พระยายมถามอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานนั้นรูความมีสติ เปน 
 ผูใหญแลว ไดมีความดําริดังนี้บางไหมวา จําเริญละ เปนอนัวา สัตวที่ทํากรรม 
 ลามกไวนั้นๆ ยอมถูกลงกรรมกรณตางชนิดเห็นปานนี้ในปจจุบัน จะปวยกลาว 
 ไปไยถึงชาติหนา ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสีย เจาขา ฯ 
      พระยายมกลาวอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําความดีทางกาย 
 ทางวาจา และทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานายนิรยบาลจักลง 
 โทษโดยอาการที่ทานประมาทแลว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไมใชมารดาทําใหทาน 
 ไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพ่ีนองชายทําใหทาน ไมใชพ่ีนองหญิงทําใหทาน ไม 
 ใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําใหทาน ไมใชสมณะและพราหมณ 
 ทําใหทาน ไมใชเทวดาทาํใหทาน ตัวทานเองทําเขาไว ทานเทานั้นจักเสวยวิบาก 
 ของบาปกรรมนี้ ฯ 
      [๕๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมคร้ันปลอบโยน เอาอกเอาใจ 
 ไตถามถึงเทวทูตที่ ๔ กะสัตวนั้นแลว จึงปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามถึง 
 เทวทูตที่ ๕ วา ดูกรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นเทวทูตที่ ๕ ปรากฏในหมู 
 มนุษยหรือ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมเห็นเลย เจาขา ฯ 
      พระยายมถามอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานไมไดเห็นหญิงหรือชาย 
 ที่ตายแลววันหนึ่ง หรือสองวัน หรือสามวัน ขึ้นพอง เขียวช้ํา มีน้ําเหลืองเยิ้ม 
 ในหมูมนุษยหรือ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา เห็น เจาขา ฯ 
      พระยายมถามอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานนั้นรูความมีสติ เปน 
 ผูใหญแลว ไดมีความดําริดังนี้บางไหมวา แมตัวเราแล ก็มีความตายเปนธรรมดา 
 ไมลวงพนความตายไปได ควรที่เราจะทําความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ ฯ 
      สัตวนั้นทูลอยางนี้วา ขาพเจาไมอาจ เจาขา มัวประมาทเสีย เจาขา ฯ 
      พระยายมกลาวอยางนี้วา ดกูรพอมหาจําเริญ ทานไมไดทําความดีทางกาย 
 ทางวาจา และทางใจไว เพราะมัวประมาทเสีย ดังนั้น เหลานายนิรยบาลจักลง 



 โทษโดยอาการที่ทานประมาทแลว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไมใชมารดาทําใหทาน 
 ไมใชบิดาทําใหทาน ไมใชพ่ีนองชายทําใหทาน ไมใชพ่ีนองหญิงทําใหทาน ไม 
 ใชมิตรอํามาตยทําใหทาน ไมใชญาติสาโลหิตทําให ไมใชสมณะและพราหมณ 
 ทําใหทาน ไมใชเทวดาทาํใหทาน ตัวทานเองทําเขาไว ทานเทานั้นจักเสวยวิบาก 
 ของบาปกรรมนี้ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมคร้ันปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไตถามถึง 
 เทวทูตที่ ๕ กะสัตวนั้นแลว ก็ทรงดุษณีอยู ฯ 
      [๕๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานิรยบาลจะใหสัตวนั้นกระทําเหตุชื่อ 
 การจํา ๕ ประการ คือ ตรึงตะปูเหล็กแดงที่มอืขางที่ ๑ ขางที่ ๒ ที่เทาขางที่ ๑ 
 ขางที่ ๒ และที่ทรวงอกตรงกลางสัตวนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจบ็แสบ 
 อยูในนรกน้ัน และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสุด ฯ 
      [๕๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานิรยบาลจะจับสัตวนั้นขึงพืดแลวเอาผึ่ง 
 ถาก...จะจับสัตวนั้นเอาเทาขึน้ขางบน เอาหัวลงขางลางแลวถากดวยพรา ... จะ 
 เอาสัตวนั้นเทยีมรถแลวใหวิ่งกลับไปกลับมาบนแผนดินที่มไีฟติดทั่ว ลุกโพลง 
 โชติชวง ... จะใหสัตวนั้นปนขึ้นปนลงซ่ึงภูเขาถานเพลิงลูกใหญที่มีไฟติดทั่ว ลุก 
 โพลง โชติชวง ... จะจับสัตวนั้นเอาเทาขึ้นขางบนเอาหัวลงขางลาง แลวพุงลงไป 
 ในหมอทองแดง ที่มีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติชวง สัตวนั้นจะเดือดพลานเปน 
 ฟองอยูในหมอทองแดงนั้น เขาเมื่อเดือดเปนฟองอยู จะพลานขึ้นขางบนคร้ังหนึ่ง 
 บาง พลานลงขางลางคร้ังหนึ่งบาง พลานไปดานขวางคร้ังหนึ่งบาง จะเสวยเวทนา 
 อันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในหมอทองแดงนั้น และยังไมตายตราบเทาบาป 
 กรรมยังไมสิ้นสุด ฯ 
      [๕๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะโยนสัตวนั้นเขาไปในมหา 
 นรก ก็มหานรกนั้นแล 
        มีสี่มุม สี่ประตู แบงไวโดยสวนเทากัน มีกาํแพงเหล็ก 
        ลอมรอบ ครอบไวดวยแผนเหล็ก พ้ืนของนรกใหญนั้นลวน 
        แลวดวยเหล็ก ลุกโพลง แผไปตลอดรอยโยชนรอบดาน 
        ประดิษฐานอยูทุกเมื่อ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย และมหานรกนั้น มีเปลวไฟพลุงจากฝาดานหนาจดฝา 
 ดานหลัง พลุงจากฝาดานหลังจดฝาดานหนา พลุงจากฝาดานเหนือจดฝาดานใต 
 พลุงจากฝาดานใตจดฝาดานเหนือ พลุงขึ้นจากขางลางจดขางบน พลุงจากขางบน 
 จดขางลาง สัตวนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทกุขกลา เจ็บแสบ อยูในมหานรกน้ัน 
 และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้นสดุ ฯ 
      [๕๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีสมยัที่ในบางคร้ังบางคราว โดยลวง 



 ระยะกาลนาน ประตูดานหนาของมหานรกเปด สัตวนั้นจะรีบว่ิงไปยังประตูนั้น 
 โดยเร็ว ยอมถูกไฟไหมผิว ไหมหนัง ไหมเนื้อ ไหมเอ็น แมกระดูกทั้งหลาย 
 ก็เปนควันตลบ แตอวัยวะที่สัตวนั้นยกขึ้นแลว จะกลับคงรูปเดิมทันที และใน 
 ขณะที่สัตวนั้น ใกลจะถึงประตู ประตูนั้นจะปด สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอนัเปน 
 ทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในมหานรกน้ัน และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไม 
 สิ้นสุด ฯ 
      [๕๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีสมัยที่ในบางคร้ังบางคราว โดยลวง 
 ระยะกาลนาน ประตูดานหลังของมหานรกนั้นเปด ฯลฯ ประตูดานเหนือเปด ฯลฯ 
 ประตูดานใตเปด สัตวนั้นจะรีบว่ิงไปยังประตูนั้นโดยเร็ว ยอมถูกไฟไหมผวิ ไหม 
 หนัง ไหมเนื้อ ไหมเอ็น แมกระดูกทั้งหลายก็เปนควันตลบ แตอวัยวะที่สัตว 
 นั้นยกขึ้นแลวจะกลับคงรูปเดมิทันที และในขณะที่สัตวนั้นใกลจะถึงประตู ประตู 
 นั้นจะปด สัตวนั่นยอมเสวยเวทนาอันเปนทกุขกลา เจ็บแสบ อยูในมหานรกน้ัน 
 และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิน้สุด ฯ 
      [๕๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยอมมีสมยัที่ในบางคร้ังบางคราว โดยลวง 
 ระยะกาลนาน ประตูดานหนาของมหานรกนั้นเปด สัตวนั้นจะรีบว่ิงไปยังประตูนั้น 
 โดยเร็ว ยอมถูกไฟไหมผิว ไหมหนัง ไหมเนื้อ ไหมเอ็น แมกระดูก 
 ทั้งหลายก็เปนควันตลบ แตอวัยวะที่สัตวนั้นยกขึ้นแลว จะกลับคงรูปเดิมทนัที 
 สัตวนั้นจะออกทางประตูนั้นได แตวามหานรกน้ันแล มีนรกเต็มดวยคูถใหญ 
 ประกอบอยูรอบดาน สัตวนั้นจะตกลงในนรกคูถน้ัน และในนรกคูถน้ันแล มีหมู 
 สัตวปากดังเขม็คอยเฉือดเฉอืนผิว แลวเฉอืดเฉือนหนัง แลวเฉือดเฉือนเน้ือ แลว 
 เฉือดเฉือนเอ็น แลวเฉือดเฉอืนกระดูก แลวกนิเยื่อในกระดูก สัตวนั้นยอมเสวย 
 เวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในนรกคูถน้ัน และยังไมตายตราบเทาบาป 
 กรรมน้ันยังไมสิ้นสุด ฯ 
      [๕๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย และนรกคูถนั้น มีนรกเต็มดวยเถารึง ๑- ใหญ 
 ประกอบอยูรอบดาน สัตวนั้นจะตกลงไปในนรกเถารึงนั้น สัตวนั้นยอมเสวย 
 เวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูในนรกเถารึงนั้น และยังไมตายตราบเทา 
 บาปกรรมน้ันยังไมสิ้นสุด ฯ 
      [๕๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย และนรกเถารึงนั้น มีปางิ้วใหญประกอบอยู 
 รอบดาน ตนสูงชลูดขึ้นไปโยชนหน่ึง มีหนามยาว ๑๖ องคุลี มีไฟติดทั่ว 
 ลุกโพลง โชติชวง เหลานายนิรยบาลจะบังคับใหสัตวนั้นขึ้นๆ ลงๆ ที่ตนงิ้วน้ัน 
 สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยูที่ตนงิ้วน้ัน และยังไม 
 ตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด ฯ 
      [๕๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย และปางิ้วน้ัน มปีาตนไมใบเปนดาบใหญ 



 ประกอบอยูรอบดาน สัตวนั้นจะเขาไปในปาน้ัน จะถูกใบไมที่ลมพัด ตัดมือบาง 
 ตัดเทาบาง ตัดทั้งมือและเทาบาง และตัดใบหูบาง ตัดจมูกบาง ตัดทั้งใบหูและ 
 จมูกบาง สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทกุขกลา เจ็บแสบ อยูที่ปาตนไมมใีบ 
 เปนดาบน้ัน และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสดุ ฯ 
      [๕๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย และปาตนไมมีใบเปนดาบน้ัน มีแมน้ําใหญ 
 น้ําเปนดาง ประกอบอยูรอบดาน สัตวนั้นจะตกลงไปในแมน้ํานั้น จะลอยอยูใน 
 @๑. เถารึง คือ ถานที่ติดไฟคุมีขี้เถาปดขางนอกอยูรอบดาน 
 แมน้ํานั้น ตามกระแสบาง ทวนกระแสบาง ทั้งตามและทวนกระแสบาง สัตว 
 นั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทกุขกลา เจ็บแสบ อยูในแมน้ํานั้น และยังไมตาย 
 ตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด ฯ 
      [๕๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลพากันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว 
 นั้นขึ้นวางบนบก แลวกลาวอยางนี้วา ดูกรพอมหาจําเริญ เจาตองการอะไร 
 สัตวนั้นบอกอยางนี้วา ขาพเจาหิว เจาขา เหลานายนิรยบาลจึงเอาขอเหล็กรอน 
 มีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติชวง เปดปากออก แลวใสกอนโลหะรอนมีไฟติดทั่ว 
 ลุกโพลง โชติชวง เขาในปาก กอนโลหะนั้นจะไหมริมฝปากบาง ปากบาง 
 คอบาง ทองบาง ของสัตวนั้น พาเอาไสใหญบาง ไสนอยบาง ออกมาทางสวน 
 เบ้ืองลาง สัตวนั้นยอมเสวยเวทนาอันเปนทกุขกลา เจ็บแสบ อยู ณ ที่นั้น และ 
 ยังไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยังไมสิ้นสุด ฯ 
      [๕๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลกลาวกะสัตวนั้นอยางนี้วา 
 ดูกรพอมหาจําเริญ เจาตองการอะไร สัตวนั้นบอกอยางนี้วา ขาพเจาระหาย เจาขา 
 เหลานายนิรยบาลจึงเอาขอเหล็กรอนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติชวง เปดปากออก 
 แลวเอาน้ําทองแดงรอนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติชวง กรอกเขาไปในปาก น้าํ 
 ทองแดงนั้นจะไหมริมฝปากบาง ปากบาง คอบาง ทองบาง ของสัตวนั้น พา 
 เอาไสใหญบาง ไสนอยบาง ออกมาทางสวนเบ้ืองลาง สัตวนั้นยอมเสวยเวทนา 
 อันเปนทุกขกลา เจ็บแสบ อยู ณ ที่นั้น และยงัไมตายตราบเทาบาปกรรมนั้นยัง 
 ไมสิ้นสุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานายนิรยบาลจะโยนสัตวนั้นเขาไปในมหา 
 นรกอีก ฯ 
      [๕๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว พระยายมไดมีความดําริ 
 อยางนี้วา พอเจาประคุณเอย เปนอันวา เหลาสัตวที่ทํากรรมลามกไวในโลก 
 ยอมถูกนายนิรยบาลลงกรรมกรณ ตางชนิดเห็นปานนี้ โอหนอ ขอเราพึงไดความ 
 เปนมนุษย ขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธพึงเสด็จอบัุติในโลก ขอเราพึงได 
 นั่งใกลพระผูมพีระภาคพระองคนั้น ขอพระผูมีพระภาคพระองคนั้นพึงทรงแสดง 
 ธรรมแกเรา และขอเราพึงรูทั่วถึงธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเถิด ฯ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เร่ืองนัน้ เรามิไดฟงตอสมณะหรือพราหมณอื่นๆ 
 แลวจึงบอก ก็แล เราบอกเร่ืองที่รูเอง เห็นเอง ปรากฏเองทั้งนัน้ ฯ 
      [๕๒๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตดังนี้ คร้ันแลวพระสุคต 
 ผูศาสดา ก็ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกดังนี้วา 
        นรชนเหลาใดยังเปนมาณพ อันเทวทูตตักเตือน แลวประมาทอยู 
        นรชนเหลานั้นจะเขาถึงหมูสัตวเลว เศราโศกส้ินกาลนาน 
        สวนนรชนเหลาใด เปนสตัวบุรุษผูสงบระงับในโลกน้ี อนั 
        เทวทูตตักเตือนแลว ยอมไมประมาทในธรรมของพระอริยะ 
        ในกาลไหนๆ เห็นภัยในความถือมั่นอันเปนเหตุแหงชาติและ 
        มรณะแลว ไมถือมั่น หลุดพนในธรรมเปนที่สิ้นชาติและมรณะ 
        ได นรชนเหลานั้นเปนผูถึงความเกษม มสีุข ดับสนิทใน 
        ปจจุบัน ลวงเวรและภัยทัง้ปวงและเขาไปลวงทุกขทั้งปวงได ฯ 
                       จบ เทวสูตสูตร ที่ ๑๐ 
                       จบ สุญญตวรรค ที่ ๓ 
                         ------------ 
                  หัวขอเร่ืองของสญุญตวรรคน้ัน ดังนี้ 
      เร่ืองสุญญตธรรมอยางไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ๒ เร่ือง เร่ืองธรรม 
      ที่ไมนาเปนไปได ๑ เร่ืองพระพักกุละ ๑ เร่ืองสมณุทเทส 
      อจิรวตะผูเปนพระวีระผูประเสริฐ ๑ เร่ืองพระภูมิชะผูมีชือ่วา 
      แผนดิน ๑ เร่ืองพระอนุรุทธ ๑ เร่ืองทานผูละกิเลส ๑ 
      เร่ืองภูมิบัณฑิต ๑ เร่ืองเทวทูต ๑ ฯ 
                        ------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. จูฬสุญญตสูตร 
      ๒. มหาสุญญตสูตร 
      ๓. อัจฉริยพัภูตธัมมสูตร 
      ๔. พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร 
      ๕. ทันตภูมิสูตร 
      ๖. ภูมิชสูตร 
      ๗. อนุรุทธสูตร 
      ๘. อุปกกิเลสสูตร 
      ๙. พาลบัณฑิตสูตร 
     ๑๐. เทวทูตสูตร 



                         ------------ 
                           วิภังควรรค 
                     ๑. ภัทเทกรัตตสูตร (๑๓๑) 
      [๕๒๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม-ี 
 *พระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอุเทศและวิภังคของบุคคล 
 ผูมีราตรีหน่ึงเจริญแกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟงอุเทศและวิภังคนั้น จงใสใจใหดี 
 เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๕๒๗] พระผูมีพระภาคจงึไดตรัสดังนี้วา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไม 
        มาถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิง่นั้นก็เปนอันละไปแลว และส่ิงที่ 
        ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน 
        ไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึง 
        เจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสียใน 
        วันนี้แหละ ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความ 
        ผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอมไมมีแกเราทัง้หลาย 
        พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความเพียร 
        ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นัน้แลวาผูมีราตรีหน่ึง 
        เจริญ ฯ 
      [๕๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร 
 คือ รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว 
 ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดม ี
 สังขารอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว ไดมีวิญญาณอยางนี้ในกาลทีล่วงแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาคํานงึถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ 
      [๕๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลจะไมคาํนึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร 
 คือ ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลนิในเร่ืองนั้นๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลที ่
 ลวงแลว ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว 
 ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีวิญญาณอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ 
      [๕๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร 
 คือ รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาลอนาคต 



 พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสังขาร 
 อยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 อยางนี้แล ชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ 
      [๕๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร 
 คือ ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลนิในเร่ืองนั้นๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาลอนาคต 
 พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสังขาร 
 อยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยาง 
 นี้แลชื่อวาไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง 
      [๕๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร 
 คือ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกน้ี เปนผูไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรม 
 ของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสตับุรุษ ไมฉลาดใน 
 ธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษ ยอมเล็งเห็นรูปโดยความเปน 
 อัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในรูป 
 บาง ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีเวทนาบาง 
 เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในเวทนาบาง ยอมเล็งเห็นสัญญา 
 โดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง เล็งเห็นสัญญาในอัตตาบาง 
 เล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็น 
 อัตตาวามีสังขารบาง เล็งเห็นสังขารในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง 
 ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง เล็งเห็น 
 วิญญาณในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล 
 ชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ 
      [๕๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน 
 อยางไร คือ อริยสาวกผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดเห็นพระอริยะ ฉลาด 
 ในธรรมของพระอริยะ ฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะ ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาด 
 ในธรรมของสัตบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเล็งเห็นรูปโดยความ 
 เปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง ไมเล็งเห็น 
 อัตตาในรูปบาง ยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวา 
 มีเวทนาบาง ไมเล็งเห็นเวทนาในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบาง ยอม 
 ไมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสัญญาบาง ไมเล็ง 
 เห็นสัญญาในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง ยอมไมเล็งเห็นสังขารโดย 
 ความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง ไมเล็งเห็นสังขารในอัตตาบาง 
 ไมเล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง 
 ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง ไมเล็งเห็นวญิญาณในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตา 



 ในวิญญาณบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ 
      [๕๓๔] บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่ 
            ยังไมมาถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไป 
            แลว และสิ่งที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคล 
            ใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน ไมคลอนแคลน 
            ในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ 
            ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ 
            ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความผัดเพ้ียน 
            กับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอมไมมแีกเราทั้งหลาย 
            พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความ 
            เพียร ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นั้นแลวา 
            ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําที่เรากลาวไววา เราจกัแสดงอุเทศและวิภังคของ 
 บุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญแกเธอทั้งหลายน้ัน เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว 
 ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                      จบ ภัทเทกรัตตสูตร ที่ ๑ 
                         ----------- 
                  ๒. อานันทภัทเทกรัตตสูตร (๑๓๒) 
      [๕๓๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ทานพระอานนทสนทนากะภิกษุ 
 ทั้งหลายในอุปฏฐานศาลา ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม 
 และกลาวอเุทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ฯ 
      [๕๓๖] คร้ันในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากทีท่รงหลีกเรน 
 เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา คร้ันแลวจึงประทับน่ัง ณ อาสนะที่เขาแตงต้ังไว 
 พอประทับน่ังเรียบรอยแลว จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใคร 
 หนอแลสนทนากะพวกภิกษุในอุปฏฐานศาลา ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถา 
 ประกอบดวยธรรม และกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ทานพระอานนท พระพุทธเจาขา ฯ 
      ลําดับน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท 
 เธอสนทนากะภิกษุทั้งหลาย ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม 



 ไดกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญอยางไรเลา ฯ 
      [๕๓๗] ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
 สนทนากะภิกษุทั้งหลาย ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม 
 ไดกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญอยางนีว้า 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยัง 
        ไมมาถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว 
        และส่ิงที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง กบุ็คคลใดเห็นแจง 
        ธรรมปจจุบันไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ 
        ได บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด 
        พึงทําความเพียรเสียในวนันี้แหละ ใครเลาจะรูความตาย 
        ในวันพรุง เพราะวาความผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญ 
        นั้น ยอมไมมีแกเราทั้งหลาย พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล 
        ผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความเพียร ไมเกยีจครานทั้งกลางวัน 
        และกลางคืน นั้นแลวา ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ฯ 
      [๕๓๘] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็บุคคลยอมคํานึงถึงสิง่ที่ลวงแลว 
 อยางไร คือ รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ใน 
 กาลที่ลวงแลว ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวง 
 แลว ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมวีิญญาณอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ 
      [๕๓๙] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็บุคคลจะไมคํานึงถึงสิง่ที่ลวงแลว 
 อยางไร คือ ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ใน 
 กาลที่ลวงแลว ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวง 
 แลว ไดมีสังขารอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมวีิญญาณอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ 
      [๕๔๐] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็บุคคลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง 
 อยางไร คือ รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ 
 ในกาลอนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต 
 พึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต ดูกรทานผูม ี
 อายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ 
      [๕๔๑] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็บุคคลจะไมมุงหวังสิง่ที่ยังไมมาถึง 
 อยางไร คือ ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ 
 ในกาลอนาคต พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต 
 พึงมีสังขารอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต ดูกรทานผูม ี



 อายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาไมมุงหวังสิ่งที่ยงัไมมาถึง ฯ 
      [๕๔๒] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบัน 
 อยางไร คือ ปุถุชนผูไมไดสดบัแลวในโลกนี้ เปนผูไมไดเห็นพระอริยะ ไม 
 ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ 
 ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษ ยอมเล็งเห็นรูปโดย 
 ความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง เล็งเห็น 
 อัตตาในรูปบาง ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็น 
 สัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ 
 ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง เล็งเห็น 
 วิญญาณในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย 
 อยางนี้แล ชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ 
      [๕๔๓] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรม 
 ปจจุบันอยางไร คือ อริยสาวกผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดเห็นพระอริยะ 
 ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะ ไดเห็นสัตบุรุษ 
 ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเล็งเห็นรูปโดย 
 ความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง 
 ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง ยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ 
 ยอมไมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไมเลง็เห็นสังขารโดย 
 ความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็ง 
 เห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง ไมเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาใน 
 วิญญาณบาง ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาไมงอนแงนในธรรม 
 ปจจุบัน ฯ 
      [๕๔๔] บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่ 
            ยังไมมาถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไป 
            แลว และสิ่งที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคล 
            ใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไมงอนแงน ไมคลอนแคลน 
            ในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ 
            ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใคร 
            เลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความผัดเพ้ียนกบั 
            มัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอมไมมีแกเราทั้งหลาย พระ 
            มุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความ 
            เพียร ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นั้นแลวา 
            ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ฯ 



      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคสนทนากะภิกษุทั้งหลาย ชักชวนให 
 อาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม ไดกลาวอุเทศและวิภังคของบุคคลผูม ี
 ราตรีหน่ึงเจริญอยางนี้แล ฯ 
      [๕๔๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ดีแลวๆ เธอสนทนา 
 กะภิกษุทั้งหลาย ชักชวนใหอาจหาญ ราเริงดวยกถาประกอบดวยธรรม ไดกลาว 
 อุเทศและวิภังคของบุคคลผูมรีาตรีหน่ึงเจริญวา 
      บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผูสงบ 
      ยอมเรียกบุคคล ... นั้นแลวา ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ 
 ดังนี้ถูกแลว ฯ 
      [๕๔๖] ดูกรอานนท ก็บุคคลยอมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร ฯลฯ 
 ดูกรอานนท อยางนี้แล ชื่อวาคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ 
      ดูกรอานนท ก็บุคคลจะไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร ฯลฯ ดูกร 
 อานนท อยางนี้แล ชื่อวาไมคาํนึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ 
      ดูกรอานนท ก็บุคคลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร ฯลฯ ดูกร 
 อานนท อยางนี้แล ชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ 
      ดูกรอานนท ก็บุคคลจะไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร ฯลฯ ดูกร 
 อานนท อยางนี้แล ชื่อวาไมมุงหวังสิ่งที่ยังมาไมถึง ฯ 
      ดูกรอานนท ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร ฯลฯ ดูกร 
 อานนท อยางนี้แล ชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ 
      ดูกรอานนท ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร ฯลฯ ดูกร 
 อานนท อยางนี้แล ชื่อวาไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ 
      [๕๔๗] บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ 
            พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล ... นั้นแลวา ผูมีราตรีหน่ึง 
            เจริญ ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยนิด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                   จบ อานันทภัทเทกรัตตสูตร ที่ ๒ 
                         ------------ 
                 ๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร (๑๓๓) 
      [๕๔๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารตโปทาราม เขตพระ- 
 *นครราชคฤห คร้ังนั้นแล ทานพระสมิทธิลกุขึ้นในราตรีตอนใกลรุง เขาไปยัง 
 สระตโปทะเพ่ือสรงสนานรางกาย คร้ันเสร็จเรียบรอยแลว จึงกลับขึ้นมานุงสบง 



 ผืนเดียว ยืนผึ่งตัวใหแหงอยู ขณะนั้นลวงปฐมยามไปแลว มเีทวดาตนหนึ่ง มี 
 รัศมีงาม สองสระตโปทะใหสวางทั่ว เขาไปหาทานพระสมิทธิยังที่ทีย่ืนอยูนั้น 
 แลวไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๕๔๙] เทวดานั้น พอยืนเรียบรอยแลว จึงกลาวกะทานพระสมิทธ ิ
 ดังนี้วา ดูกรภิกษุ ทานทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญได 
 ไหม ฯ 
      ทานพระสมิทธิกลาววา ดกูรทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจํา 
 ไดหรือ ฯ 
      เท. ดูกรภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได และทานทรงจําคาถาแสดง 
 ราตรีหน่ึงเจริญไดไหม ฯ 
      ส. ดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ ฯ 
      เท. ดูกรภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได ขอทานจงเรียนรํ่า และทรงจํา 
 อุเทศและวิภังคของบุคคลผูมรีาตรีหน่ึงเจริญเถิด เพราะอุเทศและวิภังคของบุคคล 
 ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ประกอบดวยประโยชนเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ฯ 
      เทวดานั้นกลาวดังนี้แลว จงึหายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ 
      [๕๕๐] คร้ังนั้นแล ทานพระสมิทธิ พอลวงราตรีนั้นไปแลว จึงเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ คร้ันแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคนั่ง ณ 
 ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อคืนนี้ตอนใกลรุง ขาพระองคลุกขึน้เขาไปยังสระตโปทะ 
 เพ่ือสรงสนานรางกาย คร้ันเสร็จเรียบรอยแลว จึงกลับมานุงแตสบงผืนเดียว 
 ยืนผึ่งตัวใหแหงอยู ขณะนั้นลวงปฐมยามไปแลว มีเทวดาตนหน่ึง มีรัศมีงาม 
 สองสระตโปทะใหสวางทั่ว เขาไปหาขาพระองคยังที่ที่ยืนอยูนั้น แลวยืน ณ ที่ 
 ควรสวนขางหน่ึง พอยืนเรียบรอยแลว ไดกลาวกะขาพระองคดังนี้วา ดูกรภิกษุ 
 ทานทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญไดไหม ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ เมื่อเทวดาน้ันกลาวแลวอยางนี้ ขาพระองคไดกลาวกะเทวดาน้ันดังนี้วา 
 ดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจาํไดหรือ เทวดานั้นกลาววา ดูกร 
 ภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได และทานทรงจําคาถาแสดงราตรีหน่ึงเจริญไดไหม 
 ขาพระองคตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจาํไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ เทวดา 
 นั้นกลาววา ดูกรภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได ขอทานจงเรียนรํ่า และทรงจํา 
 อุเทศและวิภังคของบุคคลผูมรีาตรีหน่ึงเจริญเถิด เพราะอุเทศและวิภังคของบุคคล 
 ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ประกอบดวยประโยชน เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย เทวดา 
 นั้นกลาวดังนี้แลว จึงหายไป ณ ที่นั้นเอง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี 
 พระภาคไดโปรดแสดงอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญ แกขาพระองค 



 เถิด ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี 
 เราจักกลาวตอไป ทานพระสมิทธิทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธ- 
 *เจาขา ฯ 
      [๕๕๑] พระผูมีพระภาคจงึไดตรัสดังนี้วา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมา 
        ถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และส่ิงที ่
        ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน 
        ไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึง 
        เจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสียใน 
        วันนี้แหละ ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความ 
        ผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอมไมมีแกเราทัง้หลาย 
        พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความเพียร 
        ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นัน้แลวา ผูมีราตรีหน่ึง 
        เจริญ ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสคาถาประพันธดังนี้ คร้ันแลวพระสุคตจึงทรงลุก 
 จากอาสนะ เสด็จเขาไปยังพระวิหาร ฯ 
      [๕๕๒] คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุเหลานั้นจึง 
 ไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา ดกูรทานผูมีอายทุั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
 อุเทศโดยยอแกพวกเราวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมา 
        ถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และส่ิงทีย่ัง 
        ไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน 
        ไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึง 
        เจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสียใน 
        วันนี้แหละ ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความ 
        ผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอมไมมีแกเราทัง้หลาย 
        พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความเพียร 
        ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นัน้แลวา ผูมีราตรีหน่ึง 
        เจริญ 
 ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร ก็ทรงลุกออกจากอาสนะเสด็จเขา 
 ไปยังพระวิหาร ใครหนอแลจะพึงจําแนกเน้ือความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรง 
 แสดงโดยยอนีใ้หพิสดารได คร้ังนั้นแล ภิกษุเหลานั้นไดมีความคิดอยางนี้วา 



 ทานพระมหากัจจานะน้ีแล อนัพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรย 
 ผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว ก็ทานพระมหากัจจานะ พอจะจําแนกเน้ือ 
 ความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ถากระไร พวก 
 เราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู แลวพึงสอบถามเนื้อความนีก้ะทาน 
 พระมหากัจจานะเถิด ฯ 
      [๕๕๓] ตอนั้นแล ภิกษุเหลานั้นจึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที ่
 อยู แลวไดทักทายปราศรัยกบัทานพระมหากัจจานะ คร้ันผานคําทักทายปราศรัย 
 พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว 
 ไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะดังนี้วา ดูกรทานกัจจานะ พระผูมีพระภาคทรง 
 แสดงอุเทศโดยยอแกพวกกระผมวา 
      บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผูสงบยอมเรียก 
      บุคคล ... นั้นแลวา ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ 
 ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร ก็ทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปยัง 
 พระวิหาร ดูกรทานกัจจานะ คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จหลกีไปแลวไมนาน พวก 
 กระผมนั้นไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาค 
 ทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา 
      บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผูสงบยอมเรียก 
      บุคคล ... นั้นแลวาผูมีราตรีหน่ึงเจริญ 
 ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร ก็ทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปยัง 
 พระวิหาร ใครหนอแลจะพึงจําแนกเน้ือความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
 โดยยอนีใ้หพิสดารได ดูกรทานกัจจานะ พวกกระผมนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา 
 ทานพระมหากัจจานะน้ีแล อนัพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรย 
 ผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว ก็ทานพระมหากัจจานะ พอจะจําแนกเน้ือ 
 ความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ถากระไร พวก 
 เราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู แลวพึงสอบถามเนื้อความนีก้ะทาน 
 พระมหากัจจานะเถิด ขอทานพระมหากัจจานะโปรดจําแนกเน้ือความเถิด ฯ 
      [๕๕๔] ทานพระมหากัจจานะกลาววา ดกูรทานผูมีอายทุั้งหลาย เปรียบ 
 เหมือนบุรุษผูตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไม พึงสําคัญ 
 แกนของตนไมใหญที่มีแกนต้ังอยูวา ควรหาไดที่กิ่งและใบ ละเลยรากและลําตน 
 เสีย ฉันใด ขออุปไมยนี้ กฉ็ันนั้น เมื่อพระศาสดาประทับอยูพรอมหนาทานผูม ี
 อายุทั้งหลาย พวกทานพากันสําคัญเน้ือความน้ันวา พึงสอบถามเราได ลวงเลย 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเสีย ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้น ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ทรงมีจักษุ มีญาณ 



 มีธรรม มีความประเสริฐ ตรัส บอก นําออกซ่ึงประโยชน ประทานอมตธรรม 
 ทรงเปนเจาของธรรม ทรงดําเนินตามน้ัน และก็เปนกาลสมควรแกพระองคแลวที่ 
 ทานทั้งหลายจะพึงสอบถามเนื้อความนี้กะพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรง 
 พยากรณแกเราอยางใด พวกทานพึงทรงจําไวอยางนั้นเถิด ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกรทานกัจจานะ แทจริง พระผูมีพระภาคยอม 
 ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ทรงมีจักษุ มีญาณ มีธรรม มีความ 
 ประเสริฐ ตรัส บอก นําออกซ่ึงประโยชน ประทานอมตธรรม ทรงเปน 
 เจาของธรรม ทรงดําเนินตามนั้น และก็เปนกาลสมควรแกพระองคแลวที่พวก 
 กระผมจะพึงสอบถามเน้ือความนี้กะพระผูมพีระภาค พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ 
 แกพวกกระผมอยางใด พวกกระผมพึงทรงจําไดอยางนั้น แตวาทานพระมหา- 
 *กัจจานะ อันพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชน 
 ยกยอง สรรเสริญแลว และทานพอจะจําแนกเน้ือความแหงอเุทศที่พระผูม ี
 พระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ขอทานพระมหากัจจานะอยาทําความ 
 หนักใจ โปรดจําแนกเน้ือความเถิด ฯ 
      ก. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ถาเชนนั้น พวกทานจงฟง จงใสใจใหดี 
 ขาพเจาจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจานะวา ชอบแลว 
 ทานผูมีอายุ ฯ 
      [๕๕๕] ทานพระมหากัจจานะจึงไดกลาวดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย 
 ขอที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกเราทั้งหลายวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผูสงบยอม 
        เรียกบุคคล...นั้นแลวาผูมีราตรีหน่ึงเจริญ 
 ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร แลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปยัง 
 พระวิหาร นี้แล ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้ ฯ 
      [๕๕๖] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็บุคคลยอมคํานึงถึงสิง่ที่ลวงแลว 
 อยางไร คือ มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในจักษุและรูปวา จักษุของเราได 
 เปนดังนี้ รูปไดเปนดังนี้ ในกาลท่ีลวงแลว เพราะความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะ 
 จึงเพลิดเพลินจักษุและรูปน้ัน เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อวาคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว 
      มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียงวา โสตของเราไดเปน 
 ดังนี้ เสียงไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว... 
      มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกลิ่นวา ฆานะของเราไดเปน 
 ดังนี้ กลิ่นไดเปนดังนี้ ในกาลทีล่วงแลว... 
      มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรสวา ชิวหาของเราไดเปน 
 ดังนี้ รสไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว... 



      มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวา กายของเราได 
 เปนดังนี้ โผฏฐัพพะไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว... 
      มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณวา มโนของเราได 
 เปนดังนี้ ธรรมารมณไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว เพราะความรูสึกเนื่องดวย 
 ฉันทราคะ จึงเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น เมื่อเพลดิเพลิน จึงชื่อวาคํานึง 
 ถึงสิ่งที่ลวงแลว ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาคํานึงถึงสิ่งที่ 
 ลวงแลว ฯ 
      [๕๕๗] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็บุคคลจะไมคํานึงถึงสิง่ที่ลวงแลว 
 อยางไร คือ มีความรูสึกไมเนือ่งดวยฉันทราคะในจักษุและรูปวา จักษุของเราได 
 เปนดังนี้ รูปไดเปนดังนี้ ในกาลท่ีลวงแลว เพราะความรูสึกไมเนื่องดวยฉนัทราคะ 
 จึงไมเพลิดเพลินจักษุและรูปน้ัน เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวง 
 แลว 
      มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉนัทราคะในโสตและเสียงวา โสตของเราได 
 เปนดังนี้ เสียงไดเปนดังนี้ ในกาลท่ีลวงแลว... 
      มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉนัทราคะในฆานะและกลิ่นวา ฆานะของเราได 
 เปนดังนี้ กลิ่นไดเปนดังนี้ ในกาลท่ีลวงแลว... 
      มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉนัทราคะในชิวหาและรสวา ชิวหาของเราได 
 เปนดังนี้ รสไดเปนดังนี้ ในกาลท่ีลวงแลว... 
      มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉนัทราคะในกายและโผฏฐัพพะวา กายของเรา 
 ไดเปนดังนี้ โผฏฐัพพะไดเปนดังนี้ ในกาลที่ลวงแลว... 
      มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉนัทราคะในมโนและธรรมารมณวา มโนของเรา 
 ไดเปนดังนี้ ธรรมารมณไดเปนดังนี้ ในกาลทีล่วงแลว เพราะความรูสึกไมเนือ่ง 
 ดวยฉันทราคะ จึงไมเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น เมือ่ไมเพลิดเพลิน จึง 
 ชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาไม 
 คํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ 
      [๕๕๘] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็บุคคลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง 
 อยางไร คือ บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งที่ตนยงัไมไดวา ขอจกัษุของเราพึงเปนดังนี้ 
 ขอรูปพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต เพราะความต้ังใจเปนปจจัย จึงเพลิดเพลนิ 
 จักษุและรูปน้ัน เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง 
      บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งทีต่นยังไมไดวา ขอโสตของเราพึงเปนดังนี้ ขอ 
 เสียงพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต... 
      บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งทีต่นยังไมไดวา ขอฆานะของเราพึงเปนดังนี้ 
 ขอกลิ่นพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต... 



      บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งทีต่นยังไมไดวา ขอชิวหาของเราพึงเปนดังนี้ 
 ขอรสพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต... 
      บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งทีต่นยังไมไดวา ขอกายของเราพึงเปนดังนี้ ขอ 
 โผฏฐัพพะพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต... 
      บุคคลต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งทีต่นยังไมไดวา ขอมโนของเราพึงเปนดังนี้ ขอ 
 ธรรมารมณพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต เพราะความต้ังใจเปนปจจัย จึงเพลดิ 
 เพลินมโนและธรรมารมณ เมือ่เพลิดเพลิน จงึชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ดูกร 
 ทานผูมีอายทุั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวามุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ 
      [๕๕๙] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็บุคคลจะไมมุงหวังสิง่ที่ยังไมมาถึง 
 อยางไร คือ บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอจักษุของเราพึงเปน 
 ดังนี้ ขอรูปพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต เพราะความไมต้ังใจเปนปจจัย จึงไม 
 เพลิดเพลินจักษุและรูปน้ัน เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงชื่อวาไมมุงหวังสิ่งที่ยัง 
 ไมมาถึง 
      บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอโสตของเราพึงเปนดังนี้ 
 ขอเสียงพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต... 
      บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอฆานะของเราพึงเปนดังนี้ 
 ขอกลิ่นพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต... 
      บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอชิวหาของเราพึงเปนดังนี้ 
 ขอรสพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต... 
      บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอกายของเราพึงเปนดังนี้ 
 ขอโผฏฐัพพะพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต ... 
      บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดวา ขอมโนของเราพึงเปนดังนี้ 
 ขอธรรมารมณพึงเปนดังนี้ ในกาลอนาคต เพราะความไมต้ังใจเปนปจจัย จงึไม 
 เพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงชื่อวาไมมุงหวังสิง่ที่ยังไม 
 มาถึง ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อยางนี้แล ชือ่วาไมมุงหวังสิง่ที่ยังมาไมถึง ฯ 
      [๕๖๐] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบัน 
 อยางไร คือ มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในจักษุและรูปทัง้ ๒ อยางที่เปน 
 ปจจุบันดวยกันนั้นแล เพราะความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะ จึงเพลิดเพลินจกัษุ 
 และรูปน้ัน เมือ่เพลิดเพลิน จงึชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน 
      มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในโสตและเสียง... 
      มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในฆานะและกลิ่น... 
      มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในชิวหาและรส... 
      มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะ... 



      มีความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณทัง้ ๒ อยางที่เปน 
 ปจจุบันดวยกันแล เพราะความรูสึกเนื่องดวยฉันทราคะ จึงเพลิดเพลินมโนและ 
 ธรรมารมณนั้น เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อวางอนแงนในธรรมปจจุบัน ดูกรทานผูม ี
 อายุทั้งหลาย อยางนี้แลชื่อวา งอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ 
      [๕๖๑] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรม 
 ปจจุบันอยางไร คือ มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะในจกัษุและรูปทั้ง ๒ อยาง 
 ที่เปนปจจุบันดวยกันนั้นแล เพราะความรูสึกไมเนื่องดวยฉนัทราคะ จึงไม 
 เพลิดเพลินจักษุและรูปน้ัน เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงชื่อวาไมงอนแงนในธรรม 
 ปจจุบัน 
      มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉนัทราคะในโสตและเสียง ... 
      มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉนัทราคะในฆานะและกลิ่น... 
      มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉนัทราคะในชิวหาและรส... 
      มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉนัทราคะในกายและโผฏฐัพพะ... 
      มีความรูสึกไมเนื่องดวยฉนัทราคะในมโนและธรรมารมณ ทั้ง ๒ อยางที่ 
 เปนปจจุบันดวยกันนั้นแล เพราะความรูสึกไมเนื่องดวยฉันทราคะ จึงไม 
 เพลิดเพลินมโนและธรรมารมณนั้น เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงชื่อวาไมงอนแงนใน 
 ธรรมปจจุบัน ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล ชื่อวาไมงอนแงนในธรรม 
 ปจจุบัน ฯ 
      [๕๖๒] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ขอที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศ 
 โดยยอแกเราทัง้หลายวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผูสงบยอม 
        เรียกบุคคล...นั้นแลวา ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ 
 ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร แลวทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไป 
 ยังพระวิหาร นี้แล ขาพเจาทราบเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้ ก็แหละทานทั้งหลาย 
 หวังอยู พึงเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคแลวทูลสอบถามเนื้อความน้ันเถิด พระผูม-ี 
 *พระภาคทรงพยากรณแกทานทั้งหลายอยางใด พวกทานพึงทรงจําเนื้อความน้ันไว 
 อยางนั้น ฯ 
      [๕๖๓] คร้ังนั้นแล ภิกษุเหลานั้นยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระมหา- 
 *กัจจานะแลวลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ถวายอภิวาท 
 พระผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ตามที่พระผูมีพระภาคทรง 
 แสดงอุเทศโดยยอแกพวกขาพระองควา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผูสงบยอม 



        เรียกบุคคล...นั้นแลวา ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ 
 ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร แลวทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไป 
 ยังพระวิหาร พอพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวกขาพระองคนั้น 
 ไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา ดกูรทานผูมีอายทุั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรง 
 แสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา 
      บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมา 
      ถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และส่ิงที่ยงั 
      ไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน 
      ไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึง 
      เจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสีย 
      ในวันนี้แหละ ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความ 
      ผัดเพ้ียนกบัมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้นยอมไมมีแกเราทั้งหลาย 
      พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้ มีความเพียร 
      ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นั้นแลวา ผูมีราตรีหน่ึง 
      เจริญ 
 ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร ก็ทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไป 
 ยังพระวิหาร ใครหนอแลจะพึงจําแนกเน้ือความแหงอุเทศทีพ่ระผูมีพระภาคทรง 
 แสดงโดยยอนีใ้หพิสดารได ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคนั้นไดมคีวาม 
 คิดอยางนี้วา ทานพระมหากัจจานะน้ีแล อันพระศาสดาและพวกภิกษุรวมประพฤติ 
 พรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว ก็ทานพระมหากัจจานะน้ีพอจะ 
 จําแนกเน้ือความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ถา 
 กระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังทีอ่ยู แลวพึงสอบถามเนื้อ 
 ความน้ีกะทานพระมหากัจจานะเถิด ตอนั้นแล พวกขาพระองคจึงเขาไปหาทาน 
 พระมหากัจจานะยังที่อยู แลวสอบถามเน้ือความนั้นกะทาน ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ทานพระมหากัจจานะจําแนกเน้ือความแกพวกขาพระองคนั้นแลวโดยอาการดังนี้ 
 โดยบทดังนี้ โดยพยัญชนะดงันี้ ฯ 
      [๕๖๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหากัจจานะเปน 
 บัณฑิต มีปญญามาก แมหากพวกเธอสอบถามเนื้อความนัน้กะเรา เราก็จะ 
 พยากรณเนื้อความน้ันอยางเดยีวกับที่มหากัจจานะพยากรณแลวเหมือนกัน ก็แหละ 
 เนื้อความของอุเทศนั้นเปนดงันี้แล พวกเธอจงทรงจําเนื้อความน้ันไวอยาง 
 นั้นเถิด ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 



                  จบ มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร ที่ ๓ 
                        ------------- 
                 ๔. โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร (๑๓๔) 
      [๕๖๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ทานพระโลมสกังคยิะ 
 อยูที่พระวิหารนิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ ในสักกชนบท คร้ังนั้นแล 
 ลวงปฐมยามไปแลว จันทนเทวบุตร มีรัศมีงามยิ่ง สองพระวิหารนิโครธารามให 
 สวางทั่ว เขาไปหาทานพระโลมสกังคิยะยังที่อยู แลวไดยืน ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่ง ฯ 
      [๕๖๖] จันทนเทวบุตรพอยืนเรียบรอยแลว จึงกลาวกะทานพระโลม- 
 *สกังคิยะดังนีว้า ดูกรภิกษุ ทานทรงจําอุเทศและวิภังค ของบุคคลผูมีราตรีหน่ึง 
 เจริญไดไหม ฯ 
      ทานพระโลมสังกังคิยะกลาววา ดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจาํไมได ก็ทาน 
 ทรงจําไดหรือ ฯ 
      จ. ดูกรภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได และทานทรงจําคาถาแสดง 
 ราตรีหน่ึงเจริญไดไหม ฯ 
      โล. ดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ ฯ 
      จ. ดูกรภิกษุ ขาพเจาทรงจําได ฯ 
      โล. ดูกรทานผูมีอายุ กท็านทรงจําไดอยางไรเลา ฯ 
      [๕๖๗] จ. ดูกรภิกษุ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ 
 ปณฑุกัมพลศิลาอาสน ที่ควงไมปาริจฉัตตกะ ในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส ณ ที่ 
 นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมรีาตรีหน่ึงเจริญแก 
 เทวดาชั้นดาวดึงสวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมา 
        ถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และส่ิงที ่
        ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน 
        ไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึง 
        เจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสีย 
        ในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุง เพราะวา 
        ความผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอมไมมีแกเรา 
        ทั้งหลาย พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติเปนอยูอยางนี ้
        มีความเพียร ไมเกยีจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นั้นแลวา 



        ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ฯ 
      [๕๖๘] ดูกรภิกษุ ขาพเจาทรงจําคาถาแสดงราตรีหน่ึงเจริญไดอยางนี้แล 
 ขอทานจงรํ่าเรียน และทรงจําอุเทศและวิภังคของบุรุษผูมีราตรีหน่ึงเจริญเถิด 
 เพราะอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ประกอบดวยประโยชน เปน 
 เบ้ืองตนแหงพรหมจรรย จันทนเทวบุตรกลาวดังนี้แลว จึงหายไป ณ 
 ที่นั้นเอง ฯ 
      [๕๖๙] คร้ังนั้นแล ทานพระโลมสกังคยิะ พอลวงราตรีนั้นไปแลว 
 จึงเก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรมุงจาริกไปยังพระนครสาวัตถี เมื่อจาริกไปโดย 
 ลําดับ ถึงพระนครสาวัตถี ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ณ พระวิหาร 
 เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี คร้ันแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค 
 นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ขาพระองคอยูที่พระวิหารนิโครธาราม 
 เขตพระนครกบิลพัสดุ ในสักกชนบท ขณะนัน้ ลวงปฐมยามไปแลว 
 เทวบุตรตนหน่ึง มีรัศมีงามยิ่ง สองพระวิหารนิโครธารามใหสวางทั่ว เขาไปหา 
 ขาพระองคยังที่อยู แลวไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืนเรียบรอยแลว 
 ไดกลาวกะขาพระองคดังนี้วา ดูกรภิกษุ ทานทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูม ี
 ราตรีหน่ึงเจริญไดไหม ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวบุตรนั้นกลาวแลวอยางนี ้
 ขาพระองคไดกลาวกะเทวบุตรนั้นดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ เราทรงจําไมได ก็ 
 ทานทรงจําไดหรือ เทวบุตรนั้นกลาววา ดูกรภิกษุ แมขาพเจาก็ทรงจําไมได 
 และทานทรงจาํคาถาแสดงราตรีหน่ึงเจริญไดไหม ขาพระองคตอบวา ดูกรทานผูม ี
 อายุ เราทรงจําไมได ก็ทานทรงจําไดหรือ เทวบุตรนั้นกลาววา ดูกรภิกษุ 
 ขาพเจาทรงจําได ขาพระองคถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทานทรงจําไดอยางไรเลา 
 เทวบุตรนั้นกลาววา ดูกรภิกษุ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปณฑุ- 
 *กัมพลศิลาอาสน ที่ควงไมปาริจฉัตตกะ ในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส ณ ที่นั้นแล 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญแกเทวดาชั้น 
 ดาวดึงสวา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ พระมุนีผูสงบยอม 
        เรียกบุคคล...นั้นแลวา ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ฯ 
 ดูกรภิกษุ ขาพเจาทรงจําคาถาแสดงราตรีเจริญไดอยางนี้แล ทานจงรํ่า เรียน 
 และทรงจําอุเทศและวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญเถิด เพราะอุเทศและ 
 วิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ประกอบดวยประโยชน เปนเบ้ืองตนแหง 
 พรหมจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ เทวบุตรนั้นกลาวดังนี้แลว จึงหายไป 
 ณ ที่นั้นเอง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดแสดงอุเทศ 



 และวิภังคของบุคคลผูมีราตรีหน่ึงเจริญแกขาพระองคเถิด ฯ 
      [๕๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ก็เธอรูจักเทวดาน้ันหรือไม ฯ 
      ทานพระโลมสกังคิยะกราบทูลวา ไมรูจักเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ เทวบุตรนั้นชื่อวาจันทนะ จนัทนเทวบุตรยอมมุงประโยชน 
 ใสใจ เอาใจฝกใฝสิ่งทั้งปวง เงี่ยโสตลงฟงธรรม ดูกรภิกษุ ถาเชนนั้น เธอ 
 จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา 
 ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๕๗๑] พระผูมีพระภาคจงึไดตรัสดังนี้วา 
        บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมา 
        ถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็เปนอันละไปแลว และส่ิงที ่
        ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบัน 
        ไมงอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึง 
        เจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึงทําความเพียรเสีย 
        ในวันนี้แหละ ใครเลาจะพึงรูความตายในวันพรุง เพราะวา 
        ความผัดเพ้ียนกับมัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น ยอมไมมีแกเรา 
        ทั้งหลาย พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคลผูมีปรกติอยูอยางนี้วา 
        มีความเพียร ไมเกยีจครานทั้งกลางวันและกลางคืน นั้นแลวา 
        ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ฯ 
      [๕๗๒] ดูกรภิกษุ ก็บุคคลยอมคํานึงถึงสิง่ที่ลวงแลวอยางไร คือ 
 รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว 
 ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดม ี
 สังขารอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว ไดมีวิญญาณอยางนี้ในกาลทีล่วงแลว ดูกรภิกษุ 
 อยางนี้แล ชื่อวาคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ 
      [๕๗๓] ดูกรภิกษุ ก็บุคคลไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลวอยางไร คือ ไม 
 รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ วา เราไดมีรูปอยางนี้ในกาลท่ีลวงแลว 
 ไดมีเวทนาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมีสัญญาอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมสีังขาร 
 อยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ไดมวีิญญาณอยางนี้ในกาลที่ลวงแลว ดูกรภิกษุ อยางนี ้
 แล ชื่อวาไมคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯ 
      [๕๗๔] ดูกรภิกษุ ก็บุคคลยอมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึงอยางไร คือ 
 รําพึงถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาลอนาคต 
 พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสังขาร 
 อยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณน้ีในกาลอนาคต ดูกรภิกษุ อยางนี้แล ชื่อวา 
 มุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ 



      [๕๗๕] ดูกรภิกษุ ก็บุคคลจะไมมุงหวังสิง่ที่ยังไมมาถึงอยางไร คือ 
 ไมรําพึงถึงความเพลิดเพลินในเร่ืองนั้นๆ วา ขอเราพึงมีรูปอยางนี้ในกาลอนาคต 
 พึงมีเวทนาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอยางนี้ในกาลอนาคต พึงมีสังขารอยางนี ้
 ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอยางนี้ในกาลอนาคต ดูกรภิกษุ อยางนี้แล ชื่อวา 
 ไมมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง ฯ 
      [๕๗๖] ดูกรภิกษุ ก็บุคคลยอมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร คือ 
 ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกน้ี เปนผูไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของ 
 พระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรม 
 ของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษ ยอมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอตัตาบาง 
 เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในรูปบาง ยอม 
 เล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอตัตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็นสญัญาโดยความเปน 
 อัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมเล็งเห็น 
 วิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง เล็งเห็นวิญญาณ 
 ในอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง ดูกรภิกษุ อยางนี้แล ชื่อวางอนแงน 
 ในธรรมปจจุบัน ฯ 
      [๕๗๗] ดูกรภิกษุ ก็บุคคลยอมไมงอนแงนในธรรมปจจุบันอยางไร คือ 
 อริยสาวกผูสดบัแลวในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดเห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของ 
 พระอริยะ ฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะ ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของ 
 สัตบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอมไมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง 
 ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง 
 ยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไมเลง็เห็นสัญญาโดยความ 
 เปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไมเลง็เห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง ฯลฯ ยอมไม 
 เล็งเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง ไม 
 เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง ดูกรภิกษุ อยางนี้แล 
 ชื่อวาไมงอนแงนในธรรมปจจุบัน ฯ 
      [๕๗๘] บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ฯลฯ 
            พระมุนีผูสงบยอมเรียกบุคคล ... นั้นแลวา 
            ผูมีราตรีหน่ึงเจริญ ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระโลมสกังคิยะจึงชื่นชม 
 ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                  จบ โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร ที่ ๔ 
                        ------------- 
                    ๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร (๑๓๕) 



      [๕๗๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล สุภมาณพ โตเทยยบุตร 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวไดทักทายปราศรัยกับพระผูมีพระภาค 
 คร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๕๘๐] สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอน่ังเรียบรอยแลว ไดทลูถาม 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย 
 ใหพวกมนุษยที่เกิดเปนมนุษยอยู ปรากฏความเลวและความประณีต คือ มนุษย 
 ทั้งหลายยอมปรากฏมีอายุสั้น มีอายุยืน มโีรคมาก มีโรคนอย มีผิวพรรณทราม 
 มีผิวพรรณงาม มีศักดานอย มีศักดามาก มีโภคะนอย มีโภคะมาก เกดิใน 
 สกุลตํ่า เกิดในสกุลสูง ไรปญญา มีปญญา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล 
 เปนเหตุ เปนปจจัย ใหพวกมนุษยที่เกิดเปนมนุษยอยู ปรากฏความเลวและความ 
 ประณีต ฯ 
      [๕๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ สัตวทั้งหลายมีกรรมเปน 
 ของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรม 
 เปนที่พ่ึงอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีตได ฯ 
      ส. ขาพระองคยอมไมทราบเน้ือความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผู- 
 *เจริญตรัสโดยยอ มิไดจําแนกเน้ือความโดยพิสดารน้ีได ขอพระโคดมผูเจริญ 
 ไดโปรดแสดงธรรมแกขาพระองค โดยประการที่ขาพระองคจะพึงทราบเนื้อความ 
 แหงอุเทศนี้โดยพิสดารไดเถิด ฯ 
      พ. ดูกรมาณพ ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจะกลาวตอไป 
 สุภมาณพ โตเทยยบุตร ทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระเจาขา ฯ 
      [๕๘๒] พระผูมีพระภาคจงึไดตรัสดังนี้วา ดูกรมาณพ บุคคลบางคนใน 
 โลกนี้จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เปนผูมักทาํชีวิตสัตวใหตกลวง เปนคน 
 เห้ียมโหด มีมอืเปอนเลือด หมกมุนในการประหัตประหาร ไมเอ็นดูในเหลาสัตว 
 มีชีวิต เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมน้ัน อันเขา 
 ใหพร่ังพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีอายุสัน้ ดูกรมาณพ 
 ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีอายุสั้นนี้ คือ เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง เปนคน 
 เห้ียมโหด มีมอืเปอนเลือด หมกมุนในการประหัตประหาร ไมเอ็นดูในเหลาสัตว 
 มีชีวิต ฯ 
      [๕๘๓] ดูกรมาณพ สวนบุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษ 
 ก็ตาม ละปาณาติบาตแลว เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตราได 



 มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะหดวยความเกื้อกลูในสรรพสัตวและภูตอยู 
 เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพร่ังพรอม 
 สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถามาเปนมนุษย 
 เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีอายุยืน ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพ่ือ 
 มีอายุยืนนี้ คือ ละปาณาติบาตแลว เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา 
 วางศาตราได มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะหดวยความเกื้อกลูใน 
 สรรพสัตวและภูตอยู ฯ 
      [๕๘๔] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
 เปนผูมีปรกติเบียดเบียนสัตวดวยฝามอื หรือกอนดิน หรือทอนไม หรือศาตรา 
 เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให 
 พร่ังพรอม สมาทานไวอยางนี ้หากตายไป ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีโรคมาก ดูกรมาณพ 
 ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีโรคมากนี ้คือ เปนผูมีปรกติเบียดเบียนสตัวดวยฝามือ หรือ 
 กอนดิน หรือทอนไม หรือศาตรา ฯ 
      [๕๘๕] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
 เปนผูมีปรกติไมเบียดเบียนสตัวดวยฝามือ หรือกอนดิน หรือทอนไม หรือศาตรา 
 เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพร่ังพรอม 
 สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถามาเปนมนุษย 
 เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนมีโรคนอย ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไป 
 เพ่ือมีโรคนอยนี้ คือ เปนผูมีปรกติไมเบียดเบียนสัตวดวยฝามือ หรือกอนดิน 
 หรือทอนไม หรือศาตรา ฯ 
      [๕๘๖] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
 เปนคนมักโกรธ มากดวยความแคนเคือง ถูกเขาวาเล็กนอยกข็ัดใจ โกรธเคือง 
 พยาบาท มาดราย ทําความโกรธ ความราย และความขึ้งเคียดใหปรากฏ เขาตาย 
 ไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพร่ังพรอม 
 สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถามาเปน 
 มนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนมผีิวพรรณทราม ดูกรมาณพ 
 ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีผิวพรรณทรามนี้ คือ เปนคนมักโกรธ มากดวยความแคนเคือง 
 ถูกเขาวาเล็กนอยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดราย ทําความโกรธ ความราย 
 และความขึ้งเคยีดใหปรากฏ ฯ 
      [๕๘๗] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
 เปนคนไมมักโกรธ ไมมากดวยความแคนเคือง ถูกเขาวามากก็ไมขัดใจ ไม 
 โกรธเคือง ไมพยาบาท ไมมาดราย ไมทําความโกรธ ความราย และความ 



 ขึ้งเคียดใหปรากฏ เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขา 
 ใหพร่ังพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถามา 
 เปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนนาเลื่อมใส ดกูรมาณพ 
 ปฏิปทาเปนไปเพ่ือเปนผูนาเลือ่มใสนี้ คือ เปนคนไมมักโกรธ ไมมากดวยความ 
 แคนเคือง ถูกเขาวามากก็ไมขดัใจ ไมโกรธเคือง ไมพยาบาท ไมมาดราย ไมทํา 
 ความโกรธ ความราย ความขึง้เคียดใหปรากฏ ฯ 
      [๕๘๘] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
 มีใจริษยา ยอมริษยา มุงราย ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความ 
 นับถือ การไหว และการบูชาของคนอื่น เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพร่ังพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป 
 ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง 
 จะเปนคนมีศักดานอย ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีศักดานอยนี้ คือ มีใจ 
 ริษยา ยอมริษยา มุงราย ผูกใจอิจฉาในลาภสกัการะ ความเคารพ ความนับถือ 
 การไหว และการบูชาของคนอื่น ฯ 
      [๕๘๙] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
 เปนผูมีใจไมริษยา ยอมไมริษยา ไมมุงราย ไมผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความ 
 เคารพ ความนับถือ การไหว และการบูชาของคนอื่น เขาตายไป จะเขาถึงสุคติ- 
 *โลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพร่ังพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป 
 ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถามาเปนมนุษย เกดิ ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปน 
 คนมีศักดามาก ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีศักดามากนี้ คือ มีใจไมริษยา 
 ยอมไมริษยา ไมมุงราย ไมผกูใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ 
 การไหว และการบูชาของคนอื่น ฯ 
      [๕๙๐] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
 ยอมไมเปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ที่นอน ที่อาศัย 
 เคร่ืองตามประทีป แกสมณะหรือพราหมณ เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพร่ังพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป 
 ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง 
 จะเปนคนมีโภคะนอย ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีโภคะนอยนี้ คือ ไมใหขาว 
 น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย เคร่ืองตามประทีป 
 แกสมณะหรือพราหมณ ฯ 
      [๕๙๑] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
 ยอมเปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย 
 เคร่ืองตามประทีป แกสมณะหรือพราหมณ เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค 



 เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพร่ังพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึง 
 สุคติโลกสวรรค ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนม ี
 โภคะมาก ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีโภคะมากนี้ คือ ใหขาว น้ํา ผา ยาน 
 ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย แกสมณะหรือพราหมณ ฯ 
      [๕๙๒] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
 เปนคนกระดาง เยอหยิ่ง ยอมไมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว ไมลุกรับคนที่ควร 
 ลุกรับ ไมใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ ไมใหทางแกคนที่สมควรแกทาง 
 ไมสักการะคนที่ควรสักการะ ไมเคารพคนที่ควรเคารพ ไมนับถือคนที่ควรนับถือ 
 ไมบูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะ 
 กรรมน้ัน อันเขาใหพร่ังพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก ถามาเปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคน 
 เกิดในสกุลตํ่า ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพ่ือเกิดในสกลุตํ่านี้ คือ เปนคน 
 กระดาง เยอหยิ่ง ยอมไมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว ไมลุกรับคนที่ควรลุกรับ 
 ไมใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ ไมใหทางแกคนที่สมควรแกทาง ไม 
 สักการะคนที่ควรสักการะ ไมเคารพคนที่ควรเคารพ ไมนับถือคนที่ควรนับถือ ไม 
 บูชาคนที่ควรบูชา ฯ 
      [๕๙๓] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
 เปนคนไมกระดาง ไมเยอหยิ่ง ยอมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว ลุกรับคนที่ควร 
 ลุกรับ ใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ ใหทางแกคนที่สมควรแกทาง 
 สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพ นับถือคนท่ีควรนับถือ บูชาคน 
 ที่ควรบูชา เขาตายไป จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาให 
 พร่ังพรอม สมาทานไวอยางนี ้หากตายไป ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถามาเกิด 
 เปนมนุษย เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนเกิดในสกลุสูง ดูกรมาณพ 
 ปฏิปทาเปนไปเพ่ือความเปนผูมีสกุลสูงนี้ คือ เปนคนไมกระดาง ไมเยอหยิ่ง 
 ยอมกราบไหวคนที่ควรกราบไหว ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ใหอาสนะแกคนทีส่มควร 
 แกอาสนะ ใหทางแกคนที่สมควรแกทาง สักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคน 
 ที่ควรเคารพ นับถือคนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชา ฯ 
      [๕๙๔] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
 ยอมไมเปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา อะไรเปนกุศล อะไร 
 เปนอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไมควรเสพ อะไร 
 เมื่อทํา ยอมเปนไปเพ่ือไมเกื้อกูล เพ่ือทุกขสิน้กาลนาน หรือวา อะไรเมื่อทํา 
 ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสขุสิ้นกาลนาน เขาตายไป จะเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพร่ังพรอม สมาทานไว 



 อยางนี้ หากตายไป ไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถามาเปนมนุษย เกิด ณ 
 ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนคนมปีญญาทราม ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพ่ือ 
 มีปญญาทรามน้ี คือ ไมเปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา อะไร 
 เปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไร 
 ไมควรเสพ อะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพ่ือไมเกือ้กูล เพ่ือทุกขสิน้กาลนาน หรือวา 
 อะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกลู เพ่ือความสุขส้ินกาลนาน ฯ 
      [๕๙๕] ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
 ยอมเปนผูเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา อะไรเปนกุศล อะไรเปน 
 อกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไมควรเสพ อะไรเมื่อทํา 
 ยอมเปนไปเพ่ือไมเกือ้กูล เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน หรือวาอะไรเมื่อทํา ยอมเปนไป 
 เพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุขส้ินกาลนาน เขาตายไป จะเขาถึงสุคติ 
 โลกสวรรค เพราะกรรมนั้น อันเขาใหพร่ังพรอม สมาทานไวอยางนี้ หากตายไป 
 ไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถามาเปนมนุษย เกดิ ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปน 
 คนมีปญญามาก ดูกรมาณพ ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีปญญามากน้ี คือ เปนผูเขาไปหา 
 สมณะหรือพราหมณแลวสอบถามวา อะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรมโีทษ 
 อะไรไมมีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไมควรเสพ อะไรเมื่อทํา ยอมเปนไปเพ่ือไม 
 เกื้อกูล เพ่ือทกุขสิ้นกาลนาน หรือวาอะไรเมือ่ทํา ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน 
 เกื้อกูล เพ่ือความสุขส้ินกาลนาน ฯ 
      [๕๙๖] ดูกรมาณพ ดวยประการฉะนี้แล ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีอายุสั้น 
 ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีอายุสั้น ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมอีายุยืน ยอมนําเขาไป 
 สูความเปนคนมีอายุยืน ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมโีรคมากยอมนําเขาไปสูความเปนคน 
 มีโรคมาก ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีโรคนอย ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีโรคนอย 
 ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีผิวพรรณทราม ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีผิวพรรณทราม 
 ปฏิปทาเปนไปเพ่ือเปนผูนาเลือ่มใส ยอมนําเขาไปสูความเปนคนนาเลื่อมใส 
 ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีศักดานอย ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีศักดานอย ปฏิปทา 
 เปนไปเพ่ือมีศักดามาก ยอมนาํเขาไปสูความเปนคนมีศักดามาก  ปฏิปทาเปนไป 
 เพ่ือมีโภคะนอย ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีโภคะนอย ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมี 
 โภคะมาก ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีโภคะมาก ปฏิปทาเปนไปเพ่ือเกิดใน 
 สกุลตํ่า ยอมนําเขาไปสูความเปนคนเกิดในสกุลตํ่า ปฏิปทาเปนไปเพ่ือเกิดใน 
 สกุลสูง ยอมนาํเขาไปสูความเปนคนเกิดในสกุลสูง ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีปญญา 
 ทราม ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีปญญาทราม ปฏิปทาเปนไปเพ่ือมีปญญามาก 
 ยอมนําเขาไปสูความเปนคนมีปญญามาก ดูกรมาณพ สัตวทั้งหลาย มีกรรมเปน 
 ของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรม 



 เปนที่พ่ึงอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีต ฯ 
      [๕๙๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ สุภมาณพ โตเทยยบุตร 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดงันี้วา แจมแจงแลว พระเจาขา แจมแจงแลว 
 พระเจาขา พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมใิชนอย เปรียบเหมือน 
 หงายของที่ควํ่า หรือเปดของที่ปด หรือบอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีป 
 ในที่มืด ดวยหวังวาผูมีตาดีจักเห็นรูปไดฉะนัน้ ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ 
 พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจํา 
 ขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชวีิต ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป ฯ 
                     จบ จูฬกัมมวิภังคสูตรที่ ๕ 
                         ------------ 
                    ๖. มหากัมมวิภังคสูตร (๑๓๖) 
      [๕๙๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปน 
 สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้นแล ทาน- 
 *พระสมิทธิอยูในกระทอมในปา คร้ังนั้น ปริพาชกโปตลิบุตรเดินเลนไปโดยลําดับ 
 เขาไปหาทานพระสมิทธิยังทีอ่ยูแลว ไดทกัทายปราศรัยกับทานพระสมิทธ ิคร้ันผาน 
 คําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๕๙๙] ปริพาชกโปตลิบุตร พอน่ังเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทาน 
 พระสมิทธิดังนี้วา ดูกรทานสมิทธิ ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระ- 
 *สมณโคดมดงันี้วา กายกรรมเปนโมฆะ วจีกรรมเปนโมฆะ มโนกรรมเทาน้ัน จริง 
 และวาสมาบัติที่บุคคลเขาแลวไมเสวยเวทนาอะไรๆ นั้น มีอยู ฯ 
      ทานพระสมิทธิกลาววา ดกูรโปตลิบุตรผูมีอายุ ทานอยากลาวอยางนี ้
 อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย เพราะพระผูม-ี 
 *พระภาคมิไดตรัสอยางนี้วา กายกรรมเปนโมฆะ วจีกรรมเปนโมฆะ มโนกรรม 
 เทานั้น จริง และวาสมาบัติที่บุคคลเขาแลวไมเสวยเวทนาอะไรๆ นั้น มีอยู ฯ 
      ป. ดูกรทานสมิทธิ ทานบวชมานานเทาไรแลว ฯ 
      ส. ดูกรทานผูมีอายุ ไมนาน เพียง ๓ พรรษา ฯ 
      ป. ในเมื่อภิกษุใหมเขาใจการระแวดระวังศาสดาถึงอยางนี้แลว คราวน้ี 
 พวกเราจักพูดอะไรกะภิกษุผูเถระได ดูกรทานสมิทธิ บุคคลทํากรรมชนิดทีป่ระกอบ 
 ดวยความจงใจแลว ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาจะเสวยอะไร ฯ 
      ส. ดูกรโปตลิบุตรผูมีอายุ เขาจะเสวยทุกข ฯ 
      ลําดับน้ัน ปริพาชกโปตลิบุตรไมยินดี ไมคดัคานภาษิตของทานพระ 
 สมิทธิ แลวลุกจากอาสนะหลกีไป ฯ 



      [๖๐๐] คร้ันปริพาชกโปตลิบุตรหลีกไปแลวไมนาน ทานพระสมิทธิ 
 เขาไปหาทานพระอานนทยังที่อยู แลวไดทักทายปราศรัยกบัทานพระอานนท คร้ัน 
 ผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอ 
 นั่งเรียบรอยแลว จึงบอกเร่ืองเทาที่ไดสนทนา กับปริพาชกโปตลิบุตรทั้งหมด แก 
 ทานพระอานนท เมื่อทานพระสมิทธิบอกแลวอยางนี้ ทานพระอานนทจึงไดกลาว 
 กะทานพระสมิทธิดังนี้วา ดูกรทานสมิทธิ เร่ืองนี้มีเคาพอจะเฝาพระผูมีพระภาค 
 ได มาเถิด เราทั้งสองพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวกราบทูล 
 เร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกเราอยางไร เราพึงทรง 
 จําคําพยากรณนั้นไวอยางนั้น ทานพระสมิทธรัิบคําทานพระอานนทวา ชอบแลว 
 ทานผูมีอายุ ฯ 
      ตอนั้น ทานพระสมิทธิและทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ัง 
 เรียบรอยแลว ทานพระอานนทไดกราบทูลเร่ืองเทาที่ทานพระสมิทธิ ไดสนทนา 
 กับปริพาชกโปตลิบุตรทั้งหมด แดพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๖๐๑] เมื่อทานพระอานนทกราบทูลแลวอยางนี้ พระผูมพีระภาคไดตรัส 
 กะทานพระอานนทดังนี้วา ดกูรอานนท แมความเห็นของปริพาชกโปตลิบุตร เรา 
 ก็ไมทราบชัด ไฉนเลา จะทราบชัดการสนทนากันเห็นปานนี้ได โมฆบุรุษสมิทธ ิ
 นี้แล ไดพยากรณปญหาที่ควรแยกแยะพยากรณของปริพาชกโปตลิบุตรแตแง 
 เดียว ฯ 
      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระอุทายีไดกราบทูลพระผูมี- 
 *พระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาทานพระสมิทธกิลาวหมายทุกขดังนี ้
 แลว ไมวาการเสวยอารมณใดๆ ตองจัดเขาในทุกขทั้งนั้น ฯ 
      [๖๐๒] เมื่อทานพระอุทายกีลาวแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัส 
 กะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงเห็นความนอกหลูนอกทางของโมฆบุรุษ 
 อุทายีนี้เถิด เรารูแลวละ เดีย๋วนี้แหละ โมฆบุรุษอุทายีนี้โพลงขึ้นโดยไมแยบคาย 
 ดูกรอานนท เบ้ืองตนทีเดียว ปริพาชกโปตลิบุตรถามถึงเวทนา ๓ ถาโมฆบุรุษ 
 สมิทธิผูถูกถามนี้ จะพึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรโปตลิบุตรผูมีอายุ บุคคลทํากรรม 
 ชนิดที่ประกอบดวยความจงใจแลว ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ อันใหผลเปน 
 สุข เขายอมเสวยสุข บุคคลทํากรรมชนิดที่ประกอบดวยความจงใจแลว ดวยกาย 
 ดวยวาจา ดวยใจ อันใหผลเปนทุกข เขายอมเสวยทุกข บุคคลทํากรรมชนิดที่ 
 ประกอบดวยความจงใจแลว ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ อันใหผลไมทุกขไมสุข 
 เขายอมเสวยอทุกขมสุข ดกูรอานนท โมฆบุรุษสมิทธิเมื่อพยากรณอยางนีแ้ล 
 ชื่อวาพยากรณโดยชอบแกปริพาชกโปตลิบุตร ก็แตวาพวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่น 



 นั้น เปนคนโง ไมฉลาด ใครเลาจักรูมหากัมมวิภังคของตถาคต ถาพวกเธอฟง 
 ตถาคตจําแนกมหากัมมวิภังคอยู ฯ 
      ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูพระสุคต เปนกาล 
 สมควรแลว ที่พระผูมีพระภาคจะทรงจําแนกมหากัมมวิภังค ภิกษุทั้งหลายสดับตอ 
 พระผูมีพระภาคแลวจักไดทรงจําไว ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
 ตอไป ทานพระอานนททลูรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๖๐๓] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรอานนท บุคคล ๔ จําพวก 
 นี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเหลาไหน คือ 
      (๑) บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง มักถือเอา 
 สิ่งของที่เจาของมิไดให มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูดสอเสยีด 
 มักพูดคําหยาบ มักเจรจาเพอเจอ มากดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด 
 อยูในโลกนี้ เขาตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ก็มี ฯ 
      (๒) บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมักทําชีวติสัตวใหตกลวง มักถือเอา 
 สิ่งของที่เจาของมิไดให มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูดสอเสยีด 
 มักพูดคําหยาบ มักเจรจาเพอเจอ มากดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท มีความเห็น 
 ผิดอยูในโลกน้ี เขาตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็มี ฯ 
      (๓) บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจาก 
 อทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากพูด 
 สอเสียด เวนขาดจากพูดคําหยาบ เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ ไมมากดวย 
 อภิชฌา มีจิตไมพยาบาท มีความเห็นชอบอยูในโลกนี้ เขาตายไปแลว ยอม 
 เขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็มี ฯ 
      (๔) บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจาก 
 อทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากพูด 
 สอเสียด เวนขาดจากพูดคําหยาบ เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ ไมมากดวย 
 อภิชฌา มีจิตไมพยาบาท มีความเห็นชอบอยูในโลกนี้ เขาตายไปแลว ยอมเขา 
 ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ก็มี ฯ 
      [๖๐๔] ดูกรอานนท สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี อาศัยความ 
 เพียรเคร่ืองเผากิเลส ความต้ังใจมั่น ความประกอบเนืองๆ ความไมประมาท 
 ความใสใจโดยชอบ ยอมถูกตองเจโตสมาธิมรูีปทํานองที่เมือ่จิตต้ังมั่นแลว ยอม 
 เล็งเห็นบุคคลโนน ผูมักทําชีวติสัตวใหตกลวง มักถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให 
 มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูดสอเสียด มักพูดคําหยาบ มักเจรจา 
 เพอเจอ มากดวยอภิชฌา มีจติพยาบาท มีความเห็นผิดในโลกน้ี และเล็งเห็น 



 ผูนั้นตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วิบาต นรกได ดวยจกัษุเพียงดังทิพย อนั 
 บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย สมณะหรือพราหมณนั้นจึงกลาวอยางนี้วา ทานผู- 
 *เจริญ เปนอันวากรรมชั่วมี วิบากของทุจริตมี ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผูมัก 
 ทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกน้ี และผูนัน้ตายไป เขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจาก็เห็น แลวกลาวตอไปอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปน 
 อันวา ผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิด ผูนั้นทุกคนตายไปแลว 
 ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลานั้นชื่อวารูชอบ 
 ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด สมณะหรือพราหมณนั้น 
 จะพูดปกลงไปถึงเร่ืองที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง โดยประการนั้นแหละ ใน 
 ที่นั้นๆ ตามกําลังและความแนใจวา นี้เทานัน้จริง อื่นเปลา ฯ 
      [๖๐๕] ดูกรอานนท สวนสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ีอาศัย 
 ความเพียรเคร่ืองเผากเิลส ความต้ังใจมั่น ความประกอบเนืองๆ ความไมประมาท 
 ความใสใจโดยชอบ ยอมถูกตองเจโตสมาธิมรูีปทํานองที่เมือ่จิตต้ังมั่นแลว ยอม 
 เล็งเห็นบุคคลโนน ผูมักทําชีวติสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกน้ี และ 
 เล็งเห็นผูนั้นตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรคได ดวยจักษุเพียงดังทิพย อนั 
 บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย สมณะหรือพราหมณนั้นจึงกลาวอยางนี้วา ทาน 
 ผูเจริญ เปนอนัวากรรมชั่วไมมี วิบากของทจุริตไมมี ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน 
 ผูมักทําชีวิตสตัวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้ และผูนั้นตายไป เขาถึง 
 สุคติโลกสวรรค ขาพเจาก็เห็น แลวกลาวตอไปอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอนัวา 
 ผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิด ผูนั้นทกุคนตายไปแลว ยอม 
 เขาถึงสุคติโลกสวรรค ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลานั้นชื่อวารูชอบ ชนเหลาใด 
 รูโดยประการอืน่ ความรูของชนเหลานั้นผิด สมณะหรือพราหมณนั้นจะพูดปกลงไป 
 ถึงเร่ืองที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง โดยประการนั้นแหละ ในที่นั้นๆ ตาม 
 กําลังและความแนใจวา นี้เทาน้ันจริง อื่นเปลา ฯ 
      [๖๐๖] ดูกรอานนท สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี อาศัยความ 
 เพียรเคร่ืองเผากิเลส ความต้ังใจมั่น ความประกอบเนืองๆ ความไมประมาท 
 ความใสใจโดยชอบ ยอมถูกตองเจโตสมาธิมรูีปทํานองที่เมือ่จิตต้ังมั่นแลว ยอม 
 เล็งเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทนินาทาน เวนขาด 
 จากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากพูดสอเสียด เวนขาดจาก 
 พูดคําหยาบ เวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ ไมมากดวยอภิชฌา มีจิตไมพยาบาท 
 มีความเห็นชอบในโลกน้ี และเล็งเห็นผูนั้นเมือ่ตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 ได ดวยจักษุเพียงดังทิพย อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย สมณะหรือพราหมณ 
 นั้นจึงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา กรรมดีมี วิบากของสุจริตมี 



 ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลก 
 นี้ และผูนั้นตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพเจาก็เห็น แลวกลาวตอไป 
 อยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็น 
 ชอบ ผูนั้นทุกคนตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ชนเหลาใดรูอยางนี้ 
 ชนเหลานั้นชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานัน้ผิด 
 สมณะหรือพราหมณนั้นจะพูดปกลงไปถึงเร่ืองที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง โดย 
 ประการนั้นแหละ ในที่นั้นๆ ตามกําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา ฯ 
      [๖๐๗] ดูกรอานนท สวนสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี อาศัย 
 ความเพียรเคร่ืองเผากเิลส ความต้ังใจมั่น ความประกอบเนืองๆ ความไมประมาท 
 ความใสใจโดยชอบ ยอมถูกตองเจโตสมาธิมรูีปทํานองที่เมือ่จิตต้ังมั่นแลว ยอม 
 เล็งเห็นบุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกน้ี และ 
 เล็งเห็นผูนั้นตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกได ดวยจักษุเพียง 
 ดังทิพย อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย สมณะหรือพราหมณนั้นจึงกลาวอยางนี ้
 วา ทานผูเจริญ เปนอันวา กรรมดีไมมี วิบากของสุจริตไมมี ขาพเจาไดเห็น 
 บุคคลโนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกน้ี และผูนัน้ 
 ตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจาก็เห็น แลวกลาวตอไปอยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบ ผูนั้น 
 ทุกคนตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชน 
 เหลานั้นชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผดิ 
 สมณะหรือพราหมณนั้นจะพูดปกลงไปถึงเร่ืองที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง โดย 
 ประการนั้นแหละ ในที่นั้นๆ ตามกําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อื่นเปลา ฯ 
      [๖๐๘] ดูกรอานนท ในสมณะหรือพราหมณ ๔ จําพวกน้ัน เราอนุมัติ 
 วาทะของสมณะหรือพราหมณที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา กรรมชั่วมี 
 วิบากของทุจริตมี แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ขาพเจาไดเห็นบุคคลโนน ผู 
 มักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกน้ี และผูนั้นตายไปแลว เขา 
 ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจาก็เห็น นี้เราก็อนุมัติ สวนวาทะของเขาที่ 
 กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มี 
 ความเห็นผิด ผูนั้นทุกคนตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เรา 
 ยังไมอนุมัติ แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลาน้ัน 
 ชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด นี้เรากย็ังไม 
 อนุมัติ แมวาทะของเขาที่พูดปกลงไปถึงเร่ืองที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง นั้น 
 แหละในที่นั้นๆ ตามกําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อืน่เปลา นี้เราก็ยงั 
 ไมอนุมัติ นั่นเพราะเหตุไร ดูกรอานนท เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวภัิงค 



