พระสุตตันตปฎก
เลม ๑๒
อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
บาลีแหงเอกธรรมเปนตน
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ฯ
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรูปอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ
ครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยูเหมือนรูปสตรีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปสตรียอม
ครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู ฯ
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นเสียงอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ
ครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยูเหมือนเสียงสตรีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสียงสตรียอม
ครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู ฯ
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นกลิ่นอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ
ครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยูเหมือนกลิ่นสตรีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลิ่นสตรียอม
ครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู ฯ
[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรสอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ
ครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยูเหมือนรสสตรีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย รสสตรียอม
ครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู ฯ
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นโผฏฐัพพะอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยูเหมือนโผฏฐัพพะของสตรีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โผฏฐัพพะสตรียอมครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู ฯ
[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรูปอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ
ครอบงําจิตของสตรีตั้งอยูเหมือนรูปบุรุษเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปบุรุษยอม
ครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นเสียงอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ
ครอบงําจิตของสตรีตั้งอยูเหมือนเสียงบุรุษเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสียงบุรษุ ยอม
ครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นกลิ่นอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะครอบงําจิตของสตรีตั้งอยูเหมือนกลิ่นบุรุษเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลิ่นบุรุษ
ยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ

[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรสอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ
ครอบงําจิตของสตรีตั้งอยูเหมือนรสบุรุษเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย รสบุรุษยอม
ครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ
[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นโผฏฐัพพะอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะครอบงําจิตของสตรีตั้งอยูเหมือนโผฏฐัพพะบุรุษเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โผฏฐัพพะของบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู ฯ
จบวรรคที่ ๑
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะเปนเหตุใหกามฉันทะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว ยอม
เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย เหมือนศุภนิมติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจ
ศุภนิมิตโดยไมแยบคาย กามฉันทะที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกามฉันทะที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย ฯ
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะเปนเหตุใหพยาบาทที่ยังไมเกิดขึ้น เกิดขึ้น หรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว ยอม
เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย เหมือนปฏิฆนิมิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล
ใสใจปฏิฆนิมิตโดยไมแยบคาย พยาบาทที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น และพยาบาท
ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย ฯ
[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ
เปนเหตุใหถีนมิทธะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปน
ไปเพื่อความเจริญไพบูลย เหมือนความไมยินดี ความเกียจคราน ความบิดขี้เกียจ
ความเมาอาหาร และความที่จิตหดหู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีจิตหดหู
ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความเจริญไพบูลย ฯ
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ
เปนเหตุใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว
ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย เหมือนความไมสงบแหงใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลมีจิตไมสงบแลว อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอุทธัจจ
กุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย ฯ
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ
เปนเหตุใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไป
เพื่อความเจริญไพบูลย เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลใสใจโดยไมแยบคาย วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และวิจิกิจฉา
ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย ฯ
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ

เปนเหตุใหกามฉันทะที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรือกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว อัน
บุคคลยอมละได เหมือนอศุภนิมิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจอศุภนิมิต
โดยแยบคาย กามฉันทะที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว
อันบุคคลยอมละได ฯ
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ
เปนเหตุใหพยาบาทที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว อันบุคคล
ยอมละได เหมือนเมตตาเจโตวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจเมตตา
เจโตวิมุติโดยแยบคาย พยาบาทที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และพยาบาทที่เกิด
ขึ้นแลว อันบุคคลยอมละได ฯ
[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่จะ
เปนเหตุใหถีนมิทธะที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรือถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว อันบุคคล
ยอมละได เหมือนความริเริ่ม ความพากเพียร ความบากบั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลปรารภความเพียรแลว ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และถีน
มิทธะที่เกิดขึ้นแลว อันบุคคลยอมละได ฯ
[๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะเปนเหตุใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรืออุทธัจจกุกกุจจะ
ที่เกิดขึ้นแลว อันบุคคลยอมละได เหมือนความสงบแหงใจ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีจิตสงบแลว อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น
และอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว อันบุคคลยอมละได ฯ
[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่จะเปนเหตุใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรือวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว
อันบุคคลยอมละได เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
บุคคลใสใจโดยแยบคาย วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และวิจิกิจฉาที่
เกิดขึ้นแลว อันบุคคลยอมละได ฯ
จบวรรคที่ ๒
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่ไมอบรมแลว ยอมไมควรแกการงาน เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม
อบรมแลว ยอมไมควรแกการงาน ฯ
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
อบรมแลว ยอมควรแกการงาน เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแลว
ยอมควรแกการงาน ฯ
[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
ไมอบรมแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย จิตที่ไมอบรมแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ

[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
อบรมแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จิตที่อบรมแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่ไมอบรมแลว ไมปรากฏแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือน
จิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมอบรมแลว ไมปรากฏแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ ฯ
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่อบรมแลว ปรากฏแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแลว ปรากฏแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่ไมอบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ
เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมอบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยาง
ใหญ ฯ
[๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไม
อบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมนําทุกขมาให เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จิตที่ไมอบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมนําทุกขมาให ฯ
[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมนําสุขมาให เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จิตที่อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมนําสุขมาให ฯ
จบวรรคที่ ๓
[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไม
ฝกแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จิตที่ไมฝกแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่ฝกแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จิตที่ฝกแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไม
คุมครองแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย จิตที่ไมคุมครองแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ

[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่คุมครองแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จิตที่คุมครองแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไม
รักษาแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย จิตที่ไมรักษาแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
รักษาแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิต
ที่รักษาแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไม
สังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จิตที่ไมสังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่สังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จิตที่สังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่ไม
ฝกแลว ไมคุมครองแลว ไมรกั ษาแลว ไมสังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไมฝกแลว ไมคุมครอง
แลว ไมรักษาแลว ไมสังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง
ที่ฝกแลว คุมครองแลว รักษาแลว สังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยาง
ใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่ฝกแลว คุมครองแลว รักษาแลว
สังวรแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
จบวรรคที่ ๔
[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเดือยขาวสาลีหรือเดือยขาวยวะ
ที่บุคคลตั้งไวผิด มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือวาจักให
หอเลือด ขอนีม้ ิใชฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเดือยอันบุคคล
ตั้งไวผิด ฉันใด ภิกษุนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําลายอวิชชา จักยังวิชชา
ใหเกิด จักทํานิพพานใหแจง ดวยจิตที่ตั้งไวผดิ ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะจิตตั้งไวผดิ ฯ
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเดือยขาวสาลีหรือเดือยขาวยวะ
ที่บุคคลตั้งไวถูก มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือจักใหหอ
เลือด ขอนี้เปนฐานะที่มีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเดือยอันบุคคลตั้งไวถูก
ฉันใด ภิกษุนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกิด

จักทํานิพพานใหแจง ดวยจิตทีต่ ั้งไวถูก ขอนี้เปนฐานะที่มีได ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะจิตตั้งไวถูก ฯ
[๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจอยางนี้แลว ยอมรูชัดบุคคล
บางคนในโลกนี้ ผูมีจิตอันโทษประทุษรายแลววา ถาบุคคลนี้พึงทํากาละในสมัยนี้
พึงตั้งอยูในนรกเหมือนถูกนํามาขังไวฉะนั้น ขอนั้นเพราะอะไร เพราะจิตของเขา
อันโทษประทุษรายแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แหละเพราะเหตุที่จิตประทุษราย
สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจอยางนี้แลว ยอมรูชัด
บุคคลบางคนในโลกนี้ ผูมีจิตผองใสวา ถาบุคคลนี้พึงทํากาละในสมัยนี้ พึงตั้งอยู
ในสวรรคเหมือนที่เขานํามาเชิดไวฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตของเขา
ผองใส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แหละเพราะเหตุที่จิตผองใส สัตวบางพวกในโลกนี้
เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหวงน้ําที่ขุนมัวเปนตม บุรุษผูมี
จักษุยืนอยูบนฝง ไมพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบบาง กอนกรวดและกระเบื้อง
ถวยบาง ฝูงปลาบาง ซึ่งเที่ยวไปบาง ตั้งอยูบาง ในหวงน้ํานั้น ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะน้ําขุน ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักรูประโยชนตนบาง
จักรูประโยชนผูอื่นบาง จักรูประโยชนทั้งสองบาง จักกระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษ
คือ อุตริมนุสธรรม อันเปนความรูความเห็นอยางประเสริฐ อยางสามารถ ไดดวย
จิตที่ขุนมัว ขอนี้ไมใชฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตขุนมัว ฯ
[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหวงน้ําใสแจว ไมขุนมัว บุรุษ
ผูมีจักษุยืนอยูบ นฝง พึงเห็นหอยโขงและหอยกาบบาง กอนกรวดและกระเบื้อง
ถวยบาง ฝูงปลาบาง ซึ่งเที่ยวไปบาง ตั้งอยูบาง ในหวงน้ํานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะน้ําไมขุน ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักรูประโยชนตนบาง
จักรูประโยชนผูอื่นบาง จักรูประโยชนทั้งสองบาง จักกระทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษ
คือ อุตริมนุสธรรม อันเปนความรูความเห็นอยางประเสริฐ อยางสามารถ ไดดวย
จิตที่ไมขุนมัว ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตไมขุนมัว ฯ
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนจันทน บัณฑิตกลาววาเลิศกวารุกขชาติ
ทุกชนิด เพราะเปนของออนและควรแกการงาน ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
ยอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่อบรมแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปน
ธรรมชาติออนและควรแกการงาน เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมชาติออนและควรแกการงาน ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปลี่ยนแปลงไดเร็ว เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตเปลี่ยนแปลงไดเร็วเทาใด
นั้น แมจะอุปมาก็กระทําไดมิใชงาย ฯ

[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง แตวาจิตนั้นแล เศราหมอง
ดวยอุปกิเลสที่จรมา ฯ
[๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง และจิตนั้นแล พนวิเศษแลว
จากอุปกิเลสที่จรมา ฯ
จบวรรคที่ ๕
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง แตวา จิตนั้นแล เศราหมองแลว
ดวยอุปกิเลสที่จรมา ปุถุชนผูมิไดสดับ ยอมจะไมทราบจิตนั้นตามความเปนจริง
ฉะนั้น เราจึงกลาววา ปุถุชนผูมิไดสดับ ยอมไมมีการอบรมจิต ฯ
[๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผอง และจิตนั้นแล พนวิเศษแลว
จากอุปกิเลสที่จรมา พระอริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมทราบจิตนั้นตามความเปน
จริง ฉะนั้น เราจึงกลาววา พระอริยสาวกผูไดสดับ ยอมมีการอบรมจิต ฯ
[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุซองเสพเมตตาจิต แมชั่วการเพียงลัด
นิ้วมือเดียวเทานั้น ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของ
พระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะ
กลาวไยถึงผูทาํ เมตตาจิตนั้นใหมากเลา ฯ
[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเจริญเมตตาจิต แมชั่วกาลเพียงลัดนิว้ มือ
เดียวเทานั้น ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของ
พระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะกลาว
ไยถึงผูทําเมตตาจิตนั้นใหมากเลา ฯ
[๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุใสใจเมตตาจิต แมชั่วกาลเพียง
ลัดนิ้วมือเดียวเทานั้น ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอน
ของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะ
กลาวไยถึงผูทาํ เมตตาจิตนั้นใหมากเลา ฯ
[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมที่เปนไปในสวนอกุศล ที่เปนไป
ในฝกฝายอกุศลทั้งหมด มีใจเปนหัวหนา ใจเกิดกอนธรรมเหลานั้น อกุศลธรรม
เกิดหลังเทียว ฯ
[๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมที่เปนไปในสวนกุศล ที่เปนไปใน
ฝกฝายกุศลทั้งหมด มีใจเปนหัวหนา ใจเกิดกอนธรรมเหลานั้น กุศลธรรมเกิด
หลังเทียว ฯ
[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป
เหมือนความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลประมาทแลว อกุศลธรรมที่
ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสือ่ มไป ฯ
[๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปน

เหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป
เหมือนความไมประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลไมประมาทแลว กุศลธรรม
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสือ่ มไป ฯ
[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป
เหมือนความเปนผูเกียจคราน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเกียจครานแลว อกุศล*ธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสือ่ มไป ฯ
จบวรรคที่ ๖
[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อม
ไป เหมือนการปรารภความเพียร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเปนผูปรารภความ
เพียร กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอม
เสื่อมไป ฯ
[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อม
ไป เหมือนความเปนผูมีความมักมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเปนคนมัก
มาก อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอม
เสื่อมไป ฯ
[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อม
ไป เหมือนความเปนผูมีความมักนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเปนผูมักนอย
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสือ่ มไป ฯ
[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อม
ไป เหมือนความเปนผูไมสันโดษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลไมสันโดษ
อกุศลธรรมที่ยงั ไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสือ่ มไป ฯ
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป
เหมือนความเปนผูสันโดษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลสันโดษ กุศลธรรมที่ยัง
ไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสือ่ มไป ฯ
[๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อม
ไป เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยไม
แยบคาย อกุศลธรรมที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอม

เสื่อมไป ฯ
[๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อม
ไป เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยแยบคาย
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสือ่ มไป ฯ
[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อม
ไป เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลไมรูสึกตัว อกุศล
ธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อม
ไป เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูสึกตัว กุศลธรรม
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสือ่ มไป ฯ
[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อม
ไป เหมือนความเปนผูมีมิตรชั่ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีมิตรชั่ว อกุศล
ธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
จบวรรคที่ ๗
[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อม
ไป เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีมิตรดี กุศล
ธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อม
ไป เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ ไมประกอบกุศลธรรมเนืองๆ ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย เพราะการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ เพราะการไมประกอบกุศล
ธรรมเนืองๆ อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ยอมเสื่อมไป ฯ
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เสื่อมไป
เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ เพราะการไมประกอบอกุศลธรรม
เนืองๆ กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอม
เสื่อมไป ฯ

[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว ยอมไมถึง
ความเจริญบริบูรณ เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล
ใสใจโดยไมแยบคาย โพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และโพชฌงคที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมไมถึงความเจริญบริบูรณ ฯ
[๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนเหตุใหโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึง
ความเจริญบริบูรณ เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล
ใสใจโดยแยบคาย โพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และโพชฌงคที่เกิดขึ้น
แลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ ฯ
[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมญาติมีประมาณนอย ความเสื่อม
ปญญาชั่วรายที่สุดกวาความเสื่อมทั้งหลาย ฯ
[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญดวยญาติมีประมาณนอย ความเจริญ
ดวยปญญาเลิศกวาความเจริญทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงสําเนียก
อยางนี้วา เราทั้งหลายจักเจริญโดยความเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงสําเนียกอยางนี้แล ฯ
[๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมแหงโภคะมีประมาณนอย ความ
เสื่อมแหงปญญาชั่วรายที่สุดกวาความเสื่อมทั้งหลาย ฯ
[๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญดวยโภคะมีประมาณนอย ความ
เจริญดวยปญญาเลิศกวาความเจริญทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
สําเนียกอยางนีว้ า เราทั้งหลายจักเจริญโดยความเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงสําเนียกอยางนี้แล ฯ
[๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมยศมีประมาณนอย ความเสื่อม
ปญญาชั่วรายที่สุดกวาความเสื่อมทั้งหลาย ฯ
จบวรรคที่ ๘
[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญดวยยศมีประมาณนอย ความ
เจริญดวยปญญาเลิศกวาความเจริญทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
สําเนียกอยางนีว้ า เราทั้งหลายจักเจริญโดยความเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความประมาท ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความไมประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ความไมประมาท ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูเกียจคราน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเปนผูเกียจคราน ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูปรารภความเพียร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเปนผูปรารภความเพียร ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมักมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูมักมาก ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมักนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูมักนอย ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูไมสันโดษ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเปนผูไมสันโดษ ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูสันโดษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูสันโดษ ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย การใสใจโดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การใสใจโดยแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเปนผูไมรูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูรูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรชั่ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเปนผูมีมิตรชั่ว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ

[๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
เปนผูมีมิตรดี ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ การ
ไมประกอบกุศลธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ การ
ไมประกอบกุศลธรรม ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไม
ประกอบอกุศลธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไม
ประกอบอกุศลธรรม ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
จบวรรคที่ ๙
[๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุ
อื่นแมอยางหนึง่ ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความประมาท
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความประมาทยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความไมประมาท
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไมประมาทยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู
เกียจคราน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูเกียจคราน ยอมเปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการปรารภความ
เพียร ดูกรภิกษุทั้งหลาย การปรารภความเพียร ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ ฯ
[๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู
มักมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักมาก ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชน
อยางใหญ ฯ
[๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมักนอย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักนอย ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น

เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู
ไมสันโดษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูไมสันโดษยอมเปนไปเพื่อมิใชประ*โยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูสันโดษ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูสันโดษ ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดย
ไมแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย การใสใจโดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดย
แยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย การใสใจโดยแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ ฯ
[๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู
ไมรูสึกตัว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูไมรูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูรูสึกตัว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูรูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายนอก เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมี
มิตรชั่ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรชั่ว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชน
อยางใหญ ฯ
[๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายนอก เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรดี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรดี ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น
เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบ
อกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบกุศลธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประกอบ
อกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบกุศลธรรม ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชน
อยางใหญ ฯ
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น

เหตุอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบ
กุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประกอบ
กุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรม ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
อยางใหญ ฯ
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความ
ประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความประมาทยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อ
ความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนความไมประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไมประมาท ยอม
เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม ฯ
[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปน
ผูเกียจคราน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูเกียจคราน ยอมเปนไปเพื่อความ
เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนการปรารภความเพียร ดูกรภิกษุทั้งหลาย การปรารภความเพียร
ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม ฯ
[๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปน
ผูมักมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักมาก ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ
เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนความเปนผูมักนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมักนอย
ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม ฯ
[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผู
ไมสันโดษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูไมสันโดษ ยอมเปนไปเพื่อความ

เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนความเปนผูสันโดษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูสันโดษ
ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม ฯ
[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการใสใจ
โดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย การใสใจโดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย การใสใจโดย
แยบคาย ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไม
อันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปน
ผูไมรูสึกตัว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูไมรูสึกตัว ยอมเปนไปเพื่อความ
เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูรูสึกตัว
ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม ฯ
[๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปน
ผูมีมิตรชั่ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรชั่ว ยอมเปนไปเพื่อความ
เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีมิตรดี
ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม ฯ
[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่

เปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการประกอบ
อกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบกุศลธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประกอบ
อกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบกุศลธรรม ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมสูญ
เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ
[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่
เปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรม
ยอมเปนไปเพื่อความดํารงมั่น เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง
สัทธรรม ฯ
จบวรรคที่ ๑๐
[๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอธรรมวาธรรม ภิกษุ
เหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปน
อันมาก เพื่ออนัตถะมิใชประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อทุกขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก และยอมจะยังสัทธรรม
นี้ใหอันตรธาน ฯ
[๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงธรรมวา อธรรม ฯลฯ
ที่แสดงสิ่งที่มิใชวินัยวา วินัย ฯลฯ ที่แสดงวินัยวา มิใชวินัย ฯลฯ ที่แสดง
พระดํารัสอันพระตถาคตมิไดทรงภาษิต มิไดตรัสไววา พระตถาคตทรงภาษิตไว
ตรัสไว ฯลฯ ที่แสดงพระดํารัสอันพระตถาคตไดทรงภาษิตไว ตรัสไววา พระ*ตถาคตมิไดทรงภาษิตไว มิไดตรัสไว ฯลฯ ที่แสดงกรรมอันพระตถาคตมิไดทรง
สั่งสมวา พระตถาคตทรงสั่งสม ฯลฯ ที่แสดงกรรมอันพระตถาคตไดทรงสั่งสม
ไววา พระตถาคตมิไดทรงสั่งสมไว ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันพระตถาคตมิไดทรง
บัญญัติไววา พระตถาคตทรงบัญญัติไว ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันพระตถาคตทรงบัญญัติ
ไววา พระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนัตถะใชประโยชน
เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบ
บาปใชบุญเปนอันมาก และยอมยังสัทธรรมนี้ใหอันตรธาน ฯ
[๑๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอธรรมวาอธรรม ภิกษุ
เหลานั้นชื่อวา เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก
เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น ฯ
[๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงธรรมวา ธรรม ฯลฯ ที่
แสดงสิ่งที่มิใชวินัยวา มิใชวินยั ฯลฯ ที่แสดงวินัยวา วินยั ฯลฯ ที่แสดง

พระดํารัสอันพระตถาคตมิไดทรงภาษิต มิไดตรัสไววา พระตถาคตมิไดทรงภาษิต
มิไดตรัสไว ฯลฯ ที่แสดงพระดํารัสอันพระตถาคตไดทรงภาษิต ไดตรัสไววา
พระตถาคตไดทรงภาษิต ไดตรัสไว ฯลฯ ที่แสดงกรรมที่พระตถาคตมิไดทรง
สั่งสมวา พระตถาคตมิไดทรงสั่งสม ฯลฯ ที่แสดงกรรมอันพระตถาคตทรงสั่งสม
วา พระตถาคตทรงสั่งสม ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติวา
พระตถาคตมิไดทรงบัญญัติ ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันพระตถาคตทรงบัญญัติวา พระ*ตถาคตทรงบัญญัติ ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอม
ดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น ฯ
จบวรรคที่ ๑๑
[๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอนาบัติวา อาบัติ ฯลฯ ที่
แสดงอาบัติวา อนาบัติ ฯลฯ ที่แสดงลหุกาบัติวา เปนครุกาบัติ ฯลฯ ที่แสดง
ครุกาบัติวา เปนลหุกาบัติ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติชั่วหยาบวา อาบัติไมชั่วหยาบ ฯลฯ
ที่แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา อาบัติชั่วหยาบ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติมีสวนเหลือวา
อาบัติไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติไมมีสวนเหลือวา อาบัติมีสวนเหลือ ฯลฯ
ที่แสดงอาบัติทําคืนไดวา อาบัติทําคืนไมได ฯลฯ ที่แสดงอาบัติทําคืนไมไดวา
อาบัติทําคืนได ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ไมเปนสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนัตถะใชประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก
เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบาปใชบุญเปนอันมาก
และยอมทําใหสัทธรรมนี้อันตรธาน ฯ
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอนาบัติวา อนาบัติ ภิกษุ
เหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก
เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น ฯ
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอาบัติวา อาบัติ ภิกษุ
เหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก
เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น ฯ
[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงลหุกาบัติวา เปนลหุ*กาบัติ ฯลฯ ที่แสดงครุกาบัติวา เปนครุกาบัติ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติชั่วหยาบวา
อาบัติชั่วหยาบ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา อาบัติไมชั่วหยาบ ฯลฯ ที่แสดง
อาบัติที่มีสวนเหลือวา อาบัติมสี วนเหลือ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติไมมีสวนเหลือวา
อาบัติไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ที่แสดงอาบัติทําคืนไดวา อาบัติทําคืนได ฯลฯ ที่แสดง

อาบัติทําคืนไมไดวา อาบัติทําคืนไมได ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูลแก
ชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทั้งยอมประสบบุญ
เปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น ฯ
จบวรรคที่ ๑๒
-------------เอกบุคคลบาลี
[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิด
ขึ้นเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก
เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บุคคล
ผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูเอกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแหงบุคคลผูเอกหาไดยากในโลก
บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความปรากฏแหงบุคคลผูเอกนี้แล หาไดยากในโลก ฯ
[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิด
ขึ้นเปนอัจฉริยมนุษย บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิด
ขึ้นเปนอัจฉริยมนุษย ฯ
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาลกิริยาของบุคคลผูเอก เปนเหตุเดือด*รอนแกชนเปนอันมาก บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาลกิริยาของบุคคลผูเอกนี้แล เปนเหตุเดือดรอน
แกชนเปนอันมาก ฯ
[๑๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิด
ขึ้นเปนผูไมมีที่สอง ไมมีใครเชนกับพระองค ไมมีใครเปรียบ ไมมีใครเปรียบ
เสมอ ไมมีสวนเปรียบ ไมมีบุคคลเปรียบ ไมมีใครเสมอ เสมอดวยพระพุทธเจา
ผูไมมีใครเสมอ เปนผูเลิศกวาสัตวทั้งหลาย บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเอกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก
ยอมเกิดขึ้นเปนผูไมมีสอง ไมมีเชนกับพระองค ไมมีใครเปรียบ ไมมีใคร
เปรียบเสมอ ไมมีสวนเปรียบ ไมมีบุคคลเปรียบ ไมมีใครเสมอ เสมอดวย
พระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ เปนผูเลิศกวาสัตวทั้งหลาย ฯ
[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแหงบุคคลผูเอก เปนความ

ปรากฏแหงจักษุใหญ แหงแสงสวางใหญ แหงโอภาสใหญ แหงอนุตตริยะ ๖
เปนการกระทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ เปนการแทงตลอดธาตุเปนอันมาก เปน
การแทงตลอดธาตุตางๆ เปนการกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ เปนการ
กระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล บุคคลผู
เอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
ปรากฏขึ้นแหงบุคคลผูเอกนี้แล เปนความปรากฏแหงจักษุใหญ แหงแสงสวาง
ใหญ แหงโอภาสใหญ แหงอนุตตริยะ ๖ เปนการทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา ๔
เปนการแทงตลอดธาตุเปนอันมาก เปนการแทงตลอดธาตุตางๆ เปนการกระทํา
ใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ เปนการกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล ฯ
[๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นบุคคลอื่นแมคนเดียว ผู
ยังธรรมจักรทีย่ อดเยี่ยมอันตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบ เหมือน
สารีบุตรนี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรยอมยังธรรมจักรที่ยอดเยี่ยม อันตถาคต
ใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบทีเดียว ฯ
จบเอกปุคคลวรรค
เอตทัคคบาลี
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอัญญาโกณฑัญญะ เลิศกวาพวกภิกษุ
สาวกของเราผูร ูราตรีนาน ฯ
พระสารีบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปญญามาก ฯ
พระมหาโมคคัลลานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมฤี ทธิ์ ฯ
พระมหากัสสป เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทรงธุดงคและ
สรรเสริญคุณแหงธุดงค ฯ
พระอนุรุทธะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีทิพยจักษุ ฯ
พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเกิดในตระกูล
สูง ฯ
พระลกุณฏกภัททิยะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีเสียงไพเราะ ฯ
พระปณโฑลภารทวาชะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูบ ันลือสีหนาท ฯ
พระปุณณมันตานีบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนธรรมกถึก ฯ
พระมหากัจจานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูจ ําแนกอรรถแหงภาษิต
โดยยอใหพิสดาร ฯ
จบวรรคที่ ๑
[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระจุลลปนถกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวก
ของเราผูนฤมิตกายอันสําเร็จดวยใจ ฯ
พระจุลลปนถกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูฉลาดในการเปลี่ยน

แปลงทางใจ ฯ
พระมหาปนถกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูฉลาดในการเปลี่ยน
แปลงทางปญญา ฯ
พระสุภูติ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปรกติอยูดวยความไมมี
กิเลส ฯ
พระสุภูติ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนทักขิไณยบุคคล ฯ
พระเรวตขทิรวนิยะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูอ ยูป าเปนวัตร ฯ
พระกังขาเรวตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูยินดีในฌาน ฯ
พระโสณโกลิวิสะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูปรารภความเพียร ฯ
พระโสณกุฏิกัณณะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมถี อ ยคําไพเราะ ฯ
พระสีวลี เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูม ีลาภ ฯ
พระวักกลิ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูพนจากกิเลสไดดวยศรัทธา ฯ
จบวรรคที่ ๒
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราหุล เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผู
ใครตอการศึกษา ฯ
พระรัฐปาละ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูบวชดวยศรัทธา ฯ
พระกุณฑธานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูรับสลากกอน ฯ
พระวังคีสะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปฏิภาณ ฯ
พระอุปเสนวังคันตบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูน ําความเลื่อมใส
มาโดยรอบ ฯ
พระทัพพมัลลบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูจัดแจงเสนาสนะ ฯ
พระปลินทวัจฉะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ
ของเทวดาทั้งหลาย ฯ
พระพาหิยทารุจีริยะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูตรัสรูไดเร็วพลัน ฯ
พระกุมารกัสสปะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูแสดงธรรมได
วิจิตร ฯ
พระมหาโกฏฐิตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูบรรลุปฏิสัมภิทา ฯ
จบวรรคที่ ๓
[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา
ผูเปนพหูสูต ฯ
พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีสติ ฯ
พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีคติ ฯ
พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีความเพียร ฯ
พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนอุปฏฐาก ฯ

พระอุรุเวลกัสสปะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูมีบริษัทมาก ฯ
พระกาฬุทายี เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทําสกุลใหเลื่อมใส ฯ
พระพักกุละ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีอาพาธนอย ฯ
พระโสภิตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูระลึกชาติกอนได ฯ
พระอุบาลี เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูทรงวินัย ฯ
พระนันทกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูกลาวสอนนางภิกษุณี ฯ
พระนันทะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย ฯ
พระมหากัปปนะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูกลาวสอนภิกษุ ฯ
พระสาคตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูฉลาดในเตโชธาตุ ฯ
พระราธะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูมีปฏิภาณแจมแจง ฯ
พระโมฆราชะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทรงจีวรเศราหมอง ฯ
จบวรรคที่ ๔
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีเลิศกวาพวก
ภิกษุณีสาวิกาของเราผูรรู าตรีนาน ฯ
พระเขมาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีปญญามาก ฯ
พระอุบลวัณณาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีฤทธิ์ ฯ
พระปฏาจาราภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูทรงวินยั ฯ
พระธัมมทินนาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูเปนธรรม*กถึก ฯ
พระนันทาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูยินดีในฌาน ฯ
พระโสณาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูปรารภความ
เพียร ฯ
พระสกุลาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีจักษุทิพย ฯ
พระภัททากุณฑลเกสาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูตรัสรู
ไดเร็วพลัน ฯ
พระภัททากปลานีภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูระลึกชาติ
กอนๆ ได ฯ
พระภัททากัจจานาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูไดบรรลุ
อภิญญาใหญ ฯ
พระกีสาโคตมีภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณสี าวิกาของเราผูท รงจีวรเศรา
หมอง ฯ
พระสิคาลมาตาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณสี าวิกาของเราผูพ นจากกิเลส
ไดดวยศรัทธา ฯ

จบวรรคที่ ๕
[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาชื่อตปุสสะและภัลลิกะ เลิศกวาพวก
อุบาสกสาวกของเราผูถ ึงสรณะกอน ฯ
สุทัตตอนาถปณฑิกคฤหบดี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถ วาย
ทาน ฯ
จิตตคฤหบดีชาวเมืองมัจฉิกสัณฑะ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผู
เปนธรรมกถึก ฯ
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูสงเคราะห
บริษัทดวยสังคหวัตถุ ๔ ฯ
เจาศากยะพระนามวามหานามะ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถ วาย
รสอันประณีต ฯ
อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถ วาย
โภชนะเปนที่ชอบใจ ฯ
อุคคคฤหบดี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเปนสังฆอุปฏฐาก ฯ
สูรัมพัฏฐเศรษฐีบุตร เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเลื่อมใสอยาง
แนนแฟน ฯ
หมอชีวกโกมารภัจจ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเรา ผูเ ลื่อมใสใน
บุคคล ฯ
นกุลปตาคฤหบดี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูคุนเคย ฯ
จบวรรคที่ ๖
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นางสุชาดาธิดาของเสนานีกุฎมพี เลิศกวา
พวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูถงึ สรณะกอน ฯ
นางวิสาขามิคารมาตา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูถวายทาน ฯ
นางขุชชุตตรา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเปนพหูสูต ฯ
นางสามาวดี เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูมีปรกติอยูดวยเมตตา ฯ
นางอุตตรานันทมาตา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูยินดีใน
ฌาน ฯ
นางสุปปวาสาโกลิยธีตา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูถวายรส
อันประณีต ฯ
นางสุปปยาอุบาสิกา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเปนคิลานุ*ปฏฐาก ฯ
นางกาติยานี เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเลือ่ มใสอยางแนน
แฟน ฯ
นางนกุลมาตาคหปตานี เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูคุนเคย ฯ

นางกาฬีอุบาสิกาชาวกุรรฆริกา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู
เลื่อมใสโดยไดยินไดฟงตาม ฯ
จบวรรคที่ ๗
----------------อัฏฐานบาลี
[๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงยึดถือ
สังขารไรๆ โดยความเปนสภาพเที่ยงนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่ปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนสภาพ
เที่ยงนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงยึดถือ
สังขารไรๆ โดยความเปนสุขนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย แตขอที่ปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารไรๆ โดยความเปนสุขนั้น เปนฐานะ
ที่จะมีได ฯ
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงยึดถือ
ธรรมไรๆ โดยความเปนตนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย แตขอที่ปุถุชนจะพึงยึดถือธรรมไรๆ โดยความเปนตนนั้น เปนฐานะ
ที่จะมีได ฯ
[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงฆามารดา
นั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่ปุถุชนจะพึง
ฆามารดานั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงฆาบิดา
นั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่ปุถุชนจะพึง
ฆาบิดานั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิจะพึงฆาพระ*อรหันตนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่ปุถุชน
จะพึงฆาพระอรหันตนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงเปนผูมี
จิตประทุษรายยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมี
ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่ปุถุชนพึงเปนผูมีจิตประทุษรายยังพระโลหิตของ
พระตถาคตใหหอนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงทําลาย
สงฆใหแตกกัน มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่
ปุถุชนจะพึงทําลายสงฆใหแตกกัน เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงถือ

ศาสดาอื่นนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่
ปุถุชนจะพึงถือศาสดาอื่น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสอง
พระองค จะพึงเสด็จอุบัติขึ้นพรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น มิใชฐานะ มิใช
โอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
เดียว จะพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกธาตุอันหนึ่งนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบวรรคที่ ๑
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่พระเจาจักรพรรดิสองพระองค จะพึง
เสด็จอุบัติขึ้นพรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่พระเจาจักรพรรดิพระองคเดียวจะพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
ธาตุอันหนึ่งนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่สตรีจะพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัม*พุทธเจานั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่บุรุษ
จะพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่สตรีจะพึงเปนพระเจาจักรพรรดินั้น
มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่บุรุษจะพึงเปน
พระเจาจักรพรรดินั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่สตรีจะพึงเปนทาวสักกะ ฯลฯ จะพึงเปน
มาร ฯลฯ จะพึงเปนพรหมนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ขอที่บุรุษจะพึงเปนทาวสักกะ ฯลฯ จะพึงเปนมาร ฯลฯ จะพึงเปน
พรหมนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่วิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
แหงกายทุจริต จะพึงเกิดขึ้นนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย แตขอที่วิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แหงกายทุจริต
จะพึงเกิดขึ้นนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่วิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
แหงวจีทุจริต จะพึงเกิดขึ้นนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แตขอที่วิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แหงวจีทุจริตจะพึงเกิดขึ้น
นั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบวรรคที่ ๒
[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่วิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
แหงมโนทุจริต จะพึงเกิดขึ้นนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย แตขอที่วิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แหงมโน
ทุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้นเปนฐานะที่จะมีได ฯ

[๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่วิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร
ไมนาพอใจ แหงกายสุจริต จะพึงเกิดขึ้นนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่วิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงกาย
สุจริต จะพึงเกิดขึ้นนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่วิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร
ไมนาพอใจ แหงวจีสจุ ริต จะพึงเกิดขึ้นนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่วิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงวจีสุจริต
จะพึงเกิดขึ้นนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่วิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร
ไมนาพอใจ แหงมโนสุจริต จะพึงเกิดขึ้นนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่วิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงมโน
สุจริตจะพึงเกิดขึ้นนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยกาย
ทุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอม
ดวยกายทุจริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แตขอที่บุคคลผูเพรียบพรอมดวยกายทุจริต เมือ่ แตกกายตายไป
พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยกายทุจริตเปนเหตุ
เปนปจจัยนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยวจีทุจริต
เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะความเพรียบพรอมดวยวจีทุจริต
เปนเหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แตขอที่บุคคลผูเพรียบพรอมดวยวจีทุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยวจีทุจริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น
เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยมโน
ทุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะความเพรียบพรอมดวย
มโนทุจริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แตขอที่บุคคลผูเพรียบพรอมดวยมโนทุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึง
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยมโนทุจริตเปนเหตุ
เปนปจจัยนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยกาย
สุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความ
เพรียบพรอมดวยกายสุจริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะ
มีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่บุคคลผูเพรียบพรอมดวยกายสุจริต เมื่อแตกกาย

ตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอมดวยกายสุจริตเปนเหตุ
เปนปจจัยนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยวจีสุจริต
เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอม
ดวยวจีสจุ ริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะมีได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แตขอที่บุคคลผูเพรียบพรอมดวยวจีสุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึง
เขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอมดวยวจีสุจริตเปนเหตุ เปนปจจัย
นั้นเปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยมโน
สุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความ
เพรียบพรอมดวยมโนสุจริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสที่จะ
มีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตขอที่บุคคลผูเพรียบพรอมดวยมโนสุจริต เมื่อแตกกาย
ตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอมดวยมโนสุจริตเปนเหตุ
เปนปจจัยนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบวรรคที่ ๓
------------เอกธัมมาทิบาลี อีกนัยหนึ่ง
[๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งที่บุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพือ่ คลายกําหนัด เพื่อ
ความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู เพื่อนิพพาน ธรรม
อยางหนึ่งคืออะไร คือพุทธานุสสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งนี้แล
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน ฯ
[๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งที่บุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพือ่ คลายกําหนัด เพื่อ
ความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู เพื่อนิพพาน ธรรม
อยางหนึ่งคืออะไร คือธัมมานุสสติ... สังฆานุสสติ... สีลานุสสติ... จาคานุสสติ...
เทวตานุสสติ... อานาปานสติ... มรณสติ... กายคตาสติ... อุปสมานุสสติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อ
ความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯ
จบวรรคที่ ๑
[๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง

จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยงั ไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง เหมือนกับมิจฉาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลเปนผูมีความเห็นผิด อกุศลธรรมทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศล
ธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ฯ
[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง
จะเปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอม
เปนไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง เหมือนกับสัมมาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลเปนผูมีความเห็นชอบ กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ฯ
[๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง
เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอม
เสื่อมไป เหมือนกับมิจฉาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อบุคคลเปนผูมีความ
เห็นผิด กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ยอมเสื่อมไป ฯ
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง
เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ยอมเสื่อมไป เหมือนกับสัมมาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเปนผูมี
ความเห็นชอบ อกุศลธรรมที่ยงั ไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลว ยอมเสื่อมไป ฯ
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง
เปนเหตุใหมิจฉาทิฐิที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือมิจฉาทิฐิที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญ
ยิ่งขึ้น เหมือนกับการทําในใจโดยไมแยบคายนี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล
ทําในใจโดยไมแยบคาย มิจฉาทิฐิที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และมิจฉาทิฐิที่เกิดขึ้น
แลว ยอมเจริญยิ่งขึ้น ฯ
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง
เปนเหตุใหสัมมาทิฐิที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือสัมมาทิฐิที่เกิดขึ้นแลว ยอมเจริญ
ยิ่งขึ้น เหมือนการทําในใจโดยแยบคายนี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลทํา
ในใจโดยแยบคาย สัมมาทิฐิที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และสัมมาทิฐิที่เกิดขึ้นแลว
ยอมเจริญยิ่งขึน้ ฯ
[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง
เปนเหตุใหสัตวทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก เหมือนกับมิจฉาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูประกอบดวย
มิจฉาทิฐิ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
[๑๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง

เปนเหตุใหสัตวทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เหมือน
กับสัมมาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูประกอบดวยสัมมาทิฐิ เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑
วจีกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ มโนกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑
เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑ ความตั้งใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็นผิด
ธรรมทั้งหมดนั้นยอมเปนไปเพื่อผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฐิเลวทราม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาก็ดี เมล็ดบวบขมก็ดี เมล็ดน้ําเตาขม
ก็ดี บุคคลหมกไวในดินที่ชุมชื้น รสดิน รสน้ําที่มันถือเอาทั้งหมด ยอมเปนไป
เพื่อความเปนของขม เพื่อเผ็ดรอน เพื่อไมนายินดี ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
พืชเลว ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑
วจีกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ มโนกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑
เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑ ความตั้งใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็นผิด
ธรรมทั้งหมดนั้นยอมเปนไปเพื่อผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฐิเลวทราม
ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
[๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑
วจีกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ มโนกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑
เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑ ความตั้งใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็น
ชอบ ธรรมทั้งหมดนั้น ยอมเปนไปเพื่อผลที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฐิเจริญ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพันธุออยก็ดี พันธุขาวสาลีก็ดี พันธุผลจันทนก็ดี
บุคคลหมกไวในดินที่ชุมชื้น รสดิน รสน้ําที่มันถือเอาทั้งหมด ยอมเปนไปเพื่อ
ความเปนของหวาน นายินดี นาชื่นใจ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพืชพันธุดี ฉันใด
กายกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ วจีกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑
มโนกรรมที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑ ความ
ตั้งใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็นชอบ ธรรมทั้งหมดนั้นยอมเปนไป
เพื่อผลที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฐิเจริญฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบวรรคที่ ๒
[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอม
เกิดขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความ
ฉิบหาย มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกขแกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย

บุคคลคนเดียวคือใคร คือ บุคคลผูเปนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริต เขาทําให
คนเปนอันมากออกจากสัทธรรมแลว ใหตั้งอยูในอสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลคนเดียวนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล
ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความฉิบหาย มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความทุกข แกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอม
เกิดขึ้นเพื่อเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประโยชน
หิตสุขแกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย บุคคลคนเดียวคือใคร คือบุคคลผูเปนสัมมา
ทิฐิ มีความเห็นไมวิปริต เขาทําใหคนเปนอันมากออกจากอสัทธรรมแลว ใหตั้ง
อยูในสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียวนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอม
เกิดขึ้นเพื่อเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประโยชน
หิตสุขแกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง
จะมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฐิ
เปนอยางยิ่ง ฯ
[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นบุคคลอื่นแมคนเดียว ที่ปฏิบัติ
เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความฉิบหาย
มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกขแกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย เหมือนกับ
โมฆบุรุษชื่อวามักขลินี้เลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลพึงทิ้งลอบไป
ที่ปากอาว เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เพื่อความเสื่อม ความ
พินาศแกปลาเปนมาก แมฉันใด โมฆบุรุษชื่อวามักขลิก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
เปนดังลอบสําหรับดักมนุษย เกิดขึ้นแลวในโลก เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความทุกข เพื่อความเสื่อม เพื่อความพินาศแกสัตวเปนอันมาก ฯ
[๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูท ี่ชักชวนเขาในธรรมวินัยที่กลาวไวชั่ว ๑
ผูที่ถูกชักชวนแลวปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ๑ คนทั้งหมดนั้น ยอมประสบ
กรรมมิใชบุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวชั่ว ฯ
[๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูท ี่ชักชวนเขาในธรรมวินัยที่กลาวไวดี ๑
ผูที่ถูกชักชวนแลวปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ๑ คนทั้งหมดนั้น ยอมประสบ
บุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวดีแลว ฯ
[๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทายกพึงรูจักประมาณในธรรมวินัยที่กลาวไว
ชั่ว ปฏิคาหกไมจําตองรูจักประมาณ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาว
ไวชั่ว ฯ
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิคาหกพึงรูจักประมาณในธรรมวินัยที่
กลาวไวดี ทายกไมจําตองรูจักประมาณ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทาน

กลาวไวดีแลว ฯ
[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูท ี่ปรารภความเพียรในธรรมวินัยที่กลาวไวชวั่
ยอมอยูเปนทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวชั่ว ฯ
[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูเกียจครานในธรรมวินัยที่กลาวไวดี ยอม
อยูเปนทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวดีแลว ฯ
[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่เกียจครานในธรรมวินัยที่กลาวไวชั่ว
ยอมอยูเปนสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวชั่ว ฯ
[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูปรารภความเพียรในธรรมวินัยที่กลาวไวดี
ยอมอยูเปนสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวดีแลว ฯ
[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนคูถแมเพียงเล็กนอย ก็มีกลิ่น
เหม็น ฉันใด ภพแมเพียงเล็กนอยก็ฉันนั้นเหมือนกัน เราไมสรรเสริญโดยที่สุด
แมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือเดียวเลย ฯ
[๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมูตร... น้ําลาย... หนอง...
เลือดแมเพียงเล็กนอย ก็มีกลิน่ เหม็น แมฉันใด ภพแมเพียงเล็กนอยก็ฉันนัน้
เหมือนกัน เราไมสรรเสริญโดยที่สุดแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือเดียวเลย ฯ
จบวรรคที่ ๓
[๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวที่เกิดบนบกมีเปนสวนนอย สัตวที่เกิด
ในน้ํามากกวาโดยแท สัตวที่กลับมาเกิดในมนุษยมีเปนสวนนอย สัตวที่กลับมา
เกิดในกําเนิดอื่นจากมนุษยมากกวาโดยแท สัตวที่เกิดในมัชฌิมชนบทมีเปนสวน
นอย สัตวที่เกิดในปจจันตชนบท ในพวกชาวมิลักขะที่โงเขลา มากกวาโดยแท
สัตวที่มีปญญา ไมโงเงา ไมเงอะงะ สามารถที่จะรูอรรถแหงคําเปนสุภาษิต และ
คําเปนทุพภาษิตได มีเปนสวนนอย สัตวที่เขลา โงเงา เงอะงะ ไมสามารถที่
จะรูอรรถแหงคําเปนสุภาษิต และคําเปนทุพภาษิตไดมากกวาโดยแท สัตวที่ประกอบ
ดวยปญญาจักษุอยางประเสริฐ มีเปนสวนนอย สัตวที่ตกอยูใ นอวิชชา หลงใหล
มากกวาโดยแท สัตวที่ไดเห็นพระตถาคต มีเปนสวนนอย สัตวที่ไมไดเห็น
พระตถาคตมากกวาโดยแท สัตวที่ไดฟงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว มีเปน
สวนนอย สัตวที่ไมไดฟงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว มากกวาโดยแท
สัตวที่ไดฟงธรรมแลวทรงจําไวได มีเปนสวนนอย สัตวที่ไดฟงธรรมแลวทรงจําไว
ไมได มากกวาโดยแท สัตวที่ไตรตรองอรรถแหงธรรมที่ตนทรงจําไวได มีเปน
สวนนอย สัตวที่ไมไตรตรองอรรถแหงธรรมที่ตนทรงจําไวได มากกวาโดยแท
สัตวที่รูทั่วถึงอรรถ รูทั่วถึงธรรมแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มีเปนสวนนอย
สัตวที่ไมรูทั่วถึงอรรถ ไมรูทั่วถึงธรรมแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มากกวา
โดยแท สัตวที่สลดใจในฐานะเปนที่ตั้งแหงความสลดใจ มีเปนสวนนอย สัตว
ที่ไมสลดใจในฐานะเปนที่ตั้งแหงความสลดใจ มากกวาโดยแท สัตวที่สลดใจ

เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคาย มีเปนสวนนอย สัตวที่สลดใจไมเริ่มตั้งความเพียร
โดยแยบคาย มากกวาโดยแท สัตวที่กระทํานิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ
ไดเอกัคคตาจิต มีเปนสวนนอย สัตวที่กระทํานิพพานใหเปนอารมณแลว ไมได
สมาธิ ไมไดเอกัคคตาจิตมากกวาโดยแท สัตวที่ไดขาวอันเลิศและรสอันเลิศ
มีเปนสวนนอย สัตวที่ไมไดขาวอันเลิศและรสอันเลิศ ยังอัตภาพใหเปนไปดวย
การแสวงหา ดวยภัตที่นํามาดวยกระเบื้อง มากกวาโดยแท สัตวที่ไดอรรถรส
ธรรมรส วิมุติรส มีเปนสวนนอย สัตวที่ไมไดอรรถรส ธรรมรส วิมุตริ ส
มากกวาโดยแท เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้ มีสวนที่นารื่นรมย มีปาที่นารื่นรมย
มีภูมิประเทศที่นารื่นรมย มีสระโบกขรณีที่นารื่นรมย เพียงเล็กนอย มีที่ดอน
ที่ลุม เปนลําน้ํา เปนที่ตั้งแหงตอและหนาม มีภูเขาระเกะระกะเปนสวนมาก
ฉะนั้น เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูไดอรรถรส
ธรรมรส วิมุติรส ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
[๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวที่จุติจากมนุษยกลับมาเกิดในมนุษย มี
เปนสวนนอย สัตวที่จุติจากมนุษยไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิด
ในปตติวิสัย มากกวาโดยแท สัตวที่จุติจากมนุษยไปเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย
สัตวที่จุติจากมนุษยไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย
มากกวาโดยแท สัตวที่จุติจากเทพยดากลับมาเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย
สัตวที่จุติจากเทพยดาไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย
มากกวาโดยแท สัตวที่จุติจากเทพยดากลับมาเกิดในมนุษยมีเปนสวนนอย สัตว
ที่จุติจากเทพยดาไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มาก
กวาโดยแท สัตวที่จุติจากนรกกลับมาเกิดในมนุษย มีเปนสวนนอย สัตวทจี่ ุติ
จากนรกไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดย
แทสัตวที่จุติจากนรกไปเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย สัตวที่จุติจากนรกไปเกิดใน
นรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแท สัตวที่จุติจาก
กําเนิดสัตวเดียรัจฉานกลับมาเกิดในมนุษย มีเปนสวนนอย สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตว
เดียรัจฉาน ไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มาก
กวาโดยแท สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตวเดียรัจฉานไปเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย
สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตวเดียรัจฉานไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน
เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแท สัตวที่จุติจากปตติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษย
มีเปนสวนนอย สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน
เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแท สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปเกิดในเทพยดา มีเปน
สวนนอย สัตวที่จุติจากปตติวิสัย ไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน
เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแท เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้ มีสวนที่นารื่นรมย
มีปาที่นารื่นรมย มีภูมิประเทศที่นารื่นรมย มีสระโบกขรณีที่นารื่นรมย เพียง

เล็กนอย มีที่ดอน ที่ลุม เปนลําน้ํา เปนที่ตั้งแหงตอและหนาม มีภูเขาระเกะ
ระกะ เปนสวนมากโดยแท ฉะนั้น ฯ
จบวรรคที่ ๔
-------------ปสาทกรธัมมาทิบาลี
[๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูถืออยูปาเปนวัตร ความเปนผู
ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ความเปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ความเปนผูถือ
ทรงไตรจีวร ความเปนพระธรรมกถึก ความเปนพระวินัยธร ความเปนผูมี
พระพุทธพจนอันไดสดับแลวมาก ความเปนผูมั่นคง อากัปปสมบัติ บริวาร
สมบัติ ความเปนผูมีบริวารมาก ความเปนกุลบุตร ความเปนผูมีผิวพรรณงาม
ความเปนผูเจรจาไพเราะ ความเปนผูมักนอย ความเปนผูมีอาพาธนอย นี้เปนกึ่ง
หนึ่งของลาภ ฯ
[๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเจริญปฐมฌานแมชั่วกาลเพียงลัด
นิ้วมือ ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา
ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะปวยกลาวไปไย
ถึงผูกระทําใหมากซึ่งปฐมฌานนั้นเลา ฯ
[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุผูเจริญทุติยฌานแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้ว
มือ ... เจริญตติยฌาน ... เจริญจตุตถฌาน ... เจริญเมตตาเจโตวิมุติ ... เจริญ
กรุณาเจโตวิมตุ ิ ... เจริญมุทิตาเจโตวิมุติ ... เจริญอุเบกขาเจโตวิมุติ ...
พิจารณากายในกายอยู พึงเปนผูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลก ... พิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ... พิจารณาจิตในจิต
อยู ... พิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ... ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อไมใหอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น ... ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว
เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ... ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ...
ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อความ
ตั้งมั่น ไมฟนเฝอ เพื่อความมีมาก เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความ
บริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ... เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิ
ปธานสังขาร ... เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร ... เจริญอิทธิ
บาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร ... เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิมังสา
สมาธิปธานสังขาร ... เจริญสัทธินทรีย ... เจริญวิริยินทรีย ... เจริญสตินทรีย ...
เจริญสมาธินทรีย ... เจริญปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ ... เจริญวิริยพละ ...
เจริญสติพละ ... เจริญสมาธิพละ ... เจริญปญญาพละ ... เจริญสติสัมโพชฌงค

... เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ... เจริญวิริยสัมโพชฌงค ... เจริญปติสัมโพชฌงค
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ... เจริญสมาธิสัมโพชฌงค ... เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
... เจริญสัมมาทิฏฐิ ... เจริญสัมมาสังกัปปะ ... เจริญสัมมาวาจา ... เจริญ
สัมมากัมมันตะ ... เจริญสัมมาอาชีวะ ... เจริญสัมมาวายามะ ... เจริญสัมมาสติ
... ถาภิกษุเจริญสัมมาสมาธิแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไม
เหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาต
ของชาวแวนแควนเปลา จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมากซึ่งสัมมาสมาธิเลา ฯ
[๒๑๐] ภิกษุผูมีความเขาใจรูปภายใน เห็นรูปภายนอกทีย่ อมเยา มี
วรรณะดีหรือวรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความเขาใจ
เชนนี้วา เรารู เราเห็น ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหิน
หางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาต
ของชาวแวนแควนเปลา จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมากซึ่งความเขาใจนั้น
เลา ฯ
[๒๑๑] ภิกษุผูมีความเขาใจในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไมมี
ประมาณ มีวรรณะดีหรือมีวรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียได
แลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ... ฯ
[๒๑๒] ภิกษุผูมีความเขาใจในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ยอมเยา
มีวรรณะดีหรือวรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความ
เขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ... ฯ
[๒๑๓] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไมมีประมาณ
มีวรรณะดีหรือมีวรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความ
เขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ... ฯ
[๒๑๔] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เขียว มีสี
เขียว เปรียบดวยของเขียว มีแสงเขียวเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียได
แลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ... ฯ
[๒๑๕] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เหลือง มีสี
เหลือง เปรียบดวยของเหลือง มีแสงเหลืองเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสีย
ไดแลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ... ฯ
[๒๑๖] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่แดง มีสีแดง
เปรียบดวยของแดง มีแสงแดงเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มีความ
เขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ... ฯ
[๒๑๗] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ขาว มีสีขาว
เปรียบดวยของขาว มีแสงขาวเขา เธอครอบงํารูปเหลานั้นเสียไดแลว มี
ความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ... ภิกษุผูมีรูป ยอมเห็นรูปทั้งหลาย ฯ