 เปนอยางอื่น ฯ 
      [๖๐๙] ดูกรอานนท ในสมณะหรือพราหมณ ๔ จําพวกน้ัน เราไมอนุมติั 
 วาทะของสมณะหรือพราหมณที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา กรรมชั่ว 
 ไมมี วิบากของทุจริตไมมี แตวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ขาพเจาไดเห็นบุคคล 
 โนน ผูมักทําชวีิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้ และผูนั้นตายไป 
 แลว เขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพเจาก็เห็น นี้เราอนุมัติ สวนวาทะของเขาที ่
 กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มี 
 ความเห็นผิด ผูนั้นทุกคนตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค นี้เรายังไม 
 อนุมัติ แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดรูอยางนี ้ชนเหลานั้นชื่อวา 
 รูชอบ ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผดิ นี้เราก็ยังไม 
 อนุมัติ แมวาทะของเขาที่พูดปกลงไปถึงเร่ืองที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเองนั้น 
 แหละ ในที่นั้นๆ ตามกําลังและความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อืน่เปลา นี้เราก็ยงั 
 ไมอนุมัติ นั่นเพราะเหตุไร ดูกรอานนท เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวภัิงค 
 เปนอยางอื่น ฯ 
      [๖๑๐] ดูกรอานนท ในสมณะหรือพราหมณ ๔ จําพวกน้ัน เราอนุมัติ 
 วาทะของสมณะหรือพราหมณที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา กรรมดีมี 
 วิบากของสุจริตมี แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ขาพเจาเห็นบุคคลโนน ผูเวน 
 ขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกน้ี และผูนัน้ตายไปแลว เขาถึง 
 สุคติโลกสวรรค ขาพเจาก็เห็น นี้เราก็อนุมัติ สวนวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบ ผูนั้น 
 ทุกคนตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค นี้เรายังไมอนุมัติ แมวาทะของเขา 
 ที่กลาวอยางนีว้า ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลานั้นชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโดย 
 ประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด นี้เราก็ยังไมอนมุัติ แมวาทะของเขาที่พูด 
 ปกลงไปถึงเร่ืองที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง นั้นแหละในที่นัน้ๆ ตามกําลังและ 
 ความแนใจวา นี้เทานั้นจริง อืน่เปลา นี้เราก็ยงัไมอนุมัติ นั่นเพราะเหตุไร ดูกร- 
 *อานนท เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังคเปนอยางอื่น ฯ 
      [๖๑๑] ดูกรอานนท ในสมณะหรือพราหมณ ๔ จําพวกน้ัน เราไม 
 อนุมัติวาทะของสมณะหรือพราหมณที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอนัวา กรรมดี 
 ไมมี วิบากของสุจริตไมมี แตวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ขาพเจาไดเห็นบุคคล 
 โนน ผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้ และผูนั้นตายไป 
 แลวเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจาก็เห็น นี้เราอนุมัติ สวนวาทะ 
 ของเขาที่กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปนอันวา ผูใดเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ 
 มีความเห็นชอบ ผูนั้นทุกคนตายไปแลวยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้ 



 เรายังไมอนุมัติ แมวาทะของเขาที่กลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดรูอยางนี้ ชนเหลา 
 นั้นชื่อวารูชอบ ชนเหลาใดรูโดยประการอื่น ความรูของชนเหลานั้นผิด นี้เราก็ 
 ยังไมอนุมัติ แมวาทะของเขาที่พูดปกลงไปถึงเร่ืองที่เขารูเอง เห็นเอง ทราบเอง 
 นั้นแหละ ในที่นั้นๆ ตามกําลังและความแนใจวานี้เทานั้นจริง อื่นเปลา นี้เราก็ 
 ยังไมอนุมัติ นั่นเพราะเหตุไร ดูกรอานนท เพราะตถาคตมีญาณในมหากัมมวิภังค 
 เปนอยางอื่น ฯ 
      [๖๑๒] ดูกรอานนท ในบุคคล ๔ จําพวกน้ัน บุคคลที่เปนผูมักทําชีวิต 
 สัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้ ตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก นี้ เปนอันวา เขาทํากรรมชั่วที่ใหผลเปนทุกขไวในกาลกอน หรือ 
 ในกาลภายหลัง หรือวามีมิจฉาทิฐิพร่ังพรอม สมาทานแลวในเวลาจะตาย เพราะ 
 ฉะนั้น เขาตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ก็แหละบุคคลที่เปนผู 
 มักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกน้ีนั้น เขายอมเสวยวิบาก 
 ของกรรมนั้นในชาตินี้ หรือในชาติหนา หรือในชาติตอไป ฯ 
      [๖๑๓] ดูกรอานนท ในบุคคล ๔ จําพวกน้ัน บุคคลที่เปนผูมักทําชีวิต 
 สัตวใหตกลวง ฯลฯ มีความเห็นผิดในโลกนี้ ตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 นี้ เปนอันวา เขาทํากรรมดีที่ใหผลเปนสุขไวในกาลกอนๆ หรือในกาลภายหลงั 
 หรือวามีสัมมาทิฐิพร่ังพรอม สมาทานแลวในเวลาจะตาย เพราะฉะน้ัน เขาตาย 
 ไปจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็แหละบุคคลที่เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง ฯลฯ 
 มีความเห็นผิดในโลกน้ีนั้น เขายอมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้ หรือในชาติ 
 หนา หรือในชาติตอไป ฯ 
      [๖๑๔] ดูกรอานนท ในบุคคล ๔ จําพวกน้ัน บุคคลที่เวนขาดจาก 
 ปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกน้ี ตายไปแลว เขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 นี้ เปนอันวา เขาทํากรรมดีที่ใหผลเปนสุขไวในกาลกอนๆ หรือในกาลภายหลงั 
 หรือวามีสัมมาทิฐิพร่ังพรอม สมาทานแลวในเวลาจะตาย เพราะฉะน้ัน เขาตาย 
 ไป จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็แหละบุคคลที่เวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ มี 
 ความเห็นชอบในโลกน้ีนั้น เขายอมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้ หรือในชาติ 
 หนา หรือในชาติตอไป ฯ 
      [๖๑๕] ดูกรอานนท ในบุคคล ๔ จําพวกน้ัน บุคคลที่เวนขาดจาก 
 ปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกน้ี ตายไปแลว เขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก นี้ เปนอันวา เขาทํากรรมชั่วที่ใหผลเปนทุกขไวในกาลกอนๆ หรือ 
 ในกาลภายหลัง หรือวามีมิจฉาทิฐิพร่ังพรอม สมาทานแลวในเวลาจะตาย เพราะ 
 ฉะนั้น เขาตายไปจึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ก็แหละบุคคลที่เวนขาด 
 จากปาณาติบาต ฯลฯ มีความเห็นชอบในโลกนี้นั้น เขายอมเสวยวิบาก ของกรรม 



 นั้นในชาตินี้ หรือในชาติหนา หรือในชาติตอไป ฯ 
      [๖๑๖] ดูกรอานนท ดวยประการนี้แล กรรมไมควร สองใหเห็นวา 
 ไมควรก็มี ใหเห็นวาควรก็มี และกรรมที่ควรแทๆ สองใหเห็นวาควรก็มี ใหเห็น 
 วาไมควรก็มี ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยนิด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                     จบ มหากัมมวิภังคสูตร ที่ ๖ 
                         ------------ 
                    ๗. สฬายตนวิภังคสูตร (๑๓๗) 
      [๖๑๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม-ี 
 *พระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสฬายตนวิภังคแกเธอ 
 ทั้งหลาย พวกเธอจงฟงสฬายตนวิภังคนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุ 
 เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๖๑๘] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา พวกเธอพึงทราบอายตนะ 
 ภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ หมวดวิญญาณ ๖ หมวดผัสสะ ๖ ความนึก 
 หนวงของใจ ๑๘ ทางดําเนินของสัตว ๓๖ ใน ๓๖ นั้น พวกเธอจงอาศัยทาง 
 ดําเนินของสัตวนี้ ละทางดําเนินของสัตวนี้ และพึงทราบการต้ังสติ ๓ ประการ 
 ที่พระอริยะเสพ ซ่ึงเมื่อเสพชื่อวา เปนศาสดาควรเพ่ือสั่งสอนหมู อันเราเรียกวา 
 สารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ยอดเยีย่มกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย นี้เปนอุเทศแหง 
 สฬายตนวิภังค ฯ 
      [๖๑๙] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นั่น เราอาศัย 
 อะไรกลาวแลว ไดแกอายตนะคือจักษุ อายตนะคือโสต อายตนะคือฆานะ 
 อายตนะคือชิวหา อายตนะคือกาย อายตนะคือมโน ขอทีเ่รากลาวดังนี้วา พึงทราบ 
 อายตนะภายใน ๖ นั่น เราอาศัยอายตนะดังน้ี กลาวแลว ฯ 
      [๖๒๐] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นั่น เรา 
 อาศัยอะไรกลาวแลว ไดแกอายตนะคือรูป อายตนะคือเสยีง อายตนะคือกลิน่ 
 อายตนะคือรส อายตนะคือโผฏฐัพพะ อายตนะคือธรรมารมณ ขอที่เรากลาวดังนี้วา 
 พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นั่น เราอาศัยอายตนะดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๒๑] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า พึงทราบหมวดวิญญาณ ๖ นั่น เราอาศัย 
 อะไรกลาวแลว ไดแกจักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ 



 กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ขอที่เรากลาวดังนีว้า พึงทราบหมวดวิญญาณ ๖ นั่น 
 เราอาศัยวิญญาณดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๒๒] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั่น เราอาศัย 
 อะไรกลาวแลว ไดแกจักษุสัมผสั โสตสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโน 
 สัมผัส ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั่น เราอาศัยสัมผัสดังนี้ 
 กลาวแลว ฯ 
      [๖๒๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบความนึกหนวงของใจ ๑๘ นั่น 
 เราอาศัยอะไรกลาวแลว คือ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ใจยอมนึกหนวงรูปเปนที่ต้ัง 
 แหงโสมนัส นึกหนวงรูปเปนที่ต้ังแหงโทมนัส นึกหนวงรูปเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา 
      เพราะฟงเสียงดวยโสต ... 
      เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ ... 
      เพราะล้ิมรสดวยชิวหา ... 
      เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... 
      เพราะรูธรรมารมณดวยมโน ใจยอมนึกหนวงธรรมารมณเปนที่ต้ังแหง 
 โสมนัส นึกหนวงธรรมารมณเปนที่ต้ังแหงโทมนัส นึกหนวงธรรมารมณเปนที่ต้ัง 
 แหงอุเบกขา ฉะนี้ เปนความนึกหนวงฝายโสมนัส ๖ ฝายโทมนัส ๖ ฝาย 
 อุเบกขา ๖ ขอที่เรากลาวดังนีว้า พึงทราบความนึกหนวงของใจ ๑๘ นั่น เราอาศัย 
 ความนึกหนวงดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๒๔] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบทางดําเนินของสตัว ๓๖ นั่น 
 เราอาศัยอะไรกลาวแลว คือ โสมนัสอาศัยเรือน ๖ โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ 
 โทมนัสอาศัยเรือน ๖ โทมนัสอาศัยเนกขมัมะ ๖ อุเบกขาอาศัยเรือน ๖ อุเบกขา 
 อาศัยเนกขัมมะ ๖ ฯ 
      [๖๒๕] ใน ๓๖ ประการนั้น โสมนัสอาศัยเรือน ๖ เปนไฉน คือ บุคคล 
 เมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซ่ึงรูปที่รูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ 
 เปนที่ร่ืนรมยแหงใจ ประกอบดวยโลกามิส โดยเปนของอันตนไดเฉพาะ หรือ 
 หวนระลึกถึงรูปที่เคยไดเฉพาะในกอน อันลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไป 
 แลว ยอมเกดิโสมนัสขึ้น โสมนัสเชนนี้นี่เราเรียกวา โสมนัสอาศัยเรือน 
        บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซ่ึงเสียงทีรู่ไดดวยโสต ... 
        บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซ่ึงกลิ่นทีรู่ไดดวยฆานะ ... 
        บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซ่ึงรสที่รูไดดวยชิวหา ... 
        บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซ่ึงโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย ... 
        บุคคลเมื่อเล็งเห็นการไดเฉพาะซ่ึงธรรมารมณที่รูไดดวยมโน อันนา 
 ปรารถนา นาใคร นาชอบใจ เปนที่ร่ืนรมยแหงใจ ประกอบดวยโลกามิส 



 โดยเปนของอนัตนไดเฉพาะ หรือหวนระลึกถึงธรรมารมณที่เคยไดเฉพาะในกอน 
 อันลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ยอมเกิดโสมนัสขึ้น โสมนัส 
 เชนนี้นี่เราเรียกวา โสมนัสอาศัยเรือน เหลานีโ้สมนัสอาศัยเรือน ๖ ฯ 
      [๖๒๖] ใน ๓๖ ประการนั้น โสมนันอาศัยเนกขมัมะ ๖ เปนไฉน คือ 
 บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของรูป 
 ทั้งหลายน่ันแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปในกอน 
 และในบัดน้ีทั้งหมดน้ัน ไมเทีย่ง เปนทุกข มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา ยอมเกิด 
 โสมนัสขึ้น โสมนัสเชนนี้นีเ่ราเรียกวา โสมนัสอาศัยเนกขมัมะ ฯ 
      บุคคลเมื่อทราบความไมเทีย่ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของเสียงทั้งหลายนั่นแล ... 
      บุคคลเมื่อทราบความไมเทีย่ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของกลิ่นทั้งหลายนั่นแล ... 
      บุคคลเมื่อทราบความไมเทีย่ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของรสทั้งหลายน่ันแล ... 
      บุคคลเมื่อทราบความไมเทีย่ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของโผฏฐัพพะทั้งหลายน่ันแล ... 
      บุคคลเมื่อทราบความไมเทีย่ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของธรรมารมณทั้งหลายน่ันแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา 
 ธรรมารมณในกอนและในบัดน้ีทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน 
 เปนธรรมดา ยอมเกิดโสมนัสขึ้น โสมนัสเชนนี้นี่เราเรียกวา โสมนัสอาศัย 
 เนกขัมมะ เหลานี้โสมนัสอาศัยเนกขมัมะ ๖ ฯ 
      [๖๒๗] ใน ๓๖ ประการนั้น โทมนัสอาศัยเรือน ๖ เปนไฉน คือ 
 บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซ่ึงรูปที่รูไดดวยจกัษุ อันนาปรารถนา นาใคร 
 นาชอบใจ เปนที่ร่ืนรมยแหงใจ ประกอบดวยโลกามิส โดยเปนของอันตนไมได 
 เฉพาะ หรือหวนระลึกถึงรูปที่ไมเคยไดเฉพาะในกอน อันลวงไปแลว ดับไปแลว 
 แปรปรวนไปแลว ยอมเกิดโทมนัส โทมนัสเชนนี้นี่เราเรียกวา โทมนัสอาศัย 
 เรือน 
      บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซ่ึงเสยีง ... 
      บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซ่ึงกลิน่ ... 
      บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซ่ึงรส ... 
      บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซ่ึงโผฏฐัพพะ ... 
      บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไมไดเฉพาะซ่ึงธรรมารมณที่รูไดดวยมโน อันนา 
 ปรารถนา นาใคร นาชอบใจ เปนที่ร่ืนรมยแหงใจ ประกอบดวยโลกามิส โดย 



 เปนของอันตนไมไดเฉพาะ หรือหวนระลึกถึงธรรมารมณที่ไมเคยไดเฉพาะในกอน 
 อันลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ยอมเกิดโทมนัส โทมนัสเชนนี้นี ่
 เราเรียกวา โทมนัสอาศัยเรือน เหลานี้โทมนัสอาศัยเรือน ๖ ฯ 
      [๖๒๘] ใน ๓๖ ประการนั้น โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ เปนไฉน คือ 
 บุคคลทราบความไมเทีย่ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของรูป 
 ทั้งหลายน่ันแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปในกอน 
 และในบัดน้ี ทั้งหมดนั้น ไมเทีย่ง เปนทุกข มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดาแลว 
 ยอมเขาไปต้ังความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข เมื่อเขาไปต้ังความปรารถนาใน 
 อนุตตรวิโมกขดังนี้วา เมื่อไร ตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลาย 
 ไดบรรลุอยูในบัดน้ีเลา ยอมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเปนปจจัยขึ้น โทมนัส 
 เชนนี้นี่เราเรียกวา โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ 
      บุคคลทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของเสียงทั้งหลายนั่นแล ... 
      บุคคลทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของกลิ่นทั้งหลายนั่นแล ... 
      บุคคลทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของรสทั้งหลายน่ันแล ... 
      บุคคลทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของโผฏฐัพพะทั้งหลายน่ันแล ... 
      บุคคลทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของธรรมารมณทั้งหลายน่ันแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา 
 ธรรมารมณในกอนและในบัดน้ี ทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน 
 เปนธรรมดาแลว ยอมเขาไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกข เมื่อเขาไปตั้งความ 
 ปรารถนาในอนุตตรวิโมกขดังนี้วา เมื่อไร ตัวเราจึงจักบรรลุอายตนะที่พระอริยะ 
 ทั้งหลายไดบรรลุอยูในบัดน้ีเลา ยอมเกดิโทมนัสเพราะความปรารถนาเปนปจจัยขึ้น 
 โทมนัสเชนนีน้ี่เราเรียกวา โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ เหลานี้โทมนัสอาศัย 
 เนกขัมมะ ๖ ฯ 
      [๖๒๙] ใน ๓๖ ประการนั้น อุเบกขาอาศัยเรือน ๖ เปนไฉน คือ เพราะ 
 เห็นรูปดวยจักษุ ยอมเกิดอเุบกขาขึ้นแกปุถุชนคนโงเขลา ยังไมชนะกเิลส ยงัไม 
 ชนะวิบาก ไมเห็นโทษ ไมไดสดับ เปนคนหนาแนน อุเบกขาเชนนี้นั้น ไม 
 ลวงเลยรูปไปได เพราะฉะน้ัน เราจึงเรียกวา อเุบกขาอาศัยเรือน 
      เพราะฟงเสียงดวยโสต ... 
        เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ ... 



        เพราะล้ิมรสดวยชิวหา ... 
        เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... 
        เพราะรูธรรมารมณดวยมโน ยอมเกิดอเุบกขาขึ้นแกปุถุชนคนโงเขลา 
 ยังไมชนะกิเลส ยังไมชนะวิบาก ไมเห็นโทษ ไมไดสดับ เปนคนหนาแนน 
 อุเบกขาเชนนีน้ั้น ไมลวงเลยธรรมารมณไปได เพราะฉะน้ัน เราจึงเรียกวา 
 อุเบกขาอาศัยเรือน เหลานี้ อุเบกขาอาศัยเรือน ฯ 
      [๖๓๐] ใน ๓๖ ประการนั้น อุเบกขาอาศัยเนกขมัมะ ๖ เปนไฉน คือ 
 บุคคลเมื่อทราบความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับของรูป 
 ทั้งหลายน่ันแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปในกอน 
 และในบัดน้ี ทั้งหมดนั้น ไมเทีย่ง เปนทุกข มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา 
 ยอมเกดิอุเบกขาขึ้น อุเบกขาเชนนี้นั้น ไมลวงเลยรูปไปได เพราะฉะน้ัน เราจึง 
 เรียกวาอุเบกขาอาศัยเนกขมัมะ 
      บุคคลเมื่อทราบความไมเทีย่ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของเสียงทั้งหลายนั่นแล ... 
      บุคคลเมื่อทราบความไมเทีย่ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของกลิ่นทั้งหลายนั่นแล ... 
      บุคคลเมื่อทราบความไมเทีย่ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของรสทั้งหลายน่ันแล ... 
      บุคคลเมื่อทราบความไมเทีย่ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของโผฏฐัพพะทั้งหลายน่ันแล ... 
      บุคคลเมื่อทราบความไมเทีย่ง ความแปรปรวน ความคลาย และความดับ 
 ของธรรมารมณทั้งหลายน่ันแล แลวเห็นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา 
 ธรรมารมณในกอนและในบัดน้ีทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน 
 เปนธรรมดา ยอมเกิดอุเบกขาขึ้น อุเบกขาเชนนี้นั้น ไมลวงเลยธรรมารมณไปได 
 เพราะฉะน้ัน เราจึงเรียกวา อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ เหลานี้อเุบกขาอาศัยเนกขัมมะ 
 ๖ ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบทางดําเนินของสัตว ๓๖ นั่น เราอาศัยทาง 
 ดําเนินดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๓๑] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า ในทางดําเนนิของสัตว ๓๖ นั้น พวกเธอ 
 จงอาศัยทางดําเนินของสัตวนี้ ละทางดําเนินของสัตวนี้ นั่นเราอาศัยอะไรกลาวแลว 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใน ๓๖ ประการนั้น พวกเธอจงอาศัย คืออิงโสมนัสอาศัย 
 เนกขัมมะ ๖ นั้นๆ แลวละ คือลวงเสียซ่ึงโสมนัสอาศัยเรือน ๖ นั้นๆ อยางนี้ 
 ยอมเปนอันละโสมนัสนั้นๆ ได เปนอันลวงโสมนัสนั้นๆ ได  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ใน ๓๖ ประการนั้น พวกเธอจงอาศัย คืออิงโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ 



 แลวละ คือลวงเสียซ่ึงโทมนัสอาศัยเรือน ๖ นั้นๆ อยางนี้ ยอมเปนอันละ 
 โทมนัสนั้นๆ ได เปนอันลวงโทมนัสนั้นๆ ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใน ๓๖ 
 ประการนั้น พวกเธอจงอาศยั คืออิงอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ แลวละ 
 คือลวงเสียซ่ึงอุเบกขาอาศัยเรือน ๖ นั้นๆ อยางนี้ ยอมเปนอันละอุเบกขานัน้ๆ 
 ได เปนอันลวงอุเบกขานั้นๆ ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใน ๓๖ ประการนั้น พวกเธอ 
 จงอาศัย คืออิงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ แลวละ คือลวงเสียซ่ึงโทมนัส 
 อาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นๆ อยางนี้ ยอมเปนอันละโทมนสันั้นๆ ได เปนอันลวง 
 โทมนัสนั้นๆ ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใน ๓๖ ประการนั้น พวกเธอจงอาศัย 
 คืออิงอุเบกขาอาศัยเนกขมัมะ ๖ นั้นๆ แลวละ คือลวงเสียซ่ึงโสมนัสอาศัย 
 เนกขัมมะ ๖ นั้นๆ อยางนี้ ยอมเปนอันละโสมนัสนั้นๆ ได เปนอันลวง 
 โสมนัสนั้นๆ ได ฯ 
      [๖๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาที่มีความเปนตางๆ อาศัยอารมณตางๆ 
 ก็มี อุเบกขาทีม่ีความเปนหนึ่ง อาศัยอารมณเปนหนึ่งก็ม ี
      ก็อุเบกขาทีม่ีความเปนตางๆ อาศัยอารมณตางๆ เปนไฉน คือ อุเบกขา 
 ที่มีในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ นี้อุเบกขาที่มคีวามเปน 
 ตางๆ อาศัยอารมณตางๆ 
      ก็อุเบกขาทีม่ีความเปนหนึ่ง อาศัยอารมณเปนหนึ่ง เปนไฉน คือ อุเบกขา 
 ที่มีอาศัยอากาสานัญจายตนะ อาศัยวิญญาณัญจายตนะ อาศัยอากิญจัญญายตนะ 
 อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะ นี้อุเบกขาที่มีความเปนหนึ่ง อาศัยอารมณเปนหนึ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอุเบกขา ๒ อยาง พวกเธอจงอาศัย คืออิงอุเบกขา 
 ที่มีความเปนหนึ่ง อาศัยอารมณเปนหนึ่งนั้น แลวละ คือลวงเสียซ่ึงอุเบกขาที่มี 
 ความเปนตางๆ อาศัยอารมณตางๆ นั้น อยางนี้ ยอมเปนอันละอุเบกขานี้ได 
 เปนอันลวงอุเบกขาน้ีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงอาศยั คืออิงความเปนผู 
 ไมมีตัณหา แลวละ คือลวงเสียซ่ึงอุเบกขาที่มคีวามเปนหนึ่ง อาศัยอารมณเปน 
 หน่ึงนั้น อยางนี้ ยอมเปนอันละอุเบกขานีไ้ด เปนอันลวงอุเบกขาน้ีได ขอที่เรา 
 กลาวดังนี้วา ในทางดําเนินของสัตว ๓๖ นั้น พวกเธอจงอาศัยทางดําเนินของ 
 สัตวนี้ ละทางดําเนินของสัตวนี้ นั่นเราอาศัยการละ การลวง ดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๓๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา และพึงทราบการต้ังสติ ๓ ประการที่ 
 พระอริยะเสพ ซ่ึงเมื่อเสพชื่อวา เปนศาสดาควรเพ่ือสั่งสอนหมู นั่น เราอาศัย 
 อะไรกลาวแลว ฯ 
      [๖๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศาสดาเปนผูอนุเคราะห แสวงประโยชน 
 เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายวา นี่เพ่ือประโยชนเกือ้กูล 
 แกพวกเธอ นี่เพ่ือความสุขแกพวกเธอ เหลาสาวกของศาสดานั้น ยอมไมฟง 



 ดวยดี ไมเงีย่โสตสดับ ไมต้ังจิตรับรู และประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น ตถาคตไมเปนผูชื่นชม ไมเสวยความชื่นชม และ 
 ไมระคายเคือง ยอมมีสติสัมปชัญญะอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ เราเรียกวาการ 
 ต้ังสติประการที่ ๑ ที่พระอริยะเสพ ซ่ึงเมื่อเสพชื่อวา เปนศาสดาควรเพ่ือสั่งสอน 
 หมู ฯ 
      [๖๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ศาสดาเปนผูอนุเคราะห 
 แสวงหาประโยชนเกือ้กูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายวา นี่เพ่ือ 
 ประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ นี่เพ่ือความสุขแกพวกเธอ เหลาสาวกของศาสดาน้ัน 
 บางพวกยอมไมฟงดวยดี ไมเงี่ยโสตสดับ ไมต้ังจิตรับรู และประพฤติหลีกเลี่ยง 
 คําสอนของศาสดา บางพวกยอมฟงดวยดี เงีย่โสตสดับ ต้ังจิตรับรู ไมประพฤติ 
 หลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น ตถาคตไมเปนผูชื่นชม 
 ไมเสวยความชื่นชม ทั้งไมเปนผูไมชื่นชม ไมเสวยความไมชื่นชม เวนทั้งความ 
 ชื่นชมและความไมชื่นชมทั้งสองอยางนั้นแลว เปนผูวางเฉย ยอมมีสติสัมปชัญญะ 
 อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ เราเรียกวาการต้ังสติประการที่ ๒ ที่พระอริยะเสพ 
 ซ่ึงเมื่อเสพชื่อวา เปนศาสดาควรเพ่ือสั่งสอนหมู ฯ 
      [๖๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ศาสดาเปนผูอนุเคราะห 
 แสวงหาประโยชนเกือ้กูล อาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายวา นี่เพ่ือ 
 ประโยชนเกื้อกูลแกพวกเธอ นี่เพ่ือความสุขแกพวกเธอ เหลาสาวกของศาสดาน้ัน 
 ยอมฟงดวยดี เงี่ยโสตสดับ ต้ังจิตรับรู ไมประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของศาสดา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น ตถาคตเปนผูชื่นชม เสวยความชื่นชม และไม 
 ระคายเคือง ยอมมีสติสัมปชญัญะอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ เราเรียกวาการต้ัง 
 สติประการที่ ๓ ที่พระอริยะเสพ ซ่ึงเมื่อเสพชื่อวา เปนศาสดาควรเพ่ือสั่งสอนหมู 
 ขอที่เรากลาวดงันี้วา และพึงทราบการต้ังสติ ๓ ประการที่พระอริยะเสพ ซ่ึงเมื่อ 
 เสพชื่อวาเปนศาสดาควรเพ่ือสั่งสอนหมู นั่น เราอาศัยเหตุนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๓๗] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ศาสดาน้ันเราเรียกวา สารถี ฝกบุรุษที่ 
 ควรฝก ยอดเยีย่มกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดกูร 
 ภิกษุทั้งหลาย ชางที่ควรฝก อนัอาจารยฝกชางไสใหวิ่ง ยอมวิ่งไปไดทิศเดียว 
 เทานั้น คือ ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ หรือทิศใต มาที่ 
 ควรฝก อันอาจารยฝกมาขับใหวิ่ง ยอมวิ่งไปไดทิศเดยีวเหมอืนกัน คือ ทิศ 
 ตะวันออก หรือทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ หรือทิศใต โคที่ควรฝก อันอาจารย 
 ฝกโคขับใหวิ่ง ยอมวิ่งไปไดทศิเดียวเหมือนกนั คือ ทิศตะวันออก หรือทิศ 
 ตะวันตก หรือทิศเหนือ หรือทิศใต แตบุรุษที่ควรฝก อันตถาคตผูอรหันตสัมมา 
 สัมพุทธสอนใหวิ่ง ยอมวิ่งไปไดทั่วทั้ง ๘ ทิศ คือ ผูที่มีรูป ยอมเห็นรูปทั้งหลายได 



 นี้ทิศที่ ๑ ผูที่มีสัญญาในอรูปภายใน ยอมเห็นรูปทั้งหลายภายนอกได นี้ทิศที่ ๒ 
 ยอมเปนผูนอมใจวางามทั้งนัน้ นี้ทิศที่ ๓ ยอมเขาอากาสานัญจายตนะอยูดวย 
 ใสใจวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจ 
 นานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง นี้ทิศที่ ๔ ยอมเขาวิญญาณัญจายตนะอยูดวย 
 ใสใจวา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง 
 นี้ทิศที่ ๕ ยอมเขาอากิญจัญญายตนะอยูดวยใสใจวา ไมมีสักนอยหนึ่ง เพราะลวง 
 วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้ทิศที่ ๖ ยอมเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
 อยู เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง นี้ทิศที่ ๗ ยอมเขาสญัญา 
 เวทยิตนิโรธอยู เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง นี้ทิศที่ ๘ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษที่ควรฝก อันตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธสอนใหวิ่ง 
 ยอมวิ่งไปไดทัว่ทั้ง ๘ ทิศดังนี้ ขอที่เรากลาวดงันี้วา ศาสดาน้ันเราเรียกวาสารถีฝก 
 บุรุษที่ควรฝก ยอดเยี่ยมกวาอาจารยผูฝกทั้งหลาย นั่นเราอาศัยเหตุดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                     จบ สฬายตนวิภังคสูตร ที่ ๗ 
                        ------------- 
                    ๘. อุทเทสวิภังคสูตร (๑๓๘) 
      [๖๓๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูมี 
 พระภาคไดตรัสอยางนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอเุทสวิภังคแกเธอทัง้หลาย 
 พวกเธอจงฟงอุเทสวิภังคนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูล 
 รับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๖๓๙] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึง 
 พิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไม 
 ต้ังสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสึกไมฟุงไป ไม 
 ซานไปภายนอก ไมต้ังสงบอยูภายในและไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมคีวาม 
 เกิดแหงชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทยัตอไป พระผูมีพระภาคไดตรัสพระ- 
 *ภาษิตดังนี้ คร้ันแลวพระองคผูสุคตจึงเสดจ็ลุกจากอาสนะ เขาไปยังพระวิหาร ฯ 
      [๖๔๐] คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไมนาน ภิกษุเหลานั้นจึงไดม ี
 ขอปรึกษากันอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศ 
 โดยยอแกพวกเราวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู 



 ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ังสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุง 
 เพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสกึไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ังสงบอยูภาย 
 ใน และไมสะดุงเพราะไมถือมัน่ ยอมไมมีความเกิดแหงชาติ ชรา มรณะ ทุกข 
 และสมุทัยตอไป ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร ก็เสด็จเขาไป 
 ยังพระวิหารแลว ใครหนอแลจะพึงจําแนกเน้ือความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาค 
 ทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได คร้ังนั้นแล ภิกษุเหลานั้นไดมีความคิดอยางนี้วา 
 ทานพระมหากัจจานะน้ีแล อนัพระศาสดาและภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผู 
 เปนวิญูชนยกยอง สรรเสริญแลว ก็ทานพระมหากัจจานะ พอจะจําแนกเน้ือ 
 ความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ถากระไร พวก 
 เราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู แลวพึงสอบถามเนื้อความนัน้กะทาน 
 พระมหากัจจานะเถิด ฯ 
      [๖๔๑] ตอนั้น ภิกษุเหลานั้นจึงพากันเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยัง 
 ที่อยู แลวไดทกัทายปราศรัยกบัทานพระมหากัจจานะคร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอ 
 ใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว ได 
 กลาวกะทานพระมหากัจจานะดังนี้วา ดูกรทานกัจจานะ พระผูมีพระภาคทรงอุเทศ 
 โดยยอแกพวกกระผมวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการทีเ่มื่อ 
 พิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ังสงบอยูภายใน และ 
 ไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ัง 
 สงบอยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมีความเกดิแหงชาติ ชรา 
 มรณะ ทุกข และสมุทยัตอไป ดังนี้แล มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดารก็ 
 เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ดูกรทานกัจจานะ คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จ 
 หลีกไปแลวไมนาน พวกกระผมนั้นไดมีขอปรึกษากันอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอาย ุ
 ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกพวกเราวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการทีเ่มื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภาย 
 นอก ไมต้ังสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสึกไมฟุง 
 ไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ังสงบอยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอม 
 ไมมีความเกดิแหงชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมุทัยตอไป ดงันี้แล มิไดทรง 
 จําแนกเน้ือความโดยพิสดารกเ็สด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ใครหนอแล 
 จะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได 
 ดูกรทานกัจจานะ พวกกระผมนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา ทานพระมหากัจจานะน้ี 
 แล อันพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยอง 
 สรรเสริญแลว ก็ทานพระมหากัจจานะพอจําแนกเน้ือความแหงอุเทศที่พระผูม ี
 พระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระ- 



 *มหากัจจานะยังที่อยู แลวพึงสอบถามเน้ือความนั้นกะทานพระมหากัจจานะเถิด 
 ขอทานพระมหากัจจานะโปรดจําแนกเน้ือความเถิด ฯ 
      [๖๔๒] ทานพระมหากัจจานะกลาววา ดกูรทานผูมีอายทุั้งหลาย เปรียบ 
 เหมือนบุรุษผูตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไม พึงสําคัญ 
 แกนของตนไมใหญที่มีแกนต้ังอยูวา ควรหาไดที่กิ่งและใบ ละเลยรากและลําตน 
 เสียฉันใด ขออปุไมยนี้ ก็ฉันนัน้ เมื่อพระศาสดาประทับอยูพรอมหนาทานผูมีอาย ุ
 ทั้งหลาย พวกทานพากันสําคัญเน้ือความนั้นวาพึงสอบถามเราได ลวงเลยพระผูม-ี 
 *พระภาคพระองคนั้นเสีย ดกูรทานผูมีอายทุัง้หลาย พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ทรงมีจักษุ มีญาณ มีธรรม มีความ 
 ประเสริฐ ตรัส บอก ทรงนําออกซ่ึงประโยชน ประทานอมตธรรม ทรงเปน 
 เจาของธรรม ทรงดําเนินตามนั้น และก็เปนกาลสมควรแกพระองคแลวที่ทาน 
 ทั้งหลายจะพึงสอบถามเนื้อความนี้กะพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ 
 แกเราอยางใด พวกทานพึงทรงจําไวอยางนั้นเถิด ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกรทานกัจจานะ แทจริง พระผูมีพระภาคยอม 
 ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ทรงมีจักษุ มีญาณ มีธรรม มีความ 
 ประเสริฐ ตรัส บอก ทรงนําออกซ่ึงประโยชน ประทานอมตธรรม ทรงเปน 
 เจาของธรรม ทรงดําเนินตามนั้น และก็เปนกาลสมควรแกพระองคแลวที่พวก 
 กระผมจะพึงสอบถามเน้ือความนี้กะพระผูมพีระภาค พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ 
 แกพวกกระผมอยางใด พวกกระผมพึงทรงจําไวอยางนั้น แตวาทานพระมหา 
 กัจจานะ อันพระศาสดาและพวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวญิูชน 
 ยกยอง สรรเสริญแลว และทานพอจะจําแนกเน้ือความแหงอเุทศที่พระผูม ี
 พระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ ใหพิสดารได ขอทานพระมหากัจจานะอยาทําความ 
 หนักใจ โปรดจําแนกเน้ือความเถิด ฯ 
      ก. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ถาเชนนั้น พวกทานจงฟง จงใสใจใหดี 
 ขาพเจาจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจานะวา ชอบแลว ทาน 
 ผูมีอายุ ฯ 
      [๖๔๓] ทานพระมหากัจจานะจึงไดกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอาย ุ
 ทั้งหลาย ขอทีพ่ระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอแกเราทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไม 
 ฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ังสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุง 
 เพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสกึไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ังสงบ 
 อยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมีความเกดิแหงชาติ 
 ชรา มรณะ ทุกข และสมุทยัตอไป ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดย 



 พิสดาร แลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร นี้แล ขาพเจาทราบเนื้อความ 
 โดยพิสดารอยางนี้ ฯ 
      [๖๔๔] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรเรียกวาความรูสึกฟุงไป 
 ซานไปภายนอก ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 เพราะเห็นรูปดวยจักษุ แลนไปตามนิมิตคือรูป กําหนัดดวยยินดีนิมิตคือรูป ผูกพัน 
 ดวยยินดีนิมิตคือรูป ประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดนีิมิตคือรูป พระผูม ี
 พระภาคตรัสเรียกวา ความรูสึกฟุงไป ซานไปภายนอก 
      ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะไดยินเสียงดวยโสต ... 
      ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ ... 
      ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะล้ิมรสดวยชิวหา ... 
      ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... 
      ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะรูธรรมารมณดวยมโน แลน 
 ไปตามนิมิตคือธรรมารมณ กําหนัดดวยยินดนีิมิตคือธรรมารมณ ผูกพันดวยยินด ี
 นิมิตคือธรรมารมณ ประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีนมิิตคือธรรมารมณ พระ 
 ผูมีพระภาคตรัสเรียกวา ความรูสึกฟุงไป ซานไปภายนอก ดกูรทานผูมีอาย ุ
 ทั้งหลาย อยางนี้แล เรียกวาความรูสึกฟุงไป ซานไปภายนอก ฯ 
      [๖๔๕] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็อยางไรเรียกวา ความรูสึกไมฟุงไป 
 ไมซานไปภายนอก ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ความรูสึกที่มแีกภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
 เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ไมแลนไปตามนิมิตคือรูป ไมกําหนัดดวยยินดีนิมิตคือรูป 
 ไมผูกพันดวยยินดีนิมิตคือรูป ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดีนมิิตคือรูป 
 พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก 
      ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะไดยินเสียงดวยโสต ... 
      ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ ... 
      ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะล้ิมรสดวยชิวหา ... 
      ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... 
      ความรูสึกที่มีแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะรูธรรมารมณดวยมโน ไม 
 แลนไปตามนิมิตคือธรรมารมณ ไมกําหนัดดวยยินดีนิมิตคือธรรมารมณ ไมผูก 
 พันดวยยินดีนมิิตคือธรรมารมณ ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดนีิมิตคือ 
 ธรรมารมณ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล เรียกวา ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไป 
 ภายนอก ฯ 
      [๖๔๖] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรเรียกวา จิตต้ังสงบอยูภายใน 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 



 เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวิเวกอยู ความรูสึกที่มีแกภิกษุ 
 นั้น แลนไปตามปติและสุขเกดิแตวิเวก กําหนัดดวยยินดีปติและสุขเกดิแต 
 วิเวก ผูกพันดวยยินดีปติและสุขเกิดวิเวก ประกอบดวยสัญโญชนคือความ 
 ยินดีปติและสุขเกิดแตวิเวก พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา จิตต้ังสงบอยูภายใน ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาทติุยฌาน มีความ 
 ผองใสแหงใจภายใน มีความเปนธรรมเอกผดุขึ้นเพราะสงบวิตกและวิจาร ไมมี 
 วิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น แลน 
 ไปตามปติและสุขเกิดแตสมาธิ กําหนัดดวยยนิดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ ผูกพัน 
 ดวยยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ ประกอบดวยสัญโญชนคอืความยินดีปติและสุข 
 เกิดแตสมาธิ พระผูมีพระภาคตรัสวา จิตต้ังสงบอยูภายใน ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูวางเฉยเพราะ 
 หนายปติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย ยอมเขาตติยฌาน ที่ 
 พระอริยะเรียกเธอไดวา ผูวางเฉย มีสติอยูเปนสุขอยู ความรูสกึที่มีแกภิกษุ 
 นั้น แลนไปตามอุเบกขา กําหนัดดวยยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา ผูกพันดวยยินดีสุข 
 เกิดแตอุเบกขา ประกอบดวยสญัโญชนคือ ความยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา 
 พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา จิตต้ังสงบอยูภายใน ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาจตุตถฌาน อันไม 
 มีทุกขไมมีสขุ เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ได มี 
 สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น แลนไปตามอทุกขมสขุ- 
 *เวทนา กําหนัดดวยยนิดีอทกุขมสุขเวทนา ผกูพันดวยยินดอีทุกขมสุขเวทนา 
 ประกอบดวยสญัโญชนคือความยินดีอทกุขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 วา จิตต้ังสงบอยูภายใน ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย อยางนี้แล เรียกวา จิตต้ัง 
 สงบอยูภายใน ฯ 
      [๖๔๗] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็อยางไรเรียกวา จิตไมต้ังสงบอยู 
 ภายใน ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ีสงัดจากกาม สงัดจาก 
 อกุศลธรรม เขาปฐมฌาน ฯลฯ อยู ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น ไมแลนไปตามปติและ 
 สุขเกิดแตวิเวก ไมกําหนัดดวยยินดีปติและสุขเกิดแตวิเวก ไมผูกพันดวยยินดีปติ 
 และสุขเกดิแตวิเวก ไมประกอบดวยสัญโญชนคือความยินดปีติและสุขเกิดแต 
 วิเวก พระผูมพีระภาคตรัสเรียกวา จิตไมต้ังสงบอยูภายใน ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาทติุยฌาน ฯลฯ อยู 
 ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น ไมแลนไปตามปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมกําหนัดดวย 
 ยินดีปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมผูกพันดวยยนิดีปติและสุขเกิดสมาธิ ไมประกอบ 
 ดวยสัญโญชนคือความยินดีปติและสุขเกดิแตสมาธิ พระผูมพีระภาคตรัสเรียกวา 



 จิตไมต้ังสงบอยูภายใน ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูวางเฉยเพราะ 
 หนายปติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌาน ฯลฯ อยู 
 ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น ไมแลนไปตามอุเบกขา ไมกําหนัดดวยยินดีสุขเกดิแต 
 อุเบกขา ไมผูกพันดวยยินดีสขุเกิดแตอุเบกขา ไมประกอบดวยสัญโญชนคอื 
 ความยินดีสุขเกิดแตอุเบกขา พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา จิตไมต้ังสงบอยู 
 ภายใน ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเขาจตุตถฌาน ฯลฯ อยู 
 ความรูสึกที่มีแกภิกษุนั้น ไมแลนไปตามอทุกขมสุขเวทนา ไมกําหนัดดวยยนิดี 
 อทุกขมสุขเวทนา ไมผูกพันดวยยินดีอทุกขมสุขเวทนา ไมประกอบดวยสัญโญชน 
 คือความยินดีอทุกขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา จิตไมต้ังสงบอยูภาย 
 ใน ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล เรียกวา จิตไมต้ังสงบอยูภายใน ฯ 
      [๖๔๘] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรยอมเปนอันสะดุงเพราะ 
 ตามถือมั่น ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ เปนผูไมได 
 เห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไม 
 ไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษยอมเล็ง 
 เห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง เล็งเห็นรูปในอัตตาบาง 
 เล็งเห็นอัตตาในรูปบาง รูปน้ันของเขายอมแปรปรวนเปนอยางอื่นได เพราะความ 
 แปรปรวนเปนอยางอื่นของรูป เขายอมมีความรูสึกปรวนแปรไปตามความแปรปรวน 
 ของรูป ความสะดุงและความเกิดขึ้นแหงอกศุลธรรม อันเกดิแตความปรวนแปรไป 
 ตามความแปรปรวนของรูป ยอมต้ังครอบงําจิตของเขาได เพราะจิตถูกครอบงํา 
 เขาจึงเปนผูหวาดเสียว คับแคน หวงใย และสะดุงเพราะตามถือมั่น ยอมเล็งเห็น 
 เวทนา ... ยอมเล็งเห็นสัญญา ... ยอมเล็งเห็นสังขาร ... ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดย 
 ความเปนอัตตาบาง เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง 
 เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง วิญญาณน้ันของเขายอมแปรปรวนเปนอยางอืน่ได 
 เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นของวิญญาณ เขายอมมคีวามรูสึกปรวนแปรไป 
 ตามความแปรปรวนของวิญญาณ ความสะดุงและความเกดิขึ้นแหงอกุศลธรรม อัน 
 เกิดแตความปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของวิญญาณ ยอมต้ังครอบงําจิตของ 
 เขาได เพราะจิตถูกครอบงํา เขาจึงเปนผูหวาดเสียว คับแคน หวงใย และสะดุง 
 เพราะตามถือมั่น ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล เปนอันสะดุงเพราะตาม 
 ถือมั่น ฯ 
      [๖๔๙] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อยางไรยอมเปนอันไมสะดุงเพราะ 
 ไมถือมั่น ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อริยสาวกผูสดับแลวในธรรมวินัยนี้ เปนผูได 