[๒๑๘] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน ยอมเห็นรูปภายนอก ... ภิกษุ
ยอมเปนผูนอมใจไปวางามเทานั้น ... ฯ
[๒๑๙] ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยมนสิการวา อากาศไมมี
ที่สุด เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได เพราะ
ไมใสใจซึ่งสัญญาตางๆ อยู ... ฯ
[๒๒๐] ภิกษุกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว ได
บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานโดยมนสิการวา วิญญาณไมมีที่สุด ... ฯ
[๒๒๑] ภิกษุกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌาน โดยประการทั้งปวงแลว
ไดบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยมนสิการวา สิ่งอะไรไมมี ... ฯ
[๒๒๒] ภิกษุกาวลวงอากิญจัญญายตนฌาน โดยประการทั้งปวงแลว
ไดบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ... ฯ
[๒๒๓] ภิกษุกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน โดยประการทั้งปวง
แลว ไดบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ ... ฯ
[๒๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเจริญปฐวีกสิณแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้ว
มือ ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา
ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะปวยกลาวไปไยถึง
ผูกระทําใหมากซึ่งปฐวีกสิณนั้นเลา ถาภิกษุเจริญอาโปกสิณ ... เจริญเตโชกสิณ ...
เจริญวาโยกสิณ ... เจริญนีลกสิณ ... เจริญโลหิตกสิณ ... เจริญโอทาตกสิณ ...
เจริญอากาสกสิณ ... เจริญวิญญาณกสิณ ... เจริญอสุภสัญญา ... เจริญมรณ*สัญญา ... เจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา ... เจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญา ... เจริญอนิจจ
สัญญา ... เจริญอนิจเจทุกขสัญญา ... เจริญทุกเขอนัตตสัญญา ... เจริญปหาน
สัญญา ... เจริญวิราคสัญญา ... เจริญนิโรธสัญญา ... เจริญอนิจจสัญญา ...
เจริญอนัตตสัญญา ... เจริญมรณะสัญญา ... เจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา ... เจริญ
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ... เจริญอัฎฐิกสัญญา ... เจริญปุฬุวกสัญญา ...
เจริญวินีลกสัญญา ... เจริญวิจฉิททกสัญญา ... เจริญอุทธุมาตกสัญญา ... เจริญ
พุทธานุสสติ ... เจริญธัมมานุสสติ ... เจริญสังฆานุสสติ ... เจริญสีลานุสสติ ...
เจริญจาคานุสสติ ... เจริญเทวตานุสสติ ... เจริญอานาปานสติ ... เจริญมรณ
สติ ... เจริญกายคตาสติ ... เจริญอุปสมานุสสติ ... เจริญสัทธินทรีย อัน
สหรคตดวยปฐมฌาน ... เจริญวิริยินทรีย ... เจริญสตินทรีย ... เจริญสมาธินทรีย
... เจริญปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ ... เจริญวิรยิ พละ ... เจริญสติ
พละ ... เจริญสมาธิพละ ... เจริญปญญาพละ ... เจริญสัทธินทรียอันสหรคต
ดวยทุติยฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยตติยฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรีย
อันสหรคตดวยจตุตถฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยเมตตา ฯลฯ
เจริญสัทธินทรียอันสหรคดวยกรุณา ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยมุทิตา

ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยอุเบกขา ... เจริญวิริยินทรีย ... เจริญ
สตินทรีย ... เจริญสมาธินทรีย ... เจริญปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ ... เจริญ
วิริยพละ ... เจริญสติพละ ... เจริญสมาธิพละ ... เจริญปญญาพละ แมชั่วกาลเพียง
ลัดนิ้วมือ ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา
ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา จะปวยกลาวไปไยถึง
ผูกระทําใหมากซึ่งปญญาพละ อันสหรคตดวยอุเบกขาเลา ฯ
[๒๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแลว
กระทําใหมากแลว กุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนไปในสวนวิชชา ยอมหยั่ง
ลงในภายในของภิกษุนั้น เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผูใดผูห นึ่งถูกตองดวยใจแลว
แมน้ํานอยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสูสมุทร ยอมหยั่งลงในภายในของผูนนั้
ฉะนั้น
[๒๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมขอหนึง่ ซึง่ บุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว เปนไปเพื่อความสังเวชใหญ เปนไปเพื่อประโยชนใหญ เปนไปเพื่อ
ความเกษมจากโยคะใหญ เปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ เปนไปเพื่อไดญาณ
ทัสสนะ เปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน เปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผล คือวิชชา
และวิมุตติ ธรรมขอหนึ่ง คืออะไร คือกายคตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมขอ
หนึ่งนี้แลบุคคลอบรมแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสังเวชใหญ
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนใหญ ยอมเปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ ยอม
เปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ ยอมเปนไปเพื่อไดญาณทัสสนะ ยอมเปนไปเพื่อ
อยูเปนสุขในปจจุบัน ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ ฯ
[๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว แมกายก็สงบ แมจิตก็สงบ แมวิตกวิจารก็สงบธรรมที่เปนไปในสวน
แหงวิชชาแมทั้งสิ้น ก็ถึงความเจริญบริบูรณ ธรรมขอหนึง่ คืออะไร คือ กาย*คตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึง่ นี้แล บุคคลเจริญแลว ทําใหมาก
แลว แมกายก็สงบ แมจิตก็สงบ แมวิตกวิจารก็สงบ ธรรมที่เปนไปในสวน
แหงวิชชาแมทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ ฯ
[๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้นไดเลย และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลว ยอมละเสียได ธรรมขอหนึ่ง คืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อธรรมขอหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว อกุศลธรรมที่ยังไม
เกิด ยอมไมเกิดขึ้นไดเลย และอกุศลธรรมขึ้นแลว ยอมละเสียได ฯ
[๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลวทําใหมาก
แลว กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปน
ไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ธรรมขอหนึง่ คืออะไร คือกายคตาสติ ดูกร

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึง่ นี้แล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว กุศล
ธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ฯ
[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมละอวิชชาเสียได วิชชายอมเกิดขึ้น ยอมละอัสมิมานะเสียได
อนุสัยยอมถึงความเพิกถอน ยอมละสังโยชนเสียได ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ
กายคตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมละอวิชชาเสียได วิชชายอมเกิดขึ้น ยอมละอัสมิมานะเสียได
อนุสัยยอมถึงความเพิกถอน ยอมละสังโยชนเสียได ฯ
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อความแตกฉานแหงปญญา ยอมเปนไปเพื่ออนุปาทา
ปรินิพพาน ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือกายคตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมขอ
หนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความแตกฉาน
แหงปญญา ยอมเปนไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ฯ
[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย ยอมมีการแทงตลอดธาตุตางๆ ยอม
มีความแตกฉานในธาตุมากหลาย ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึง่ นี้แล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม
มีการแทงตลอดธาตุมากหลาย ยอมมีการแทงตลอดธาตุตางๆ ยอมมีความแตก
ฉานในธาตุมากหลาย ฯ
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําสกทาคามิผล
ใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําอรหัตผลใหแจง
ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมขอหนึ่งนี้แล
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง ยอม
เปนไปเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง ยอม
เปนไปเพื่อทําอรหัตผลใหแจง ฯ
[๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา ยอม
เปนไปเพื่อความไพบูลยแหงปญญา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาใหญ ยอม
เปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาไพบูลย
ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาลึกซึ้ง ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญา
สามารถยิ่ง ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญากวางขวาง ยอมเปนไปเพื่อความเปน
ผูมากดวยปญญา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาวองไว ยอมเปนไปเพื่อความ

เปนผูมีปญญาเร็ว ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาราเริง ยอมเปนไปเพื่อความ
เปนผูมีปญญาแลน ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาคม ยอมเปนไปเพื่อความ
เปนผูมีปญญาชําแรกกิเลส ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมขอหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อไดปญญา ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาชําแรกกิเลส ฯ
[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดไมบริโภคกายคตาสติ ชนเหลา
นั้นชื่อวายอมไมบริโภคอมตะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดบริโภคกายคตาสติ
ชนเหลานั้นชื่อวายอมบริโภคอมตะ ฯ
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมบริโภคแลว
อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นไมบริโภคแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชน
เหลาใดบริโภคแลว อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นบริโภคแลว ฯ
[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติของชนเหลาใดเสื่อมแลว อมตะ
ของชนเหลานั้นชื่อวาเสื่อมแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติของชนเหลาใดไม
เสื่อมแลว อมตะของชนเหลานั้นชื่อวาไมเสือ่ มแลว ฯ
[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดเบื่อแลว อมตะ
ชื่อวาอันชนเหลานั้นเบื่อแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดชอบใจ
แลว อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นชอบใจแลว ฯ
[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดประมาทกายคตาสติ ชนเหลานั้น
ชื่อวาประมาทอมตะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดไมประมาทกายคตาสติ ชน
เหลานั้นชื่อวาไมประมาทอมตะ ฯ
[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดหลงลืม อมตะชื่อ
วาอันชนเหลานั้นหลงลืม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมหลงลืม
อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นไมหลงลืม ฯ
[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมซองเสพแลว
อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นไมซองเสพแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชน
เหลาใดซองเสพแลว อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นซองเสพแลว ฯ
[๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมเจริญแลว
อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นไมเจริญแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลา
ใดเจริญแลว อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นเจริญแลว ฯ
[๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมทําใหมากแลว
อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นไมทําใหมากแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชน
เหลาใดทําใหมากแลว อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นทําใหมากแลว ฯ
[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมรูดวยปญญาอัน
ยิ่ง อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นไมรูดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติ

อันชนเหลาใดรูดวยปญญาอันยิ่ง อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นรูดวยปญญาอันยิ่ง ฯ
[๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมกําหนดรูแลว
อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นไมกําหนดรูแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชน
เหลาใดกําหนดรูแลว อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นกําหนดรูแลว ฯ
[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมทําใหแจงแลว
อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นไมทําใหแจงแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชน
เหลาใดทําใหแจงแลว อมตะชื่อวาอันชนเหลานั้นทําใหแจงแลว ฯ
เอกนิบาต ๑,๐๐๐ สูตร จบบริบูรณ
ทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย
ปฐมปณณาสก
[๒๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๒ อยางนี้
โทษ ๒ อยางเปนไฉน คือ โทษที่เปนไปในปจจุบัน ๑ โทษที่เปนไปในภพหนา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โทษที่เปนไปในปจจุบันเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็น
โจรผูประพฤติความชั่ว พระราชาจับไดแลว รับสั่งใหทํากรรมกรณนานาชนิด คือ
เฆี่ยนดวยหวายบาง เฆี่ยนดวยเชือกบาง ทุบดวยไมตะบองบาง ตัดมือบาง ตัด
เทาบาง ตัดทั้งมือทั้งเทาบาง ตัดหูบาง ตัดจมูกบาง ตัดทั้งหูทั้งจมูกบาง ทําให
เปนภาชนะสําหรับใสน้ําสมผะอูมบาง ทําใหเลี่ยนเหมือนสังขบาง ทําใหมีหนา
เหมือนราหูบาง ทําใหมีพวงดอกไมไฟบาง ทําใหมีมือมีไฟลุกโชติชวงบาง ทําให
มีเกลียวหนังเนื้อทรายบาง ทําใหนุงผาขี้ริ้วบาง ทําใหเปนเลียงผาบาง ทําใหมีเนื้อ
เหมือนเปดบาง ทําใหเปนกหาปณะบาง ทําใหรับน้ําดางบาง ทําใหหมุนเหมือน
กลอนเหล็กบาง ทําใหเปนตั่งทําดวยฟางบาง เอาน้ํามันรอนๆ ราดบาง ใหสุนัข
กัดบาง แมยังมีชีวิตอยูก็ใหนอนบนหลาวบาง เอาดาบตัดหัวเสียบาง เขามีความ
คิดเห็นเชนนี้วา เพราะบาปกรรมเชนใดเปนเหตุ โจรผูทําความชั่วจึงถูกพระราชา
จับแลวทํากรรมกรณนานาชนิด คือ เฆี่ยนดวยหวายบาง ฯลฯ เอาดาบตัดหัวเสีย
บาง ก็ถาเรานี้แหละ จะพึงทําบาปกรรมเชนนั้น ก็พึงถูกพระราชาจับแลวทํา
กรรมกรณนานาชนิด คือ เอาหวายเฆี่ยนบาง ฯลฯ เอาดาบตัดหัวเสียบาง ดังนี้
เขากลัวตอโทษที่เปนไปในปจจุบัน ไมเที่ยวแยงชิงเครื่องบรรณาการของคนอื่น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาโทษที่เปนไปในปจจุบัน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โทษที่เปนไปในภพหนาเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ สําเหนียกดังนี้วา วิบากอันเลวทรามของกายทุจริต เปนโทษที่บุคคลจะ

พึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ วิบากอันเลวทรามของวจีทุจริต เปนโทษที่บุคคลจะ
พึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ วิบากอันเลวทรามของมโนทุจริต เปนโทษที่บุคคลจะ
พึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ ก็ถาเราจะพึงประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวย
วาจา ประพฤติทุจริตดวยใจ ทุจริตบางขอนั้น พึงเปนเหตุใหเรา เมื่อแตกกายตาย
ไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดังนี้ เขากลัวตอโทษที่เปนไปในภพหนา
จึงละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ละมโนทุจริต
เจริญมโนสุจริต บริหารตนใหสะอาด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาโทษเปนไป
ในภพหนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วาเราจักกลัวตอโทษที่เปนไปในปจจุบัน
จักกลัวตอโทษเปนไปในภพหนา จักเปนคนขลาดตอโทษ มีปรกติเห็นโทษโดย
ความเปนของนากลัว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เหตุเปนเครื่องหลุดพนจากโทษทั้งมวลอันบุคคลผูขลาดตอโทษ มี
ปรกติเห็นโทษโดยความเปนของนากลัวจะพึงหวังได ฯ
[๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโลกมีความเพียรซึ่งเกิดไดยาก ๒ อยาง
๒ อยางเปนไฉน คือ ความเพียรเพื่อทําใหเกิดจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของคฤหัสถผูอยูครองเรือน ๑ ความเพียรเพื่อสละคืน
อุปธิทั้งปวง ของผูที่ออกบวชเปนบรรพชิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโลกมีความเพียร
ซึ่งเกิดไดยาก ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความเพียร ๒ อยางนี้
ความเพียรเพื่อสละคืนอุปธิทั้งปวงเปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเริ่มตั้งความเพียรเพือ่ สละคืนอุปธิทั้งปวง ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
[๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน ๒ อยาง
๒ อยางเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําแตกายทุจริต มิไดทํากายสุจริต
ทําแตวจีทุจริต มิไดทําวจีสุจริต ทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต เขาเดือดรอน
อยูวา เรากระทําแตกายทุจริต มิไดทํากายสุจริต ทําแตวจีทุจริต มิไดทําวจีสุจริต
ทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่ตั้งแหงความ
เดือดรอน ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมไมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน ๒ อยาง
๒ อยางเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําแตกายสุจริต มิไดทํากายทุจริต
ทําแตวจีสุจริต มิไดทําวจีทุจริต ทําแตมโนสุจริต มิไดทํามโนทุจริต เขาไม
เดือดรอนวา เรากระทําแตกายทุจริต มิไดทํากายสุจริต ทําแตวจีทุจริต มิไดทํา
วจีสุจริต ทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมไมเปน
ที่ตั้งแหงความเดือดรอน ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรารูทั่วถึงคุณของธรรม ๒ อยาง คือ ความ

เปนผูไมสันโดษในกุศลธรรม ๑ ความเปนผูไมยอหยอนในความเพียร ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ไดยินวา เราเริ่มตั้งความเพียรอันไมยอหยอนวา จะเหลืออยูแตหนัง
เอ็น และกระดูก ก็ตามที เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด ยังไม
บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุไดดวยเรีย่ วแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรษุ ดวย
ความบากบั่นของบุรุษแลว จักไมหยุดความเพียรเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพธิญาณ
อันเรานั้นไดบรรลุแลวดวยความไมประมาท ธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอัน
ยอดเยี่ยม อันเรานั้นไดบรรลุแลวดวยความไมประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแม
เธอทั้งหลายจะพึงเริ่มตั้งความเพียรอันไมยอหยอนวา จะเหลืออยูแตหนัง เอ็น
และกระดูกก็ตามที เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด ยังไมบรรลุผลที่
บุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความ
บากบั่นของบุรุษแลว จักไมหยุดความเพียรเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเธอ
ทั้งหลายก็จักทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทั้งหลาย
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตตองการนั้น ดวยความรูยงิ่ เองในปจจุบัน เขาถึงอยู
ตอกาลไมนานเลย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้วา จักเริม่ ตั้งความเพียรอันไมยอหยอนวา จะเหลืออยูแตหนัง เอ็น และ
กระดูกก็ตามที เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด ยังไมบรรลุผลที่บุคคล
พึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของ
บุรุษแลว จักไมหยุดความเพียรเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แล ฯ
[๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความตามเห็นโดยความพอใจในธรรมอันเปนปจจัยแหงสังโยชน ๑ ความพิจารณา
เห็นดวยอํานาจความหนายในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชน ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูตามเห็นโดยความพอใจในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหง
สังโยชนอยู ยอมละราคะไมได ยอมละโทสะไมได ยอมละโมหะไมได เรา
กลาววา บุคคลยังละราคะไมได ยังละโทสะไมได ยังละโมหะไมไดแลว ยอม
ไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ยอมไม
พนไปจากทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูพิจารณาเห็นดวยอํานาจความหมาย
ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ยอมละราคะได ยอมละโทสะ
ได ยอมละโมหะได เรากลาววา บุคคลละราคะ ละโทสะ ละโมหะไดแลว
ยอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ยอม
พนจากทุกขได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝายดํา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ อหิริกะ ๑ อโนตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝายดํา ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน

คือ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้ ยอมคุมครองโลก
๒ อยางเปนไฉน คือหิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝายขาว ๒
อยางนี้แล ถาธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้ ไมพึงคุมครองโลก ใครๆ ในโลกนี้จะ
ไมพึงบัญญัติ วามารดา วานา วาปา วาภรรยาของอาจารย หรือวาภรรยาของ
ครู โลกจักถึงความสําสอนกัน เหมือนกับพวกแพะ พวกแกะ พวกไก พวกหมู
พวกสุนัขบาน และพวกสุนัขจิ้งจอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรม
ฝายขาว ๒ อยางนี้ ยังคุมครองโลกอยู ฉะนั้น โลกจึงบัญญัติคําวามารดา วานา
วาปา วาภรรยาของอาจารย หรือวาภรรยาของครูอยู ฯ
[๒๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วัสสูปนายิกา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ วัสสูปนายิกาตน ๑ วัสสูปนายิกาหลัง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วัสสูปนายิกา ๒
อยางนี้แล ฯ
จบกัมมกรณวรรคที่ ๑
[๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ปฏิสังขานพละ ๑ ภาวนาพละ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิสังขานพละเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมพิจารณาดังนี้วา วิบากของกายทุจริตแล ชั่วชาทั้งใน
ชาตินี้และในภพเบื้องหนา วิบากของวจีทุจริต ชั่วชาทั้งในชาตินี้และในภพหนา
วิบากของมโนทุจริต ชั่วชาทั้งในชาตินี้และในภพหนา ครั้นเขาพิจารณาดังนี้แลว
ยอมละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ยอมละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ยอมละ
มโนทุจริต เจริญมโนสุจริต บริหารตนใหบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
ปฏิสังขานพละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภาวนาพละเปนไฉน ในพละ ๒ อยางนั้น ภาวนาพละนี้เปนพละของพระเสขะ ก็บุคคลนั้นอาศัยพละที่เปนของพระเสขะ ยอมละ
ราคะ ละโทสะ ละโมหะเสียไดเด็ดขาด ครั้นละราคะ ละโทสะ ละโมหะได
เด็ดขาดแลว ยอมไมทํากรรมที่เปนอกุศล ยอมไมเสพกรรมที่เปนบาป ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวาภาวนาพละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ปฏิสังขานพละ ๑ ภาวนาพละ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิสังขานพละเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมพิจารณาดังนี้วา วิบากของกายทุจริตแล ชั่วชาทั้งใน
ชาตินี้และในภพเบื้องหนา วิบากของมโนทุจริต ชั่วชาทั้งในชาตินี้และในภพ
เบื้องหนา ครั้นเขาพิจารณาดังนี้แลว ยอมละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ยอมละ
วจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ยอมละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต บริหารตนให
บริสุทธิ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาปฏิสังขานพละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภาวนาพละเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ

สติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปติ*สัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ...
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป
ในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาภาวนาพละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๒
อยางนี้แล ฯ
[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ปฏิสังขานพละ ๑ ภาวนาพละ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสังขานพละเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมพิจารณาดังนี้วา วิบากของกายทุจริต ชั่วชาทั้งใน
ชาตินี้และในภพเบื้องหนา วิบากของวจีทุจริต ชั่วชาทั้งในชาตินี้และในภพ
เบื้องหนา วิบากของมโนทุจริต ชั่วชาทั้งในชาตินี้และในภพเบื้องหนา ครั้นเขา
พิจารณาดังนี้แลว ยอมละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ยอมละวจีทุจริต เจริญ
วจีสุจริต ยอมละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต บริหารตนใหบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวาปฏิสังขานพละ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภาวนาพละเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัด
จากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแต
วิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน ไมมีวิตกไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีความ
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู
มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุ
ตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยู
เปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับ
โสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวาภาวนาพละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสดงธรรมของพระตถาคต ๒ อยางนี้
๒ อยางเปนไฉน คือ โดยยอ ๑ โดยพิสดาร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสดง
ธรรมของพระตถาคต ๒ อยางนี้แล ฯ
[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอธิกรณใด ที่ภิกษุผูตองอาบัติและภิกษุ
ผูเปนโจทก ยังมิไดพิจารณาตนดวยตนเองใหดี ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวา
จักเปนไปเพื่อความยืดเยื้อ เพือ่ การมีวาจาหยาบคาย เพื่อความรายกาจ และภิกษุ
ทั้งหลายจักอยูไ มผาสุก ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนในอธิกรณใด ที่ภิกษุผูตองอาบัติ
และภิกษุผูเปนโจทก พิจารณาตนดวยตนเองใหดี ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวา
จักไมเปนไปเพื่อความยืดเยื้อ จักไมเปนไปเพื่อการมีวาจาหยาบ จักไมเปนไป
เพื่อความรายกาจ และภิกษุทั้งหลายจักอยูผาสุก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูตอ ง
อาบัติ ยอมพิจารณาตนดวยตนเองใหดีอยางไร คือ ภิกษุผูตองอาบัติในธรรมวินัยนี้

ยอมสําเหนียกดังนี้วา เราแลตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกายแลว
ฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงไดเห็นเราผูตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย
ถาเราจะไมพึงตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ภิกษุนั้นก็จะไม
พึงเห็นเราผูตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ก็เพราะเหตุที่เรา
ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ภิกษุนั้นจึงไดเห็นเราผูตอ งอาบัติ
อันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึง่ ดวยกาย ก็แหละภิกษุนั้นครั้นเห็นเราผูตองอาบัติ
อันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึง่ ดวยกายแลว เปนผูไมชอบใจ ภิกษุนั้นเปนผูไม
ชอบใจ ไดวากลาวเราผูมวี าจาไมชอบใจ เราผูมีวาจาไมชอบใจถูกภิกษุนั้นวากลาว
แลว ยอมไมชอบใจ เมื่อไมชอบใจ ไดบอกแกผูอื่นวา ดวยเหตุนี้ โทษใน
เหตุนี้จึงครอบงํา แตเฉพาะเราคนเดียวเทานั้น เหมือนกับในเรื่องสินคา โทษ
ครอบงํา ผูจําตองเสียภาษี ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูตอ งอาบัติยอม
พิจารณาตนดวยตนเองใหดีดวยประการฉะนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูเปน
โจทก ยอมพิจารณาตนดวยตนเองใหดีอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปน
โจทกในธรรมวินัยนี้ ยอมสําเหนียกดังนี้วา ภิกษุนี้แลตองอาบัติอันเปนอกุศล
อยางใดอยางหนึ่งดวยกายแลว ฉะนั้น เราจึงไดเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศล
อยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ถาภิกษุนี้จะไมพึงตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใด
อยางหนึ่งดวยกาย เราจะไมพึงเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่ง
ดวยกาย แตเพราะเหตุภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกาย
เราจึงไดเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึง่ ดวยกาย ก็แหละเรา
ครั้นไดเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหนึ่งดวยกายแลว เปนผูไม
ชอบใจ เราเมื่อเปนผูไมชอบใจ ไดวากลาวภิกษุนี้ผูมีวาจาไมชอบใจ ภิกษุนี้มี
วาจาไมชอบใจ เมื่อถูกเราวากลาวอยูเปนผูไมชอบใจ เมื่อเปนผูไมชอบใจ ได
บอกแกผูอื่นวา ดวยเหตุนี้ โทษในเหตุนี้จึงครอบงําแตเฉพาะเราคนเดียวเทานั้น
เหมือนกับในเรื่องสินคา โทษครอบงําผูจําตองเสียภาษี ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูเปนโจทกยอมพิจารณาตนดวยตนเองใหดีดวยประการฉะนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ในอธิกรณใด ที่ภิกษุผูตองอาบัติและภิกษุผูเปนโจทก ยังไมไดพิจารณา
ตนดวยตนเองใหดี ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวาจักเปนไปเพื่อความยืดเยื้อ เพื่อ
ความมีวาจาหยาบคาย เพื่อความรายกาจ และภิกษุทั้งหลายจักอยูไมผาสุก สวน
ในอธิกรณใด ที่ภิกษุผูตองอาบัติและภิกษุผูเปนโจทก พิจารณาตนดวยตนเองใหดี
ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวาจักไมเปนไปเพื่อความยืดเยื้อ จักไมเปนไปเพื่อความ
มีวาจาหยาบคาย จักไมเปนไปเพื่อความรายกาจ และภิกษุทั้งหลายจักอยูผาสุก ฯ
[๒๖๒] ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต

พระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก พระผูมีพระภาคตรัส
ตอบวา ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติไมสม่ําเสมอ คือ ประพฤติ
เปนอธรรม สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ฯ
พ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบาง
พวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ภ. ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติสม่ําเสมอ คือ ประพฤติ
เปนธรรม สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
พ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแก
ผูหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น
ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอ
ทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวัน
นี้เปนตนไป ฯ
[๒๖๓] ครั้งนั้นแล พราหมณชานุสโสณีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก พระผูมีพระภาคตรัส
ตอบวา ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย เพราะไมกระทําดวย สัตวบางพวกใน
โลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบาง
พวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป เขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย เพราะไมกระทําดวย สัตวบาง
พวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ชา. ขาพระองคยอม ไมรูทวั่ ถึง เนื้อความแหงภาษิต ที่ทานพระโคดมตรัส
แลวโดยยอไดโดยพิสดาร ขอประทานพระวโรกาส ขอทานพระโคดมจงทรงแสดง
ธรรม โดยที่ขาพระองคจะพึงรูทั่วถึงเนือ้ ความแหงภาษิตที่ทานพระโคดมตรัสแลว
โดยยอไดโดยพิสดารเถิด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงตั้งใจใหดี เราจักกลาว
พราหมณชานุสโสณีไดทูลสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี*พระภาคไดตรัสพระพุทธวจนะดังนี้วา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้

ยอมทําแตกายทุจริต มิไดทํากายสุจริต ยอมทําแตวจีทุจริต มิไดทําวจีสุจริต
ยอมทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย เพราะ
ไมกระทําดวย สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรพราหมณ สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมทําแต
กายสุจริต มิไดทํากายทุจริต ยอมทําแตวจีสุจริต มิไดทําวจีทุจริต ยอมทําแต
มโนสุจริต มิไดทํามโนทุจริต ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย เพราะไมกระทํา
ดวย สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอก
ทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น
ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอ
ทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้
เปนตนไป ฯ
[๒๖๔] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เรากลาวกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต วาเปนกิจไมควรทําโดยสวนเดียว ทานพระอานนททูลถาม
วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่
พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนกิจไมควรทําโดยสวนเดียว โทษอะไรอันผูนั้นพึง
หวังได ฯ
พ. ดูกรอานนท เมื่อบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่เรา
กลาววาเปนกิจไมควรทําโดยสวนเดียว โทษอยางนี้ อันผูนนั้ พึงหวังได คือ
๑. แมตนก็ติเตียนตนเองได ๒. ผูรูใครครวญแลวยอมติเตียนได ๓. กิตติศัพท
ชั่วยอมกระฉอนไป ๔. เปนคนหลงทํากาละ ๕. เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
ดูกรอานนท เมื่อบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่เรากลาววา
เปนกิจไมควรทําโดยสวนเดียว โทษอยางนี้อนั ผูนั้นพึงหวังได ดูกรอานนท เรา
กลาวกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต วาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลทํากายสุจริต วจีสจุ ริต มโน*สุจริต ที่พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอะไรอัน
ผูนั้นพึงหวังได ฯ
พ. ดูกรอานนท เมื่อบุคคลทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ที่เรา
กลาววาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอยางนี้ อันผูน ั้นพึงหวังได คือ

๑. แมตนก็ติเตียนตนเองไมได ๒. ผูรูใครครวญแลวยอมสรรเสริญ ๓. กิตติศัพท
อันดียอมกระฉอนไป ๔. ไมเปนคนหลงทํากาละ ๕. เมื่อแตกกายตายไป ยอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ดูกรอานนท เมื่อบุคคลทํากายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต ที่เรากลาว
วาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอยางนี้อันผูนั้นพึงหวังได ฯ
[๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละอกุศล อกุศลอันบุคคล
อาจละได ถาบุคคลไมอาจละอกุศลได เราไมพึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละอกุศล ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะอกุศลอันบุคคลอาจละ
ได ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละอกุศล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอกุศลนี้อันบุคคลละไดแลว จะพึงเปนไปเพื่อไมเปน
ประโยชน เพื่อทุกขไซร เราไมพึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละอกุศล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะอกุศลอันบุคคลละไดแลว ยอม
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางนี้วา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละอกุศล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยังกุศล
ใหเกิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลอันบุคคลอาจใหเกิดได ถาบุคคลไมอาจใหเกิดได
เราไมพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยังกุศลใหเกิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะกุศลอันบุคคลอาจใหเกิดได ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยังกุศลใหเกิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากุศลนี้อัน
บุคคลใหเกิดแลว จะพึงเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน เพื่อทุกขไซร เราไมพึง
กลาวอยางนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยังกุศลใหเกิด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็เพราะกุศลอันบุคคลใหเกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุข ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยังกุศล
ใหเกิด ฯ
[๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความ
ฟนเฟอนเลือนหายแหงสัทธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ บทพยัญชนะที่ตั้งไวไมดี ๑
อรรถที่นํามาไมดี ๑ แมเนื้อความแหงบทพยัญชนะที่ตั้งไวไมดี ก็ยอมเปนอันนํามา
ไมดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอน
เลือนหายแหงสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงสัทธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ
บทพยัญชนะที่ตั้งไวดี ๑ อรรถที่นํามาดี ๑ แมเนื้อความแหงบทพยัญชนะที่ตั้งไว
ดีแลว ก็ยอมเปนอันนํามาดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ยอมเปน
ไปเพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม ฯ
จบอธิกรณวรรคที่ ๒
[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน

คือ คนที่ไมเห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ คนที่ไมรับรองตามธรรม เมื่อผูอ ื่น
แสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัณฑิต ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่เห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ คน
ที่รับรองตามธรรม เมื่อผูอื่นแสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวก
นี้แล ฯ
[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้ยอมกลาวตูตถาคต
๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนเจาโทสะซึ่งมีโทษอยูภายใน ๑ คนที่เชื่อโดยถือผิด ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้ ยอมกลาวตูตถาคต ฯ
[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้ ยอมกลาวตูตถาคต
๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไววา ตถาคต
ไดภาษิตไว ไดตรัสไว ๑ คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตภาษิตไว ตรัสไววา ตถาคต
มิไดภาษิตไว มิไดตรัสไว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้แล ยอม
กลาวตูตถาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้ ยอมไมกลาวตูตถาคต
๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไววา
ตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไว ๑ คนที่แสดงสิ่งที่ตถาคตภาษิตไว ตรัสไววา
ตถาคตภาษิตไว ตรัสไว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้แล ยอมไม
กลาวตูตถาคต ฯ
[๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้ ยอมกลาวตูตถาคต
๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถจะพึงนําไปวา พระ*สุตตันตะมีอรรถนําไปแลว ๑ คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถอันนําไปแลววา
พระสุตตันตะมีอรรถที่จะพึงนําไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้แล
ยอมกลาวตูตถาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้ ยอมไมกลาวตูตถาคต
๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถจะพึงนําไปวา พระสุตตันตะมีอรรถที่จะพึงนําไป ๑ คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถอันนําไปแลววา
พระสุตตันตะมีอรรถอันนําไปแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกนี้แล
ยอมไมกลาวตูต ถาคต ฯ
[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คติ ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตว
ดิรัจฉานอยางใดอยางหนึ่ง อันผูมีการงานลามกพึงหวังได ดูกรภิกษุทั้งหลาย คติ
๒ อยาง คือเทวดาหรือมนุษยอยางใดอยางหนึ่ง อันผูมีการงานไมลามกพึงหวัง
ได ฯ
[๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คติ ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตว
ดิรัจฉานอยางใดอยางหนึ่ง อันคนมิจฉาทิฐิพึงหวังได ดูกรภิกษุทั้งหลาย คติ ๒
อยาง คือ เทวดาหรือมนุษยอยางใดอยางหนึ่ง อันคนสัมมาทิฐิพึงหวังได ฯ
[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ตอนรับคนทุศีลมี ๒ อยาง คือ

นรกหรือกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ตอนรับคนมีศีล ๒ อยาง
คือ มนุษยหรือเทวดา ฯ
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราพิจารณาเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการ
จึงเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาเปลี่ยว อํานาจประโยชน ๒ ประการ
เปนไฉน คือ เห็นการอยูสบายในปจจุบันของตน ๑ อนุเคราะหหมูชนใน
ภายหลัง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้แล จึง
เสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาเปลี่ยว ฯ
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวนแหงวิชชา
ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสสนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมถะ
ที่ภิกษุเจริญแลว ยอมเสวยประโยชนอะไร ยอมอบรมจิต จิตที่อบรมแลว
ยอมเสวยประโยชนอะไร ยอมละราคะได วิปสสนาที่อบรมแลวยอมเสวย
ประโยชนอะไร ยอมอบรมปญญา ปญญาที่อบรมแลว ยอมเสวยประโยชนอะไร
ยอมละอวิชชาได ฯ
[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศราหมองดวยราคะ ยอมไมหลุดพน
หรือปญญาที่เศราหมองดวยอวิชชา ยอมไมเจริญดวยประการฉะนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะสํารอกราคะได จึงชื่อวาเจโตวิมุติ เพราะสํารอกอวิชชาได
จึงชื่อวาปญญาวิมุติ ฯ
จบพาลวรรคที่ ๓
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภูมอิ สัตบุรุษและสัตบุรุษแก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุทั้งหลายนั้น
ทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภูมิอสัตบุรุษเปนไฉน อสัตบุรุษยอมเปนคนอกตัญูอกตเวที ก็ความเปนคน
อกตัญูอกตเวทีนี้ อสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนคน
อกตัญูอกตเวทีนี้ เปนภูมิอสัตบุรุษทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสัตบุรุษ
ยอมเปนคนกตัญูกตเวที ก็ความเปนคนกตัญูกตเวทีนี้ สัตบุรุษทั้งหลาย
สรรเสริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนคนกตัญูกตเวทีทั้งหมดนี้เปนภูมิ
สัตบุรุษ ฯ
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวการกระทําตอบแทนไมไดงายแก
ทานทั้ง ๒ ทานทั้ง ๒ คือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตร
พึงประคับประคองมารดาดวยบาขางหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาดวยบาขางหนึ่ง
เขามีอายุ มีชีวิตอยูตลอดรอยป และเขาพึงปฏิบัติทานทั้ง ๒ นั้นดวยการอบกลิ่น
การนวด การใหอาบน้ํา และการดัด และทานทั้ง ๒ นั้น พึงถายอุจจาระ
ปสสาวะบนบาทั้งสองของเขานั่นแหละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําอยางนั้น
ยังไมชื่อวาอันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย

อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเปนอิสราธิปตย ในแผนดิน
ใหญอันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ การกระทํากิจอยางนั้น ยังไมชื่อวาอัน
บุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
มารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แกบุตรทั้งหลาย สวนบุตร
คนใดยังมารดาบิดาผูไมมีศรัทธา ใหสมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา ยังมารดา
บิดาผูทุศีล ใหสมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทา ยังมารดาบิดาผูมีความตระหนี่ ให
สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา ยังมารดาบิดาทรามปญญา ใหสมาทานตั้งมั่นใน
ปญญาสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยเหตุมปี ระมาณเทานี้แล การกระทําอยางนั้น
ยอมชื่อวาอันบุตรนั้นทําแลว และทําตอบแทนแลว แกมารดาบิดา ฯ
[๒๗๙] ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่งเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึง
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม
มีวาทะวาอยางไร กลาววาอยางไร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ
เรามีวาทะวาควรทํา และมีวาทะวาไมควรทํา ฯ
พ. ทานพระโคดม มีวาทะวาควรทํา และมีวาทะวาไมควรทําอยางไร ฯ
ภ. ดูกรพราหมณ เรากลาววา ไมควรทํากายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต เรากลาววา ไมควรทําอกุศลธรรมอันลามกหลายอยาง และเรากลาว
วา ควรทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เรากลาววา ควรทํากุศลธรรม
หลายอยาง ดูกรพราหมณ เรากลาววาควรทําและกลาววาไมควรทําอยางนี้แล ฯ
พ. ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ... ขอทาน
พระโคดมจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้
เปนตนไป ฯ
[๒๘๐] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดี ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ในโลกมีทักขิไณยบุคคลกี่
จําพวก และควรใหทานในเขตไหน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรคฤหบดี
ในโลกมีทักขิไณยบุคคล ๒ จําพวก คือ พระเสขะ ๑ พระอเสขะ ๑ ดูกร
คฤหบดี ในโลกนี้มีทักขิไณยบุคคล ๒ จําพวกนี้แล และควรใหทานในเขตนี้
ครั้นพระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดาไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึง
ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกในภายหลังวา
"ในโลกนี้ พระเสขะกับพระอเสขะเปนผูควรแกทักษิณา
ของทายกผูบูชาอยู พระเสขะและอเสขะเหลานั้นเปนผูตรง
ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ นี้เปนเขตบุญของทายก
ผูบูชาอยู ทานที่ใหแลวในเขตนี้มีผลมาก" ฯ

[๒๘๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแล ทานพระ
สารีบุตรอยูที่ปราสาทของนางวิสาขา มิคารมารดาในบุพพาราม ใกลพระนคร
สาวัตถี ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นตอบรับทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราจักแสดงบุคคลที่มีสังโยชนในภายใน และบุคคลที่มี
สังโยชนในภายนอก ทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ตอบรับทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
ก็บุคคลที่มีสังโยชนในภายในเปนไฉน ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล
สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยใน
โทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไป
ภิกษุนั้นยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหนึ่ง ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว เปนอนาคามี
กลับมาสูความเปนผูเชนนี้ นี้เรียกวาบุคคลผูมีสังโยชนในภายใน เปนอนาคามี
กลับมาสูความเปนผูเชนนี้ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีสังโยชนในภายนอกเปนไฉน ภิกษุใน
พระธรรมวินยั นี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวในพระปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวย
อาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ภิกษุนั้นยอมบรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อแตก
กายตายไป ยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหนึ่ง ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว เปน
อนาคามีไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ นี้เรียกวา บุคคลผูมีสังโยชนในภายนอก
เปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ ฯ
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมแลวใน
ปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียง
เล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุนั้นยอมปฏิบัติเพื่อความ
หนาย เพื่อคลาย เพื่อความดับกามทั้งหลาย ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อ
คลาย เพื่อความดับภพทั้งหลาย ยอมปฏิบัติเพื่อสิ้นตัณหา เพื่อสิ้นความโลภ
ภิกษุนั้นเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหนึ่ง ครั้นจุติจากอัตภาพ
นั้นแลว เปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
นี้เรียกวา บุคคลมีสังโยชนในภายนอก เปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนผู
เชนนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล เทวดาที่มีจิตเสมอกันมากองคเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตรนั่น
กําลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชนในภายใน และบุคคลที่มีสังโยชนในภายนอก

แกภิกษุทั้งหลาย อยูที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม ขาแต
พระองคผูเจริญ บริษัทราเริง ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงทรง
พระกรุณา เสด็จไปหาทานพระสารีบุตรจนถึงที่อยูเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับคํา
อาราธนาดวยดุษณีภาพ ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคทรงหายจากพระเชตวันวิหาร
ไปปรากฏเฉพาะหนาทานพระสารีบุตร ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาใน
บุพพาราม เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้น พระผูมี*พระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว แมทานพระสารีบุตรก็ไดถวายบังคมพระ
ผูมีพระภาค แลวนั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัส
กะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เทวดาที่มีจิตเสมอกันมากองคเขาไปหาเรา
จนถึงที่อยู ไหวเราแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวบอกวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตรกําลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชนในภายใน
และบุคคลที่มีสังโยชนในภายนอก แกภิกษุทั้งหลาย อยูที่ปราสาทของนาง
วิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม ขาแตพระองคผูเจริญ บริษัทราเริง ขอประทาน
พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาเสด็จไปหาทานพระสารีบุตรจนถึง
ที่อยูเถิด ดูกรสารีบุตร ก็เทวดาเหลานั้นยืนอยูในโอกาสแมเทาปลายเหล็กแหลม
จดลง ๑๐ องคบาง ๒๐ องคบาง ๓๐ องคบาง ๔๐ องคบาง ๕๐ องคบาง ๖๐
องคบาง แตก็ไมเบียดกันและกัน ดูกรสารีบุตร ก็เธอพึงมีความคิดอยางนี้วา
จิตอยางนั้น ซึ่งเปนเหตุใหเทวดาเหลานั้นยืนอยูไดในโอกาสแมเทาปลายเหล็ก
แหลมจดลง ๑๐ องคบาง ... ๖๐ องคบาง เปนจิตอันเทวดาเหลานั้นอบรมแลว
ในภพนั้นแนนอน ดูกรสารีบุตร ก็ขอนั้นเธอไมควรเห็นเชนนี้ ดูกรสารีบุตร
ก็จิตอยางนั้น ซึ่งเปนเหตุใหเทวดาเหลานั้นยืนอยูไดในโอกาสแมเทาปลายเหล็ก
แหลมจดลง ๑๐ องคบาง ฯลฯ แตก็ไมเบียดกันและกัน เทวดาเหลานั้นไดอบรม
แลวในศาสนานี้เอง เพราะฉะนั้นแหละสารีบุตร เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จักเปน
ผูมีอินทรียสงบ มีใจระงับอยู เธอควรศึกษาเชนนี้แหละ สารีบุตร กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรมของผูมีอนิ ทรียสงบ มีใจระงับ จักสงบระงับ เพราะฉะนั้น
แหละ สารีบุตร เธอพึงศึกษาวา จักนํากายและจิตที่สงบระงับแลวเทานั้นเขาไป
ในพรหมจารีทั้งหลาย ดูกรสารีบุตร เธอควรศึกษาเชนนี้แหละ ดูกรสารีบุตร
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกที่ไมไดฟงธรรมบรรยายนี้ ไดพากันฉิบหายเสียแลว ฯ
[๒๘๒] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยูที่ฝงแมน้ํากัททมทหะ
ใกลพระนครวรรณะ ครั้งนั้นแล พราหมณอารามทัณฑะไดเขาไปหาทานพระมหา*ที่กัจจานะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามวา ดูกรทาน
กัจจานะ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหกษัตริยกับกษัตริย พราหมณ
กับพราหมณ คฤหบดีกับคฤหบดี วิวาทกัน ทานมหากัจจานะตอบวา ดูกรพราหมณ

เพราะเหตุเวียนเขาไปหากามราคะ ตกอยูในอํานาจกามราคะ กําหนัดยินดีในกาม
ราคะ ถูกกามราคะกลุมรุม และถูกกามราคะทวมทับ แมกษัตริยกับกษัตริย
พราหมณกับพราหมณ คฤหบดีกับคฤหบดี วิวาทกัน ฯ
อา. ดูกรทานกัจจานะ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย เครื่องใหสมณะ
กับสมณะวิวาทกัน ฯ
มหา. ดูกรพราหมณ เพราะเหตุเวียนเขาไปหาทิฐิราคะ ตกอยูใน
อํานาจทิฐิราคะ กําหนัดยินดีในทิฐิราคะ ถูกทิฐิราคะกลุมรุม และถูกทิฐิราคะ
ทวมทับ แมสมณะกับสมณะก็วิวาทกัน ฯ
อา. ดูกรทานกัจจานะ ก็ในโลก ยังจะมีใครบางไหม ที่กาวลวงการ
เวียนเขาไปหากามราคะ การตกอยูในอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกาม*ราคะ การถูกกามราคะกลุมรุม และการถูกกามราคะทวมทับนี้ และกาวลวงการ
เวียนเขาไปหาทิฐิราคะ การตกอยูในอํานาจทิฐิราคะ การกําหนัดยินดีในทิฐิราคะ
การถูกทิฐิราคะกลุมรุม และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้เสียได ฯ
มหา. ดูกรพราหมณ ในโลก มีทานที่กาวลวงการเวียนเขาไปหากาม*ราคะ การตกอยูในอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกามราคะ การถูกกาม*ราคะกลุมรุม และการถูกกามราคะทวมทับนี้เสียได และกาวลวงความเวียนเขาไป
หาทิฐิราคะ การตกอยูในอํานาจทิฐิราคะ การกําหนัดยินดีในทิฐิราคะ การถูกทิฐิ*ราคะกลุมรุม และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้ ฯ
อา. ดูกรทานกัจจานะ ใครในโลกเปนผูกาวลวงการเวียนเขาไปหากาม*ราคะ ... และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้ ฯ
มหา. ดูกรพราหมณ ในชนบทดานทิศบูรพา มีพระนครชื่อวาสาวัตถี
ณ พระนครสาวัตถีนั้นทุกวันนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้นกําลังประทับอยู ดูกรพราหมณ ก็พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงกาวลวง
การเวียนเขาไปหากามราคะ ... และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้ดวย
เมื่อทานพระมหากัจจานะตอบอยางนี้แลว พราหมณอารามทัณฑะลุกจาก
ที่นั่ง หมผาเฉวียงบาขางหนึ่งแลว คุกมณฑลเขาขางขวาลงบนแผนดิน ประนม
อัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับอยูแลวเปลงอุทาน ๓ ครั้งวา ขอนอบนอม
แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมี*พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ผูกาวลวงการเวียนเขาไปหากามราคะ การ
ตกอยูในอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกามราคะ การถูกกามราคะกลุมรุม
และการถูกกามราคะทวมทับนี้แลว กับทั้งไดกาวลวงการเวียนเขาไปหาทิฐิราคะ
การตกอยูในอํานาจทิฐิราคะ การกําหนัดยินดีในทิฐิราคะ การถูกทิฐิราคะกลุมรุม
และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้ดวย ขาแตทานกัจจานะ ภาษิตของทานแจมแจงนัก

ขาแตทานกัจจานะ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ทานกัจจานะประกาศธรรมโดย
อเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลง
ทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวาคนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตทาน
กัจจานะ ขาพเจานี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น กับทั้งพระธรรมและ
พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานกัจจานะจงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึง
สรณะตลอดชีวิตจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
[๒๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยูที่ปาคุนทาวัน ใกลเมือง
มธุรา ครั้งนั้นแล พราหมณกัณฑรายนะเขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู ได
ปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามวา ดูกรทานกัจจานะ ขาพเจาได
ฟงมาดังนี้วา ทานสมณะกัจจานะหาอภิวาท ลุกขึ้นตอนรับพวกพราหมณที่ชรา
แกเฒาลวงกาลผานวัย หรือเชื้อเชิญดวยอาสนะไม ดูกรทานกัจจานะ ขาวที่ได
ฟงมานั้นจริงแท เพราะทานกัจจานะหาอภิวาท ลุกขึ้นตอนรับพวกพราหมณที่ชรา
แกเฒาลวงกาลผานวัย หรือเชื้อเชิญดวยอาสนะไม ดูกรทานกัจจานะ การ
กระทําเชนนี้นั้นเปนการไมสมควรแท ฯ
ทานมหากัจจานะตอบวา ดูกรพราหมณ ภูมิคนแกและภูมิเด็ก ที่
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงรูทรงเห็นพระองคนั้นตรัสไวมีอยู
ดูกรพราหมณ ถึงแมจะเปนคนแกมีอายุ ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ป แตกําเนิด
ก็ดี แตเขายังบริโภคกาม อยูในทามกลางกาม ถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผา
ถูกกามวิตกเคี้ยวกินอยู ยังเปนผูขวนขวายเพื่อแสวงหากาม เขาก็ยอมถึงการนับ
วาเปนพาล ไมใชเถระโดยแท ดูกรพราหมณ ถึงแมวาจะเปนเด็กยังเปนหนุม
มีผมดําสนิท ประกอบดวยความเปนหนุมอันเจริญ ยังตั้งอยูในปฐมวัย แตเขาไม
บริโภคกาม ไมอยูในทามกลางกาม ไมถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผา ไมถูก
กามวิตกเคี้ยวกิน ไมขวนขวายเพื่อแสวงหากาม เขาก็ยอมถึงการนับวาเปนบัณฑิต
เปนเถระแนแททีเดียวแล
ทราบวา เมื่อทานพระมหากัจจานะกลาวอยางนี้แลว พราหมณกัณฑรายนะ
ไดลุกจากที่นั่งแลวหมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ไหวเทาของภิกษุที่หนุมดวยเศียรเกลา
กลาววา พระผูเ ปนเจาแก ตั้งอยูแลวในภูมิคนแก เรายังเด็ก ตั้งอยูในภูมิเด็ก
ขาแตทานกัจจานะ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทานกัจจานะ ภาษิต
ของทานแจมแจงนัก ทานพระกัจจานะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสอง
ประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตทานกัจจานะ
ขาพเจานี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ
เปนสรณะ ขอทานพระกัจจานะจงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต

ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
[๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พวกโจรมีกําลัง สมัยนัน้ พระเจา*แผนดินยอมถอยกําลัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยเชนนั้น พระเจาแผนดินยอม
ไมสะดวกที่จะเสด็จผานไป เสด็จออกไป หรือจะออกคําสั่งไปยังชนบทชายแดน
ในสมัยเชนนั้น แมพวกพราหมณและคฤหบดีก็ไมสะดวกที่จะผานไป จะออกไป
หรือเพื่อตรวจตราการงานภายนอก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด
พวกภิกษุเลวทรามมีกําลัง สมัยนั้น พวกภิกษุที่มีศีลเปนที่รักยอมถอยกําลัง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยเชนนั้น ภิกษุพวกที่มีศีลเปนที่รัก เปนผูนิ่งเงียบ
ทีเดียว นั่งในทามกลางสงฆ หรือคบชนบทชายแดน ขอนี้นั้นยอมเปนไปเพื่อ
มิใชประโยชนของชนมาก เพื่อมิใชสุขของชนมาก เพื่อความฉิบหาย เพื่อ
มิใชประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมัยใด พระเจาแผนดินมีกําลัง สมัยนั้น พวกโจรยอมถอยกําลัง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยเชนนั้น พระเจาแผนดินยอมสะดวกที่จะเสด็จผานไป
เสด็จออกไป หรือที่จะออกคําสั่งไปยังชนบทชายแดน ในสมัยเชนนั้น แม
พวกพราหมณและคฤหบดียอมสะดวกที่จะไป ออกไป หรือตรวจการงานภายนอก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด พวกภิกษุที่มีศีลเปนที่รัก มีกําลัง
สมัยนั้น พวกภิกษุที่เลวทราม ยอมถอยกําลัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยเชนนั้น
พวกภิกษุที่เลวทราม เปนผูนิ่งเงียบทีเดียว นั่งในทามกลางสงฆ หรือออกไป
ทางใดทางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้ยอมเปนไปเพื่อประโยชนของชนมาก
เพื่อสุขของชนมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความ
สุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญความปฏิบัติผิดของคน ๒
จําพวก คือ คฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถหรือบรรพชิต
ปฏิบัติผิดแลว ยอมไมยังกุศลธรรมที่นําออกใหสําเร็จก็ได เพราะการปฏิบัติผิด
เปนเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราสรรเสริญความปฏิบัติชอบของคน ๒ จําพวก คือ
คฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแลว
ยอมยังกุศลธรรมที่นําออกใหสําเร็จได เพราะการปฏิบัติชอบเปนเหตุ ฯ
[๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่หามอรรถและธรรมโดยสูตรซึ่ง
ตนเรียนไวไมดี ดวยพยัญชนะปฏิรูปนั้น ชื่อวาปฏิบัติแลวเพื่อมิใชประโยชนของ
ชนมาก เพื่อมิใชสุขของชนมาก เพื่อความฉิบหาย เพื่อมิใชประโยชนแกชน
เปนอันมาก เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุพวกนั้นยังจะ
ประสพบาปเปนอันมาก และทั้งชื่อวาทําสัทธรรมนี้ใหอันตรธานไปอีกดวย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่อนุโลมอรรถและธรรม โดยสูตรซึ่งตนเรียนไวดี ดวย
พยัญชนะปฏิรูปนั้น ชื่อวาปฏิบัติแลวเพื่อประโยชนของชนมาก เพื่อความสุขของ

ชนมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุพวกนั้นยังประสพบุญเปนอัน
มาก ทั้งชื่อวาดํารงสัทธรรมนีไ้ วอีกดวย ฯ
จบสมจิตตวรรคที่ ๔
[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ
บริษัทตื้น ๑ บริษัทลึก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทตื้นเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีภิกษุฟุงซานเชิดตัว มีจิตกวัดแกวง ปากกลา
พูดจาอื้อฉาว หลงลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งมั่น คิดจะสึก ไมสํารวม
อินทรีย บริษัทเชนนี้เรียกวาบริษัทตื้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทลึกเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีภิกษุไมฟุงซาน ไมเชิดตัว มีจิต
ไมกวัดแกวง ปากไมกลา ไมพูดจาอื้อฉาว ดํารงสติมั่น มีสัมปชัญญะ มีใจ
ตั้งมั่น มีจิตเปนเอกัคคตา สํารวมอินทรีย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทลึก ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้แล บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทลึกเปนเลิศ ฯ
[๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ
บริษัทที่แยกออกเปนพวก ๑ บริษัทที่สามัคคีกัน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่
แยกออกเปนพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีภิกษุ
หมายมั่นทะเลาะวิวาทกัน ตางเอาหอก คือปากทิ่มแทงกันและกันอยู บริษัทเชนนี้
เรียกวาบริษัทที่แยกกันเปนพวก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่สามัคคีกันเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีภิกษุพรอมเพรียงกัน ชื่นชมกัน
ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาเปนที่รักอยู
บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทที่สามัคคีกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้
แล บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทที่สามัคคีกันเปนเลิศ ฯ
[๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ
บริษัทที่ไมมีอัครบุคคล ๑ บริษัทที่มีอัครบุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่ไม
มีอัครบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีพวกภิกษุ
เถระเปนคนมักมาก เปนคนยอหยอน เปนหัวหนาในการกาวไปสูทางต่ํา ทอดทิ้ง
ธุระในปวิเวก ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง ประชุมชนภายหลังตางถือเอา
ภิกษุเถระเหลานั้นเปนตัวอยาง ถึงประชุมชนนั้นก็เปนผูมักมาก ยอหยอน เปน
หัวหนาในการกาวไปสูทางต่ํา ทอดทิ้งธุระในปวิเวก ไมปรารภความเพียรเพือ่
ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไม
ไดทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทไมมีอัครบุคคล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่มีอัครบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท
ใดในธรรมวินัยนี้ มีพวกภิกษุเถระเปนคนไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดทิ้งธุระ

ในการกาวไปสูทางต่ํา เปนหัวหนาในปวิเวก ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยัง
ไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมไดทําให
แจง ประชุมชนภายหลังตางถือเอาภิกษุเถระเหลานั้นเปนตัวอยาง ถึงประชุมชนนั้น
ก็เปนผูไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดทิ้งธุระในการกาวไปสูทางต่ํา เปนหัวหนา
ในปวิเวก ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยงั ไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท
เชนนี้ เรียกวาบริษัทมีอัครบุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทที่มีอัครบุคคลเปนเลิศ ฯ
[๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ
บริษัทที่มิใชอริยะ ๑ บริษัทที่เปนอริยะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่มิใช
อริยะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ไมรูชัดตาม
เปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทที่มิใชอริยะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บริษัทที่เปนอริยะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในบริษัทใดใน
ธรรมวินยั นี้ รูช ัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข
นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทเชนนี้เรียกวา บริษัทที่
เปนอริยะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดา
บริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทที่เปนอริยะเปนเลิศ ฯ
[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ
บริษัทหยากเยื่อ ๑ บริษัทใสสะอาด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทหยากเยื่อเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ยอมถึงฉันทาคติ
โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัท
หยากเยื่อ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทใสสะอาดเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินยั นี้ ยอมไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษทั ใสสะอาด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บริษัท ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทใส
สะอาดเปนเลิศ ฯ
[๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ
บริษัทที่ดื้อดานไมไดรับการสอบถามแนะนํา ๑ บริษัทที่ไดรับการสอบถามแนะนํา
ไมดื้อดาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่ดื้อดานไมไดรับการสอบถามแนะนํา
เปนไฉน ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ เมือ่ ผูอื่นกลาวพระสูตรที่ตถาคตภาษิต
ไวซึ่งลึกล้ํา มีอรรถอันลึกล้ํา เปนโลกุตระ ปฏิสังยุตดวยสุญญตธรรม ไม
ตั้งใจฟงใหดี ไมเงี่ยหูลงสดับ ไมเขาไปตั้งจิตไวเพื่อจะรูทั่วถึง อนึ่ง ภิกษุเหลา
นั้นไมเขาใจธรรมที่ตนควรเลาเรียนทองขึ้นใจ แตเมื่อผูอื่นกลาวพระสูตรที่กวีได

รจนาไว เปนคํากวี มีอักษรวิจติ ร มีพยัญชนะวิจิตร มีในภายนอก ซึ่งสาวก
ไดภาษิตไว ยอมตั้งใจฟงเปนอยางดี เงี่ยหูลงสดับ เขาไปตั้งจิตไวเพื่อจะรูทั่วถึง
อนึ่ง ภิกษุเหลานั้นยอมเขาใจธรรมที่ตนควรเลาเรียน ทองขึ้นใจ ภิกษุเหลานั้น
เรียนธรรมนั้นแลว ไมสอบสวน ไมเที่ยวไตถามกันและกันวา พยัญชนะนี้
อยางไร อรรถแหงภาษิตนี้เปนไฉน ภิกษุเหลานั้นไมเปดเผยอรรถที่ลี้ลับ ไม
ทําอรรถที่ลึกซึง้ ใหตื้น และไมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสงสัย
หลายอยางเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวาบริษัทดื้อดานไมไดรับการ
สอบถามแนะนํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่ไดรับการสอบถามแนะนําไมดื้อ
ดานเปนไฉน ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ เมื่อผูอื่นกลาวพระสูตรที่กวีรจนาไว
เปนคํากวี มีอักษรวิจิตร มีพยัญชนะวิจิตร มีในภายนอก เปนสาวก*ภาษิต ไมตั้งใจฟงดวยดี ไมเงีย่ หูลงสดับ ไมเขาไปตั้งจิตไวเพื่อจะรูทั่วถึง
อนึ่ง ภิกษุเหลานั้นไมเขาใจธรรมที่ตนควรเลาเรียน ทองขึ้นใจ แตวา เมื่อผูอนื่
กลาวพระสูตรที่ตถาคตภาษิตไว ซึ่งลึกล้ํา มีอรรถลึกล้ํา เปนโลกุตระปฏิสังยุต
ดวยสุญญตธรรม ยอมตั้งใจฟงเปนอยางดี เงีย่ หูลงสดับ เขาไปตั้งจิตเพื่อจะรู
ทั่วถึง และภิกษุเหลานั้นยอมเขาใจธรรมที่ตนควรเลาเรียน ทองขึ้นใจ ภิกษุ
เหลานั้นเรียนธรรมนั้นแลว ยอมสอบสวนเที่ยวไตถามกันและกันวา พยัญชนะนี้
อยางไร อรรถแหงภาษิตนี้เปนไฉน ภิกษุเหลานั้นยอมเปดเผยอรรถที่ลี้ลับ ทํา
อรรถที่ลึกซึง้ ใหตื้น และบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสงสัย
หลายอยางเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูไดรับการสอบถาม
แนะนํา ไมดื้อดาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกเหลานี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทที่ไดรับการสอบถามแนะนํา ไมดื้อ
ดาน เปนเลิศ ฯ
[๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ
บริษัทที่หนักในอามิส ไมหนักในสัทธรรม ๑ บริษัทที่หนักในสัทธรรม ไมหนัก
ในอามิส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่หนักในอามิส ไมหนักในสัทธรรม
เปนไฉน ภิกษุบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ตางสรรเสริญคุณของกันและกันตอหนา
คฤหัสถผูนุงหมผาขาววา ภิกษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต รูปโนนเปนปญญาวิมุต
รูปโนนเปนกายสักขี รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ รูปโนนเปนสัทธาวิมุต รูปโนน
เปนธรรมานุสารี รูปโนนเปนสัทธานุสารี รูปโนนมีศีล มีกัลยาณธรรม รูปโนน
ทุศีล มีธรรมเลวทราม เธอตางไดลาภดวยเหตุนั้น ครั้นไดแลว ตางก็กําหนัด
ยินดี หมกมุน ไมเห็นโทษ ไรปญญาเปนเหตุออกไปจากภพบริโภคอยู ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูหนักในอามิส ไมหนักในสัทธรรม ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่หนักในสัทธรรม ไมหนักในอามิสเปนไฉน ภิกษุใน
บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ตางไมพูดสรรเสริญคุณของกันและกัน ตอหนาคฤหัสถ

ผูนุงหมผาขาววา ภิกษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต รูปโนนเปนปญญาวิมุต รูปโนน
เปนกายสักขี รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ รูปโนนเปนสัทธาวิมุต รูปโนน
เปนธรรมานุสารี เปนสัทธานุสารี รูปโนนมีศีล มีกัลยาณธรรม รูปโนนทุศีล
มีธรรมเลวทราม เธอตางไดลาภดวยเหตุนั้น ครั้นไดแลวก็ไมกําหนัด ไมยินดี
ไมหมกมุน มักเห็นโทษ มีปญญาเปนเหตุออกไปจากภพบริโภคอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในอามิส ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้
บริษัทที่หนักในสัทธรรม ไมหนักในอามิสเปนเลิศ ฯ
[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ
บริษัทไมเรียบรอย ๑ บริษัทเรียบรอย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทไมเรียบรอย
เปนไฉน ในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ กรรมฝายอธรรมเปนไป กรรมฝายธรรมไม
เปนไป กรรมที่ไมเปนวินัยเปนไป กรรมที่เปนวินัยไมเปนไป กรรมฝายอธรรม
รุงเรือง กรรมฝายธรรมไมรุงเรือง กรรมที่ไมเปนวินัยรุงเรือง กรรมที่เปนวินัยไม
รุงเรือง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทไมเรียบรอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะบริษัทเปนผูไมเรียบรอย กรรมฝายอธรรมจึงเปนไป กรรมฝายธรรมจึงไม
เปนไป กรรมที่ไมเปนวินัยจึงเปนไป กรรมที่เปนวินัยจึงไมเปนไป กรรมฝาย
อธรรมจึงรุง เรือง กรรมที่เปนธรรมจึงไมรุงเรือง กรรมที่ไมเปนวินัยจึงรุง เรือง
กรรมที่เปนวินัยจึงไมรงุ เรือง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทเรียบรอยเปนไฉน ใน
บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ กรรมฝายธรรมเปนไป กรรมฝายอธรรมไมเปนไป กรรม
ที่เปนวินัยเปนไป กรรมที่ไมเปนวินัยไมเปนไป กรรมฝายธรรมรุงเรือง กรรม
ฝายอธรรมไมรุงเรือง กรรมที่เปนวินัยรุงเรือง กรรมที่ไมเปนวินัยไมรงุ เรือง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทเรียบรอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
บริษัทเรียบรอย กรรมฝายธรรมจึงเปนไป กรรมฝายอธรรมจึงไมเปนไป กรรมที่
เปนวินัยจึงเปนไป กรรมที่ไมเปนวินัยจึงไมเปนไป กรรมฝายธรรมจึงรุงเรือง
กรรมฝายอธรรมจึงไมรุงเรือง กรรมที่เปนวินัยจึงรุง เรือง กรรมที่ไมเปนวินัยจึงไม
รุงเรือง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดา
บริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทที่เรียบรอยเปนเลิศ ฯ
[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ บริษัทที่ไรธรรม ๑ บริษัทที่ประกอบดวยธรรม ๑ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บริษัท ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ บริษัทที่
ประกอบดวยธรรมเปนเลิศ ฯ
[๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ อธรรมวาทีบริษัท ๑ ธรรมวาทีบริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธรรมวาที
บริษัทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ภิกษุทั้งหลายยึด

ถืออธิกรณ เปนธรรมหรือไมเปนธรรมก็ตาม ภิกษุเหลานั้น ครั้นยึดถืออธิกรณ
นั้นแลว ไมยังกันและกันใหยินยอม ไมเขาถึงความตกลงกัน ไมยังกันและกัน
ใหเพงโทษตน และไมเขาถึงการเพงโทษตน ภิกษุเหลานั้นมีการไมตกลงกันเปน
กําลัง มีการไมเพงโทษตนเปนกําลัง คิดไมสละคืน ยึดมั่นอธิกรณนั้นแหละดวย
กําลัง ดวยรูปคลํา แลวกลาววา "คํานี้เทานั้นจริง คําอื่นเปลา" ดังนี้ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวา "อธรรมวาทีบริษัท" ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมวาทีบริษัทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใน
บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ภิกษุทั้งหลายยึดถืออธิกรณ เปนธรรมหรือไมเปนธรรม
ก็ตาม ภิกษุเหลานั้นครั้นยึดถืออธิกรณนั้นแลว ยังกันและกันใหยินยอม เขาถึง
ความตกลงกัน ยังกันและกันใหเพงโทษ เขาถึงการเพงโทษตน ภิกษุเหลานั้นมี
ความตกลงกันเปนกําลัง มีการเพงโทษตนเปนกําลัง คิดสละคืน ไมยึดมั่น
อธิกรณนั้นดวยกําลัง ดวยการลูบคลํา แลวกลาววา "คํานี้เทานั้นจริง คําอื่นเปลา"
ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวา "ธรรมวาทีบริษัท" ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บริษัท ๒ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้ ธรรมวาที
บริษัทเปนเลิศ ฯ
จบปริสวรรคที่ ๕
จบปฐมปณณาสก
-------------ทุติยปณณาสก
[๒๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้ เมื่อเกิดขึ้นในโลก
ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนเกื้อกูลของชนมาก เพื่อสุขของชนมาก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ๒ จํา
พวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลของชนมาก เพื่อสุขของชนมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลแก
ชนเปนอันมาก เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
[๒๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้ เมื่อเกิดขึ้นในโลก
ยอมเกิดขึ้นเปนอัจฉริยมนุษย ๒ จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้แล
เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเปนอัจฉริยมนุษย ฯ
[๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาลกิริยาของบุคคล ๒ จําพวกนี้ เปนความ
เดือดรอนแกชนเปนอันมาก กาลกิริยาของบุคคล ๒ จําพวกเปนไฉน คือ ของ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ ของพระเจาจักพรรดิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กาลกิริยาของบุคคล ๒ จําพวกนี้แล เปนความเดือดรอนแกชนเปนอันมาก ฯ

[๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูปารหบุคคล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปน
ไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถูปารหบุคคล ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจา ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปน
ไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกพุทธเจา ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจา ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๒ จําพวกนี้ เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ๒ จํา
พวกเปนไฉน คือ พระภิกษุขีณาสพ ๑ ชางอาชาไนย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
๒ จําพวกนี้แล เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ฯ
[๓๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๒ จําพวกนี้ เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ๒ จํา
พวกเปนไฉน คือ พระภิกษุขีณาสพ ๑ มาอาชาไนย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
๒ จําพวกนี้แล เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ฯ
[๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๒ จําพวกนี้ เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ๒ จํา
พวกเปนไฉน คือ พระภิกษุขีณาสพ ๑ สีหมฤคราช ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
๒ จําพวกนี้แล เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ฯ
[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กินนรเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้
จึงไมพูดภาษามนุษย อํานาจประโยชน ๒ ประการเปนไฉน คือ เราอยาพูดเท็จ ๑
เราอยาพูดตูผูอนื่ ดวยคําไมจริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กินนรเห็นอํานาจประโยชน
๒ ประการนี้แล จึงไมพูดภาษามนุษย ฯ
[๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามไมอิ่ม ไมระอาตอธรรม ๒ ประการ
ทํากาลกิริยา ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ การเสพเมถุนธรรม ๑ การคลอด
บุตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามไมอิ่ม ไมระอาตอธรรม ๒ ประการนี้แล
ทํากาลกิริยา ฯ
[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการอยูร วมของอสัตบุรุษ ๑
การอยูรว มของสัตบุรุษ ๑ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เรา
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็การอยูร วมของอสัตบุรุษเปนอยางไร และอสัตบุรุษยอมอยูร วม
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เปนเถระในธรรมวินัยนี้ ยอมคิดเชนนี้วา ถึง
ภิกษุที่เปนเถระก็ไมควรวากลาวเรา ถึงภิกษุทเี่ ปนมัชฌิมะก็ไมควรวากลาวเรา ถึง
ภิกษุที่เปนนวกะก็ไมควรวากลาวเรา แมเราก็ไมพึงวากลาวภิกษุที่เปนเถระ ภิกษุ
ที่เปนมัชฌิมะ ภิกษุที่เปนนวกะ ถาแมภิกษุที่เปนเถระจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึง
ปราถนาสิ่งที่ไมเปนประโยชน ไมใชปรารถนาสิ่งที่เปนประโยชนวากลาวเรา เรา
พึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังนี้ แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง เราแมเห็นอยู
ก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา แมหากภิกษุที่เปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ก็

พึงปรารถนาแตสิ่งที่ไมเปนประโยชน ไมใชปรารถนาสิ่งที่เปนประโยชนวากลาว
เรา เราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังนี้ แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง แมเรา
เห็นอยู ก็ไมพงึ ทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุที่เปนนวกะ จะพึงวากลาวเรา
ไซร ก็พึงปรารถนาแตสิ่งที่ไมเปนประโยชน ไมใชปรารถนาสิ่งที่เปนประโยชนวา
กลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังนี้ แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง เราแมจะ
เห็นอยู ก็ไมพงึ ทําตามถอยคําของเขา แมภิกษุที่มัชฌิมะก็คิดอยางนี้ ฯลฯ แมภิกษุที่
นวกะก็คิดเชนนี้วา ถึงภิกษุที่เปนเถระก็ไมควรวากลาวเรา ถึงภิกษุที่เปนมัชฌิมะก็ไม
ควรวากลาวเรา ถึงภิกษุที่เปนนวกะก็ไมควรวากลาวเรา แมเราก็ไมพึงวากลาวภิกษุที่
เปนเถระ ภิกษุที่เปนมัชฌิมะ ภิกษุที่เปนนวกะ ถาแมภิกษุที่เปนเถระจะพึงวากลาวเรา
ไซร ก็พึงปรารถนาสิ่งที่ไมเปนประโยชน ไมปรารถนาสิ่งที่เปนประโยชนวากลาวเรา
เราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังนี้ แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง เราแมจะเห็นอยูก็
ไมพึงทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุที่เปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ... ถาแม
ภิกษุที่เปนนวกะจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาแตสิ่งที่ไมเปนประโยชน ไม
ปรารถนาสิ่งที่เปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังนี้ แมเราก็
พึงเบียดเบียนเขาบาง เราแมจะเห็นอยู ก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา ดูกรภิกษุทั้ง*หลาย การอยูร วมของอสัตบุรุษเปนเชนนี้แล และอสัตบุรุษยอมอยูร วมเชนนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอยูร วมของสัตบุรุษเปนอยางไร และสัตบุรุษยอมอยูร วม
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เปนเถระในธรรมวินัยนี้ ยอมคิดเชนนี้วา ถึงภิกษุ
ที่เปนเถระก็พึงวากลาวเรา ถึงภิกษุที่เปนมัชฌิมะก็พึงวากลาวเรา ถึงภิกษุทเี่ ปน
นวกะก็พึงวากลาวเรา แมเราก็พึงวากลาวภิกษุที่เปนเถระ ภิกษุที่เปนมัชฌิมะ
ภิกษุที่เปนนวกะ ถาภิกษุที่เปนเถระจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาสิ่งที่
เปนประโยชน ไมใชปรารถนาสิ่งที่ไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะ
เขาวา ดีละ ดังนี้ แมเราก็ไมพึงเบียดเบียนเขา เราแมเห็นอยู ก็ควรทําตาม
ถอยคําของเขา ถาแมภิกษุที่เปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ... ถาแมภิกษุที่เปน
นวกะจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาแตสิ่งที่เปนประโยชน ไมปรารถนา
สิ่งที่ไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังนี้ แมเราก็ไมพึง
เบียดเบียนเขา เราแมเห็นอยู ก็ควรทําตามถอยคําของเขา แมภิกษุที่เปนมัชฌิมะ
ก็คิดเชนนี้ ฯลฯ แมภิกษุที่เปนนวกะก็คิดเชนนี้วา ถึงภิกษุที่เปนเถระก็พึงวา
กลาวเรา ถึงภิกษุที่เปนมัชฌิมะก็พึงวากลาวเรา ถึงภิกษุที่เปนนวกะก็พึงวา
กลาวเรา เราก็พึงวากลาวภิกษุที่เปนเถระ ที่เปนมัชฌิมะ ภิกษุที่เปนนวกะ ถาแม
ภิกษุที่เปนเถระจะพึงวากลาวเรา ก็พึงปรารถนาแตสิ่งที่เปนประโยชน ไมปรารถนา
สิ่งที่ไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังนี้ แมเราก็
ไมพึงเบียดเบียนเขา เราแมเห็นอยูก็ควรทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุที่
เปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ... ถาแมภิกษุที่เปนนวกะจะพึงวากลาวเราไซร ก็

พึงปรารถนาแตสิ่งที่เปนประโยชน ไมใชปรารถนาสิ่งที่ไมเปนประโยชนวากลาว
เรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังนี้ แมเราไมพึงเบียดเบียนเขา เราแม
เห็นอยู ก็ควรทําตามถอยคําของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอยูรว มของ
สัตบุรุษเปนเชนนี้แล และสัตบุรุษยอมอยูร วมเชนนี้ ฯ
[๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอธิกรณใด การดาโตตอบกัน ความ
แขงดีกันเพราะทิฐิ ความอาฆาตแหงใจ ความไมพอใจ ความขึ้งเคียด ยังไมสงบ
ระงับไป ณ ภายใน ความมุงหมายนี้ในอธิกรณนั้น จักเปนไปเพื่อความเปน
อธิกรณยืดเยื้อ กลาแข็งรายแรง และภิกษุทั้งหลายจักอยูไมผาสุก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สวนในอธิกรณใดแล การดาโตตอบกัน ความแขงดีกันเพราะทิฐิ
ความอาฆาตแหงใจ ความไมพอใจ ความขึ้งเคียด สงบระงับดีแลว ณ ภายใน
ความมุงหมายนี้ในอธิกรณนั้น จักไมเปนไปเพื่อความเปนอธิกรณยืดเยื้อ กลาแข็ง
รายแรง และภิกษุทั้งหลายจักอยูเปนผาสุก ฯ
จบปุคคลวรรคที่ ๑
[๓๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข
ของคฤหัสถ ๑ สุขเกิดแตบรรพชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขเกิดแตบรรพชาเปนเลิศ ฯ
[๓๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
กามสุข ๑ เนกขัมมสุข ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ เนกขัมมสุขเปนเลิศ ฯ
[๓๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข
เจือกิเลส ๑ สุขไมเจือกิเลส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขไมเจือกิเลสเปนเลิศ ฯ
[๓๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข
มีอาสวะ ๑ สุขไมมีอาสวะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขไมมีอาสวะเปนเลิศ ฯ
[๓๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข
อิงอามิส ๑ สุขไมอิงอามิส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขไมอิงอามิสเปนเลิศ ฯ
[๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข
ของพระอริยเจา ๑ สุขของปุถุชน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขของพระอริยเจาเปนเลิศ ฯ
[๓๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
กายิกสุข ๑ เจตสิกสุข ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ เจตสิกสุขเปนเลิศ ฯ

[๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข
อันเกิดแตฌานที่ยังมีปติ ๑ สุขอันเกิดแตฌานที่ไมมีปติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขอันเกิดแตฌาน
ไมมีปติเปนเลิศ ฯ
[๓๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข
เกิดแตความยินดี ๑ สุขเกิดแตความวางเฉย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขเกิดจากการวางเฉย
เปนเลิศ ฯ
[๓๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข
ที่ถึงสมาธิ ๑ สุขที่ไมถึงสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขที่ถึงสมาธิเปนเลิศ ฯ
[๓๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข
เกิดแตฌานมีปติเปนอารมณ ๑ สุขเกิดแตฌานไมมีปติเปนอารมณ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขเกิด
แตฌานไมมีปติเปนอารมณเปนเลิศ ฯ
[๓๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข
ที่มีความยินดีเปนอารมณ ๑ สุขที่มีความวางเฉยเปนอารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขที่มีความวางเฉย
เปนอารมณเปนเลิศ ฯ
[๓๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข
ที่มีรูปเปนอารมณ ๑ สุขที่ไมมีรูปเปนอารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขที่ไมมีรูปเปนอารมณ
เปนเลิศ ฯ
จบสุขวรรคที่ ๒
[๓๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีนิมิตจึงเกิดขึ้น
ไมมีนิมิตไมเกิดขึ้น เพราะละนิมิตนั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี
ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีนิทานจึงเกิดขึ้น
ไมมีนิทานไมเกิดขึ้น เพราะละนิทานนั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึง
ไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีเหตุจึงเกิดขึ้น
ไมมีเหตุไมเกิดขึ้น เพราะละเหตุนั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี
ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีเครื่องปรุง

จึงเกิดขึ้น ไมมีเครื่องปรุงไมเกิดขึ้น เพราะละเครื่องปรุงนั้นเสีย ธรรมที่เปน
บาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีปจจัยจึงเกิดขึ้น
ไมมีปจจัยไมเกิดขึ้น เพราะละปจจัยนั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี
ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีรูปจึงเกิดขึ้น ไม
มีรูปไมเกิดขึ้น เพราะละรูปนั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวย
ประการดังนี้ ฯ
[๓๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีเวทนาจึงเกิดขึ้น
ไมมีเวทนาไมเกิดขึ้น เพราะละเวทนานั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึง
ไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีสัญญาจึงเกิดขึ้น
ไมมีสัญญาไมเกิดขึ้น เพราะละสัญญานั้นเสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึง
ไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีวิญญาณจึงเกิด
ขึ้น ไมมีวิญญาณไมเกิดขึ้น เพราะละวิญญาณนั้นเสีย ธรรมทีเ่ ปนบาปอกุศล
เหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ
[๓๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนบาปอกุศล มีสังขตธรรมเปน
อารมณจึงเกิดขึ้น ไมมีสังขตธรรมเปนอารมณไมเกิดขึ้น เพราะละสังขตธรรมนั้น
เสีย ธรรมที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังนี้ ฯ
จบสนิมิตตวรรคที่ ๓
[๓๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
เจโตวิมุติ ๑ ปญญาวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความเพียร ๑ ความไมฟุงซาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
นาม ๑ รูป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
วิชชา ๑ วิมุตติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ภวทิฏฐิ ๑ วิภวทิฏฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ

หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความเปนคนวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยาง
นี้แล ฯ
[๓๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความเปนคนวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยาง
นี้แล ฯ
[๓๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความเปนผูฉลาดในธาตุ ๑ ความเปนผูฉลาดในมนสิการ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความเปนผูฉลาดในอาบัติ ๑ ความเปนผูฉลาดในการออกจากอาบัติ ๑ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
จบธรรมวรรคที่ ๔
[๓๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ คนที่นําเอาภาระที่ยังไมมาถึงไป ๑ คนที่ไมนําเอาภาระที่มาถึงไป ๑ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ คนที่นําภาระที่มาถึงไป ๑ คนที่ไมนําเอาภาระที่ยังไมมาถึงไป ๑ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน คือ
คนที่เขาใจวาควรในของที่ไมควร ๑ คนที่เขาใจวาไมควรในของที่ควร ๑ ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ คนที่เขาใจวาไมควรในของที่ไมควร ๑ คนที่เขาใจวาควรในของที่ควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวก เปนไฉน
คือ คนที่เขาใจวาเปนอาบัติในขอที่ไมเปนอาบัติ ๑ คนที่เขาใจวาไมเปนอาบัติใน
ขอที่เปนอาบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ คนที่เขาใจวาไมเปนอาบัติในขอที่ไมเปนอาบัติ ๑ คนที่เขาใจวาเปนอาบัติใน
ขอที่เปนอาบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ คนที่เขาใจวาเปนธรรมในขอที่ไมเปนธรรม ๑ คนที่เขาใจวาไมเปนธรรมใน

ขอที่เปนธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ คนที่เขาใจวาไมเปนธรรมในขอที่ไมเปนธรรม ๑ คนที่เขาใจวาเปนธรรมใน
ขอที่เปนธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ คนที่เขาใจวาเปนวินัยในขอที่ไมเปนวินัย ๑ คนที่เขาใจวาไมเปนวินัยในขอ
ที่เปนวินัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน
คือ คนที่เขาใจวาไมเปนวินัยในขอที่ไมเปนวินัย ๑ คนที่เขาใจวาเปนวินัยในขอที่
เปนวินัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวก
เปนไฉน คือ ผูที่รังเกียจสิ่งที่ไมนารังเกียจ ๑ ผูที่ไมรังเกียจสิง่ ที่นารังเกียจ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวก
เปนไฉน คือ ผูที่ไมรังเกียจสิ่งที่ไมนารังเกียจ ๑ ผูที่รังเกียจสิ่งที่นารังเกียจ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวก
เปนไฉน คือ ผูที่เขาใจวาควรในของที่ไมควร ๑ ผูที่เขาใจวาไมควรในของที่ควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก
๒ จําพวกเปนไฉน คือ ผูที่เขาใจวาไมควรในของที่ไมควร ๑ ผูที่เขาใจวาควร
ในของที่ควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวก
เปนไฉน คือ ผูที่เขาใจวาเปนอาบัติในขอที่ไมเปนอาบัติ ๑ ผูที่เขาใจวาไมเปน
อาบัติในขอที่เปนอาบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก
นี้แล ฯ
[๓๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก
๒ จําพวกเปนไฉน คือ ผูที่เขาใจวาไมเปนอาบัติในขอที่ไมเปนอาบัติ ๑ ผูที่
เขาใจวาเปนอาบัติในขอที่เปนอาบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญ
แกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวก
เปนไฉน คือ ผูที่เขาใจวาเปนธรรมในขอที่ไมเปนธรรม ๑ ผูที่เขาใจวาไมเปน
ธรรมในขอที่เปนธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก
นี้แล ฯ

[๓๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก
๒ จําพวกเปนไฉน คือ ผูที่เขาใจวาไมเปนธรรมในขอที่ไมเปนธรรม ๑ ผูที่เขาใจ
วาเปนธรรมในขอที่เปนธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน
๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวก
เปนไฉน คือ ผูที่เขาใจวาเปนวินัยในขอที่ไมเปนวินัย ๑ ผูที่เขาใจวาไมเปนวินัย
ในขอที่เปนวินัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกนี้แล ฯ
[๓๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก
๒ จําพวกเปนไฉน คือ ผูที่เขาใจวาไมเปนวินัยในขอที่ไมเปนวินัย ๑ ผูที่เขาใจ
วาเปนวินัยในขอที่เปนวินัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒
จําพวกนี้แล ฯ
จบพาลวรรคที่ ๕
จบทุติยปณณาสก
--------------ตติยปณณาสก
[๓๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหวัง ๒ อยางนี้ละไดยาก ๒ อยางเปน
ไฉน คือ ความหวังในลาภ ๑ ความหวังในชีวิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหวัง
๒ อยางนี้แลละไดยาก ฯ
[๓๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้หาไดยากในโลก ๒ จําพวก
เปนไฉน คือ บุพพการีบุคคล ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๒ จําพวกนี้แลหาไดยากในโลก ฯ
[๓๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้หาไดยากในโลก ๒ จําพวก
เปนไฉน คือ คนที่พอใจ ๑ คนที่อิ่มหนํา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒
จําพวกนี้แลหาไดยากในโลก ฯ
[๓๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้ใหอิ่มไดยาก ๒ จําพวก
เปนไฉน คือ บุคคลผูเก็บสิ่งที่ไดไวแลวๆ ๑ บุคคลผูสละสิ่งที่ไดแลวๆ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้แลใหอมิ่ ไดยาก ฯ
[๓๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้ใหอิ่มไดงาย ๒ จําพวก
เปนไฉน คือ บุคคลผูไมเก็บสิ่งที่ตนไดไวแลวๆ ๑ บุคคลผูไมสละสิ่งที่ตนได
แลวๆ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกนี้แลใหอิ่มไดงา ย ฯ
[๓๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงราคะ ๒ อยางนี้
๒ อยางเปนไฉน คือ สุภนิมิต ๑ อโยนิโสมนสิการ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงราคะ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงโทสะ ๒ อยางนี้

๒ อยางเปนไฉน คือ ปฏิฆนิมิต ๑ อโยนิโสมนสิการ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงโทสะ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงมิจฉาทิฐิ ๒ อยาง
นี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การโฆษณาแตบุคคลอื่น ๑ อโยนิโสมนสิการ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงมิจฉาทิฐิ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฐิ ๒
อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การโฆษณาแตบุคคลอื่น ๑ โยนิโสมนสิการ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฐิ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ลหุกาบัติ ๑ ครุกาบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
อาบัติชั่วหยาบ ๑ อาบัติไมชั่วหยาบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
อาบัติที่มีสวนเหลือ ๑ อาบัติที่ไมมีสวนเหลือ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาบัติ ๒ อยาง
นี้แล ฯ
จบอาสาวรรคที่ ๑
[๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีศรัทธา เมื่อออนวอนโดยชอบ พึง
ออนวอนอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิด ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสารีบุตรและภิกษุโมคคัลลานะนี้ เปนตราชูมาตรฐานของภิกษุ
สาวกของเรา ฯ
[๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นางภิกษุณีผูมีศรัทธา เมื่อออนวอนโดยชอบ
พึงออนวอนอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนภิกษุณีเขมาและอุบลวัณณาเถิด ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ภิกษุณีเขมาและภิกษุณีอุบลวัณณานี้ เปนตราชูมาตรฐานของภิกษุณีสาวิกา
ของเรา ฯ
[๓๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูมีศรัทธา เมื่อออนวอนโดยชอบ
พึงออนวอนอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนจิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมือง
อาฬวีเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีนี้
เปนตราชูมาตรฐานของอุบาสกสาวกของเราแล ฯ
[๓๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธา เมื่อออนวอนโดยชอบ
พึงออนวอนอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนอุบาสิกาขุชชุตตราและนางเวฬุกัณฏกีนันท*มารดาเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาขุชชุตตราและนางเวฬุกัณฏกีนันทมารดา
เปนตราชูมาตรฐานของอุบาสิกาสาวิกาของเรา ฯ
[๓๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบ
ดวยธรรม ๒ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปน

ไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบาปเปนอันมาก ธรรม ๒ อยาง
เปนไฉน คือ ไมพิจารณาไตรตรองพูดสรรเสริญคุณของคนที่ควรติเตียน ๑
ไมพิจารณาไตรตรองพูดติโทษของคนที่ควรสรรเสริญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัต*บุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมบริหารตน
ใหถูกกําจัดถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบ
บาปเปนอันมากอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม
ประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกจํากัด ไมใหถูกทําลาย
เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ธรรม
๒ ประการเปนไฉน คือ พิจารณาไตรตรองแลวพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน ๑
พิจารณาไตรตรองแลวพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมบริหารตน
ไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ทั้งได
ประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ
[๓๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบ
ดวยธรรม ๒ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกจํากัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปน
ไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย ธรรม ๒
ประการเปนไฉน คือ ไมพิจารณาไตรตรองแลว เกิดเลื่อมใสในฐานะอันไมเปน
ที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ๑ ไมพิจารณาไตรตรองแลว เกิดไมเลือ่ มใสในฐานะ
อันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรษุ ผูเขลา ไม
เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด
ถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูตเิ ตียน ทั้งไดประสบบาปเปนอันมาก
อีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒
ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไม
ถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ธรรม ๒ ประการเปนไฉน
คือ พิจารณาไตรตรองแลว เกิดไมเลื่อมใสในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความไม
เลื่อมใส ๑ พิจารณาไตรตรองแลว เกิดเลื่อมใสในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความ
เลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม
๒ ประการนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูกจํากัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ
ไมถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ
[๓๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติ
ผิดในบุคคล ๒ จําพวก ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปน
ไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒
จําพวกเปนไฉน คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูเขลา
ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒ จําพวกนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด

ใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบาปเปน
อันมากอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ปฏิบัติชอบใน
บุคคล ๒ จําพวก ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมี
โทษ ไมถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒ จําพวก
เปนไฉน คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม
ปฏิบัติชอบในบุคคล ๒ จําพวกนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูก
ทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ
[๓๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติ
ผิดในบุคคล ๒ จําพวก ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปน
ไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒
จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคต ๑ สาวกของพระตถาคต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒ จําพวกนี้แล ยอมบริหาร
ตนใหถูกจํากัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ทั้งได
ประสบบาปเปนอันมากอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลม
ปฏิบัติชอบในบุคคล ๒ จําพวก ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย
เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒
จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคต ๑ สาวกของพระตถาคต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ปฏิบัติชอบในบุคคล ๒ จําพวกนี้แล ยอมบริหาร
ตนไมใหถูกจํากัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ทั้งได
ประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ
[๓๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
การชําระจิตของตนใหผองแผว ๑ การไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ๑ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๓๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
การกําจัดความโกรธ ๑ การกําจัดความผูกโกรธ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒
อยางนี้แล ฯ
จบอายาจนวรรคที่ ๒
[๓๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
อามิสทาน ๑ ธรรมทาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย บรรดาทาน ๒ อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ ฯ
[๓๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
การบูชาดวยอามิส ๑ การบูชาดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒

อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการบูชา ๒ อยางนี้ การบูชาดวยธรรมเปน
เลิศ ฯ
[๓๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การสละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
การสละอามิส ๑ การสละธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การสละ ๒ อยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการสละ ๒ อยางนี้ การสละธรรมเปนเลิศ ฯ
[๓๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบริจาค ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ การบริจาคอามิส ๑ การบริจาคธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบริจาค ๒
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการบริจาค ๒ อยางนี้ การบริจาคธรรม
เปนเลิศ ฯ
[๓๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบริโภค ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ การบริโภคอามิส ๑ การบริโภคธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบริโภค ๒
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการบริโภค ๒ อยางนี้ การบริโภคธรรม
เปนเลิศ ฯ
[๓๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การสมโภค ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ การสมโภคอามิส ๑ การสมโภคธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การสมโภค ๒
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการสมโภค ๒ อยางนี้ การสมโภคธรรม
เปนเลิศ ฯ
[๓๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การจําแนก ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ การจําแนกอามิส ๑ การจําแนกธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การจําแนก ๒
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการจําแนก ๒ อยางนี้ การจําแนกธรรม
เปนเลิศ ฯ
[๓๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การสงเคราะห ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ การสงเคราะหดวยอามิส ๑ การสงเคราะหดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การสงเคราะห ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการสงเคราะห ๒ อยางนี้
การสงเคราะหดวยธรรมเปนเลิศ ฯ
[๓๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอนุเคราะห ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ การอนุเคราะหดวยอามิส ๑ การอนุเคราะหดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การอนุเคราะห ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการอนุเคราะห ๒ อยางนี้
การอนุเคราะหดวยธรรมเปนเลิศ ฯ
[๓๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเอื้อเฟอ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ ความเอื้อเฟอดวยอามิส ๑ ความเอื้อเฟอดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเอื้อเฟอ ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความเอื้อเฟอ ๒ อยางนี้
ความเอื้อเฟอดวยธรรมเปนเลิศ ฯ
จบทานวรรคที่ ๓

[๓๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สันถาร ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
อามิสสันถาร ๑ ธรรมสันถาร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สันถาร ๒ อยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสันถาร ๒ อยางนี้ ธรรมสันถารเปนเลิศ ฯ
[๓๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสันถาร ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ อามิสปฏิสันถาร ๑ ธรรมปฏิสันถาร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสันถาร ๒
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาปฏิสันถาร ๒ อยางนี้ ธรรมปฏิสันถาร
เปนเลิศ ฯ
[๓๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เอสนา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
อามิสเอสนา การเสาะหาอามิส ๑ ธรรมเอสนาการเสาะหาธรรม ๑ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย เอสนา ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาเอสนา ๒ อยางนี้
ธรรมเอสนาเปนเลิศ ฯ
[๓๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริเยสนา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ อามิสปริเยสนา การแสวงหาอามิส ๑ ธรรมปริเยสนา การแสวงหาธรรม
๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริเยสนา ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาปริ*เยสนา ๒ อยางนี้ ธรรมปริเยสนาเปนเลิศ ฯ
[๔๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริเยฏฐิ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
อามิสปริเยฏฐิ การแสวงหาอามิสอยางสูง ๑ ธรรมปริเยฏฐิ การแสวงหา
ธรรมอยางสูง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริเยฏฐิ ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาปริเยฏฐิ ๒ อยางนี้ ธรรมปริเยฏฐิเปนเลิศ ฯ
[๔๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ อามิสบูชา ๑ ธรรมบูชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อยางนี้แล ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย บรรดาการบูชา ๒ อยางนี้ ธรรมบูชาเปนเลิศ ฯ
[๔๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของตอนรับแขก ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ ของตอนรับ คือ อามิส ๑ ของตอนรับ คือ ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ของตอนรับแขก ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาของตอนรับแขก ๒
อยางนี้ ของตอนรับแขก คือ ธรรมเปนเลิศ ฯ
[๔๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสําเร็จ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ ความสําเร็จ คือ อามิส ๑ ความสําเร็จ คือ ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความสําเร็จ ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความสําเร็จ ๒ อยางนี้
ความสําเร็จ คือ ธรรมเปนเลิศ ฯ
[๔๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ ความเจริญดวยอามิส ๑ ความเจริญดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
เจริญ ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความเจริญ ๒ อยางนี้ ความเจริญ
ดวยธรรมเปนเลิศ ฯ

[๔๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัตนะ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ รัตนะคืออามิส ๑ รัตนะคือธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัตนะ ๒ อยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดารัตนะ ๒ อยางนี้ รัตนะคือธรรมเปนเลิศ ฯ
[๔๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะสม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ ความสะสมอามิส ๑ ความสะสมธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะสม ๒
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความสะสม ๒ อยางนี้ ความสะสมธรรม
เปนเลิศ ฯ
[๔๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไพบูลย ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือ ความไพบูลยแหงอามิส ๑ ความไพบูลยแหงธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความไพบูลย ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความไพบูลย ๒ อยางนี้
ความไพบูลยแหงธรรมเปนเลิศ ฯ
จบสันถารวรรคที่ ๔
[๔๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความเปนผูฉลาดในสมาบัติ ๑ ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ ๑ ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความเปนผูซื่อตรง ๑ ความเปนผูออนโยน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยาง
นี้แล ฯ
[๔๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ขันติ ๑ โสรัจจะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความเปนผูมีวาจาออนหวาน ๑ การตอนรับแขก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒
อยางนี้แล ฯ
[๔๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความไมเบียดเบียน ๑ ความเปนคนสะอาด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยาง
นี้แล ฯ
[๔๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูจักประมาณใน
การบริโภค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในการ
บริโภค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๔๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
กําลังคือการพิจารณา ๑ กําลังคือการอบรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยาง

นี้แล ฯ
[๔๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
กําลังคือสติ ๑ กําลังคือสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
สมถะ ๑ วิปสสนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ศีลวิบัติ ๑ ทิฐิวิบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ศีลสมบัติ ๑ ทิฐิสมบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ ล ฯ
[๔๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ศีลบริสุทธิ์ ๑ ทิฐิบริสุทธิ์ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ทิฐิบริสุทธิ์ ๑ ความเพียรที่สมควรแกทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยาง
นี้แล ฯ
[๔๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความเปนผูยังไมพอในกุศลธรรม ๑ ความเปนผูไมทอถอยในความเพียร ๑ ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยาง ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความเปนคนหลงลืมสติ ๑ ความไมรูสึกตัว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยาง
นี้แล ฯ
[๔๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
สติ ๑ สัมปชัญญะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
จบสมาปตติวรรคที่ ๕
จบตติยปณณาสก
------------------พระสูตรที่ไมจัดเขาในปณณาสก
[๔๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธไว ๑ ... ความลบหลูคุณทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ...
ความริษยา ๑ ความตระหนี่ ๑ ... มายา ๑ โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑
ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ
ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความ
ไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ ความไมตระหนี่ ๑ ... ความไมมายา ๑ ความ
ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ

[๔๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอม
อยูเปนทุกข ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธไว
๑ ... ลบหลูคุณทาน ๑ ตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ ความตระหนี่ ๑ ... มายา ๑
โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมอยูเปนทุกข ฯ
[๔๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอม
อยูเปนสุข ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธ
ไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑
ความไมตระหนี่ ๑ ... ความไมมายา ๑ ความไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมอยูเปนสุข ฯ
[๔๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ เปนไปเพื่อความเสื่อมแก
ภิกษุที่ยังเปนเสขะ ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธ
ไว ๑ ... ความลบหลูคุณทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ ความตระหนี่ ๑ ...
มายา ๑ โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๒ อยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุที่ยังเปนเสขะ ฯ
[๔๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไม
เสื่อมแกภิกษุที่ยังเปนเสขะ ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไม
ผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑
ความไมตระหนี่ ๑ ... ความไมมายา ๑ ความไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ยอมไมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุที่
ยังเปนเสขะ ฯ
[๔๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการตั้งอยู
ในนรกเหมือนดังถูกนํามาฝงไว ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑
ความผูกโกรธไว ๑ ... ความลบหลูคุณทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑
ความตระหนี่ ๑ ... มายา ๑ โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลัว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ตั้งอยูในนรก
เหมือนถูกนํามาฝงไว ฯ
[๔๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ตั้งอยู
ในสวรรคเหมือนดังถูกนํามาตั้งลงไว ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความไม
โกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ...
ความไมริษยา ๑ ความไมตระหนี่ ๑ ... ไมมายา ๑ ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอต*ตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ อยางนี้แล ตั้งอยูใน
สวรรคเหมือนถูกนํามาตั้งลงไว ฯ
[๔๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม

๒ อยาง เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม
๒ อยางเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธไว ๑ ... ความลบหลูคุณ
ทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ ความตระหนี่ ๑ ... มายา ๑ โออวด ๑ ...
ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ประกอบดวยธรรม ๒ อยางนีแ้ ล เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ฯ
[๔๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบ
ดวยธรรม ๒ อยาง เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๒
อยางเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลู
คุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ ความไมตระหนี่ ๑ ... ไม
มายา ๑ ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๒ อยางนี้แล เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ฯ
[๔๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้เปนอกุศล ... ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้เปนกุศล ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้
มีโทษ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนีไ้ มมีโทษ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๒ อยางนี้มีทุกขเปนกําไร ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้มีสุขเปน
กําไร ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้มที ุกขเปนวิบาก ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๒ อยางนี้มีสุขเปนวิบาก ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้เปนไปกับ
ดวยความเบียดเบียน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ไมมีความเบียดเบียน
ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความ
ไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ ความไมตระหนี่ ๑
... ไมมายา ๑ ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๒ อยางนี้แล ไมมีความเบียดเบียน ฯ
[๔๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยาง
นี้ พระตถาคตจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อํานาจประโยชน ๒ อยางเปนไฉน
คือ เพื่อความดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ ... เพื่อความขมบุคคล
ผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ ... เพื่อปองกันอาสวะอัน
จักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปอง
กันเวรอันจักเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดเวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อ
ปองกันโทษอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ...
เพื่อปองกันภัยอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ...
เพื่อปองกันอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอกุศลธรรมอันจัก
บังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่ออนุเคราะหแกคฤหัสถ ๑ เพื่อเขาไปตัดรอนฝกฝายของ

ภิกษุผูมีความปรารถนาลามก ๑ ... เพื่อความเลื่อมใสของผูที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของผูที่เลื่อมใสแลว ๑ ... เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่ออนุเคราะหพระวินัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒
อยางนี้แล พระตถาคตจึงไดทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก ฯ
[๔๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยาง
นี้ พระตถาคตจึงทรงบัญญัติปาติโมกขแกสาวก ... ทรงบัญญัติปาติโมกขขุทเทส ...
ทรงบัญญัติการตั้งปาติโมกข ... ทรงบัญญัติปวารณา ... ทรงบัญญัติการตั้งปวารณา ...
ทรงบัญญัติตัชชนียกรรม ... ทรงบัญญัตินิยัสสกรรม ... ทรงบัญญัติปพพาชนียกรรม
... ทรงบัญญัติปฏิสารณียกรรม ... ทรงบัญญัติอุกเขปนียกรรม ... ทรงบัญญัติการ
ใหปริวาส ... ทรงบัญญัติการชักเขาหาอาบัติเดิม ... ทรงบัญญัติการใหมานัต ...
ทรงบัญญัติอัพภาน ... ทรงบัญญัติการเรียกเขาหมู ... ทรงบัญญัติการขับออกจากหมู
... ทรงบัญญัติการอุปสมบท ... ทรงบัญญัติญัตติกรรม ... ทรงบัญญัติญัตติทุติยกรรม
... ทรงบัญญัติญัตติจตุตถกรรม ... ทรงบัญญัติสิกขาบทที่ยังไมไดทรงบัญญัติ ...
ทรงบัญญัติเพิ่มเติมในสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไวแลว ... ทรงบัญญัติสัมมุขาวินัย
... ทรงบัญญัติสติวินัย ... ทรงบัญญัติอมุฬหวินัย ... ทรงบัญญัติปฏิญญาตกรณะ ...
ทรงบัญญัติเยภุยยสิกา ... ทรงบัญญัติตัสสปาปยสิกา ... ทรงบัญญัติติณวัตถารกวินัย
อํานาจประโยชน ๒ อยางเปนไฉน คือ เพื่อความดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญ
แหงสงฆ ๑ ... เพื่อความขมขูบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีล
เปนที่รัก ๑ ... เพื่อปองกันอาสวะอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะ
อันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันเวรอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัด
เวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันโทษอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อ
กําจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันภัยอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑
เพื่อกําจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันอกุศลธรรมอันจักบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่ออนุเคราะหแก
คฤหัสถ ๑ เพื่อเขาไปตัดรอนฝกฝายของภิกษุที่มีความปรารถนาลามก ๑ ... เพื่อ
ความเลื่อมใสของผูที่ยังไมเลือ่ มใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผูที่เลื่อมใสแลว ๑
... เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะหพระวินัย ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยางนี้แล พระตถาคตจึงทรงบัญญัติติณ
วัตถารกวินัยไวแกสาวก ฯ
[๔๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพื่อรูดว ยปญญาอันยิ่งซึ่งราคะ จึงควร
อบรมธรรม ๒ อยาง ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสสนา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพื่อรูดว ยปญญาอันยิ่งซึ่งราคะ จึงควรอบรมธรรม ๒ อยางนี้
แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพื่อกําหนดรูราคะ ... เพื่อความสิ้นไปรอบแหงราคะ ...
เพื่อละราคะเด็ดขาด ... เพื่อความสิ้นไปแหงราคะ ... เพื่อความเสื่อมไปแหงราคะ

... เพื่อความสํารอกราคะ ... เพื่อความดับสนิทแหงราคะ ... เพื่อสละราคะ ...
เพื่อปลอยราคะเสีย จึงควรอบรมธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
[๔๓๙] เพื่อรูดวยปญญาอันยิ่ง ... เพื่อกําหนดรู ... เพื่อความ
สิ้นไปรอบ ... เพื่อสละ ... เพื่อความสิ้นไป ... เพื่อความเสื่อมไป ... เพื่อความ
สํารอก ... เพื่อความดับสนิท ... เพื่อสละ ... เพื่อปลอยวางซึง่ โทสะ ... ซึ่งโมหะ
... ซึ่งความโกรธ ... ซึ่งความผูกโกรธไว ... ซึ่งการลบหลูคุณทาน ... ซึ่งการตี
เสมอ ... ซึ่งความริษยา ... ซึ่งความตระหนี่ ... ซึ่งมายา ... ซึ่งความโออวด ...
ซึ่งความหัวดื้อ ... ซึ่งความแขงดี ... ซึ่งการถือตัว ... ซึ่งการดูหมิ่นทาน ... ซึ่ง
ความมัวเมา ... ซึ่งความประมาท ... จึงควรอบรมธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ
จบทุกนิบาต
----------ปฐมปณณาสก
พาลวรรคที่ ๑
ภยสูตร
[๔๔๐] ๑. ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น ยอมเกิด
ขึ้นแตคนพาล หาเกิดขึ้นแตบัณฑิตไม อันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น ยอมเกิด
ขึ้นแตคนพาล หาเกิดขึ้นแตบัณฑิตไม อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น ยอมเกิด
ขึ้นแตคนพาล หาเกิดขึ้นแตบัณฑิตไม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฟอันลุกลามมาจาก
เรือนไมออ หรือเรือนหญา ยอมไหมแมซึ่งเรือนยอดที่เขาโบกทั้งภายในภายนอก
ลมพัดเขาไมได มีบานประตูมิดชิด มีหนาตางปดแนน แมฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล หาเกิดขึ้นแตบัณฑิต
ไม อันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล หาเกิดขึ้นแตบัณฑิต
ไม อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น ยอมเกิดขึ้นแตคนพาล หาเกิดขึ้นแตบัณฑิต
ไม ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีภัยเฉพาะหนา บัณฑิตหา
ภัยเฉพาะหนามิได คนพาลมีอันตราย บัณฑิตหาอันตรายมิได คนพาลมีอุปสรรค
บัณฑิตหาอุปสรรคมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยไมมีมาแตบัณฑิต อันตรายไมมีมา
แตบัณฑิต อุปสรรคไมมีมาแตบัณฑิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อัน
เขาพึงรูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม ๓ ประการนั้น บุคคลประกอบ
ดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนบัณฑิต เราจักประพฤติสมาทาน