 เห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไดฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะ 
 ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอม 
 ไมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอตัตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง ไมเล็งเห็นรูป 
 ในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง รูปน้ันของทานยอมแปรปรวนเปนอยาง 
 อื่นได เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นของรูป ทานยอมมีความรูสึกไมปรวน- 
 *แปรไปตามความแปรปรวนของรูป ความสะดุงและความเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรม 
 อันเกิดความปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของรูป ยอมไมต้ังครอบงําจิตของ 
 ทานได เพราะจิตไมถูกครอบงํา ทานจึงเปนผูไมหวาดเสียว ไมคับแคน ไม 
 หวงใยและไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมเล็งเห็นเวทนา ... ยอมไมเล็งเห็น 
 สัญญา ... ยอมไมเล็งเห็นสังขาร ... ยอมไมเลง็เห็นวิญญาณโดยความเปนอตัตาบาง 
 ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง ไมเล็งเห็นวญิญาณในอัตตาบาง ไมเล็งเห็นอัตตาใน 
 วิญญาณบาง วิญญาณของทานยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นได เพราะความแปรปรวน 
 เปนอยางอื่นของวิญญาณ ทานยอมมีความรูสึกไมปรวนแปรไปตามความแปรปรวน 
 ของวิญญาณ ความสะดุงและความเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรม อันเกิดแตความแปร 
 ปรวนไปตามความปรวนแปรของวิญญาณ ยอมไมต้ังครอบงําจิตของทานได เพราะ 
 จิตไมถูกครอบงําทานจึงเปนผูไมหวาดเสียว ไมคับแคน ไมหวงใย ไมสะดุงเพราะ 
 ไมถือมั่น ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อยางนี้แล เปนอันไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ฯ 
      [๖๕๐] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศ 
 โดยยอแกเราทัง้หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการทีเ่มื่อ 
 พิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ังสงบอยูภายใน และ 
 ไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่น เมื่อความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ัง 
 สงบอยูภายใน และไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมีความเกดิแหง ชาติ ชรา 
 มรณะ ทุกข และสมุทยัตอไป มิไดทรงจําแนกเน้ือความโดยพิสดาร แลวเสด็จ 
 ลุกจากอาสนะเขายังพระวิหาร นี้แล ขาพเจาทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี ้
 ก็แหละทานทั้งหลายหวังอยู พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวทูลถามเน้ือความ 
 นั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกทานทั้งหลายอยางใด พวกทานพึงทรง 
 จําคําพยากรณนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ 
      [๖๕๑] คร้ังนั้นแล ภิกษุเหลานั้นยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระมหา- 
 *กัจจานะแลวลุกจากอาสนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ คร้ันแลวถวาย 
 อภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ตามที่พระผูมีพระภาคทรง 
 แสดงอุเทศโดยยอแกพวกขาพระองควา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดย 
 อาการที่เมื่อพิจารณาอยู ความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ังสงบอยู 



 ภายใน และไมพึงสะดุงเพราะไมถือมั่นเมื่อความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภาย 
 นอก ไมต้ังสงบอยูภายในและไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมีความเกดิแหง 
 ชาติ ชรา มรณะ ทุกข และสมทุัยตอไป ดังนี้ มิไดทรงจําแนกเน้ือความ 
 โดยพิสดารแลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ัน 
 พระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวกขาพระองคนั้นไดมีขอปรึกษากัน 
 อยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอแก 
 พวกเราวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการทีเ่มื่อพิจารณาอยู ความ 
 รูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ังสงบอยูภายใน และไมพึงสะดุงเพราะ 
 ไมถือมั่น เมื่อความรูสึกไมฟุงไป ไมซานไปภายนอก ไมต้ังสงบภายใน และ 
 ไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ยอมไมมีความเกดิแหง ชาติ ชรา มรณะ ทุกข และ 
 สมุทัยตอไป ดงันี้แล มิไดทรงจําแนกเน้ือความ โดยพิสดาร ก็เสด็จลกุจาก 
 อาสนะเขาไปยงัพระวิหาร ใครหนอแลจะพึงจําแนก เนื้อความแหงอุเทศที ่
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอนี้ใหพิสดารได ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขา 
 พระองคนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา ทานพระมหากัจจานะน้ีแลอันพระศาสดาและ 
 พวกภิกษุผูรวมประพฤติพรหมจรรยผูเปนวิญูชนยกยองสรรเสริญแลว ก็ทาน 
 พระมหากัจจานะน้ี พอจะจําแนกเน้ือความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
 โดยยอนีใ้หพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทาน พระมหากัจจานะ 
 ยังที่อยู แลวสอบถามเน้ือความนั้นกะทานพระมหากัจจานะเถิด ตอนั้นแล พวก 
 ขาพระองคจึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะยังที่อยู แลวสอบถาม เนื้อความ 
 กะทานแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระมหากัจจานะจําแนกเน้ือความแก 
 พวกขาพระองคนั้นแลวโดยอาการดังนี้ โดยบทดังนี้ และโดยพยัญชนะดังนี้ ฯ 
      [๖๕๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหากัจจานะเปน 
 บัณฑิต มีปญญามาก แมหากพวกเธอสอบถามเนื้อความนัน้กะเรา เราก็จะพึง 
 พยากรณเนื้อความน้ันอยางเดยีวกับที่มหากัจจานะพยากรณแลวเหมือนกัน ก็แหละ 
 เนื้อความอุเทศนั้นเปนดังนี้แล พวกเธอจงทรงจําเนื้อความนัน้ไวอยางนี้เถิด ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                    จบ อุทเทสวิภังคสูตร ที่ ๘ 
                       ------------ 
                    ๙. อรณวิภังคสูตร (๑๓๙) 
      [๖๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 



 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม-ี 
 *พระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอรณวิภังคแกเธอทั้งหลาย 
 พวกเธอจงฟงอรณวิภังคนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้น 
 ทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๖๕๔] พระผูมีพระภาคจงึไดตรัสดังนี้วา ไมพึงประกอบเนืองๆ ซ่ึง 
 สุขอาศัยกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ 
 ไมประกอบดวยประโยชน และไมพึงประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเพียรเคร่ือง 
 ประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย 
 ประโยชน ความปฏิบัติปานกลาง ไมเขาใกลที่สุด ๒ อยางนีน้ั้น อันตถาคต 
 รูพรอมดวยปญญายิ่งแลว เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษุ ทําใหมีญาณ เปนไป 
 เพ่ือความเขาไปสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน พึงรูจัก 
 การยกยอและการตําหนิ คร้ันรูแลว ไมพึงยกยอ ไมพึงตําหนิ พึงแสดงแต 
 ธรรมเทานั้น พึงรูตัดสินความสุข คร้ันรูแลว พึงประกอบเนืองๆ ซ่ึงความ 
 สุขภายใน ไมพึงกลาววาทะลบัหลัง ไมพึงกลาวคําลวงเกินตอหนา พึงเปนผู 
 ไมรีบดวนพูด อยาพูดรีบดวน ไมพึงปรักปรําภาษาชนบท ไมพึงลวงเลยคําพูด 
 สามัญเสีย นี้อุเทศแหงอรณวิภังค ฯ 
      [๖๕๕] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ไมพึงประกอบเนืองๆ ซ่ึงสุขอาศัยกาม 
 อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ 
 ดวยประโยชน และไมพึงประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเพียรเคร่ืองประกอบตนให 
 ลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน นั่น เรา 
 อาศัยอะไรกลาวแลว ความประกอบเนืองๆ ซ่ึงโสมนัสของคนที่มีความสุข 
 โดยสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ 
 ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ 
 มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด การไมตามประกอบ ความประกอบเนืองๆ 
 ซ่ึงโสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปน 
 ของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมไมม ี
 ทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมคีวามเรารอน เปนความปฏิบัติ 
 ชอบ ความเพียรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ 
 ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ 
 มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด การไมตามประกอบความเพียรเคร่ือง 
 ประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย 
 ประโยชน นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความ 
 เรารอน เปนความปฏิบัติชอบ ขอที่เรากลาวดงันี้วา ไมพึงประกอบเนืองๆ 



 ซ่ึงสุขอาศัยกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ 
 ไมประกอบดวยประโยชน และไมพึงประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเพียรเคร่ือง 
 ประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย 
 ประโยชน นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๕๖] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า ความปฏิบัติปานกลาง ไมเขาใกลที่สุด 
 ๒ อยางนี้นั้น อันตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษุ 
 ทําใหมีญาณ เปนไปเพ่ือความเขาไปสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือ 
 นิพพาน นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐนี้แล คือ 
 ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยงชีพชอบ 
 ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจชอบ ขอที่เรากลาวดังนี้วา 
 ความปฏิบัติปานกลาง ไมเขาใกลที่สุด ๒ อยางนี้นั้น อันตถาคตรูพรอมดวย 
 ปญญายิ่งแลว เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษุ ทําใหมีญาณ เปนไปเพ่ือความเขาไป 
 สงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน นั่น เราอาศัยมรรคมีองค ๘ 
 อันประเสริฐดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๕๗] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงรูจักการยกยอและการตําหนิ คร้ัน- 
 *รูแลว ไมพึงยกยอ ไมพึงตําหนิ พึงแสดงแตธรรมเทานั้น นั่น เราอาศัยอะไร 
 กลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรเปนการยกยอ เปนการตําหนิ และไม 
 เปนการแสดงธรรม คือ เมื่อกลาววา ชนเหลาใดตามประกอบความประกอบ 
 เนืองๆ ซ่ึงโสมนัสของคนที่มคีวามสุขโดยสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน 
 เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ชนเหลานัน้ 
 ทั้งหมดมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนผูปฏิบัติผิด 
 ดังนี้ ชื่อวาตําหนิชนพวกหนึ่ง เมื่อกลาววา ชนเหลาใดไมตามประกอบความ 
 ประกอบเนืองๆ ซ่ึงโสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบตอกาม อันเลว เปน 
 ของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน 
 ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความ 
 เรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ ดังนี้ ชื่อวายกยอชนพวกหนึ่ง เมื่อกลาววา 
 ชนเหลาใดประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเพียรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก อัน 
 เปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ชนเหลานั้นทั้งหมด 
 มีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนผูปฏิบัติผิด ดังนี้ 
 ชื่อวาตําหนิชนพวกหนึ่ง เมื่อกลาววา ชนเหลาใดไมตามประกอบความเพียรเคร่ือง 
 ประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย 
 ประโยชน ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ 
 ไมมีความเรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ ดังนี้ ชื่อวายกยอชนพวกหนึ่ง เมื่อกลาววา 



 ชนเหลาใดเหลาหน่ึงยังละสัญโญชนในภพไมไดแลว ชนเหลานั้นทั้งหมด มีทุกข 
 มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนผูปฏิบัติผิด ดังนี้ ชื่อวา 
 ตําหนิชนพวกหนึ่ง เมื่อกลาววา ชนเหลาใดเหลาหน่ึงละสัญโญชนในภพไดแลว 
 ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความ 
 เรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ ดังนี้ ชื่อวายกยอชนพวกหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 อยางนี้แล เปนการยกยอ เปนการตําหนิ และไมเปนการแสดงธรรม ฯ 
      [๖๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ไมเปนการยกยอ ไมเปนการ 
 ตําหนิ เปนการแสดงธรรมแท คือ ไมกลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดตามประกอบ 
 ความประกอบเนืองๆ ซ่ึงโสมนัสของคนที่มคีวามสุขโดยสืบตอกาม อันเลว 
 เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน 
 ชนเหลานั้นทั้งหมด มีทุกข มคีวามคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน 
 เปนผูปฏิบัติผิด กลาวอยูวา อนัความตามประกอบนี้แล เปนธรรม มีทุกข 
 มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด ดังนี้ ชื่อวา 
 แสดงแตธรรมเทานั้น ไมกลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดไมตามประกอบความ 
 ประกอบเนืองๆ ซ่ึงโสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบตอกาม อันเลว เปน 
 ของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน 
 ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมม ี
 ความเรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ กลาวอยูวา อันความตามประกอบนี้แล เปน 
 ธรรม ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน 
 เปนความปฏิบัติชอบ ดังนี้ ชื่อวา แสดงแตธรรมเทานั้น ไมกลาวอยางนี้วา 
 ชนเหลาใดประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเพียรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข 
 ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ชนเหลานัน้ทั้งหมด มีทุกข มี 
 ความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนผูปฏิบัติผิด กลาวอยูวา อันความ 
 ตามประกอบนี้แล เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน 
 เปนความปฏิบัติผิด ดังนี้ ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น ไมกลาวอยางนี้วา ชนเหลาใด 
 ไมตามประกอบ ซ่ึงความเพียรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใช 
 ของพระอริยะไมประกอบดวยประโยชน ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทุกข ไมมีความ 
 คับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ กลาวอยูวา อัน 
 ความไมตามประกอบนี้แล เปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ 
 ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ ดังนี้ ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น ไม 
 กลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดเหลาหน่ึงยังละสัญโญชนในภพไมไดแลว ชนเหลานั้น 
 ทั้งหมด มีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนผูปฏิบัติผิด 
 กลาวอยูวา เมือ่ยังละสัญโญชนในภพไมไดแลวแล ภพยอมเปนอันละไมได 



 ดังนี้ ชื่อวาแสดงแตธรรมเทานั้น ไมกลาวอยางนี้วา ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง 
 ละสัญโญชนในภพไดแลว ชนเหลานั้นทั้งหมด ไมมีทุกข ไมมีความคับใจ 
 ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนผูปฏิบัติชอบ กลาวอยูวา ก็เมื่อละ 
 สัญโญชนในภพไดแลวแล ภพยอมเปนอันละได ดังนี้ ชื่อวาแสดงแตธรรม 
 เทานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ไมเปนการยกยอ ไมเปนการตําหนิ เปน 
 การแสดงธรรมแท ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงรูจักการยกยอและการตําหนิ คร้ันรูแลว 
 ไมพึงยกยอ ไมพึงตําหนิ พึงแสดงแตธรรมเทานั้น นั่น เราอาศัยเนื้อความดงันี้ 
 กลาวแลว ฯ 
      [๖๕๙] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า พึงรูตัดสินความสุข คร้ันรูแลว พึง 
 ประกอบเนืองๆ ซ่ึงความสุขภายใน นั่น เราอาศัยอะไร กลาวแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย กามคุณนี้มี ๕ อยางแล ๕ อยาง เปนไฉน คือ รูปที่รูไดดวยจักษุอนั 
 นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความ 
 กําหนัด เสียงทีรู่ไดดวยโสต ... กลิ่นที่รูไดดวยฆานะ ... รสที่รูไดดวยชิวหา ... 
 โผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบ 
 ดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด นี้แลกามคุณ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข 
 โสมนัสใดแล อาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้เกิดขึ้น สุขโสมนัสนี้ เรียกวาสุขอาศัย 
 กาม สุขของปถุุชน สุขในที่ลับ ไมใชสุขของพระอริยะ เรากลาววา ไมพึง 
 เสพ ไมพึงใหเจริญ ไมพึงทําใหมาก พึงกลัวสุขนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข 
 เกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน ... อยู เปนผูวางเฉย เพราะหนายปติ มีสติสัมปชัญญะ 
 อยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌาน ... อยู เขาจตุตถฌาน ... อยู 
 นี้เรียกวา สุขอาศัยเนกขัมมะ สุขเกิดแตความสงัด สุขเกิดแตความสงบ 
 สุขเกิดแตความตรัสรู เรากลาววา พึงเสพใหมาก พึงใหเจริญ พึงทําใหมาก 
 ไมพึงกลัวสุขนี้ ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงรูตัดสินความสุข คร้ันรูแลว พึงประ- 
 *กอบเนืองๆ ซ่ึงความสุขภายใน นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๖๐] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า ไมพึงกลาววาทะลับหลัง ไมพึงกลาวคํา 
 ลวงเกินตอหนา นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในประการ 
 แรกน้ัน พึงรูวาทะลับหลังใด ไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน 
 ไมพึงกลาววาทะลับหลังนั้นเปนอันขาด แมรูวาทะลับหลังใดจริง แท แตไม 
 ประกอบดวยประโยชน ก็พึงสําเหนียกเพ่ือจะไมกลาววาทะลับหลังนั้น และรู 
 วาทะลับหลังใดจริง แท ประกอบดวยประโยชน ในเร่ืองนัน้ พึงเปนผูรูจักกาล 
 เพ่ือจะกลาววาทะลับหลังนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในประการหลังนั้น พึงรูคําลวง 
 เกินตอหนาใด ไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน ไมพึงกลาวคํา 



 ลวงเกินตอหนานั้นเปนอันขาด แมรูคําลวงเกนิตอหนาใด จริง แท แตไม 
 ประกอบดวยประโยชน ก็พึงสําเหนียกเพ่ือจะไมกลาวคําลวงเกินตอหนานั้น และ 
 รูคําลวงเกินตอหนาใด จริง แท ประกอบดวยประโยชน ในเร่ืองนั้น พึงเปน 
 ผูรูจักกาลเพ่ือจะกลาวคําลวงเกินตอหนานั้น ขอที่เรากลาวดงันี้วา ไมพึงกลาววาทะ 
 ลับหลัง ไมพึงกลาวคําลวงเกนิตอหนา นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๖๑] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า พึงเปนผูไมรีบดวนพูด อยาพูดรีบดวน 
 นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดกูรภิกษุทั้งหลาย ในประการแรกนั้น เมื่อรีบดวน 
 พูด กายก็ลําบาก จิตก็แกวง เสียงก็พรา คอก็เครือ แมคําพูดของผูที่รีบดวนพูด 
 ก็ไมสละสลวย ไมพึงรูชัดได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในประการหลังนั้น เมื่อไม 
 รีบดวนพูด กายไมลําบาก จิตก็ไมแกวง เสยีงก็ไมพรา คอก็ไมเครือ แมคํา 
 พูดของผูที่ไมรีบดวนพูด ก็สละสลวย พึงรูชดัได ขอทีเ่รากลาวดังนี้วา พึงเปน 
 ผูไมรีบดวนพูด อยาพูดรีบดวน นั่น เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๖๒] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า ไมพึงปรักปรําภาษาชนบท ไมพึงลวง 
 เลยคําพูดสามญัเสีย นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร 
 เลา เปนการปรักปรําภาษาชนบท และเปนการลวงเลยคําพูดสามัญ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภาชนะน่ันแลในโลกน้ี ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปาตี ในบาง 
 ชนบท เขาหมายรูวา ปตตะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปฏฐะ ในบาง 
 ชนบท เขาหมายรูวา สราวะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา หโลสะ ในบาง 
 ชนบท เขาหมายรูวา โปณะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา หนะ ในบางชนบท 
 เขาหมายรูวา ปปละ ภิกษุพูดปรักปรําโดยประการที่ชนทั้งหลายหมายรูเร่ืองภาชนะ 
 นั้นกันดังนี้ ในชนบทนั้นๆ ตามกําลังและความแนใจวา นี้เทาน้ันจริง อื่นเปลา 
 อยางนี้แล ชื่อวาเปนการปรักปรําภาษาชนบท และเปนการลวงเลยคําพูดสามญั 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรเลา เปนการไมปรักปรําภาษาชนบท และเปนการไม 
 ลวงเลยคําพูดสามัญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภาชนะน่ันแลในโลกน้ี ในบางชนบท 
 เขาหมายรูวา ปาตี ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปตตะ ในบางชนบท เขา 
 หมายรูวา ปฏฐะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา สราวะ ในบางชนบท เขาหมาย 
 รูวา หโลสะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา โปณะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา 
 หนะ ในบางชนบท เขาหมายรูวา ปปละ ภิกษุพูดโดยประการที่ชนทั้งหลาย 
 หมายรูเร่ืองภาชนะกันดังนี้ ในชนบทนั้นๆ อยางไมใชความแนใจวา เปนอนั 
 ทานผูมีอายทุั้งหลาย พูดแกขาพเจาหมายถึงภาชนะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้ 
 แล ชื่อวาเปนการไมปรักปรําภาษาชนบท และเปนการไมลวงเลยคําพูดสามัญ 
 ขอที่เรากลาวดงันี้วา ไมพึงปรักปรําภาษาชนบท ไมพึงลวงเลยคําพูดสามัญ นั่น 
 เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ฯ 



      [๖๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น ความประกอบเนืองๆ 
 ซ่ึงโสมนัสของคนที่มีความสุขเพราะสืบตอกาม อันเลว เปนของชาวบาน เปน 
 ของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข 
 มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น 
 ธรรมน้ีจึงยังมีกิเลสตองรณรงค แตการไมตามประกอบความประกอบเนืองๆ ซ่ึง 
 โสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบตอกาม อนัเลว เปนของชาวบาน เปนของ 
 ปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมไมมีทุกข 
 ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ 
 เพราะฉะน้ัน ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค ฯ 
      [๖๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น ความเพียรเคร่ืองประกอบ 
 ตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน 
 นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติ 
 ผิด เพราะฉะน้ัน ธรรมน้ีจึงยังมีกิเลสตองรณรงค แตการไมตามประกอบความ 
 เพียรเคร่ืองประกอบตนใหลําบาก อันเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ 
 ดวยประโยชน นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมม ี
 ความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะน้ัน ธรรมน้ีจึงไมมีกิเลสตองรณรงค ฯ 
      [๖๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น ความปฏิบัติปานกลาง 
 อันตถาคตรูพรอมดวยปญญายิ่งแลว เปนขอปฏิบัติทําใหมีจักษุ ทําใหมีญาณ 
 เปนไปเพ่ือความเขาไปสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน นี้เปน 
 ธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความ 
 ปฏิบัติชอบ เพราะฉะน้ัน ธรรมน้ีจึงไมมีกเิลสตองรณรงค ฯ 
      [๖๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น การยกยอ การตําหนิ 
 และไมใชเปนการแสดงธรรม นี้เปนธรรมมีทกุข มีความคับใจ มีความแคนใจ 
 มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมน้ีจึงยังมีกิเลสตองรณรงค 
 แตการไมยกยอ การไมตําหนิ การแสดงแตธรรมเทานั้น นี้เปนธรรมไมมีทุกข 
 ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ 
 เพราะฉะน้ัน ธรรมนี้จึงไมมีกิเลสตองรณรงค ฯ 
      [๖๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น สุขอาศัยเนกขัมมะ สุข 
 เกิดแตความสงัด สุขเกิดแตความสงบ สุขเกดิแตความตรัสรู นี้เปนธรรมไมมี 
 ทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะน้ัน 
 ธรรมน้ีจึงไมมีกิเลสตองรณรงค ฯ 
      [๖๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น วาทะลับหลังซ่ึงไมเปน 
 จริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มคีวามคับใจ มี 



 ความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมน้ีจึงยังม ี
 กิเลสตองรณรงค แมวาทะลับหลังซ่ึงจริง แท แตไมประกอบดวยประโยชน 
 นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความ 
 ปฏิบัติผิด เพราะฉะน้ัน ธรรมน้ีก็ยังมีกเิลสตองรณรงค สวนวาทะลับหลังซ่ึงจริง 
 แท ประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมไมมทีุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความ 
 แคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ เพราะฉะน้ัน ธรรมน้ีจึงไมมี 
 กิเลสตองรณรงค ฯ 
      [๖๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น คํากลาวลวงเกินตอหนา 
 ซ่ึงไมเปนจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความ 
 คับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะน้ัน ธรรม 
 นี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค แมคํากลาวลวงเกนิตอหนาซ่ึงจริง แท แตไมประกอบ 
 ดวยประโยชน นี้เปนธรรมมีทุกข มีความคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน 
 เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมน้ีจึงยังมีกิเลสตองรณรงค แตคํากลาว 
 ลวงเกินตอหนาซ่ึงจริง แท ประกอบดวยประโยชน นี้เปนธรรมไมมีทุกข ไมมี 
 ความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความปฏิบัติชอบ เพราะ 
 ฉะนั้น ธรรมน้ีจึงไมมีกิเลสตองรณรงค ฯ 
      [๖๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น คําที่ผูรีบดวนพูด นี้เปน 
 ธรรมมีทุกข มคีวามคับใจ มีความแคนใจ มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด 
 เพราะฉะน้ัน ธรรมนี้จึงยังมีกิเลสตองรณรงค แตคําที่ผูไมรีบดวนพูด นี้เปน 
 ธรรมไมมีทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมีความเรารอน เปนความ 
 ปฏิบัติชอบ เพราะฉะน้ัน ธรรมน้ีจึงไมมีกเิลสตองรณรงค ฯ 
      [๖๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอรณวิภังคนั้น การปรักปรําภาษาชนบท 
 และการลวงเลยคําพูดสามัญ นี้เปนธรรมมีทกุข มีความคับใจ มีความแคนใจ 
 มีความเรารอน เปนความปฏิบัติผิด เพราะฉะนั้น ธรรมน้ีจึงยังมีกิเลสตองรณรงค 
 แตการไมปรักปรําภาษาชนบท และการไมลวงเลยคําพูดสามัญ นี้เปนธรรมไมม ี
 ทุกข ไมมีความคับใจ ไมมีความแคนใจ ไมมคีวามเรารอน เปนความปฏิบัติ 
 ชอบ เพราะฉะนั้น ธรรมน้ีจึงไมมีกิเลสตองรณรงค ฯ 
      [๖๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะน้ัน พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แลวา 
 เราทั้งหลายจักรูธรรมยังมีกิเลสตองรณรงค และรูธรรมไมมกีิเลสตองรณรงค คร้ัน 
 รูแลว จักปฏิบัติปฏิปทา ไมมีกิเลสตองรณรงค ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แหละ 
 กุลบุตรสุภูติ ปฏิบัติปฏิปทาไมมีกิเลสตองรณรงคแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 



                    จบ อรณวิภังคสูตร ที่ ๙ 
                      ---------------- 
                    ๑๐. ธาตุวิภังคสูตร (๑๔๐) 
      [๖๗๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเม่ือเสด็จจาริกไปในมคธชนบท ทรงแวะยัง 
 พระนครราชคฤห เสด็จเขาไปหานายชางหมอชื่อภัคควะยังที่อยู แลวตรัสดังนี้วา 
 ดูกรนายภัคควะ ถาไมเปนความหนักใจแกทาน เราจะขอพักอยูในโรงสักคืนหนึ่ง 
 เถิด นายภัคควะทูลวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไมมีความหนักใจเลย แตใน 
 โรงนี้มีบรรพชิตเขาไปอยูกอนแลว ถาบรรพชิตนั้นอนุญาต ก็นิมนตทานพักตาม 
 สบายเถิด ฯ 
      [๖๗๔] ก็สมัยนั้นแล กุลบุตรชื่อปุกกุสาติ ออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิตอุทิศพระผูมีพระภาคดวยศรัทธา ปุกกุสาติกุลบุตรนั้นเขาไปพักอยูในโรง 
 ของนายชางหมอนั้นกอนแลว คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาทาน 
 ปุกกุสาติยังที่พัก แลวตรัสกะทานปุกกุสาติดงันี้วา ดูกรภิกษุ ถาไมเปนความ 
 หนักใจแกทาน เราจะขอพักอยูในโรงสักคืนหนึ่งเถิด ทานปุกกุสาติตอบวา ดูกร 
 ทานผูมีอายุ โรงชางหมอกวางขวาง นิมนตทานผูมีอายุพักตามสบายเถิด ฯ 
      [๖๗๕] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปสูโรงชางหมอแลว ทรง 
 ลาดสันถัดหญา ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ประทับน่ังคูบัลลังก ต้ังพระกายตรง ดํารง 
 พระสติมั่นเฉพาะหนา พระองคประทับน่ังลวงเลยราตรีไปเปนอันมาก แมทาน 
 ปุกกุสาติก็นั่งลวงเลยราตรีไปเปนอันมากเหมอืนกัน คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรง 
 พระดําริดังนี้วา กุลบุตรนี้ประพฤตินาเลื่อมใสหนอ เราควรจะถามดูบาง ตอนั้น 
 พระองคจึงตรัสถามทานปุกกสุาติดังนี้วา ดูกรภิกษุ ทานบวช อุทิศใครเลา หรือวา 
 ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร ฯ 
      [๖๗๖] ทานปุกกุสาติตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ มีพระสมณโคดมผู 
 ศากยบุตร เสด็จออกจากศากยราชสกุลทรงผนวชแลว ก็พระโคดมผูมีพระภาค 
 พระองคนั้นแล มีกิตติศัพทฟุงไป งามอยางนีว้า แมเพราะเหตุดังนี้ๆ พระผูมี- 
 *พระภาคพระองคนั้นเปนผูไกลจากกิเลส รูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและ 
 จรณะ ดําเนินไปดี รูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษที่ควรฝกอยางหาคนอื่นยิ่งกวามิได 
 เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูต่ืนแลว เปนผูแจกธรรม ดังนี้ ขาพเจา 
 บวชอุทิศพระผูมีพระภาคพระองคนั้น และพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนศาสดา 
 ของขาพเจา ขาพเจาชอบใจธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองคนั้น 
 ประทับอยูที่ไหน ฯ 



      ปุ. ดูกรทานผูมีอายุ มีพระนครชื่อวาสาวตัถีอยูในชนบท ทางทิศเหนือ 
 เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองคนั้น ประทับอยูที่นัน่ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็ทานเคยเห็นพระผูมีพระภาคพระองคนั้นหรือ และทาน 
 เห็นแลวจะรูจักไหม ฯ 
      ปุ. ดูกรทานผูมีอายุ ขาพเจาไมเคยเห็นพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเลย 
 ถึงเห็นแลวก็ไมรูจัก ฯ 
      [๖๗๗] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริดังนี้วา กลุบุตรนี้บวช 
 อุทิศเรา เราควรจะแสดงธรรมแกเขา ตอนั้น พระองคจึงตรัสเรียกทานปุกกุสาติวา 
 ดูกรภิกษุ เราจักแสดงธรรมแกทาน ทานจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจัก 
 กลาวตอไป ทานปุกกุสาติทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว ทานผูมีอายุ ฯ 
      [๖๗๘] พระผูมีพระภาคจงึไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุ คนเรานี้มีธาตุ ๖ 
 มีแดนสัมผัส ๖ มีความหนวงนึกของใจ ๑๘ มีธรรมที่ควรต้ังไวในใจ ๔ อันเปน 
 ธรรมที่ผูต้ังอยูแลว ไมมีกิเลสเคร่ืองสําคัญตนและกิเลสเคร่ืองหมักหมมเปนไป 
 ก็เมื่อกเิลสเครือ่งสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมม ไมเปนไปอยู บัณฑิตจะเรียก 
 เขาวา มุนีผูสงบแลว ไมพึงประมาทปญญา พึงตามรักษาสัจจะ พึงเพ่ิมพูนจาคะ 
 พึงศึกษาสันติเทานั้น นี้อุเทศแหงธาตุวิภังคหก ฯ 
      [๖๗๙] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า ดูกรภิกษุ คนเรานี้มีธาตุ ๖ นั่น เราอาศัย 
 อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุ ธาตุนี้มี ๖ อยาง คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ 
 วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุ คนเรานี้มี 
 ธาตุ ๖ นั่น เราอาศัยธาตุดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๘๐] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า ดูกรภิกษุ คนเรานี้มีแดนสมัผัส ๖ นั่น 
 เราอาศัยอะไรกลาวแลว คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน เปนแดน 
 สัมผัส ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดกูรภิกษุ คนเราน้ีมีแดนสัมผัส ๖ นั่น เราอาศัย 
 อายตนะดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๘๑] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า ดูกรภิกษุ คนเรานี้มีความหนวงนึกของใจ 
 ๑๘ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว คือ บุคคลเห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมหนวงนึก 
 รูปเปนที่ต้ังแหงโสมนัส หนวงนึกรูปเปนที่ต้ังแหงโทมนัส หนวงนึกรูปเปนที่ต้ัง 
 แหงอุเบกขา ฟงเสียงดวยโสตแลว ... ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ... ลิ้มรสดวยชิวหา 
 แลว ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ... รูธรรมารมณดวยมโนแลว ยอมหนวงนึก 
 ธรรมารมณเปนที่ต้ังแหงโสมนัส หนวงนึกธรรมารมณเปนที่ต้ังแหงโทมนัส หนวง 
 นึกธรรมารมณเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา นี้เปนการหนวงนึกโสมนัส ๖ หนวงนึก 
 โทมนัส ๖ หนวงนึกอุเบกขา ๖ ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุ คนเรานี้มีความ 
 หนวงนึกของใจ ๑๘ นั่น เราอาศัยความหนวงนึกดังนี้ กลาวแลว ฯ 



      [๖๘๒] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุ คนเรานี้มีธรรมที่ควรต้ังไว 
 ในใจ ๔ นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว คือ มีปญญาเปนธรรมควรต้ังไวในใจ มี 
 สัจจะเปนธรรมควรต้ังไวในใจ มีจาคะเปนธรรมควรต้ังไวในใจ มีอุปสมะเปนธรรม 
 ควรต้ังไวในใจ ขอที่เรากลาวดงันี้วา ดูกรภิกษุ คนเรานี้มีธรรมที่ควรต้ังไวในใจ ๔ 
 นั่น เราอาศัยธรรมที่ควรต้ังไวในใจดังนี้ กลาวแลว ฯ 
      [๖๘๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา ไมพึงประมาทปญญา พึงตามรักษาสัจจะ 
 พึงเพ่ิมพูนจาคะ พึงศึกษาสันติเทานั้น นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุ 
 อยางไรเลา ชื่อวาไมประมาทปญญา ดูกรภิกษุ ธาตุนี้มี ๖ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ 
 เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ ฯ 
      [๖๘๔] ดูกรภิกษุ ก็ปฐวีธาตุเปนไฉน คือ ปฐวีธาตุภายในก็มี ภายนอก 
 ก็มี ก็ปฐวีธาตุภายในเปนไฉน ไดแกสิ่งที่แคนแข็ง กําหนดได มีในตน อาศัยตน 
 คือ ผม ขนเล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ 
 ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา หรือแม 
 สิ่งอื่นไมวาชนดิไรๆ ที่แคนแข็ง กําหนดได มีในตน อาศัยตน นี้เรียกวา 
 ปฐวีธาตุภายใน ก็ปฐวีธาตุทั้งภายในและภายนอก นี้แล เปนปฐวีธาตุทั้งนั้น 
 พึงเห็นปฐวีธาตุนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา 
 ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา คร้ันเห็นแลวจะเบ่ือหนายปฐวีธาตุ และจะใหจิต 
 คลายกําหนัดปฐวีธาตุได ฯ 
      [๖๘๕] ดูกรภิกษุ ก็อาโปธาตุเปนไฉน คืออาโปธาตุภายในก็มี ภายนอก 
 ก็มี ก็อาโปธาตุภายใน เปนไฉน ไดแกสิ่งที่เอบิอาบ ซึมซาบไป กําหนดได 
 มีในตน อาศัยตน คือ ดี เสลด น้ําเหลือง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา 
 เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิดไรๆ ที่เอิบอาบ 
 ซึมซาบไป กําหนดได มีในตน อาศัยตน นี้เรียกวา อาโปธาตุภายใน ก็อาโป 
 ธาตุทั้งภายในและภายนอก นีแ้ล เปนอาโปธาตุทั้งนั้น พึงเห็นอาโปธาตุนั้นดวย 
 ปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตา 
 ของเรา คร้ันเห็นแลว จะเบ่ือหนายอาโปธาตุ และจะใหจิตคลายกําหนัดอาโปธาตุ 
 ได ฯ 
      [๖๘๖] ดูกรภิกษุ ก็เตโชธาตุเปนไฉน คือ เตโชธาตุภายในก็มี ภาย 
 นอกก็มี ก็เตโชธาตุภายในเปนไฉน ไดแกสิ่งทีอ่บอุน ถึงความเรารอน กําหนดได 
 มีในตน อาศัยตน คือ ธาตุที่เปนเคร่ืองยังกายใหอบอุน ยังกายใหทรุดโทรม 
 ยังกายใหกระวนกระวาย และธาตุที่เปนเหตุใหของที่กิน ที่ดืม่ ที่เคี้ยว ที่ลิม้แลว 
 ถึงความยอยไปดวยดี หรือแม สิ่งอื่นไมวาชนิดไรๆ ที่อบอุน ถึงความเรารอน 
 กําหนดได มีในตน อาศัยตน นี้เรียกวา เตโชธาตุภายใน ก็เตโชธาตุทั้งภายใน 



 และภายนอก นี้แล เปนเตโชธาตุทั้งนั้น พึงเห็นเตโชธาตุนั้นดวยปญญาชอบตาม 
 ความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา คร้ันเห็น 
 แลว จะเบ่ือหนายเตโชธาตุ และจะใหจิตคลายกําหนัดเตโชธาตุได ฯ 
      [๖๘๗] ดูกรภิกษุ ก็วาโยธาตุเปนไฉน คือ วาโยธาตุภายในก็มี ภายนอก 
 ก็มี ก็วาโยธาตุภายในเปนไฉน ไดแกสิ่งที่พัดผันไป กําหนดได มีในตน อาศัยตน 
 คือ ลมพัดขึ้นเบ้ืองบน ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า ลมในทอง ลมในลําไส ลมแลนไป 
 ตามอวัยวะนอยใหญ ลมหายใจออก ลมหายใจเขา หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิดไรๆ 
 ที่พัดผันไป กําหนดได มีในตน อาศัยตน นี้เรียกวาวาโยธาตุภายใน ก็วาโยธาตุ 
 ทั้งภายในและภายนอก นี้แล เปนวาโยธาตุทั้งนั้น พึงเห็นวาโยธาตุนั้นดวยปญญา 
 ชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา 
 คร้ันเห็นแลว จะเบ่ือหนายวาโยธาตุ และจะใหจิตคลายกําหนัดวาโยธาตุได ฯ 
      [๖๘๘] ดูกรภิกษุ ก็อากาสธาตุเปนไฉน คอื อากาสธาตุภายในก็ม ี
 ภายนอกก็มี กอ็ากาสธาตุภายในเปนไฉน ไดแกสิ่งที่วาง ปรุโปรง กําหนดได 
 มีในตน อาศัยตน คือ ชองหู ชองจมูก ชองปากซ่ึงเปนทางใหกลืนของที่กนิ 
 ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ทีล่ิ้ม เปนที่ต้ังของที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้ม และเปนทางระบาย 
 ของที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้มแลวออกทางเบ้ืองลาง หรือแมสิ่งอื่น ไมวาชนิด 
 ไรๆ ที่วาง ปรุโปรง กําหนดได มีในตน อาศัยตน นี้เรียกวา อากาสธาตุ 
 ภายใน ก็อากาสธาตุทั้งภายในและภายนอก นีแ้ล เปนอากาสธาตุทั้งนั้น พึงเห็น 
 อากาสธาตุนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเราไม 
 ใชเรา ไมใชอัตตาของเรา คร้ันเห็นแลว จะเบ่ือหนายอากาสธาตุ และจะให 
 จิตคลายกําหนัดอากาสธาตุได ฯ 
      [๖๘๙] ตอนั้นสิ่งที่จะเหลอือยูอีกก็คือวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผอง บุคคล 
 ยอมรูอะไรๆ ไดดวยวิญญาณนั้น คือ รูชัดวา สุขบาง ทุกขบาง ไมทุกขไมสขุ 
 บาง ดูกรภิกษุ เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา ยอมเกิดสุขเวทนา 
 บุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนา ยอมรูสึกวา กําลังเสวยสุขเวทนาอยู เพราะผสัสะ 
 เปนที่ต้ังแหงสุขเวทนาน้ันแลดับไป ยอมรูสึกวา ความเสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะ 
 นั้น คือตัวสุขเวทนาอันเกดิเพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา ยอมดบั 
 ยอมเขาไปสงบ เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา ยอมเกดิทุกขเวทนา 
 บุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนา ยอมรูสึกวา กาํลังเสวยทกุขเวทนาอยู เพราะผัสสะ 
 เปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนานั้นแลดับไป ยอมรูสกึวา ความเสวยอารมณที่เกดิแต 
 ผัสสะน้ัน คือตัวทุกขเวทนาอนัเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนทีต้ั่งแหงทุกขเวทนา 
 ยอมดับ ยอมเขาไปสงบ เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา ยอม 
 เกิดอทุกขมสุขเวทนา บุคคลนั้นเมื่อเสวยอทกุขมสุขเวทนา ยอมรูสึกวา กําลงั 



 เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู เพราะผัสสะเปนทีต้ั่งแหงอทุกขมสุขเวทนาน้ันแลดับไป 
 ยอมรูสึกวาความเสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะนั้น คือตัวอทุกขมสุขเวทนาอนัเกิด 
 เพราะอาศัยผสัสะเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา ยอมดับ ยอมเขาไปสงบ ฯ 
      [๖๙๐] ดูกรภิกษุ เปรียบเหมือนเกิดความรอน เกิดไฟได เพราะไม 
 สองทอนประชุมสีกัน ความรอนที่เกิดแตไมสองทอนนั้น ยอมดับ ยอมเขาไป 
 สงบ เพราะไมสองทอนนั้นเองแยกกันไปเสียคนละทาง แมฉนัใด ดูกรภิกษุ 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล เพราะอาศัยผัสสะเปนทีต้ั่งแหงสุขเวทนา ยอมเกดิสุขเวทนา 
 บุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนา ยอมรูสึกวา กําลังเสวยสุขเวทนาอยู เพราะผสัสะ 
 เปนที่ต้ังแหงสุขเวทนาน้ันแลดับไป ยอมรูสึกวา ความเสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะ 
 นั้น คือตัวสุขเวทนาอันเกดิเพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนา ยอมดบั 
 ยอมเขาไปสงบ เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา ยอมเกดิทุกขเวทนา 
 บุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนา ยอมรูสึกวา กาํลังเสวยทกุขเวทนาอยู เพราะผัสสะ 
 เปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนานั้นแลดับไป ยอมรูสกึวา ความเสวยอารมณที่เกดิแต 
 ผัสสะน้ัน คือ ตัวทุกขเวทนาอันเกิดเพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา 
 ยอมดับ ยอมเขาไปสงบ เพราะอาศัยผัสสะเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา ยอม 
 เกิดอทุกขมสุขเวทนา บุคคลนั้นเมื่อเสวยอทกุขมสุขเวทนา ยอมรูสึกวา กําลงั 
 เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู เพราะผัสสะเปนทีต้ั่งแหงอทุกขมสุขเวทนาน้ันแลดับไป 
 ยอมรูสึกวา ความเสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะนั้น คือตัวอทุกขมสุขเวทนาอนัเกิด 
 เพราะอาศัยผสัสะเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา ยอมดับ ยอมเขาไปสงบ ตอนั้น 
 สิ่งที่จะเหลืออยูอีกก็คือ อเุบกขา อันบริสุทธิ์ ผุดผอง ออนโยน สละสลวย 
 และผองแผว ฯ 
      [๖๙๑] ดูกรภิกษุ เปรียบเหมือนนายชางทอง หรือลูกมือของนายชางทอง 
 ผูฉลาด ติดเตาสุมเบาแลว เอาคีมคีบทองใสเบา หลอมไป ซัดนํ้าไป สังเกตดู 
 ไปเปนระยะๆ ทองนั้นจะเปนของถูกไลขี้แลว หมดฝา เปนเนือ้ออน สลวย 
 และผองแผว เขาประสงคชนดิเคร่ืองประดับใดๆ จะเปนแหวน ตุมหู เคร่ือง 
 ประดับ มาลัยทองก็ตาม ยอมสําเร็จความประสงคอันนั้นแตทองนั้นได ฉันใด 
 ดูกรภิกษุ ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อเหลืออยูแตอุเบกขา อันบริสุทธิ์ ผุดผอง 
 ออนโยน สละสลวย และผองแผว บุคคลนั้นยอมรูสึกอยางนี้วา ถาเรานอม 
 อุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขาไปสูอากาสานัญจายตนฌาน และ 
 เจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น เมื่อเปนเชนนี้ อุเบกขาของเรานี้ ก็จะเปนอุเบกขา 
 อาศัยอากาสานัญจายตนฌานนั้น ยึดอากาสานัญจายตนฌานนั้น ดํารงอยูตลอดกาล 
 ยืนนาน ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขาไปสูวิญญาณัญ- 
 *จายตนฌาน และเจริญจิตมธีรรมควรแกฌานนั้น เมื่อเปนเชนนี้ อุเบกขาของเรานี้ 



 ก็จะเปนอเุบกขาอาศัยวิญญาณัญจายตนฌานนั้น ยึดวิญญาณัญจายตนฌานนั้น 
 ดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน ถาเรานอมอุเบกขาน้ี อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขาไปสู 
 อากิญจัญญายตนฌาน และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น เมื่อเปนเชนนี้ อเุบกขา 
 ของเรานี้ ก็จะเปนอุเบกขาอาศัยอากิญจัญญายตนฌานน้ัน ยึดอากิญจัญญายตนฌาน 
 นั้น ดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน ถาเรานอมอุเบกขาน้ี อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี ้
 เขาไปสูเนวสญัญานาสัญญายตนฌานน้ัน และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น เมื่อ 
 เปนเชนนี้ อุเบกขาของเรานี้ กจ็ะเปนอเุบกขาอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
 นั้น ยึดเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ัน ดํารงอยูตลอดกาลยืนนาน บุคคลนั้น 
 ยอมรูสึกอยางนี้วา ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขาไปสู 
 อากาสานัญจายตนฌาน และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น จิตนี้ก็เปนสังขตะ 
 ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผองอยางนี้ เขาไปสูวิญญาณัญจายตนฌาน 
 และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น จิตนี้ก็เปนสังขตะ ถาเรานอมอุเบกขานี ้
 อันบริสุทธิ์ ผุดผอง อยางนี้ เขาไปสูอากิญจัญญายตนฌาน และเจริญจิตมีธรรม 
 ควรแกฌานนั้น จิตนี้ก็เปนสังขตะ ถาเรานอมอุเบกขานี้ อันบริสุทธิ์ ผุดผอง 
 อยางนี้ เขาไปสูเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน และเจริญจิตมีธรรมควรแกฌานนั้น 
 จิตนี้ก็เปนสังขตะ บุคคลนั้นจะไมคํานึง จะไมคิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลย 
 เมื่อไมคํานึง ไมคิดถึง ยอมไมยึดมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อไมยดึมั่น ยอมไม 
 หวาดเสียว เมือ่ไมหวาดเสียว ยอมปรินิพพานเฉพาะตนทีเดียว ยอมทราบชัดวา 
 ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความ 
 เปนอยางนี้มิไดมี ถาเขาเสวยสุขเวทนาอยู ยอมรูสึกวา สุขเวทนานั้น ไมเทีย่ง 
 อันบัณฑิตไมติดใจ ไมเพลิดเพลิน ถาเสวยทุกขเวทนาอยู ยอมรูสึกวา ทุกขเวทนา 
 นั้น ไมเที่ยง อนับัณฑิตไมติดใจ ไมเพลิดเพลนิ ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู 
 ยอมรูสึกวา อทุกขมสุขเวทนานั้น ไมเที่ยง อนับัณฑิตไมติดใจ ไมเพลิดเพลนิ 
 ถาเสวยสุขเวทนาก็เปนผูพรากใจเสวย ถาเสวยทุกขเวทนากเ็ปนผูพรากใจเสวย 
 ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนากเ็ปนผูพรากใจเสวย เขาเมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด 
 ยอมรูสึกวา กําลังเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด 
 ยอมรูสึกวา กําลังเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด และรูสึกวา เบ้ืองหนาแตสิ้นชีวิต 
 เพราะตายไปแลว ความเสวยอารมณทั้งหมดที่ยินดีกันแลวในโลกน้ีแล จักเปน 
 ของสงบ ฯ 
      [๖๙๒] ดูกรภิกษุ เปรียบเหมือนประทีปนํ้ามัน อาศัยน้ํามนัและไส 
 จึงโพลงอยูได เพราะส้ินน้ํามนัและไสนั้น และไมเติมน้ํามัน และไสอื่น ยอมเปน 
 ประทีปหมดเชือ้ ดับไป ฉันใด ดูกรภิกษุ ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคลนั้นเมื่อ 
 เสวยเวทนามีกายเปนที่สดุ ยอมรูสึกวา กําลังเสวยเวทนามกีายเปนที่สดุ เมื่อ 



 เสวยเวทนามีชวีิตเปนที่สุด ยอมรูสึกวา กําลังเสวยเวทนามชีีวติเปนที่สุด และ 
 รูสึกวา เบ้ืองหนาแตสิ้นชีวิต เพราะตายไปแลว ความเสวยอารมณทั้งหมดทีย่ินด ี
 กันแลวในโลกน้ีแล จักเปนของสงบ เพราะเหตุนั้น ผูถึงพรอมดวยความรูสกึ 
 อยางนี้ ชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอันเปนธรรมควรต้ังไวในใจอยางยิง่ประการนี้ 
 ก็ปญญาน้ี คือความรูในความส้ินทุกขทั้งปวง เปนปญญาอันประเสริฐยิ่ง ความ 
 หลุดพนของเขานั้น จัดวาต้ังอยูในสัจจะ เปนคุณไมกําเริบ ดกูรภิกษุ เพราะส่ิง 
 ที่เปลาประโยชนเปนธรรมดา นั้นเท็จ สิ่งที่ไมเลอะเลือนเปนธรรมดา ไดแก 
 นิพพาน นั้นจริง ฉะนั้น ผูถึงพรอมดวยสัจจะอยางนี้ ชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวย 
 สัจจะอันเปนธรรมควรต้ังไวในใจอยางยิ่งประการนี้ ก็สัจจะน้ี คือนิพพาน มีความ 
 ไมเลอะเลอืนเปนธรรมดา เปนสัจจะอันประเสริฐยิ่ง อนึ่ง บุคคลน้ันแล ยังไม 
 ทราบในกาลกอน จึงเปนอันพร่ังพรอม สมาทานอุปธิเขาไว อุปธิเหลานั้นเปนอัน 
 เขาละไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว ถึงความเปนอีก 
 ไมได มีความไมเกิดตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน ผูถึงพรอมดวยการสละ 
 อยางนี้ ชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยจาคะอนัเปนธรรมควรต้ังไวในใจอยางยิ่งประการนี้ 
 ก็จาคะน้ี คือความสละคืนอุปธิทั้งปวง เปนจาคะอันประเสริฐยิ่ง อนึ่ง บุคคล 
 นั้นแล ยังไมทราบในกาลกอน จึงมีอภิชฌา ฉนัทะ ราคะกลา อาฆาต พยาบาท 
 ความคิดประทษุราย อวิชชา ความหลงพรอม และความหลงงมงาย อกุศลธรรม 
 นั้นๆ เปนอันเขาละไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว 
 ถึงความเปนอีกไมได มีความไมเกิดตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน ผูถึงพรอมดวย 
 ความสงบอยางนี้ ชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยอุปสมะอันเปนธรรมควรต้ังไวในใจ 
 อยางยิ่งประการนี้ ก็อุปสมะนี้ คือความเขาไปสงบราคะ โทสะ โมหะ เปน 
 อุปสมะอันประเสริฐอยางยิ่ง ขอที่เรากลาวดงันี้วา ไมพึงประมาทปญญา พึงตาม 
 รักษาสัจจะ พึงเพ่ิมพูนจาคะ พึงศึกษาสันติเทานั้น นั่น เราอาศัยเนื้อความนี ้
 กลาวแลว ฯ 
      [๖๙๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า คนเรามีธรรมที่ควรต้ังไวในใจ ๔ อันเปน 
 ธรรมที่ผูต้ังอยูแลว ไมมีกิเลสเคร่ืองสําคัญตนและกิเลสเคร่ืองหมักหมมเปนไป 
 ก็เมื่อกเิลสเครือ่งสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมม ไมเปนไปอยู บัณฑิตจะ 
 เรียกเขาวา มุนผีูสงบแลว นั่น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุ ความสําคัญ 
 ตนมีอยูดังนี้วา เราเปน เราไมเปน เราจักเปน เราจักไมเปน เราจักตองเปน- 
 *สัตวมีรูป เราจักตองเปนสัตวไมมีรูป เราจักตองเปนสัตวมีสัญญา เราจักตองเปน 
 สัตวไมมีสัญญา เราจักตองเปนสัตวมีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใช ดูกรภิกษุ 
 ความสําคัญตนจัดเปนโรค เปนหัวฝ เปนลูกศร ก็ทานเรียกบุคคลวา เปนมุนี 
 ผูสงบแลว เพราะลวงความสําคัญตนไดทั้งหมดเทียว และมนุีผูสงบแลวแล ยอม 



 ไมเกิดไมแก ไมตาย ไมกําเริบ ไมทะเยอทะยาน แมมุนีนั้นก็ไมมีเหตุที่จะตอง 
 เกิด เมื่อไมเกิด จักแกไดอยางไร เมื่อไมแก จักตายไดอยางไร เมื่อไมตาย 
 จักกําเริบไดอยางไร เมื่อไมกําเริบ จักทะเยอทะยานไดอยางไร ขอที่เรากลาว 
 ดังนี้วา คนเรามีธรรมที่ควรต้ังไวในใจ ๔ อันเปนธรรมที่ผูต้ังอยูแลว ไมมกีิเลส 
 เคร่ืองสําคัญตนและกิเลสเคร่ืองหมักหมม เปนไป ก็เมื่อกเิลสเคร่ืองสําคัญตนและ 
 กิเลสเครื่องหมกัหมม ไมเปนไปอยู บัณฑิตจะเรียกเขาวา มุนผีูสงบแลว นั่น 
 เราอาศัยเนื้อความดังนี้ กลาวแลว ดูกรภิกษุ ทานจงทรงจําธาตุวิภังค ๖ โดยยอนี ้
 ของเราไวเถิด ฯ 
      [๖๙๔] ลําดับน้ันแล ทานปุกกุสาติทราบแนนอนวา พระศาสดา 
 พระสุคต พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ จึงลุกจากอาสนะ 
 ทําจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ซบเศียรลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค แลวทูล 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษลวงเกินไดตองขาพระองคเขา 
 แลว ผูมีอาการโงเขลา ไมฉลาด ซ่ึงขาพระองคไดสําคัญถอยคําที่เรียกพระผูมี- 
 *พระภาคดวยวาทะวา ดูกรทานผูมีอายุ ขอพระผูมีพระภาคจงรับอดโทษลวงเกินแก 
 ขาพระองค เพ่ือจะสํารวมตอไปเถิด ฯ 
      [๖๙๕] พ. ดูกรภิกษุ เอาเถอะ โทษลวงเกินไดตองเธอผูมีอาการโง 
 เขลา ไมฉลาด ซ่ึงเธอไดสําคัญถอยคําที่เรียกเราดวยวาทะวา ดกูรทานผูมีอาย ุ
 แตเพราะเธอเห็นโทษลวงเกนิโดยความเปนโทษแลวกระทําคืนตามธรรม เราขอ 
 รับอดโทษนั้นแกเธอ ดูกรภิกษุ ก็ขอที่บุคคลเห็นโทษลวงเกนิโดยความเปนโทษ 
 แลวกระทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไปได นั่นเปนความเจริญในอริยวินัย ฯ 
      ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอขาพระองคพึงไดอุปสมบทในสํานักของ 
 พระผูมีพระภาคเถิด ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็บาตรจีวรของเธอครบแลวหรือ ฯ 
      ปุ. ยังไมครบ พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ตถาคตทั้งหลาย จะใหกุลบุตรผูมีบาตรและจีวรยังไมครบ 
 อุปสมบทไมไดเลย ฯ 
      [๖๙๖] ลําดับน้ัน ทานปุกกุสาติ ยินดี อนุโมทนาพระภาษิตของพระผู- 
 *มีพระภาคแลว ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคกระทําประทกัษิณแลว 
 หลีกไปหาบาตรจีวร ทันใดน้ันแล แมโคไดปลดิชีพทานปุกกสุาติ ผูกําลังเที่ยวหา 
 บาตรจีวรอยู ตอนั้น ภิกษุมากรูปดวยกัน ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ 
 แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว 
 ไดทูลพระผูมพีระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ กุลบุตรชื่อปุกกุสาติที่พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาทยอๆ คนน้ัน ทํากาละเสียแลว เขาจะมีคติ 



 อยางไร มีสัมปรายภพอยางไร ฯ 
      [๖๙๗] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุกกุสาติกุลบุตรเปนบัณฑิต ไดบรรลุ 
 ธรรมสมควรแกธรรมแลว ทั้งไมใหเราลําบากเพราะเหตุแหงธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ปุกกุสาติกุลบุตร เปนผูเขาถึงอุปปาติกเทพ เพราะส้ินสัญโญชนอันเปนสวน 
 เบ้ืองตํ่า ๕ เปนอันปรินิพพานในโลกน้ัน มีความไมกลับมาจากโลกน้ันอกีเปน 
 ธรรมดา ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                    จบ ธาตุวิภังคสูตร ที่ ๑๐ 
                      --------------- 
                    ๑๑. สัจจวิภังคสูตร (๑๔๑) 
      [๖๙๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมือง 
 พาราณสี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว ฯ 
      [๖๙๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคต- 
 *อรหันตสัมมาสัมพุทธ ไดประกาศธรรมจักรอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ปา 
 อิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี อันสมณะ หรือพราหมณ หรือเทวดา 
 หรือมาร หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก ยังไมเคยประกาศ ไดแก บอก 
 แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหงายซ่ึงอริยสัจ ๔ อริยสัจ 
 ๔ เหลาไหน คือ บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําให 
 งายซ่ึงทุกขอริยสัจ ทุกขสมทุยัอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทกุขนิโรธคามินปีฏิปทา- 
 *อริยสัจ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ ไดประกาศธรรมจักรอันไมมีธรรมอืน่ยิ่งกวา 
 ที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี อันสมณะหรือพราหมณ หรือเทวดา 
 หรือมาร หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก ยังไมเคยประกาศ ไดแก บอก 
 แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหงายซ่ึงอริยสัจ ๔ นี้ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พวกเธอจงเสพ จงคบสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด ทั้งสองรูปน้ีเปน 
 บัณฑิตภิกษุ ผูอนุเคราะหผูรวมประพฤติพรหมจรรย สารีบุตรเปรียบเหมือนผู 
 ใหกําเนิด โมคคัลลานะเปรียบเหมือนผูบํารุงเลี้ยงทารกทีเ่กิดแลว สารีบุตรยอม 
 แนะนําในโสดาปตติผล โมคคัลลานะ ยอมแนะนําในผลชั้นสงู สารีบุตรพอที่ 
 จะบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหงายซ่ึงอริยสัจ ๔ 
 ไดโดยพิสดาร พระผูมีพระภาคผูพระสุคต ไดตรัสพระภาษิตนี้แลว เสด็จลกุจาก 
 อาสนะเขาไปยงัพระวิหาร ฯ 



      [๗๐๐] ขณะนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พระ- 
 *สารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคํา 
 ทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย 
 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ ไดประกาศธรรมจักรอันไมมีธรรมอื่นยิง่กวา 
 ที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี อันสมณะ หรือพราหมณ หรือเทวดา 
 หรือมาร หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก ยังไมเคยประกาศ ไดแก บอก 
 แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหงายซ่ึงอริยสัจ ๔ อริยสัจ 
 ๔ เหลาไหน คือ บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําให 
 งายซ่ึงทุกขอริยสัจ ทุกขสมทุยัอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทกุขนิโรธคามิน-ี 
 *ปฏิปทาอริยสจั ฯ 
      [๗๐๑] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน คอื ชาติก็ 
 เปนทุกข ชรากเ็ปนทุกข มรณะก็เปนทกุข โสกะปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส 
 และอุปายาส กเ็ปนทุกข ความไมไดสมปรารถนาก็เปนทุกข โดยประมวลแลว 
 อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ไดแก ความเกดิ ความเกิด 
 พรอม ความหยั่งลง ความบังเกิด ความบังเกดิเฉพาะ ความปรากฏแหงขันธ 
 ความไดเฉพาะซึ่งอายตนะ ในหมูสัตวนั้นๆ ของสัตวทั้งหลายน้ันๆ นี้เรียกวา 
 ชาติ ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ชราเปนไฉน ไดแก ความแก ความครํ่าครา 
 ความเปนผูมีฟนหัก มีผมหงอก มีหนังยน ความเสื่อมอายุ ความหงอมแหง 
 อินทรียในหมูสัตวนั้นๆ ของสัตวทั้งหลายน้ันๆ นี้เรียกวาชรา ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็มรณะเปนไฉน ไดแก ความจุติ ความ 
 เคลื่อนไป ความแตก ความอันตรธาน ความตาย ความมรณะ การทํากาละ 
 ความสลายแหงขันธ ความทอดทิ้งราง ความขาดชีวิตินทรีย จากหมูสัตว 
 นั้นๆ ของสัตวทั้งหลายน้ันๆ นี้เรียกวามรณะ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โสกะเปนไฉน ไดแก ความโศก ความเศรา 
 ความเห่ียวแหงใจ ความเห่ียวแหงภายใน ความเห่ียวแหงรอบในภายใน ของ 
 บุคคลผูประจวบกับความพิบัติอยางใดอยางหน่ึง อันเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง 
 ถูกตองแลว นี้เรียกวาโสกะ ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ปริเทวะเปนไฉน ไดแก ความรําพัน 
 ความรํ่าไร กิริยารําพัน กิริยารํ่าไร ลักษณะที่รําพัน ลักษณะที่รํ่าไร ของบุคคล 
 ที่ประจวบกับความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง อันเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหน่ึงถูก 
 ตองแลว นี้เรียกวาปริเทวะ ฯ 



      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทุกขะเปนไฉน ไดแก ความลําบากกาย 
 ความไมสบายกาย ความเสวยอารมณที่ลําบาก ที่ไมสบาย อนัเกิดแตสัมผัส 
 ทางกาย นี้เรียกวาทุกขะ ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็โทมนัสเปนไฉน ไดแก ความลําบากใจ 
 ความไมสบายใจ ความเสวยอารมณที่ลําบาก ที่ไมสบาย อันเกิดแตสัมผัส 
 ทางใจ นี้เรียกวาโทมนัส ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็อุปายาสเปนไฉน ไดแก ความคับใจ ความ 
 แคนใจ ลักษณะที่คับใจ ลักษณะที่แคนใจ ของบุคคลผูประจวบกับความพิบัติ 
 อยางใดอยางหนึ่ง อันเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว นี้เรียกวา 
 อุปายาส ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกขเปนไฉน 
 ไดแก สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดา เกิดความปรารถนาขึ้นอยางนีว้า 
 โอหนอ ขอเราอยาตองเกิดเปนธรรมดา และความเกิดอยาพึงมาถึงเราเลย อนั 
 ขอนี้ ใครๆ จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย แมนีก้็ชื่อวา ความไมได 
 สมปรารถนาเปนทุกข สัตวทั้งหลายผูมีความแกเปนธรรมดา เกิดความปรารถนา 
 ขึ้นอยางนี้วา โอหนอ ขอเราอยาตองแกเปนธรรมดา และความแกอยาพึงมาถึง 
 เราเลย อันขอนี้ ใครๆ จะสําเร็จตามความปรารถนาไมไดเลย แมนี้ก็ชื่อวา 
 ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข สัตวทั้งหลายผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา เกิด 
 ความปรารถนาขึ้นอยางนี้วา โอหนอ ขอเราอยาตองเจ็บไขเปนธรรมดา และ 
 ความเจ็บไขอยาพึงมาถึงเราเลย อันขอนี้ ใครๆ จะสําเร็จตามความปรารถนา 
 ไมไดเลย แมนีก้็ชื่อวา ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข สัตวทั้งหลายผูม ี
 ความตายเปนธรรมดา เกิดความปรารถนาขึ้นอยางนี้วา โอหนอ ขอเราอยาตอง 
 ตายเปนธรรมดา และความตายอยาพึงมาถึงเราเลย อันขอนี ้ใครๆ จะสําเร็จ 
 ตามความปรารถนาไมไดเลย แมนี้ก็ชื่อวา ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข 
 สัตวทั้งหลายผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาสเปนธรรมดา 
 เกิดความปรารถนาขึ้นอยางนีว้า โอหนอ ขอเราอยาตองมีโสกะ ปริเทวะ ทกุขะ 
 โทมนัส และอปุายาสเปนธรรมดา และโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส 
 และอุปายาสอยาพึงมาถึงเราเลย อันขอนี้ ใครๆ จะสําเร็จตามความปรารถนา 
 ไมไดเลย แมนีก้็ชื่อวา ความไมไดสมปรารถนาเปนทุกข ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็โดยประมวลแลว อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 
 เปนไฉน คืออยางนี้ อุปาทานขันธคือรูป คือเวทนา คือสัญญา คือสังขาร 
 คือวิญญาณ เหลานี้ชื่อวา โดยประมวลแลว อปุาทานขันธ ๕ เปนทุกข ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวาทุกขอริยสัจ ฯ 



      [๗๐๒] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจเปนไฉน ไดแก 
 ตัณหาที่นําไปสูภพใหม สหรคตดวยความกาํหนัด ดวยอํานาจความยินดี อนัมี 
 ความเพลิดเพลินในอารมณนัน้ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 
 นี้เรียกวา ทุกขสมุทัยอริยสัจ ฯ 
      [๗๐๓] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็ทุกขนโิรธอริยสัจเปนไฉน ไดแก 
 ความดับดวยอาํนาจคลายกําหนัดไมมีสวนเหลือ ความสละ ความสลัดคืน ความ 
 ปลอย ความไมมีอาลัย ซ่ึงตัณหาน้ันนั่นแล นี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯ 
      [๗๐๔] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ก็ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
 เปนไฉน ไดแก มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐนี้แล ซ่ึงมีดังนี้ (๑) สัมมาทิฐิ 
 (๒) สัมมาสังกัปปะ (๓) สัมมาวาจา (๔) สัมมากัมมันตะ (๕) สัมมาอาชีวะ 
 (๖) สัมมาวายามะ (๗) สัมมาสติ (๘) สัมมาสมาธิ ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฐิเปนไฉน ไดแก ความรูในทุกข 
 ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 นี้เรียกวาสัมมาทิฐิ ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ไดแก ความดําริ 
 ในเนกขัมมะ ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน นี้เรียกวา 
 สัมมาสังกัปปะ ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาเปนไฉน ไดแก เจตนา เปน 
 เคร่ืองงดเวนจากพูดเท็จ จากพูดสอเสียด จากพูดคําหยาบ จากเจรจาเพอเจอ 
 นี้เรียกวา สัมมาวาจา ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน ไดแก เจตนาเปน 
 เคร่ืองงดเวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมจิฉาจาร นี้เรียกวา 
 สัมมากัมมันตะ ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะเปนไฉน คือ อริยสาวกใน 
 ธรรมวินัยนี้ ละมิจฉาชีพแลว สําเร็จความเปนอยูดวยสมัมาชีพ นี้เรียกวา 
 สัมมาอาชีวะ ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาวายามะเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัย 
 นี้ ยอมใหเกิดฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว เพ่ือ 
 ไมใหอกุศลธรรมอันลามกทีย่งัไมเกดิไดเกิดขึ้น ๑ เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกที ่
 เกิดขึ้นแลวเสีย ๑ เพ่ือใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นไดเกิดขึ้น ๑ เพ่ือความต้ังมั่น 
 ไมฟนเฝอ เพ่ิมพูน ไพบูลย เจริญ และบริบูรณของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ 
 นี้เรียกวาสัมมาวายามะ ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาสติเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 



 เปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและ 
 โทมนัสในโลกเสียไดอยู เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ... เปนผูพิจารณา 
 เห็นจิตในจิต ... เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ 
 กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียไดอยู นีเ้รียกวาสัมมาสติ ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็สัมมาสมาธเิปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข 
 เกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน ... อยู เปนผูวางเฉย เพราะหนายปติ มีสัม- 
 *ปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย เขาตติยฌาน ... อยู เขาจตุตถฌาน ... อยู 
 นี้เรียกวาสัมมาสมาธิ ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ฯ 
      [๗๐๕] ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
 ไดทรงประกาศธรรมจักรอันไมมีธรรมอื่นยิง่กวา ที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมือง 
 พาราณสี อันสมณะ หรือพราหมณ หรือเทวดา หรือมาร หรือพรหม หรือ 
 ใครๆ ในโลก ยังไมเคยประกาศ ไดแก ทรงบอก ทรงแสดง ทรงบัญญัติ 
 ทรงแตงต้ัง ทรงเปดเผย ทรงจาํแนก ทรงทําใหงายซ่ึงอริยสัจ ๔ นี้ ฯ 
      ทานพระสารีบุตรไดกลาวดงันี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีภาษิต 
 ของทานพระสารีบุตรแล ฯ 
                    จบ สัจจวิภังคสูตร ที่ ๑๑ 
                      --------------- 
                   ๑๒. ทักขิณาวิภังคสูตร (๑๔๒) 
      [๗๐๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารนิโครธาราม เขตพระ- 
 *นครกบิลพัสดุ ในสักกชนบท สมัยนั้นแล พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงถือ 
 ผาหมคูหน่ึง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูม-ี 
 *พระภาค ประทับน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอประทับน่ังเรียบรอยแลว ได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ผาใหมคูนี้ หมอมฉัน 
 กรอดาย ทอเอง ต้ังใจอุทิศพระผูมีพระภาค ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความ 
 อนุเคราะห โปรดรับผาใหมทั้งคูของหมอมฉนัเถิด ฯ 
      [๗๐๗] เมื่อพระนางกราบทูลแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา 
 ดูกรโคตมี พระนางจงถวายสงฆเถิด เมื่อถวายสงฆแลว จักเปนอันพระนาง 
 ไดบูชาทั้งอาตมภาพและสงฆ พระนางมหาปชาบดีโคตมี ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ผาใหมคูนี้ หมอมฉันกรอดาย ทอเอง ต้ังใจ 
 อุทิศพระผูมีพระภาค ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห โปรดรับผา 



 ใหมทั้งคูนี้ของหมอมฉันเถิด แมในคร้ังที่ ๒ แมในคร้ังที่ ๓ แล พระผูมี- 
 *พระภาคก็ตรัสกะพระนาง แมในคร้ังที่ ๒ แมในคร้ังที่ ๓ ดงันี้วา ดูกรโคตมี 
 พระนางถวายสงฆเถิด เมื่อถวายสงฆแลว จกัเปนอันพระนางไดบูชาทั้งอาตม- 
 *ภาพและสงฆ ฯ 
      [๗๐๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ ทานพระอานนทไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค โปรดรับ 
 ผาใหมทั้งคู ของพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถิด พระนางมหาปชาบดีโคตมี มี 
 อุปการะมาก เปนพระมาตุจฉาผูทรงบํารุงเลี้ยง ประทานพระขีรรสแดพระผูมีพระภาค 
 เมื่อพระชนนีสวรรคตแลว ไดโปรดใหพระผูมีพระภาคทรงดื่มเตาพระถัน แม 
 พระผูมีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมากแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี พระนางทรง 
 อาศัยพระผูมพีระภาค จึงทรงถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะได 
 ทรงอาศัยพระผูมีพระภาค จึงทรงงดเวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จาก 
 กาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท จากฐานะเปนทีต้ั่งแหงความประมาทเพราะดืม่ 
 น้ําเมาคือสุราและเมรยัได ทรงอาศัยพระผูมีพระภาค จึงทรงประกอบดวยความ 
 เลื่อมใสอยางไมหว่ันไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทรงประกอบดวยศีล 
 ที่พระอริยะมุงหมายได ทรงอาศัยพระผูมีพระภาค จึงเปนผูหมดความสงสัย 
 ในทุกข ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได ขาแต 
 พระองคผูเจริญ แมพระผูมีพระภาคก็ทรงมีพระอุปการะมากแกพระนางมหาปชา- 
 *บดีโคตมี ฯ 
      [๗๐๙] พ. ถูกแลวๆ อานนท จริงอยูบุคคลอาศัยบุคคลใดแลว เปน 
 ผูถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะได เราไมกลาวการที่บุคคลนี้ 
 ตอบแทนตอบุคคลนี้ดวยดี เพียงกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลี ทําสามีจิกรรม 
 ดวยเพ่ิมใหจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร บุคคลใด 
 อาศัยบุคคลใดแลว งดเวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสมุิจฉา- 
 *จาร จากมุสาวาท จากฐานะเปนที่ต้ังแหงความประมาทเพราะดื่มน้ําเมาคือสุรา 
 และเมรัยได เราไมกลาวการทีบุ่คคลนี้ตอบแทนตอบุคคลนี้ดวยดี เพียงกราบไหว 
 ลุกรับ ทําอัญชลี ทําสามีจิกรรม ดวยเพ่ิมใหจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน- 
 *ปจจยเภสัชบริขาร บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใส 
 อยางไมหว่ันไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ประกอบดวยศีลที่พระอริยะ 
 มุงหมายได เราไมกลาวการทีบุ่คคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ดวยดี เพียงกราบไหว 
 ลุกรับ ทําอัญชลี ทําสามีจิกรรม ดวยเพ่ิมใหจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 
 คิลานปจจยเภสัชบริขาร บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว เปนผูหมดความสงสัยในทุกข 
 ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได เราไมกลาวการที่ 



 บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ดวยดี เพียงกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลี ทําสาม ี
 จิกรรม ดวยเพ่ิมใหจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขาร ฯ 
      [๗๑๐] ดูกรอานนท ก็ทักษิณาเปนปาฏิปุคคลิกมี ๑๔ อยาง คือ ให 
 ทานในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ นี้เปนทกัษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑ ใหทาน 
 ในพระปจเจกสัมพุทธ นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๒ ใหทานในสาวก 
 ของตถาคตผูเปนพระอรหันต นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๓ ใหทาน 
 ในทานผูปฏิบัติเพ่ือทําอรหัตผลใหแจง นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๔ 
 ใหทานแกพระอนาคามี นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๕ ใหทานในทาน 
 ผูปฏิบัติเพ่ือทําอนาคามิผลใหแจง นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๖ ใหทาน 
 แกพระสกทาคามี นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๗ ใหทานในทานผูปฏิบัติ 
 เพ่ือทําสกทาคามิผลใหแจง นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๘ ใหทาน 
 ในพระโสดาบัน นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๙ ใหทานในทานผูปฏิบัติ 
 เพ่ือทําโสดาปตติผลใหแจง นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๐ ใหทาน 
 ในบุคคลภายนอกผูปราศจากความกําหนัดในกาม นี้เปนทกัษิณาปาฏิปุคคลิก 
 ประการที่ ๑๑ ใหทานในบุคคลผูมีศีล นี้เปนทกัษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๒ 
 ใหทานในปุถุชนผูทุศีล นี้เปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๓ ใหทานในสัตว- 
 *เดียรัจฉาน นีเ้ปนทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๔ ฯ 
      [๗๑๑] ดูกรอานนท ใน ๑๔ ประการนั้น บุคคลใหทานในสัตวเดีย- 
 *รัจฉาน พึงหวังผลทักษิณาไดรอยเทา ใหทานในปุถุชนผูทศีุล พึงหวังผลทักษิณา 
 ไดพันเทา ใหทานในปุถุชนผูมศีีล พึงหวังผลทักษิณาไดแสนเทา ใหทานในบุคคล 
 ภายนอกผูปราศจากความกําหนัดในกาม พึงหวังผลทักษิณาไดแสนโกฏิเทา ให 
 ทานในทานผูปฏิบัติเพ่ือทําโสดาปตติผลใหแจง พึงหวังผลทักษิณาจนนับไมได 
 จนประมาณไมได จะปวยกลาวไปไยในพระโสดาบัน ในทานผูปฏิบัติเพ่ือทํา 
 สกทาคามิผลใหแจง ในพระสกทาคามี ในทานผูปฏิบัติเพ่ือทําอนาคามิผลใหแจง 
 ในพระอนาคามี ในทานผูปฏิบัติเพ่ือทําอรหัตผลใหแจง ในสาวกของตถาคตผูเปน 
 พระอรหันต ในพระปจเจกสัมพุทธ และในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ ฯ 
      [๗๑๒] ดูกรอานนท ก็ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆมี ๗ อยาง คือ ให 
 ทานในสงฆ ๒ ฝาย มีพระพุทธเจาเปนประมขุ นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆ 
 ประการที่ ๑ ใหทานในสงฆ ๒ ฝาย ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว นี้เปน 
 ทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆทั้ง ๒ ฝาย ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว นี้เปนทักษิณา 
 ที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๒ ใหทานในภิกษุสงฆ นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆ 
 ประการที่ ๓ ใหทานในภิกษุณีสงฆ นี้เปนทกัษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๔ 
 เผดียงสงฆวา ขอไดโปรดจดัภิกษุและภิกษุณีจํานวนเทานี้ ขึ้นเปนสงฆแกขาพเจา 



 แลวใหทาน นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๕ เผดยีงสงฆวา ขอได 
 โปรดจัดภิกษุจํานวนเทานี้ขึ้นเปนสงฆแกขาพเจา แลวใหทาน นี้เปนทักษิณา- 
 *ที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๖ เผดียงสงฆวา ขอไดโปรดจดัภิกษุณีจํานวนเทานี้ 
 ขึ้นเปนสงฆแกขาพเจา แลวใหทาน นี้เปนทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆประการที่ ๗ ฯ 
      [๗๑๓] ดูกรอานนท ก็ในอนาคตกาล จักมีแตเหลาภิกษุโคตรภู มี 
 ผากาสาวะพันคอ เปนคนทุศีล มีธรรมลามก คนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะ 
 สงฆไดในเหลาภิกษุทุศีลนั้น ดูกรอานนท ทกัษิณาที่ถึงแลวในสงฆแมในเวลาน้ัน 
 เราก็กลาววา มผีลนับไมได ประมาณไมได แตวาเราไมกลาวปาฏิปุคคลิกทานวา 
 มีผลมากกลาวทักษิณาที่ถึงแลวในสงฆโดยปริยายไรๆ เลย ฯ 
      [๗๑๔] ดูกรอานนท ก็ความบริสุทธิ์แหงทักษิณาน้ีมี ๔ อยาง ๔ อยาง 
 เปนไฉน ดูกรอานนท ทักษิณาบางอยางบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก 
 บางอยางบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายก บางอยางฝายทายกก็ไม 
 บริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์ บางอยางบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกและฝายปฏิคาหก ฯ 
      [๗๑๕] ดูกรอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝาย 
 ปฏิคาหกอยางไร ดูกรอานนท ในขอนี้ ทายกมีศีล มีธรรมงาม ปฏิคาหก 
 เปนผูทุศีล มีธรรมลามก อยางนี้แล ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ ์
 ฝายปฏิคาหก ฯ 
      [๗๑๖] ดูกรอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ 
 ฝายทายกอยางไร ดูกรอานนท ในขอนี้ ทายกเปนผูทุศีล มีธรรมลามก 
 ปฏิคาหกเปนผูมีศีล มีธรรมงาม อยางนี้แล ทกัษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก 
 ไมบริสุทธิ์ฝายทายก ฯ 
      [๗๑๗] ดูกรอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาฝายทายกก็ไมบริสุทธิ์ ฝายปฏิคาหก 
 ก็ไมบริสุทธิ์อยางไร ดูกรอานนทในขอนี้ ทายกก็เปนผูทุศีล มีธรรมลามก 
 ปฏิคาหกก็เปนผูทุศีล มีธรรมลามก อยางนี้แล ทักษิณาชื่อวาฝายทายกก็ไม 
 บริสุทธิ์ ฝายปฏิคาหกก็ไมบริสุทธิ์ ฯ 
      [๗๑๘] ดูกรอานนท ก็ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายก และฝาย 
 ปฏิคาหกอยางไร ดูกรอานนท ในขอนี้ ทายกก็เปนผูมีศีล มธีรรมงาม ปฏิคา- 
 *หกก็เปนผูมีศีล มีธรรมงาม อยางนี้แล ทักษิณาชื่อวาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายก 
 และฝายปฏิคาหก ฯ 
      ดูกรอานนท นี้แล ความบริสุทธิ์แหงทักษิณา ๔ อยาง ฯ 
      [๗๑๙] พระผูมีพระภาคผูสคุตศาสดา ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว 
 ไดตรัสคาถาประพันธดังนี้ตอไปอีกวา 
      (๑) ผูใดมีศีล ไดของมาโดยธรรม มีจิตเลือ่มใสด ี



      เชื่อกรรมและผลแหงกรรมอยางยิ่ง ใหทานในคนทุศีล 
      ทักษิณาของผูนั้น ชื่อวาบริสุทธิ์ฝายทายก ฯ 
      (๒) ผูใดทุศีล ไดของมาโดยไมเปนธรรม มีจิตไมเลื่อมใส 
      ไมเชื่อกรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง ใหทานในคนมีศีล 
      ทักษิณาของผูนั้นชื่อวา บริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ฯ 
      (๓) ผูใดทุศีล ไดของมาโดยไมเปนธรรม มีจิตไมเลื่อมใส 
      ไมเชื่อกรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง ใหทานในคนทุศีล 
      เราไมกลาวทานของผูนั้นวา มีผลไพบูลย ฯ 
      (๔) ผูใดมีศีล ไดของมาโดยธรรม มีจิตเลือ่มใสดี เชือ่กรรม 
      และผลของกรรมอยางยิ่ง ใหทานในคนมีศีล เรากลาวทาน 
      ของผูนั้นแลวา มีผลไพบูลย ฯ 
      (๕) ผูใดปราศจากราคะแลว ไดของมาโดยธรรม มีจิตเลือ่มใส 
      ดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอยางยิ่ง ใหทานในผูปราศจาก 
      ราคะ ทานของผูนั้นนั่นแล เลิศกวาอามิสทานทั้งหลาย ฯ 
                    จบ ทักขิณาวิภังคสูตร ที่ ๑๒ 
                      จบ วิภังควรรค ที่ ๔ 
                       -------------- 
                    หัวขอเร่ืองของวภัิงควรรคนั้น ดังนี้ 
      เร่ืองผูมีชีวติเจริญเปนประโยชน ๒ เร่ือง เร่ืองทานพระสมิทธ ิ
      เร่ืองจันทนเทพบุตร เร่ืองมาณพพวกอัคคิเวสสนะ เร่ือง 
      ผูมีความรูธรรมอันประเสริฐ เร่ืองสารถีกับเร่ืองอุทเทสวิภังค 
      และอรณวิภังค เร่ืองทานปุกกุสาติ เร่ืองสัจจะอันประเสริฐ 
      และเร่ืองทาน ฯ 
                      รวมพระสูตรในวรรคน้ี ดังนี้ 
      ๑. ภัทเทกรัตตสูตร 
      ๒. อานันทภัทเทกรัตตสูตร 
      ๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร 
      ๔. โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร 
      ๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร 
      ๖. มหากัมมวิภังคสูตร 
      ๗. สฬายตนวิภังคสูตร 
      ๘. อุทเทสวภัิงคสูตร 
      ๙. อรณวิภังคสูตร 