ธรรม ๓ ประการนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ลักขณสูตร
[๔๔๑] ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีกรรมเปนเครื่องกําหนด บัณฑิต
มีกรรมเปนเครื่องกําหนด ปญญางดงามในความประพฤติเนืองๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการ
เปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการเปนไฉน
คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
เหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม ๓ ประการนั้น
บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนบัณฑิต เราจัก
ประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แล ฯ
จินตาสูตร
[๔๔๒] ๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะคนพาล นิมิตคนพาล ความ
ประพฤติไมขาดสายของคนพาล ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คนพาลในโลกนี้ ยอมเปนผูคิดเรื่องที่คิดชั่ว ๑ พูดคําที่พูดชั่ว ๑
ทํากรรมที่ทําชั่ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาคนพาลจักไมเปนคนคิดเรื่องที่คิดชั่ว ๑
พูดคําที่พูดชั่ว ๑ ทํากรรมที่ทําชั่ว ๑ เชนนั้น บัณฑิตจะพึงรูเขาดวยเหตุอยางไร
วา ผูนี้เปนคนพาล ไมใชคนดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะคนพาลยอมเปนผูค ิด
เรื่องที่คิดชั่ว พูดคําที่พูดชั่ว ทํากรรมที่ทําชั่ว ฉะนั้น บัณฑิตจึงรูจักเขาวา ผูนี้
เปนคนพาล ไมใชคนดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะคนพาล นิมิตคนพาล ความ
ประพฤติไมขาดสายของคนพาล ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะบัณฑิต
นิมิตบัณฑิต ความประพฤติไมขาดสายของบัณฑิต ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตในโลกนี้ ยอมเปนผูคิดเรื่องที่คิดดี ๑ พูดคําที่
พูดดี ๑ ทํากรรมที่ทําดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาบัณฑิตไมเปนคนคิดเรื่องที่คิดดี
พูดคําที่พูดดี และทํากรรมที่ทําดี เชนนั้น บัณฑิตจะพึงรูเขาไดดวยเหตุอะไรวา
ผูนี้เปนบัณฑิต เปนคนดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะบัณฑิตยอมเปนผูคิดเรื่องที่
คิดดี พูดคําที่พูดดี และทํากรรมที่ทําดี ฉะนั้น บัณฑิตจึงรูจักเขาวา ผูนี้เปน
บัณฑิต เปนคนดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะบัณฑิต นิมิตบัณฑิต ความ
ประพฤติไมขาดสายของบัณฑิต ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
แหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ

เหลาใด อันเขารูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม ๓ ประการนั้น บุคคล
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขารูวาเปนบัณฑิต เราจักประพฤติ
สมาทานธรรม ๓ ประการนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
อัจจยสูตร
[๔๔๓] ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ไมเห็นโทษโดยความเปน
โทษ ๑ เห็นโทษโดยความเปนโทษแลว แตไมทําคืนตามธรรม ๑ เมื่อผูอื่นชีโ้ ทษ
อยู ไมรับรูตามธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
นี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓
ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ เห็นโทษโดยความ
เปนโทษ ๑ เห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ยอมทําคืนตามธรรม ๑ เมื่อผูอ นื่ ชี้
โทษอยู ยอมรับรูตามธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓
ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ
อโยนิโสสูตร
[๔๔๔] ๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ตั้งปญหาโดยไมแยบคาย ๑
เฉลยปญหาโดยไมแยบคาย ๑ ไมอนุโมทนาปญหาที่ผูอื่นเฉลยโดยแยบคาย
ดวยบทพยัญชนะที่เหมาะสม สละสลวย เขารูป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการ
เปนไฉน คือ ตั้งปญหาโดยแยบคาย ๑ เฉลยปญหาโดยแยบคาย ๑ อนุโมทนา
ปญหาที่ผูอื่นเฉลยโดยแยบคาย ดวยบทพยัญชนะที่เหมาะสม สละสลวยเขารูป ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปน
บัณฑิต ฯ
อกุสลสูตร
[๔๔๕] ๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมเปนอกุศล ๑
วจีกรรมเปนอกุศล ๑ มโนกรรมเปนอกุศล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการ
เปนไฉน คือ กายกรรมเปนกุศล ๑ วจีกรรมเปนกุศล ๑ มโนกรรมเปนกุศล ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปน
บัณฑิต ฯ
สาวัชชสูตร

[๔๔๖] ๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่เปนโทษ ๑
วจีกรรมที่เปนโทษ ๑ มโนกรรมที่เปนโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการ
เปนไฉน คือ กายกรรมที่ไมเปนโทษ ๑ วจีกรรมที่ไมเปนโทษ ๑ มโนกรรมที่
ไมเปนโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล
พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ
สัพยาปชชสูตร
[๔๔๗] ๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่เปนการเบียด
เบียน ๑ วจีกรรมที่เปนการเบียดเบียน ๑ มโนกรรมที่เปนการเบียดเบียน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคน
พาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปน
บัณฑิต ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่ไมเปนการเบียดเบียน ๑
วจีกรรมที่ไมเปนการเบียดเบียน ๑ มโนกรรมที่ไมเปนการเบียดเบียน ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคล
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติ
เวนธรรม ๓ ประการนั้น บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึง
รูวาเปนบัณฑิต เราจักประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ขตสูตร
[๔๔๘] ๙. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลไมฉลาด เปนอสัตบุรุษ
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูเปน
ไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน และประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๓
ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คนพาลไมฉลาด เปนอสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมบริหาร
ตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เปนผูเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรตู ิเตียน และประสบ
บาปมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผูฉลาด เปนสัตบุรุษ
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย
เปนผูไมมีโทษ ผูรูไมติเตียน และประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๓ ประการ
เปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสจุ ริต ๑ มโนสุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัณฑิตผูฉลาด เปนสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมบริหารตน

ไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย เปนผูไมมีโทษ ผูรูไมติเตียน และประสบบุญ
เปนอันมาก ฯ
มลสูตร
[๔๔๙] ๑๐. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ไมละมลทิน ๓ ประการ จะตองถูกเก็บไวในนรก เหมือนถูกขังฉะนั้น ธรรม ๓
ประการเปนไฉน คือ เปนผูทุศีล และไมละมลทินแหงความเปนผูทุศีล ๑ เปน
ผูริษยา และไมละมลทินแหงความริษยา ๑ เปนผูตระหนี่ และไมละมลทินแหง
ความตระหนี่ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล
ไมละมลทิน ๓ ประการนี้ จะตองถูกเก็บไวในนรก เหมือนถูกขังฉะนั้น ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ละมลทิน ๓ ประการเสีย
ยอมจะประดิษฐานบนสวรรค เหมือนถูกนําเอามาวางไว ฉะนั้น ธรรม ๓ ประการ
เปนไฉน คือ เปนผูมีศีล และละมลทินแหงความเปนผูทุศีล ๑ เปนผูไมริษยา
และละมลทินแหงความริษยา ๑ เปนผูไมตระหนี่ และละมลทินแหงความตระหนี่
๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้ และละมลทิน ๓
ประการนี้แล ยอมจะประดิษฐานอยูบนสวรรค เหมือนถูกนําเอามาวางไว ฉะนั้น ฯ
จบพาลวรรคที่ ๑
--------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภยสูตร ๒. ลักขณสูตร ๓. จินตาสูตร ๔. อัจจยสูตร
๕. อโยนิโสสูตร ๖. อกุสลสูตร ๗. สาวัชชสูตร ๘. สัพยาปชชสูตร
๙. ขตสูตร ๑๐. มลสูตร
----------------รถกาวรรคที่ ๒
ญาตกสูตร
[๔๕๐] ๑๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีชื่อเสียงประกอบดวยธรรม
๓ ประการ ยอมปฏิบัติเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อมิใชสุขแกชนเปนอันมาก
เพื่อความพินาศแกชนเปนอันมาก เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ชักชวนในกายกรรมที่ไม
สมควร ๑ ชักชวนในวจีกรรมที่ไมสมควร ๑ ชักชวนในธรรมที่ไมสมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีชื่อเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอม
ปฏิบัติเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อมิใชสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความพินาศ
แกชนเปนอันมาก เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมชี ื่อเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอม

ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประโยชนแกชนหมู
มาก เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน
คือ ชักชวนในกายกรรมที่สมควร ๑ ชักชวนในวจีกรรมที่สมควร ๑ ชักชวนใน
ธรรมที่สมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมชี ื่อเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประ
การนี้แล ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประ
โยชนแกชนหมูมาก เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
สรนียสูตร
[๔๕๑] ๑๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่ ๓ แหงนี้ ยอมเปนสถานที่
อันกษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ สถาน
ที่ ๓ แหงเปนไฉน คือ กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ประสูติ ณ ที่ใด
ที่นี้เปนสถานที่ ๑ อันกษัตราธิราชพึงทรงระลึกตลอดพระชนมชีพ ฯ
อีกประการหนึ่ง กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ณ ที่ใด ที่นี้เปน
สถานที่ ๒ อันกษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนม
ชีพ ฯ
อีกประการหนึ่ง กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรงชํานะสงคราม
ครั้งใหญ มีชัย ทรงครอบครองสนามรบ ณ ที่ใด ที่นี้เปนสถานที่ ๓ อันกษัตรา
ธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่ ๓ แหงนี้แล เปนสถานที่อันกษัตราธิราช
ผูไดรับมูรธาภิเษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่ ๓ แหงนี้ เปนสถานที่อันภิกษุพึงระลึกถึง
ตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกันแล สถานที่ ๓ แหงเปนไฉน คือ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ณ ที่ใด
ที่นี้เปนสถานที่ ๑ อันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ณ ที่ใด ที่นี้เปนสถานที่ ๒ อันภิกษุพึง
ระลึกถึงตลอดชีวิต ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ณ ที่ใด ที่นี้เปน
สถานที่ ๓ อันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่ ๓ แหงนี้แล เปนสถานที่อันภิกษุพึงระลึกถึง
ตลอดชีวิต ฯ
ภิกขุสูตร
[๔๕๒] ๑๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยู
ในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูหมดหวัง ๑ บุคคลผูมีหวัง ๑ บุคคล

ผูปราศจากความหวัง ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูหมดหวังเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ บังเกิดในสกุลต่ํา คือ สกุลจัณฑาล สกุลคนเปาป (ขอทาน)
สกุลนายพรานปา สกุลชางรถ หรือสกุลกุลีเทหยากเยื่อ ซึ่งเปนสกุลที่ยากจน มี
ขาวน้ําโภชนาหารนอย มีความเปนไปฝดเคือง มีของกินและเครื่องนุงหมหาได
โดยฝดเคือง และเขาเปนคนมีผิวพรรณหมนหมองไมนาดู ต่ําเตี้ย มากดวยความ
ปวยไข เปนคนบอด เปนคนงอย เปนคนกระจอก หรือเปนโรคอัมพาต หาขาว
น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องตาม
ประทีปไมได เขาไดฟงขาววา กษัตริยผูมีพระนามอยางนี้ ถูกพวกกษัตริยอภิเษก
แลวดวยการอภิเษกใหเปนกษัตริย เขาหาคิดอยางนี้ไมวา ถึงตัวเราก็จักถูกพวก
กษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปนกษัตริยสักครั้งหนึ่งแนแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา "บุคคลผูหมดหวัง" ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีหวังเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระโอรส
ของพระราชามหากษัตริยผูไดรับมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ เปนผูควรอภิเษก แตยัง
ไมไดรับการอภิเษก ถึงความไมหวั่นไหว เขาไดฟงขาววา กษัตริยผูมีพระนามอยางนี้
ถูกพวกกษัตริยอ ภิเษกดวยการอภิเษกใหเปนกษัตริย เขายอมคิดดังนี้วา ถึงตัวเรา
ก็จักถูกพวกกษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปนกษัตริยสักคราวหนึ่งโดยแท ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา "บุคคลผูมีหวัง" ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูปราศจากความหวังเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พระราชาในโลกนี้ เปนกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว พระองคไดสดับ
ขาววา กษัตริยผูมีพระนามอยางนี้ ถูกพวกกษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปน
กษัตริย พระองคหาทรงพระดําริดังนี้ไมวา ถึงตัวเราก็จักถูกพวกกษัตริยอภิเษกดวย
การอภิเษกใหเปนกษัตริยสักคราวหนึ่ง ขอนัน้ เพราะเหตุใด เพราะพระองคซึ่ง
แตกอนยังมิไดรับการอภิเษก ไดมีการอภิเษกสงบไปแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา "บุคคลผูปราศจากความหวัง" ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้
มีปรากฏอยูในโลก แมฉันใด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูภกิ ษุก็มีบุคคลอยู ๓ จําพวก ปรากฏฉันนั้น
เหมือนกันแล บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูหมดหวัง ๑ บุคคล
ผูมีหวัง ๑ บุคคลผูปราศจากความหวัง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูหมดหวังเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม ไมสะอาด มีสมาจารที่พึงระลึกดวยความรังเกียจ
มีการงานปกปด ไมใชสมณะ แตปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมใชพรหมจารี แต
ปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เนาในภายใน ชุมดวยราคะ เปนดังหยากเยื่อ เธอได
สดับขาววา ภิกษุชื่อนี้ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได

เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอหาคิดดังนี้ไมวา
แมเราก็จักทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
"บุคคลผูหมดหวัง" ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีหวังเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูมีศีล มีกัลยาณธรรม เธอไดสดับขาววา ภิกษุชื่อนี้ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู เธอยอมคิดดังนี้วา แมเราก็จักทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อัน
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู
สักคราวหนึ่งโดยแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา "บุคคลผูมีหวัง" ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูปราศจากความหวังเปนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนพระอรหันตขีณาสพ เธอไดสดับขาววา ภิกษุชื่อนีท้ ําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอมไมคิดดังนี้วา ถึงเราก็จักทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอัน
ยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู สักคราวหนึ่งโดยแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ความหวังในวิมุติของเธอผูยังไมหลุดพนในกอนนั้นระงับแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา "บุคคลผูปราศจากความหวัง" ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูภกิ ษุ มีบุคคล ๓ จําพวกนี้แล ปรากฏอยู ฯ
จักกวัตติสูตร
[๔๕๓] ๑๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรม
ราชา ทรงยังจักรมิใชของพระราชาอื่นใหเปนไป เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้
ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเลา เปน
ราชาของพระเจาจักรพรรดิผทู รงธรรม เปนธรรมราชา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรภิกษุ ธรรมเปนราชาของพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชาดั่งนี้ แลว
ไดตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุ พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชาในโลกนี้
ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง
มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา ปองกันและคุมครองที่
ประกอบดวยธรรมไวในอันโตชน ฯ
ดูกรภิกษุ อีกประการหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา
ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง
มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา ปองกัน และคุมครองที่
ประกอบดวยธรรมไวในพวกกษัตริย ผูที่ตามเสด็จ ในหมูพล ในพราหมณและ
คฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท ในสมณะและพราหมณ ในเนื้อและนก

ดูกรภิกษุ พระเจาจักรพรรดิผทู รงธรรม เปนธรรมราชา พระองคนั้นแล ซึ่งอาศัย
ธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง มีธรรม
เปนตรา มีธรรมเปนใหญ ครั้นทรงจัดการรักษา ปองกัน และคุมครองที่ประกอบ
ดวยธรรมไวในอันโตชน ในพวกกษัตริยผูตามเสด็จ ในหมูพล ในพราหมณและ
คฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท ในสมณะและพราหมณ ในเนื้อและนก
แลว ยอมทรงใชจักรใหเปนไปโดยธรรมเทานั้น จักเปนอันมนุษย ขาศึกหรือ
สัตวไรๆ ใหเปนไปไมได ฉันใด ฯ
ดูกรภิกษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงธรรม เปนธรรม
ราชาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรง
ธรรม มีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา
ปองกัน และคุมครองที่ประกอบดวยธรรมไวในกายกรรม วากายกรรมเชนนี้
ควรเสพ กายกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯ
ดูกรภิกษุ อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรง
ธรรม เปนธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรง
ธรรม ทรงมีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา
ปองกัน และคุมครองที่ประกอบดวยธรรมไวในวจีกรรมวา วจีกรรมเชนนี้ควรเสพ
วจีกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯ
ดูกรภิกษุ อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรง
ธรรม เปนธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม
ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา
ปองกัน และคุมครองที่ประกอบดวยธรรมไวในมโนกรรมวา มโนกรรมเชนนี้ควร
เสพ มโนกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯ
ดูกรภิกษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นผูทรงธรรม
เปนธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม
มีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ครั้นทรงจัดการรักษา ปองกัน
และคุมครองที่ประกอบดวยธรรมไวในกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมแลว ทรง
ยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมเทานั้น จักรนั้น อันสมณะ พราหมณ
เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ใหเปนไปดวยไมได ฯ
ปเจตนสูตร
[๔๕๔] ๑๕. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ ปาอิสิปตนมฤค*ทายวัน ใกลพระนครพาราณสี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น ทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสวา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว มีพระราชาพระองคหนึ่งพระนามวา

ปเจตนะ ครั้งนั้น พระเจาปเจตนะไดรับสั่งกะนายชางรถวา ดูกรนายชางรถผูส หาย
แตนี้ไปอีก ๖ เดือน ฉันจักทําสงคราม ทานสามารถจะทําลอคูใหมของฉันไดไหม
นายชางรถไดทูลรับรองตอพระเจาปเจตนะวา ขอเดชะ ขาพระองคสามารถจะทํา
ถวายได ครั้งนัน้ แล นายชางรถไดทําลอสําเร็จขางหนึ่ง โดย ๖ เดือน หยอน
๖ ราตรี ครั้งนั้นแล พระเจาปเจตนะตรัสเรียกนายชางรถมาถามวา ดูกรชายชาง
รถผูสหาย แตนี้ไปอีก ๖ วัน ฉันจักทําสงคราม ลอคูใหมสําเร็จแลวหรือ ฯ
นายชางรถกราบทูลวา ขอเดชะ โดย ๖ เดือน หยอนอยูอกี ๖ ราตรีนี้
แล ลอไดเสร็จไปแลวขางหนึ่งฯ
พระเจาปเจตนะตรัสถามวา ดูกรนายชางรถผูสหาย ๖ วันนี้ทานสามารถ
จะทําลอขางที่สองของฉันใหเสร็จไดหรือ ฯ
นายชางรถไดกราบทูลรับรองตอพระเจาปเจตนะวา ขอเดชะ ขาพระองค
สามารถจะทําใหเสร็จได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล นายชางรถทําลอขางที่สองเสร็จโดย ๖ วัน
แลว นําเอาลอคูใหมเขาไปเฝาพระเจาปเจตนะถึงที่ประทับ แลวกราบทูลวา
ขอเดชะลอคูใหมของพระองคนี้สําเร็จแลว
พระเจาปเจตนะรับสั่งถามวา ดูกรนายชางรถผูสหาย ลอของทานขางที่
เสร็จโดย ๖ เดือนหยอน ๖ ราตรี กับอีกขางหนึ่งเสร็จโดย ๖ วันนี้ เหตุอะไร
เปนเครื่องทําใหแตกตางกัน ฉันจะเห็นความแตกตางของมันไดอยางไร ฯ
นายชางรถกราบทูลวา ขอเดชะ ความแตกตางของมันมีอยู ขอพระองค
จงทรงทอดพระเนตรความแตกตางกันของมัน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นแล นายชางรถยังลอขางที่เสร็จโดย ๖ วัน
ใหหมุนไป ลอนั้นเมื่อนายชางรถหมุนไป ก็หมุนไปไดเทาที่นายชางรถหมุนไป
แลวหมุนเวียนลมลงบนพื้นดิน นายชางรถไดยังลอขางที่เสร็จโดย ๖ เดือนหยอน
อยู ๖ ราตรีใหหมุนไป ลอนั้น เมื่อนายชางรถหมุนไป ก็หมุนไปไดเทาที่นายชาง
รถหมุนไป แลวตั้งอยูเหมือนอยูในเพลา ฉะนั้น ฯ
พระเจาปเจตนะตรัสถามวา ดูกรนายชางรถผูสหาย อะไรหนอเปนเหตุ เปน
ปจจัย ลอขางที่เสร็จโดย ๖ วันนี้ เมื่อถูกทานหมุนไปแลว จึงหมุนไปเพียงเทา
ทานหมุนไปได แลวหมุนเวียนลมลงบนพื้นดิน ก็อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย
ลอขางที่เสร็จโดย ๖ เดือนหยอนอยู ๖ ราตรีนี้ เมื่อทานหมุนไป จึงหมุนไปเทาที่
ทานหมุนไปได แลวไดตั้งอยูเหมือนกับอยูในเพลา ฉะนั้น ฯ
นายชางรถกราบทูลวา ขอเดชะ กงก็ดี กําก็ดี ดุมก็ดี ของลอขางที่
เสร็จแลวโดย ๖ วันนี้ มันคดโคง มีโทษ มีรสฝาด เพราะกงก็ดี กําก็ดี ดุม
ก็ดี คดโคง มีโทษ มีรสฝาด ฉะนั้นเมื่อขาพระองคหมุนไป จึงหมุนไป
เทาที่ขาพระองคหมุนไป แลวหมุนเวียนลมบนพื้นดิน ขอเดชะ สวนกงก็ดี

กําก็ดี กุมก็ดี ของลอขางที่เสร็จโดย ๖ เดือนหยอนอยูอ ีก ๖ ราตรีนี้ ไมคดโคง
หมดโทษ ไมมีรสฝาด ฉะนั้น เมื่อขาพระองคหมุนไป จึงหมุนไปไดเทาที่
ขาพระองคหมุนไป แลวไดตั้งอยูเหมือนกับอยูในเพลา ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทานทั้งหลายจะพึงคิดอยางนี้วา สมัยนั้น คนอื่นได
เปนนายชางรถ แตขอนี้ไมควรเห็นดังนั้น สมัยนั้น เราไดเปนนายชางรถ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คราวนั้น เราเปนคนฉลาดในความคดโคงแหงไม ในโทษ
แหงไม ในรสฝาดแหงไม แตบัดนี้เราเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฉลาดใน
ความคดโกงแหงกาย ในโทษแหงกาย ในรสฝาดแหงกาย ฉลาดในความคดโกง
แหงวาจา ในโทษแหงวาจา ในรสฝาดแหงวาจา ฉลาดในความคดโกงแหงใจ
ในโทษแหงใจ ในรสฝาดแหงใจ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ไมละความคดโกง
แหงกาย โทษแหงกาย รสฝาดแหงกาย ไมละความคดโกงแหงวาจา โทษแหง
วาจา รสฝาดแหงวาจา ไมละความคดโกงแหงใจ โทษแหงใจ รสฝาดแหงใจ
เขาไดพลัดตกไปจากธรรมวินัยนี้ เหมือนกับลอขางที่เสร็จโดย ๖ วัน ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ละความคดโกงแหงกาย
โทษแหงกาย รสฝาดแหงกาย ละความคดโกงแหงวาจา โทษแหงวาจา
รสฝาดแหงวาจา ละความคดโกงแหงใจ โทษแหงใจ รสฝาดแหงใจ
ได เขาดํารงมั่นอยูในธรรมวินัยนี้ เหมือนกับลอขางที่เสร็จโดย ๖ เดือนหยอน
อยู ๖ ราตรี ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้วา เราทั้งหลายจักละความคดโกงแหงกาย โทษแหงกาย รสฝาดแหงกาย
จักละความคดโกงแหงวาจา โทษแหงวาจา รสฝาดแหงวาจา จักละความ
คดโกงแหงใจ โทษแหงใจ รสฝาดแหงใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
อปณณกสูตร
[๔๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ชื่อวาเปนผูปฏิบัติไมผิด และชื่อวาเธอปรารภปญญาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูคุม
ครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ เปนผูประกอบ
ความเพียร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลายอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยตาแลว
ไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส
ครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียง
ดวยหูแลว ฯลฯ ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ฯลฯ ลิม้ รสดวยลิ้นแลว ฯลฯ ถูกตอง

โผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูแ จงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือเอาโดย
นิมิต โดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว
จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอม
รักษามนินทรีย ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวา
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ
ชื่อวาเปนผูรูจกั ประมาณในโภชนะอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาโดยแยบคายแลว ฉันอาหารไมใชเพื่อเลน ไมใชเพื่อจะมัวเมา ไมใชเพื่อ
จะประดับ ไมใชเพื่อจะประเทืองผิว เพียงเพือ่ กายนี้ตั้งอยู เพื่อจะใหกายนี้เปนไป
เพื่อจะกําจัดความเบียดเบียนลําบาก เพื่อจะอนุเคราะหพรหมจรรยดวยคิดเห็นวา
เราจักกําจัดเวทนาเกาเสีย และจักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น ความที่กายจักเปนไป
ไดนาน ความเปนผูไมมีโทษและความอยูสําราญจักเกิดมีแกเรา ดังนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูรูจักประมาณในโภชนะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบความเพียรอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอาวรณิยธรรม ดวยการเดินจงกรม ดวยการ
นั่งตลอดวัน ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอาวรณิยธรรม ดวยการเดินจงกรม
ดวยการนั่งตลอดยามตนแหงราตรี ตลอดยามกลางแหงราตรี ยอมสําเร็จสีหไสยา
โดยขางเบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําความหมายในอัน
จะลุกขึ้นไวในใจ ยอมลุกขึ้นชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอาวรณิยธรรม ดวยการเดิน
จงกรม ดวยการนั่งตลอดปจฉิมยาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบ
ความเพียรอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แลยอมชื่อวาเปน
ผูปฏิบัติไมผิด และชื่อวาเธอปรารภปญญาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ฯ
อัตตสูตร
[๔๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ เปนไปทั้งเพื่อเบียด
เบียนตนเอง เปนไปทั้งเพื่อเบียดเบียนผูอื่น เปนไปทั้งเพื่อเบียดเบียนตนและคน
อื่นทั้งสองฝาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโน
ทุจริต ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล เปนไปทั้งเพื่อเบียดเบียนตน
เอง เปนไปทั้งเพื่อเบียดเบียนผูอื่น เปนไปทั้งเพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
ทั้งสองฝาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง
ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอื่น ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่นทั้งสองฝาย
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียน

ตนเอง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอื่น ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่น
ทั้งสองฝาย ฯ
เทวสูตร
[๔๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย จะพึงถาม
ทานทั้งหลายเชนนี้วา ดูกรอาวุโส พระสมณโคดมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อ
จะเขาถึงพรหมโลกหรือ ทานทั้งหลายเมื่อถูกถามเชนนี้ พึงอึดอัด ระอา รังเกียจ
มิใชหรือ เมื่อภิกษุเหลานั้นทูลรับวา เปนเชนนั้น พระเจาขา จึงไดตรัสตอไปวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ทานทั้งหลายอึดอัด ระอา รังเกียจ ดวยอายุทิพย
ดวยวรรณะทิพย ดวยสุขทิพย ดวยยศทิพย ดวยอธิปไตยทิพย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แตทานทั้งหลายควรอึดอัด ระอา รังเกียจ ดวยกายทุจริต ดวยวจี
ทุจริต ดวยมโนทุจริตกอนทีเดียว ฯ
ปาปณิกสูตรที่ ๑
[๔๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการ ไม
ควรจะไดโภคทรัพยที่ยังไมได หรือเพื่อทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีขึ้น องค ๓
ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาในโลกนี้ เวลาเชาไมจัดแจงการงาน
โดยเอือ้ เฟอ เวลาเที่ยงไมจัดแจงการงานโดยเอื้อเฟอ เวลาเย็นไมจัดแจงการงาน
โดยเอือ้ เฟอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการนี้แล ไม
ควรจะไดโภคทรัพยที่ยังไมได หรือเพื่อทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีขึ้น ฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปน
ผูไมควรจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพือ่ ทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลว
ใหเจริญมากขึ้น ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เวลาเชาไมอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ เวลาเที่ยงไมอธิษฐานสมาธิ
นิมิตโดยเคารพ เวลาเย็นไมอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้ เปนผูไมควรจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมได
บรรลุ หรือเพือ่ ทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญมากขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการนี้แล สมควรจะไดโภคทรัพยที่ยังไมได หรือ
เพื่อทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมากขึ้น องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พอคาในโลกนี้ เวลาเชาจัดแจงการงานโดยเอือ้ เฟอ เวลาเที่ยงจัดแจง
การงานโดยเอือ้ เฟอ เวลาเย็นจัดแจงการงานโดยเอือ้ เฟอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการนี้แล สมควรจะไดโภคทรัพยที่ยังไมได
หรือเพื่อทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมากขึ้น ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูประกอบดวย ธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สมควรจะไดบรรลุ
กุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพื่อทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญมากขึ้น
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เวลาเชา

อธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ เวลาเที่ยงอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ เวลา
เย็นอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม
๓ ประการนี้แล สมควรจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมบรรลุ หรือเพื่อทํากุศลธรรมที่
ไดบรรลุแลวใหเจริญมากขึ้น ฯ
ปาปณิกสูตรที่ ๒
[๔๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการ ยอม
ถึงความมีโภคทรัพยมากมายเหลือเฟอไมนานเลย องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พอคาในโลกนี้ เปนคนที่มีตาดี ๑ มีธุระดี ๑ ถึงพรอมดวยบุคคล
ที่จะเปนที่พึ่งได ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาชื่อวาเปนคนมีตาดีอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พอคาในโลกนี้ยอมรูสงิ่ ที่จะพึงซื้อขายวา สิ่งที่พึงขายนี้ ซื้อมาเทานี้ ขายไป
เทานี้ จักไดทุนเทานี้ มีกําไรเทานี้ ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาชื่อวาเปน
คนมีตาดี ดวยอาการอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาชื่อวามีธุระดีอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาในโลกนี้ เปนคนฉลาดที่จะซื้อและขายสิ่งที่ตนจะพึง
ซื้อขาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาชื่อวาเปนคนมีธุระดี ดวยอาการอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยคนซึ่งจะเปนที่พึ่งไดอยางไร ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พอคาในโลกนี้ อันคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูมั่งคั่ง ผูมีทรัพยมาก
มีโภคะมาก ทราบไดเชนนี้วาทานพอคาผูนี้แล เปนคนมีตาดี มีธุระดี สามารถ
ที่จะเลี้ยงบุตรภรรยา และใชคืนใหแกเราตามเวลาได เขาตางก็เชื้อเชิญพอคา
นั้นดวยโภคะวา แนะทานพอคาผูสหาย แตนี้ไปทานจงนําเอาโภคะไปเลี้ยงดู
บุตรภรรยา และใชคืนใหแกเราตามเวลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคาชื่อวาเปน
ผูถึงพรอมดวยบุคคลซึ่งเปนที่พึ่งไดดวยอาการอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย พอคา
ผูประกอบดวยองค ๓ ประการนี้แล ยอมจะถึงความมีโภคะมากมายเหลือเฟอไม
นานเลย ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมถึงความเปนผูมากมูนไพบูลยในกุศลธรรมไมนานเลย ธรรม
๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีจักษุ ๑
มีธุระดี ๑ ถึงพรอมดวยภิกษุพอจะเปนที่พึ่งได ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูมีจักษุอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ... นี้ทุกขนิโรธคามินี*ปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูมีจักษุอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูมีธุระดีอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึง
พรอมแหงกุศลธรรม เปนผูมกี ําลัง มีความบากบั่นมั่น ไมทอดทิ้งธุระในกุศล*ธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูมีธุระดีอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยภิกษุพอจะเปนที่พึ่งไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เธอเขาไปหาภิกษุ ผูเปนพหูสูต เรียนจบคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย
ทรงมาติกา ตามเวลา แลวไตถาม สอบสวนวา ทานผูเจริญ พระพุทธพจนนี้
อยางไร ความแหงพระพุทธพจนนี้อยางไร ทานเหลานั้น ยอมเปดเผยธรรมที่ยัง
ไมเปดเผย ยอมทําธรรมที่ยังมิไดทําใหตื้นแลวใหตื้น และยอมบรรเทาความสงสัย
ในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยมิใชนอยแกภิกษุนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยภิกษุพอจะเปนที่พึ่งไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมถึงความเปนผูมากมูนไพบูลยในกุศล
ธรรมทั้งหลายไมนานเลย ฯ
จบรถการวรรคที่ ๒
-----------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ญาตกสูตร ๒. สรณียสูตร ๓. ภิกขุสูตร ๔. จักกวัตติสูตร
๕. ปเจตนสูตร ๖. อปณณกสูตร ๗. อัตตสูตร ๘. เทวสูตร ๙. ปาปณิก
สูตรที่ ๑ ปาปณิกสูตรที่ ๒ ฯ
-----------------ปุคคลวรรคที่ ๑
สวิฏฐสูตร
[๔๖๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทาน
พระสวิฏฐะกับทานพระมหาโกฏฐิตะ ไดพากันไปหาทานพระสารีบุตรจนถึงที่อยู
ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึง
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระ
สวิฏฐะวา ดูกรอาวุโสสวิฏฐะ บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวก
เปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ ดูกร
ทานผูมีอายุ บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวก
นี้ ทานชอบใจบุคคลจําพวกไหนซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ทานพระสวิฏฐะ
ไดตอบวา ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก
๓ จําพวกเปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตต
บุคคล ๑ ขาแตทานผูมีอายุ บุคคล ๓ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก บรรดา
บุคคล ๓ จําพวกนี้ กระผมชอบใจบุคคลผูสัทธาวิมุตต ซึ่งเปนผูงามกวาและ
ประณีตกวา ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสัทธินทรียของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง
ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรอาวุโสโกฏฐิตะ
บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑

ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ ดูกรทานผูมีอายุ บุคคล ๓ จําพวก
นี้แลมีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ ทานชอบใจบุคคลจําพวกไหน
ซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ทานพระมหาโกฏฐิตะไดตอบวา ขาแตทานพระ
สารีบุตร บุคคล ๓ จําพวกนี้มปี รากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ กาย
สักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ บุคคล ๓ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ กระผมชอบใจบุคคลกายสักขี
ซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสมาธินทรียของ
บุคคลนี้มีประมาณยิ่ง ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะไดถามทานพระสารีบุตร
บางวา ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวก
เปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑
บุคคล ๓ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ ทานชอบใจ
บุคคลจําพวกไหน ซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ทานพระสารีบุตรไดตอบวา
ดูกรทานโกฏฐิตะ บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ
กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ บุคคล ๓ จําพวก
นี้แลมีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ ผมชอบใจบุคคลผูทิฏฐิปตตะ
ซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะปญญินทรียของบุคคล
นี้มีประมาณยิ่ง ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระสวิฏฐะและ
ทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรอาวุโส เราทั้งหมดดวยกันตางไดพยากรณตาม
ปฏิภาณของตน มาไปดวยกันเถอะ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
แลวกราบทูลขอความนี้ พระผูมีพระภาคจักทรงพยากรณแกเราอยางไร เราจัก
ทรงจําพระพุทธพยากรณนั้นไวอยางนั้น ทานพระสวิฏฐะกับทานพระมหาโกฏฐิตะ
ไดรับคําทานพระสารีบุตรแลว ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตร ทานพระ
สวิฏฐะ และทานพระมหาโกฏฐิตะ ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลการเจรจาปราศรัยกับทานพระสวิฏฐะและทานมหา*โกฏฐิตะทั้งหมดแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรสารีบุตร
การที่จะพยากรณในขอนี้โดยสวนเดียววา บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้ บุคคลนี้
เปนผูงามกวาและประณีตกวา ดังนี้ ไมใชจะทําไดโดยงายเลย เพราะขอนี้
เปนฐานะที่จะมีได คือ บุคคลผูสัทธาวิมุตตนี้ เปนผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระ*อรหันต บุคคลผูเปนกายสักขี ผูเปนทิฏฐิปตตะ ก็พึงเปนพระสกทาคามี หรือ
พระอนาคามี ดูกรสารีบุตร การที่จะพยากรณในขอนี้โดยสวนเดียววา บรรดา
บุคคล ๓ จําพวกนี้ บุคคลนี้เปนผูงามกวาและประณีตกวา ดังนี้ ไมใชจะทํา
ไดโดยงายเลย เพราะขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ บุคคลผูทิฏฐิปตตะ เปนผู
ปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต บุคคลผูสัทธาวิมุตตเปนพระสกทาคามี หรือ

พระอนาคามี และแมบุคคลผูกายสักขีก็พึงเปนพระสกทาคามี หรือพระอนาคามี
ดูกรสารีบุตร การที่จะพยากรณในขอนี้โดยสวนเดียววา บรรดาบุคคล ๓ จําพวก
นี้ บุคคลนี้เปนผูงามกวาและประณีตกวาไมใชจะทําไดโดยงายเลย ฯ
จบสูตรที่ ๑
คิลานสูตร
[๔๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนไข ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๓ จําพวกเปนไฉน คือ คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะที่สบายหรือไมไดก็
ตาม ไดเภสัชที่สบายหรือไมไดก็ตาม ไดอุปฏฐากที่สมควรหรือไมไดก็ตาม
ยอมไมหายจากอาพาธนั้นไดเลย คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะที่สบายหรือ
ไมไดก็ตาม ไดเภสัชที่สบายหรือไมไดก็ตาม ไดอุปฏฐากที่สมควรหรือไมไดก็ตาม
ยอมหายจากอาพาธนั้นได คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะที่สบายจึงหายจาก
อาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดเภสัชที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อ
ไมไดยอมไมหาย ไดอุปฏฐากที่สมควรจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไม
หาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาคนไข ๓ จําพวกนั้น เพราะอาศัยคนไขผูที่ได
โภชนะที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดเภสัชที่สบายจึง
หายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดอุปฏฐากที่สมควรจึงจะหายจาก
อาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย นี้เราจึงอนุญาตคิลานภัต อนุญาตคิลาน
เภสัช อนุญาตคิลานุปฏฐากไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย และก็เพราะอาศัยคนไข
เชนนี้ ถึงคนไขอื่นก็ควรไดรบั การบํารุง ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนไข ๓ จําพวก
นี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลซึ่ง
เปรียบดวยคนไข ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก บุคคลผูเปรียบดวยคนไข
๓ จําพวกนั้นเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคตหรือไมได
เห็นก็ตาม ไดฟงธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอม
ไมหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรคไดเลย บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคตหรือไมไดเห็นก็ตาม ไดฟงธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอมหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรม คือ
จตุรมรรค บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคต จึงหยั่งลงสูความเห็น
ชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดเห็นยอมไมหยัง่ ลงสูความเห็นชอบ
ไดฟงธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศแลว จึงหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรม
คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดฟงยอมไมหยั่งลงสูความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาบุคคลทั้ง ๓ จําพวกนั้น เพราะอาศัยบุคคลผูที่ไดเห็นพระตถาคต จึงหยั่งลง
สูความเห็นชอบในกุศลธรรม คือจตุรมรรค เมื่อไมไดเห็นยอมไมหยั่งลงสูค วาม
เห็นชอบ ไดฟงธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว จึงหยั่งลงสูความเห็น
ชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดฟงยอมไมหยัง่ ลง นี้แล เราจึง

อนุญาตการแสดงธรรมไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย และก็เพราะอาศัยบุคคลนี้ จึงควร
แสดงธรรมแมแกบุคคลอื่นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลซึ่งเปรียบดวยคนไข
๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๒
สังขารสูตร
[๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูใน
โลก ๓ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตง
กายสังขารที่มีความเบียดเบียน ปรุงแตงวจีสงั ขารที่มีความเบียดเบียน ปรุงแตง
มโนสังขารที่มีความเบียดเบียน ครั้นแลวเขายอมเขาถึงโลกที่มีความเบียดเบียน
ผัสสะที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียน ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกที่มีความ
เบียดเบียนนั้น เขาผูอันผัสสะที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอม
เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน เปนทุกขโดยสวนเดียวเหมือนพวกสัตวนรก
ฉะนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขารที่ไมมีความเบียดเบียน
ปรุงแตงวจีสังขารที่ไมมีความเบียดเบียน ปรุงแตงมโนสังขารที่ไมมีความเบียด
เบียน ครั้นแลวเขายอมเขาถึงโลกที่ไมมีความเบียดเบียน ผัสสะอันไมมีความ
เบียดเบียน ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียนนั้น เขาผูอัน
ผัสสะที่ไมมีความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาอันไมมีความเบียดเบียน
ตาม ไดเภสัชที่สบายหรือไมไดก็ตาม ไดอุปฏฐากที่สมควรหรือไมไดก็ตาม
ยอมไมหายจากอาพาธนั้นไดเลย คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะที่สบายหรือ
ไมไดก็ตาม ไดเภสัชที่สบายหรือไมไดก็ตาม ไดอุปฏฐากที่สมควรหรือไมไดก็ตาม
ยอมหายจากอาพาธนั้นได คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะที่สบายจึงหายจาก
อาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดเภสัชที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อ
ไมไดยอมไมหาย ไดอุปฏฐากที่สมควรจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไม
หาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาคนไข ๓ จําพวกนั้น เพราะอาศัยคนไขผูที่ได
โภชนะที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดเภสัชที่สบายจึง
หายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดอุปฏฐากที่สมควรจึงจะหายจาก
อาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย นี้เราจึงอนุญาตคิลานภัต อนุญาตคิลาน
เภสัช อนุญาตคิลานุปฏฐากไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย และก็เพราะอาศัยคนไข
เชนนี้ ถึงคนไขอื่นก็ควรไดรบั การบํารุง ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนไข ๓ จําพวก
นี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลซึ่ง
เปรียบดวยคนไข ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก บุคคลผูเปรียบดวยคนไข
๓ จําพวกนั้นเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคตหรือไมได
เห็นก็ตาม ไดฟงธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอม
ไมหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรคไดเลย บุคคลบางคน

ในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคตหรือไมไดเห็นก็ตาม ไดฟงธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอมหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรม คือ
จตุรมรรค บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคต จึงหยั่งลงสูความเห็น
ชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดเห็นยอมไมหยัง่ ลงสูความเห็นชอบ
ไดฟงธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศแลว จึงหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรม
คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดฟงยอมไมหยั่งลงสูความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาบุคคลทั้ง ๓ จําพวกนั้น เพราะอาศัยบุคคลผูที่ไดเห็นพระตถาคต จึงหยั่งลง
สูความเห็นชอบในกุศลธรรม คือจตุรมรรค เมื่อไมไดเห็นยอมไมหยั่งลงสูค วาม
เห็นชอบ ไดฟงธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว จึงหยั่งลงสูความเห็น
ชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดฟงยอมไมหยัง่ ลง นี้แล เราจึง
อนุญาตการแสดงธรรมไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย และก็เพราะอาศัยบุคคลนี้ จึงควร
แสดงธรรมแมแกบุคคลอื่นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลซึ่งเปรียบดวยคนไข
๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๒
สังขารสูตร
[๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูใน
โลก ๓ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตง
กายสังขารที่มีความเบียดเบียน ปรุงแตงวจีสงั ขารที่มีความเบียดเบียน ปรุงแตง
มโนสังขารที่มีความเบียดเบียน ครั้นแลวเขายอมเขาถึงโลกที่มีความเบียดเบียน
ผัสสะที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียน ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกที่มีความ
เบียดเบียนนั้น เขาผูอันผัสสะที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอม
เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน เปนทุกขโดยสวนเดียวเหมือนพวกสัตวนรก
ฉะนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขารที่ไมมีความเบียดเบียน
ปรุงแตงวจีสังขารที่ไมมีความเบียดเบียน ปรุงแตงมโนสังขารที่ไมมีความเบียด
เบียน ครั้นแลวเขายอมเขาถึงโลกที่ไมมีความเบียดเบียน ผัสสะอันไมมีความ
เบียดเบียน ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียนนั้น เขาผูอัน
ผัสสะที่ไมมีความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาอันไมมีความเบียดเบียน
มืดมิด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมรูชัดตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกวาบุคคลผูมีจิตเหมือนฟาแลบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู แกวมณีหรือวาหินชนิดใดที่เพชรจะทําลายไมได ไมมี
แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ

ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกวาบุคคลมีจิตเหมือนเพชร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
เสวิสูตร
[๔๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูใน
โลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ๑. บุคคลที่ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขา
ไปนั่งใกล มีอยู ๒. บุคคลที่ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล มีอยู
๓. บุคคลที่จะตองสักการะเคารพ แลวจึงเสพ คบหา เขาไปนั่งใกล มีอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเลวโดยศีล สมาธิ ปญญา บุคคล
เห็นปานนี้ ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล นอกจากจะเอ็นดู
อนุเคราะหกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเชนเดียวกับตน โดยศีล สมาธิ
ปญญา บุคคลเห็นปานนี้ ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะการสนทนา ปรารภศีล จักมีแกพวกเราซึ่งเปนคนเสมอกันโดยศีล
ดวย การสนทนาของเรานั้น จักเปนถอยคําเปนไปดวย และจักเปนความสําราญ
ของเราดวย การสนทนาปรารภสมาธิ จักมีแกพวกเราซึ่งเปนคนเสมอกันโดย
สมาธิดวย การสนทนาของเรานั้น จักเปนถอยคําเปนไปดวย และจักเปนความ
สําราญของเราดวย การสนทนา ปรารภปญญา จักมีแกเราซึ่งเปนคนเสมอกัน
โดยปญญาดวย การสนทนาของเรานั้น จักเปนถอยคําเปนไปดวย และจักเปน
ความสําราญของเราดวย ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ จึงควรเสพ ควรคบ ควร
เขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่จะตองสักการะ เคารพแลวจึงเสพ
คบหา เขาไปนั่งใกล เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูยงิ่ โดยศีล สมาธิ
ปญญา บุคคลเห็นปานนี้ จักตองสักการะเคารพแลวจึงเสพ คบหา เขาไปนั่ง
ใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะอาการเชนนี้ จักบําเพ็ญศีลขันธที่ยังไมสมบูรณ
ใหสมบูรณ หรือจักอนุเคราะหศีลขันธที่บริบูรณดวยปญญาในที่นั้นๆ จักบําเพ็ญ
สมาธิขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือจักอนุเคราะหสมาธิขันธบริบูรณดวย
ปญญาในที่นั้นๆ จักบําเพ็ญปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือจัก
อนุเคราะหปญญาขันธที่บริบูรณดวยปญญาในที่นั้นๆ ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้
จึงควรสักการะเคารพ แลวเสพ คบหา เขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคผูสุคตพระศาสดา ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา

บุรุษคบคนเลว ยอมเลวลง คบคนที่เสมอกัน ยอมไมเสือ่ ม
ในกาลไหนๆ คบคนที่สูงกวา ยอมพลันเดนขึ้น ฉะนั้น
จึงควรคบคนที่สูงกวาตน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
ชิคุจฉสูตร
[๔๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูใน
โลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ๑. บุคคลที่นาเกลียด ไมควรเสพ ไมควรคบ
ไมควรเขาไปนั่งใกล มีอยู ๒. บุคคลที่ควรวางเฉย ไมควรเสพ ไมควรคบ
ไมควรเขาไปนั่งใกล มีอยู ๓. บุคคลที่ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล
มีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่นาเกลียด ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควร
เขาไปนั่งใกลเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม
ไมสะอาด มีความประพฤตินารังเกียจ มีการงานลึกลับ ไมใชสมณะ แต
ปฏิญาณตนวาเปนสมณะ ไมใชพรหมจารีบุคคล แตปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารี
บุคคล เนาในภายใน ชุมดวยราคะ เปนเหมือนหยากเยื่อ บุคคลเห็นปานนี้
ควรเกลียด ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะแมบุคคลจะไมถึงทิฏฐานุคติของบุคคลเห็นปานนี้ก็จริง แตกิตติศัพทที่ไมดี
ของเขา ก็ยอมระบือไปวา เปนผูมีคนชั่วเปนมิตร มีคนชั่วเปนสหาย มีคนชั่ว
เปนเพื่อน เปรียบเหมือนงูที่จมอยูในคูถ ถึงแมจะไมกัดแตก็ทําใหเปอนได
ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน แมบุคคลจะไมถึงทิฏฐานุคติ ของบุคคลเห็นปานนี้ก็จริง
แตกิตติศัพทที่ไมดีของเขา ยอมระบือไปวา เปนผูมีคนชั่วเปนมิตร มีคนชั่วเปน
สหาย มีคนชั่วเปนเพื่อน ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ จึงนาเกลียด ไมควรเสพ
ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ควรวางเฉย ไมควร
เสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกลเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
โกรธ มากดวยความแคนใจ เมื่อถูกวาแมเพียงเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคือง
พยาบาท ขึ้งเคียด ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ
เปรียบเหมือนแผลเกา ถูกไมหรือกระเบื้องกระทบเขา ยอมใหความหมักหมมยิ่ง
กวาประมาณ แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูโกรธ
มากดวยความแคนใจ เมื่อถูกวาแมเพียงเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคือง พยาบาท
ขึ้งเคียด ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ เปรียบเหมือน
ถานไมมะพลับ ถูกไมหรือกระเบื้องกระทบเขา ยอมแตกเสียงดังจิๆ แมฉันใด
บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เปนผูโกรธ มากดวยความแคนใจ
เมื่อถูกวาแมเพียงเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคือง พยาบาท ขึ้งเคียด ทําความโกรธ
และความโทมนัสใหปรากฏ เปรียบเหมือนหลุมคูถ ถูกไมหรือกระเบื้องกระทบ
เขายอมมีกลิ่นเหม็นฟุงขึ้น แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

เปนผูโกรธ มากดวยความแคนใจ แมถูกวาเพียงเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคือง
พยาบาท ขึ้งเคียด ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นปานนี้ ควรวางเฉย ไมควรเสพ ไมควรคบ ไม
ควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาพึงดาบาง บริภาษบาง ทําความ
พินาศใหเราบาง ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ จึงควรวางเฉย ไมควรเสพ ไมควร
คบ ไมควรเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ควรเสพ ควรคบ ควร
เขาไปนั่งใกล เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม
บุคคลเห็นปานนี้ ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะแมจะไมถึงทิฏฐานุคติของบุคคลเห็นปานนี้ก็ตาม ถึงกระนั้น ชื่อเสียงที่ดีงาม
ของเขาก็จะระบือไปวา เปนผูมีคนดีเปนมิตร มีคนดีเปนสหาย มีคนดีเปนเพื่อน
ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ จึงควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
บุรุษคบคนเลว ยอมเลวลง คบคนที่เสมอกัน ยอมไมเสือ่ ม
ในกาลไหนๆ คบคนที่สูงกวา ยอมพลันเดนขึ้น เพราะ
ฉะนั้น จึงควรคบคนที่สูงกวาตน ฯ
จบสูตรที่ ๗
คูถภาณีสูตร
[๔๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลที่พูดถอยคําเหม็นเหมือนคูถ ๑ บุคคลที่
พูดถอยคําหอมเหมือนดอกไม ๑ บุคคลที่พูดถอยคําหวานปานน้ําผึ้ง ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุคคลผูพูดถอยคําเหม็นเหมือนคูถเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ไปในสภาก็ดี ไปในบริษัทก็ดี ไปในทามกลางหมูญาติก็ดี ไปในทามกลางเสนา
ก็ดี ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเขาอางเปนพยาน ถามวา แนะบุรุษผูเจริญ
ทานรูอยางใด จงกลาวอยางนัน้ เขาไมรูก็กลาววารู หรือรูก็กลาววาไมรู ไมเห็น
กลาววาเห็น หรือเห็นกลาววาไมเห็น แกลงกลาวเท็จทั้งที่รู เพราะเหตุแหงตน
เพราะเหตุแหงคนอื่น หรือเพราะเห็นแกอามิสเล็กนอย ดวยประการฉะนี้ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาบุคคลผูพูดดวยถอยคําเหม็นเหมือนคูถ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูพูดดวยถอยคําหอมเหมือนดอกไมเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ไป
ในสภาก็ดี ไปในบริษัทก็ดี ไปในทามกลางหมูญาติก็ดี ไปในทามกลางเสนาก็ดี
ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเขาอางเปนพยาน ถามวา แนะบุรุษผูเจริญ ทานรู
อยางใด จงกลาวอยางนั้น เขาเมื่อไมรูกลาววาไมรู หรือเมื่อรูก ็กลาววารู เมือ่
ไมเห็นก็กลาววาไมเห็น หรือเมื่อเห็นก็กลาววาเห็น ยอมไมแกลงกลาวเท็จทั้งที่รู
เพราะเหตุแหงตน เพราะเหตุแหงคนอื่น หรือเพราะเห็นแกอามิสเล็กนอย ดวย
ประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาบุคคลพูดถอยคําหอมเหมือนดอกไม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูพูดถอยคําหวานปานน้ําผึ้งเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ พูดแตวาจาที่ไมมีโทษ เสนาะ
โสต เปนที่รัก จับหัวใจ เปนวาจาชาวเมือง เปนถอยคําที่ชนเปนอันมากพอใจ
ชอบใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาบุคคลผูพูดถอยคําหวานปานน้ําผึ้ง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๘
อันธสูตร
[๔๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๓ จําพวกเปนไฉน คือ คนตาบอด ๑ คนตาเดียว ๑ คนสองตา ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลตาบอดเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมีนัยนตาอันเปนเหตุ
ไดโภคทรัพยที่ยังไมไดหรือทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมากขึ้น ไมมีนัยนตาเครื่อง
รูธรรมที่เปนกุศลและอกุศล รูธรรมที่มีโทษและไมมีโทษ รูธรรมที่เลวและประณีต
รูธรรมที่มีสวนเปรียบดวยธรรมฝายดําและฝายขาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
คนตาบอด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลตาเดียวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
มีนัยนตาอันเปนเหตุไดโภคทรัพยที่ยังไมได หรือทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมาก
ขึ้น แตไมมีนัยนตาเปนเครื่องรูธรรมที่เปนกุศลและอกุศล รูธรรมที่มีโทษและ
ไมมีโทษ รูธรรมที่เลวและประณีต รูธรรมที่มีสวนเปรียบดวยธรรมฝายดําและ
ฝายขาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาคนตาเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคล
สองตาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ มีนัยนตาเปนเหตุไดโภคทรัพยที่ยงั ไมได
ทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมากขึ้น ทั้งมีนัยนตาเปนเครื่องรูธรรมที่เปนกุศลและ
อกุศล รูธรรมที่มีโทษและไมมีโทษ รูธรรมทีเ่ ลวหรือประณีต รูธรรมที่มีสวน
เปรียบดวยธรรมฝายดําและฝายขาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาคนสองตา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
โภคทรัพยเห็นปานดั่งนั้น ยอมไมมีแกคนตาบอดเลย และ
คนตาบอดยอมไมทําบุญอีกดวย โทษเคราะห ยอมมีแกคน
ตาบอดเสียจักษุในโลกทั้งสอง ตอมา เราไดกลาวถึงคนตา
เดียวนี้ไวอีกคนหนึ่ง คนตาเดียวนั้นเปนผูคลุกเคลากับธรรม
และอธรรม แสวงหาโภคทรัพยโดยการคดโกง และการพูด
เท็จ อันเปนสวนแหงความเปนขโมย ทั้งสองอยาง ก็
มาณพผูบริโภคกาม ยอมเปนคนฉลาดที่จะรวบรวมโภคทรัพย
เขาผูเปนคนตาเดียว จากโลกนี้แลวไปนรกยอมเดือดรอน
อนึ่ง คนสองตา เรากลาววาเปนบุคคลที่ประเสริฐสุด คน
สองตานั้น ยอมใหทรัพยที่ตนไดมาดวยความหมั่นเปนทาน
แตโภคะที่ตนหาไดโดยชอบธรรม เพราะเปนผูมีความดําริ