     ๑๐. ธาตุวิภังคสูตร 
     ๑๑. สัจจวิภังคสูตร 
     ๑๒. ทักขิณาวิภังคสูตร 
                         -------------- 
                         สฬายตนวรรค 
                  ๒. อนาถปณฑิโกวาทสูตร (๑๔๓) 
      [๗๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย 
 ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก จึงเรียกบุรุษคนหน่ึงมาสั่งวา มาเถิดพอมหาจําเริญ พอ 
 จงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวจงถวายบังคมพระบาทพระผูมีพระภาค 
 ดวยเศียรเกลาตามคําของเรา แลวจงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก ขอถวายบังคมพระบาท 
 พระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา อนึ่ง จงเขาไปหาทานพระสารีบุตรยังที่อยู แลว 
 จงกราบเทาทานพระสารีบุตรตามคําของเรา และเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ 
 อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก ขอกราบเทาทานพระ- 
 *สารีบุตรดวยเศียรเกลา และเรียนอยางนี้อีกวา ขาแตทานผูเจริญ โอกาสเหมาะ 
 แลว ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห เขาไปยังนิเวศนของอนาถ- 
 *บิณฑิกคฤหบดีเถิด บุรุษน้ันรับคําอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ยังที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๗๒๑] พอน่ังเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขา 
 แตพระองคผูเจริญ อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก ขอ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ตอนั้น เขาไปหาทานพระสารีบุตรยังที่ 
 อยู กราบทานพระสารีบุตรแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว 
 จึงเรียนทานพระสารีบุตรดังนี้วา ขาแตทานผูเจริญ อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ทน 
 ทุกขเวทนา เปนไขหนัก ขอกราบเทาทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลาและส่ังมา 
 อยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ โอกาสเหมาะแลว ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความ 
 อนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนต 
 ดวยดุษณีภาพ คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรนุงสบงทรงบาตรจีวร มีทานพระอานนท 
 เปนปจฉาสมณะ เขาไปยังนิเวศนของอนาถบิณฑิกคฤหบดี แลวน่ังบนอาสนะท่ี 
 เขาแตงต้ังไว ฯ 
      [๗๒๒] พอน่ังเรียบรอยแลว จึงกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีดังนี้วา 
 ดูกรคฤหบดี ทานพอทน พอเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาทุเลา ไมกําเริบ ปรากฏ 



 ความทุเลาเปนที่สุด ไมปรากฏความกําเริบละหรือ ฯ 
      อ. ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ กระผมทนไมไหว เปนไปไมไหว 
 ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไม 
 ปรากฏความทุเลาเลย ฯ 
      [๗๒๓] ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ลมเหลือประมาณกระทบขมอม 
 ของกระผมอยู เหมือนบุรุษมีกําลังเอาของแหลมคมท่ิมขมอมฉะนั้น กระผมจึงทน 
 ไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏ 
 ความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ 
      [๗๒๔] ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ลมเหลือประมาณเวียนศีรษะกระ 
 ผมอยู เหมือนบุรุษมีกําลังใหการขันศีรษะดวยชะเนาะมั่นฉะนั้น กระผมจึงทน 
 ไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏมี 
 ความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ 
      [๗๒๕] ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ลมเหลือประมาณปนปวนทองของ 
 กระผมอยู เหมอืนคนฆาโค หรือลูกมือคนฆาโคผูฉลาดเอามดีแลโคอันคมควาน 
 ทอง ฉะนั้น กระผมจึงทนไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก 
 กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ 
      [๗๒๖] ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ความรอนในกายของกระผมเหลือ 
 ประมาณ เหมือนบุรุษมีกําลัง ๒ คน จับบุรุษมีกําลังนอยกวาที่อวัยวะปองกนัตัว 
 ตางๆ แลว นาบ ยาง ในหลุมถานเพลิง ฉะนัน้กระผมจึงทนไมไหว เปนไป 
 ไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่ 
 สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ 
      [๗๒๗] สา. ดูกรคฤหบดี เพราะฉะน้ันแล ทานพึงสําเหนียกอยาง 
 นี้วา เราจักไมยึดมั่นจักษุ และวิญญาณท่ีอาศัยจักษุจักไมมแีกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นโสต และวิญญาณท่ีอาศัยโสต 
 จักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นฆานะ และวิญญาณท่ีอาศัยฆานะ 
 จักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นชิวหา และวิญญาณท่ีอาศัยชิวหา 
 จักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นกาย และวิญญาณที่อาศัยกาย 
 จักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นมโน และวิญญาณท่ีอาศัยมโน 
 จักไมมีแกเรา 



      ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ 
      [๗๒๘] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะน้ันแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
 เราจักไมยึดมัน่รูป และวิญญาณท่ีอาศัยรูปจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นเสียง และวิญญาณท่ีอาศัยเสียงจัก 
 ไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นกลิน่ และวิญญาณท่ีอาศัยกลิ่น 
 จักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นรส และวิญญาณท่ีอาศัยรสจัก 
 ไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นโผฏฐัพพะ และวิญญาณท่ีอาศัย 
 โผฏฐัพพะจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นธรรมารมณ และวิญญาณท่ีอาศัย 
 ธรรมารมณจักไมมีแกเรา 
      ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ 
      [๗๒๙] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะน้ันแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
 เราจักไมยึดมัน่จักษุวิญญาณ และวิญญาณท่ีอาศัยจักษุวิญญาณจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นโสตวิญญาณ และวิญญาณท่ี 
 อาศัยโสตวิญญาณจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นฆานวิญญาณ และวิญญาณท่ี 
 อาศัยฆานวิญญาณจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นชิวหาวิญญาณ และวิญญาณท่ี 
 อาศัยชิวหาวิญญาณจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นกายวิญญาณ และวิญญาณท่ีอาศัย 
      กายวิญญาณจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นมโนวิญญาณ และวิญญาณท่ีอาศัย 
 มโนวิญญาณจักไมมีแกเรา 
      ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ 
      [๗๓๐] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะน้ันแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เรา 
 จักไมยึดมัน่จักษุสัมผัส และวิญญาณท่ีอาศัยจักษุสัมผัสจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นโสตสัมผัส และวิญญาณท่ีอาศัย 
 โสตสัมผัสจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นฆานสัมผัส และวิญญาณท่ีอาศัย 
 ฆานสัมผัสจักไมมีแกเรา 



      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นชิวหาสัมผัส และวิญญาณท่ีอาศัย 
 ชิวหาสัมผัสจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นกายสัมผัส และวิญญาณท่ีอาศัย 
 กายสัมผัสจกัไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นมโนสัมผัส และวิญญาณท่ีอาศัย 
 มโนสัมผัสจักไมมีแกเรา 
      ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ 
      [๗๓๑] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะน้ันแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เรา 
 จักไมยึดมัน่เวทนาเกิดแตจักษุสัมผัส และวิญญาณท่ีอาศัยเวทนาเกิดแตจักษุสัมผัส 
 จักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นเวทนาเกิดแตโสตสัมผัสและวิญญาณ 
 ที่อาศัยเวทนาเกิดแตโสตสัมผสัจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นเวทนาเกิดแตฆานสัมผัส และ 
 วิญญาณท่ีอาศัยเวทนาเกิดแตฆานสัมผัสจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นเวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัส และ 
 วิญญาณท่ีอาศัยเวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัสจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นเวทนาเกิดแตกายสัมผัส และ 
 วิญญาณท่ีอาศัยเวทนาเกิดแตกายสัมผสัจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นเวทนาเกิดแตมโนสัมผัส และ 
 วิญญาณท่ีอาศัยเวทนาเกิดแตมโนสัมผัสจกัไมมีแกเรา 
      ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ 
      [๗๓๒] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะน้ันแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
 เราจักไมยึดมัน่ปฐวีธาตุ และวิญญาณท่ีอาศัยปฐวีธาตุจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นอาโปธาตุ และวิญญาณท่ีอาศัย 
 อาโปธาตุจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นเตโชธาตุ และวิญญาณท่ีอาศัย 
 เตโชธาตุจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นวาโยธาตุ และวิญญาณท่ีอาศัย 
 วาโยธาตุจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นอากาสธาตุ และวิญญาณท่ีอาศัย 
 อากาสธาตุจักไมมีแกเรา 
      ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ 
      [๗๓๓] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะน้ันแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เรา 



 จักไมยึดมัน่รูป และวิญญาณท่ีอาศัยรูปจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นเวทนา และวิญญาณท่ีอาศัย 
 เวทนาจักไมมแีกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นสญัญา และวิญญาณท่ีอาศัย 
 สัญญาจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นสังขาร และวิญญาณท่ีอาศัย 
 สังขารจักไมมแีกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นวิญญาณ และวิญญาณท่ีอาศัย 
 วิญญาณจักไมมีแกเรา 
      ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ 
      [๗๓๔] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะน้ันแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เรา 
 จักไมยึดมัน่อากาสานัญจายตนฌาน และวิญญาณท่ีอาศัยอากาสานัญจายตนฌาน 
 จักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นวิญญาณัญจายตนฌานและวิญญาณ 
 ที่อาศัยวิญญาณัญจายตนฌานจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นอากิญจัญญายตนฌานและวิญญาณ 
 ที่อาศัยอากิญจัญญายตนฌานจักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน และ 
 วิญญาณท่ีอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนฌานจักไมมีแกเรา 
      ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ 
      [๗๓๕] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะน้ันแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา เรา 
 จักไมยึดมัน่โลกน้ี และวิญญาณท่ีอาศัยโลกนีจ้ักไมมีแกเรา 
      พึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักไมยดึมั่นโลกหนา และวิญญาณท่ีอาศัย 
 โลกหนาจักไมมีแกเรา 
      ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ 
      [๗๓๖] ดูกรคฤหบดี เพราะฉะน้ันแล ทานพึงสําเหนียกอยางนี้วา 
 อารมณใดที่เราไดเห็น ไดฟง ไดทราบ ไดรูแจง ไดแสวงหา ไดพิจารณาดวย 
 ใจแลว เราจักไมยึดมั่นอารมณแมนั้น และวิญญาณท่ีอาศัยอารมณนั้นจักไมมีแก 
 เรา ดูกรคฤหบดี ทานพึงสําเหนียกไวอยางนี้เถิด ฯ 
      [๗๓๗] เมือ่ทานพระสารีบุตรกลาวแลวอยางนี้ อนาถบิณฑิกคฤหบดี 
 รองไห น้ําตาไหล ขณะนั้นทานพระอานนทไดกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีดังนี้ 
 วา ดูกรคฤหบดี ทานยังอาลยัใจจดใจจออยูหรือ ฯ 
      อ. ขาแตพระอานนทผูเจริญ กระผมมิไดอาลัย มิไดใจจดใจจอ แต 



 วากระผมไดนัง่ใกลพระศาสดาและหมูภิกษุที่นาเจริญใจมาแลวนาน ไมเคยไดสดับ 
 ธรรมีกถาเห็นปานนี้ ฯ 
      อา. ดูกรคฤหบดี ธรรมีกถาเห็นปานนี้ มิไดแจมแจงแกคฤหัสถผูนุงผาขาว 
 แตแจมแจงแกบรรพชิต ฯ 
      อ. ขาแตพระสารีบุตรผูเจริญ ถาอยางนั้น ขอธรรมีกถาเห็นปานนี้ จง 
 แจมแจงแกคฤหัสถผูนุงผาขาวบางเถิด เพราะมีกุลบุตรผูเกดิมามีกเิลสธุลีในดวงตา 
 นอย จะเส่ือมคลายจากธรรม จะเปนผูไมรูธรรม โดยมิไดสดบั ฯ 
      คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนทกลาวสอนอนาถบิณฑิก 
 คฤหบดีดวยโอวาทน้ีแลว จึงลกุจากอาสนะหลีกไป ฯ 
      [๗๓๘] ตอนั้น อนาถบิณฑิกคฤหบดีเมื่อทานพระสารีบุตรและทาน 
 พระอานนทหลีกไปแลวไมนาน ก็ไดทํากาลกริิยาเขาถึงชั้นดสุิตแล คร้ังนั้น ลวง 
 ปฐมยามไปแลว อนาถบิณฑิกเทพบุตรมีรัศมีงามสองพระวิหารเชตวันใหสวางทั่ว 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ยืน ณ 
 ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืนเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวย 
 คาถาเหลานี้วา 
         พระเชตวันนี้มีประโยชน อันสงฆผูแสวงบุญอยูอาศัยแลว อัน 
         พระองคผูเปนธรรมราชาประทับ เปนที่เกิดปติแกขาพระองค 
         สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ดวยธรรม ๕ อยางนี้ คือ กรรม ๑ 
         วิชชา ๑ ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอุดม ๑ ไมใชบริสุทธิ์ดวยโคตร 
         หรือดวยทรัพย เพราะฉะน้ันแล บุคคลผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็ง 
         เห็นประโยชนของตน พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย จะ 
         บริสุทธิ์ในธรรมน้ันไดดวยอาการนี้ พระสารีบุตรนั้นแล ยอม 
         บริสุทธิ์ไดดวยปญญา ดวยศีล และดวยความสงบ ความจริง 
         ภิกษุผูถึงฝงแลว จะอยางยิ่งก็เทาพระสารีบุตรน้ี ฯ 
      อนาถบิณฑิกเทวบุตรกลาวดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ตอนั้น 
 อนาถบิณฑิกเทวบุตรทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยจึงถวายอภิวาทพระผูมี 
 พระภาค แลวกระทําประทักษิณ หายตัวไป ณ ที่นั้นเอง ฯ 
      [๗๓๙] คร้ังนั้นแล พอลวงราตรีนั้นไปแลว พระผูมีพระภาคตรัสกะ 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนีล้วงปฐมยามไปแลว มีเทวบุตรตน 
 หน่ึง มีรัศมีงาม สองพระวิหารเชตวันใหสวางทั่ว เขามาหาเรายังที่อยู อภิวาท 
 เราแลว ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืนเรียบรอยแลว ไดกลาวกะเราดวย 
 คาถาน้ีวา 
         พระวิหารเชตวันนี้มีประโยชน อันสงฆผูแสวงบุญอยูอาศัยแลว 



         อันพระองคผูเปนธรรมราชาประทับอยู เปนที่เกดิปติแกขาพระองค 
         สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ไดดวยธรรม ๕ อยางนี้ คือ กรรม ๑ 
         วิชชา ๑ ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอุดม ๑ ไมใชบริสุทธิ์ดวยโคตร 
         หรือดวยทรัพย เพราะฉะน้ันแล บุคคลผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็งเห็น 
         ประโยชนของตน พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย จะบริสุทธิ์ 
         ในธรรมนั้นไดดวยอาการนี้ พระสารีบุตรนั้นแล ยอมบริสุทธิ์ 
         ไดดวยปญญา ดวยศีล และดวยความสงบ ความจริง ภิกษุผู 
         ถึงฝงแลวจะอยางยิ่งก็เทาพระสารีบุตรนี้ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวบุตรนั้นไดกลาวดงันี้แลว รูวาพระศาสดาทรงพอ 
 พระทัย จึงอภิวาทเรา แลวกระทําประทักษิณ หายตัวไป ณ ที่นั้นแล ฯ 
      [๗๔๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางนี้ ทานพระอานนทไดกราบ 
 ทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เทวบุตรนั้น คงจักเปน 
 อนาถบิณฑิกเทวบุตรแน เพราะอนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเปนผูเลื่อมใสแลวในทาน 
 พระสารีบุตร ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ถูกแลวๆ เทาที่คาดคะเนนัน้แล เธอลําดับเร่ืองถูก 
 แลว เทวบุตรนั้นคืออนาถบิณฑิกเทวบุตร มิใชอื่น ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยนิด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                    จบ อนาถปณฑิโกวาทสูตร ที่ ๑ 
                    --------------------- 
                     ๒. ฉันโนวาทสูตร (๑๔๔) 
      [๗๔๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปน 
 สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้นแล ทานพระ 
 สารีบุตร ทานพระมหาจุนทะ และทานพระฉนันะ อยูบนภูเขาคิชฌกูฏ เฉพาะ 
 ทานพระฉันนะอาพาธ ทนทุกขเวทนา เปนไขหนัก ฯ 
      [๗๔๒] คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็น 
 เขาไปหาทานพระมหาจุนทะยังที่อยู แลวไดกลาวกะทานพระมหาจุนทะดงันี้วา 
 ดูกรทานจุนทะ มาเถิด เราจะเขาไปหาทานพระฉันนะยังที่อยู ไตถามถึงความไข 
 ทานพระมหาจุนทะรับคําทานพระสารีบุตรแลว ตอนั้น ทานพระสารีบุตรและทาน 
 พระมหาจุนทะ ไดเขาไปหาทานพระฉันนะยงัที่อยู แลวทักทายปราศรัยกับทาน 
 พระฉันนะ คร้ันผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร 
 สวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระฉนันะ 



 ดังนี้วา ดูกรทานฉันนะ ทานพอทน พอเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาทุเลา ไม 
 กําเริบ ปรากฏความทุเลาเปนที่สุด ไมปรากฏความกําเริบหรือ ฯ 
      ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมทนไมไหว เปนไปไมไหว ทุกข- 
 *เวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏ 
 ความทุเลาเลย ฯ 
      [๗๔๓] ขาแตทานพระสารีบุตร ลมเหลือประมาณกระทบขมอมของ 
 กระผม เหมือนบุรุษมีกําลังเอาของแหลมคมทิ่มขมอม ฉะนัน้ กระผมจึงทน 
 ไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏ 
 ความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ 
      [๗๔๔] ขาแตทานพระสารีบุตร ลมเหลือประมาณเวยีนศีรษะของกระผม 
 อยู เหมือนบุรุษมีกําลังใหการขันศีรษะดวยชะเนาะอยางมั่น ฉะนั้น กระผมจึง 
 ทนไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏ 
 ความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ 
      [๗๔๕] ขาแตทานพระสารีบุตร ลมเหลือประมาณปนปวนทองของ 
 กระผม เหมือนคนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด เอามีดแลโคอันคมควาน 
 ทอง ฉะนั้น กระผมจึงทนไมไหว เปนไปไมไหว ทุกขเวทนาของกระผมหนัก 
 กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไมปรากฏความทุเลาเลย ฯ 
      [๗๔๖] ขาแตทานพระสารีบุตร ความรอนในกายของกระผมเหลือ 
 ประมาณ เหมือนบุรุษมีกําลัง ๒ คน จับบุรุษมีกําลังนอยที่อวัยวะปองกันตัวตางๆ 
 แลว นาบ ยาง ในหลุมถานเพลิง ฉะนั้น กระผมจึงทนไมไหว เปนไปไมไหว 
 ทุกขเวทนาของกระผมหนัก กําเริบ ไมทุเลา ปรากฏความกําเริบเปนที่สุด ไม 
 ปรากฏความทุเลาเลย ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมจักหาศาตรามาฆาตัว ไม 
 อยากจะไดเปนอยูเลย ฯ 
      [๗๔๗] สา. ทานฉันนะอยาไดหาศาตรามาฆาตัวเลย จงเปนอยูกอนเถิด 
 พวกเรายังปรารถนาใหทานฉันนะเปนอยู ถาทานฉันนะไมมโีภชนะเปนที่สบาย 
 ผมจักแสวงหามาให ถาทานฉันนะไมมเีภสัชเปนที่สบาย ผมจักแสวงหามาให 
 ถาทานฉันนะไมมีคนบํารุงที่สมควร ผมจักคอยบํารุงทานเอง ทานฉันนะอยาไดหา 
 ศาตรามาฆาตัวเลย จงเปนอยูกอนเถิด พวกเรายังปรารถนาใหทานฉันนะเปนอยู ฯ 
      [๗๔๘] ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร ไมใชกระผมไมมีโภชนะเปนที ่
 สบาย ไมใชไมมีเภสัชเปนที่สบาย ไมใชไมมคีนบํารุงที่สมควร ก็แหละกระผม 
 ไดปรนนิบัติพระศาสดามาตลอดกาลนาน ดวยความพอพระทัย มิใชดวยความไม 
 พอพระทัย ความจริงการที่ภิกษุปรนนิบัติพระศาสดาดวยความพอพระทัย มิใช 
 ดวยความไมพอพระทัย นั่นเปนการสมควรแกสาวก ขาแตทานพระสารีบุตร 



 ขอทานจงทรงจําไวอยางนี้วา ฉันนภิกษุจักหาศาตรามาฆาตัว อยางมิใหถูกตําหนิได ฯ 
      สา. พวกเราจักขอถามปญหาทานฉันนะสกัเล็กนอย ถาทานฉันนะเปด 
 โอกาสพยากรณปญญาได ฯ 
      ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร โปรดถามเถิด กระผมฟงแลวจึงจักรู ฯ 
      [๗๔๙] ดูกรทานฉันนะ ทานพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณ ธรรมที่ 
 รูไดดวยจักษุวญิญาณวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเราหรือ 
      ทานพิจารณาเห็นโสต โสตวิญญาณ ... 
      ทานพิจารณาเห็นฆานะ ฆานวิญญาณ ... 
      ทานพิจารณาเห็นชิวหา ชิวหาวิญญาณ ... 
      ทานพิจารณาเห็นกาย กายวิญญาณ ... 
      ทานพิจารณาเห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยมโนวิญญาณวา 
 นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเราหรือ ฯ 
      ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณ 
 ธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ฯ 
      กระผมพิจารณาเห็นโสต โสตวิญญาณ ... 
      กระผมพิจารณาเห็นฆานะ ฆานวิญญาณ ... 
      กระผมพิจารณาเห็นชิวหา ชิวหาวิญญาณ ... 
      กระผมพิจารณาเห็นกาย กายวิญญาณ ... 
      กระผมพิจารณาเห็นมโน มโนวิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยมโนวิญญาณวา 
 นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ฯ 
      [๗๕๐] สา. ดูกรทานฉันนะ ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในจักษุ 
 ในจักษุวิญญาณ ในธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นจักษุ จักษุ 
 วิญญาณ ธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใช 
 อัตตาของเรา ฯ 
      ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในโสต ในโสตวิญญาณ ... 
      ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในฆานะ ในฆานวิญญาณ ... 
      ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในชิวหา ในชิวหาวิญญาณ ... 
      ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในกาย ในกายวิญญาณ ... 
      ทานเห็นไดอยางไร รูไดอยางไร ในมโน มโนวิญญาณ ในธรรมที่รูได 
 ดวยมโนวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นมโน มโนวญิญาณ ธรรมที่รูไดดวยมโนวญิญาณ 
 วา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ฯ 
      ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมเห็นความดับ รูความดับในจักษุ ใน 
 จักษุวิญญาณ ในธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณ 



 ธรรมที่รูไดดวยจักษุวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ฯ 
         กระผมเห็นความดับ รูความดับในโสต ในโสตวิญญาณ ... 
         กระผมเห็นความดับ รูความดับในฆานะ ในฆานวิญญาณ ... 
         กระผมเห็นความดับ รูความดับในชิวหา ในชิวหาวิญญาณ ... 
         กระผมเห็นความดับ รูความดับในกาย ในกายวิญญาณ ... 
         กระผมเห็นความดับ รูความดับในมโน ในมโนวิญญาณ ในธรรมที่รูได 
 ดวยมโนวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นมโน มโนวญิญาณ ธรรมที่รูไดดวยมโนวญิญาณ 
 วา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ฯ 
      [๗๕๑] เมื่อทานพระฉันนะกลาวแลวอยางนี้ ทานพระมหาจุนทะไดกลาว 
 กะทานพระฉนันะดังนี้วา ดูกรทานฉันนะ เพราะฉะน้ันแล ทานควรใสใจคําสั่งสอน 
 ของพระผูมีพระภาคนั้นไวตลอดกาลเนืองนติยแมดังนี้วา บุคคลผูอันตัณหาและทิฐิ 
 อาศัยอยูแลว ยอมมีความหว่ันไหว สําหรับผูไมมีตัณหาและทิฐิอาศัย ยอมไมมี 
 ความหว่ันไหว เมื่อไมมีความหวั่นไหว ก็มีความสงบ เมื่อมคีวามสงบ ก็ไมมี 
 ตัณหาตัวนอมไปสูภพ เมื่อไมมีตัณหาตัวนอมไปสูภพ ก็ไมมีการมาเกิด ไปเกิด 
 เมื่อไมมกีารมาเกิดไปเกิด ก็ไมมีจุติและอุปบัติ เมื่อไมมีจุติและอุปบัติ ก็ไมมี 
 โลกนี้ ไมมีโลกหนา ไมมีระหวางกลางทั้งสองโลก นี่แหละที่สดุแหงทุกข คร้ัน 
 ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาจุนทะ กลาวสอนทานพระฉันนะดวยโอวาท 
 นี้แลว จึงลุกจากอาสนะ หลีกไป ฯ 
      [๗๕๒] คร้ังนั้นแล ทานพระฉันนะ เมื่อทานพระสารีบุตรและทานพระ 
 มหาจุนทะหลีกไปแลวไมนาน ไดหาศาตรามาฆาตัวเสียทนัทีนั้น ทานพระสารีบุตร 
 จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ 
 ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระฉันนะหาศาตรามาฆาตัวเสียแลว ทานจะมีคติ 
 อยางไร มีสัมปรายภพอยางไร ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ฉันนภิกษุพยากรณ ความเปนผูไม 
 ควรตําหนิตอหนาเธอแลวมิใชหรือ ฯ 
      สา. ขาแตพระองคผูเจริญ มีบานในแควนวัชชีนามวาปุพพชิระ ที่หมู 
 บานนั้น ทานพระฉันนะยังมสีกุลมิตร สกุลสหาย และสกุลคนที่คอยตําหนิอยู ฯ 
      [๗๕๓] พ. ดูกรสารีบุตร ฉันนภิกษุยังมีสกุลมิตร สกุลสหาย และ 
 สกุลที่คอยตําหนิอยูก็จริง แตเราหาเรียกบุคคลวา ควรถูกตําหนิดวยเหตุเพียง 
 เทานี้ไม ดูกรสารีบุตร บุคคลใดแล ทิ้งกายนี้และยึดมั่นกายอืน่ บุคคลนั้นเรา 
 เรียกวา ควรถูกตําหนิ ฉันนภิกษุหามีลักษณะนั้นไม ฉันนภิกษุหาศาตรามาฆาตัว 
 อยางไมควรถูกตําหนิ ฯ 



      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระสารีบุตรจึงชื่นชมยินดี 
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                      จบ ฉันโนวาทสูตร ที่ ๒ 
                      ----------------- 
                     ๓. ปุณโณวาทสูตร (๑๔๕) 
      [๗๕๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระปุณณะออกจากทีห่ลีก- 
 *เรนในเวลาเยน็ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยงัที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูม-ี 
 *พระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูม-ี 
 *พระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดสั่งสอนขาพระ 
 องค ดวยพระโอวาทยอๆ พอที่ขาพระองคไดสดับธรรมของพระผูมีพระภาคแลว 
 จะเปนผูๆ เดยีวหลีกออก ไมประมาท มีความเพียร สงตนไปในธรรมอยู ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณะ ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี 
 เราจักกลาวตอไป ทานปุณณะทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๗๕๕] พระผูมีพระภาคจงึไดตรัสดังนี้วา ดูกรปุณณะ มรูีปที่รูไดดวย 
 จักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ัง 
 แหงความกําหนัดอยูแล ถาภิกษุเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดวยความติดใจรูปน้ัน 
 นันทิยอมเกิดขึ้นแกเธอผูเพลดิเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดวยความติดใจรูปน้ันได 
 เพราะนันทิเกดิ เราจึงกลาววา ทุกขเกิดนะ ปณุณะ ฯ 
         ดูกรปุณณะ มีเสยีงที่รูไดดวยโสต ... 
         ดูกรปุณณะ มีกลิ่นที่รูไดดวยฆานะ ... 
         ดูกรปุณณะ มีรสที่รูไดดวยชิวหา ... 
         ดูกรปุณณะ มีโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย ... 
         ดูกรปุณณะ มีธรรมารมณที่รูไดดวยมโน อันนาปรารถนา นาใคร นา 
 พอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดอยูแล ถาภิกษุ 
 เพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดวยติดใจธรรมารมณนั้น นันทิยอมเกิดแกเธอผู 
 เพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดวยความติดใจธรรมารมณนั้นได เพราะเหตุคือนันทิ 
 เกิด เราจึงกลาววา ทุกขเกิดนะ ปุณณะ ฯ 
      [๗๕๖] ดูกรปุณณะ มีรูปทีรู่ไดดวยจักษุ อนันาปรารถนา นาใคร นา 
 พอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดอยูแล ถาภิกษุไม 
 เพลิดเพลิน ไมพูดถึง ไมดํารงอยูดวยความติดใจรูปน้ัน นันทิของเธอผูไมเพลิด 
 เพลิน ไมพูดถึง ไมดํารงอยูดวยความติดใจรูปน้ัน ยอมดับไป เพราะนันทิดบั 



 เราจึงกลาววา ทุกขดับนะ ปุณณะ ฯ 
         ดูกรปุณณะ มีเสยีงที่รูไดดวยโสต ... 
         ดูกรปุณณะ มีกลิ่นที่รูไดดวยฆานะ ... 
         ดูกรปุณณะ มีรสที่รูไดดวยชิวหา ... 
         ดูกรปุณณะ มีโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย ... 
         ดูกรปุณณะ มีธรรมารมณที่รูไดดวยมโน อันนาปรารถนา นาใคร นา 
 พอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดอยูแล ถาภิกษุ 
 ไมเพลิดเพลิน ไมพูดถึง ไมดํารงอยูดวยความติดใจธรรมารมณนั้น นันทิของเธอ 
 ผูไมเพลิดเพลนิ ไมพูดถึง ไมดํารงอยูดวยความติดใจธรรมารมณนั้น ยอมดบัไป 
 เพราะนันทิดับ เราจึงกลาววา ทุกขดับนะ ปุณณะ ฯ 
      ดูกรปุณณะ ก็เธออันเรากลาวสอนดวยโอวาทยอๆ นี้แลว จักอยูใน 
 ชนบทไหน ฯ 
      ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอันพระผูมีพระภาคทรงส่ังสอนดวย 
 โอวาทยอๆ นี้แลว มีชนบทชื่อสุนาปรันตะ เปนที่ที่ขาพระองคจักไปอยู ฯ 
      [๗๕๗] พ. ดูกรปุณณะ พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทดุรายหยาบชา 
 นัก ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา จักบริภาษเธอ เธอจักมีความคิด 
 อยางไรในมนุษยพวกน้ัน ฯ 
      ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา จัก 
 บริภาษขาพระองค ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา พวกมนุษยชาว 
 สุนาปรันตชนบทนี้ ยังดีนักหนาที่ไมใหการประหารเราดวยฝามือ ขาแตพระผูม-ี 
 *พระภาคผูสุคต ขาพระองคมีความคิดในมนษุยพวกน้ันอยางนี้ ฯ 
      [๗๕๘] พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักใหการ 
 ประหารเธอดวยฝามือ เธอจกัมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกน้ัน ฯ 
      ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการ 
 ประหารขาพระองคดวยฝามอื ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนีว้า พวก 
 มนุษยชาวสุนาปรันตชนบทน้ี ยังดีนักหนาที่ไมใหการประหารเราดวยกอนดนิ 
 ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต ขาพระองคจักมีความคิดในมนุษยพวกน้ันอยางนี้ ฯ 
      [๗๕๙] พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการ 
 ประหารเธอดวยกอนดิน เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกน้ัน ฯ 
      ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการ 
 ประหารขาพระองคดวยกอนดิน ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา 
 พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทน้ี ยังดีหนักหนาที่ไมใหการประหารเราดวยทอนไม 
 ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต ขาพระองคจักมีความคิดในมนุษยพวกน้ันอยางนี้ ฯ 



      [๗๖๐] พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการ 
 ประหารเธอดวยทอนไม เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกน้ัน ฯ 
      ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการ 
 ประหารขาพระองคดวยทอนไม ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนี้วา พวก 
 มนุษยชาวสุนาปรันตชนบทน้ี ยังดีนักหนาที่ไมใหการประหารเราดวยศาตรา 
 ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต ขาพระองคจักมีความคิดในมนุษยพวกน้ัน อยางนี้ ฯ 
      [๗๖๑] พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการ 
 ประหารเธอดวยศาตรา เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกน้ัน ฯ 
      ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักใหการ 
 ประหารขาพระองคดวยศาตรา ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนีว้า พวก 
 มนุษยชาวสุนาปรันตชนบทน้ี ยังดีนักหนาที่ไมปลิดชีพเราเสียดวยศาตราอันคม 
 ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต ขาพระองคจักมีความคิดในมนุษยพวกน้ันอยางนี้ ฯ 
      [๗๖๒] พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักปลิดชีพ 
 เธอเสยีดวยศาตราอันคม เธอจักมีความคิดอยางไรในมนุษยพวกน้ัน ฯ 
      ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักปลิดชีพ 
 ขาพระองคดวยศาสตราอันคม ขาพระองคจักมีความคิดในพวกเขาอยางนีว้า มีเหลา- 
 *สาวกของพระผูมีพระภาค ที่อึดอัดเกลยีดชังรางกายและชีวิต พากันแสวงหา 
 ศาตราสังหารชีพอยูแล เราไมตองแสวงหาส่ิงดังนั้นเลย ก็ไดศาตราสังหารชีพแลว 
 ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต ขาพระองคจักมีความคิดในมนุษยพวกน้ันอยางนี้ ฯ 
      [๗๖๓] พ. ดีละๆ ปุณณะ เธอประกอบดวยทมะและอุปสมะดังนี้แลว 
 จักอาจเพ่ือจะอยูในสุนาปรันตชนบทไดแล ดูกรปุณณะ เธอจงสําคัญกาลที่ควร 
 ในบัดน้ีเถิด ฯ 
      คร้ังนั้นแล ทานพระปุณณะยินดีอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค 
 แลว ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคทําประทักษิณ แลวเก็บเสนาสนะ 
 ถือบาตรจีวรเดินทางจาริกไปยังที่ต้ังสุนาปรันตชนบท เมื่อจาริกไปโดยลาํดับ 
 ไดลุถึงสุนาปรันตชนบทแลว ฯ 
      [๗๖๔] เปนอันวา ทานพระปุณณะอยูในสนุาปรันตชนบทนั้น คร้ังนั้น 
 แล ทานพระปุณณะไดใหพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทกลับใจแสดงตนเปน 
 อุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน ภายในพรรษาน้ันเอง กลับใจแสดงตนเปนอุบาสิกา 
 ประมาณ ๕๐๐ คน ภายในพรรษาน้ันเอง และตัวทานไดทําใหแจงซ่ึงวิชชา ๓ 
 ภายในพรรษานั้นเหมือนกัน คร้ันสมัยตอมา ทานไดปรินิพพานแลว ฯ 
      คร้ังนั้นแล ภิกษุมากดวยกนัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยงัที่ประทับ แลว 
 ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว 



 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดงันี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ กุลบุตรชื่อปุณณะที ่
 พระผูมีพระภาคทรงส่ังสอนดวยพระโอวาทยอๆ นั้น ทํากาละเสียแลว เธอมีคติ 
 เปนอยางไร มสีัมปรายภพเปนอยางไร ฯ 
      [๗๖๕] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุณณกุลบุตร เปนบัณฑิต ไดบรรลุธรรม 
 สมควรแกธรรมแลว ทั้งไมใหเราลําบากเพราะเหตุแหงธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ปุณณกุลบุตรปรินิพพานแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                      จบ ปุณโณวาทสูตร ที่ ๓ 
                      ----------------- 
                     ๔. นันทโกวาทสูตร (๑๔๖) 
      [๗๖๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระมหาปชาบดีโคตมี 
 พรอมดวยภิกษุณีประมาณ ๕๐๐ รูป เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ ถวาย- 
 *อภิวาทพระผูมีพระภาคแลว ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอยืนเรียบรอยแลว 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดงันี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจง 
 ทรงโอวาทส่ังสอนพวกภิกษุณี จงรับส่ังแสดงธรรมแกพวกภิกษุณีเถิด ฯ 
      [๗๖๗] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุผูเถระทั้งหลาย ยอมโอวาทพวกภิกษุณี 
 โดยเปนเวรกัน แตทานพระนันทกะ ไมปรารถนาจะโอวาทพวกภิกษุณีโดยเปน 
 เวรกัน ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคจึงตรัสถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท 
 วันนี้ เวรโอวาทภิกษุณีโดยเปนเวรกัน ของใครหนอแล ฯ 
      ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุทั้งปวงทําเวร 
 โอวาทภิกษุณีโดยเปนเวรกันหมดแลว แตทานพระนันทกะรูปน้ี ไมปรารถนาจะ 
 โอวาทพวกภิกษุณีโดยเปนเวรกัน ตอนั้นพระผูมีพระภาคจึงตรัสกะทานพระนันทกะ 
 วา ดูกรนันทกะ เธอจงโอวาทส่ังสอนพวกภิกษุณี ดูกรพราหมณ เธอจงกลาว 
 แสดงธรรมกถาแกพวกภิกษุณีเถิด ทานพระนันทกะทูลรับพระผูมีพระภาควา 
 ชอบแลว พระพุทธเจาขา แลวนุงสบงทรงบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนคร- 
 *สาวัตถีในเวลาเชา คร้ันกลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหารแลว เขาไปยัง 
 วิหารราชการามแตรูปเดียว ภิกษุณีเหลานั้นไดเห็นทานพระนันทกะเดินมาแตไกล 
 พากันแตงต้ังอาสนะและต้ังน้ําสําหรับลางเทาไว ทานพระนันทกะน่ังบนอาสนะ 
 ที่แตงต้ังไวแลว จึงลางเทา แมภิกษุณีเหลานั้น ก็ถวายอภิวาททานพระนันทกะ 
 แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 



      [๗๖๘] พอน่ังเรียบรอยแลว ทานพระนันทกะไดกลาวดังนี้วา ดูกร 
 นองหญิงทั้งหลาย จักตองมีขอสอบถามกันแล ในขอสอบถามน้ัน นองหญิง 
 ทั้งหลายรูอยู พึงตอบวารู ไมรูอยู ก็พึงตอบวาไมรู หรือนองหญิงรูปใด มีความ 
 เคลือบแคลงสงสัย นองหญิงรูปน้ัน พึงทวนถามขาพเจาในเรื่องนั้นวา ขาแตทาน 
 ผูเจริญ ขอนี้เปนอยางไร ขอนีม้ีเนื้อความอยางไร ฯ 
      ภิกษุณีเหลานั้นกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พวกดิฉันยอมพอใจ ยินด ี
 ตอพระผูเปนเจานันทกะ ดวยเหตุที่พระผูเปนเจานันทกะ ปวารณาแกพวกดิฉัน 
 เชนนี้ ฯ 
      [๗๖๙] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 จักษุเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 โสตเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. ฆานะเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. ชิวหาเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. กายเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. มโนเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 



      ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ 
 ตามความเปนจริงวา อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเทีย่ง แมเพราะเหตุนี้ เจาขา ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวย 
 ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล ฯ 
      [๗๗๐] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน รูปเทีย่งหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เสียง 
 เที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. กลิ่นเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. รสเท่ียงหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. โผฏฐัพพะเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ธรรมารมณเทีย่งหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ 
 ตามความเปนจริงวา อายตนะภายนอก ๖ ของเราไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้ 
 เจาขา ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวย 



 ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล ฯ 
      [๗๗๑] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน จักษุวิญญาณเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 โสตวิญญาณเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. ฆานวิญญาณเท่ียงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. ชิวหาวิญญาณเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. กายวิญญาณเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. มโนวิญญาณเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ 
 ตามความเปนจริงวา หมวดวิญญาณ ๖ ของเราไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้ เจาขา ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวย 
 ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล ฯ 
      [๗๗๒] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปนํ้ามันกําลัง 
 ติดไฟอยู มีน้ํามันก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสก็ไมเทีย่ง แปรปรวน 
 ไปเปนธรรมดา เปลวไฟก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา แสงสวางก็ไม 



 เที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ผูใดกลาวอยางนี้วา 
 ประทีปนํ้ามันที่กําลังติดไฟอยูโนน มีน้ํามันก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
 ไสก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เปลวไฟก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปน 
 ธรรมดา แตวาแสงสวางของประทีปน้ันแล เทีย่ง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมี 
 ความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ผูที่กลาวนั้นชื่อวาพึงกลาวชอบหรือหนอแล ฯ 
      ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะประทีปน้ํามันที่กําลังติดไฟอยูโนน 
 มีน้ํามันก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปน 
 ธรรมดา เปลวไฟก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา แสงสวางของประทีปน้ัน 
 ก็ตองไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เชนกัน ฯ 
      [๗๗๓] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคลใด 
 พึงกลาวอยางนี้วา อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเที่ยง แตเราอาศัยอายตนะ 
 ภายในเสวยเวทนาใด เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม 
 เวทนานั้น เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
 บุคคลผูกลาวอยางนั้น ชื่อวากลาวชอบหรือหนอแล ฯ 
      ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะเวทนาทีเ่กิดแตอายตนะภายในนั้นๆ 
 อาศัยปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายในนั้นๆ แลว จึงเกิดขึ้นได เพราะปจจัยที่เกิดแต 
 อายตนะภายในน้ันๆ ดับ เวทนาที่เกิดแตอายตนะภายในนั้นๆ จึงดับไป ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวย 
 ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล ฯ 
      [๗๗๔] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมใหญมีแกนต้ัง 
 อยู มีรากก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไมเที่ยง แปรปรวนไป 
 เปนธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เงาก็ไมเทีย่ง 
 แปรปรวนไปเปนธรรมดา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา ตนไม 
 ใหญ มีแกนต้ังอยูโนน มีรากกไ็มเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไม 
 เที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
 แตวาเงาของตนไมนั้นแล เทีย่ง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวน 
 ไปเปนธรรมดา ผูที่กลาวอยูนัน้ชื่อวาพึงกลาวชอบหรือหนอแล ฯ 
      ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 



      ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะตนไมใหญ มีแกนต้ังอยูโนน มีราก 
 ก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
 กิ่งและใบก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เงาของตนไม ก็ตองไมเทีย่ง 
 แปรปรวนไปเปนธรรมดา เชนกัน ฯ 
      [๗๗๕] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคลใดพึง 
 กลาวอยางนี้วา อายตนะภายนอก ๖ ของเรา ไมเที่ยง แตเราอาศัยอายตนะภาย 
 นอกเสวยเวทนาใด เปนสุขกต็าม เปนทุกขกต็าม มิใชทุกขมใิชสุขก็ตาม 
 เวทนานั้น เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
 บุคคลผูกลาวนั้นชื่อวา กลาวชอบหรือหนอแล ฯ 
      ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะเวทนาทีเ่กิดแตอายตนะภายนอกน้ันๆ 
 อาศัยปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายนอกน้ันๆ แลว จึงเกิดขึ้นได เพราะปจจัยที่ 
 เกิดแตอายตนะภายนอกน้ันๆ ดับ เวทนาที่เกดิแตอายตนะภายนอกนั้นๆ จึง 
 ดับไป ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวย 
 ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล ฯ 
      [๗๗๖] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมือนคนฆาโค หรือ 
 ลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด ฆาโคแลว ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค แยกสวน 
 เนื้อขางใน แยกสวนหนังขางนอกไว ในสวนเน้ือนั้น สวนใดเปนเนื้อล่ําใน 
 ระหวาง เอ็นในระหวาง เคร่ืองผูกในระหวาง ก็ใชมีดแลโคอนัคมเถือ แล 
 ควานสวนน้ันๆ คร้ันแลวคลี่สวนหนังขางนอกออก เอาปดโคน้ันไว แลวกลาว 
 อยางนี้วา โคตัวน้ีประกอบดวยหนังผืนนี้ เหมือนอยางเดิมนั่นเอง ดูกรนองหญิง 
 ทั้งหลาย คนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผูกลาวนั้นชื่อวา กลาวชอบหรือ 
 หนอแล ฯ 
      ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะคนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโค 
 ผูฉลาดโนน ฆาโคแลว ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค แยกสวนเนื้อขางใน 
 แยกสวนหนังขางนอกไว ในสวนเน้ือนั้น สวนใดเปนเนือ้ล่าํในระหวาง เอ็นใน 
 ระหวาง เคร่ืองผูกในระหวาง ก็ใชมีดแลโคอนัคมเถือ แล ควานสวนน้ันๆ 
 คร้ันแลวคลี่สวนหนังขางนอกออก เอาปดโคนั้นไว แมเขาจะกลาวอยางนี้วา โค 
 ตัวน้ีประกอบดวยหนังผืนนี้ เหมือนอยางเดมินั่นเอง ก็จริง ถึงกระนั้นแล โค 