ประเสริฐสุด มีใจไมสงสัย ยอมเขาถึงฐานะอันเจริญ ซึ่ง
บุคคลไปถึงแลวไมเศราโศก บุคคลควรเวนคนตาบอด กับ
คนตาเดียวเสียใหหางไกล แตควรคบคนสองตา ซึ่งเปน
บุคคลผูประเสริฐสุด ฯ
จบสูตรที่ ๙
อวกุชชิตาสูตร
[๔๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูใน
โลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลมีปญญาคว่ํา ๑ บุคคลมีปญญาเชนกับตัก ๑
บุคคลมีปญญากวางขวาง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่มีปญญาคว่ําเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ หมั่นไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอม
แสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนั้น
จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของกถานั้นไมได ถึงลุกจากอาสนะแลว ก็จํา
เบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของกถานั้นไมได เปรียบเหมือนหมอคว่ํา ถึงจะเอา
น้ํารดลงที่หมอนั้น ยอมราดไป หาขังอยูไม แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน หมั่นไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอม
แสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนั้น
จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของกถานั้นไมได แมลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็จํา
เบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของกถานั้นไวไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาบุคคล
มีปญญาคว่ํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่มีปญญา เหมือนตักเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ หมั่นไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอมแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนั้น จํา
เบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของกถานั้นได ครั้นลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็จําเบื้องตน
ทามกลาง ที่สุดของกถานั้นไมได เปรียบเหมือนบนตักของบุรุษมีของเคี้ยวนานา
ชนิด คือ งา ขาวสาร ขนมตม พุทรา เกลื่อนกลาด เขาลุกจากอาสนะนั้น พึง
ทําเรี่ยราด เพราะเผลอสติ แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
หมั่นไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้อง
ตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนั้น จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุด
ของกถานั้นได ครั้นลุกจากอาสนะนั้นแลว จําเบื้องตน ทามกลางที่สุดของกถานั้นไว
ไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาบุคคลมีปญญาเหมือนตัก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลที่มีปญญากวางขวางเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ หมั่นไปวัดเพื่อฟง

ธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนั้น จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของ
กถานั้นได แมลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของกถา
นั้นได เปรียบเหมือนหมอหงาย เอาน้ําเทใสไปในหมอนั้น ยอมขังอยูหาไหล
ไปไม แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน หมั่นไปวัดเพื่อฟง
ธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะนั้น จําเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของ
กถานั้นได ถึงลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็จําเบื้องตน ทามกลางที่สุดของกถานั้นได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาบุคคลมีปญญากวางขวาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
บุรุษมีปญญาคว่ํา เปนคนเขลา ไรปญญาเปนเครื่องพิจารณา
บุรุษเชนนั้น แมหากจะหมั่นไปในสํานักของภิกษุเสมอ ก็ไม
อาจจะเลาเรียนเบื้องตน ทามกลางและที่สุดของกถาได เพราะ
เขาไมมีปญญา บุรุษมีปญญาเหมือนตัก เรากลาววาดีกวาบุรุษ
ที่มีปญญาคว่ํา บุรุษเชนนั้นถึงแมจะไปในสํานักของภิกษุ
เสมอ นั่งบนอาสนะนั้น เรียนเบื้องตน ทามกลางและที่สุด
ของกถาได ครั้นลุกมาแลว กําหนดจดจําพยัญชนะไมได
เพราะพยัญชนะที่เขาเรียนแลวเลอะเลือนไป สวนบุรุษผูมี
ปญญากวางขวาง เรากลาววาดีกวาบุรษุ ที่มีปญญาเหมือนตัก
บุรุษเชนนั้น แมไปในสํานักของภิกษุเสมอ นั่งบนอาสนะนั้น
เลาเรียนเบื้องตน ทามกลาง และที่สุดของกถาได แลวจํา
พยัญชนะไว เปนคนมีความดําริประเสริฐสุด มีใจไมสงสัย
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พึงทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปุคคลวรรคที่ ๓
----------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
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๕. วชิรสูตร ๖. เสวิสูตร ๗. ชิคุจฉสูตร ๘. คูถภาณีสูตร ๙. อันธสูตร
๑๐. อวกุชชิตาสูตร
------------------เทวทูตวรรคที่ ๔

พรหมสูตร
[๔๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน
สกุลนั้นมีพรหม สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุลนั้นมีบุรพาจารย
สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุลนั้นมีอาหุไนยบุคคล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คําวาพรหมนี้ เปนชื่อของมารดาและบิดา คําวาบุรพาจารยนี้ เปนชื่อ
ของมารดาและบิดา คําวาอาหุไนยบุคคลนี้ เปนชื่อของมารดาและบิดา ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แกบุตร ฯ
มารดาบิดาผูอนุเคราะหบุตร ทานเรียกวาพรหม วาบุรพาจารย
และวาอาหุไนยบุคคล เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงนมัสการและ
สักการะ มารดาบิดา ดวยขาว น้ํา ผา ที่นอน การ
อบกลิ่น การใหอาบน้ํา และการลางเทาทั้งสอง เพราะการ
ปรนนิบัติในมารดาบิดา นั้นแล บัณฑิตยอมสรรเสริญเขาใน
โลกนี้เอง เขาละไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค ฯ
อานันทสูตร
[๔๗๑] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ในกายอันมีวิญญาณนี้และใน
สรรพนิมิตภายนอก ไมพึงมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย อนึ่ง อหังการ
มมังการ และมานานุสัย ยอมไมมีแกภิกษุผูเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอยู ภิกษุ
พึงเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตินั้นอยูดวยประการใด การไดสมาธิดวยประการนั้น
พึงมีแกภิกษุหรือหนอ พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ในกายอันมีวิญญาณนี้
และในสรรพนิมิตภายนอก ไมพึงมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย อนึ่ง
อหังการ มมังการ และมานานุสัย ยอมไมมีแกภิกษุผูเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อยู ภิกษุพึงเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตินั้นอยูดวยประการใด การไดสมาธิดวย
ประการนั้น พึงมีแกภิกษุได ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ในกายอันมีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิต
ภายนอก ไมพงึ มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย อนึ่ง อหังการ มมังการ
และมานานุสัย ยอมไมมีแกภิกษุผูเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอยู ภิกษุพึงเขา
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุตินั้นอยูดวยประการใด การไดสมาธิดวยประการนั้น พึงมี
แกภิกษุไดอยางไร ฯ
ภ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมคิดเชนนี้วา คุณชาตินี้
เปนที่สงบระงับ ประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวง การสละคืนอุปธิทั้งมวล
ธรรมเปนที่สิ้นตัณหา ความสํารอกกิเลส ความดับสนิท นิพพาน ดูกรอานนท
ในกายอันมีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก ไมพึงมีอหังการ มมังการ

และมานานุสัย อนึ่ง อหังการ มมังการ และมานานุสัย ยอมไมมีแกภิกษุผูเขา
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอยู ภิกษุพึงเขาเจโตวิมุติและปญญาวิมุตินั้นอยูดวย
ประการใด การไดสมาธิดวยประการนั้น พึงมีแกภิกษุไดดวยประการฉะนี้แล
ก็แหละเราหมายเอาเชนนี้ ไดภาษิตไวแลวในปุณณกปญหาในปารายนสูตร ดังนี้วา
บุคคลใดรูอัตภาพของผูอื่น และอัตภาพของตนเปนตนในโลก
ไมมีกิเลสเปนเหตุใหหวั่นไหวในโลกไหนๆ เรากลาววา
บุคคลนั้น สงบระงับแลว ไมมีทุจริตอันทําใหจิตกลุมมัวดุจ
ควันไฟ ไมมีกิเลสอันกระทบใจ หาความทะเยอทะยานมิได
หามชาติและชราไดแลว ฯ
สาริปุตตสูตร
[๔๗๒] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เราพึงแสดงธรรมโดย
สังเขปก็มี โดยพิสดารก็มี ทั้งโดยสังเขปและพิสดารก็มี แตบุคคลผูที่จะรูทั่วถึง
ธรรมหาไดยาก ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาแต
พระสุคต บัดนี้ เปนการสมควรที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงแสดงธรรมโดยสังเขป
บาง โดยพิสดารบาง ทั้งโดยสังเขป ทั้งโดยพิสดารบาง จักมีผูที่รูทั่วถึงธรรมได
ภ. ดูกรสารีบุตร เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายควรศึกษาอยางนี้วา
ในกายอันมีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิตภายนอก จักไมมีอหังการ มมังการ และ
มานานุสัย อนึ่ง อหังการ มมังการ และมานานุสัย ยอมไมมแี กภิกษุผูเขาเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติอยู เราจักเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตินั้นอยู ดูกรสารีบุตร เธอทั้งหลายควร
ศึกษาอยางนี้แล เพราะภิกษุไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณ
นี้และในสรรพนิมิตภายนอก กับภิกษุที่เขาถึงเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ ซึ่งเปนที่ไม
มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ภิกษุนี้เรากลาววา ตัดตัณหา ถอนสังโยชนทิ้ง
กระทําที่สุดแหงทุกขได เพราะการรูดวยปญญาอันยิ่งดวยการละมานะโดยชอบ
ดูกรสารีบุตร ก็เราหมายเอาขอนี้ ไดกลาวไวในอุทยปญหาในปารายนสูตร ดังนี้วา
เรากลาวธรรมสําหรับละกามสัญญา และโทมนัสทั้งสอง
และธรรมเปนเหตุบรรเทาความงวง และธรรมเปนเครื่องหาม
กันความรําคาญ อันมีอุเบกขากับสติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์
มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไปในเบื้องหนาวา เปน
ธรรมสําหรับทําลายลางอวิชชา เปนเครื่องพนกิเลสดวยปญญา
ที่รูทั่วถึง ฯ
นิทานสูตร
[๔๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ ประการนี้ เปนเหตุให

เกิดกรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กรรมที่ถูกโลภะครอบงํา เกิดแตโลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะ
เปนแดนเกิด ยอมใหผลในที่ที่เกิดอัตภาพของเขา กรรมนั้นใหผลในขันธใด
ในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้น ในลําดับที่เกิดหรือตอๆ ไปใน
ปจจุบันนั่นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมที่ถูกโทสะครอบงํา เกิดแตโทสะ มี
โทสะเปนเหตุ มีโทสะเปนแดนเกิด ยอมใหผลในที่ที่เกิดอัตภาพของเขา กรรม
นั้นใหผลในขันธใด ในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้น ในลําดับ
ที่เกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบันนั่นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมที่ถูกโมหะครอบงํา
เกิดแตโมหะ มีโมหะเปนเหตุ มีโมหะเปนแดนเกิด ยอมใหผลในที่ที่เกิดอัตภาพ
ของเขา กรรมนั้นใหผลในขันธใด ในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้น
ในลําดับที่เกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบันนั่นเอง เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไมแตกหัก
เสียหาย ไมถูกลมแดดกระทบ มีสาระ เก็บงําไวดี เขาหวานลงบนพื้นดินที่
พรวนไวดีแลวในไรที่ดี ทั้งฝนก็ตกดีตามฤดูกาล เมล็ดพืชเหลานั้นยอมถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลยโดยแททีเดียว แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือน
กันแล กรรมที่ถูกโลภะครอบงํา เกิดแตโลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะเปน
แดนเกิด ยอมใหผลในที่ที่เกิดอัตภาพของเขา กรรมนั้นใหผลในขันธใด ในขันธ
นั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้น ในลําดับที่เกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบัน
นั่นเอง กรรมทีถ่ ูกโทสะครอบงํา ฯลฯ กรรมที่ถูกโมหะครอบงํา เกิดแตโมหะ
มีโมหะเปนเหตุ มีโมหะเปนแดนเกิด ยอมใหผลในที่ที่เกิดอัตภาพของเขา
กรรมนั้นใหผลในขันธใด ในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้น ใน
ลําดับที่เกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบันนั่นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓
ประการนี้แล เปนเหตุใหเกิดกรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ อโลภะ ๑ อโทสะ ๑
อโมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมที่ถูกอโลภะครอบงํา เกิดแตอโลภะ มี
อโลภะเปนเหตุ มีอโลภะเปนแดนเกิด เมื่อโลภะปราศไปแลว ยอมเปนอัน
บุคคลละไดเด็ดขาด ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี
ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา กรรมที่ถกู อโทสะครอบงํา ฯลฯ กรรมที่ถูก
อโมหะครอบงํา เกิดแตอโมหะ มีอโมหะเปนเหตุ มีอโมหะเปนแดนเกิด เมื่อ
โมหะปราศไปแลว ยอมเปนอันบุคคลละไดเด็ดขาด ถอนรากขึ้นแลว ทําให
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือน
บุรุษพึงเอาไฟเผาเมล็ดพืชที่ไมแตกหักเสียหาย ยังไมถูกลมแดดกระทบ มีสาระ
ถูกเก็บงําไวดีแลว ครั้นแลวพึงทําใหเปนเขมา แลวโปรยลงไปในลมพายุ หรือ
ลอยเสียในแมน้ําที่มีกระแสน้ําไหลเชี่ยว พึงเปนพืชถูกถอนรากขึ้น ถูกทําให
เหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมีไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา แมฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กรรมที่ถูกอโลภะครอบงํา เกิดแตอโลภะ

มีอโลภะเปนเหตุ มีอโลภะเปนแดนเกิด เมื่อโลภะปราศไปแลว ยอมเปนอัน
บุคคลละได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด
ขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา กรรมที่ถูกอโทสะครอบงํา ฯลฯ กรรมที่ถูกอโมหะครอบ
งํา เกิดแกอโมหะ มีอโมหะเปนเหตุ มีอโมหะเปนแดนเกิด เมื่อโมหะปราศไป
แลว ยอมเปนอันบุคคลละไดเด็ดขาด ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน
ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓
ประการนี้แล เปนเหตุใหเกิดกรรม ฯ
ผูรูจักกรรมอันเกิดแตโลภะ เกิดแตโทสะและเกิดแตโมหะ
เขาทํากรรมใด จะนอยหรือมากก็ตาม เขาจะตองเสวยผล
กรรมนั้นในอัตภาพนี้แหละ วัตถุชนิดอื่นยอมไมมี เพราะ
ฉะนั้น ภิกษุผูรูแจงความโลภ ความโกรธ และความหลง
ทําใหวิชชาบังเกิดขึ้น พึงละทุคติเสียไดทั้งหมด ฯ
หัตถกสูตร
[๔๗๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูบนที่ลาดใบไม ใน
สีสปาวัน ขางทางโค ใกลเมืองอาฬวี ครั้งนั้นแล หัตถกราชกุมารชาวเมือง
อาฬวี เที่ยวเดินพักผอนอยู เมือ่ กําลังเดินพักผอน ไดเห็นพระผูมีพระภาค
ประทับนั่งอยูบนที่ลาดใบไมในปาสีสปาวันขางทางโค ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ พระองคทรงเปนสุข
ดีหรือ พระผูมพี ระภาคตรัสตอบวา ดูกรกุมาร ฉันอยูเปนสุขดี ก็แหละฉัน
เปนคนหนึ่งในจํานวนคนที่เปนสุขในโลก ฯ
ห. ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีฤดูเหมันตเยือกเย็น ระหวาง ๘ วัน เปน
สมัยหิมะตก พื้นดินแข็งแตกระแหง ที่ลาดใบไมบาง ใบตนไมหาง ผากาสายะ
เย็น ทั้งลมเวรัมพวาตอันเยือกเย็นก็กําลังพัด ฯ
ก็แหละลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสอยางนี้วา อยางนั้นกุมาร
ฉันเปนสุขดี ก็แหละฉันเปนคนหนึ่งในจํานวนคนที่อยูเปนสุขในโลก แลวตรัส
ตอไปวา ดูกรกุมาร ถาเชนนั้นฉันจักยอนถามทานในขอนี้ ทานพึงพยากรณ
ปญหานั้นตามที่ทานชอบใจ ดูกรกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีในโลกนี้ พึงมีเรือนยอดที่เขาฉาบทาทั้งภายในภายนอก
ลมพัดเขาไมได มีบานประตูมิดชิด มีหนาตางปดสนิท ในเรือนยอดนั้นพึงมี
บัลลังก ซึ่งลาดดวยผาลาดมีขนยาว ลาดดวยเครื่องลาดขาว ทอดวยขนสัตวยาว
ลาดดวยเครื่องลาดขาวดวยดอกไม ลาดดวยเครื่องลาดชั้นสูงคือหนังชมด ขางบน
มีเพดาน มีหมอนสีแดงวางไวทั้งสองขาง ตามประทีปน้ํามันไวสวางไสว ปชาบดี
สี่นางพึงบํารุงบําเรอดวยวิธีที่นาชอบอกชอบใจ ดูกรกุมาร ทานจะสําคัญความขอ

นั้นเปนไฉน คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น อยูเปนสุขหรือหาไม หรือทานมี
ความคิดเห็นเปนไฉนในเรื่องนี้ ฯ
ห. ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น พึงอยูเปนสุข
และเขาเปนคนหนึ่งในจํานวนคนที่อยูเปนสุขในโลก ฯ
พ. ดูกรกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คฤหบดีหรือบุตร
คฤหบดี พึงเกิดความเรารอนที่เปนไปทางกายหรือทางจิต ซึง่ เกิดแตราคะอันเปน
เหตุทําใหผูที่ถูกมันเผาอยูเปนทุกขมิใชหรือ
ห. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกุมาร คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น ถูกความเรารอนอันเกิดแต
ราคะใดแผดเผาอยู จึงอยูเปนทุกข ราคะนั้นตถาคตละไดเด็ดขาดแลว ถอนราก
ขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมีไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
เพราะฉะนั้น เราจึงอยูเปนสุข ดูกรกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น พึงเกิดความเรารอนที่เปนไปทางกายหรือทางจิต ซึ่ง
เกิดแตโทสะ ฯลฯ ซึ่งเกิดแตโมหะ อันเปนเหตุทําใหผูที่ถูกมันเผาอยูเปนทุกข
มิใชหรือ ฯ
ห. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกุมาร คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น ถูกความเรารอนอันเกิดแต
โทสะ ฯลฯ เกิดแตโมหะใดแผดเผาอยู จึงอยูเ ปนทุกข โทสะ โมหะนั้น
ตถาคตละไดเด็ดขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี
ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น เราจึงอยูเปนสุข ฯ
พราหมณผูดับกิเลสไดแลว อยูสบายทุกเมื่อแล ผูใดไมติด
อยูในกาม ผูนั้นเปนผูเยือกเย็นหมดอุปธิ ตัดธรรมชาติ
เครื่องมาของเสียทุกอยาง ปราบปรามความกระวนกระวายใน
หทัยได เขาไปสงบแลว ถึงความสงบใจอยูสบาย ฯ
ทูตสูตร
[๔๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทูต ๓ จําพวกนี้ ๓ จําพวก
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตทางกาย
ประพฤติทุจริตทางวาจา ประพฤติทุจริตทางใจ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เขายอมถูกนายนิรยบาลฉุดแขนไปแสดงตอพระยายม
วา ขอเดชะ ชายผูนี้เปนคนไมเกื้อกูลแกมารดา ไมเกื้อกูลแกบิดา ไมเกื้อกูลแก
สมณะ ไมเกื้อกูลแกพราหมณ ไมออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล ขอพระองค
จงลงอาชญาแกชายผูนี้เถิด เขายอมถูกพระยายมสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูต
ที่หนึ่งวา ดูกรพอ ทานไมไดพบเทวทูตที่หนึ่งซึ่งปรากฏในหมูมนุษยหรือ เขาได
ตอบวา ไมพบ พระเจาขา พระยายมจึงไดถามเขาตอไปวา ดูกรพอ สตรีหรือ

บุรุษมีอายุได ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ปก็ดี อันเปนคนชรา มีโครงคดเหมือน
กลอน หลังโกง ถือไมเทา เดินงกๆ เงิ่นๆ ผานความเปนหนุมสาวแลว ฟนหัก
ผมหงอก ศีรษะลาน หนังเหี่ยว ตัวตกกระ ทานไมไดพบในพวกมนุษยบางหรือ
ชายนั้นไดตอบวา ไดพบ พระเจาขา พระยายมจึงถามตอไปวา ดูกรพอ ทาน
ซึ่งเปนผูรูเดียงสา เปนผูใหญไมไดคิดเห็นเชนนี้บางหรือวา แมเราก็จักตองมีความ
แกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ผิฉะนั้น เราจักทําความดีทาง กาย วาจา
ใจ ชายนั้นตอบวา ไมอาจที่จะคิดเห็นไดเชนนั้น เพราะมัวประมาทเสีย พระยายม
ไดพูดกะเขาเชนนี้วา ดูกรพอ ทานไมทําความดีทาง กาย วาจา ใจ เพราะ
มัวประมาทเสีย ดีละพอ ทานจักถูกทําจนสาสมกับที่ทานประมาท ก็กรรมชั่วนี้นั้น
มารดามิไดทําให บิดามิไดทําให พี่ชายนองชายมิไดทําให พี่สาวนองสาวมิไดทํา
ให มิตรอํามาตยมิไดทําให ญาติสาโลหิตมิไดทําให เทพยดามิไดทําให สมณ*พราหมณมิไดทําให ทานทําของทานเอง ทานนั่นแหละจักเสวยวิบากของกรรมชั่ว
นั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตที่หนึ่ง
กะผูนั้นแลว จึงสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตที่สองตอไปวา ดูกรพอ ทาน
ไมไดพบเทวทูตที่สองซึ่งปรากฏในหมูมนุษยบางหรือ เขาไดตอบวา ไมพบ
พระเจาขา พระยายมจึงไดถามตอไปวา ดูกรพอ สตรีหรือบุรุษที่ปวย ไดทุกข
เปนไขหนัก นอนจมอยูในมูตรคูถของตน อันคนอื่นตองชวยพยุงลุก ชวยปอน
อาหาร ทานไมไดพบในพวกมนุษยบางดอกหรือ ชายนั้นไดตอบวา ไดพบ
พระเจาขา พระยายมจึงถามตอไปวา ดูกรพอ ทานนั้นซึ่งเปนผูรูเดียงสา เปนผู
ใหญ ไมไดคิดเห็นเชนนี้บางหรือวา แมตัวเราก็จักตองปวยไขเปนธรรมดา ไม
ลวงพนความปวยไขไปได ผิฉะนั้น เราจักทําความดีทางกาย วาจา ใจ เขาตอบ
วา ไมอาจที่จะคิดเห็นไดเชนนั้น เพราะมัวประมาทเสีย พระยายมไดพูดกะเขา
เชนนี้วา ดูกรพอ ทานไมทําความดีทางกาย วาจา ใจ เพราะมัวประมาทเสีย
ดีละพอ ทานจักถูกทําจนสาสมกับที่ทานประมาท ก็บาปกรรมนี้นั้น มารดามิได
ทําให บิดามิไดทําให พี่ชายนองชายมิไดทําให พี่สาวนองสาวมิไดทําให มิตร
อํามาตยมิไดทําให ญาติสาโลหิตมิไดทําให เทพยดามิไดทําให สมณพราหมณ
มิไดทําให ทานทําของทานเอง ทานนั่นแหละจักเสวยวิบากกรรมชั่วนั้นเอง ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตที่สองกะบุคคลนั้น
แลว จึงสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตที่สามตอไปวา ดูกรพอ ทานไมไดพบ
เทวทูตที่สามซึ่งปรากฏในพวกมนุษยบางหรือ เขาตอบวา ไมพบ พระเจาขา
พระยายมจึงถามตอไปวา ดูกรพอ สตรีหรือบุรุษที่ตายไดวันหนึ่ง สองวัน หรือ
สามวันก็ดี ขึ้นพองเปนสีเขียว ชุมดวยน้ําเหลือง ทานไมไดพบในพวกมนุษย
บางหรือ ชายนั้นไดตอบวา ไดพบ พระเจาขา พระยายมจึงถามตอไปวา ดูกร
พอ ทานนั้นซึ่งเปนผูรูเดียงสา เปนผูใหญ ไมไดคิดเห็นเชนนี้บางหรือวา แม

เราก็จะตองมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ผิฉะนั้น เราจัก
ทําความดีทางกาย วาจา ใจ เขาตอบวา ไมอาจที่จะคิดเห็นไดเชนนั้น เพราะ
มัวประมาทเสีย พระยายมไดพูดกะเขาเชนนี้วา ดูกรพอ ทานไมทําความดีทาง
กาย วาจา ใจ เพราะมัวประมาทเสีย ดีละพอ ทานจักถูกทําจนสาสมกับที่ทาน
ประมาท อันบาปกรรมนี้นั้น มารดามิไดทําให บิดามิไดทําให พี่ชายนองชายมิได
ทําให พี่สาวนองสาวมิไดทําให มิตรอํามาตยมิไดทําให ญาติสาโลหิตมิไดทําให
เทพยดามิไดทําให สมณพราหมณมิไดทําให ทานทําของทานเอง ทานนั่นแหละ
จักเสวยวิบากกรรมชั่วนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระยายมครั้นสอบสวนซักไซ
ไลเลียงถึงเทวทูตที่สามกะบุคคลนั้นดังนี้แลว ก็นิ่งเสีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูนั้นถูกนายนิรยบาลทั้งหลายทํากรรมกรณ อันมีเครื่อง
ผูก ๕ อยาง คือ เอาตาปูเหล็กแดงตอกที่มือ ที่เทาที่ทามกลางอก เขาไดเสวย
ทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอน แตก็ยังไมตายตราบเทาที่บาปกรรมนั้นยังไมสิ้น
เขาถูกนายนิรยบาลทั้งหลายเอาผึ่งถาก เขาไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอน
แตก็ยังไมตายตราบเทาที่กรรมนั้นยังไมสิ้น เขาถูกนายนิรยบาลจับเอาเทาขึ้นเอาหัว
ลงแลวเอามีดเฉือน เขาถูกนายนิรยบาลยกขึ้นใสในรถ แลวพาแลนไปมาบนภูมิภาค
อันไฟติดแดงลุกโชน ... เขาถูกนายนิรยบาลไลตอนใหขึ้นบนภูเขาถานเพลิงลูกใหญ
ซึ่งไฟติดแดงลุกโชนบาง ไลตอนใหลงจากภูเขาถานเพลิงลูกใหญ ซึ่งไฟติดแดง
ลุกโชนบาง เขาถูกนายนิรยบาลทั้งหลายจับเอาเทาขึ้นเอาหัวลง แลวโยนลงในหมอ
เหล็กแดงไฟติดลุกโชน เขาถูกไฟไหมเดือดเปนฟองน้ําอยูในหมอเหล็กแดงนั้น
เมื่อเขาถูกไฟไหมเดือดเปนฟองน้ําอยูในหมอเหล็กแดงนั้น ลอยขึ้นขางบนครั้งหนึ่ง
บาง จมลงภายใตครั้งหนึ่งบาง ไปตามขวางครั้งหนึ่งบาง เขาไดเสวยทุกขเวทนา
อันกลาแสบเผ็ดรอนอยูในหมอเหล็กแดงนั้น แตยังไมตายตราบเทาที่บาปกรรมนั้น
ยังไมสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มหานรกนั้น
มี ๔ มุม ๔ ประตู จัดแบงออกเปนหองๆ มีกําแพงเหล็ก
ลอมรอบ ครอบดวยฝาเหล็กแดง มีพื้นแลวดวยเหล็ก
ไฟลุกโชนประกอบดวยเปลว แผไปไกลรอยโยชนโดยรอบ
ตั้งอยูทุกเมื่อ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว พระยายมไดมีความคิดวา ดูกร
ทานผูเจริญ ไดทราบวาผูใดกระทําบาปกรรมไวในโลก ผูนั้นตองถูกนายนิรยบาล
ทํากรรมกรณตางๆ เห็นปานนี้ โอหนอ เราพึงไดความเปนมนุษย พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ขอใหเราไดเขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคพระองคนั้น ขอใหพระผูมีพระภาคพระองคนั้นพึงทรงแสดงธรรม และขอ
ใหเราพึงรูทั่วถึงธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เรา
มิไดฟงขอความนั้นตอสมณะหรือพราหมณอื่น แลวจึงกลาวอยางนี้ แตวาเราไดรู

มาเอง เห็นมาเอง ทราบมาเอง จึงไดกลาวดังนั้น ฯ
มาณพเหลาใดอันเทวทูตทั้งหลายตักเตือนแลว ยังมัวเมา
ประมาท มาณพเหลานั้น เปนคนเขาถึงหมูที่เลวทราม
ยอมเศราโศกตลอดกาลนาน สวนสัตบุรุษผูสงบระงับในโลก
นี้ อันเทวทูตตักเตือนแลว ยอมไมมวั เมาประมาทในอริย
ธรรมในกาลไหนๆ เห็นภัยในความถือมั่น อันเปนแดนเกิด
แหงชาติและมรณะ ยอมหลุดพนในธรรมเปนที่สิ้นชาติและ
มรณะ เพราะไมถือมั่น สัตบุรุษเหลานั้นเปนผูถึงความเกษม
มีความสุข ดับสนิทในปจจุบัน ลวงพนเวรและภัยทั้งปวง
ขามพนทุกขทั้งสิ้น ฯ
ราชสูตรที่ ๑
[๔๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในดิถีที่ ๘ ของปกษ เทวดาผูเปน
บริวารของทาวจาตุมหาราชยอมเที่ยวตรวจดูโลกนี้วา ในหมูม นุษย มนุษยที่เกื้อกูล
แกมารดา เกื้อกูลแกบิดา เกื้อกูลแกสมณะ เกื้อกูลแกพราหมณ ออนนอมตอ
ผูหลักผูใหญในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทําบุญ มีอยูมากแลหรือ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ในดิถีที่ ๑๔ ของปกษ พวกโอรสของทาวจาตุมหาราชยอมเที่ยวตรวจ
ดูโลกนี้วา ในหมูมนุษย มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา ... ทําบุญ มีอยูมากแลหรือ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํานั้น ทาวจาตุมหาราชยอมเที่ยวตรวจดูโลก
นี้ดวยตนเองทีเดียววา ในหมูมนุษย มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา เกื้อกูลแกบิดา
เกื้อกูลแกสมณะ เกื้อกูลแกพราหมณ ออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล อธิษ*ฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทําบุญ มีอยูมากแลหรือ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาในหมู
มนุษย มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา ... ปฏิบัติ ทําบุญมีอยูนอย ทาวจาตุมหาราช
ยอมบอกถึงเหตุที่กลาวมานั้น แกพวกเทวดาชั้นดาวดึงสซึ่งมาประชุมกันอยู ณ
สุธรรมาสภาวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ในหมูมนุษย มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา
... ปฏิบัติ ทําบุญ มีนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้น
ดาวดึงสยอมพากันเสียใจวา ดูกรผูเจริญทั้งหลาย กายทิพยจักเสื่อมหาย อสุรกาย
จักเต็มบริบูรณ ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาในหมูมนุษย มนุษยที่เกื้อกูลแก
มารดา ... ปฏิบัติ ทําบุญ มีอยูมาก ทาวจาตุมหาราชยอมบอกถึงเหตุที่กลาวมา
นั้น แกพวกเทวดาชั้นดาวดึงสซึ่งมาประชุมกัน ณ สุธรรมาสภาวา ดูกรทานผู
นิรทุกขทั้งหลาย ในหมูมนุษย มนุษยที่เกื้อกูลแกมารดา เกื้อกูลแกบิดา เกื้อกูล
แกสมณะ เกื้อกูลแกพราหมณ ออนนอมตอผูห ลักผูใหญในสกุล อธิษฐาน
อุโบสถ ปฏิบัติ ทําบุญ มีอยูมากแล เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงส
ยอมพากันดีใจวา ดูกรผูเจริญทั้งหลาย กายทิพยจักเต็มบริบูรณ อสุรกายจัก
เสื่อมสูญ ฯ

ราชสูตรที่ ๒
[๔๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ
เมื่อแนะนําเทวดาชั้นดาวดึงส ไดตรัสคาถาไวในเวลานั้นวา ฯ
แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจําอุโบสถ อันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการ สิ้นดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ ของปกษ
และสิ้นปาฏิหาริยปกษดวย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คาถานี้แล ทาวสักกะจอมเทพขับผิด ไมถูก ภาษิต
ไวผิด ไมถูก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทาวสักกะจอมเทพยังเปนผูไมปราศจาก
ราคะ โทสะ และโมหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย
เสร็จกิจที่ตองทําแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุถึงประโยชนของตนแลว มีสังโยชน
ในภพหมดสิ้นแลว พนวิเศษแลวเพราะรูโ ดยชอบ ควรที่จะกลาวคาถาวา
แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจําอุโบสถ อันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการ สิ้นดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ ของปกษ
และสิ้นปาฏิหาริยปกษดวย ฯ
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นเปนผูปราศจากราคะ โทสะ และโมหะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อแนะนําเทวดาชั้น
ดาวดึงส ไดตรัสคาถาไวในเวลานั้นวา
แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจําอุโบสถ อันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการ สิ้นดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ ของปกษ
และสิ้นปาฏิหาริยปกษดวย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คาถานี้นั้นแล ทาวสักกะจอมเทพขับผิด ไมถูก
ภาษิตไวผิด ไมถูก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทาวสักกะจอมเทพยังเปนผูไมพน
ไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาว
วา ยังไมพนจากทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูอรหันตขีณาสพ อยูจบ
พรหมจรรย เสร็จกิจที่ตองทําแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุถงึ ประโยชนของตน
แลว มีสังโยชนในภพหมดสิ้นแลว พนวิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ ควรที่จะกลาว
คาถาวา
แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจําอุโบสถ อันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการ สิ้นดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ ของปกษ
และสิ้นปาฏิหาริยปกษดวย ฯ
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นเปนผูพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา พนไปจากทุกขแลว ฯ
สุขุมาลสูตร
[๔๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเปนผูไมมีทุกข ไมมีทุกขอยางยิ่ง

ไมมีทุกขโดยสวนเดียว ไดยนิ วา พระชนกรับสั่งใหขุดสระโบกขรณีไวเพื่อเรา
ภายในนิเวศน ใหปลูกอุบลไวสระหนึ่ง ปทุมไวสระหนึ่ง ปุณฑริกไวสระหนึ่ง
เพื่อประโยชนแกเรา แตเราไมไดใชไมจันทนเมืองกาสีเทานั้น ผาโพก เสื้อ
ผานุง ผาหมของเรา ลวนเกิดในเมืองกาสี มีคนคอยกั้นเศวตฉัตรใหเราตลอดคืน
ตลอดวัน ดวยหวังวา หนาว รอน ธุลี หญา หรือน้ําคาง อยาเบียดเบียน
พระองคทานได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีปราสาท ๓ หลัง ปราสาทหนึ่งเปนที่อยู
ในฤดูหนาว ปราสาทหนึ่งเปนที่อยูในฤดูรอน ปราสาทหนึ่งเปนที่อยูในฤดูฝน
เรานั้นแลถูกบําเรอดวยดนตรีซึ่งไมมีบุรุษปนตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน บนปราสาท
อันเปนที่อยูในฤดูฝน มิไดลงมาขางลางปราสาทเลย ในนิเวศนแหงพระชนกของ
เรา เขาใหขาวสาลีระคนดวยมังสะแกทาสกรรมกรบุรุษ ทํานองเดียวกับที่ใน
นิเวศนของเขาอื่น เขาใหขาวปนอันมีน้ําสมเปนที่สอง ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรานั้นซึ่งประกอบดวยความสําเร็จเห็นปานดังนี้ เปนสุขุมาลชาติอยางยิ่ง ก็ยังคิด
เห็นดังนี้วา ปุถุชนผูยังไมไดสดับ เมื่อตนเปนผูมีความแกเปนธรรมดา ไมลว ง
พนความแกไปได เห็นคนอื่นแก ก็ลวงตนเองเสียแลวอึดอัด ระอา รังเกียจ
ไมคิดวา แมเราก็เปนผูมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ก็และ
การที่เราซึ่งเปนคนมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ไดเห็นคนแก
เขาแลว พึงอึดอัด ระอา รังเกียจ ขอนั้นเปนการไมสมควรแกเราเลย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานั้นสําเหนียกอยูดังกลาวมา ยอมละความเมาในความเปนหนุม
เสียไดโดยประการทั้งปวง ปุถุชนผูมิไดสดับ เมื่อตนเปนผูมีความเจ็บไขเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได เห็นคนอื่นเจ็บไข ก็ลวงตนเองเสียแลว
อึดอัด ระอา รังเกียจ ไมคิดวา แมเราก็เปนผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไม
ลวงพนความเจ็บไขไปได ก็และการที่เราซึ่งเปนคนมีความเจ็บไขเปนธรรมดา
ไมลวงพนความเจ็บไขไปได ไดเห็นคนเจ็บไขเขาแลว พึงอึดอัด ระอา รังเกียจ
ขอนั้นเปนการไมสมควรแกเราเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานั้นสําเหนียกอยู
ดังกลาวมา ยอมละความเมาในความไมมีโรคเสียไดโดยประการทั้งปวง ปุถุชนผู
มิไดสดับ เมื่อตนเปนผูมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได เห็น
คนอื่นที่ตายแลว ก็ลวงตนเองเสียแลว อึดอัด ระอา รังเกียจ ไมคิดวา แมเรา
ก็เปนผูมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ก็และการที่เราซึ่งเปน
คนมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ไดเห็นคนอื่นที่ตายไปแลว
พึงอึดอัด ระอา รังเกียจ ขอนั้นไมเปนการสมควรแกเราเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
เรานั้นสําเหนียกอยูดังกลาวมา ยอมละความเมาในชีวิตเสียไดโดยประการทั้งปวง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเมา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ
ความเมาในความเปนหนุมสาว ๑ ความเมาในความไมมีโรค ๑ ความเมาในชีวิต ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ ผูเมาดวยความเมาในความเปนหนุมสาว

ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ ครั้นแลว เมื่อกายแตกตายไป ยอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ ผูเมา
แลวดวยความเมาในความเมาไมมีโรค ฯลฯ หรือปุถุชนผูมิไดสดับ ผูเมาแลวดวย
ความเมาในชีวิต ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ ครั้นแลว เมื่อกาย
แตกตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเมาแลวดวยความเมาในความเปนหนุมสาว
ยอมลาสิกขาสึกไป ภิกษุผูเมาแลวดวยความเมาในความไมมีโรค ฯลฯ หรือภิกษุ
ผูเมาแลวดวยความเมาในชีวิตยอมลาสิกขาสึกไป ฯ
ปุถุชนเปนผูมีความปวยไข ความแก และความตายเปน
ธรรมดา มีอยูตามธรรมดา แตพากันรังเกียจ ก็การที่เราพึง
รังเกียจความปวยไข ความแก และความตายนี้ ในหมูสัตว
ซึ่งมีธรรมดาอยางนี้ ขอนั้นไมสมควรแกเราผูมีปรกติอยูเชนนี้
เรานั้นเปนอยูเชนนี้ รูจกั ธรรมที่หมดอุปธิ เห็นเนกขัมมะโดย
ความเปนธรรมเกษม ยอมครอบงําความเมาในความไมมีโรค
ในความเปนหนุมสาวและในชีวิตเสียไดทั้งหมด ความ
อุตสาหะไดเกิดแลวแกเราผูเห็นนิพพานดวยปญญาอันยิ่ง บัดนี้
เราไมควรที่จะกลับไปเสพกาม เราจักเปนผูไมถอยหลัง จัก
เปนผูมีพรหมจรรยเปนที่ไปในเบื้องหนา ฯ
อธิปไตยสูตร
[๔๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิปไตย ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน
คือ อัตตาธิปไตย ๑ โลกาธิปไตย ๑ ธรรมาธิปไตย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
อัตตาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยู
โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี ยอมสําเหนียกดังนี้วา ก็เราออกบวชเปนบรรพชิต
ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร ไมใชเพราะเหตุแหงบิณฑบาต ไมใชเพราะเหตุแหง
เสนาสนะ เราออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความมีและความไมมี
เชนนั้น ก็แตวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส ครอบงําแลว ชื่อวาเปนผูมีทุกขครอบงําแลว มีทุกขทวมทับแลว ไฉน
ความทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ ก็การที่เราจะพึงแสวงหากามที่ละ
ไดแลวออกบวชเปนบรรพชิตนั้น เปนความเลวทรามอยางยิง่ ขอนั้นไมเปนการ
สมควรแกเราเลย เธอยอมสําเหนียกวา ก็ความเพียรที่ปรารภแลว จักไมยอหยอน
สติที่เขาไปตั้งมั่นแลวจะไมหลงลืม กายที่สงบระงับแลวจักไมระส่ําระสาย จิตที่
เปนสมาธิแลวจักมีอารมณแนวแน ดังนี้ เธอทําตนเองแลใหเปนใหญ แลวละ
อกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไมมีโทษ บริหารตนใหบริสุทธิ์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอัตตาธิปไตย ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โลกาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ อยูในปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี ยอมสําเหนียกวา
ก็เราออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร ไมใชเพราะเหตุแหงบิณฑบาต
ไมใชเพราะเหตุแหงเสนาสนะ เราออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหง
ความมีและความไมมีเชนนั้น ก็แตวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว ชื่อวาเปนผูมีทุกขครอบงําแลว มีทุกข
ทวมทับแลว ไฉนความทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ ก็การที่เราออก
บวชเปนบรรพชิตเชนนี้ พึงตรึกกามวิตกก็ดี พึงตรึกพยาบาทวิตกก็ดี พึงตรึก
วิหิงสาวิตกก็ดี ก็โลกสันนิวาสนี้ใหญโต ในโลกสันนิวาสอันใหญโต ยอมจะมี
สมณพราหมณที่มีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รูจิตของคนอื่นได สมณพราหมณเหลานั้น
ยอมมองเห็นไดแมแตไกล แมใกลๆ เราก็มองทานไมเห็น และทานยอมรูชัด
ซึ่งจิตดวยจิต สมณพราหมณแมเหลานั้น ก็พึงรูเราดังนีว้ า ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย
ดูกุลบุตรนี้ซี เขาเปนผูมีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิตแลว แตเกลื่อนกลนไปดวย
ธรรมที่เปนบาปอกุศลอยู ถึงเทวดาที่มีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รูจิตของคนอื่นไดก็มีอยู
เทวดาเหลานั้นยอมมองเห็นไดแตไกล แมใกลๆ เราก็มองทานไมเห็น และทาน
ยอมรูชัดซึ่งจิตดวยจิต เทวดาเหลานั้นก็พึงรูเราดังนี้วา ดูกรทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ดูกุลบุตรนี้ซี เขาเปนผูมีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิตแลว แตเกลื่อน
กลนไปดวยธรรมที่เปนบาปอกุศลอยู เธอยอมสําเหนียกวา ความเพียรที่เรา
ปรารภแลวจักไมยอหยอน สติที่เขาไปตั้งมั่นแลวจักไมหลงลืม กายที่สงบระงับ
แลวจักไมระส่าํ ระสาย จิตที่เปนสมาธิแลวจักมีอารมณแนวแน ดังนี้ เธอทําโลก
ใหเปนใหญ แลวละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไมมี
โทษ บริหารตนใหบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาโลกาธิปไตย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ อยูในปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี ยอมสําเหนียกวา ก็
เราออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร ไมใชเพราะเหตุแหงบิณฑบาต
ไมใชเพราะเหตุแหงเสนาสนะเราออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความ
มีและความไมมีเชนนั้น ก็แตวาเราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว ชื่อวาเปนผูมที ุกขทวมทับแลว ไฉนความทําที่สุด
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันบุคคล
พึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน
จะพึงรูเฉพาะตน ก็เพื่อนสพรหมจารีผูที่รูอยู เห็นอยู มีอยูแล ก็และการที่เราไดออก
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว จะพึงเปนผูเกียจ
ครานมัวเมาประมาทอยางนี้ ขอนั้นไมเปนการสมควรแกเราเลย ดังนี้ เธอยอม
สําเหนียกวา ก็ความเพียรที่เราปรารภแลวจักไมยอหยอน สติที่เขาไปตั้งมั่นแลว

จักไมหลงลืม กายที่สงบระงับแลวจักไมระส่ําระสาย จิตที่เปนสมาธิแลวจักมี
อารมณแนวแน ดังนี้ เธอทําธรรมนั่นแหละใหเปนใหญ แลวละอกุศล เจริญ
กุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไมมีโทษ บริหารตนใหบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวาธรรมาธิปไตย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิปไตย ๓ อยางนี้แล ฯ
ขึ้นชื่อวาความลับไมมีในโลก สําหรับผูทําบาปกรรม ดูกร
บุรุษ จริงหรือเท็จ ตัวของทานเองยอมจะรูได แนะผูเจริญ
ทานสามารถที่จะทําความดีไดหนอ แตทานดูหมิ่นตนเองเสีย
อนึ่ง ทานไดปกปดความชั่วซึ่งมีอยูในตนทานนั้นซึ่งเปนคน
พาล ประพฤติตึงๆ หยอนๆ อันเทวดาและพระตถาคต
ยอมเห็นได เพราะฉะนั้นแหละ คนที่มีตนเปนใหญ ควรมีสติ
เที่ยวไป คนที่มีโลกเปนใหญ ควรมีปญญาและเพงพินิจ
และคนที่มีธรรมเปนใหญ ควรเปนผูประพฤติโดยสมควรแก
ธรรม มุนีผูมีความบากบั่นอยางจริงจัง ยอมจะไมเลวลง อนึ่ง
บุคคลใดมีความเพียร ขมขี่มาร ครอบงํามัจจุ ผูทําที่สุดเสีย
ไดแลว ถูกตองธรรมอันเปนที่สิ้นชาติ บุคคลผูเชนนั้น ยอม
เปนผูรูแจงโลก มีเมธาดี เปนมุนี ผูหมดความทะยานอยาก
ในธรรมทั้งปวง ฯ
----------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ ๑. พรหมสูตร ๒. อานันทสูตร ๓. สาริปุตตสูตร ๔. นิพพานสูตร
๕. หัตถกสูตร ๖. ทูตสูตร ๗. ราชสูตรที่ ๑ ๘. ราชสูตรที่ ๒
๙. สุขุมาลสูตร ๑๐. อธิปไตยสูตร ฯ
----------------จูฬวรรคที่ ๕
สัมมุขีสูตร
[๔๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเปนผูมีธรรม ๓ ประการ กุลบุตร
ผูมีศรัทธาจึงประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ศรัทธา ๑
ไทยธรรม ๑ ทักขิไณยบุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเปนผูมี ธรรม ๓
ประการนี้ กุลบุตรผูมีศรัทธาจึงประสบบุญเปนอันมาก ฯ
ฐานสูตร
[๔๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบบุคคลมีศรัทธาเลื่อมใสโดย
ฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ เปนผูใครที่จะเห็นทานผูมีศีล ๑ เปนผู
ใครที่จะฟงธรรม ๑ มีใจปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทิน มีจาคะอันสละแลว
มีฝามือชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในทานและการแจกจายทาน อยู

ครองเรือน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวาคนมีศรัทธาเลื่อมใสโดยฐานะ ๓
ประการนี้แล ฯ
บุคคลผูใครจะเห็นทานผูมีศีล ปรารถนาจะฟงพระสัทธรรม
ปราบปรามความตระหนี่อันเปนมลทินนั้นแล เรียกวาผูมี
ศรัทธา ฯ
ปจจยวัตตสูตร
[๔๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่พิจารณาเห็นอํานาจประโยชน ๓
ประการ ควรอยางยิ่งที่จะแสดงธรรมแกคนอืน่ ๆ อํานาจประโยชน ๓ ประการ
เปนไฉน คือ ผูแสดงธรรมรูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูฟงธรรมรูแจง
อรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูแ สดงธรรมและผูที่ฟงธรรมทั้งสองฝาย รูแจง
อรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่พิจารณาเห็นอํานาจ
ประโยชน ๓ ประการนี้แล ควรอยางยิ่งที่จะแสดงธรรมแกคนอื่นๆ ฯ
ปเรสสูตร
[๔๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุ ๓ ประการ เรื่องราวจึง
เปนไปได เหตุ ๓ ประการเปนไฉน คือ ผูแสดงธรรมรูแจงอรรถดวย รูแจง
ธรรมดวย ๑ ผูฟงธรรมรูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูแสดงธรรมและผู
ฟงธรรมทั้งสองฝาย รูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เหตุ ๓ ประการนี้แล เรื่องราวจึงเปนไปได ฯ
ปณฑิตสูตร
[๔๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ บัณฑิตไดบัญญัติ
ไว สัตบุรุษไดบัญญัติไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ทาน ๑ บรรพชา ๑
มาตาปตุอุปฏฐาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล บัณฑิตบัญญัติ
ไว สัตบุรุษบัญญัติไว ฯ
ทาน การไมเบียดเบียน ความสํารวม การฝกตน การบํารุง
มารดาและบิดา สัตบุรุษบัญญัติไว เหตุที่บัณฑิตเสพ เปน
เหตุของสัตบุรุษ ผูเปนคนดี เปนพรหมจารีบุคคล ผูที่เปน
อริยสมบูรณดวยทัศนะ ยอมคบโลกอันเกษม ฯ
ศีลสูตร
[๔๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตผูมีศีล เขาไปอาศัยบานหรือ
นิคมใดอยู มนุษยในบานหรือนิคมนั้น ยอมประสบบุญเปนอันมากดวยเหตุ ๓
ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ กาย ๑ วาจา ๑ ใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรพชิตผูมีศีล เขาไปอาศัยบานหรือนิคมใดอยู มนุษยในบานหรือนิคมนั้น ยอม
ประสบบุญเปนอันมากดวยเหตุ ๓ ประการนี้แล ฯ
สังขตสูตร

[๔๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขตลักษณะของสังขตธรรม ๓
ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเกิดขึ้นปรากฏ ๑ ความเสื่อมปรากฏ ๑
เมื่อตั้งอยูความแปรปรวนปรากฏ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขตลักษณะของสังขต*ธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ
อสังขตสูตร
[๔๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม ๓
ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ ไมปรากฏความเกิด ๑ ไมปรากฏความ
เสื่อม ๑ เมื่อตั้งอยูไมปรากฏความแปรปรวน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังขตลักษณะ
ของอสังขตธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ
ปพพตสูตร
[๔๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมแกนขนาดใหญๆ อาศัยขุนเขา
หิมวันต ยอมงอกงามดวยความเจริญ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ เจริญ
ดวยกิ่ง ใบแก และใบออน ๑ เจริญดวยเปลือก และกะเทาะ ๑ เจริญดวย
กะพี้และแกน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมแกนขนาดใหญๆ อาศัยขุนเขาหิมวันต
ยอมงอกงามดวยความเจริญ ๓ ประการนี้ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกัน คนภายในอาศัยพอบานแมเรือนผูมีศรัทธา ยอมเจริญดวยธรรมอัน
เปนเหตุเจริญ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ เจริญดวยศรัทธา ๑ เจริญดวย
ศีล ๑ เจริญดวยปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนภายในอาศัยพอบานแมเรือนผู
มีศรัทธา ยอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๓ ประการนี้แล ฯ
ภูเขาศิลามีอยูในปาใหญ หมูไมไดอาศัยภูเขานั้น เจริญงอก
งามเติบโตอยูในปา ฉันใด บรรดาบุตรภรรยา เผาพันธุ
อํามาตย หมูญาติและเหลาชนผูพึ่งพํานักเลี้ยงชีพ ตางอาศัย
พอบานแมเรือนผูมีศรัทธา ถึงพรอมดวยศีล เจริญอยู
ฉันนั้น ผูที่มีปญญาเปนเครื่องพิจารณาเห็นศีล จาคะและ
สุจริต ของพอบานแมเรือนผูมีศีลนั้นเขา ตางก็พากันทํา
ตาม บุคคลประพฤติธรรม คือ ทางที่ยังสัตวใหไปสุคติไว
ในโลกนี้แลว ยอมเปนผูเพลิดเพลิน สมประสงคที่นาใคร
บันเทิงอยูในเทวโลก ฯ
อาตัปปสูตร
[๔๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลควรทําความเพียรเครือ่ งเผากิเลส
ดวยเหตุ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือเพื่อความไมเกิดขึ้นแหงธรรมที่
เปนบาปอกุศลซึ่งยังไมเกิด ๑ เพื่อความเกิดขึ้นแหงธรรมที่เปนกุศลซึ่งยังไมเกิด ๑
เพื่ออดกลั้นทุกขเวทนาอันมีในสรีระซึ่งเกิดขึ้นแลว กลา แข็ง เผ็ดรอน ไมนา
ยินดี ไมนาชอบใจ อาจนําเอาชีวิตไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะวาภิกษุทําความ

เพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความไมเกิดขึ้นแหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งยังไมเกิด
เพื่อความเกิดขึ้นแหงธรรมที่เปนกุศลซึ่งยังไมเกิด เพื่ออดกลั้นทุกขเวทนาอันมีใน
สรีระซึ่งเกิดขึ้นแลว กลา แข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาชอบใจ อาจนําเอา
ชีวิตไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เราเรียกวา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มี
ปญญาเครื่องรักษาตน มีสติเพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ฯ
มหาโจรสูตร
[๔๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๓ ประการ
ยอมยองเบาบาง ปลนบาง ทําการลอมเรือนหลังเดียวแลวปลนบาง คอยดักชิงเอา
ที่ทางเปลี่ยวบาง องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรในโลกนี้
ยอมอาศัยที่อันขรุขระ ๑ ยอมอาศัยปาชัฏ ๑ ยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลัง ๑ ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ก็มหาโจรยอมอาศัยที่อันขรุขระอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจร
ในโลกนี้ ยอมอาศัยสถานที่อันไมไกลแมน้ํา หรือที่ที่ขรุขระแหงภูเขา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มหาโจรยอมอาศัยที่อันขรุขระอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มหาโจร
ยอมอาศัยปาชัฏอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรในโลกนี้ ยอมอาศัยชัฏหญา
บาง ชัฏตนไมบาง ริมตลิ่งบาง ราวไพรใหญบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจร
ยอมอาศัยปาชัฏอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มหาโจรยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลัง
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรในโลกนี้ ยอมอาศัยพระราชาหรือมหาอํามาตย
ของพระราชา เขาคิดอยางนี้วา ถาใครจักกลาวหาอะไรกะเรา พระราชาหรือ
มหาอํามาตยของพระราชาเหลานี้ จักชวยกันปกปดโทษของเรา แลววากลาว
อรรถคดี ดังนี้ ถาใครกลาวหาอะไรกะมหาโจรนั้นเขา พระราชาและมหาอํามาตย
ของพระราชาเหลานั้น ตางชวยกันปกปดโทษของมหาโจรนั้น แลววากลาว
อรรถคดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลังอยางนี้แล ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย มหาโจรผูประกอบดวยองค ๓ ประการนี้แล ยอมยองเบาบาง
ปลนบาง ทําการลอมเรือนหลังเดียวแลวปลนบาง คอยดักชิงเอาที่ทางเปลี่ยวบาง
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุผูลามกประกอบดวยธรรม ๓
ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย ประกอบดวยโทษ ถูก
วิญูชนติเตียน ทั้งจะประสบบาปเปนอันมากอีกดวย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกในธรรมวินัยนี้ ยอมอาศัยกรรมอันไมสม่ําเสมอ ๑
อาศัยปาชัฏ ๑ อาศัยบุคคลผูมีกําลัง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกยอมอาศัย
กรรมอันไมสม่ําเสมออยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกในธรรมวินยั นี้
ประกอบดวยกายกรรมอันไมสม่ําเสมอ ดวยวจีกรรมอันไมสม่ําเสมอ ดวยมโน*กรรมอันไมสม่ําเสมอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกยอมอาศัยกรรมอันไม
สม่ําเสมออยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผลู ามกอาศัยปาชัฏอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูลามกในธรรมวินัยนี้ เปนคนที่มีความเห็นผิด ประกอบดวย

อันตคาหิกทิฏฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกยอมอาศัยปาชัฏอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูลามกยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลังอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูลามกในธรรมวินัยนี้ ยอมอาศัยพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชา เธอ
คิดอยางนี้วา ถาใครจักวากลาวอะไรเรา พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชา
เหลานี้ จักชวยปกปดโทษของเราแลววากลาวคดี ดังนี้ ถาใครไดวากลาวอะไร
ภิกษุพวกลามกนั้น พระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเหลานั้น ตางก็ชวยกัน
ปกปดโทษของภิกษุนั้นไวแลววากลาวคดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกยอม
อาศัยบุคคลผูมีกําลังอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกประกอบดวยธรรม
๓ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย ประกอบดวยโทษ
ถูกวิญูชนติเตียน ทั้งจะประสบบาปมากอีกดวย ฯ
จบจูฬวรรคที่ ๕
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[๔๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พราหมณ
๒ คน เปนคนชรา แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแต
กําเนิด ไดชวนกันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมี*พระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกขาพระองคเปน
พราหมณชรา แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิด
แตมิไดสรางความดี มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปนที่ตานทานความขลาดไว
ขอพระโคดมผูเจริญ ทรงโอวาทสั่งสอนพวกขาพระองคถึงขอที่จะพึงเปนไปเพื่อ
ประโยชนและความสุขแกพวกขาพระองคสิ้นกาลนานเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรพราหมณ ที่แท พวกทานเปนคนชรา แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ
มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิด แตมิไดสรางความดี มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอัน
เปนที่ตานทานความขลาดไว ดูกรพราหมณ โลกนี้ถูกชรา พยาธิ มรณะ นํา

เขาไปอยูแล เมื่อโลกถูกชรา พยาธิ มรณะ นําเขาไปอยูเชนนี้ ความสํารวม
ทางกาย ความสํารวมทางวาจา ความสํารวมทางใจในโลกนี้ ยอมเปนที่ตานทาน
เปนที่เรน เปนเกาะ เปนที่พึ่ง เปนที่ยึดหนวงของเขาผูละไปแลว ฯ
ชีวิตถูกชรานําเขาไปใกลความมีอายุสั้น ผูท ี่ถูกชรานําเขาไป
ใกลแลว ยอมไมมีที่ตานทาน เมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยใน
ความตายนี้ ควรทําบุญทั้งหลายอันนําความสุขมาให ความ
สํารวมทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในโลกนี้ ยอม
เปนไปเพื่อความสุขแกผูที่ละโลกนี้ไปแลว ผูซึ่งสรางสมบุญ
ไวแตเมื่อยังมีชีวิตอยู ฯ
ชนสูตรที่ ๒
[๔๙๒] ครั้งนั้นแล พราหมณ ๒ คน เปนคนชรา แกเฒา ลวงกาล
ผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิด ไดชวนกันเขามาเฝาพระผูมี
พระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกขาพระองคเปนพราหมณชรา
แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิดแตมิไดสรางความดี
มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปนที่ตานทานความขลาดไว ขอพระโคดมผูเจริญ
ทรงโอวาทสั่งสอนถึงขอที่จะพึงเปนไปเพื่อประโยชน และความสุขแกพวก
ขาพระองคสิ้นกาลนานเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ พวกทานเปน
คนชรา แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิด
แตมิไดสรางความดี มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปนที่ตานทานความขลาดไว
ดูกรพราหมณ โลกนี้ถูกชรา พยาธิ มรณะแผดเผาแลว ดูกรพราหมณ เมื่อโลก
ถูกชรา พยาธิ มรณะแผดเผาแลวเชนนี้ ความสํารวมทางกาย ความสํารวมทาง
วาจา ความสํารวมทางใจในโลกนี้ ยอมเปนที่ตานทาน เปนที่เรนเปนเกาะ
เปนที่พึ่ง และเปนที่ยึดหนวงแกเขาผูละไปแลว ฯ
เมื่อเรือนถูกไฟไหม สิ่งของที่นําออกได ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนแกเขา สิ่งของที่ถูกไหมอยูในเรือนนั้น หาเปนไป
เพื่อประโยชนแกเขาไม ฉันใด เมื่อโลกถูกชราและมรณะ
แผดเผาแลว ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลควรนําเอาออกมาดวย
การใหทาน สิ่งที่ใหไปแลว ยอมเปนอันบุคคลนําออกมาดี
แลว ความสํารวมทางกาย ทางวาจา และทางใจในโลกนี้
ยอมเปนไปเพื่อความสุขแกผูที่ละโลกนี้ไป ผูซึ่งไดสรางสม
บุญไวแตเมื่อยังมีชีวิตอยู ฯ
พราหมณสูตร
[๔๙๓] ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่

ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคยอมตรัสวา ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง
ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ดวยเหตุเพียง
เทาไรหนอแล ธรรมจึงเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบ
ดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูพึงรูเฉพาะตน พระผูมี*พระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูกราคะครอบงํา มีจิตอัน
ราคะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียน
คนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง และคนอื่นทั้งสองฝายบาง ยอมเสวย
ทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง เมื่อละราคะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อ
จะเบียดเบียนตนเองเลย ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อ
จะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไป
ทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะนี้แล ธรรมยอมเปนคุณชาติอัน
ผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ บุคคลผูโกรธ ถูกโทสะครอบงํา มีจิต
อันโทสะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียน
คนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝายบาง ยอมเสวยทุกข
โทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง เมื่อละโทสะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะ
เบียดเบียนตนเองเลย ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อ
จะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไป
ทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะนี้แล ธรรมยอมเปนคุณชาติอัน
ผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ บุคคลผูหลงถูกความหลงครอบงํา มี
จิตอันความหลงกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อ
เบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝายบาง
ยอมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง เมื่อละโมหะไดเด็ดขาดแลว ยอมไม
คิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลย ยอมไมคดิ แมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอม
ไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัส
ที่เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะนี้แล ธรรมยอมเปน
คุณชาติอันผูไดบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอม
เขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พราหมณนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของ
ที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยหวังวา
คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ (พรอมทั้ง
บุตร ภริยา บริษัท และอํามาตย) ขอถึงพระองคกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ

เปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
ปริพาชกสูตร
[๔๙๔] ครั้งนั้นแล พราหมณปริพาชกคนหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองค
ยอมตรัสวา ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง
ดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ธรรมจึงเปนคุณชาติ
อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา
อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ บุคคลผู
กําหนัด ถูกราคะครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียน
ตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและ
คนอื่นทั้งสองฝายบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง เมื่อละราคะ
ไดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลย ยอมไมคดิ แมเพื่อจะเบียด*เบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝาย ยอม
ไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูกราคะ
ครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมประพฤติ
ทุจริตดวยวาจา ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ เมื่อละราคะไดเด็ดขาดแลว ยอมไม
ประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมไมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมไมประพฤติทุจริต
ดวยใจ ดูกรพราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูกราคะครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุม
แลว แมประโยชนของตนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนของคนอืน่
ก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนทั้งสองฝายก็ไมรูชัดตามความเปนจริง
เมื่อละราคะไดเด็ดขาดแลว แมประโยชนของตนก็รูชัดตามความเปนจริง แม
ประโยชนของคนอื่นก็รูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนทั้งสองฝายก็รูชดั ตาม
ความเปนจริง ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะนี้แล ธรรมยอมเปน
คุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ บุคคลที่โกรธ ฯลฯ ดูกร
พราหมณ บุคคลผูหลง ถูกโมหะครอบงํา มีจิตอันโมหะกลุมรุมแลว ยอมคิด
เพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียด*เบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝายบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง
เมื่อละโมหะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลย ยอม
ไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคน
อื่นทั้งสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ บุคคล
ผูหลง ถูกโมหะครอบงํา มีจิตอันโมหะกลุมรุมแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย
ยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ เมือ่ ละโมหะไดเด็ดขาด
แลว ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมไมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมไม

ประพฤติทุจริตดวยใจ ดูกรพราหมณ บุคคลผูหลง ถูกโมหะครอบงํา มีจิตอัน
โมหะกลุมรุมแลว แมประโยชนของตนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชน
ของคนอื่นก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนทั้งสองฝายก็ไมรูชัดตามความ
เปนจริง เมื่อละโมหะไดเด็ดขาดแลว แมประโยชนของตนก็รูชัดตามความเปน
จริง แมประโยชนของคนอื่นก็รูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนทั้งสองฝาย
ก็รูชัดตามความเปนจริง ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะนี้แล ธรรมยอม
เปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู
ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พราหมณปริพาชกนั้นกราบทูลวา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดม
โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้
เปนตนไป ฯ
นิพพุตสูตร
[๔๙๕] ครั้งนั้นแล ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองค
ยอมตรัสวา นิพพานอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง นิพพานอันผูไดบรรลุจะพึงเห็น
เอง ดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล นิพพานจึงเปน
คุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควร
นอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ
บุคคลผูกําหนัด อันราคะครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียด*เบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง
และคนอื่นทั้งสองฝายบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง เมื่อละราคะ
ไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเอง ยอมไมคิดแมเพื่อจะ
เบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝาย
ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมา
ฉะนี้แล นิพพานยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ
บุคคลผูโกรธ ฯลฯ ดูกรพราหมณ บุคคลผูหลง อันโมหะครอบงํา มีจิตอัน
โมหะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพือ่ เบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียน
คนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝายบาง ยอมเสวย
ทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง เมื่อละโมหะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อ
จะเบียดเบียนตนเอง ยอมไมคดิ แมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิด
แมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัส
ที่เปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะนี้แล นิพพานยอมเปน
คุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ ในเมื่อบุคคลนี้เสวยธรรม
เปนที่สิ้นราคะอันไมมีสวนเหลือ เสวยธรรมเปนที่สิ้นโทสะอันไมมีสวนเหลือ

เสวยธรรมเปนที่สิ้นโมหะอันไมมีสวนเหลือ นิพพานยอมเปนคุณชาติอันผูได
บรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อัน
วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังไดกลาวมาแลวแล ฯ
ชานุสโสณีพราหมณนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยหวังวาคนมีจักษุ
จักเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ [พรอมดวยบุตร ภริยา
บริษัทและอํามาตย] ขอถึงพระองคกับทั้งพระธรรม และพระภิกษุสงฆเปนสรณะ
ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
ปโลภสูตร
[๔๙๖] ครั้งนั้นแล พราหมณมหาศาลคนหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับ
มาตอบุรพพราหมณผูเฒาผูแก ผูเปนอาจารยและปาจารยกลาวไววา ไดยินวา แตกอน
โลกนี้ ยอมหนาแนนดวยหมูม นุษย เหมือนอเวจีมหานรก บานนิคมชนบท
และราชธานี มีทุกระยะไกบินตก ดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ
เปนปจจัยเครื่องทําใหมนุษยทุกวันนี้หมดไป ปรากฏวามีนอย แมบานก็ไมเปน
บาน แมนิคมก็ไมเปนนิคม แมนครก็ไมเปนนคร แมชนบทก็ไมเปนชนบท
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ทุกวันนี้ มนุษยกําหนัดแลวดวยความ
กําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสม่ําเสมอครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรม
มนุษยเหลานั้นกําหนัดแลวดวยความกําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสม่ําเสมอ
ครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรม ตางก็ฉวยศาตราอันคมเขาฆาฟนกันและกัน
เพราะฉะนั้น มนุษยจึงลมตายเสียเปนอันมาก ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปน
เหตุเปนปจจัยเครื่องทําใหมนุษยทุกวันนี้หมดไป ปรากฏวามีนอย แมบานก็ไมเปน
บาน แมนิคมก็ไมเปนนิคม แมนครก็ไมเปนนคร แมชนบทก็ไมเปนชนบท ฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ มนุษยกําหนัดแลวดวยความ
กําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสม่ําเสมอครอบงํา ประกอบดวยมิจฉาธรรม
เมื่อมนุษยเหลานั้นกําหนัดแลวดวยความกําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสม่ํา
เสมอครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรม ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ฉะนั้น จึงเกิด
ทุพภิกขภัย ขาวกลาเสีย เปนเพลี้ย ไมใหผล เพราะเหตุนั้นมนุษยจึงลมตายเสีย
เปนอันมาก ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องทําใหมนุษยทุก
วันนี้หมดไป ปรากฏวามีนอย แมบานก็ไมเปนบาน แมนิคมก็ไมเปนนิคม แม
นครก็ไมเปนนคร แมชนบทก็ไมเปนชนบท ฯ

ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ มนุษยกําหนัดแลวดวยความ
กําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสม่ําเสมอครอบงํา ประกอบดวยมิจฉาธรรม
เมื่อมนุษยเหลานั้นกําหนัดแลวดวยความกําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสม่ําเสมอ
ครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรม พวกยักษปลอยอมนุษยทรี่ ายกาจลงไว เพราะ
ฉะนั้น มนุษยจึงลมตายเสียเปนอันมาก ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องทําใหมนุษยทุกวันนี้หมดไป ปรากฏวามีนอย แมบานก็ไมเปนบาน แมนิคม
ก็ไมเปนนิคม แมนครก็ไมเปนนคร แมชนบทก็ไมเปนชนบท ฯ
พราหมณมหาศาลนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปน
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
ชัปปสูตร
[๔๙๗] ครั้งนั้นแล ปริพาชกผูวัจฉโคตรไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว นั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา พระสมณโคดมตรัสวา พึงใหทานแกเราคน
เดียว ไมควรใหแกคนอื่นๆ พึงใหแกสาวกของเรานี้แหละ ไมควรใหทานแก
สาวกของคนอื่นๆ ทานที่ใหแกเราเทานั้นมีผลมาก ที่ใหแกคนอื่นๆ หามี
ผลมากไม ทานที่ใหแกสาวกของเราเทานั้น มีผลมาก ที่ใหแกสาวกของคน
อื่นๆ หามีผลมากไม ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชนเหลาใดไดกลาวไวเชนนี้
พระสมณโคดมตรัสวา พึงใหทานแกเราคนเดียว ไมควรใหแกคนอื่นๆ พึงให
ทานแกสาวกของเรานี่แหละ ไมควรใหแกสาวกของคนอื่น ทานที่ใหแกเราเทา
นั้นมีผลมาก ที่ใหแกคนอื่นหามีผลมากไม ทานที่ใหแกสาวกของเราเทานั้นมีผล
มาก ที่ใหแกสาวกของคนอื่นหามีผลไม ดังนี้ ชนเหลานั้นชื่อวาพูดตามที่ทาน
พระโคดมตรัส ไมพูดตูทานพระโคดมดวยคําไมเปนจริง และชื่อวาพยากรณ
ธรรมสมควรแกธรรม อนึง่ การคลอยตามคําพูดที่ชอบธรรมไรๆ ยอมไมมาถึง
ฐานะที่นาติเตียนแหละหรือ เพราะขาพระองคไมประสงคที่จะพูดตูทานพระโคดม
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรวัจฉะ ผูใดพูดวา พระสมณโคดมตรัสวา พึงให
ทานแกเราคนเดียว ฯลฯ ทานที่ใหแกสาวกของคนอื่นๆ หามีผลมากไม ดังนี้
ผูนั้นชื่อวาไมพูดตามที่เราพูด ทั้งกลาวตูเราดวยคําอันไมดี ไมเปนจริง ดูกรวัจฉะ
ผูใดแลหามผูอื่นซึ่งใหทานอยู ผูนั้นชื่อวายอมกระทําอันตรายแกวัตถุ ๓ อยาง
เปนโจรดักปลนวัตถุ ๓ อยาง วัตถุ ๓ อยางเปนไฉน คือ ยอมทําอันตรายแกบุญ
ของทายก ๑ ยอมทําอันตรายแกลาภของปฏิคาหก ๑ ตนของบุคคลนั้น ยอมเปน
อันถูกกําจัดและถูกทําลายกอนทีเดียวแล ๑ ดูกรวัจฉะ ผูใดแลหามผูอื่นซึ่งให
ทานอยู ผูนั้นชื่อวายอมทําอันตรายแกวัตถุ ๓ อยาง เปนโจรดักปลนวัตถุ ๓ อยางนี้

ดูกรวัจฉะ ก็เราพูดเชนนี้วาผูใดสาดน้ําลางภาชนะ หรือน้ําลางขันไป แม
ที่สัตวซึ่งอาศัยอยูที่บอน้ําคลํา หรือที่บอโสโครกขางประตูบานดวยตั้งใจวา
สัตวที่อาศัยอยูในที่นั้นจงยังอัตภาพใหเปนไปดวยสิ่งนั้นเถิด ดังนี้ ดูกรวัจฉะ
เรากลาวกรรมซึ่งมีการลาดน้ําลางภาชนะนั้นเปนเหตุวา เปนที่มาแหงบุญ จะปวย
กลาวไปไยถึงในสัตวมนุษยเลา ดูกรวัจฉะ อีกประการหนึ่ง เรายอม
กลาววา ทานที่ใหแกทานผูมีศีลมีผลมาก ที่ใหในคนทุศีล หาเหมือน
เชนนั้นไม ทั้งทานผูมีศีลนั้นเปนผูละองค ๕ ไดแลว ประกอบดวยองค ๕
ละองค ๕ เหลาไหนได คือ ละกามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑
อุทธัจจกุกกุจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑ ทานผูมีศีลละองค ๕ นี้ไดแลว ประกอบดวย
องค ๕ เปนไฉน คือ ประกอบดวยศีลขันธที่เปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบ
ดวยสมาธิขันธที่เปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยปญญาขันธที่เปนของพระ
อเสขะ ๑ ประกอบดวยวิมุตติขันธที่เปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวย
วิมุตติญาณทัสสนขันธที่เปนของพระอเสขะ ๑ ทานผูมีศีลประกอบดวยองค ๕ นี้
เรากลาววา ทานที่ใหในทานที่ละองค ๕ ได ประกอบดวยองค ๕ ดังกลาวมา
มีผลมาก ฯ
โคอุสุภะที่เขาฝกแลว นําธุระไป สมบูรณดวยกําลัง ประ
กอบดวยเชาวอันดี จะเกิดในสีสรรชนิดใดๆ คือ สีดํา
สีขาว สีแดง สีเขียว สีดาง สีตามธรรมชาติของตน
สีเหมือนโคธรรมดา หรือสีเหมือนนกพิลาปก็ดี ชนทั้งหลาย
ยอมเทียมมันเขาในแอก ไมตองใฝคํานึงถึงสีสรรของมัน
ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้นเหมือนกัน ผูที่ฝกตนดีแลว
มีวัตรเรียบรอย ตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล พูดแต
คําสัตย มีใจประกอบดวยหิริ ละชาติ และมรณะได มี
พรหมจรรยบริบูรณ ปลงภาระลงแลว พนกิเลส ทํากิจเสร็จ
แลว หมดอาสวะ รูจบธรรมทุกอยาง ดับสนิทแลวเพราะ
ไมถือมั่น ยอมจะเกิดไดในสัญชาติอยางใดอยางหนึ่ง ใน
บรรดาสัญชาติเหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คน
จัณฑาลและคนเทขยะมูลฝอย ในเขตที่ปราศจากธุลีนั้นแล
ทักษิณายอมมีผลมาก สวนคนพาล ไมรูแจง ทรามปญญา
มิไดสดับตรับฟง ยอมพากันใหทานในภายนอก ไมเขาไปหา
สัตบุรุษ ก็ศรัทธาของผูที่เขาไปหาสัตบุรุษ ผูมีปญญา
ยกยองกันวาเปนปราชญ หยั่งรากลงตัง้ มั่นในพระสุคต และ
เขาเหลานั้นยอมพากันไปเทวโลก หรือมิฉะนั้นก็เกิดในสกุล
ในโลกนี้ บัณฑิตยอมบรรลุนิพพานไดโดยลําดับ ฯ

ติกรรณสูตร
[๔๙๘] ครั้งนั้นแล ติกรรณพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
แลว นั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพูดสรรเสริญคุณของพราหมณผูได
วิชชาเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาควา พราหมณผูไดวิชชา ๓ เปนอยางนี้
พราหมณผูไดวิชชา ๓ เปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรพราหมณ พวก
พราหมณยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางไร ฯ
ติ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณในโลกนี้ เปนอุภโตสุชาติ ขาง
ฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิสะอาดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรษุ
ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบ
ไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกฏภะ พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีร
อิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีร
โลกายตะ และตําราทายมหาปุริสลักษณะ ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกพราหมณ
ยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางนี้แล ฯ
พ. ดูกรพราหมณ พราหมณทั้งหลายบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยาง
หนึ่ง ก็แหละผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอีกอยางหนึ่ง ฯ
ติ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัย ยอมมีอยางไร
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระองคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามที่ผูได
วิชชา ๓ มีในอริยวินยั ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ถากระนั้นจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ติกรรณ
พราหมณทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกรพราหมณ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน
มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหง
จิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย
นามกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์
อยู ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพ
นิวาสานุสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ ระลึก
ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติ
บาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอัน

มากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ใน
ภพโนนเรามีชอื่ อยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผวิ พรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวย
สุขเสวยทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไปเกิดใน
ภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผวิ พรรณอยางนี้
มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติ
จากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ วิชชาขอแรกเปนอันเธอได
บรรลุแลว ดังนี้ อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดขึ้น ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดขึ้น
เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและ
อุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มี
ผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของ
มนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกาย
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการทํา
ดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อแตกกายตายไป ตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระ
อริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อแตกกายตายไป
ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้
วิชชาขอที่สอง ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้ อวิชชาสูญไป วิชชา
เกิดขึ้น ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดขึ้น เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไม
ประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ
บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น
ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความ
เปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้
อาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ
เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจาก
อวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี วิชชาขอที่สาม ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้ อวิชชาสูญไป
วิชชาเกิดขึ้น ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดขึ้น เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไม
ประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ฯ

จิตของพระโคดมองคใดซึ่งมีศีลไมลุมๆ ดอนๆ มีปญญา
และมีความเพงพินิจ เปนจิตมีความชํานาญ เปนเอกัคคตา
เปนสมาธิดีแลว พระโคดมพระองคนั้นแลบัณฑิตกลาววา
บรรเทาความมืดได เปนนักปราชญ ไดวิชชา ๓ ละทิ้งมัจจุ
เกื้อกูลแกเทวดาและมนุษย ละบาปธรรมเสียไดทุกอยาง
สาวกทั้งหลายยอมนมัสการพระโคดมพระองคนั้น ผูสมบูรณ
ดวยวิชชา ๓ ไมหลงใหลอยู ผูตื่นแลว มีสรีระเปนครั้งสุดทาย
ผูใดตรัสรูปุพเพนิวาสญาณ เห็นทั้งสวรรคทั้งอบาย บรรลุถึง
ธรรมเปนที่สิ้นชาติ เปนมุนีผูอยูจบพรหมจรรย เพราะรูดวย
ปญญาอันยิ่ง เปนพราหมณผูไดวิชชา ๓ โดยวิชชา ๓ นี้
เรากลาวผูนั้นวาไดวิชชา ๓ เรายอมไมกลาวถึงคนอืน่ ตามถอย
คําที่คนอื่นกลาววาไดวชิ ชา ๓ ฯ
ดูกรพราหมณ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางนี้แล ฯ
ติ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณเปนอยาง
หนึ่ง ก็แหละผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางหนึ่ง ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณ ไมถึงสวนที่ ๑๖ ซึ่งจําแนกไป ๑๖ ครั้งของผูได
วิชชา ๓ ในอริยวินัยนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ
ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จํา
เดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
ชานุสโสณีสูตร
[๔๙๙] ครั้งนั้นแล ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูใดมียัญสิ่ง
ที่พึงใหดวยศรัทธา อาหารที่จะพึงใหแกคนอื่น หรือไทยธรรม ผูนั้นควรให
ทานในพราหมณผูไดวิชชา ๓ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรพราหมณ ก็พราหมณ
ทั้งหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางไร
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณในโลกนี้ เปนอุภโตสุชาติ ทั้ง
ขางฝายมารดาและฝายบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิ สะอาดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ
ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบ
ไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกฏภะ พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีร
อิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีร
โลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พราหมณ
ทั้งหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางนี้แล ฯ
พ. ดูกรพราหมณ พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓
อยางหนึ่ง ก็แหละผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางหนึ่ง ฯ

ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัย ยอมมีอยางไร
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระองคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามที่ผูได
วิชชา ๓ มีในอริยวินยั ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ถากระนั้นจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ชานุสโสณีพราหมณทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสวา ดูกร*พราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานอยู ภิกษุนั้น
เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากกิเลส ออน ควรแกการงาน
ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ
เธอยอมระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก ฯลฯ วิชชาขอแรกเปนอันเธอได
บรรลุแลว ดังนี้ อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดขึ้น ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดขึ้น
เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน มั่นคง ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติ
ของสัตวทั้งหลาย เธอยอมเห็นหมูสัตว ฯลฯ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของ
มนุษย วิชชาขอที่สองยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้ อวิชชาสูญไป วิชชา
เกิดขึ้น ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดขึ้น เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไมประมาท
มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์
ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่น
ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับอาสวะ เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจาก
ภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูว าหลุดพนแลว
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี วิชชาขอที่สาม ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังนี้
อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดขึ้น ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดขึ้น เชนเดียวกันกับ
ของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ฯ
ผูใดสมบูรณดวยศีลวัตร สงตนไปแลว มีจิตเปนสมาธิ
ผูใดมีจิตมีความชํานาญ เปนเอกัคคตา ตั้งมั่นดีแลว ผูใด
ตรัสรูปุพเพนิวาสญาณ เห็นสวรรคและอบาย บรรลุถึงธรรม
เปนที่สิ้นไปแหงชาติเปนมุนีผูอยูจบพรหมจรรย เพราะรูดวย
ปญญาอันยิ่ง และเปนพราหมณผูไดวชิ ชา ๓ เรายอมไม
กลาวถึงคนอื่นตามถอยคําที่คนอื่นกลาววาไดวิชชา ๓ ฯ
ดูกรพราหมณ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางนี้แล ฯ
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณเปนอยาง

หนึ่ง ก็แหละผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางหนึ่ง ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณไมถึงสวนที่ ๑๖ ซึ่งจําแนกเปน ๑๖ ครั้ง ของผู
ไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอด
ชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
สังคารวสูตร
[๕๐๐] ครั้งนั้นแล สังคารวพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผู
เจริญ พวกขาพระองคชื่อวาพราหมณ ยอมบูชายัญเองบาง ใหคนอื่นบูชาบาง
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในบรรดาบุคคลเหลานั้น ผูที่บูชายัญเองและผูที่ใชให
คนอื่นบูชาทุกคน ชื่อวาเปนผูปฏิบัติปฏิปทาเปนเหตุใหเกิดบุญ อันมียัญเปนเหตุ
ซึ่งมีกําเนิดแตสรีระเปนอันมาก อนึ่ง ผูใดออกจากสกุลใด บวชเปนบรรพชิต
ฝกแตคนเดียว ทําตนใหสงบแตคนเดียว ทําตนใหดับไปแตคนเดียว เมื่อเปน
เชนนี้ ผูนั้นชื่อวามีปฏิปทาเปนเหตุใหเกิดบุญอันมีบรรพชาเปนเหตุ ซึ่งมีกําเนิด
แตสรีระอันเดียว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถากระนั้นเราจักขอถาม
ทานในขอนี้ ทานจงเฉลยปญหานั้นตามที่ทานเห็นควร ดูกรพราหมณ ทานจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก
เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้นไดตรัสไวอยางนีว้ า เราดําเนินไปแลวตามมรรคนี้ ตามปฏิปทานี้ ทําธรรม
อันยอดเยีย่ มซึง่ เปนที่สุดแหงพรหมจรรย ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว
สอนประชาชนใหรูตาม มาเถิด ถึงทานทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอาการที่ทานทั้งหลาย
ปฏิบัติไดแลว ก็จักทําธรรมอันยอดเยี่ยมซึง่ เปนที่สุดแหงพรหมจรรยใหแจงชัด
ดวยปญญาอันยิ่งของตนแลว เขาถึงอยู พระศาสดาพระองคนี้ทรงแสดงธรรมไว
ดังนี้ ทั้งผูอื่นตางปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ก็ผูแสดงและผูปฏิบัตินั้น มีมาก
กวารอย มีมากกวาพัน มีมากกวาแสน ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน เมื่อเปนดังที่ไดกลาวมาแลวนี้ ปุญปฏิปทาซึ่งมีบรรพชาเปนเหตุนั้น
ยอมจะมีกําเนิดแตสรีระเดียว หรือมีกําเนิดแตสรีระเปนอันมาก ฯ
สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนดังตรัสมาฉะนี้ ปุญปฏิปทาที่
มีบรรพชาเปนเหตุนี้ ยอมมีกําเนิดแตสรีระเปนอันมาก ฯ
เมื่อสังคารวพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดถามสังคารว
พราหมณวา ดูกรพราหมณ บรรดาปฏิปทา ๒ อยางนี้ ทานชอบใจปฏิปทาอยางไหน

ซึ่งมีความตองการนอยกวา มีความริเริ่มนอยกวา แตวามีผลและอานิสงสมากมาย
เมื่อทานพระอานนทถามอยางนี้ สังคารวพราหมณไดกลาววา ทานพระโคดมฉันใด
ทานพระอานนทก็ฉันนั้น ทานทั้ง ๒ นี้ เราควรบูชา เราควรสรรเสริญ แมครั้ง
ที่ ๒ ทานพระอานนทไดถามวา ดูกรพราหมณ เรามิไดถามทานอยางนี้วา ทาน
ควรบูชาใคร หรือวาทานควรสรรเสริญใคร แตเราถามทานอยางนี้วา ดูกรพราหมณ
บรรดาปฏิปทา ๒ อยางนี้ ทานชอบปฏิปทาอยางไหน ซึ่งมีความตองการนอยกวา
มีความริเริ่มนอยกวา แตวามีผลและอานิสงสมากมาย ถึงครั้งที่ ๒ สังคารวพราหมณ
ก็ไดกลาววา ทานพระโคดมฉันใด ทานพระอานนทก็ฉันนั้น ทานทั้ง ๒ นี้ เรา
ควรบูชา เราควรสรรเสริญ แมครั้งที่ ๓ ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกร*พราหมณ เรามิไดถามทานอยางนี้วา ทานควรบูชาใคร ทานควรสรรเสริญใคร
แตเราถามทานอยางนี้วา ดูกรพราหมณ บรรดาปฏิปทา ๒ อยางนี้ ทานชอบ
ปฏิปทาอยางไหน ซึ่งมีความตองการนอยกวา มีความริเริ่มนอยกวา แตวามีผลและ
อานิสงสมากมาย ถึงครั้งที่ ๓ สังคารวพราหมณก็ไดกลาววา ทานพระโคดมฉันใด
ทานพระอานนทก็ฉันนั้น ทานทั้ง ๒ นี้ เราควรบูชา เราควรสรรเสริญ ลําดับ
นั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงดําริวา สังคารวพราหมณถูกอานนทถามปญหาที่
ชอบแลว นิ่งเสีย ไมเฉลยถึง ๓ ครั้งแล ถากระไร เราควรจะชวยเหลือ จึงได
ตรัสถามสังคารวพราหมณวา ดูกรพราหมณ วันนี้ พวกที่มานั่งประชุมกันใน
ราชบริษัทในราชสํานัก ไดพูดสนทนากันขึ้นในระหวางวาอยางไร สังคารวพราหมณ
กราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ วันนี้ พวกที่มานั่งประชุมกันในราชบริษัท
ในราชสํานัก ไดพูดสนทนากันขึ้นในระหวางวา เขาวาเมื่อกอนภิกษุที่แสดงอิทธิ*ปาฏิหาริยไดมีนอยมาก และอุตริมนุษยธรรมมีมากมาย ทุกวันนี้ ภิกษุที่แสดง
ปาฏิหาริยไดมีมากมาย และอุตริมนุษยธรรมมีนอยมาก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ทุกวันนี้ พวกที่มานั่งประชุมกันในราชบริษัทในราชสํานักไดพูดสนทนากันขึ้นใน
ระหวางวาดังนี้แล ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ปาฏิหาริย ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ อิทธิ*ปาฏิหาริย ฤทธิ์เปนอัศจรรย ๑ อาเทสนาปาฏิหาริย ดักใจเปนอัศจรรย ๑
อนุสาสนีปาฏิหาริย คําสอนเปนอัศจรรย ๑ ดูกรพราหมณ ก็อิทธิปาฏิหาริยเปนไฉน
ดูกรพราหมณ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก คือ
คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําให
หายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลง
แมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนดินก็ได เหาะไป
ในไปอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก
ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรพราหมณ นี้เรียก
วา อิทธิปาฏิหาริย

ดูกรพราหมณ ก็อาเทสนาปาฏิหาริยเปนไฉน ดูกรพราหมณ ภิกษุบาง
รูปในธรรมวินยั นี้ พูดดักใจไดโดยนิมิตวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทาน
เปนแมดวยประการฉะนี้ จิตของทานเปนแมดวยประการฉะนี้วา ถึงหากเธอจะ
พูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําที่เธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่นไปไม
ดูกรพราหมณ ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจโดยนิมิตไมไดเลย ก็แต
วาพอไดยินเสียงมนุษย อมนุษย หรือเทวดาเขาแลว ยอมพูดดักใจไดวา ใจของ
ทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนแมดวยประการฉะนี้ จิตของทานเปนแมดวย
ประการฉะนี้ ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําที่เธอพูดนั้นก็เปน
เชนนั้น หาเปนอยางอื่นไม ดูกรพราหมณ ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจ
โดยนิมิตไมไดเลย ถึงไดยินเสียงมนุษย อมนุษย หรือเทวดาเขาแลว ก็พูด
ดักใจไมไดเลย แตวาพอไดยินเสียงวิตกวิจารของบุคคลผูตรึกตรองเขาแลว ยอม
พูดดักใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนแมดวยประการฉะนี้ จิต
ของทานเปนแมดวยประการฉะนี้ ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําที่
เธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่นไปไม ดูกรพราหมณ ก็ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินยั นี้ พูดดักใจโดยนิมติ ไมไดเลย ถึงไดยินเสียงมนุษย อมนุษยหรือเทวดา
เขาแลว ก็พูดดักใจไมได ถึงไดยินเสียงวิตกวิจารของบุคคลผูตรึกตรองเขาแลว
ก็พูดดักใจไมได ก็แตวา กําหนดรูใจของผูที่เขาสมาธิ อันไมมีวิตกวิจาร ดวยใจ
ของตนวา ทานผูนี้ตั้งมโนสังขารไวดวยประการใด จักตรึกวิตกชื่อโนนในลําดับจิต
นี้ดวยประการนั้น ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําที่เธอพูดนั้นก็
เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่นไปไม ดูกรพราหมณ นี้เรียกวาอาเทสนาปาฏิหาริย ฯ
ดูกรพราหมณ ก็อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน ดูกรพราหมณ ภิกษุบางรูป
ในธรรมวินัยนี้ พร่ําสอนอยูอ ยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยาไดตรึกอยางนี้ จง
มนสิการอยางนี้ อยาไดมนสิการอยางนี้ จงละสิ่งนี้ จงเขาถึงสิ่งนี้อยู ดูกรพราหมณ
นี้เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย ดูกรพราหมณ ปาฏิหาริย ๓ อยางนี้แล ดูกรพราหมณ
บรรดาปาฏิหาริยทั้ง ๓ อยางนี้ ทานชอบปาฏิหาริยอยางไหน ซึ่งงามกวาและ
ประณีตกวา ฯ
สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ บรรดาปาฏิหาริย ๓ อยางนั้น ปาฏิหาริยที่
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดังนี้นั้น
ผูใดแสดงอิทธิปาฏิหาริยนี้ได แสดงฤทธิ์เปนอันมาก ผูนั้นยอมชอบใจปาฏิหาริยนั้น
ปาฏิหาริยที่ผูใดแสดงได และเปนของผูนั้นนี้ ยอมปรากฏแกขาพระองค เหมือน
กับรูปลวง ปาฏิหาริยที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดักใจไดยินโดยนิมิตวา ใจ
ของทานเปนเชนนี้ ใจของทานเปนแมดวยประการฉะนี้ จิตของทานเปนแมดวย
ประการฉะนี้ ถึงเธอจะพูดดักใจกะชนเปนอันมากก็ดี คําที่เธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น
หาเปนอยางอืน่ ไม ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจ

โดยนิมิตไมไดเลย ... แตวาพอไดยินเสียงมนุษย อมนุษยหรือเทวดาเขาแลว
ก็พูดดักใจได ... แมวาไดยินเสียงมนุษย อมนุษย หรือเทวดาเขาแลว พูดดักใจ
ไมได แตวาไดยินเสียงวิตกวิจารของบุคคลผูตรึกตรองเขาแลว ก็พูดดักใจได ...
ถึงไดยินเสียงวิตกวิจารของบุคคลผูตรึกตรองเขาแลว ก็พูดดักใจไมได แตวา
กําหนดรูใจของผูอื่นที่เขาสมาธิ อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของตนวา ทานผูนี้ตั้ง
มโนสังขารดวยประการใด จักตรึกวิตกชื่อโนนในลําดับจิตนี้ดวยประการนั้น ถึงหาก
เธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําที่เธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่น
ไปไม ผูใดแสดงปาฏิหาริยนี้ได ผูนั้นยอมชอบใจปาฏิหาริยนั้น ปาฏิหาริยที่ผูใด
แสดงได และเปนของผูนั้นนี้ ยอมปรากฏแกขาพระองคเหมือนกับรูปลวง
ขาแตพระโคดมผูเจริญ บรรดาปาฏิหาริยทั้ง ๓ อยางนี้ ปาฏิหาริยที่ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินยั นี้ พร่ําสอนอยูอยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยาไดตรึกอยางนี้ จงมนสิการ
อยางนี้ อยาไดมนสิการอยางนี้ จงละสิ่งนี้เสีย จงเขาถึงสิ่งนีอ้ ยู ควรแกขา*พระองค ทั้งดีกวาและประณีตกวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมี
ที่ทานพระโคดมตรัสดีแลว และขาพระองคจะจําไววา ทานพระโคดมประกอบ
ดวยปาฏิหาริย ๓ อยางนี้ เพราะทานพระโคดมแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก ฯลฯ ใช
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เพราะทานพระโคดมกําหนดรูใจของผูที่เขา
สมาธิ อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของพระองควา ทานผูนี้ตั้งมโนสังขารไวดวยประ
การใด จักตรึกวิตกชื่อโนนในลําดับจิตนี้ดวยประการนั้น เพราะทานพระโคดมทรง
พร่ําสอนอยูอ ยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยาไดตรึกอยางนี้ จงมนสิการอยางนี้ อยา
มนสิการอยางนี้ จงละสิ่งนี้เสีย จงเขาถึงสิ่งนีอ้ ยู ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ทานไดกลาววาจาที่ควรนําไปใกลเราแนแทเทียวแล
เออก็เราจักพยากรณแกทานวา เพราะเราแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก ฯลฯ ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรพราหมณ เพราะเรากําหนดรูใจของผูท ี่เขา
สมาธิ อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของตนวา ทานผูนี้ตั้งมโนสังขารไวดวยประการใด
จักตรึกวิตกชื่อโนนในลําดับจิตนี้ดวยประการนั้น เพราะเราพร่ําสอนอยูอยางนี้วา
จงตรึกอยางนี้ อยาตรึกอยางนี้ จงมนสิการอยางนี้ อยามนสิการอยางนี้ จงละสิ่ง
นี้เสีย จงเขาถึงสิ่งนี้อยู ฯ
สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็แมภิกษุอื่นรูปหนึ่งผูประกอบดวยปาฏิหาริย ๓
อยางนี้ นอกจากทานพระโคดม มีอยูหรือ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ไมใชมีรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย
ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย ที่แทภิกษุผูประกอบดวยปาฏิหาริย ๓ อยางนี้ มีอยู
มากมายทีเดียว ฯ
สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็บัดนี้ ภิกษุเหลานั้นอยูไหน ฯ
พ. ดูกรพราหมณ อยูในหมูภิกษุนี้เองแหละ ฯ

สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดย
อเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผู
หลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูป ฉะนั้น
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับทั้งพระธรรมและ
พระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผู
ถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบพราหมณวรรคที่ ๑
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ชนสูตรที่ ๑ ๒. ชนสูตรที่ ๒ ๓. พราหมณสูตร ๔. ปริพาชกสูตร
๕. นิพพุตสูตร ๖. ปโลภสูตร ๗. ชัปปสูตร ๘. ติกรรณสูตร ๙. ชานุสโสณี
สูตร ๑๐. สังคารวสูตร ฯ
-----------------มหาวรรคที่ ๒
ติตถสูตร
[๕๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลัทธิของเดียรถีย ๓ อยางนี้ ถูกบัณฑิต
ไตถามซักไซไลเลียงเขา ยอมอางลัทธิสืบๆ มา ตั้งอยูในอกิริยทิฐิ ๓ อยาง
เปนไฉน คือ ๑. มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข
ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึ่ง ที่บุคคลเสวยนั้น ลวนแตมีกรรม
ที่ไดทําไวแตกอนเปนเหตุ ๒. สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิ
อยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึ่ง ที่บุคคลเสวยนั้น ลวน
แตมีการสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ ๓. มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ
อยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึ่ง ที่บุคคล
เสวยนั้น ลวนแตหาเหตุหาปจจัยมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ
ทั้ง ๓ พวกนั้น พวกที่มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุข
อยางใดอยางหนึ่ง ที่บุคคลเสวยนั้น ลวนมีแตกรรมที่ไดทําไวแตกอนเปนเหตุ
เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกนั้น แลวถามอยางนี้วา ไดยนิ วาทานทั้งหลายมี
วาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึ่ง ที่
บุคคลเสวยนั้น ลวนแตมีกรรมที่ไดทําไวแตกอนเปนเหตุ จริงหรือ ถาสมณ
พราหมณพวกนั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราก็กลาวกะเขาวา ถา
เชนนั้น เพราะกรรมที่ไดทําไวแตกอนเปนเหตุ ทานทั้งหลายจักตองฆาสัตว จัก
ตองลักทรัพย จักตองประพฤติกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย จักตองพูดเท็จ จัก
ตองพูดคําสอเสียด จักตองพูดคําหยาบ จักตองพูดคําเพอเจอ จักตองมากไปดวย

อภิชฌา จักตองมีจิตพยาบาท จักตองมีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อ
บุคคลยึดถือกรรมที่ไดทําไวแตกอนโดยความเปนแกนสาร ความพอใจหรือความ
พยายามวา กิจนี้ควรทําหรือวากิจนี้ไมควรทํา ยอมจะมีไมได ก็เมื่อไมไดกรณียกิจ
และอกรณียกิจโดยจริงจังมั่นคงดังนี้ สมณวาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตัว ยอมจะ
สําเร็จไมได แกผูมีสติฟนเฟอน ไรเครื่องปองกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีวาทะ
สําหรับขมขี่ที่ชอบธรรม ในสมณพราหมณพวกนั้นผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้
อยางนี้แลเปนขอแรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณทั้ง ๓ พวกนั้น
พวกที่มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึ่ง
ที่บุคคลเสวยนั้น ลวนแตมีการสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ เราเขาไปหาสมณ*พราหมณพวกนั้นแลวกลาวอยางนี้วา ไดยนิ วา ทานทั้งหลายมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิ
อยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึ่ง ที่บุคคลเสวยนั้น ลวน
แตมีการสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ จริงหรือ ถาสมณพราหมณนั้นถูกเราถาม
อยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราก็กลาวกะเขาวา ถาเชนนั้น เพราะการสรางสรร
ของอิสรชนเปนเหตุ ทานทั้งหลายจักตองฆาสัตว ฯลฯ จักตองมีความเห็นผิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลยึดถือการสรางสรรของอิสรชนไวโดยความเปน
แกนสาร ความพอใจ หรือความพยายามวา กิจนี้ควรทําหรือวากิจนี้ไมควรทํา
ยอมจะมีไมได ก็เมื่อไมไดกรณียกิจและอกรณียกิจโดยจริงจังมั่นคงดังนี้ สมณ
วาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตน ยอมจะสําเร็จไมไดแกผูมีสติฟนเฟอน ไรเครื่อง
ปองกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีวาทะสําหรับขมขี่ที่ชอบธรรม ในสมณพราหมณ
พวกนั้นผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ อยางนีแ้ ลเปนขอที่ ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาสมณพราหมณทั้ง ๓ พวกนั้น พวกที่มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข
ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึ่ง ที่บุคคลเสวยนั้น ลวนแตหาเหตุหา
ปจจัยมิได เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกนัน้ แลวกลาวอยางนี้วา ไดยินวา
ทานทั้งหลายมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใด
อยางหนึ่ง ที่บุคคลเสวยนั้น ลวนแตหาเหตุหาปจจัยมิได จริงหรือ ถาสมณ*พราหมณพวกนั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราก็กลาวกะเขาวา ถา
เชนนั้น เพราะหาเหตุหาปจจัยมิได ทานทั้งหลายจักตองฆาสัตว ฯลฯ จักตอง
มีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลยึดถือความไมมีเหตุไวโดยความ
เปนแกนสาร ความพอใจหรือความพยายามวา กิจนี้ควรทําหรือวากิจนี้ไมควรทํา
ยอมจะมีไมได ก็เมื่อไมไดกรณียกิจและอกรณียกิจ โดยจริงจังมั่นคงดังนี้ สมณ
วาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตน ยอมจะสําเร็จไมได แกผูที่มีสติฟนเฟอน ไรเครื่อง
ปองกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีวาทะสําหรับขมขี่ที่ชอบธรรม ในสมณพราหมณ
พวกนั้นผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ อยางนีแ้ ลเปนขอที่ ๓ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ลัทธิเดียรถีย ๓ อยางนี้แล ถูกบัณฑิตไตถามซักไซไลเรียงเขา ยอมอางถึงลัทธิ

สืบๆ มา ตั้งอยูในอกิริยทิฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนธรรมที่เราแสดงไวนี้แล
คนอื่นขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคาน โดยสมณพราหมณผูรู
ก็ธรรมที่เราแสดงไวแลว คนอื่นขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคาน
โดยสมณพราหมณผูรู เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงไววา ธาตุ
หก คนอื่นขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู
ธรรมที่เราแสดงวา ผัสสายตนะ ๖ ... มโนปวิจาร ๑๘ ... อริยสัจ ๔ ...
ธาตุ ๖ คนอื่นขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณ
ผูรู นี้เราไดกลาวไวแลวเชนนีแ้ ล เพราะอาศัยอะไรจึงไดกลาวไวดังนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธาตุ ๖ เหลานี้ คือ ปถวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาศ
ธาตุ วิญญาณธาตุ เพราะอาศัยคําที่เราไดกลาวไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่
เราแสดงไววาธาตุ ๖ คนอื่นขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคาน
โดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดังนั้น ก็คําวาธรรมที่เราแสดงไว
วา ผัสสายตนะ ๖ คนอื่นขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดย
สมณพราหมณผูรู นี้เราไดกลาวไวแลวเชนนี้แล เพราะอาศัยอะไรจึงไดกลาวไว
ดังนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหลานี้ คือ อายตนะเปนเหตุแหง
ผัสสะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะอาศัยคําที่เราไดกลาวไววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงไววา ผัสสายตนะ ๖ คนอื่นขมขี่ไมได ไม
มัวหมอง ไมถกู ติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไว
ดังนั้น ก็คําวา ธรรมที่เราแสดงไววา มโนปวิจาร ๑๘ คนอื่นขมขี่ไมได ไม
มัวหมอง ไมถกู ติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู นี้เรากลาวไวแลวเชนนี้
แล เพราะอาศัยอะไรจึงไดกลาวไวดังนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นรูปดวย
ตาแลว ยอมเขาไปไตรตรองรูปอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส เขาไปไตรตรองรูปอัน
เปนที่ตั้งแหงโทมนัส เขาไปไตรตรองรูปอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ฟงเสียงดวย
หู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจง
ธรรมารมณดวยใจแลว ยอมเขาไปไตรตรองธรรมอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส เขาไป
ไตรตรองธรรมอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส ยอมเขาไปไตรตรองธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
อุเบกขา เพราะอาศัยคําที่เราไดกลาวไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงไว
วา มโนปวิจาร ๑๘ คนอื่นขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดย
สมณพราหมณผูรู ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดงั นี้ ก็คําวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมที่เราแสดงไววา อริยสัจ ๔ คนอื่นขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไม
ถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู นี้เราไดกลาวไวแลวเชนนี้แล เพราะอาศัยอะไร
จึงไดกลาวไวดังนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะถือมั่นธาตุ ๖ สัตวจึงลงสูครรภ
เมื่อมีการลงสูค รรภ จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะ
สฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เราบัญญัติ

วา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
แกบุคคลผูเสวยเวทนาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจเปนไฉน คือ แมชาติ
ก็เปนทุกข แมชราก็เปนทุกข แมมรณะก็เปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาส เปนทุกข ความประสบกับสิ่งที่ไมเปนที่รัก เปนทุกข
ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเปนทุกข แมความปรารถนาสิ่งใดไมไดสมหวังก็เปน
ทุกข โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกข*อริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขสมุทัยอริยสัจเปนไฉน คือ เพราะอวิชชาเปน
ปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปน
ปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปน
ปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปน
ปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
เกิดขึ้นดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาทุกขสมุทัยอริยสัจ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน เพราะอวิชชาดับโดยสํารอกไม
เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูป
จึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะ
ชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสจึงดับ กอง
ทุกขทั้งมวลนี้ยอมดับดวยอาการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ*อริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน อริยมรรค
มีองค ๘ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยง
ชีวิตชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยถอยคํา
ที่เราไดกลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราแสดงไววา อริยสัจ ๔ คนอื่น
ขมขี่ไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้น
เราจึงไดกลาวไวดังนั้น ฯ
ภยสูตร
[๕๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาวภัย ๓
อยางนี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ภัย ๓ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัย
ที่มีการเกิดไฟไหมใหญ เมื่อเกิดไฟไหมใหญแลว แมบานก็ถูกไฟเผา แมนิคม
ก็ถูกไฟเผา แมนครก็ถูกไฟเผา เมื่อบานก็ดี นิคมก็ดี นครก็ดีถูกไฟเผาอยู ในที่
นั้นๆ แมมารดาก็ไมพบบุตร แมบุตรก็ไมพบมารดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู

ไมไดสดับ ยอมกลาวภัยขอที่ ๑ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้น มีอยู ก็เมื่อมหาเมฆตั้งขึ้นแลว
ยอมเกิดหวงน้าํ ใหญ เมื่อเกิดหวงน้ําใหญแลว แมบานก็ถูกน้ําพัดไป แมนิคมก็
ถูกน้ําพัดไป แมนครก็ถูกน้ําพัดไป เมื่อบานก็ดี นิคมก็ดี นครก็ดี ถูกน้ําพัดไป
อยู ในที่นั้นๆ แมมารดาก็ไมพบบุตร แมบุตรก็ไมพบมารดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาวภัยขอที่ ๒ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยที่มีภยั คือโจรปากําเริบ พวกชาวชนบทตางพากัน
ขึ้นยานหนีไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อสมัยที่มีภัยคือโจรปากําเริบ เมื่อชาว
ชนบทตางพากันขึ้นยานหนีไป ในที่นั้นๆ แมมารดาก็ไมพบบุตร แมบุตรก็ไม
พบมารดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวภัยขอที่ ๓ นี้วา เปน
อมาตาปุตติกภัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวภัย ๓ อยางนี้
แลวา เปนอมาตาปุตติกภัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาว
สมาตาปุตติกภัยแทๆ ๓ อยางนี้นั้นแลวา เปนอมาตาปุตติกภัย ภัย ๓ อยางนัน้
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยที่มีการเกิดไฟไหมใหญ เมื่อเกิดไฟไหมใหญ
แลว แมบานก็ถูกไฟเผา แมนิคมก็ถูกไฟเผา แมนครก็ถูกไฟเผา แมบานก็ดี
นิคมก็ดี นครก็ดี ถูกไฟเผาอยู สมัยที่มารดาก็พบบุตร แมบุตรก็พบมารดา เปน
บางครั้งบางแหง มีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวสมาตา*ปุตติกภัยแทๆ ขอที่ ๑ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้นมีอยู ก็เมื่อมหาเมฆตั้งขึ้นแลว
ยอมเกิดหวงน้าํ ใหญ เมื่อเกิดหวงน้ําใหญแลว แมบานก็ถูกน้ําพัดไป แมนิคม
ก็ถูกน้ําพัดไป แมนครก็ถูกน้ําพัดไป เมื่อบานก็ดี นิคมก็ดี นครก็ดี ถูกน้ําพัด
ไปอยู สมัยที่มารดาก็พบบุตร แมบุตรก็พบมารดา เปนบางครั้งบางแหง มีอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวสมาตาปุตติกภัยแทๆ ขอที่ ๒
นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ
อีกประการหนึ่ง สมัยที่มีภยั คือโจรปากําเริบ พวกชาวชนบทตางพากัน
ขึ้นยานหนีไป ก็เมื่อภัยคือโจรปากําเริบ เมื่อพวกชาวชนบทตางพากันขึ้นยานหนี
ไป สมัยที่มารดาก็พบบุตร แมบุตรก็พบมารดา เปนบางครั้งบางแหงมีอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวสมาตาปุตติกภัยแทๆ ขอที่ ๓
นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวภัย ๓
อยางนี้แลซึ่งเปนสมาตาปุตติกภัยแทๆ วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๓ อยางนี้ เปนอมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนั้นเปน
ไฉน คือ ภัยคือความแก ๑ ภัยคือความเจ็บ ๑ ภัยคือความตาย ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อบุตรแก มารดายอมไมไดตามใจหวังดังนีว้ า เราจงแก บุตรของเรา
อยาไดแก ก็หรือวา เมื่อมารดาแก บุตรยอมไมไดตามใจหวังดังนี้วา เราจงแก

มารดาของเราอยาไดแก เมื่อบุตรเจ็บไข มารดายอมไมไดตามใจหวังดังนี้วา เรา
จงเจ็บไข บุตรของเราอยาเจ็บไข ก็หรือวา เมือ่ มารดาเจ็บไข บุตรยอมไมได
ตามใจหวังดังนี้วา เราจงเจ็บไข มารดาของเราอยาเจ็บไข เมื่อบุตรกําลังจะตาย
มารดายอมไมไดตามใจหวังดังนี้วา เราจงตาย บุตรของเราอยาไดตาย ก็หรือวา
เมื่อมารดากําลังจะตาย บุตรยอมไมไดตามใจหวังดังนีว้ า เราจงตาย มารดาของเรา
อยาไดตาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๓ อยางนี้แล เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรรคาปฏิปทาซึ่งเปนไปเพื่อละ เพื่อกาวลวงสมาตา*ปุตติกภัย ๓ อยางนี้ และอมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนี้ มีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็มรรคาปฏิปทาซึ่งเปนไปเพื่อละ เพื่อกาวลวงสมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนี้ และ
อมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนี้เปนไฉน คืออริยมรรคมีองค ๘ นี้แล กลาวคือ
สัมมาทิฏฐิ ... สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรรคาปฏิปทาซึ่งเปนไปเพื่อละ
เพื่อกาวลวงสมาตาปุตติกภัย ๓ อยาง และอมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนี้แล ฯ
เวนาคสูตร
[๕๐๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอม
ดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก เสด็จถึงพราหมณคามแหงชาวโกศลชื่อ เวนาคปุระ
พราหมณคฤหบดีชาวเวนาคปุระไดสดับขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตร
ทรงผนวชจากศากยสกุลแลว เสด็จมาถึงเวนาคปุระโดยลําดับ ก็กิตติศัพทอันงาม
ของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไปแลวอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ๆ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนก
ธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจง
ชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสตั วพรอมทั้งสมณ
พราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน
ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็น
ปานนั้น ยอมเปนความดีแล ครั้งนั้นแล พราหมณและคฤหบดีชาวเวนาคปุระ
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาค
แลวนั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนัง่ ลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวก
ประนมมือไหวไปทางพระผูมีพระภาคแลว นั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวก
ประกาศชื่อและโคตรแลว นั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกนั่งนิ่งอยู ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พราหมณวัจฉโคตรชาวเวนาคปุระ ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ไมเคยมีมาแลว อินทรียของทานพระโคดมผองใสยิ่งนัก พระฉวีวรรณของทาน
พระโคดมบริสุทธิ์ผุดผอง ขาแตพระโคดมผูเจริญ อินทรียของทานพระโคดม

ผองใส พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธิ์ผุดผอง เหมือนกับผลพุทราสุก
ที่มีในสรทกาลอันเปนของบริสุทธิ์ผุดผอง ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ อินทรีย
ของทานพระโคดมผองใส พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธิ์ผุดผอง เหมือน
ผลตาลสุกที่หลุดจากขั้วอันเปนของบริสุทธิ์ผุดผอง ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ
อินทรียของทานพระโคดมผองใส พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธิ์ผุดผอง
เหมือนกับแทงทองชมพูนุชที่บุตรนายชางทองผูขยันหลอมดีแลว อันนายชางทอง
ผูฉลาดบุดีแลว วางไวบนผากัมพลเหลือง สองแสงประกาย สุกสะกาว ฉะนั้น
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญเห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกิน
ประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาดที่ทําดวยขน
แกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐาน
เปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะ อันวิจิตรดวยรูปสัตวราย
มีสีหะและเสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดมีขนแกะขางเดียว
เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขน
แกะจุนางฟอน ๑๖ คนยืนรําได เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่อง
ลาดในรถ เครื่องลาดทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม เครื่องลาดอยางดี
ทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง ทานพระโคดมได
ที่นอนที่นั่งสูงใหญเห็นปานนี้ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากเปนแน
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ที่นอนที่นั่งอันสูงใหญเหลานั้น คือ
เตียงมีเทาเกินประมาณ ... เครื่องลาดมีหมอนขาง บรรพชิตหาไดยาก และที่ได
แลวก็ไมควรใชสอย ดูกรพราหมณ ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ ๓ ชนิดนี้ ทุกวันนี้
เราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ ๓
ชนิด เหลาไหน คือ ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปนของทิพย ๑ ที่นั่งที่นอนอัน
สูงใหญที่เปนของพรหม ๑ ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปนของพระอริยเจา ๑ ดูกร
พราหมณ ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ ๓ ชนิดนี้แล ทุกวันนี้ เราไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ฯ
วัจฉ. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปน
ของทิพย ซึ่งทุกวันนี้ทานพระโคดมไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม
ลําบาก เปนไฉน ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เราอาศัยบานหรือนิคมแหงใดในโลกนี้อยู เวลาเชา
เรานุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคมแหงนั้นแหละ
เวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังชายปา กวาดหญาหรือใบไมซึ่ง
มีอยู ณ ที่นั้นเปนกองแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา
เราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปติ และ
สุขเกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม

เอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจาร สงบไป มีปติและสุขเกิดแต
สมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติ
สิ้นไป เขาตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมี
อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เขาจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข
ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู
ดูกรพราหมณ ถาเราผูเปนเชนนี้เดินจงกรมอยู ที่เดินจงกรมในสมัยนั้นของเรา ชื่อ
วาเปนทิพย ถาเราผูเปนเชนนี้ยืนอยู ที่ยืนในสมัยนั้นของเรา ชื่อวาเปนทิพย ถาเรา
ผูเปนเชนนี้นั่งอยู ที่นั่งในสมัยนั้นของเรา ชื่อวาเปนทิพย ถาเราผูเปนเชนนี้นอน
อยู ที่นอนอันสูงใหญในสมัยนั้นของเรา ชื่อวาเปนทิพย ดูกรพราหมณที่นั่งที่นอน
อันสูงใหญอันเปนของทิพยนี้แล ทุกวันนี้ เราไดตามความปรารถนา ไดโดย
ไมยาก ไมลําบาก ฯ
วัจฉ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไม
เคยมีมาแลว เพราะใครคนอื่นยกเวนทานพระโคดมเสีย จักไดที่นั่งที่นอนอันสูง
ใหญที่เปนของทิพยเห็นปานดังนี้ ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก
ขาแตพระโคดมผูเจริญ สวนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปนของพรหม ซึ่งทุกวันนี้
ทานพระโคดมไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก เปนไฉน ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เราอาศัยบานหรือนิคมแหงใดในโลกนี้อยู เวลาเชา
เรานุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคมแหงนั้นแหละ
เวลาหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังชายปา กวาดหญาหรือใบไม
ซึ่งมีอยู ณ ที่นั้นเขาเปนกองแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา
มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือน
กัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตว
ทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความ
เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบดวย
กรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศ
หนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน
เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวย
ใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไม
มีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ดูกรพราหมณ ถาเรานั้นเปนผูเชนนี้เดินจงกรม
อยู ที่เดินจงกรมในสมัยนั้นของเรา ชื่อวาเปนของพรหม ถาเราผูเปนเชนนี้
ยืนอยู ... นั่งอยู ... นอนอยู ที่นอนอันสูงใหญในสมัยนั้นของเรา ชื่อวาเปนของ
พรหม ดูกรพราหมณ ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปนของพรหมนี้แล ทุกวันนี้
เราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ฯ
วัจฉ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไม

เคยมีมาแลว เพราะใครอื่นยกเวนทานพระโคดมเสีย จักไดที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ
ที่เปนของพรหมตามความปรารถนา จักไดโดยไมยาก ไมลําบาก ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ สวนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปนของพระอริยเจา ซึ่งทุกวันนี้ ทานพระ
โคดมไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก เปนไฉน ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เราอาศัยบานหรือนิคมแหงใดในโลกนี้อยู เวลาเชา
นุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคมแหงนั้นแหละ เวลา
หลังอาหาร กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังชายปา กวาดหญาหรือใบไมซึ่ง
มีอยู ณ ที่นั้น รวมเขาเปนกองแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะ
หนา เรารูชัดอยางนี้วา ราคะเราละไดขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือน
ตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา โทสะ ... โมหะเรา
ละไดขาดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมให
เกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรพราหมณ ถาเราผูเปนเชนนี้เดินจงกรมอยู
ที่เดินจงกรมในสมัยนั้นของเรา ชื่อวาเปนของพระอริยะ ถาเราผูเปนเชนนี้ยืนอยู ...
นั่งอยู ... นอนอยู ที่นอนอันสูงใหญนั้น สมัยนั้นของเรา ชื่อวาเปนของพระ
อริยะ ดูกรพราหมณ ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญที่เปนของพระอริยเจานี้แล ทุกวันนี้
เราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ฯ
วัจฉ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไม
เคยมีมาแลว เพราะใครอื่นยกเวนทานพระโคดมเสีย จักไดที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ
ที่เปนของพระอริยเจา เห็นปานดังนี้ตามความปรารถนา จักไดโดยไมยาก ไม
ลําบาก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนก
ปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคน
ผูหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและ
พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองคทั้งหลายวา
เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
สรภสูตร
[๕๐๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ เขาคิชฌกูฏ
ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ปริพาชกชื่อสรภะหลีกไปจากธรรมวินัยนี้ไม
นาน เขาพูดในบริษัท ณ พระนครราชคฤหอยางนี้วา ธรรมของพวกสมณศากยบุตร
เรารูทั่วถึงแลว ก็แหละเพราะรูธรรมของพวกสมณศากยบุตรทั่วถึงแลว เรา
จึงไดหลีกมาเสีย ถามิเชนนั้น เราก็จะไมหลีกมาจากธรรมวินยั นั้นเลย ครั้งนัน้ แล
เปนเวลาเชา ภิกษุมากรูปดวยกันนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาต
ยังพระนครราชคฤห ภิกษุเหลานั้นไดยินสรภปริพาชกกําลังพูดอยูในบริษัท

ณ นครราชคฤหอยางนีว้ า ธรรมของพวกสมณศากยบุตร เรารูทั่วถึงแลว ก็แหละ
เพราะรูธรรมของพวกสมณศากยบุตรทั่วถึงแลว เราจึงไดหลีกไปเสีย ถามิเชนนั้น
เราก็จะไมหลีกมาจากธรรมวินยั นั้นเลย ลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเที่ยวบิณฑบาต
ในพระนครราชคฤห เวลาหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาตแลว ไดพากันเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ปริพาชกชื่อสรภะไดหลีกไปจากธรรมวินยั นีไ้ มนาน เขาพูดในบริษัท ณ พระ
นครราชคฤหอยางนี้วา ธรรมของพวกสมณศากยบุตรเรารูทั่วถึงแลว ก็เพราะรูธรรม
ของพวกสมณศากยบุตรทั่วถึงแลว เราจึงไดหลีกมาเสีย ถามิเชนนั้น เราก็จะไม
หลีกมาจากธรรมวินัยนั้นเลย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปหาสรภปริพาชกยังปริพาชการาม ฝงแม
น้ําสัปปนีเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น
พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่พักผอน เสด็จไปหาสรภปริพาชกยังปริพาชการาม
ฝงแมน้ําสัปปนี ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว ครั้นแลวตรัสถามสรภปริพาชกวา
ดูกรสรภะ ทานพูดวา ธรรมของพวกสมณศากยบุตรเรารูทั่วถึงแลว ก็แหละเพราะ
รูธรรมของพวกสมณศากยบุตรทั่วถึงแลว เราจึงไดหลีกมาเสีย ถามิเชนนั้น
เราก็จะไมหลีกมาจากธรรมวินยั นั้น ดังนี้ จริงหรือ เมื่อพระผูม ีพระภาคตรัสถาม
เชนนั้น สรภปริพาชกไดนิ่งเสีย พระผูมีพระภาคไดตรัสกะสรภปริพาชกเปน
ครั้งที่ ๒ วา จงพูดเถิดสรภะธรรมของพวกสมณศากยบุตรทานรูทั่วถึงแลววา
อยางไร ถาความรูทั่วถึงของทานจักยังไมบริบูรณ เราก็จักชวยทําใหบริบูรณ ถา
ความรูของทานจักบริบูรณ เราก็จักอนุโมทนา แมครั้งที่ ๒ สรภปริพาชกก็ได
นิ่งเสีย แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสรภะ ธรรมของพวกสมณ
ศากยบุตรเราบัญญัติไว จงพูดเถิดสรภะ ธรรมของพวกสมณศากยบุตรทานรูทั่ว
ถึงแลววาอยางไร ถาความรูทั่วถึงของทานจักยังไมบริบูรณ เราก็จักชวยทําให
บริบูรณ ถาความรูทั่วถึงของทานจักบริบูรณ เราก็จักอนุโมทนา แมครั้งที่ ๓
สรภปริพาชกก็ไดนิ่งเสีย ครั้งนั้นแล ปริพาชกพวกนั้น ไดกลาวกะสรภปริพาชก
วา ดูกรอาวุโสสรภะ พระสมณโคดมทรงประทานโอกาสแกทานทุกคราวที่เธอ
ขอพระองคทาน จงพูดเถิดอาวุโสสรภะ ธรรมของพวกสมณศากยบุตรทานรูทั่วถึง
แลวอยางไร ถาความรูทั่วถึงของทานจักยังไมบริบูรณ พระสมณโคดมก็จักชวย
ทําใหบริบูรณ แตถาความรูทั่วถึงของทานจักบริบูรณ พระสมณโคดมก็จักอนุโมทนา
เมื่อปริพาชกเหลานั้นไดพูดเชนนี้แลว สรภปริพาชกนั่งนิ่ง เกอ คอตก หนาคว่ํา
ซบเซา หมดปฏิภาณ ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา สรภปริพาชก
นั่งนิ่ง เกอ คอตก หนาคว่ํา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงไดตรัสกะปริพาชก
เหลานั้นวา ดูกรปริพาชกทั้งหลาย ผูใดแลพึงกลาวกะเราอยางนี้วา ทานผูปฏิญาณ
ตนวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังไมไดตรัสรูธรรมเหลานี้ เราพึงไตถาม

ซักไซรไลเลียงผูนั้นในธรรมนัน้ ไดเปนอยางดี ผูนั้นแล เมื่อถูกเราไตถามซักไซร
ไลเลียงเปนอยางดี จะไมพึงถึงฐานะ ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ พูดกลบ
เกลื่อนเสีย หรือพูดนอกเรื่องนอกราว ๑ ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความ
เสียใจใหปรากฏ ๑ นั่งนิ่ง เกอ คอตก หนาคว่ํา ซบเซา หมดปฏิภาณ เหมือน
กับสรภปริพาชก ๑ ขอนี้ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ดูกรปริพาชกทั้งหลาย ผูใด
แล พึงกลาวกะเราเชนนี้วา ทานผูปฏิญาณตนวาเปนพระขีณาสพ มีอาสวะเหลานี้
ยังไมสิ้นแลว เราพึงไตถามซักไซรไลเลียงผูนนั้ ในเรื่องอาสวะนั้นไดเปนอยางดี
ผูนั้นแล เมื่อถูกเราไตถาม ซักไซรไลเลียงเปนอยางดี เขาจะไมพึงถึงฐานะ
๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ พูดกลบเกลื่อนเสีย หรือพูดนอกเรื่องนอกราว ๑
ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความเสียใจใหปรากฏ ๑ นั่งนิ่ง เกอ คอตก
หนาคว่ํา ซบเซา หมดปฏิภาณ เหมือนกับสรภปริพาชก ๑ ขอนี้มิใชฐานะ
ไมใชโอกาส ดูกรปริพาชกทั้งหลาย ผูใดแล พึงกลาวกะเราเชนนี้วา ก็ทาน
แสดงธรรมเพือ่ ประโยชนอันใด ธรรมที่ทานแสดงแลวนั้น ไมนําออกเพื่อความ
สิ้นทุกข โดยชอบแกผูทําตามไดจริง เราพึงไตถาม ซักไซร ไลเลียงผูนั้นใน
เรื่องนั้นไดเปนอยางดี ผูนั้นแล เมื่อถูกเราไตถาม ซักไซร ไลเลียงเปนอยางดี
จะไมพึงถึงฐานะ ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ พูดกลบเกลื่อนเสีย หรือ
พูดนอกเรื่องนอกราว ๑ ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความเสียใจให
ปรากฏ ๑ นั่งนิ่ง เกอ คอตก หนาคว่ํา ซบเซา หมดปฏิภาณ เหมือนกับ
สรภปริพาชก ๑ ขอนี้ไมใชฐานะไมใชโอกาส
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงบันลือสีหนาท ณ ปริพาชการาม
ฝงแมน้ําสัปปนี ๓ ครั้งแลว เสด็จไปสูเวหาส ลําดับนั้น พวกปริพาชกนั้น เมื่อ
พระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไมนาน ตางชวยกันเอาปฏัก คือ วาจาทิ่มแทง
สรภปริพาชกรอบขางวา ดูกรสรภะ สุนัขจิ้งจอกแกในปาใหญคิดวา จักบันลือ
สีหนาท มันคงบันลือเปนสุนัขจิ้งจอกอยูนั่นเอง บันลือไมตางสุนัขจิ้งจอกไปไดเลย
แมฉันใด ตัวเธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน คิดวา นอกจากพระสมณโคดม เราก็บันลือ
สีหนาทได บันลือไดเหมือนสุนัขจิ้งจอก บันลือไมตางสุนัขจิ้งจอกไปไดเลย
ดูกรสรภะ ลูกไกตัวเมียคิดวา จักขันใหเหมือนพอไก มันคงขันไดอยางลูกไก
ตัวเมียอยูนั่นเอง แมฉันใด ตัวทานก็ฉันนั้นเหมือนกันแล คิดวา นอกจากพระสมณ
โคดม เราจักขันไดเหมือนพอไก แตก็ขันไดเหมือนลูกไกตัวเมียอยูนั้นเอง ดูกร
สรภะ โคผูยอมเขาใจวา ในโรงโคที่วางเปลา ตนตองบันลือไดอยางลึกซึ้ง แม
ฉันใด ตัวทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเขาใจวา นอกจากพระสมณโคดม ตน
ตองบันลือไดอยางลึกซึ้ง ครัง้ นั้นแล ปริพาชกพวกนั้นตางชวยกันเอาปฏัก
คือ วาจาทิ่มแทงสรภปริพาชกรอบขาง ฯ
เกสปุตตสูตร

[๕๐๕] ๖๖. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงนิคมของพวกกาลามะชื่อวา เกสปุตตะ
พวกชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตตนิคมไดสดับขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตร
ทรงผนวชจากศากยสกุลแลว เสด็จมาถึงเกสปุตตนิคมโดยลําดับ ก็กิตติศัพทอัน
งามของพระสมณโคดมพระองคนั้นแล ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบานแลว ทรงจําแนกธรรม
พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน ไพเราะใน
ทามกลาง ไพเราะในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทัง้ อรรถ พรอม
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปาน*นั้น ยอมเปนความดีแล ครั้งนั้น ชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตตนิคมไดเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคจนถึงที่ประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประนมมือ
ไปทางพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อและ
โคตรแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกนั่งเฉยๆ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
เมื่อตางก็นั่งลงเรียบรอยแลว จึงไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา มีสมณ
พราหมณพวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคม สมณพราหมณพวกนั้น พูดประกาศ
แตเฉพาะวาทะของตัวเทานั้น สวนวาทะของผูอื่นชวยกันกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น
พูดกด ทําใหไมนาเชื่อ พระเจาขา มีสมณพราหมณอีกพวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคม
ถึงพราหมณพวกนั้น ก็พูดประกาศแตเฉพาะวาทะของตนเทานั้น สวนวาทะของ
ผูอื่นชวยกันกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกด ทําใหไมนาเชื่อ พระเจาขา พวก
ขาพระองคยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในสมณพราหมณเหลานั้นอยูทีเดียววา ทาน
สมณพราหมณเหลานั้น ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
กาลามชนทั้งหลาย ก็ควรแลวที่ทานทั้งหลายจะเคลือบแคลงสงสัย และทาน
ทั้งหลายเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในฐานะที่ควรแลว มาเถิดทานทั้งหลาย
ทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟงมา อยาไดยึดถือตามถอยคํา
สืบๆ กันมา อยาไดยึดถือโดยตื่นขาววา ไดยินอยางนี้ อยาไดยึดถือโดยอาง
ตํารา อยาไดยึดถือโดยเดาเอาเอง อยาไดยึดถือโดยคาดคะเน อยาไดยึดถือโดย
ความตรึกตามอาการ อยาไดยดึ ถือโดยชอบใจวาตองกันกับทิฐิของตัว อยาได
ยึดถือโดยเชื่อวาผูพูดสมควรจะเชื่อได อยาไดยึดถือโดยความนับถือวาสมณะนี้
เปนครูของเรา เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรูดว ยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล
ธรรมเหลานี้มโี ทษ ธรรมเหลานี้ผูรูติเตียน ธรรมเหลานี้ใครสมาทานใหบริบูรณแลว

เปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน เพื่อทุกขเมื่อนั้น ทานทั้งหลายควรละธรรม
เหลานั้นเสีย ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ความโลภ เมื่อเกิดขึ้นในภายในบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพื่อสิง่ ไมเปน
ประโยชน พวกชนกาลามโคตรตางกราบทูลวา เพื่อสิ่งไมเปนประโยชน
พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ก็บุคคลผูโลภ ถูกความโลภครอบงํา มีจิต
อันความโลภกลุมรุมนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได
สิ่งใดเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชนเพื่อทุกข สิ้นกาลนาน บุคคลผูโลภ ยอม
ชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นก็ได ฯ
กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโกรธเมื่อเกิดขึ้น
ในภายในบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพื่อสิ่งไมใชประโยชน ฯ
กา. เพื่อสิ่งไมเปนประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ก็บุคคลผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา มีจิต
อันความโกรธกลุมรุมนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได
สิ่งใดเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน เพื่อทุกข สิ้นกาลนาน บุคคลผูโกรธยอม
ชักชวนผูอื่น เพื่อความเปนอยางนั้นก็ได ฯ
กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ความหลง เมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพือ่ สิ่ง
ไมเปนประโยชน ฯ
กา. เพื่อสิ่งไมเปนประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย บุคคลผูหลง ถูกความหลงครอบงํา มีจิต
อันความหลงกลุมรุมนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได
สิ่งใดเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชนเพื่อทุกข สิ้นกาลนาน บุคคลผูหลง ยอม
ชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นก็ได ฯ
กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ธรรมเหลานี้เปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ
กา. เปนอกุศล พระเจาขา ฯ
พ. มีโทษหรือไมมโี ทษ ฯ
กา. มีโทษ พระเจาขา ฯ
พ. ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ
กา. ทานผูรูติเตียน พระเจาขา ฯ

พ. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน
เพื่อทุกขหรือหาไม ในขอนี้ทานทั้งหลายมีความเห็นอยางไร ฯ
กา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน เพื่อ
ทุกข ในขอนี้ขาพระองคทั้งหลายมีความเห็นเชนนี้ ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย เราไดกลาวคําใดไววา ดูกรกาลามชน
ทั้งหลาย มาเถอะทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินได
ฟงมา ... อยาไดยึดถือโดยนับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรู
ดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูติเตียน
ธรรมเหลานี้ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน เพื่อทุกข
เมื่อนั้น ทานทั้งหลายควรละธรรมเหลานั้นเสีย เพราะอาศัยคําที่เราไดกลาวไวแลว
นั้น เราจึงไดกลาวไวดังนี้ ดูกรกาลามชนทั้งหลาย มาเถอะทานทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟงมา ... อยาไดยึดถือโดยความนับถือ
วา สมณะนี้เปนครูของเรา เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลา
นี้เปนกุศล ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้
ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อสุข เมื่อนั้น ทาน
ทั้งหลายควรเขาถึงธรรมเหลานั้นอยู ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความไมโลภเมื่อเกิดขึ้นในภายในบุรุษ ยอมเกิดเพื่อ
ประโยชนหรือเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน ฯ
กา. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ก็บุคคลผูไมโลภ ไมถูกความโลภครอบงํา
มีจิตไมถูกความโลภกลุมรุมนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ
สิ่งใดยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไม
โลภ ยอมชักชวนผูอื่นเพือ่ ความเปนอยางนั้น ฯ
กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ความไมโกรธ เมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพื่อ
สิ่งไมเปนประโยชน ฯ
กา. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย บุคคลผูไมโกรธ ไมถูกความโกรธครอบงํา
มีจิตไมถูกความโกรธกลุมรุมนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ
สิ่งใดเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไมโกรธ
ยอมชักชวนผูอ ื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ
กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน

ความไมหลง เมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพื่อ
สิ่งไมเปนประโยชน ฯ
กา. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ก็บุคคลผูไมหลง ไมถูกความหลงครอบงํา
มีจิตไมถูกความหลงกลุมรุมนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ
สิ่งใดยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไม
หลง ยอมชักชวนผูอื่นเพือ่ ความเปนอยางนั้น ฯ
กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ธรรมเหลานี้เปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ
กา. เปนกุศล พระเจาขา ฯ
พ. มีโทษหรือไมมโี ทษ ฯ
กา. ไมมีโทษ พระเจาขา ฯ
พ. ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ
กา. ทานผูรูสรรเสริญ พระเจาขา ฯ
พ. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขหรือหาไม ในขอนี้ ทานทั้งหลายมีความเห็นอยางไร ฯ
กา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุข ในขอนี้ ขาพระองคทั้งหลายมีความเห็นเชนนี้ ฯ
ดูกรกาลามชนทั้งหลาย เราไดกลาวคําใดไววา ดูกรกาลามชนทั้งหลาย
มาเถอะทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟงมา อยาได
ยึดถือตามถอยคําสืบๆ กันมา อยาไดยึดถือโดยตื่นขาววา ไดยินวาอยางนี้ อยา
ไดยึดถือโดยอางตํารา อยาไดยึดถือโดยคาดคะเน อยาไดยึดถือโดยตรึกตาม
อาการ อยาไดยึดถือโดยชอบใจวาตองกันกับทิฐิของตน อยาไดยึดถือโดยเชื่อวา
ผูพูดสมควรเชื่อได อยาไดยึดถือโดยความนับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา
เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรูดว ยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนกุศล ธรรม
เหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานีท้ านผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานีใ้ ครสมาทานให
บริบูรณแลว เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้นทาน
ทั้งหลายควรเขาถึงธรรมเหลานั้นอยู เพราะอาศัยคําที่เราไดกลาวไวแลวนั้น เรา
จึงไดกลาวไวดังนี้ ดูกรกาลามชนทั้งหลาย อริยสาวกนั้น ปราศจากความ
โลภ ปราศจากความพยาบาท ไมหลงแลวอยางนี้ มีสัมปชัญญะ มีสติ
มั่นคง มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓
ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอด
โลก ทั่วสัตวทุกขเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอัน

ไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน
อยู มีใจประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวย
อุเบกขาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน
ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลกทั่วสัตวทุกเหลา
ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ
หาประโยชนมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ดูกรกาลามชนทั้งหลาย
อริยสาวกนั้นมีจิตไมมีเวรอยางนี้ มีจิตไมมีความเบียดเบียนอยางนี้ มีจิตไม
เศราหมองอยางนี้มีจิตผองแผวอยางนี้ ยอมไดรับความอุนใจ ๔ ประการใน
ปจจุบันวาก็ถาปรโลกมีจริง ผลวิบากของกรรมทําดีทําชั่วมีจริง เหตุนี้เปนเครื่อง
ใหเราเมื่อแตกกายตายไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ ความอุนใจ
ขอที่ ๑ นี้ พระอริยสาวกนั้นไดแลว ก็ถาปรโลกไมมี ผลวิบากของกรรมทําดี
ทําชั่วไมมี เราไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ไมมีทุกขเปนสุข บริหารตนอยู
ในปจจุบันนี้ ดังนี้ ความอุนใจขอที่ ๒ นี้ พระอริยสาวกนั้นไดแลว ก็ถาเมื่อ
บุคคลทําอยู ชื่อวาทําบาป เราไมไดคิดความชั่วใหแกใครๆ ไหนเลยทุกข
จักมาถูกตองเราผูไมไดทําบาปกรรมเลา ดังนี้ ความอุนใจขอที่ ๓ นี้ พระอริย
สาวกนั้นไดแลว ก็ถาเมื่อบุคคลทําอยู ไมชื่อวาทําบาป เราก็ไดพิจารณาเห็น
ตนวาเปนคนบริสุทธิ์แลวทั้งสองสวน ดังนี้ ความอุนใจขอที่ ๔ นี้ พระอริย
สาวกนั้นไดแลว ดูกรกาลามชนทั้งหลาย อริยสาวกนั้นมีจิตไมมีเวรอยางนี้
มีจิตไมมีความเบียดเบียนอยางนี้ มีจิตไมมีเศราหมองอยางนี้ มีจิตผองแผว
อยางนี้ ยอมไดรับความอุนใจ ๔ ประการนี้แลในปจจุบัน ฯ
กา. ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปน
อยางนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระอริยสาวกนั้น มีจิตไมมีเวรอยางนี้ มีจิต
ไมมีความเบียดเบียนอยางนี้ มีจิตไมเศราหมองอยางนี้ มีจิตผองแผวอยางนี้
ทานยอมไดความอุนใจ ๔ ประการในปจจุบัน ... ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระองคโปรดทรงจําพวกขาพระองควา เปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ
สาฬหสูตร
[๕๐๖] ๖๗. สมัยหนึ่ง ทานพระนันทกะ อยูที่ปราสาทของนางวิสาขา
มิคารมาตา ในปุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล นายสาฬหะหลาน
ชายของมิคารเศรษฐี กับนายโรหนะหลานชายของเปขุณิยเศรษฐี ไดชวนกันเขา
ไปหาทานพระนันทกะจนถึงที่อยู กราบไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ทานพระนันทกะไดกลาววา ดูกรสาฬหะและโรหนะ มาเถอะทานทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟงมา ... สมณะนี้เปนครูของเรา ดูกร
สาฬหะและโรหนะ เมื่อใด ทานพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล

ธรรมเหลานี้มโี ทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูติเตียน ธรรมเหลานีใ้ ครสมาทานใหบริบูรณ
แลว ยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เมื่อนั้น ทาน
ทั้งหลายควรละธรรมเหลานั้นเสีย ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญ
ความในขอนั้นเปนไฉน ความโลภมีอยูหรือ นายสาฬหะและนายโรหนะรับรองวา
มี ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนี้เรากลาววา อภิชฌาบุคคลผูโลภ
มากดวยความอยากไดนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได
สิ่งใดยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข สิ้นกาลนาน
บุคคลผูโลภยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นก็ได ฯ
สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ความโกรธมีอยูหรือ ฯ
สา. มี ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนี้เรากลาววา ความพยาบาท บุคคล
ผูดุรายมีจิตพยาบาทนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได
สิ่งใดยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข สิ้นกาลนาน บุคคล
ผูโกรธยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนัน้ ก็ได ฯ
สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ความหลงมีอยูห รือ ฯ
สา. มี ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนี้เรากลาววา อวิชชา บุคคลผู
หลงตกอยูในอํานาจอวิชชานี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูด
เท็จก็ได สิ่งใดยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข สิ้นกาล
นาน บุคคลผูหลงยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นก็ได ฯ
สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ธรรมเหลานี้เปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ
สา. เปนอกุศล ขอรับ ฯ
น. มีโทษหรือไมมโี ทษ ฯ
สา. มีโทษ ขอรับ ฯ
น. ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ
สา. ทานผูรูติเตียน ขอรับ ฯ
น. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน

เกื้อกูล เพื่อทุกขหรือหาไม ในขอนี้ ทานทั้งหลายมีความเห็นอยางไร ฯ
สา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน
เกื้อกูล เพื่อทุกข ในขอนี้ ผมมีความเห็นอยางนี้ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ เราไดกลาวคําใดไววา ดูกรสาฬหะและ
โรหนะ มาเถอะทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟง
มา ... อยาไดยึดถือโดยความนับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา เมื่อใด ทาน
ทั้งหลายพึงรูดว ยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรม
เหลานี้ทานผูรูติเตียน ธรรมเหลานี้ผูใดสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อ
สิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เมื่อนั้น ทานทั้งหลายควรละธรรม
เหลานี้เสีย ดังนี้ เพราะอาศัยคําที่ไดกลาวไวแลว ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดงั นี้
ดูกรสาฬหะและโรหนะ มาเถอะทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยายึดถือตามถอยคํา
ที่ไดยินไดฟงมา ... อยาไดยึดถือโดยความนับถือวา สมณะนี้เปนครูของเรา
เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรูดว ยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนกุศล ธรรมเหลานี้
ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้ทานผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้ผูใดสมาทานใหบริบูรณแลว
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้น ทานทั้งหลายควรเขาถึง
ธรรมเหลานั้นอยู ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน ความไมโลภมีอยูหรือ ฯ
สา. มี ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนี้เรากลาววา อนภิชฌาบุคคลผูไม
โลภไมมากดวยความอยากไดนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ
สิ่งใดยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไม
โลภยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ
สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน ความไมโกรธมีอยูหรือ ฯ
สา. มี ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนี้เรากลาววา ความไมพยาบาท
บุคคลผูไมโกรธมีจิตใจไมพยาบาทนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไม
พูดเท็จ สิ่งใดยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผู
ไมโกรธยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ
สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ความไมหลงมีอยูหรือ ฯ
สา. มี ขอรับ ฯ

น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนี้เรากลาววา วิชชา บุคคลผูไม
หลงถึงความรูแ จงนี้ ยอมไมฆา สัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ สิ่งใด
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน บุคคลผูไมหลง ยอม
ชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ
สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ธรรมเหลานี้เปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ
สา. เปนกุศล ขอรับ ฯ
น. มีโทษหรือไมมโี ทษ ฯ
สา. ไมมีโทษ ขอรับ ฯ
น. ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ
สา. ทานผูรูสรรเสริญ ขอรับ ฯ
น. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุข หรือไมเลา ในขอนี้ ทานทั้งหลายมีความเห็นอยางไร ฯ
สา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุข ขอรับ ในขอนี้ ผมมีความเห็นเชนนี้ ฯ
น. ดูกรสาฬหะและโรหนะ เราไดกลาวคําใดไววา ดูกรสาฬหะและ
โรหนะ มาเถอะทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยินไดฟง
มา อยาไดยึดถือถอยคําสืบๆ กันมา อยาไดยึดถือโดยความตื่นขาววา เขาวา
อยางนี้ อยาไดยึดถือโดยอางตํารา อยาไดยึดถือโดยนึกเดาเอาเอง อยาไดยึดถือโดย
คาดคะเน อยาไดยึดถือโดยความตรึกตามอาการ อยาไดยึดถือโดยชอบใจวาตองกัน
กับทิฐิของตัว อยาไดยึดถือโดยเชื่อวาผูพูดสมควรจะเชื่อได อยาไดยึดถือโดยความ
นับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรูดว ยตนเองวา ธรรม
เหลานี้เปนกุศล ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้ผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้ผู
ใดสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้น
ทานทั้งหลายควรเขาถึงธรรมเหลานั้นอยู ดังนี้ เพราะอาศัยคําที่ไดกลาวไวแลวนั้น
ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดังนี้ ดูกรสาฬหะและโรหนะ อริยสาวกนั้นปราศจาก
ความโลภ ปราศจากความพยาบาท ไมหลงแลวอยางนี้ มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นคง
มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็
เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลกทั่ว
สัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความ
เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบดวย
กรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศ ๑
อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง

เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบ
ดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี
ความเบียดเบียนอยู พระอริยสาวกนั้นรูชัดอยางนี้วา ขันธ ๕ นี้มีอยู ธรรมชาติ
ชนิดทรามมีอยู ธรรมชาติชนิดประณีตมีอยู การที่สัญญานี้สลัดสังขารทุกขเสียได
อยางสูงมีอยู เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ
แมจากอวิชชาสวะ เมื่อหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี เธอรูชัดอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีโลภะ ขอนั้นเปนการ
ไมดี บัดนี้ โลภะนั้นไมมี ความไมมีโลภะเปนความดี เมื่อกอนเรามีโทสะ ...
เมื่อกอนเรามีโมหะ ขอนั้นเปนการไมดี บัดนี้ โมหะนั้นไมมี ความไมมีโมหะ
นั้นเปนความดี เธอยอมเปนผูไมมีความทะยานอยาก ดับสนิท เยือกเย็น เสวย
สุข มีตนเปนประหนึ่งพรหมอยูในปจจุบัน ฯ
กถาวัตถุสูตร
[๕๐๗] ๖๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุ ๓ อยางหนึ่ง ๓ อยาง
เปนไฉน คือ พูดถอยคําปรารภถึงอดีตกาลวา อดีตกาลไดมีแลวอยางนี้ ๑ พูด
ถอยคําปรารภถึงอนาคตกาลวา อนาคตกาลจักมีอยางนี้ ๑ พูดถอยคําปรารภถึง
ปจจุบันกาลวา ปจจุบันกาลยอมมีอยางนี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จะพึงทราบบุคคล
วา ควรพูดหรือไมควรพูด ก็ดว ยประชุมสนทนากัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาบุคคล
ถูกถามปญหา ไมเฉลยโดยสวนเดียว ซึ่งปญหาที่ควรเฉลยโดยสวนเดียว ไม
จําแนกเฉลย ซึ่งปญหาที่ควรจําแนกเฉลย ไมสอบถามเฉลย ซึ่งปญหาที่ควร
สอบถามเฉลย ไมหยุดปญหาที่ควรหยุด เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูไ ม
ควรพูด ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตถาบุคคลถูกถามปญหา ยอมเฉลยโดยสวนเดียว
ซึ่งปญหาที่ควรเฉลยโดยสวนเดียว ยอมจําแนกเฉลย ซึ่งปญหาที่ควรจําแนกเฉลย
ยอมสอบถามเฉลย ซึ่งปญหาที่ควรสอบถามเฉลย ยอมหยุดปญหาที่ควรหยุด
เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูควรพูด ดูกรภิกษุทั้งหลาย จะพึงทราบบุคคลผู
ควรพูดหรือไมควรพูด ก็ดวยประชุมสนทนากัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาบุคคลเมื่อ
ถูกถามปญหา ไมดํารงอยูในฐานะและอฐานะ ไมดํารงอยูในปริกัป ไมดํารงอยู
ในวาทะที่ควรรูทั่วถึง ไมดํารงอยูในปฏิปทา เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลนี้ชื่อวาเปนผู
ไมควรพูด แตถาบุคคลเมื่อถูกถามปญหา ดํารงอยูในฐานะและอฐานะ ดํารงอยู
ในปริกัป ดํารงอยูในวาทะที่ควรรูทวั่ ถึง ดํารงอยูในปฏิปทา เมื่อเปนเชนนี้
บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูควรพูด ดูกรภิกษุทั้งหลาย จะพึงทราบบุคคลวา ควรพูดหรือไม
ควรพูด ก็ดวยประชุมสนทนากัน ถาบุคคลถูกถามปญหา พูดกลบเกลื่อน พูด
นอกเรื่องนอกราว แสดงความโกรธ ความขัดเคืองและความเสียใจใหปรากฏ
เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูไมควรพูด แตถาบุคคลเมื่อถูกถามปญหา ไม

พูดกลบเกลื่อน ไมพูดนอกเรื่องนอกราว ไมแสดงความโกรธ ความขัดเคืองและ
ความเสียใจใหปรากฏ เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลนี้ชื่อวาควรพูด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จะพึงทราบบุคคลวา ควรพูดหรือไมควรพูด ก็ดวยประชุมสนทนากัน ถาบุคคล
ถูกถามปญหา พูดฟุงเฟอ พูดวุน วาย หัวเราะเยาะ คอยจับผิด เมื่อเปนเชนนี้
บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูไมควรพูด แตถาบุคคลเมื่อถูกถามปญหา ไมพูดฟุงเฟอ ไม
พูดวุนวาย ไมหัวเราะเยาะ ไมคอยจับผิด เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลนี้ชื่อวาเปน
ผูควรพูด ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบบุคคลวา มีอุปนิสัยหรือวาไมมอี ุปนิสัย ก็
ดวยประชุมสนทนากัน ผูไมเงี่ยโสตลงฟง ชื่อวาเปนคนไมมีอุปนิสัย ผูที่เงี่ยโสต
ลงฟง ชื่อวาเปนคนมีอุปนิสัย เมื่อเขาเปนผูมีอุปนิสัย ยอมจะรูดวยปญญาอันยิ่ง
ซึ่งธรรมอยางหนึ่ง ยอมจะกําหนดรูธรรมอยางหนึ่ง ยอมจะละธรรมอยางหนึ่ง
ยอมจะทําใหแจงซึ่งธรรมอยางหนึ่ง เมื่อเขารูด วยปญญาอันยิ่งซึ่งธรรมอยางหนึ่ง
กําหนดรูธรรมอยางหนึ่ง ละธรรมอยางหนึ่ง ทําใหแจงซึ่งธรรมอยางหนึ่ง ยอมจะ
ถูกตองวิมุตติโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การสนทนามีขอนี้เปนประโยชน การ
ปรึกษาหารือมีขอนี้เปนประโยชน อุปนิสัยมีขอนี้เปนประโยชน การเงี่ยโสตลง
ฟงมีขอนี้เปนประโยชน คือ จิตหลุดพนเพราะไมถือมั่น ฯ
ชนเหลาใดเปนคนเจาโทสะ ฟุงซาน โออวด เจรจา
ชนเหลานั้น มาถึงคุณที่มิใชของพระอริยเจา ตางหาโทษ
ของกันและกัน ชื่นชมคําทุพภาษิต ความพลั้งพลาด ความ
หลงลืม และความปราชัยของกันและกัน ก็ถาบัณฑิตรูจัก
กาลแลว พึงประสงคจะพูด ควรเปนคนมีปญญา ไมเปน
คนเจาโทสะ ไมโออวด มีใจไมฟุงซาน ไมใจเบาหุนหัน
พลันแลน ไมเพงโทษ กลาวแตถอยคําที่บุคคลผูตั้งอยูใน
ธรรมพูดกัน และประกอบดวยธรรมซึ่งพระอริยเจาพูดจากัน
เพราะรูทั่วถึงไดเปนอยางดี ฉะนั้น เขาจึงพาทีได บุคคล
ควรอนุโมทนาคําที่เปนสุภาษิต ไมควรรุกรานในถอยคําที่
กลาวชั่ว ไมควรศึกษาความแขงดี และไมควรยึดถือความ
พลั้งพลาด ไมควรทับถม ไมควรขมขี่ ไมควรพูดถอยคํา
เหลาะแหละ เพื่อรู เพื่อเลื่อมใส สัตบุรุษทั้งหลายจึงมีการ
ปรึกษาหารือกัน พระอริยเจาทั้งหลายยอมปรึกษาหารือกัน
เชนนั้นแล นี้การปรึกษาหารือของพระอริยเจาทั้งหลาย
เมธาวีบุคคลรูเชนนี้แลว ไมควรถือตัว ควรปรึกษาหารือกัน ฯ
ติตถิยสูตร
[๕๐๘] ๖๙. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถีย ปริพาชกจะพึง
ถามเชนนี้วา ผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ราคะ

โทสะ โมหะ ผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม ๓ อยางนี้แล ผูมีอายุ ธรรม ๓ อยางนี้
ผิดแผกแตกตางกันอยางไร เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว จะพึงพยากรณแกพวก
ปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานีว้ าอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ธรรมของพวกขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน มี
พระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่งอาศัย ขอประทานพระวโรกาส
ขอเนื้อความแหงภาษิตนั้น จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายได
สดับตอพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถาเชนนั้น เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
สนองพระผูมพี ระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวก
ปริพาชกอัญญเดียรถียจ ะพึงถามเชนนี้วา ผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม ๓ อยางเปนไฉน
คือ ราคะ โทสะ โมหะ ผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม ๓ อยางนี้ ผูมอี ายุทั้งหลาย ธรรม
๓ อยางนี้ ผิดแผกแตกตางกันอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาถามอยางนี้
พึงพยากรณแกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นอยางนี้วา ผูมอี ายุทั้งหลาย ราคะมีโทษ
นอยคลายชา โทสะมีโทษมากคลายเร็ว โมหะมีโทษมากคลายชา ถาเขาถามตอไป
อีกวา ผูมีอายุทงั้ หลาย ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัยเครื่องใหราคะที่ยังไมเกิด เกิด
ขึ้น หรือที่เกิดแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง เธอทั้งหลายควรพยากรณ
วา พึงกลาววา สุภนิมิต คือ ความกําหนดหมายวางาม เมื่อบุคคลนั้นทําไวใน
ใจโดยอุบายไมแยบคายถึงสุภนิมิต ราคะที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว
ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ผูมีอายุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องใหราคะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่ง ถาเขาถามตอไปอีกวา ผูมีอายุทั้งหลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่อง
ใหโทสะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่ง เธอทั้งหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา ปฏิฆนิมิต คือ ความ
กําหนดหมายวากระทบกระทั่ง เมื่อบุคคลนั้นทําไวในใจโดยไมแยบคายถึงปฏิฆนิมิต
โทสะที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่ง ผูมีอายุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโทสะที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง ถาเขาถามตอไปอีก
วา ผูมีอายุทั้งหลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหโมหะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง เธอทั้งหลายควรพยากรณ
วา พึงกลาววา อโยนิโสมนสิการ เมื่อบุคคลนั้นทําไวในใจโดยไมแยบคาย โมหะ
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง
ผูมีอายุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโมหะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น และ
ที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง ถาเขาถามอีกวา ก็อะไรเปน
เหตุเปนปจจัยเครื่องใหราคะที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได

เธอทั้งหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา อสุภนิมิต คือ ความกําหนดหมายวา
ไมงาม เมื่อบุคคลทําไวในใจโดยแยบคายถึงอสุภนิมิต ราคะที่ยังไมเกิดยอมไม
เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได ผูมีอายุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องใหราคะที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได ถาเขา
ถามตอไปวา ผูมีอายุทั้งหลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโทสะที่ยังไมเกิด
ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได เธอทั้งหลายควรพยากรณวา พึงกลาว
วา เมตตาเจโตวิมุติ เมื่อบุคคลนั้นทําไวในใจโดยแยบคายถึงเมตตาเจโตวิมุติ
โทสะที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได ผูมีอายุทั้งหลาย
ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโทสะที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว
ยอมละได ถาเขาถามตอไปอีกวา ผูมีอายุทั้งหลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องใหโมหะที่ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได เธอทั้งหลาย
ควรพยากรณวา พึงกลาววา โยนิโสมนสิการ เมื่อบุคคลนั้นทําไวในใจโดยแยบ
คาย โมหะที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมละได ผูมีอายุทั้งหลาย
ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโมหะที่ยงั ไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิด
ขึ้นแลวยอมละได ฯ
มูลสูตร
[๕๐๙] ๗๐. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน
คือ โลภอกุศลมูล ๑ โทสอกุศลมูล ๑ โมหอกุศลมูล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โลภะจัดเปนอกุศล บุคคลผูโลภ กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้น
ก็เปนอกุศล บุคคลผูโลภ ถูกความโลภครอบงํา มีจิตอันความโลภกลุมรุม ยอม
กอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน การจองจํา ใหเสื่อม
ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง
แมขอนั้นก็เปนอกุศล อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมากที่เกิดเพราะความโลภ มี
ความโลภเปนเหตุ มีความโลภเปนแดนเกิด มีความโลภเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมี
แกบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทสะจัดเปนอกุศล บุคคล
ผูโกรธ กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนอกุศล บุคคลผู
โกรธ ถูกโทสะครอบงํา มีจิตอันโทสะกลุมรุม ยอมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดย
ไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน การจองจํา ใหเสื่อม ติเตียน หรือดวยการ
ขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง แมขอนั้นก็เปน
อกุศล อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมากที่เกิดเฉพาะความโกรธ มีความโกรธเปน
เหตุ มีความโกรธเปนแดนเกิด มีความโกรธเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น
ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมหะจัดเปนอกุศล บุคคลผูหลง กระทํา
กรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนอกุศล บุคคลผูหลงถูกโมหะครอบ
งํา มีจิตอันโมหะกลุมรุม ยอมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการ

เบียดเบียน จองจํา ใหเสื่อม ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา
ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง แมขอนั้นก็เปนอกุศล อกุศลธรรมอันลามก
เปนอันมาก ที่เกิดเพราะความหลง มีความหลงเปนเหตุ มีความหลงเปนแดนเกิด
มีความหลงเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลเห็นปานนี้เรียกวา พูดไมถูกกาลบาง พูดแตคําไมเปนจริงบาง พูดไมอิง
อรรถบาง พูดไมอิงธรรมบาง พูดไมอิงวินยั บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร
บุคคลเห็นปานนี้จึงเรียกวา พูดไมถูกกาลบาง พูดแตคําไมเปนจริงบาง พูดไมอิง
อรรถบาง พูดไมอิงธรรมบาง พูดไมอิงวินยั บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย จริงอยางนั้น
บุคคลนี้ยอมกอทุกขใหเกิดแกผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน จองจํา
ใหเสื่อม ติเตียน หรือขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูใน
กําลัง และเขาเมื่อถูกกลาวโทษดวยเรือ่ งที่เปนจริง ก็กลาวคําปฏิเสธ ไมยอมรับรู
เมื่อถูกกลาวโทษดวยเรื่องที่ไมเปนจริง กลับไมพยายามที่จะปฏิเสธเรื่องนั้น แม
เพราะเหตุนี้ๆ เรื่องนีจ้ ึงไมแท ไมเปนจริง เพราะฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้จึง
เรียกวา พูดไมถูกกาลบาง พูดแตคําไมเปนจริงบาง พูดไมอิงอรรถบาง พูดไม
อิงธรรมบาง พูดไมอิงวินยั บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นปานนี้ ถูกธรรมที่
เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดเพราะความโลภครอบงํา มีจิตอันอกุศลธรรมกลุมรุม ใน
ปจจุบันยอมอยูเปนทุกข ลําบาก คับแคน เดือดรอน เมื่อแตกกายตายไป
ทุคติเปนอันหวังได บุคคลเห็นปานนี้ ถูกธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดเพราะความ
โกรธครอบงํา ฯลฯ ถูกธรรมทีเ่ ปนบาปอกุศลซึ่งเกิดเพราะโมหะครอบงํา มีจิต
อันอกุศลธรรมกลุมรุม ในปจจุบันยอมอยูเปนทุกข ลําบาก คับแคน เดือดรอน
เมื่อแตกกายตายไป ทุคติเปนอันหวังได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นปานนี้
ถูกธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดเพราะโลภะครอบงํา ... เมื่อแตกกายตายไป ทุคติ
เปนอันหวังได เปรียบเหมือนตนสาละ ตนตะแบก หรือตนสะครอ ที่ถูกเครือ
เถายานทราย ๓ ชนิดคลุมยอด พันรอบตน ยอมถึงความเสื่อม ความพินาศ ความ
ฉิบหาย ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กุศลมูล ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ อโลภกุศลมูล ๑ อโทสกุศลมูล ๑
อโมหกุศลมูล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอโลภะก็จัดเปนกุศล บุคคลผูไมโลภ
กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนกุศล บุคคลผูไมโลภ ไม
ถูกความโลภครอบงํา มีจิตอันความโลภไมกลุมรุม ไมกอทุกขใหเกิดแกผูอื่นโดย
ความไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน จองจํา ใหเสื่อม หรือโดยการขับไล
ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูใ นกําลัง แมขอนั้นก็เปนกุศล กุศล
ธรรมเปนอันมากที่เกิดเพราะความไมโลภ มีความไมโลภเปนเหตุ มีความไมโลภ
เปนแดนเกิด มีความไมโลภเปนปจจัย ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอโทสะก็จัดเปนกุศล บุคคลผูไมโกรธ กระทํากรรมใด

ดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนกุศล บุคคลผูไมโกรธ ไมถูกความโกรธครอบ
งํา มีจิตอันความโกรธไมกลุมรุม ไมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยความไมเปนจริง
ดวยการเบียดเบียน จองจํา ใหเสื่อม ติเตียนหรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา
ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง แมขอนั้นก็เปนกุศล กุศลธรรมเปนอันมาก
ที่เกิดเพราะความไมโกรธ มีความไมโกรธเปนเหตุ มีความไมโกรธเปนแดนเกิด
มีความไมโกรธเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมอโมหะก็จัดเปนกุศล บุคคลผูไมหลง กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา
ใจ แมกรรมนั้นก็เปนกุศล บุคคลผูไมหลง ไมถูกความหลงครอบงํา มีจิตอัน
ความหลงไมกลุมรุม ไมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยความไมเปนจริง ดวยการ
เบียดเบียน จองจํา ใหเสื่อม ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา
ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง แมขอนั้นก็เปนกุศล กุศลธรรมเปนอันมากที่
เกิดเพราะความไมหลง มีความไมหลงเปนเหตุ มีความไมหลงเปนแดนเกิด
มีความไมหลงเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ก็บุคคลเห็นปานนี้เรียกวา พูดถูกกาลบาง พูดแตคําที่เปนจริงบาง พูดอิง
อรรถบาง พูดอิงธรรมบาง พูดอิงวินยั บาง ก็เพราะเหตุไร บุคคลเห็นปานนี้เรียกวา
พูดถูกกาลบาง พูดแตคําที่เปนจริงบาง พูดอิงอรรถบาง พูดอิงธรรมบาง พูดอิงวินยั
บาง จริงอยางนั้น บุคคลนี้ยอมไมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการ
เบียดเบียน จองจํา ใหเสื่อม ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา
ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง และเมื่อเขาถูกกลาวโทษดวยเรือ่ งที่เปนจริง
ก็ยอมรับ ไมกลาวคําปฏิเสธ เมื่อถูกกลาวโทษดวยเรือ่ งที่ไมเปนจริง ก็พยายาม
ที่จะปฏิเสธขอที่ถูกกลาวหานั้นวา แมเพราะเหตุนี้ๆ เรื่องนี้จงึ ไมแท ไมจริง
เพราะเหตุนั้น บุคคลเห็นปานนี้จึงเรียกวา พูดถูกกาลบาง พูดแตคําที่เปนจริง
บาง พูดอิงอรรถบาง พูดอิงธรรมบาง พูดอิงวินัยบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
เห็นปานนี้ละธรรมฝายบาปอกุศลที่เกิดเพราะโลภะไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทํา
ใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ยอม
อยูเปนสุขในปจจุบัน ไมมีทุกข ไมคับแคน ไมเดือดรอน ปรินิพพานในปจจุบัน
นี้เอง บุคคลเห็นปานนี้ละธรรมฝายบาปอกุศลที่เกิดเพราะโทสะไดแลว ฯลฯ
ละธรรมฝายบาปอกุศลที่เกิดเพราะโมหะไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปน
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเปน
สุขในปจจุบัน ไมมีทุกข ไมคับแคน ไมเดือดรอน ปรินิพพานในปจจุบันนี้เอง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนสาละ ตนตะแบกหรือตนสะครอ ถูกเครือ
เถายานทราย ๓ ชนิดคลุมยอด พันจนรอบ คราวนั้น บุรุษพึงถือเอาจอบและ
ตะกรามา เขาตัดเครือเถายานทรายนั้นที่ราก แลวพึงขุดจนรอบ แลวถอนเอาราก
ขึ้นโดยที่สุดแมเพียงเทาตนหญาคา เขาพึงหั่นเครือเถายานทรายนั้นใหเปนชิ้นเล็ก