 นั้นก็แยกกันแลวจากหนังผืนนั้น ฯ 
      [๗๗๗] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เราเปรียบอุปมานี้เพ่ือใหเขาใจเน้ือ 
 ความชัด เนื้อความในอุปมานัน้ มีดังตอไปนี้ ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ขอวาสวน 
 เนื้อขางในน้ัน เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ สวนหนังขางนอกน้ัน เปนชื่อของ 
 อายตนะภายนอก ๖ เนื้อล่ําในระหวาง เอ็นในระหวาง เคร่ืองผูกในระหวาง นั้น 
 เปนชื่อของนันทิราคะ มีดแลโคอันคมน้ัน เปนชื่อของปญญาอันประเสริฐ ซ่ึง 
 ใชเถือ แล ควานกิเลสในระหวาง สัญโญชนในระหวาง เคร่ืองผูกใน 
 ระหวางได ฯ 
      [๗๗๘] ดูกรนองหญิงทั้งหลาย โพชฌงคทีภิ่กษุเจริญแลว ทําใหมาก 
 แลว เปนเหตุ ยอมเขาถึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะทั้งหลายส้ินไป ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู เหลานี้ มี 
 ๗ อยางแล ๗ อยางเปนไฉน ดูกรนองหญิงทั้งหลาย คือ ภิกษุในพระธรรม 
 วินัยนี้ 
      (๑) ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
 อันนอมไปเพ่ือความปลดปลอย 
      (๒) ยอมเจริญธัมมวิจยสมัโพชฌงค ... 
      (๓) ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ... 
      (๔) ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค ... 
      (๕) ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ... 
      (๖) ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ... 
      (๗) ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย 
 นิโรธ อันนอมไปเพ่ือความปลดปลอย ดกูรนองหญิงทั้งหลาย เหลานี้แล 
 โพชฌงค ๗ ที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว เปนเหตุ ยอมเขาถึงเจโตวิมุติ 
 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ทําใหแจงเพราะรู 
 ยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู ฯ 
      [๗๗๙] คร้ันทานพระนันทกะกลาวสอนภิกษุณีเหลานั้นดวยโอวาทน้ีแลว 
 จึงสงไปดวยคาํวา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจงไปเถิด สมควรแกเวลา 
 แลว ลําดับน้ัน ภิกษุณีเหลานั้น ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระนันทกะแลว 
 ลุกจากอาสนะ อภิวาททานพระนันทกะ กระทําประทักษิณ เขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาคยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 พอยืนเรียบรอยแลว พระผูมพีระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุณีทั้งหลาย พวก 
 เธอจงไปเถิด สมควรแกเวลาแลว ตอนั้น ภิกษุณีเหลานั้นไดถวายอภิวาทพระผูม ี
 พระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ 



      [๗๘๐] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาค เมื่อภิกษุณีเหลานั้นหลีกไปแลว 
 ไมนาน ไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทุกวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา 
 นั้น ชนเปนอันมากไมมีความเคลือบแคลง หรือสงสัยวา ดวงจันทรพรองหรือ 
 เต็มหนอ แตแทที่จริง ดวงจันทรก็ยังพรองอยูทีเดยีว ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุณีเหลานั้น ยอมเปนผูชืน่ชมธรรมเทศนาของนันทกะ ทั้งๆ ที่ยังไมมคีวาม 
 ดําริบริบูรณเลย ฉันนั้นเหมือนกันแล ในลําดบัน้ัน พระผูมีพระภาคไดตรัส 
 กะทานพระนันทกะวา ดูกรนันทกะ ถาเชนนัน้ วันพรุงนี้เธอก็พึงกลาวสอน 
 ภิกษุณีเหลานั้นดวยโอวาทนัน้เหมือนกัน ทานพระนันทกะทูลรับพระผูมีพระภาควา 
 ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๗๘๑] คร้ังนั้นแล ทานพระนันทกะ พอลวงราตรีนั้นไปแลว ถึงเวลา 
 เชา จึงนุงสบงทรงบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี คร้ันกลับจาก 
 บิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหารแลว เขาไปยังวิหารราชการามแตรูปเดียว ภิกษุณี 
 เหลานั้นไดเห็นทานพระนันทกะเดินมาแตไกล จึงพากันแตงต้ังอาสนะและต้ังน้ํา 
 ลางเทาไว ทานพระนันทกะนั่งบนอาสนะท่ีแตงต้ังไวแลว จึงลางเทา แมภิกษุณี 
 เหลานั้นก็อภิวาททานพระนันทกะแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๗๘๒] พอน่ังเรียบรอยแลว ทานพระนันทกะไดกลาวดังนี้วา ดูกร 
 นองหญิงทั้งหลาย จักตองมีขอสอบถามกันแล ในขอสอบถามน้ัน นองหญิง 
 ทั้งหลายรูอยู พึงตอบวารู ไมรูอยู ก็พึงตอบวาไมรู หรือนองหญิงรูปใด มีความ 
 เคลือบแคลงสงสัยนองหญิงรูปน้ัน พึงทวนถามขาพเจาในเร่ืองนั้นวา ขาแตทาน 
 ผูเจริญ ขอนี้เปนอยางไร ขอนีม้ีเนื้อความอยางไรเถิด ฯ 
      ภิกษุณีเหลานั้นกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พวกดิฉันยอมพอใจ ยินด ี
 ตอพระผูเปนเจานันทกะ ดวยเหตุที่พระผูเปนเจานันทกะปวารณาแกพวกดิฉัน 
 เชนนี้ ฯ 
      [๗๘๓] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปน 
 ไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสต 
 เที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 



      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. ฆานะเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. ชิวหาเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. กายเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. มโนเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ 
 ตามความเปนจริงวา อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเทีย่ง แมเพราะเหตุนี้ เจาขา ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวย 
 ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล ฯ 
      [๗๘๔] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปน 
 ไฉน รูปเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เสียง 
 เที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. กลิ่นเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. รสเท่ียงหรือไมเที่ยง ฯ 



      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. โผฏฐัพพะเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. ธรรมารมณเทีย่งหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ 
 ตามความเปนจริงวา อายตนะภายนอก ๖ ของเรา ไมเทีย่ง แมเพราะเหตุนี้ 
 เจาขา ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวย 
 ปญญาชอบ ตามเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล ฯ 
      [๗๘๕] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปน 
 ไฉน จักษุวิญญาณเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสต 
 วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. ฆานวิญญาณเท่ียงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. ชิวหาวิญญาณเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 
      น. กายวิญญาณเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯลฯ 



      น. มโนวิญญาณเที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ภิกษุณี. ไมเที่ยง เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ภิกษุณี. เปนทุกข เจาขา ฯ 
      น. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ภิกษุณี. ไมควรเลย เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิกษุณี. เพราะเมื่อกอน พวกดิฉันมิไดเห็นขอนั้นดีดวยปญญาชอบ 
 ตามความเปนจริงวา หมวดวิญญาณ ๖ ของเรา ไมเที่ยง แมเพราะเหตุนี้ เจาขา ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวย 
 ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล ฯ 
      [๗๘๖] ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมอืนประทีปนํ้ามนักําลังติดไฟ 
 อยู มีน้ํามันก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไป 
 เปนธรรมดา เปลวไฟก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา แสงสวางก็ไมเทีย่ง 
 แปรปรวนไปเปนธรรมดา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ผูใดกลาวอยางนี้วา ประทีป 
 น้ํามันที่กําลังติดไฟอยูโนน มนี้ํามันก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสก็ 
 ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เปลวไฟกไ็มเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
 แตวาแสงสวางของประทีปน้ันแล เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปร- 
 *ปรวนไปเปนธรรมดา ผูที่กลาวนั้นชื่อวา พึงกลาวชอบหรือหนอแล ฯ 
      ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะอะไร ฯ 
      ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะประทีปน้ํามันที่กําลังติดไฟอยูโนน 
 มีน้ํามันก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ไสก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปน 
 ธรรมดา เปลวไฟก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา แสงสวางของประทีปน้ัน 
 ก็ตองไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เชนกัน ฯ 
      [๗๘๗] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคลใด 
 พึงกลาวอยางนี้วา อายตนะภายใน ๖ ของเรา ไมเที่ยง แตเราอาศัยอายตนะ 
 ภายในเสวยเวทนาใด เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม 
 เวทนานั้น เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
 บุคคลผูกลาวนั้น ชื่อวากลาวชอบหรือหนอแล ฯ 
      ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 



      ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะเวทนาทีเ่กิดแตอายตนะภายในนั้นๆ 
 อาศัยปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายในนั้นๆ แลว จึงเกิดขึ้นได เพราะปจจัยที่เกิด 
 แตอายตนะภายในนั้นๆ ดับ เวทนาที่เกดิแตอายตนะภายในนัน้ๆ จึงดับไป ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวย 
 ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล ฯ 
      [๗๘๘] ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมอืนตนไมใหญมีแกนต้ังอยู 
 มีรากก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปน 
 ธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เงากไ็มเทีย่ง แปรปรวน 
 ไปเปนธรรมดา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา ตนไมใหญมีแกน 
 ต้ังอยูโนน มีรากก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไมเทีย่ง แปรปรวน 
 ไปเปนธรรมดา กิ่งและใบก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา แตวาเงาของ 
 ตนไมนั้นแล เที่ยง ยั่งยืน เปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
 ผูที่กลาวนั้น ชือ่วาพึงกลาวชอบหรือหนอแล ฯ 
      ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะตนไมใหญ มีแกนต้ังอยูโนน มีราก 
 ก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา ลําตนก็ไมเทีย่ง แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
 กิ่งและใบก็ไมเที่ยง แปรปรวนไปเปนธรรมดา เงาของตนไมนั้น ก็ตองไมเทีย่ง 
 แปรปรวนไปเปนธรรมดาเชนกัน ฯ 
      [๗๘๙] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล บุคคลใด 
 พึงกลาวอยางนี้วา อายตนะภายนอก ๖ ของเรา ไมเที่ยง แตเราอาศัยอายตนะ 
 ภายนอกเสวยเวทนาใด เปนสขุก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม 
 เวทนานั้น เที่ยง ยั่งยืนเปนไปติดตอ ไมมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
 บุคคลผูกลาวนั้น ชื่อวากลาวชอบหรือหนอแล ฯ 
      ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะเวทนาทีเ่กิดแตอายตนะภายนอกน้ันๆ 
 อาศัยปจจัยที่เกิดแตอายตนะภายนอกน้ันๆ แลว จึงเกิดขึ้นได เพราะปจจัยที่ 
 เกิดแตอายตนะภายนอกน้ันๆ ดับ เวทนาที่เกดิแตอายตนะภายนอกนั้นๆ 
 จึงดับไป ฯ 
      น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ถูกละๆ พระอริยสาวกผูเห็นเร่ืองนี้ดวย 
 ปญญาชอบ ตามความเปนจริง ยอมมีความเห็นอยางนี้แล ฯ 
      [๗๙๐] ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เปรียบเหมอืนคนฆาโค หรือลูกมือของ 



 คนฆาโคผูฉลาด ฆาโคแลว ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค แยกสวนเน้ือขางใน 
 แยกสวนหนังขางนอกไว ในสวนเน้ือนั้น สวนใดเปนเนือ้ล่าํในระหวาง เอ็นใน 
 ระหวาง เคร่ืองผูกในระหวาง ก็ใชมีดแลโคอนัคมเถือ แล ควานสวนน้ันๆ 
 คร้ันแลวคลี่สวนหนังขางนอกออก เอาปดโคนั้นไว แลวกลาวอยางนี้วา โคตัวน้ี 
 ประกอบดวยหนังผืนนี้ เหมือนอยางเดิมนัน้เอง ดูกรนองหญิงทั้งหลาย คนฆาโค 
 หรือลูกมือของคนฆาโคผูกลาวนั้น ชื่อวากลาวชอบหรือหนอแล ฯ 
      ภิกษุณี. หามิได เจาขา ฯ 
      น. นั่นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิกษุณี. ขาแตทานผูเจริญ เพราะคนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผู 
 ฉลาดโนน ฆาโคแลว ใชมีดแลโคอันคมชําแหละโค แยกสวนเนื้อขางใน 
 แยกสวนหนังขางนอกไว ในสวนเน้ือนั้น สวนใดเปนเนือ้ล่าํในระหวาง เอ็นใน 
 ระหวาง เคร่ืองผูกในระหวาง ก็ใชมีดแลโคอนัคมเถือ แล ควานสวนน้ันๆ 
 คร้ันแลวคลี่สวนหนังขางนอกออก เอาปดโคนั้นไว แมเขาจะกลาวอยางนี้วา โคตัว 
 นี้ประกอบดวยหนังผืนนี้ เหมือนอยางเดิมนั่นเอง ก็จริง ถึงกระนั้นแล โคนั้นก็ 
 แยกกันแลวจากหนังผืนนั้น ฯ 
      [๗๙๑] น. ดูกรนองหญิงทั้งหลาย เราเปรียบอุปมานี้เพ่ือใหเขาใจเน้ือ 
 ความชัด เนื้อความในอุปมานัน้ มีดังตอไปนี้ ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ขอวาสวน 
 เนื้อขางในน้ัน เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ สวนหนังขางนอกน้ัน เปนชื่อของ 
 อายตนะภายนอก ๖ เนื้อล่ําในระหวาง เอ็นในระหวาง เคร่ืองผูกในระหวาง นั้น 
 เปนชื่อของนันทิราคะ มีดแลโคอันคมน้ัน เปนชื่อของปญญาอันประเสริฐ ซ่ึง 
 ใชเถือ แล ควานกิเลสในระหวาง สัญโญชนในระหวาง เคร่ืองผูกใน 
 ระหวางได ฯ 
      [๗๙๒] ดูกรนองหญิงทั้งหลาย โพชฌงคทีภิ่กษุเจริญแลว ทําใหมาก 
 แลว เปนเหตุ ยอมเขาถึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะทั้งหลายส้ินไป ทําใหแจงเพราะรูยิ่ง ดวยตนเองในปจจุบันอยู เหลานี้ 
 มี ๗ อยางแล ๗ อยางเปนไฉน ดูกรนองหญิงทั้งหลาย คือ ภิกษุในพระธรรม 
 วินัยนี้ 
      (๑) ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
 อันนอมไปเพ่ือความปลดปลอย 
      (๒) ยอมเจริญธัมมวิจยสมัโพชฌงค ... 
      (๓) ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ... 
      (๔) ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค ... 
      (๕) ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ... 



      (๖) ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ... 
      (๗) ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัย 
 นิโรธ อันนอมไปเพ่ือความปลดปลอย ดกูรนองหญิงทั้งหลาย เหลานี้แล 
 โพชฌงค ๗ ที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวเปนเหตุ ยอมเขาถึงเจโตวิมุติ 
 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ทําใหแจงเพราะรูยิ่ง 
 ดวยตนเองในปจจุบันอยู ฯ 
      [๗๙๓] คร้ันทานพระนันทกะกลาวสอนภิกษุณีเหลานั้นดวยโอวาทน้ีแลว 
 จึงสงไปดวยคาํวา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พวกทานจงไปเถิด สมควรแกเวลาแลว 
 ลําดับน้ัน ภิกษุณีเหลานั้น ยินดีอนุโมทนาภาษิตของทานพระนันทกะแลว ลุกจาก 
 อาสนะ อภิวาททานพระนันทกะ กระทําประทักษิณ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ยังที่ประทับ แลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอ 
 ยืนเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุณีทั้งหลาย พวกเธอ 
 จงไปเถิด สมควรแกเวลาแลว ตอนั้น ภิกษุณีเหลานั้นไดถวายอภิวาทพระผูมี- 
 *พระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ 
      [๗๙๔] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาค เมื่อภิกษุณีเหลานั้นหลีกไปแลว 
 ไมนาน ไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทุกวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา 
 นั้น ชนเปนอันมากไมมีความเคลือบแคลง หรือสงสัยวา ดวงจันทรพรองหรือ 
 เต็มหนอ แตแทที่จริง ดวงจันทรก็เต็มแลวทีเดียว ฉันใด ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุณีเหลานั้นยอมเปนผูชื่นชมธรรมเทศนาของนันทกะ ทั้งๆ ที่มีความดาํริ 
 บริบูรณแลว ฉันนั้นเหมือนกนัแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีทั้ง ๕๐๐ รูป 
 นั้น รูปสุดทายยังเปนถึงพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา แนนอนที่ 
 จะตรัสรูในเบ้ืองหนา ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                      จบ นันทโกวาทสูตร ที่ ๔ 
                      ------------------ 
                    ๕. จูฬราหุโลวาทสูตร (๑๔๗) 
      [๗๙๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรง 
 หลีกเรนประทับอยูในที่รโหฐาน ไดเกิดพระปริวิตกทางพระหฤทัยขึ้นอยางนี้วา 
 ราหุลมีธรรมที่บมวิมุตติแกกลาแลวแล ถากระไร เราพึงแนะนําราหุลในธรรมที่สิ้น 
 อาสวะยิ่งขึ้นเถิด ฯ 



      [๗๙๖] ตอนั้น พระผูมีพระภาคทรงครองสบง ทรงบาตรจีวรเสด็จเขา 
 ไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีในเวลาเชา คร้ันเสด็จกลับจากบิณฑบาต ภาย 
 หลังเวลาพระกระยาหารแลว ไดตรัสกะทานพระราหุลวา ดูกรราหุล เธอจง 
 ถือผารองนั่ง เราจักเขาไปยังปาอันธวัน เพ่ือพักผอนกลางวนักัน ทานพระราหุล 
 ทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา แลวจึงถือผารองนั่งติดตาม 
 พระผูมีพระภาคไป ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค ก็สมัยนั้นแล เทวดาหลายพันตนได 
 ติดตามพระผูมีพระภาคไปดวยทราบวา วันนี้ พระผูมีพระภาคจักทรงแนะนําทาน 
 พระราหุลในธรรมที่สิ้นอาสวะยิ่งขึ้น คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาถึงปา 
 อันธวันแลว จึงประทับน่ัง ณ อาสนะที่ทานพระราหุลแตงต้ัง ณ ควงไมแหงหนึ่ง 
 แมทานพระราหุลก็ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๗๙๗] พอน่ังเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรราหุล 
 เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน จักษุเทีย่งหรือไมเที่ยง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๗๙๘] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง 
 หรือไมเที่ยง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๗๙๙] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุวิญญาณ 
 เที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 



      ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๘๐๐] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จกัษุสัมผัส 
 เที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่จะ 
 ตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ร. ไมควรเลยพระพุทธเจาขา ฯ 
      [๘๐๑] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนา 
 สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยัแมนั้น เทีย่งหรือ 
 ไมเที่ยง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๘๐๒] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสตะเท่ียง 
 หรือไมเที่ยง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯลฯ 
      พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ฆานะเท่ียงหรือ 
 ไมเที่ยง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯลฯ 
      พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ชิวหาเทีย่งหรือ 
 ไมเที่ยง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯลฯ 
      พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน กายเที่ยงหรือไม 
 เที่ยง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯลฯ 
      [๘๐๓] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มโนเที่ยง 
 หรือไมเที่ยง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 



      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๘๐๔] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมารมณ 
 เที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๘๐๕] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มโนวิญญาณ 
 เที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๘๐๖] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มโนสัมผัส 
 เที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 
      ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ 
 ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ร. ไมควรเลย พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๘๐๗] พ. ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนา สัญญา 
 สังขาร วิญญาณ ที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย แมนั้น เที่ยงหรือไมเทีย่ง ฯ 
      ร. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ฯ 



      ร. เปนทุกข พระพุทธเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือที่ 
 จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      ร. ไมควร พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๘๐๘] พ. ดูกรราหุล อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือ 
 หนายแมในจักษุ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป ยอมเบ่ือหนายแมในจักษุวิญญาณ ยอม 
 เบ่ือหนายแมในจักษุสัมผัส ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยน้ัน ฯ 
         ยอมเบ่ือหนายแมในโสตะ ยอมเบ่ือหนายแมในเสียง ... 
         ยอมเบ่ือหนายแมในฆานะ ยอมเบ่ือหนายแมในกลิ่น ... 
         ยอมเบ่ือหนายแมในชิวหา ยอมเบ่ือหนายแมในรส ... 
         ยอมเบ่ือหนายแมในกาย ยอมเบ่ือหนายแมในโผฏฐัพพะ ... 
         ยอมเบ่ือหนายแมในมโน ยอมเบ่ือหนายแมในธรรมารมณ ยอมเบ่ือ 
 หนายแมในมโนวิญญาณ ยอมเบ่ือหนายแมในมโนสัมผัส ยอมเบ่ือหนายแมใน 
 เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยน้ัน ฯ 
      เมื่อเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อ 
 หลุดพนแลว ยอมมีญาณรูวา หลุดพนแลว และทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้ 
 มิไดมี ฯ 
      [๘๐๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระราหุลจึงชื่นชม 
 ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
      ก็แหละเมื่อพระผูมีพระภาคตรัสคําเปนไวยากรณนี้อยู จติของทานพระ- 
 *ราหุลหลุดพนแลวจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือมั่น และเทวดาหลายพันตนน้ัน 
 ไดเกิดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีหมดมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น 
 เปนธรรมดา สิ่งนั้นลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ฯ 
                     จบ จูฬราหุโลวาทสูตร ที่ ๕ 
                     -------------------- 
                       ๖. ฉฉักกสูตร (๑๔๘) 
      [๘๑๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของ- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูม-ี 
 *พระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมแกเธอทั้งหลาย อัน 



 ไพเราะในเบ้ืองตน ในทามกลาง ในที่สุด พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ประกาศ 
 พรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คือ ธรรมหมวดหก ๖ หมวด พวกเธอจงฟง 
 ธรรมน้ัน จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา 
 ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๘๑๑] พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดังนี้วา พวกเธอพึงทราบอายตนะภาย 
 ใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ หมวดวิญญาณ ๖ หมวดผัสสะ ๖ หมวดเวทนา ๖ 
 หมวดตัณหา ๖ ฯ 
      [๘๑๒] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นั่น เราอาศัย 
 อะไรกลาวแลว ไดแก อายตนะคือจักษุ อายตนะคือโสตะ อายตนะคือฆานะ 
 อายตนะคือชิวหา อายตนะคือกาย อายตนะคือมโน ขอทีเ่รากลาวดังนี้วา พึง 
 ทราบอายตนะภายใน ๖ นั่น เราอาศัยอายตนะดังนี้ กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก 
 หมวดที่ ๑ ฯ 
      [๘๑๓] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นั่น เรา 
 อาศัยอะไรกลาวแลว ไดแก อายตนะคือรูป อายตนะคือเสยีง อายตนะคือกลิน่ 
 อายตนะคือรส อายตนะคือโผฏฐัพพะ อายตนะคือธรรมารมณ ขอที่เรากลาว 
 ดังนี้วา พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ นั่น เราอาศัยอายตนะดังนี้ กลาวแลว นี้ 
 ธรรมหมวดหก หมวดที่ ๒ ฯ 
      [๘๑๔] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดวิญญาณ ๖ นั่น เราอาศัย 
 อะไรกลาวแลว คือ บุคคลอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักษุวิญญาณ อาศัยโสตะ 
 และเสียง จึงเกดิโสตวิญญาณ อาศัยฆานะและกลิ่น จึงเกดิฆานวิญญาณ อาศัย 
 ชิวหาและรส จึงเกิดชิวหาวิญญาณ อาศัยกายและโผฏฐัพพะ จึงเกิดกายวิญญาณ 
 อาศัยมโนและธรรมารมณ จึงเกิดมโนวิญญาณ ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบ 
 หมวดวิญญาณ ๖ นั่น เราอาศัยวิญญาณดังนี้ กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก หมวด 
 ที่ ๓ ฯ 
      [๘๑๕] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ นั่น เราอาศัย 
 อะไรกลาวแลว คือ บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกดิจักษุวิญญาณ ความประจวบของ 
 ธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตวิญญาณ ความประจวบของ 
 ธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยฆานะและกลิ่นเกิดฆานวิญญาณ ความประจวบของ 
 ธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยชวิหาและรสเกิดชิวหาวิญญาณ ความประจวบของ 
 ธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ ความประจวบ 
 ของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโนวิญญาณ ความ 
 ประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ ขอทีเ่รากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดผัสสะ ๖ 
 นั่น เราอาศัยผสัสะดังนี้ กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก หมวดที่ ๔ ฯ 



      [๘๑๖] ก็ขอที่เรากลาวดังนีว้า พึงทราบหมวดเวทนา ๖ นัน่ เราอาศัย 
 อะไรกลาวแลว คือ บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกดิจักษุวิญญาณ ความประจวบของ 
 ธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงมีเวทนา 
         อาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตวิญญาณ ... 
         อาศัยฆานะและกลิ่นเกดิฆานวิญญาณ ... 
         อาศัยชิวหาและรสเกิดชวิหาวิญญาณ ... 
         อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ ... 
         อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโนวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ 
 เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวด 
 เวทนา ๖ นั่น เราอาศัยเวทนาดังนี้ กลาวแลว นี้ธรรมหมวดหก หมวดที่ ๕ ฯ 
      [๘๑๗] ก็ขอที่เรากลาวดังนี้วา พึงทราบหมวดตัณหา ๖ นั่น เราอาศัย 
 อะไรกลาวแลว คือ บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกดิจักษุวิญญาณ ความประจวบของ 
 ธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปน 
 ปจจัย จึงมีตัณหา 
         อาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตวิญญาณ ... 
         อาศัยฆานะและกลิ่นเกดิฆานวิญญาณ ... 
         อาศัยชิวหาและล้ินเกดิชวิหาวิญญาณ ... 
         อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ ... 
         อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดมโนวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ 
 เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมตัีณหา 
 ขอที่เรากลาวดงันี้วา พึงทราบหมวดตัณหา ๖ นั่น เราอาศัยตัณหาดังนี้ กลาวแลว 
 นี้ธรรมหมวดหก หมวดที่ ๖ ฯ 
      [๘๑๘] ผูใดกลาวอยางนี้วา จักษุเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร จักษุ 
 ยอมปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แม 
 ความเสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึน้และเส่ือมไป เพราะ 
 ฉะนั้น คําของผูที่กลาววาจักษุเปนอัตตาน้ันจึงไมควร ดวยประการฉะนี้ จกัษุจึง 
 เปนอนัตตา 
      ผูใดกลาววา รูปเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร รูปยอมปรากฏแมความ 
 เกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม สิ่งนั้น 
 ตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกดิขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะน้ัน คําของผูที ่
 กลาววา รูปเปนอัตตาน้ันจึงไมควร ดวยประการฉะนี้ จักษุจงึเปนอนัตตา รูปจึง 
 เปนอนัตตา 
      ผูใดกลาววา จักษุวิญญาณเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร จักษุวิญญาณ 



 ยอมปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด แมความ 
 เสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะน้ัน 
 คําของผูที่กลาววาจักษุวิญญาณเปนอัตตาน้ัน จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ จกัษุจึง 
 เปนอนัตตา รูปจึงเปนอนัตตา จักษุวิญญาณจึงเปนอนัตตา 
      ผูใดกลาววา จักษุสัมผัสเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร จักษุสัมผัสยอม 
 ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความ 
 เสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นแลเส่ือมไป เพราะฉะน้ัน 
 คําของผูที่กลาววาจักษุสัมผัสเปนอัตตาน้ัน จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ จักษุจึง 
 เปนอนัตตา รูปจึงเปนอนัตตา จักษุวิญญาณจึงเปนอนัตตา จักษุสัมผัสจึงเปน 
 อนัตตา 
      ผูใดกลาววา เวทนาเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร เวทนายอมปรากฏ 
 แมความเกิด แมความเสื่อม กส็ิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม 
 สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อตัตาของเราเกิดขึ้นและเส่ือมไป เพราะฉะน้ัน คํา 
 ของผูที่กลาววาเวทนาเปนอัตตา นั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ จักษุจึงเปน 
 อนัตตา รูปจึงเปนอนัตตา จักษุวิญญาณจึงเปนอนัตตา จักษุสัมผัสจึงเปนอนัตตา 
 เวทนาจึงเปนอนัตตา 
      ผูใดกลาววา ตัณหาเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร ตัณหายอมปรากฏแม 
 ความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม สิ่ง 
 นั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึน้และเส่ือมไป เพราะฉะน้ัน คําของ 
 ผูที่กลาววา ตัณหาเปนอัตตาน้ัน จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ จักษุจึงเปนอนัตตา 
 รูปจึงเปนอนัตตา จักษุวิญญาณจึงเปนอนัตตา จักษุสัมผัสจึงเปนอนัตตา เวทนาจึง 
 เปนอนัตตา ตัณหาจึงเปนอนตัตา ฯ 
      [๘๑๙] ผูใดกลาววา โสตะเปนอัตตา ... 
         ผูใดกลาววา ฆานะเปนอตัตา ... 
         ผูใดกลาววา ชิวหาเปนอัตตา ... 
         ผูใดกลาววา กายเปนอัตตา ... 
      ผูใดกลาววา มโนเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร มโนยอมปรากฏแม 
 ความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม สิ่ง 
 นั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึน้และเส่ือมไป เพราะฉะน้ัน คําของ 
 ผูที่กลาววา มโนเปนอัตตานั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ มโนจึงเปนอนัตตา 
      ผูใดกลาววา ธรรมารมณเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร ธรรมารมณยอม 
 ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม 
 สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อตัตาของเราเกิดขึ้นและเส่ือมไป เพราะฉะน้ัน คํา 



 ของผูที่กลาววาธรรมารมณเปนอัตตา นั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ มโนจึง 
 เปนอนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา ฯ 
      ผูใดกลาววา มโนวิญญาณเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร มโนวิญญาณ 
 ยอมปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแมความเกิด แมความ 
 เสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะน้ัน 
 คําของผูที่กลาววา มโนวิญญาณเปนอัตตา นั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ 
 มโนจึงเปนอนตัตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา มโนวิญญาณจึงเปนอนัตตา 
      ผูใดกลาววา มโนสัมผัสเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร มโนสัมผัสยอม 
 ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความ 
 เสื่อม สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะ 
 ฉะนั้น คําของผูที่กลาววา มโนสัมผัสเปนอัตตา นั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี ้
 มโนจึงเปนอนตัตา ธรรมารมณจึงเปนอนัตตา มโนวิญญาณจึงเปนอนัตตา มโน- 
 *สัมผัสจึงเปนอนัตตา 
      ผูใดกลาววา เวทนาเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร เวทนายอมปรากฏ 
 แมความเกิด แมความเสื่อม กส็ิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม 
 สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อตัตาของเราเกิดขึ้นและเส่ือมไป เพราะฉะน้ัน คํา 
 ของผูที่กลาววา เวทนาเปนอัตตา นั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ มโนจึงเปน 
 อนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนตัตา มโนวิญญาณจึงเปนอนัตตา มโนสัมผัสจงึเปน 
 อนัตตา เวทนาจึงเปนอนัตตา 
      ผูใดกลาววา ตัณหาเปนอัตตา คําของผูนั้นไมควร ตัณหายอมปรากฏ 
 แมความเกิด แมความเสื่อม กส็ิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แมความเสื่อม 
 สิ่งนั้นตองกลาวไดอยางนี้วา อตัตาของเราเกิดขึ้นและเส่ือมไป เพราะฉะน้ัน คํา 
 ของผูที่กลาววา ตัณหาเปนอัตตา นั้น จึงไมควร ดวยประการฉะนี้ มโนจึงเปน 
 อนัตตา ธรรมารมณจึงเปนอนตัตา มโนวิญญาณจึงเปนอนัตตา มโนสัมผัสจงึเปน 
 อนัตตา เวทนาจึงเปนอนัตตา ตัณหาจึงเปนอนัตตา ฯ 
      [๘๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันใหถึงความต้ังขึ้นแหงสักกายะ 
 ดังตอไปนี้แล บุคคลเล็งเห็นจกัษุวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็น 
 รูปวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นจักษุวิญญาณวา นั่นของเรา 
 นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นจักษุสัมผัสวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตา 
 ของเรา เล็งเห็นเวทนาวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นตัณหาวา 
 นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นโสตะวา นั่นของเรา ... เล็งเห็น 
 ฆานะวา นั่นของเรา ... เล็งเห็นชิวหาวา นั่นของเรา ... เล็งเห็นกายวา นั่นของ 
 เรา ... เล็งเห็นมโนวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นธรรมารมณ 



 วา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นมโนวิญญาณวา นั่นของเรา 
 นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นมโนสัมผัสวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตา 
 ของเรา เล็งเห็นเวทนาวา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นตัณหา 
 วา นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ฯ 
      [๘๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันใหถึงความดับสักกายะ ดังตอ 
 ไปนี้แล บุคคลเล็งเห็นจักษุวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา 
 เล็งเห็นรูปวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นจักษุวิญญาณ 
 วา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นจักษุสัมผัสวา นั่น 
 ไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอตัตาของเรา เล็งเห็นเวทนาวา นั่นไมใชของเรา 
 ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นตัณหาวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไม 
 ใชอัตตาของเรา เล็งเห็นโสตะวา นั่นไมใชของเรา ... เล็งเห็นฆานะวา นั่นไมใช 
 ของเรา ... เล็งเห็นชิวหาวา นั่นไมใชของเรา ... เล็งเห็นกายวา นั่นไมใชของเรา 
 ... เล็งเห็นมโนวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็น 
 ธรรมารมณวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นมโน- 
 *วิญญาณวา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอตัตาของเรา เล็งเห็นมโนสัมผสั 
 วา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาวา นั่นไมใช 
 ของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา เล็งเห็นตัณหาวา นั่นไมใชของเรา ไม 
 ใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ฯ 
      [๘๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ 
 ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย ยอมเกิดความ 
 เสวยอารมณ เปนสุขบาง เปนทุกขบาง มิใชทกุขมิใชสุขบาง เขาอันสุขเวทนา 
 ถูกตองแลว ยอมเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดวยความติดใจ จึงมีราคานุสัยนอน 
 เนื่องอยู อันทกุขเวทนาถูกตองแลว ยอมเศราโศก ลําบาก รํ่าไห ครํ่าครวญ 
 ทุมอก ถึงความหลงพรอม จึงมีปฏิฆานุสัยนอนเน่ืองอยู อนัอทุกขมสุขเวทนา 
 ถูกตองแลว ยอมไมทราบชัดความต้ังขึ้น ความดับไป คุณ โทษ และที่สลัด 
 ออกแหงเวทนาน้ัน ตามความเปนจริง จึงมีอวิชชานุสัยนอนเน่ืองอยู ดกูรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ขอทีบุ่คคลนั้นยังไมละราคานุสัยเพราะสุขเวทนา ยงัไมบรรเทาปฏิฆานุ- 
 *สัยเพราะทุกขเวทนา ยังไมถอนอวิชชานุสยัเพราะอทุกขมสุขเวทนา ยังไมทําวิช- 
 *ชาใหเกิดเพราะไมละอวิชชาเสีย และจักเปนผูกระทําที่สดุแหงทุกขในปจจุบันได 
 นั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยโสตะและเสียง เกดิโสตวิญญาณ ... 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยฆานะและกลิ่น เกดิฆานวิญญาณ ... 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยชิวหาและรส เกิดชิวหาวิญญาณ ... 



         ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยกายและโผฏฐัพพะ เกิดกายวิญญาณ ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยมโนและธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ 
 ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย ยอมเกิดความ 
 เสวยอารมณ เปนสุขบาง เปนทุกขบาง มิใชทกุขมิใชสุขบาง เขาอันสุขเวทนา 
 ถูกตองแลว ยอมเพลิดเพลิน พูดถึง ดํารงอยูดวยความติดใจ จึงมีราคานุสัย 
 นอนเนื่องอยู อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมเศราโศก ลําบาก รํ่าไห ครํ่าครวญ 
 ทุมอก ถึงความหลงพรอม จึงมีปฏิฆานุสัยนอนเน่ืองอยู อนัอทุกขมสุขเวทนา 
 ถูกตองแลว ยอมไมทราบชัดความต้ังขึ้น ความดับไป คุณ โทษ และที่สลัดออก 
 แหงเวทนานั้น ตามความเปนจริง จึงมีอวิชชานุสัยนอนเน่ืองอยู ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ขอทีบุ่คคลนั้นยังไมละราคานุสัยเพราะสุขเวทนา ยงัไมบรรเทาปฏิฆา- 
 *นุสัยเพราะทุกขเวทนา ยังไมถอนอวิชชานสุัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา ยังไมทํา 
 วิชชาใหเกิดเพราะไมละอวิชชาเสีย แลวจักเปนผูกระทําที่สดุแหงทุกขในปจจุบัน 
 ได นั่นไมใชฐานะที่มีได ฯ 
      [๘๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ 
 ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย ยอมเกิดความ 
 เสวยอารมณ เปนสุขบาง เปนทุกขบาง มิใชทกุขมิใชสุขบาง เขาอันสุขเวทนา 
 ถูกตองแลว ยอมไมเพลิดเพลนิ ไมพูดถึง ไมดํารงอยูดวยความติดใจ จึงไมมี 
 ราคานุสัยนอนเนื่องอยู อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมไมเศราโศก ไมลําบาก 
 ไมรํ่าไห ไมครํ่าครวญทุมอก ไมถึงความหลงพรอม จึงไมมีปฏิฆานุสัยนอนเน่ือง 
 อยู อันอทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมทราบชัดความต้ังขึ้น ความดับไป 
 คุณ โทษ และที่สลัดออกแหงเวทนานั้น ตามความเปนจริง จึงไมมีอวิชชานุสัย 
 นอนเนื่องอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลนั้นละราคานุสยัเพราะสุขเวทนา 
 บรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา ถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา ยัง 
 วิชชาใหเกิดขึน้เพราะละอวิชชาเสียได แลวจักเปนผูกระทําที่สุดแหงทุกขใน 
 ปจจุบันได นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยโสตะและเสียง เกดิโสตวิญญาณ ... 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยฆานะและกลิ่น เกดิฆานวิญญาณ ... 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยชิวหาและลิ้น เกิดชิวหาวิญญาณ ... 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยกายและโผฏฐัพพะ เกิดกายวิญญาณ ... 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยมโนและธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ 
 ความประจวบของธรรมทั้ง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย ยอมเกิดความ 
 เสวยอารมณ เปนสุขบาง เปนทุกขบาง มิใชทกุขมิใชสุขบาง เขาอันสุขเวทนา 
 ถูกตองแลว ยอมไมเพลิดเพลนิ ไมพูดถึง ไมดํารงอยูดวยความติดใจ จึงไมมี 



 ราคานุสัยนอนเนื่องอยู อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมไมเศราโศก ไมลําบาก 
 ไมรํ่าไห ไมครํ่าครวญทุมอก ไมถึงความหลงพรอม จึงไมมีปฏิฆานุสัยนอนเน่ือง 
 อยู อันอทุกขมสุขเวทนาถูกตองแลว ยอมทราบชัดความต้ังขึ้น ความดับไป 
 คุณ โทษ และที่สลัดออกแหงเวทนานั้น ตามความเปนจริง จึงไมมีอวิชชานุสัย 
 นอนเนื่องอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลนั้นละราคานุสยัเพราะสุขเวทนา 
 บรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนา ถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา ยัง 
 วิชชาใหเกิดขึน้เพราะละอวิชชาเสียได แลวจักเปนผูกระทําที่สุดแหงทุกขในปจจุ- 
 *บันได นั่นเปนฐานะท่ีมีได ฯ 
      [๘๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูสดบัแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม 
 เบ่ือหนายแมในจักษุ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป ยอมเบ่ือหนายแมในจักษุวิญญาณ 
 ยอมเบ่ือหนายแมในจักษุสัมผสั ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา ยอมเบ่ือหนายแมใน 
 ตัณหา 
         ยอมเบ่ือหนายแมในโสตะ ยอมเบ่ือหนายแมในเสียง ... 
         ยอมเบ่ือหนายแมในฆานะ ยอมเบ่ือหนายแมในกลิ่น ... 
         ยอมเบ่ือหนายแมในชิวหา ยอมเบ่ือหนายแมในรส ... 
         ยอมเบ่ือหนายแมในกาย ยอมเบ่ือหนายแมในโผฏฐัพพะ ... 
      ยอมเบ่ือหนายแมในมโน ยอมเบ่ือหนายแมในธรรมารมณยอมเบ่ือหนาย 
 แมในมโนวิญญาณ ยอมเบ่ือหนายแมในมโนสัมผัส ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา 
 ยอมเบ่ือหนายแมในตัณหา เมื่อเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด 
 จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณรูวา หลุดพนแลว และทราบชัดวา 
 ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลวกิจอื่นเพ่ือความ 
 เปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาค และเมื่อพระผูมีพระภาคกําลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้ 
 อยู ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป ไดมีจิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่นแล ฯ 
                        จบ ฉฉักกสูตร ที่ ๖ 
                        -------------- 
                    ๗. สฬายตนวิภังคสูตร (๑๔๙) 
      [๘๒๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเชตวัน อารามของอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว พระผูมีพระภาค 
 ไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเนื่องดวยอายตนะ ๖ 



 มากมายแกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป 
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลวพระพุทธเจาขา ฯ 
      [๘๒๖] พระผูมีพระภาคจงึไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อ 
 ไมรูไมเห็นจักษุ ตามความเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นรูป ตามความเปนจริง เมือ่ 
 ไมรูไมเห็นจักษุวิญญาณ ตามความเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นจักษุสัมผัส ตามความ 
 เปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นความเสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใช 
 ทุกขมิใชสุขกต็าม ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ตามความเปนจริง ยอม 
 กําหนัดในจักษุ กําหนัดในรูป กําหนัดในจักษุวิญญาณ กําหนัดในจักษุสัมผัส 
 กําหนัดในความเสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสขุ 
 ก็ตาม ที่เกิดขึน้เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั เมื่อบุคคลนั้นกาํหนัดนักแลว ประ- 
 *กอบพรอมแลว ลุมหลง เล็งเห็นคุณอยู ยอมมีอุปาทานขันธ ๕ ถึงความพอกพูน 
 ตอไป และเขาจะมีตัณหาที่นําไปสูภพใหม สหรคตดวยความกําหนัดดวยอาํนาจ 
 ความยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนัน้ๆ เจริญทั่ว จะมีความกระวน- 
 *กระวายแมทางกาย แมทางใจเจริญทั่ว จะมคีวามเดือดรอนแมทางกาย แมทางใจ 
 เจริญทั่ว จะมีความเรารอนแมทางกาย แมทางใจเจริญทั่ว เขายอมเสวยทกุขทาง 
 กายบาง ทุกขทางใจบาง ฯ 
      [๘๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นโสตะ ตามความ 
 เปนจริง... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นฆานะ ตามความเปนจริง... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชิวหา ตามความเปนจริง... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นกาย ตามความเปนจริง... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นมโน ตามความเปนจริง เมื่อ 
 ไมรูไมเห็นธรรมารมณ ตามความเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นมโนวิญญาณ ตามความ 
 เปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นมโนสัมผัส ตามความเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นความ 
 เสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสขุกต็าม ที่เกิดขึ้น 
 เพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั ตามความเปนจริง ยอมกําหนัดในมโน กําหนัดใน 
 ธรรมารมณ กําหนัดในมโนวิญญาณ กําหนัดในมโนสัมผัส กาํหนัดในความ 
 เสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสขุกต็าม ที่เกิดขึ้น 
 เพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั เมื่อบุคคลนั้นกําหนัดนักแลว ประกอบพรอมแลว 
 ลุมหลง เล็งเห็นคุณอยู ยอมมอีุปาทานขันธ ๕ ถึงความพอกพูนตอไป และเขา 
 จะมีตัณหาที่นําไปสูภพใหม สหรคตดวยความกําหนัดดวยอาํนาจความยินดี อันม ี
 ความเพลิดเพลินในอารมณนัน้ๆ เจริญทั่ว จะมีความกระวนกระวายแมทางกาย 
 แมทางใจเจริญทั่ว จะมีความเดือดรอนแมทางกาย แมทางใจเจริญทั่ว จะมีความ 



 เรารอนแมทางกาย แมทางใจเจริญทั่ว เขายอมเสวยทกุขทางกายบาง ทุกข 
 ทางใจบาง ฯ 
      [๘๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นจักษุ ตามความ 
 เปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นรูป ตามความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นจักษุวิญญาณ ตาม 
 ความเปนจริง เมื่อรูเมือ่เห็นจกัษุสัมผัส ตามความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นความ 
 เสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสขุกต็าม ที่เกิดขึ้น 
 เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั ตามความเปนจริง ยอมไมกําหนดัในจักษุ ไมกําหนัด 
 ในรูป ไมกําหนัดในจักษุวิญญาณ ไมกําหนัดในจักษุสัมผัส ไมกําหนัดในความ 
 เสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสขุกต็าม ที่เกิดขึ้น 
 เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั เมื่อบุคคลนั้นไมกําหนัดนักแลว ไมประกอบพรอม 
 แลว ไมลุมหลง เล็งเห็นโทษอยู ยอมมอีุปาทานขันธ ๕ ถึงความไมพอกพูน 
 ตอไป และเขาจะละตัณหาที่นาํไปสูภพใหม สหรคตดวยความกําหนัดดวยอาํนาจ 
 ความยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนัน้ๆ ได จะละความกระวนกระวาย 
 แมทางกาย แมทางใจได จะละความเดือดรอนแมทางกาย แมทางใจได จะละ 
 ความเรารอนแมทางกาย แมทางใจได เขายอมเสวยสุขทางกายบาง สุขทางใจ 
 บาง บุคคลผูเปนเชนนั้นแลว มีความเห็นอันใด ความเห็นอันนั้นยอมเปน 
 สัมมาทิฐิ มีความดําริอันใด ความดําริอันนั้นยอมเปนสมัมาสังกัปปะ มีความ 
 พยายามอันใด ความพยายามอันนั้นยอมเปนสัมมาวายามะ มีความระลึกอนัใด 
 ความระลึกอันนั้นยอมเปนสมัมาสติ มีความต้ังใจอันใด ความตั้งใจอันนั้นยอม 
 เปนสัมมาสมาธิ สวนกายกรรม วจีกรรม อาชีวะของเขา ยอมบริสุทธิ์ดีใน 
 เบ้ืองตนเทียว ดวยอาการอยางนี้ เขาชื่อวามีอฏัฐังคิกมรรคอันประเสริฐถึงความ 
 เจริญบริบูรณ ฯ 
      [๘๒๙] เมื่อบุคคลนั้นเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐนี้อยูอยางนี้ ชือ่วา 
 มีสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ 
 ถึงความเจริญบริบูรณ บุคคลนั้นยอมมีธรรมทั้งสองดังนี้ คือสมถะและวิปสสนา 
 คูเคียงกันเปนไป เขาชื่อวากําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ละธรรม 
 ที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง เจริญธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง ทําใหแจงธรรม 
 ที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอนัยิ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน มีขอที่ 
 เรากลาวไววา อุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทานขันธ คือรูป คือเวทนา คือสัญญา 
 คือสังขาร คือวิญญาณ เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คืออวิชชา 
 และภวตัณหา เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คือสมถะ 
 และวิปสสนา เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คือ 
 วิชชาและวิมุตติ เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ฯ 
      [๘๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นโสตะ ตามความเปน 
 จริง ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นฆานะ ตามความเปนจริง ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นชิวหา ตามความเปนจริง ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นกาย ตามความเปนจริง ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรูเมื่อเห็นมโน ตามความเปนจริง เมื่อรู 
 เมื่อเห็นธรรมารมณ ตามความเปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นมโนวญิญาณ ตามความ 
 เปนจริง เมื่อรูเมื่อเห็นมโนสัมผัส ตามความเปนจริง เมื่อรูเมือ่เห็นความเสวย 
 อารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที่เกิดขึน้เพราะ 
 มโนสัมผัสเปนปจจัย ตามความเปนจริง ยอมไมกําหนัดในมโน ไมกําหนัดใน 
 ธรรมารมณ ไมกําหนัดในมโนวิญญาณ ไมกําหนัดในมโนสัมผัส ไมกําหนัดใน 
 ความเสวยอารมณ เปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที ่
 เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ตามความเปนจริง เมื่อบุคคลนั้นไมกําหนัดนัก 
 แลว ไมประกอบพรอมแลว ไมลุมหลง เล็งเห็นโทษอยู ยอมมีอุปาทานขันธ ๕ 
 ถึงความไมพอกพูนตอไป และเขาจะละตัณหาท่ีนําไปสูภพใหม สหรคตดวย 
 ความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ ได 
 จะละความกระวนกระวายแมทางกาย แมทางใจได จะละความเดือดรอนแมทาง 
 กาย แมทางใจได จะละความเรารอนแมทางกาย แมทางใจได เขายอมเสวย 
 สุขทางกายบาง สุขทางใจบาง บุคคลผูเปนเชนนั้นแลว มีความเห็นอันใด 
 ความเห็นอันนั้นยอมเปนสมัมาทิฐิ มีความดําริอันใด ความดาํริอันนั้นยอมเปน 
 สัมมาสังกัปปะ มีความพยายามอันใด ความพยายามอันนั้นยอมเปนสมัมาวายามะ 
 มีความระลึกอนัใด ความระลกึอันนั้นยอมเปนสัมมาสติ มีความต้ังใจอันใด 
 ความต้ังใจอันนั้นยอมเปนสมัมาสมาธิ สวนกายกรรม วจีกรรม อาชีวะของเขา 
 ยอมบริสุทธิ์ในเบ้ืองตนเทียว ดวยอาการอยางนี้ เขาชื่อวามีอฏัฐังคิกมรรคอัน 
 ประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ ฯ 
      [๘๓๑] เมื่อบุคคลนั้นเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐอยูอยางนี้ ชื่อวา 
 มีสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ 
 ถึงความเจริญบริบูรณ บุคคลนั้นยอมมีธรรมทั้งสองดังนี้ คือ สมถะและวิปสสนา 
 คูเคียงกันเปนไป เขาชื่อวากําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ละธรรม 



 ที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง เจริญธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง ทําใหแจงธรรม 
 ที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอนัยิ่ง ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน มีขอที่ 
 เรากลาวไววา อุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทานขันธคือรูป คือเวทนา คือสัญญา 
 คือสังขาร คือวิญญาณ เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คืออวิชชา 
 และภวตัณหา เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คือสมถะ 
 และวิปสสนา เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรเจริญดวยปญญาอันยิ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน คือ 
 วิชชาและวิมุตติ เหลานี้ชื่อวาธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                     จบ สฬายตนวิภังคสูตร ที่ ๗ 
                      ----------------- 
                    ๘. นครวินเทยยสตูร (๑๕๐) 
      [๘๓๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวย 
 ภิกษุสงฆหมูใหญ ทรงแวะยังบานพราหมณแหงโกศลชนบทชื่อวานครวินทะ 
 พวกพราหมณคฤหบดีชาวบานนครวินทะไดทราบขาววา พระสมณะผูศากยบุตร 
 เสด็จออกจากศากยราชสกุลทรงผนวชแลว เสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอม 
 ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงบานนครวินทะโดยลําดับ พระโคดมผูมีพระภาค 
 พระองคนั้นแล มีกิตติศัพทงามฟุงไปอยางนีว้า แมเพราะเหตุดังนี้ๆ พระผูมี- 
 *พระภาคพระองคนั้น เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย 
 วิชชาและจรณะ ดําเนินไปดี ทรงรูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษที่ควรฝกอยาง 
 หาคนอื่นยิ่งกวามิได เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูต่ืนแลว เปนผู 
 แจกธรรม พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอน 
 โลกนี้ทั้งเทวดา มาร พรหม ทุกหมูสัตวทั้งสมณะและพราหมณ ทั้งเทวดาและ 
 มนุษย ใหรูทั่ว ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน ในทามกลาง ในที่สุด พรอม 
 ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ทรงประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การได 
 เห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอมเปนการดีแล คร้ังนั้นแล พราหมณ 
 คฤหบดีชาวบานนครวินทะ พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ คร้ันแลว 
 บางพวกถวายอภิวาทพระผูมพีระภาค แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวก 



 ประณมอัญชลไีปทางที่พระผูมีพระภาคประทับ แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 บางพวกประกาศชื่อและโคตรในสํานักของพระผูมีพระภาค แลวน่ัง ณ ที่ควร 
 สวนขางหนึ่ง บางพวกมีอาการเฉยๆ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๘๓๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณคฤหบดีชาวบานนครวินทะ 
 ผูนั่งเรียบรอยแลวดังนี้วา ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย ถาปริพาชกเจาลัทธิอื่นถามทาน 
 ทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย สมณพราหมณเชนไร ไมควรสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชา ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา 
 สมณพราหมณเหลาใด ยังมคีวามกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลงในรูป 
 ที่รูไดดวยจักษุ ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน ยังประพฤติลุมๆ ดอนๆ 
 ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู สมณพราหมณเชนนี้ ไมควรสกัการะ เคารพ 
 นับถือ บูชา นั่นเพราะเหตุไร เพราะวาแมพวกเราก็ยังมีความกําหนัด ความขัด 
 เคือง ความลุมหลงในรูป ที่รูไดดวยจักษุ ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน 
 ยังประพฤติลุมๆ ดอนๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู กเ็มื่อเราทั้งหลายไม 
 เห็นแมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกน้ันที่ยิ่งขึ้นไป ดังนี้ ฉะน้ัน 
 ทานสมณพราหมณเหลานั้น จึงไมควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
      สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลง 
 ในเสียงที่รูไดดวยโสต ไมไปปราศแลว ... 
      สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลง 
 ในกลิ่นที่รูไดดวยฆานะ ไมไปปราศแลว ... 
      สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลง 
 ในรสที่รูไดดวยชิวหา ไมไปปราศแลว ... 
      สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลง 
 ในโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย ไมไปปราศแลว ... 
      สมณพราหมณเหลาใด ยังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลง 
 ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน ยังประพฤติ 
 ลุมๆ ดอนๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู สมณพราหมณเชนนี้ ไมควรสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชา นั่นเพราะเหตุไร เพราะวาแมพวกเราก็ยังมีความกําหนัด 
 ความขัดเคือง ความลุมหลงในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน ไมไปปราศแลว ยังม ี
 จิตไมสงบภายใน ยังประพฤติลุมๆ ดอนๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู ก ็
 เมื่อเราทั้งหลายไมเห็นแมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกน้ันที่ยิ่งขึ้นไป 
 ดังนี้ ฉะนั้น ทานสมณพราหมณเหลานั้น จึงไมควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
 ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกปริพาชก 
 เจาลัทธิอื่นเหลานั้นอยางนี้เถิด ฯ 



      [๘๓๔] ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย ถาปริพาชกเจาลัทธิอื่นถามทานทั้งหลาย 
 อยางนี้วา ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย สมณพราหมณเชนไร ควรสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชา ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา สมณ- 
 *พราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลงในรูปที่รู 
 ไดดวยจักษุแลว มีจิตสงบแลวภายใน ประพฤติสงบทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู 
 สมณพราหมณเชนนี้ ควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นั่นเพราะเหตุไร เพราะวา 
 แมพวกเรายังมีความกําหนัด ความขัดเคือง ความลุมหลงในรูปที่รูไดดวยจักษุ 
 ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน ยังประพฤติลุมๆ ดอนๆ ทางกาย 
 ทางวาจา ทางใจอยู ก็เมือ่เราทัง้หลายเห็นแมความประพฤติสงบของสมณพราหมณ 
 พวกน้ันที่ยิ่งขึ้นไป ดังนี้ ฉะนัน้ ทานสมณพราหมณเหลานั้น จึงควรสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชา 
      สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความ 
 ลุมหลง ในเสียงที่รูไดดวยโสตแลว ... 
      สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความ 
 ลุมหลง ในกลิ่นที่รูไดดวยฆานะแลว ... 
      สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความ 
 ลุมหลง ในรสที่รูไดดวยชิวหาแลว ... 
      สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความ 
 ลุมหลง ในโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกายแลว ... 
      สมณพราหมณเหลาใด ไปปราศความกําหนัด ความขัดเคือง ความ 
 ลุมหลง ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน แลว มจีิตสงบแลวภายใน ประพฤติสงบ 
 ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู สมณพราหมณเชนนี้ ควรสักการะ เคารพ นับถือ 
 บูชา นั่นเพราะเหตุไร เพราะวาแมพวกเรายังมีความกําหนัด ความขัดเคือง 
 ความลุมหลง ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน ไมไปปราศแลว ยังมีจิตไมสงบภายใน 
 ยังประพฤติลุมๆ ดอนๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู กเ็มื่อเราทั้งหลายเห็น 
 แมความประพฤติสงบของสมณพราหมณพวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไป ดังนี้ ฉะนั้น ทาน 
 สมณพราหมณเหลานั้น จึงควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย 
 ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกปริพาชกเจาลัทธิอื่นเหลานัน้ 
 อยางนี้เถิด ฯ 
      [๘๓๕] ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย ถาปริพาชกเจาลัทธิอื่นถามทานทั้งหลาย 
 อยางนี้วา ก็อาการและความเปนไปของทานผูมีอายทุั้งหลายเชนไร จึงเปนเหตุให 
 พวกทานกลาวถึงทานผูมีอายทุั้งหลายอยางนีว้า ทานผูมีอายเุหลานั้น เปนผู 
 ปราศจากราคะแลว หรือปฏิบัติเพ่ือนําปราศราคะแน เปนผูปราศจากโทสะ 



 แลว หรือปฏิบัติเพ่ือนําปราศโทสะ เปนผูปราศจากโมหะแลว หรือปฏิบัติ 
 เพ่ือนําปราศโมหะแน ทานทัง้หลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา 
 ความจริง ทานผูมีอายเุหลานัน้ ยอมเสพเฉพาะเสนาสนะอันสงัด คือ ปาดง 
 เปนที่ไมมีรูปอนัรูไดดวยจักษุ ซ่ึงคนทั้งหลายเห็นแลวๆ จะพึงยินดีเชนนั้นเลย 
 เปนที่ไมมเีสียงอันรูไดดวยโสต ซ่ึงคนทั้งหลายฟงแลวๆ จะพึงยินดีเชนนั้นเลย 
 เปนที่ไมมีกลิ่นอันรูไดดวยฆานะ ซ่ึงคนทั้งหลายดมแลวๆ จะพึงยินดีเชนนัน้เลย 
 เปนที่ไมมีรสอนัรูไดดวยชิวหา ซ่ึงคนทั้งหลายลิ้มแลวๆ จะพึงยินดีเชนนั้นเลย 
 เปนที่ไมมีโผฏฐัพพะอันรูไดดวยกาย ซ่ึงคนทัง้หลายสัมผัสแลวๆ จะพึงยินดี 
 เชนนั้นเลย นี้แลอาการและความเปนไปของทานผูมีอายุทั้งหลายของพวกขาพเจา 
 ซ่ึงเปนเหตุใหพวกขาพเจากลาวถึงทานผูมีอายุทั้งหลายไดอยางนี้วา ทานผูมีอาย ุ
 เหลานั้น เปนผูปราศจากราคะแลว หรือปฏิบัติเพ่ือนําปราศราคะแน เปนผูปราศ- 
 *จากโทสะแลว หรือปฏิบัติเพ่ือนําปราศโทสะแน เปนผูปราศจากโมหะแลว หรือ 
 ปฏิบัติเพ่ือนําปราศโมหะแน ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว 
 พึงพยากรณแกปริพาชกเจาลทัธิอื่นเหลานั้นอยางนี้เถิด ฯ 
      [๘๓๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณคฤหบดีชาวบาน 
 นครวินทะ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา แจมแจงแลว พระเจาขา แจมแจง 
 แลว พระเจาขา พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใชนอย เปรียบ 
 เหมือนหงายของที่ควํ่า หรือเปดของที่ปด หรือบอกทางแกคนหลงทาง หรือตาม 
 ประทีปในที่มดื ดวยหวังวา ผูมีตาดีจักเห็นรูปทั้งหลายได ฉะน้ัน พวกขาพระองค 
 นี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดม 
 ผูเจริญ จงทรงจําพวกขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้ 
 เปนตนไป ฯ 
                      จบ นครวินเทยยสูตร ที่ ๘ 
                      ------------------ 
                        ๙. ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร (๑๕๑) 
      [๘๓๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระวิหารเวฬุวัน อันเคยเปน 
 สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล ทานพระ 
 สารีบุตรออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับ 
 ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พอน่ังเรียบรอยแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรสารีบุตร เธอมีอินทรียผองใส มีผิวพรรณ 
 บริสุทธิ์ผุดผอง เธออยูดวยวหิารธรรมอะไรเปนสวนมากในบัดน้ี ฯ 
      ทานพระสารีบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอยูดวยวิหาร 



 ธรรมคือสุญญตสมาบัติแลเปนสวนมากในบัดน้ี ฯ 
      [๘๓๘] พ. ดูกรสารีบุตร ดีละๆ เปนอันวาเธออยูดวยวิหารธรรม 
 ของมหาบุรุษเปนสวนมากในบัดน้ี เพราะวิหารธรรมของมหาบุรุษน้ีก็คือสุญญต- 
 *สมาบัติ เพราะฉะน้ันแล สารีบุตร ภิกษุถาหวังวาจะอยูดวยวิหารธรรมคือสุญญต- 
 *สมาบัติเปนสวนมาก ภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังนี้วา เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด 
 เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด ในทาง 
 และประเทศนัน้ๆ เรามีความพอใจ หรือความกําหนัด หรือความขัดเคือง หรือ 
 ความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจในรูปที่รูไดดวยจักษุบางไหม ดูกร 
 สารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด เทีย่ว 
 บิณฑบาตไปในประเทศใด และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด ในทางและ 
 ประเทศนั้นๆ เรามีความพอใจ หรือความกําหนัด หรือความขัดเคือง หรือ 
 ความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจในรูปที่รูไดดวยจักษุอยู ภิกษุ 
 นั้นพึงพยายามละอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นเสีย ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุ 
 พิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด เที่ยวบิณฑบาตไปใน 
 ประเทศใด และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด ในทางและประเทศนั้นๆ 
 เราไมมีความพอใจ หรือความกําหนัด หรือความขัดเคือง หรือความลุมหลง 
 หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจในรูปที่รูไดดวยจักษุ ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษา 
 เนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคนื ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูไดดวยปติและ 
 ปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ 
      [๘๓๙] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เรา 
 เขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด เที่ยวบิณฑบาตไปในประเทศใด และกลับจาก 
 บิณฑบาตแตบานทางใด ในทางและประเทศนั้นๆ เรามีความพอใจ หรือความ 
 กําหนัด หรือความขัดเคือง หรือความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่งทางใจ 
 ในเสียงที่รูไดดวยโสต ... ในกล่ินที่รูไดดวยฆานะ ... ในรสที่รูไดดวยชิวหา ... 
 ในโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย ... ในธรรมารมณที่รูไดดวยมโนบางไหม ดูกรสารีบุตร 
 ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด เทีย่วบิณฑบาต 
 ไปในประเทศใด และกลับจากบิณฑบาตแตบานทางใด ในทางและประเทศนั้นๆ 
 เรามีความพอใจ หรือความกําหนัด หรือความขัดเคือง หรือความลุมหลง หรือ 
 แมความกระทบกระทั่งทางใจในธรรมารมณที่รูไดดวยมโนอยู ภิกษุนั้นพึงพยายาม 
 ละอกุศลธรรมอันลามกเหลานัน้เสีย ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี ้
 วา เราเขาไปบิณฑบาตยังบานทางใด เทีย่วบิณฑบาตไปในประเทศใด และกลับ 
 จากบิณฑบาตแตบานทางใด ในทางและประเทศนั้นๆ เราไมมีความพอใจ หรือ 
 ความกําหนัด หรือความขัดเคอืง หรือความลุมหลง หรือแมความกระทบกระทั่ง 



 ทางใจในธรรมารมณที่รูไดดวยมโน ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวัน 
 และกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ 
      [๘๔๐] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เรา 
 ละกามคุณ ๕ ไดแลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เรา 
 ยังละกามคณุ ๕ ไมไดเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามละกามคุณ ๕ ดูกรสารีบุตร แตถา 
 ภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราละกามคุณ ๕ ไดแลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ 
 ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกศุลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทยนัน้ 
 นั่นแล ฯ 
      [๘๔๑] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา เรา 
 ละนีวรณ ๕ ไดแลวหรือหนอ ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้า เรายังละนีวรณ ๕ 
 ไมไดเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามละนีวรณ ๕ ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู 
 รูอยางนี้วา เราละนีวรณ ๕ ไดแลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวัน 
 และกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ 
      [๘๔๒] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา 
 เรากําหนดรูอุปาทานขันธ ๕ ไดแลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู 
 รูอยางนี้วา เรายังกําหนดรูอุปาทานขันธ ๕ ไมไดเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามกาํหนดรู 
 อุปาทานขันธ ๕ ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เรากําหนดรู 
 อุปาทานขันธ ๕ ไดแลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน 
 ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ 
      [๘๔๓] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา 
 เราเจริญสติปฏฐาน ๔ แลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา 
 เรายังไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ เลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสติปฏฐาน ๔ ดูกร 
 สารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เราเจริญสติปฏฐาน ๔ แลว ภิกษุนั้น 
 พึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคนื ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวย 
 ปติและปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ 
      [๘๔๔] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา 
 เราเจริญสัมมัปปธาน ๔ แลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี ้
 วา เรายังไมไดเจริญสัมมัปปธาน ๔ เลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสัมมัปปธาน ๔ 
 ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้า เราเจริญสัมมัปปธาน ๔ แลว 
 ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกศุลธรรมทั้งหลาย 
 อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนัน่แล ฯ 
      [๘๔๕] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา 
 เราเจริญอิทธิบาท ๔ แลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา 



 เรายังไมไดเจริญอิทธิบาท ๔ เลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญอทิธิบาท ๔ ดูกร 
 สารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เราเจริญอิทธิบาท ๔ แลว ภิกษุนั้น 
 พึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคนื ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวย 
 ปติและปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ 
      [๘๔๖] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา 
 เราเจริญอินทรีย ๕ แลวหรือหนอแล ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา 
 เรายังไมไดเจริญอินทรีย ๕ เลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญอินทรีย ๕ ดูกรสารีบุตร 
 แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เราเจริญอินทรีย ๕ แลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษา 
 เนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคนื ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทย 
 นั้นนั่นแล ฯ 
      [๘๔๗] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา 
 เราเจริญพละ ๕ แลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้า เรา 
 ยังไมไดเจริญพละ ๕ เลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญพละ ๕ ดูกรสารีบุตร แตถา 
 ภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เราเจริญพละ ๕ แลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ 
 ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกศุลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทย 
 นั้นนั่นแล ฯ 
      [๘๔๘] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา 
 เราเจริญโพชฌงค ๗ แลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา 
 เรายังไมไดเจริญโพชฌงค ๗ เลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญโพชฌงค ๗ ดูกร 
 สารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เราเจริญโพชฌงค ๗ แลว ภิกษุนั้น 
 พึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคนื ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวย 
 ปติและปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ 
      [๘๔๙] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา 
 เราเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐแลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุ 
 พิจารณาอยู รูอยางนี้วา เรายงัไมไดเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐเลย ภิกษุนั้น 
 พึงพยายามเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู 
 รูอยางนี้วา เราเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐแลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ 
 ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกศุลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทยนัน้ 
 นั่นแล ฯ 
      [๘๕๐] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา 
 เราเจริญสมถะและวิปสสนาแลวหรือหนอ ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู 
 รูอยางนี้วา เรายังไมไดเจริญสมถะและวิปสสนาเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสมถะ 
 และวิปสสนา ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้า เราเจริญสมถะ 



 และวิปสสนาแลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ใน 
 กุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ 
      [๘๕๑] ดูกรสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้วา 
 เราทําวิชชาและวิมุตติใหแจงแลวหรือหนอแล ดูกรสารีบุตร ถาภิกษุพิจารณาอยู 
 รูอยางนี้วา เรายังไมไดทําวิชชาและวิมุตติใหแจงเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามทําวิชชา 
 และวิมุตติใหแจง ดูกรสารีบุตร แตถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราทําวิชชา 
 และวิมุตติใหแจงแลว ภิกษุนั้นพึงเปนผูศึกษาเนืองๆ ทั้งกลางวันและกลางคนื 
 ในกุศลธรรมทั้งหลาย อยูดวยปติและปราโมทยนั้นนั่นแล ฯ 
      [๘๕๒] ดูกรสารีบุตร ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง ผูทํา 
 บิณฑบาตใหบริสุทธิ์แลวในอดีตกาล ทั้งหมดนั้น พิจารณาแลวๆ อยางนี้เทยีว 
 จึงทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ได สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง ผูจักทํา 
 บิณฑบาตใหบริสุทธิ์ในอนาคตกาล ทั้งหมดนั้น ตองพิจารณาแลวๆ อยางนี้เทียว 
 จึงจักทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ได สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ผูกําลังทํา 
 บิณฑบาตใหบริสุทธิ์อยูในบัดน้ี ทั้งหมดนั้น ยอมพิจารณาแลวๆ อยางนี้เทียว 
 จึงทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์ได เพราะฉะน้ันแล พวกเธอพึงสําเหนียกวา จักพิจารณา 
 แลวๆ ทําบิณฑบาตใหบริสุทธิ์  ดูกรสารีบุตร พวกเธอพึงสําเหนียกไว 
 อยางนี้แล ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระสารีบุตรจึงชื่นชมยินดี 
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแล ฯ 
                    จบ ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร ที่ ๙ 
                     ------------------- 
                   ๑๐. อินทริยภาวนาสูตร (๑๕๒) 
      [๘๕๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาไผ ในนิคมชื่อกัชชังคลา คร้ัง 
 นั้นแล อุตตรมาณพ ศิษยพราหมณปาราสิริยะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยงัที่ 
 ประทับ แลวทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการทักทายปราศรัยพอให 
 ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๘๕๔] พอน่ังเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามดังนี้วา ดูกร 
 อุตตระ ปาราสิริยพราหมณแสดงการเจริญอินทรียแกสาวกหรือเปลา ฯ 
      อุ. แสดง พระโคดมผูเจริญ ฯ 
      พ. ดูกรอุตตระ แสดงอยางใด ดวยประการใด ฯ 
      อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในเร่ืองนี้ ทานปาราสิริยพราหมณแสดงการ 
 เจริญอินทรียแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา อยาเห็นรูปดวยจักษุ อยาไดยินเสยีง 



 ดวยโสต ฯ 
      พ. ดูกรอุตตระ เมื่อเปนเชนนี้ คนที่เจริญอินทรียแลวตามคําของ 
 ปาราสิริยพราหมณ ตองเปนคนตาบอด ตองเปนคนหูหนวก เพราะคนตาบอด 
 ไมเห็นรูปดวยจักษุ คนหูหนวกไมไดยินเสยีงดวยโสต เมื่อพระผูมีพระภาคตรัส 
 แลวอยางนี้ อุตตรมาณพ ศิษยปาราสิริยพราหมณ นั่งนิ่ง เกอเขิน คอตก 
 กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ ฯ 
      [๘๕๕] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบวา อุตตรมาณพศิษย 
 ปาราสิริยพราหมณ นิ่ง คอตก กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงรับส่ังกะ 
 ทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ปาราสิริยพราหมณ ยอมแสดงการเจริญอนิทรีย 
 แกสาวกทั้งหลายอยางหนึ่ง สวนการเจริญอินทรียอันไมมีวธิีอื่นยิ่งกวาในวนิัยของ 
 พระอริยะ ยอมเปนอีกอยางหน่ึง ฯ 
      ทานพระอานนททูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต เปนการสมควรแลว 
 ที่พระผูมีพระภาคจะทรงแสดงการเจริญอินทรียอันไมมีวธิอีื่นยิ่งกวา ในวนิัยของพระ 
 อริยะ ภิกษุทั้งหลายฟงตอพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
 ตอไป ทานพระอานนททลูรับพระผูมีพระภาควา ชอบแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๘๕๖] พระผูมีพระภาคจงึไดตรัสดังนี้วา ดูกรอานนท กก็ารเจริญ 
 อินทรียอันไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ เปนอยางไร ดูกรอานนท ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี้ เกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ 
 ขึ้น เพราะเห็นรูปดวยจักษุ เธอรูชัดอยางนี้วา เราเกิดความชอบใจ ความไมชอบ 
 ใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจข้ึนแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปนสังขตะ หยาบ 
 อาศัยกันเกิดขึน้ ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่นคือ อุเบกขา เธอจึงดับความ 
 ชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกดิขึ้นแลวน้ันเสยี 
 อุเบกขาจึงดํารงมั่น ดูกรอานนท ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบ 
 ใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวอยางนี้ไดเร็วพลันทันที โดย 
 ไมลําบากเหมอืนอยางบุรุษมีตาดีกระพริบตา ฉะนั้น อุเบกขายอมดาํรงมั่น ดูกร 
 อานนท นี้เราเรียกวา การเจริญอินทรียในรูปที่รูไดดวยจกัษุ อยางไมมีวธิีอืน่ยิ่งกวา 
 ในวินัยของพระอริยะ ฯ 
      [๘๕๗] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความ 
 ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจขึ้น เพราะไดยินเสยีงดวยโสต เธอรู 
 ชัดอยางนี้วา เราเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ 
 ขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปนสังขตะ หยาบ อาศัยการเกิดขึน้ ยังมีสิ่งที ่
 ละเอยีด ประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้ง 



 ความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวน้ันเสีย อุเบกขาจึงดํารงมั่น ดูกร 
 อานนท ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและ 
 ไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวอยางนี้ไดเร็วพลันทันที โดยไมลําบาก เหมือนอยาง 
 บุรุษมีกําลัง ดีดน้ิวมือโดยไมลําบาก ฉะนั้น ดูกรอานนท นี้เราเรียกวา การ 
 เจริญอินทรียในเสียงที่รูไดดวยโสต อยางไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ ฯ 
      [๘๕๘] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความ 
 ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ เธอรูชัด 
 อยางนี้วา เราเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ 
 ขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปนสังขตะ หยาบ อาศัยกันเกดิขึน้ ยังมีสิ่งที่ละเอียด 
 ประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบ 
 ใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวน้ันเสีย อุเบกขาจึงดํารงมั่น ดูกรอานนท ภิกษุ 
 รูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ 
 อันเกิดขึ้นแลวอยางนี้ไดเร็วพลันทันที โดยไมลําบาก เหมือนอยางหยาดน้ํากลิ้ง 
 ไปบนใบบัว ยอมไมติดในที่ทีก่ลิ้งไปสักนอยหน่ึง ฉะนั้น ดูกรอานนท นี้เรา 
 เรียกวา การเจริญอินทรียในกลิ่นที่รูไดดวยฆานะ อยางไมมวีิธีอื่นยิ่งกวาในวินัย 
 ของพระอริยะ ฯ 
      [๘๕๙] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความ 
 ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะล้ิมรสดวยชิวหา เธอรูชัดอยาง 
 นี้วา เราเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจขึ้น 
 แลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปนสังขตะ หยาบ อาศัยกันเกดิขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด 
 ประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบ 
 ใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวน้ันเสีย อุเบกขาจึงดํารงมั่น ดูกรอานนท ภิกษุ 
 รูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ 
 อันเกิดขึ้นแลวอยางนี้ไดเร็วพลันทันที โดยไมลําบาก เหมือนอยางบุรุษมีกําลัง 
 ตลอมกอนเขฬะไวตรงปลายล้ิน แลวถมไปโดยไมลําบาก ฉะนั้น ดูกรอานนท 
 นี้เราเรียกวา การเจริญอินทรียในรสที่รูไดดวยชิวหา อยางไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินัย 
 ของพระอริยะ ฯ 
      [๘๖๐] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความ 
 ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย 
 เธอรูชัดอยางนีว้า เราเกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและ 
 ไมชอบใจขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนัน้แล เปนสังขตะ หยาบ อาศัยกันเกิดขึ้น ยงั 
 มีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจงึดับความชอบใจ ความไมชอบใจ 
 ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวน้ันเสีย อุเบกขาจึงดํารงมั่น ดูกร 



 อานนท ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและ 
 ไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวอยางนี้ไดโดยเร็วพลันทันที โดยไมลําบาก เหมือน 
 อยางบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียดโดยไมลําบาก ฉะนั้น ดูกร 
 อานนท นี้เราเรียกวา การเจริญอินทรียในโผฏฐัพพะที่รูไดดวยกาย อยางไมมีวิธี 
 อื่นยิ่งกวาในวนิัยของพระอริยะ ฯ 
      [๘๖๑] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความ 
 ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะรูธรรมารมณดวยมโน เธอรูชัด 
 อยางนี้วา เราเกิดความชอบใจ เกิดความไมชอบใจ เกิดทั้งความชอบใจและไม 
 ชอบใจขึ้นแลวเชนนี้ ก็สิ่งนั้นแล เปนสังขตะ หยาบ อาศัยกันเกิดขึ้น ยังม ี
 สิ่งละเอยีด ประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจึงดบัความชอบใจ ความไมชอบใจ 
 ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวน้ันเสีย อุเบกขาจึงดํารงมั่น ดูกร 
 อานนท ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและ 
 ไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวไดเร็วพลันทันที โดยไมลําบากอยางนี้ เหมือนบุรุษมี 
 กําลัง หยดหยาดนํ้าสองหรือสามหยาดลงในกะทะเหล็กที่รอนจัดตลอดวัน ความ 
 หยดลงแหงหยาดนํ้ายังชา ทันทีนั้น หยาดนํ้านั้นจะถึงความส้ินไป แหงไปเร็ว 
 ทีเดียว ฉะน้ัน ดูกรอานนท นี้เราเรียกวา การเจริญอินทรียในธรรมารมณที่รูได 
 ดวยมโนอยางไมมีวิธีอื่นยิ่งกวาในวินัยของพระอริยะ ฯ 
      ดูกรอานนท อยางนี้แลเปนการเจริญอินทรียอยางไมมีวธิีอื่นยิ่งกวาในวนิัย 
 ของพระอริยะ ฯ 
      [๘๖๒] ดูกรอานนท ก็พระเสขะผูยังปฏิบัติอยูเปนอยางไร ดูกรอานนท 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม 
 ชอบใจ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ เธอยอมอึดอดั เบ่ือหนาย เกลียดชังความชอบ 
 ใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิดขึ้นแลวน้ัน เกิด 
 ความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะไดยินเสยีง 
 ดวยโสต ... เพราะดมกลิ่นดวยฆานะ ... เพราะล้ิมรสดวยชิวหา ... เพราะถูกตอง 
 โผฏฐัพพะดวยกาย ... เพราะรูธรรมารมณดวยมโน ... เธอยอมอึดอดั เบ่ือหนาย 
 เกลียดชังความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ อันเกิด 
 ขึ้นแลวน้ัน ดูกรอานนท อยางนี้แล ชื่อวาพระเสขะผูยังปฏิบัติอยู ฯ 
      [๘๖๓] ดูกรอานนท ก็พระอริยะผูเจริญอนิทรียแลว เปนอยางไร ดูกร 
 อานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดความชอบใจ ความไมชอบใจ ทั้งความชอบใจ 
 และไมชอบใจขึ้น เพราะเห็นรูปดวยจักษุ เธอถาหวังวาจะมีความสําคัญในส่ิง 
 ปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในส่ิงนั้นๆ วาเปนของ 
 ไมปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมีความสําคัญในส่ิงไมปฏิกูลวาเปนของปฏิกูลอยู ก็ 



 ยอมเปนผูมีความสําคัญในส่ิงนั้นๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมีความ 
 สําคัญในส่ิงทั้งปฏิกูลและไมปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู กย็อมเปนผูมีความ 
 สําคัญในส่ิงนั้นๆ วาเปนของไมปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมีความสําคัญในส่ิงทั้ง 
 ไมปฏิกูลและปฏิกูลวาเปนของปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญในส่ิงนั้นๆ วา 
 เปนของปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะวางเฉยเวนเสียซ่ึงสิ่งปฏิกูลและไมปฏิกูลทัง้สอง 
 นั้น อยูอยางมสีติสัมปชัญญะ ก็ยอมเปนผูวางเฉยในสิ่งนั้นๆ อยูอยางมีสติ 
 สัมปชัญญะได ฯ 
      [๘๖๔] ดูกรอานนท ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเกิดความชอบใจ ความ 
 ไมชอบใจ ทั้งความชอบใจและไมชอบใจ เพราะไดยินเสียงดวยโสต ... เพราะ 
 ดมกลิ่นดวยฆานะ ... เพราะล้ิมรสดวยชิวหา ... เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... 
 เพราะรูธรรมารมณดวยมโน เธอ ถาหวังวาจะมีความสําคัญในส่ิงปฏิกูลวาเปนของ 
 ไมปฏิกูลอยู กย็อมเปนผูมีความสําคัญในส่ิงนั้นๆ วาเปนของไมปฏิกูลอยูได 
 ถาหวังวาจะมีความสําคัญในส่ิงไมปฏิกูลวาเปนของปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมคีวาม 
 สําคัญในส่ิงนั้นๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมีความสําคัญในส่ิงทั้ง 
 ปฏิกูลและไมปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูลอยู กย็อมเปนผูมีความสําคัญในส่ิงนั้นๆ 
 วาเปนของไมปฏิกูลอยูได ถาหวังวาจะมีความสําคัญในส่ิงทั้งไมปฏิกูลและปฏิกูล 
 วาเปนของปฏิกูลอยู กย็อมมคีวามสําคัญในส่ิงนั้นๆ วาเปนของปฏิกูลอยูได 
 ถาหวังวาจะวางเฉยเวนเสยีซ่ึงสิ่งปฏิกูลและไมปฏิกูลทั้งสองนั้น อยูอยางมีสติ 
 สัมปชัญญะ ก็ยอมเปนผูวางเฉยในสิ่งนั้นๆ อยูอยางมีสติสัมปชัญญะได ดูกร 
 อานนท อยางนี้แล ชื่อวาพระอริยะผูเจริญอนิทรียแลว ฯ 
      [๘๖๕] ดูกรอานนท เราแสดงการเจริญอนิทรียอยางไมมีวิธีอื่นยิ่งกวา 
 ในวินัยของพระอริยะ แสดงพระเสขะผูยังปฏิบัติอยู แสดงพระอริยะผูเจริญอินทรีย 
 แลว ดวยประการฉะนี้แล ดูกรอานนท กิจใดอันศาสดาผูแสวงหาประโยชน 
 เกื้อกูล ผูอนุเคราะห อาศัยความอนุเคราะหพึงทําแกสาวกทั้งหลาย กิจนั้น 
 เราไดทําแลวแกพวกเธอ ดูกรอานนท นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง เธอทั้งหลาย 
 จงเพงฌาน อยาไดประมาท อยาไดเปนผูเดือดรอนในภายหลัง นี้เปนคํา 
 พรํ่าสอนของเราแกพวกเธอ ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระภาษิตนี้แลว ทานพระอานนทจึงชื่นชมยนิด ี
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคฉะนี้แล ฯ 

จบ อินทรียภาวนาสูตร ที่ ๑๐ 
จบ สฬายตนวรรค ที่ ๕ 

--------------- 
หัวขอเร่ืองของสฬายตนวรรคนั้น ดังนี้ 



วรรคที่ ๕ มีเร่ืองเดน คือ ๑. เร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี ๒. เร่ืองพระฉันนะ 
๓. เร่ืองพระปุณณะ ๔. เร่ืองพระนันทกะ ๕. เร่ืองพระราหุล ๖. เร่ืองธรรมหมวดหก 
๖ หมวด ๗. เร่ืองธรรมเน่ืองดวยอายตนะ ๖ ๘. เร่ืองพราหมณชาวบานนครวินทะ 

๙. เร่ืองบิณฑบาตบริสุทธิ์ และ ๑๐. เร่ืองการเจริญอินทรีย ฯ 
---------------- 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
                          ๑. อนาถปณฑิโกวาทสูตร 
                          ๒. ฉันโนวาทสูตร 
                          ๓. ปุณโณวาทสูตร 
                          ๔. นันทโกวาทสูตร 
                          ๕. จูฬราหุโลวาทสูตร 
                          ๖. ฉฉักกสูตร 
                          ๗. สฬายตนวิภังคสูตร 
                          ๘. นครวินเทยยสูตร 
                          ๙. ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร 
                         ๑๐. อินทริยภาวนาสูตร 

จบ อุปริปณณาสก 
------------ 

 