ชิ้นนอย แลวผา แลวเอารวมกันเขาแลวผึ่งที่ลมและแดด แลวพึ่งเอาไฟเผา
แลวทําใหเปนเขมาและพึงโปรยที่ลมพาลุ หรือพึงลอยเสียในแมน้ําที่มีกระแสไหล
เชี่ยว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครือเถายานทรายเหลานั้น ถูกบุรุษนั้นตัดรากขาด ทํา
ใหไมมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมฝายบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแต
โลภะ บุคคลเห็นปานนี้ละไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน
ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเปนสุขในปจจุบัน
ไมมีทุกข ไมคับแคน ปรินิพพานในปจจุบันนี้เอง ที่เกิดแตโทสะ
บุคคลเห็นปานนี้ละไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเปนสุขในปจจุบัน ไมมี
ทุกข ไมคับแคน ปรินิพพานในปจจุบันนี้เอง ที่เกิดแตโมหะ บุคคลเห็นปานนี้
ละไดแลว ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด
ขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเปนสุขในปจจุบัน ไมมีทุกข ไมคับแคน
ปรินิพพานในปจจุบันนี้เอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลมูล ๓ อยางนี้แล ฯ
อุโปสถสูตร
[๕๑๐] ๗๑. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของ
มิคารมารดา ในบุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น นางวิสาขามิคารมาตา
ไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับในวัดอุโบสถ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
นางวิสาขา ทานมาแตไหนแตยังวันอยู นางวิสาขากราบทูลวา วันนี้ดิฉันเขาจํา
อุโบสถ เจาขา ฯ
พ. ดูกรนางวิสาขา อุโบสถมี ๓ อยาง ๓ อยางเปนไฉน คือ โคปาลก*อุโบสถ ๑ นิคัณฐอุโบสถ ๑ อริยอุโบสถ ๑ ดูกรนางวิสาขา ก็โคปาลกอุโบสถ
เปนอยางไร ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนนายโคบาล เวลาเย็นมอบฝูงโคให
แกเจาของแลว พิจารณาดังนี้วา วันนี้โคเที่ยวไปในประเทศโนนๆ ดื่มน้ําใน
ประเทศโนนๆ พรุงนี้โคจักเที่ยวไปในประเทศโนนๆ จักดื่มน้ําในประเทศ
โนนๆ แมฉันใด ดูกรนางวิสาขา ฉันนั้นเหมือนกัน คนรักษาอุโบสถบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาดังนี้วา วันนี้เราเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนี้ๆ กินของชนิดนี้ๆ
พรุงนี้เราจะเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนี้ๆ จักกินของกินชนิดนี้ๆ เขามีใจประกอบ
ดวยความโลภอยากไดของเขา ทําวันใหลวงไปดวยความโลภนั้น ดูกรนางวิสาขา
โคปาลกอุโบสถเปนเชนนี้แล ดูกรนางวิสาขา โคปาลกอุโบสถที่บุคคลเขาจํา
แลวอยางนี้แล ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรืองมาก ไมแผไพศาล
มาก ดูกรนางวิสาขา ก็นิคัณฐอุโบสถเปนอยางไร ดูกรนางวิสาขา มีสมณนิกาย
หนึ่ง มีนามวานิครนถ นิครนฐเหลานั้นชักชวนสาวกอยางนีว้ า มาเถอะ พอคุณ

ทานจงวางทัณฑะในหมูสัตวที่อยูทางทิศบูรพา ในที่เลยรอยโยชนไป จงวาง
ทัณฑะในหมูสัตวที่อยูทางทิศปจจิมในที่เลยรอยโยชนไป จงวางทัณฑะในหมู
สัตวที่อยูทางทิศอุดรในที่เลยรอยโยชนไป จงวางทัณฑะในหมูสัตวที่อยูทางทิศ
ทักษิณในที่เลยรอยโยชนไป นิครนถเหลานัน้ ชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาสัตวบาง
เหลา ไมชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาสัตวบางเหลา ดวยประการฉะนี้ นิครนถเหลา
นั้นชักชวนสาวกในวันอุโบสถเชนนั้นอยางนี้วา มาเถอะ พอคุณ ทานจงทิ้งผา
เสียทุกชิ้นแลวพูดอยางนี้วา เราไมเปนที่กังวลของใครๆ ในที่ไหนๆ และ
ตัวเราก็ไมมีความกังวลในบุคคลและสิ่งของใดๆ ในที่ไหนๆ ดังนี้ แตวา
มารดาและบิดาของเขารูอยูวา ผูนี้เปนบุตรของเรา แมเขาก็รูวา ทานเหลานี้
เปนมารดาบิดาของเรา อนึ่ง บุตรและภรรยาของเขาก็รูอยูวา ผูนี้เปนบิดาสามี
ของเรา แมเขาก็รูอยูว า ผูนี้เปนบุตรภรรยาของเรา พวกทาสและคนงานของเขา
รูอยูวา ทานผูนเี้ ปนนายของเรา ถึงตัวเขาก็รูวา คนเหลานี้เปนทาสและคนงาน
ของเรา เขาชักชวนในการพูดเท็จ ในสมัยที่ควรชักชวนในคําสัตย ดวยประการ
ฉะนี้ เรากลาวถึงกรรมของผูน ั้นเพราะมุสาวาท พอลวงราตรีนั้นไป เขายอม
บริโภคโภคะเหลานั้นที่เจาของไมไดให เรากลาวถึงกรรมของผูนั้นเพราะ
อทินนาทาน ดูกรนางวิสาขา นิคัณฐอุโบสถเปนเชนนี้แล ดูกรนางวิสาขา นิคัณฐ*อุโบสถที่บุคคลเขาจําแลวอยางนี้ ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรืองมาก
ไมแผไพศาลมาก ดูกรนางวิสาขา ก็อริยอุโบสถเปนอยางไร ดูกรนางวิสาขา
จิตที่เศราหมอง ยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ก็จิตที่เศราหมองยอมทํา
ใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวิ
นัยนี้ ยอมระลึกถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค
นั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเสด็จ
ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอนื่ ยิ่งกวา เปน
ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
เมื่อเธอหมั่นนึกถึงพระตถาคตอยู จิตยอมผองใส เกิดความปราโมทย ละเครื่อง
เศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนศีรษะที่เปอนจะทําให
สะอาดไดดวยความเพียร ก็ศีรษะที่เปอนจะทําใหสะอาดไดดวยความเพียรอยางไร
จะทําใหสะอาดไดเพราะอาศัยขี้ตะกรัน ดินเหนียว น้ํา และความพยายามอัน
เกิดแตเหตุนั้นของบุรุษ ดูกรนางวิสาขา ศีรษะที่เปอนยอมทําใหสะอาดไดดวย
ความเพียรอยางนี้แล ฉันใด จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียร
ฉันนั้นเหมือนกัน จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดว ยความเพียรอยางไร
ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ... ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกนี้เรียกวา
เขาจําพรหมอุโบสถ อยูรวมกับพรหม และมีจิตผองใสเพราะปรารภพรหม เกิด
ความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศรา-

*หมองยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางนี้แล ดูกรนางวิสาขา จิตที่
เศราหมองยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียร จิตที่เศราหมองยอมทําใหผองแผว
ไดดวยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึก
ถึงธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันบุคคลผูบรรลุจะพึงเห็น
เอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูพึงรู
เฉพาะตน เมื่อเธอหมั่นนึกถึงธรรมอยู จิตยอมผองใส เกิดความปราโมทย ละ
เครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนกายที่เปอนจะทํา
ใหสะอาดไดดวยความเพียร ดูกรนางวิสาขา ก็กายที่เปอนยอมทําใหสะอาดได
ดวยความเพียรอยางไร จะทําใหสะอาดไดเพราะอาศัยเชือก จุรณสําหรับอาบน้ํา
และความพยายามที่เกิดแตเหตุนั้นของบุรุษ ดูกรนางวิสาขา กายที่เปอนยอมทํา
ใหสะอาดไดดวยความเพียรอยางนี้แล ฉันใด จิตที่เศราหมองยอมทําใหผองแผว
ไดดวยความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน ... ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกนี้เรียกวา
เขาจําธรรมอุโบสถอยู อยูร วมกับธรรม และมีจิตผองใสเพราะปรารภธรรม
เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา จิตที่
เศราหมองยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางนี้แล ดูกรนางวิสาขา จิตที่
เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ก็จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผว
ไดดวยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ หมั่นระลึก
ถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผู
ปฏิบัติตรงแลว เปนผูปฏิบัติเปนธรรม เปนผูปฏิบัติสมควร นี้คือคูแหงบุรุษ ๔
บุรุษบุคคล ๘ นี้พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผู
ควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา เมื่อเธอหมั่นระลึกถึงพระสงฆอยู จิตยอมผองใส เกิดความ
ปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนผา
ที่เปอนจะทําใหสะอาดไดดวยความเพียร ก็ผา ที่เปอนจะทําใหสะอาดไดดวยความ
เพียรอยางไร จะทําใหสะอาดไดเพราะอาศัยเกลือ น้ําดาง โคมัย น้ํา กับความ
เพียร อันเกิดแตเหตุนั้นของบุรุษ ดูกรนางวิสาขา ผาที่เปอนยอมทําใหสะอาด
ดวยความเพียรอยางนี้แล ฉันใด จิตที่เศราหมองยอมทําใหผองแผวไดก็ดว ย
ความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน ... ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกนี้เรียกวา เขาจํา
สังฆอุโบสถ อยูรวมกับสงฆ และมีจิตผองใสเพราะปรารภสงฆ เกิดความ
ปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมอง
ยอมทําใหผองแผวดวยความเพียรอยางนี้แล ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมองจะ
ทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ก็จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความ
เพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงศีลของตน
อันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทยแกตัว ทานผูรูสรรเสริญ ไม

ถูกตัณหา ทิฐิลูบคลํา เปนไปเพื่อสมาธิ เมื่อเธอหมั่นระลึกถึงศีลอยู จิตยอม
ผองใส เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา
เปรียบเหมือนกระจกเงาที่มัวจะทําใหใสไดดวยความเพียร ก็กระจกเงาที่มัวจะทํา
ใหใสไดดวยความเพียรอยางไร จะทําใหใสไดเพราะอาศัยน้ํามัน เถา แปลง
กับความพยายามอันเกิดแตเหตุนั้นของบุรุษ ดูกรนางวิสาขา กระจกที่มัวจะทําให
ใสไดดวยความเพียรอยางนี้แล ฉันใด จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดกด็ วย
ความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน ก็จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความ
เพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ระลึกถึงศีลของตน ...
ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกนี้เรียกวาเขาจําศีลอุโบสถ อยูรว มกับศีล และมีจิต
ผองใสเพราะปรารภศีล เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได
ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมอง ยอมทําใหผอ งแผวไดดว ยความเพียรอยางนี้แล
ดูกรนางวิสาขา จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ก็จิตที่เศรา
หมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกใน
ธรรมวินยั นี้ ยอมระลึกถึงเทวดาวา เทวดาพวกชั้นจาตุมหาราชิกามีอยู เทวดา
พวกชั้นดาวดึงสมีอยู เทวดาพวกชั้นยามามีอยู เทวดาพวกชั้นดุสิตมีอยู เทวดา
พวกชั้นนิมมานรดีมีอยู เทวดาพวกชั้นปรินิมมิตวสวัตตีมีอยู เทวดาพวกที่นับเนื่อง
เขาในหมูพรหมมีอยู เทวดาพวกที่สูงกวานั้นขึ้นไปมีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบ
ดวยศรัทธาเชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเราก็มี
เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีลเชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น ศีลเชนนั้น
แมของเราก็มี เทวดาเหลานั้นประกอบดวยสุตะเชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดใน
ภพนั้น สุตะเชนนั้นแมของเราก็มี เทวดาเหลานั้นประกอบดวยจาคะเชนใด จุติ
จากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น จาคะเชนนั้นแมของเราก็มี เทวดาเหลานั้นประกอบ
ดวยปญญาเชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น ปญญาเชนนั้นแมของเราก็มี
เมื่อเธอระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของตนกับของเทวดา
เหลานั้นอยู จิตยอมผองใส เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิต
เสียได ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนทองที่หมองจะทําใหสุกไดก็ดวยความเพียร
ทองที่หมองจะทําใหสุกไดดวยความเพียรอยางไร จะทําใหสุกไดเพราะอาศัยเบา
หลอมทอง เกลือ ยางไม คีม กับความพยายามที่เกิดแตเหตุนั้นของบุรุษ ดูกร
นางวิสาขา ทองที่หมองจะทําใหสุกไดดวยความเพียรอยางนี้แล ฉันใด จิตที่
เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน ... ดูกรนางวิสาขา
อริยสาวกเชนนี้เรียกวา เขาจําเทวดาอุโบสถ อยูรว มกับเทวดา มีจิตผองใสเพราะ
ปรารภเทวดา เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนาง
วิสาขา จิตที่เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดว ยความเพียรอยางนี้แล ดูกรนาง
วิสาขา พระอริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา พระอรหันตทั้งหลาย ละการ

ฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตราแลว มีความละอาย
มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยูจ นตลอดชีวิต แม
เราก็ไดละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตราแลว มี
ความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู
ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระ
อรหันตทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตทั้งหลาย
ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ
ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนคนขโมย เปนผูสะอาดอยูจนตลอดชีวิต แมเราก็ละ
การลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่เขา
ให ไมประพฤติตนเปนคนขโมย เปนผูสะอาดอยู ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึง่ นี้ใน
วันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันตทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็
จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตทั้งหลาย ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย
ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน
จนตลอดชีวิต แมเราก็ไดละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย
ประพฤติหางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน ตลอดคืนหนึ่งกับวัน
หนึ่งนี้ในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันตทั้งหลาย ทั้ง
อุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตทั้งหลาย ละการพูดเท็จ เวนขาด
จากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย พูดเปนหลักฐาน ควรเชื่อได
ไมพูดลวงโลกจนตลอดชีวิต แมเราก็ไดละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ
พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย พูดเปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพดู ลวงโลก ตลอด
คืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันต
ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตทั้งหลาย ละการดื่ม
น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เวนขาดจากการดื่มน้ําเมา
คือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท แมจนตลอดชีวิต แมเราก็ละ
การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เวนขาดจากการดื่ม
น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้
ในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันตทั้งหลาย ทั้งอุโบสถ
ก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตทั้งหลาย ฉันหนเดียว เวนการบริโภคใน
ราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาลจนตลอดชีวิต แมเราก็บริโภคหนเดียว เวนการ
บริโภคในราตรี งดจากการบริโภคในเวลาวิกาล ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ใน
วันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันตทั้งหลาย ทั้งอุโบสถจัก
เปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตทั้งหลาย เวนขาดจากฟอนรําขับรอง การ
ประโคมดนตรี และการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล จากการทัดทรงประดับ
และตกแตงกายดวยดอกไมของหอม และเครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานะแหง

การแตงตัวจนตลอดชีวิต แมเราก็เวนขาดจากการฟอนรําขับรองการประโคมดนตรี
และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล จากการทัดทรงประดับตกแตงรางกายดวย
ดอกไมของหอม และเครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัว ตลอดคืน
หนึ่งกับวันหนึง่ นี้ในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันต
ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตทั้งหลาย ละการ
นั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูง
ใหญ สําเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ํา คือ บนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทําดวย
หญาจนตลอดชีวิต แมเราก็ไดละการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เวนขาด
จากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ สําเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ํา คือ
บนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทําดวยหญา ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้ แม
ดวยองคอันนี้ เราก็ชื่อวาไดทําตามพระอรหันตทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเปนอัน
เราเขาจําแลว ดูกรนางวิสาขา อริยอุโบสถเปนเชนนี้แล อริยอุโบสถอันบุคคล
เขาจําแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ
แผไพศาลมาก อริยอุโบสถมีผลมากเพียงไร มีอานิสงสมากเพียงไร มีความ
รุงเรืองมากเพียงไร มีความแผไพศาลมากเพียงไร ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือน
ผูใดพึงครองราชยเปนอิศราธิบดีแหงชนบทใหญ ๑๖ แควนเหลานี้ อันสมบูรณ
ดวยรัตนะ ๗ ประการ คือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจตี
วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ
การครองราชยของผูนั้นยังไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงอุโบสถที่ประกอบดวยองค ๘
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะราชสมบัติที่เปนของมนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบ
กับสุขที่เปนทิพย เปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๕๐ ปซึ่งเปนของมนุษย
เปนคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปน
หนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป โดยปนั้น ๕๐๐ ปอันเปนทิพย
เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ดูกรนางวิสาขา ขอนี้เปนฐานะที่
จะมีได คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘
แลว เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา
ดูกรนางวิสาขา เราหมายเอาความขอนี้แล จึงกลาววา ราชสมบัติที่เปนของ
มนุษย เมื่อจะนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดูกร
นางวิสาขา ๑๐๐ ป อันเปนของมนุษย เปนคืนหนึ่งกับวันหนึง่ ของเทวดาชั้น
ดาวดึงส โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปน
หนึ่งป โดยปนั้น พันปอันเปนทิพย เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงส
ดูกรนางวิสาขา ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้
เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงความ
เปนสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส ดูกรนางวิสาขา เราหมายเอาความขอนี้แลจึง

กลาววา ราชสมบัติของมนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย
เปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๒๐๐ ป อันเปนของมนุษย เปนคืนหนึ่งกับ
วันหนึ่งของเทวดาชั้นยามา โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึง่ เดือน โดยเดือนนั้น
๑๒ เดือนเปนหนึ่งป โดยปนั้น สองพันปอันเปนทิพย เปนประมาณอายุของ
เทวดาชั้นมายา ดูกรนางวิสาขา ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ สตรีหรือบุรษุ
บางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว เมื่อแตกกายตายไป
พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นมายา ดูกรนางวิสาขา เราหมายเอาความ
ขอนี้แล จึงกลาววา ราชสมบัติอันเปนของมนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบกับ
สุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๔๐๐ ป อันเปนของมนุษย
เปนคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึง่ เดือน
โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป โดยปนั้น ๔,๐๐๐ ป อันเปนทิพย เปน
ประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิต ดูกรนางวิสาขา ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ
สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว เมื่อ
แตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นดุสิต ดูกรนางวิสาขา
เราหมายเอาความขอนี้แล จึงกลาววา ราชสมบัติอันเปนของมนุษย เมื่อนําเขา
ไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๘๐๐ ป
อันเปนของมนุษย เปนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดี โดยราตรีนั้น
๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป โดยปนั้น ๘,๐๐๐ ป
อันเปนทิพย เปนประมาณของอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดี ดูกรนางวิสาขา
ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถอัน
ประกอบดวยองค ๘ แลว เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของ
เทวดาชั้นนิมมานรดี ดูกรนางวิสาขา เราหมายเอาความขอนี้แล จึงกลาววา
ราชสมบัติอันเปนของมนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปน
ของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๑๖,๐๐๐ ป อันเปนของมนุษย เปนคืนหนึ่งกับ
วันหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือน
โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป โดยปนั้น ๑๖,๐๐๐ ปอนั เปนทิพย เปน
ประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี ดูกรนางวิสาขา ก็ขอนี้เปนฐานะที่
จะมีได คือ สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘
แลว เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี
ดูกรนางวิสาขา เราหมายความเอาขอนี้แล จึงกลาววา ราชสมบัติอันเปนของ
มนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ฯ
บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงลักทรัพย ไมพึงพูดเท็จ ไมพึง
ดื่มน้ําเมา พึงงดเวนเมถุน อันเปนความประพฤติไม
ประเสริฐ ไมพึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาล ในกลางคืน

ไมพึงทัดทรงดอกไม ไมพึงลูบไลของหอม และพึงนอนบน
เตียง บนพื้น หรือบนที่ซึ่งเขาปูลาด บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวอุโบสถที่ประกอบดวยองค ๘ นี้แลวา อันพระพุทธเจา
ผูถึงที่สุดทุกขทรงประกาศไว พระจันทร พระอาทิตย ทั้งสอง
ที่นาดู สองแสง โคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเทาใด และ
พระจันทร พระอาทิตยนั้น กําจัดความมืด ไปในอากาศ
ทําใหทิศรุงโรจน สองแสงอยูในนภากาศ ทั่วสถานที่มี
ประมาณเทาใด ทรัพย คือ แกวมุกดา แกวมณี แกว
ไพฑูรย ทองสิงคี และทองคํา ตลอดถึงทองชนิดที่เรียกวา
หฏกะ เทาที่มีอยูในสถานที่ประมาณเทานั้น ยังไมถึงแมซึ่ง
เสี้ยวที่ ๑๖ ของอุโบสถที่ประกอบดวยองค ๘ และทั้งหมด
ยังไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของแสงจันทรและหมูดาว เพราะ
ฉะนั้นแหละ สตรีบุรุษผูมีศีล เขาจําอุโบสถประกอบดวย
องค ๘ ทําบุญซึ่งมีสุขเปนกําไร เปนผูไมถูกนินทา ยอม
เขาถึงสัคคสถาน ฯ
จบมหาวรรคที่ ๒
-----------รวมสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ติตถสูตร ๒. ภยสูตร ๓. เวนาคสูตร ๔. สรภสูตร
๕. เกสปุตตสูตร ๖. สาฬหสูตร ๗. กถาวัตถุสูตร ๘. ติตถิยสูตร
๙. มูลสูตร ๑๐. อุโบสถสูตร ฯ
-------------อานันทวรรคที่ ๓
ฉันนสูตร
[๕๑๑] ๗๒. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล
ฉันนปริพาชกไดไปหาทานพระอานนทยังที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรทานพระอานนท ทานทั้งหลาย บัญญัติ
การละราคะ บัญญัติการละโทสะ บัญญัติการละโมหะหรือ ทานพระอานนท
ตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราบัญญัติการละราคะ บัญญัติการละโทสะ บัญญัติ
การละโมหะ ฯ
ฉ. ดูกรทานผูมีอายุ ก็ทานทั้งหลายเห็นโทษในราคะอยางไร จึงบัญญัติ
การละราคะ เห็นโทษในโทสะอยางไร จึงบัญญัติการละโทสะ เห็นโทษในโมหะ

อยางไร จึงบัญญัติการละโมหะ ฯ
อา. ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลผูกําหนัด ถูกความกําหนัดครอบงํา รัดรึง
จิตไว ยอมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองบาง คิดเพื่อจะเบียดเบียนผูอื่นบาง
คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและผูอื่นทั้งสองฝายบาง เสวยทุกขโทมนัสที่เปนไป
ทางจิตบาง เพื่อละราคะไดแลว ยอมไมคิดเพือ่ จะเบียดเบียนตนเอง ไมคิดเพื่อ
จะเบียดเบียนผูอื่น ไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและผูอื่นทั้งสองฝาย ไม
เสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต บุคคลผูกําหนัด ถูกความกําหนัดครอบงํา
รัดรึงจิตไว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติ
ทุจริตดวยใจ เพื่อละราคะไดแลว ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย ไมประพฤติ
ทุจริตดวยวาจา ไมประพฤติทุจริตดวยใจ บุคคลผูกําหนัด อันความกําหนัด
ครอบงํา รัดรึงจิตไว ยอมไมรแู มซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง ยอมไมรูแม
ซึ่งประโยชนผูอื่นตามความเปนจริง ยอมไมรแู มซึ่งประโยชนตนและผูอื่นทั้งสอง
ฝายตามความเปนจริง เมื่อละราคะไดแลว ยอมรูแมซึ่งประโยชนตนตามความ
เปนจริง ยอมรูแ มซึ่งประโยชนผูอื่นตามความเปนจริง ยอมรูแมซึ่งประโยชนตน
และผูอื่นตามความเปนจริง ความกําหนัดแล ทําใหเปนคนมืด ทําใหเปนคนไร
จักษุ ทําใหไมรูอะไร ทําปญญาใหดับ เปนไปในฝายความคับแคน ไมเปนไป
เพื่อนิพพาน บุคคลผูดุราย ฯลฯ บุคคลผูหลง ถูกความหลงครอบงํา รัดรึงจิต
ไว ยอมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองบาง คิดเพื่อจะเบียดเบียนผูอื่นบาง คิดเพื่อ
จะเบียดเบียนตนเองและผูอื่นทั้งสองฝายบาง เสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทาง
จิตบาง เมื่อละโมหะไดแลว ยอมไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเอง ไมคิดเพื่อจะ
เบียดเบียนผูอื่น ไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและผูอื่นทั้งสองฝาย ไมเสวย
ทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต บุคคลผูหลง ถูกความหลงครอบงํา รัดรึงจิตไว
ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมประพฤติทุจริต
ดวยใจ เมื่อละโมหะไดแลว ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย ไมประพฤติทุจริต
ดวยวาจา ไมประพฤติทุจริตดวยใจ บุคคลผูหลง ถูกความหลงครอบงําจิต
รัดรึงจิตไว ยอมไมรูแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง ยอมไมรูแมซึ่ง
ประโยชนผูอื่นตามความเปนจริง ยอมไมรแู มซึ่งประโยชนตนและผูอื่นทั้งสองฝาย
ตามความเปนจริง เมื่อละโมหะไดแลว ยอมรูแมซึ่งประโยชนตนตามความเปน
จริง ยอมรูแมซงึ่ ประโยชนผูอนื่ ตามความเปนจริง ยอมรูแมซึ่งประโยชนตนและ
ผูอื่นทั้งสองฝายตามความเปนจริง ไมหลงและทําใหเปนคนมืด ทําใหเปนคนไร
จักษุ ทําใหไมรูอะไร ทําปญญาใหดับ เปนไปในฝายความคับแคน ไมเปนไป
เพื่อนิพพาน ดูกรผูมีอายุ เราเห็นโทษในราคะเชนนี้แล จึงบัญญัติการละราคะ
เห็นโทษในโทสะเชนนี้ จึงบัญญัติการละโทสะ เห็นโทษในโมหะเชนนี้แล
จึงบัญญัติการละโมหะ ฯ

ฉ. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะนั้น
มีหรือ ฯ
อา. มรรคาปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะนั้นมีอยู ฯ
ฉ. ก็มรรคาปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะนั้นเปนไฉน ฯ
อา. อริยมรรคมีองค ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมา
สมาธิ ดูกรทานผูมีอายุ นี้แล มรรคาปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ นั้น ฯ
ฉ. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ นั้นดี
และสมควรเพื่อความไมประมาท ฯ
อาชีวกสูตร
[๕๑๒] ๗๓. สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยูที่โฆสิตาราม ใกลกรุง
โกสัมพี ครั้งนั้นแล คฤหบดีผูเปนสาวกของอาชีวกคนหนึ่ง เขาไปหาทาน
พระอานนทถึงที่อยู อภิวาทแลว นั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถาม
วา ขาแตทานพระอานนท คนพวกไหนเลา ไดกลาวธรรมไวดีแลว พวกไหน
ปฏิบัติดีแลวในโลก พวกไหนดําเนินไปดีแลวในโลก ทานพระอานนทกลาววา
ดูกรคฤหบดี ถาเชนนั้นเราจักยอนถามทานในขอนี้ ทานชอบใจอยางใด ก็พึง
กลาวแกอยางนั้น ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนพวกใดแสดงธรรม
เพื่อละราคะ แสดงธรรมเพือ่ ละโทสะ แสดงธรรมเพื่อละโมหะ คนพวกนั้น
กลาวธรรมดีแลวหรือหาไม หรือวาในขอนี้ทานมีความเห็นอยางไร ฯ
ค. ขาแตทานผูเจริญ คนพวกใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ แสดงธรรม
เพื่อละโทสะ แสดงธรรมเพือ่ ละโมหะ คนพวกนั้นกลาวธรรมดีแลว ในขอนี้
ขาพเจามีความเห็นอยางนี้ ฯ
อา. ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนพวกใดปฏิบัติ
เพื่อละราคะ ปฏิบัติเพื่อละโทสะ ปฏิบัติเพื่อละโมหะ คนพวกนั้นปฏิบัติดีแลว
ในโลกใชหรือไม หรือวาในขอนี้ทานมีความเห็นอยางไร ฯ
ค. ขาแตทานผูเจริญ คนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะ ปฏิบัติเพื่อละ
โทสะ ปฏิบัติเพื่อละโมหะ คนพวกนั้นปฏิบัติดีแลวในโลก ในขอนี้ขาพเจา
มีความเห็นอยางนี้ ฯ
อา. ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนพวกใดละ
ราคะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหไมมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไม
ใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวกใดละโทสะไดแลว ฯลฯ คนพวกใดละ
โมหะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไม
ใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวกนั้นดําเนินไปดีแลวในโลกใชหรือไม
หรือวาในขอนีท้ านมีความเห็นอยางนี้ ฯ

ค. ขาแตทานผูเจริญ คนพวกใดละราคะไดแลว ตัดรากขาดแลว
ทําใหไมมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
คนพวกใดละโทสะไดแลว ฯลฯ คนพวกใดละโมหะไดแลว ตัดรากขาดแลว
ทําไมใหมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
คนพวกนั้นดําเนินไปดีแลวในโลก ในขอนี้ขาพเจามีความเห็นอยางไร ฯ
อา. ดูกรคฤหบดี ขอนี้ทานไดกลาวแกแลววา คนพวกใดแสดงธรรม
เพื่อละราคะ แสดงธรรมเพือ่ ละโทสะ แสดงธรรมเพื่อละโมหะ คนพวกนั้น
กลาวธรรมดีแลว ขอนี้ทานไดกลาวแกแลววา คนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะ
ปฏิบัติเพื่อละโทสะ ปฏิบัติเพื่อละโมหะ คนพวกนั้นปฏิบัติดีแลวในโลก ขอนี้
ทานไดกลาวแกแลววา คนพวกใดละราคะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมี
ที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวกใด
ละโทสะไดแลว ฯลฯ คนพวกใดละโมหะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมี
ที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวกนั้น
ดําเนินไปดีแลวในโลก ดังนี้แล ฯ
ค. ขาแตทานผูเจริญ ขอนี้นาอัศจรรย ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมี
ธรรมเทศนาจักไมชื่อวาเปนการยกยองธรรมของตนเอง และจักไมเปนการรุกราน
ธรรมของผูอ ื่น เปนธรรมเทศนาเฉพาะแตในเหตุ ทานกลาวแตเนื้อความ และ
มิไดนําตนเขาไป ขาแตทานพระอานนท ทานทั้งหลายแสดงธรรมเพือ่ ละราคะ
แสดงธรรมเพือ่ ละโทสะ แสดงธรรมเพือ่ ละโมหะ ทานทั้งหลายกลาวธรรมดีแลว
ทานทั้งหลายปฏิบัติดีแลวในโลก ทานทั้งหลายละราคะไดแลว ตัดรากขาดแลว
ทําไมใหมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
ทานทั้งหลายละโทสะไดแลว ฯลฯ ทานทั้งหลายละโมหะไดแลว ตัดรากขาดแลว
ทําไมใหมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
ทานทั้งหลายดําเนินไปดีแลวในโลก ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก
ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก พระผูเปนเจาอานนทประกาศธรรม
โดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแก
ผูหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น
ขาแตทานพระอานนท ขาพเจานี้ขอถึงพระผูม ีพระภาค กับทั้งพระธรรมและพระ
ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูเปนเจาอานนทจงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึง
สรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
สักกสูตร
[๕๑๓] ๗๔. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม
ใกลกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกชนบท ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรง
เปนไข หายจากความไขไมนาน ครั้งนั้นแล เจามหานามศากยะเสด็จเขาไปเฝา

พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ นานมาแลว ที่
ขาพระองครูทั่วถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงอยางนีว้ า ญาณเกิดแกผูมีใจเปนสมาธิ
หาเกิดแกผูที่มีใจไมเปนสมาธิไม ขาแตพระองคผูเจริญ สมาธิเกิดกอน ญาณ
เกิดทีหลัง หรือวาญาณเกิดกอน สมาธิเกิดทีหลัง ลําดับนั้นแล ทาน*พระอานนทไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงเปนไข หายจากความไขไมนาน
ก็เจามหานามศากยะนี้ทูลถามปญหาที่ลึกซึ้งกะพระผูมีพระภาค ถากระไร เรา
ควรนําเอาเจามหานามศากยะหลีกไปในที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวแสดงธรรม
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท จับพระพาหาเจามหานามศากยะนําหลีกไป ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกลาวกะเจามหานามศากยะวา ดูกรมหานามะ พระผูมี
พระภาคตรัสศีลที่เปนของพระเสขะไวก็มี ตรัสศีลที่เปนของพระอเสขะไวก็มี
ตรัสสมาธิที่เปนของพระเสขะไวก็มี ตรัสสมาธิที่เปนของพระอเสขะไวก็มี
ตรัสปญญาที่เปนของพระเสขะไวก็มี ตรัสปญญาที่เปนของพระอเสขะไวก็มี
ดูกรมหานามะ มีศีลที่เปนของพระเสขะเปนไฉน ดูกรมหานามะ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรมหานามะ
นี้เรียกวา ศีลที่เปนของพระเสขะ ดูกรมหานามะ ก็สมาธิที่เปนของพระเสขะ
เปนไฉน ดูกรมหานามะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ เขา*จตุตถฌานอยู ดูกรมหานามะ นี้เรียกวาสมาธิที่เปนของพระเสขะ ดูกรมหานามะ
ก็ปญญาที่เปนของพระเสขะเปนไฉน ดูกรมหานามะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูช ัด
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดูกรมหานามะ
นี้เรียกวา ปญญาที่เปนของพระเสขะ ฯ
ดูกรมหานามะ พระอริยสาวกนั้นแล เปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้
ถึงพรอมดวยสมาธิอยางนี้ ถึงพรอมดวยปญญาอยางนี้ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรมหานามะ พระผูมีพระภาคไดตรัสศีลที่เปนของพระ
เสขะไวก็มี ตรัสศีลที่เปนของพระอเสขะไวก็มี ตรัสสมาธิที่เปนของพระเสขะ
ไวก็มี ตรัสสมาธิที่เปนของพระอเสขะไวก็มี ตรัสปญญาที่เปนของพระเสขะไว
ก็มี ตรัสปญญาที่เปนของพระอเสขะไวก็มี ดวยประการฉะนี้แล ฯ
นิคัณฐสูตร
[๕๑๔] ๗๕. สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ กุฏาคารศาลา
ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี ครั้งนั้นแล เจาอภัยลิจฉวีกับเจาบัณฑิตกุมารลิจฉวี
ไดพากันเขาไปหาทานพระอานนทยังที่อยู อภิวาททานพระอานนทแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวเจาอภัยลิจฉวีไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแต
ทานผูเจริญ นิครณฐนาฏบุตร เปนคนรูเห็นธรรมทุกอยาง ยอมปฏิญญาญาณ-

*ทัสสนะไวอยางไมมีสวนเหลือวา สําหรับเราจะเดิน จะยืน จะหลับและตื่น
ก็ตาม ญาณทัสสนะก็ปรากฏชั่วกาลนิรันดร เขาบัญญัติวา กรรมเกาหมดไป
เพราะความเพียรเผากิเลส ฆาเหตุไดเพราะไมทํากรรมใหม ดวยประการฉะนี้
จึงเปนอันวา เพราะกรรมสิ้นไป ทุกขจึงหมดไป เพราะทุกขหมดไป เวทนา
จึงสิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไป ทุกขทั้งสิ้นจึงจักเสื่อมไปโดยไมเหลือ การลวง
ทุกขยอมมีไดดวยความหมดจด ที่ใหกิเลสเสื่อมไปโดยไมเหลือ ซึ่งบุคคลจะพึง
เห็นเองนี้ ดวยประการฉะนี้ ขาแตทานผูเจริญ ในขอนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัส
ไวอยางไร ทานพระอานนทตอบวา ดูกรเจาอภัย ความหมดจดที่ทําใหกิเลส
เสื่อมไปโดยไมเหลือ ๓ อยางแล พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรูทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวชอบแลว เพื่อความหมดจดแหงสัตว
ทั้งหลาย เพื่อการลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความเสื่อมสูญแหงทุกขและ
โทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ควรรู เพื่อทํานิพพานใหแจง ความหมดจด ๓ อยาง
เปนไฉน คือ
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย เธอไมทํากรรมใหมดวย และสัมผัสถูกตองกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไป
โดยคิดเห็นวา ความหมดจดที่ทําใหกิเลสเสื่อมไปโดยไมเหลือ ซึ่งผูไดบรรลุจะ
พึงเห็นเอง เปนของไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อัน
วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ดวย ฯ
๒. ภิกษุนั้นแล ถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แลว สงัดจากกาม ฯลฯ
เขาจตุตถฌานอยู เธอไมทํากรรมใหมดวย และสัมผัสถูกตองกรรมเกาแลวทํา
ใหสิ้นไปโดยคิดเห็นวา ความหมดจดที่ทําใหกิเลสเสื่อมไปโดยไมเหลือ ซึง่ ผูบรรลุ
จะพึงเห็นเอง เปนของไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา
อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ดวย ฯ
๓. ภิกษุนั้นแล ถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิอยางนีแ้ ลว
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เธอไมทํากรรมใหมดวย
สัมผัสถูกตองกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปโดยคิดเห็นวา ความหมดจดที่ทําใหกิเลส
เสื่อมไปโดยไมเหลือ ซึ่งผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง เปนของไมประกอบดวยกาล
ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ดวย ฯ
ดูกรเจาอภัย ความหมดจดที่ทําใหกิเลสเสื่อมโดยไมเหลือ ๓ อยาง
นี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรูท รงเห็นเปนพระอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา ไดตรัสไวชอบแลว เพื่อความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย เพื่อกาว
ลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความเสื่อมสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อ
บรรลุธรรมที่ควรรู เพือ่ ทํานิพพานใหแจง เมื่อทานพระอานนทไดกลาวอยางนี้แลว

เจาบัณฑิตกุมารลิจฉวีไดพูดกะเจาอภัยลิจฉวีวา ดูกรอภัยเพือ่ นรัก ทําไมทานจึง
ไมชื่นชมอนุโมทนาคําสุภาษิตของทานพระอานนทโดยความเปนคําสุภาษิตเลา เจา
อภัยลิจฉวีตอบวา เพื่อนรัก ไฉนเราจักไมชื่นชมอนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน
พระอานนทโดยความเปนคําสุภาษิตเลา ผูใดไมชื่นชมอนุโมทนาคําสุภาษิตของ
ทานพระอานนทโดยความเปนคําสุภาษิต ความคิดของผูนั้นพึงเสื่อม ฯ
สมาทปกสูตร
[๕๑๕] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ยังที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ทาน
ทั้งหลายพึงอนุเคราะหคนใดและคนเหลาใดเปนมิตร อํามาตย ญาติ หรือสาโลหิต
พึงสําคัญวาเปนคําที่ควรฟง คนเหลานั้น อันทานทั้งหลายพึงชักชวน พึงใหตั้ง
อยูเสมอ พึงใหดํารงอยู ในฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ
๑. พึงชักชวน พึงใหตั้งอยูเสมอ พึงใหดํารงอยูในความเลือ่ มใสอยาง
ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
เปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ฯ
๒. พึงชักชวน พึงใหตั้งอยูเ สมอ พึงใหดํารงอยูในความเลื่อมใสอยาง
ไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... อันวิญู*ชนพึงรูเฉพาะตน ฯ
๓. พึงชักชวน พึงใหตั้งอยูเ สมอ เพื่อใหดํารงอยูในความเลื่อมใส
อยางไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมพี ระภาค เปนผูปฏิบัติ
ดีแลว ... เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นจะยิ่งกวา ฯ
ดูกรอานนท มหาภูต ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโย*ธาตุ ๑ พึงเปนอยางอื่นได แตพระอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจา ไมพึงเปนอยางอื่นไปไดเลย นี้ความเปนอื่นในขอนั้น
ขอที่พระอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจานั้น
จักเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือเปรตวิสัย นี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกร
อานนท มหาภูต ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑ พึงเปน
อยางอื่นได แตพระอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหวใน
พระธรรม ไมพึงเปนอยางอื่นไปไดเลย ฯลฯ แตพระอริยสาวกผูประกอบดวย
ความเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหวในพระสงฆ ไมพึงเปนอยางอื่นไปไดเลย นี้ความ
เปนอยางอื่นในขอนั้น ขอที่พระอริยสาวกผูป ระกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวั่น
ไหว ในพระสงฆนั้น จักเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือเปรตวิสัย นี้ไม
เปนฐานะที่จะมีได ดูกรอานนท ทานทั้งหลายพึงอนุเคราะหคนใด และคนเหลา
ใด เปนมิตร อํามาตย ญาติหรือสาโลหิต พึงสําคัญวาเปนคําที่ควรฟง คนเหลา

นั้น อันทานทั้งหลายพึงชักชวน พึงใหตั้งอยูเสมอ พึงใหดํารงอยูในฐานะ
๓ ประการนี้แล ฯ
นวสูตร
[๕๑๖] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา ภพ ภพ
ดังนี้ ภพยอมมีไดดวยเหตุเพียงไร พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
อานนท ก็กรรมที่อํานวยผลใหในกามธาตุจักไมมีแลว กามภพพึงปรากฏบาง
หรือหนอ ฯ
อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา วิญญาณชื่อวาเปน
พืช ตัณหาชื่อวาเปนยาง วิญญาณประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางเลวของสัตว
พวกที่มีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ ดวยประการฉะนี้ จึง
มีการเกิดในภพใหมตอไปอีก ดูกรอานนท ก็กรรมที่อํานวยผลใหในรูปธาตุ จัก
ไมมีแลว รูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ
อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา วิญญาณจึงชื่อวา
เปนพืช ตัณหาชื่อวาเปนยาง วิญญาณประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางกลางของ
สัตวพวกที่มีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ ดวยประการฉะนี้
จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก ดูกรอานนท ก็กรรมที่อํานวยผลใหในอรูปธาตุจักไม
มีแลว อรูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ
อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา วิญญาณชื่อวาเปน
พืช ตัณหาชื่อวาเปนยาง วิญญาณประดิษฐานแลวเพราะธาตุอยางประณีต ของ
สัตวพวกที่มีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ ดวยประการ*ฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก ดูกรอานนท ภพยอมมีไดดวยเหตุดังกลาว
มาฉะนี้แล ฯ
ภวสูตร
[๕๑๗] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา ภพ ภพ ดังนี้
ภพยอมมีไดดว ยเหตุเพียงไร พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท
ก็กรรมที่อํานวยผลใหในกามธาตุจักไมมีแลว กามภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ทาน
พระอานนททูลวา ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ

พ. ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา วิญญาณชื่อวาเปน
พืช ตัณหาชื่อวาเปนยาง เจตนา ความปรารถนาประดิษฐานแลว เพราะธาตุ
อยางเลวของสัตวพวกที่มีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ ดวย
ประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก ดูกรอานนท ก็กรรมที่อํานวยผล
ใหในรูปธาตุจักไมมีแลว รูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ
อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา วิญญาณชื่อวาเปน
พืช ตัณหาชื่อวาเปนยาง เจตนา ความปรารถนาประดิษฐานแลว เพราะธาตุ
อยางกลางของสัตวพวกที่มีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ ดวย
ประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก ดูกรอานนท ก็กรรมที่อํานวยผลให
อรูปธาตุจักไมมีแลว อรูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ
อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา วิญญาณชื่อวาเปน
พืช ตัณหาชื่อวาเปนยาง เจตนา ความปรารถนาประดิษฐานแลว เพราะธาตุ
อยางประณีตของสัตวพวกที่มีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ
ดวยประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก ดูกรอานนท ภพยอมมีได
ดวยเหตุดังกลาวมาฉะนี้แล ฯ
สีลัพพตสูตร
[๕๑๘] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท ไดเขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวพระผูม ีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรอานนท ศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย
มีการบํารุงดี มีผลทุกอยางไปหรือ ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ในปญหาขอนี้ ไมควรแกแตแงเดียว ฯ
พ. ดูกรอานนท ถาเชนนั้น จงจําแนกไป ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อบุคคลนั้นเสพศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย
ซึ่งมีการบํารุงดี อกุศลธรรมเจริญมากยิ่งขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป ศีล พรต ชีวิต
พรหมจรรย ซึง่ มีการบํารุงดี เห็นปานนั้นไมมีผล และเมื่อเขาเสพศีล พรต
ชีวิต พรหมจรรยซึ่งมีการบํารุงดี อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญมากยิ่งขึ้น
ศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย ซึ่งมีการบํารุงดี เห็นปานนั้นมีผล
ทานพระอานนทไดกราบทูลธรรมปริยายนี้แลว พระผูมพี ระภาคทรงพอ
พระทัยลําดับนั้นแล ทานพระอานนทคิดวา พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา จึงลุก
จากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณแลวหลีกไป ลําดับนั้นแล
พระผูมีพระภาคพอพระอานนทหลีกไปไดไมนาน ไดรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อานนทยังเปนพระเสขะ แตจะหาผูที่เสมอเธอทางปญญาไมไดงาย

เลย ฯ
คันธสูตร
[๕๑๙] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กลิ่นหอม ๓ อยางนี้ ฟุงไป
แตตามลมอยางเดียว ฟุงทวนลมไปไมได กลิ่นหอม ๓ อยางนั้นเปนไฉน คือ
กลิ่นที่ราก ๑ กลิ่นที่แกน ๑ กลิ่นที่ดอก ๑ กลิ่นหอม ๓ อยางนีแ้ ลฟุงไปแตตาม
ลมอยางเดียว ฟุงทวนลมไปไมได พระเจาขา กลิ่นหอมชนิดที่ฟุงไปตามลมก็
ได ฟุงทวนลมไปก็ได ฟุงไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได ยังจะมีอยูหรือ พระผู*มีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท กลิ่นหอมที่ฟุงไปตามลมก็ได ฟุงไปทวนลม
ก็ได ฟุงทั้งไปตามลมและทวนลมก็ได มีอยู ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ กลิ่นหอมที่ฟุงไปตามลมก็ได ฟุงไปทวนลม
ก็ได ฟุงไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได เปนไฉน ฯ
พ. ดูกรอานนท สตรีหรือบุรุษในบานหรือนิคมใดในโลกนี้ ถึงพระ*พุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจาก
การฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาด
จากการพูดเท็จ เวนขาดจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากความตระหนี่อันเปน
มลทิน มีไทยธรรมเครือ่ งบริจาคอันปลอยแลว มีมืออันชุม ยินดีในการเสียสละ
ควรแกการขอ ยินดีในทานและการแจกจายทาน อยูครองเรือน สมณพราหมณ
ทุกทิศยอมกลาวสรรเสริญคุณของเขาวา สตรีหรือบุรุษในบานหรือนิคมแหงโนน ถึง
พระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจาก
การฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาด
จากการพูดเท็จ เวนขาดจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทิน
มีไทยธรรมเครื่องบริจาคอันปลอยแลว มีมอื อันชุม ยินดีในการเสียสละ ควรแก
การขอ ยินดีในทานและการแจกจายทาน อยูครองเรือน แมเทวดาทั้งหลายก็กลาว
สรรเสริญคุณของเขาวา สตรีหรือบุรุษในบานหรือนิคมแหงโนน ถึงพระพุทธเจาเปน
สรณะ ฯลฯ ควรแกการขอ ยินดีในทานและการแจกจายทาน ดูกรอานนท กลิ่นหอม
นี้นั้นแล ฟุงไปตามลมก็ได ฟุงไปทวนลมก็ได ฟุงไปทั้งตามลมและทวนลม
ก็ได ฯ
กลิ่นดอกไมฟุงทวนลมไปไมได กลิ่นจันทน กลิ่นกฤษณา
หรือกลิ่นกระลําพัก ก็ฟุงทวนลมไปไมได สวนกลิ่นสัตบุรุษ
ฟุงทวนลมไปได เพราะสัตบุรุษฟุงไปทุกทิศ ฯ

จูฬนีสูตร
[๕๒๐] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับฟง
มาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดูกรอานนท สาวกของพระสิขีสัมมา*สัมพุทธเจาซึ่งมีนามวา อภิภู ยืนอยูในพรหมโลก ใหพันแหงโลกธาตุรูแจงได
ดวยเสียง พระเจาขา สวนพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรง
สามารถที่จะทําโลกธาตุเทาไรใหรูแจงไดดวยพระสุรเสียง พระผูมีพระภาคตรัส
ตอบวา ดูกรอานนท นั้นสาวก สวนพระตถาคตนับไมถวน ฯ
ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาคเปนครั้งที่ ๒ วา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา
ดูกรอานนท สาวกของพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งมีนามวา อภิภู ยืนอยูใน
พรหมโลก ทําใหพนแหงโลกธาตุรูแจงไดดวยเสียง พระเจาขา สวนพระผูมี*พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรงสามารถที่จะทําโลกธาตุเทาไรใหรู
แจงไดดวยพระสุรเสียง ฯ
พ. ดูกรอานนท นั้นเปนสาวก สวนพระตถาคตนับไมถวน
ทานพระอานนท ไดทูลถามพระผูมีพระภาคแมเปนครั้งที่ ๓ วา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา
ดูกรอานนท สาวกของพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งมีนามวา อภิภู ยืนอยูใน
พรหมโลก ทําใหพันแหงโลกธาตุรูแจงไดดวยเสียง พระเจาขา สวนพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรงสามารถที่จะทําโลกธาตุเทาไรใหรูแจงไดดวย
พระสุรเสียง ฯ
พ. ดูกรอานนท นั้นเปนสาวก สวนพระตถาคตนับไมถวน
ทานพระอานนท ไดทูลถามพระผูมีพระภาคแมเปนครั้งที่ ๓ วา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดูกร
อานนท สาวกของพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งมีนามวา อภิภู ยืนอยูในพรหมโลก
ทําใหพันโลกธาตุรูแจงไดดวยเสียง พระเจาขา สวนพระผูมีพระภาคอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรงสามารถที่จะทําโลกธาตุเทาไรใหรูแจงไดดวยพระ*สุรเสียง ฯ
พ. ดูกรอานนท เธอไดฟงเรื่องพันโลกธาตุ เพียงเล็กนอย ฯ
อา. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาแตพระสุคต บัดนี้เปนกาลเวลาแหง
เทศนาที่พระองคจะพึงตรัส ภิกษุทั้งหลายไดสดับธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาค
แลว จักทรงจําไว ฯ
พ. ดูกรอานนท ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว

ทานพระอานนททูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
อานนท จักรวาลหนึ่งมีกําหนดเทากับโอกาสที่พระจันทรพระอาทิตยโคจร ทั่วทิศ
สวางไสวรุง โรจน โลกมีอยูพนั จักรวาลกอน ในโลกพันจักรวาลนั้น มีพระจันทร
พันดวง มีอาทิตยพันดวง มีขุนเขาสิเนรุพันหนึ่ง มีชมพูทวีปพันหนึ่ง มี
อปรโคยานทวีปพันหนึ่ง มีอุตตรกุรุทวีปพันหนึ่ง มีปุพพวิเทหทวีปพันหนึ่ง มี
มหาสมุทรสี่พัน มีทาวมหาราชสี่พัน มีเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาพันหนึ่ง มี
เทวโลกชั้นดาวดึงสพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นยามาพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นดุสิตพัน
หนึ่ง มีเทวโลกชั้นนิมมานรดีพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัสตีพันหนึ่ง มี
พรหมโลกพันหนึ่ง ดูกรอานนท นี้เรียกวาโลกธาตุอยางเล็กมีพันจักรวาล โลก
คูณโดยสวนพันแหงโลกธาตุอยางเล็ก ซึ่งมีพันจักรวาลนั้น นี้เรียกวาโลกธาตุ
อยางกลางมีลานจักรวาล โลกคูณโดยสวนพันแหงโลกธาตุ อยางกลางมีลาน
จักรวาลนั้น นี้เรียกวาโลกธาตุอยางใหญประมาณแสนโกฏิจักรวาล ดูกรอานนท
ตถาคตมุงหมายอยู พึงทําโลกธาตุอยางใหญประมาณแสนโกฏิจักรวาลใหรแู จงได
ดวยเสียง หรือทําใหรูแจงไดเทาที่มุงหมาย ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคพึงทําโลกธาตุอยางใหญ
ประมาณแสนโกฏิจักรวาล ใหรูแจงดวยพระสุรเสียง หรือทําใหรูแจงไดเทาที่
พระองคทรงมุงหมายอยางไร ฯ
พ. ดูกรอานนท พระตถาคตในโลกนี้ พึงแผรัศมีไปทั่วโลกธาตุอยาง
ใหญประมาณแสนโกฏิจักรวาล เมื่อใด หมูสัตวพึงจําแสงสวางนั้นได เมื่อนั้น
พระตถาคตพึงเปลงพระสุรเสียงใหสัตวเหลานั้นไดยิน พระตถาคตพึงทําใหโลกธาตุ
อยางใหญประมาณแสนโกฏิจักรวาลใหรูแจงไดดวยพระสุรเสียง หรือพึงทําใหรู
แจงไดเทาที่พระองคทรงมุงหมาย ดวยอาการเชนนี้แล ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้แลว ทานพระอานนท ไดกราบทูลวา เปน
ลาภของขาพระองคหนอ ขาพระองคไดดีแลวหนอที่ขาพระองคมีพระศาสดาผูมีฤทธิ์
มีอานุภาพมากอยางนี้ เมื่อทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว ทานพระอุทายีได
กลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ในขอนี้ทานจะไดประโยชนอะไร ถา
ศาสดาของทานมีฤทธิ์ มีอานุภาพมากอยางนี้ เมื่อทานพระอุทายีกลาวอยางนี้ พระผูมี*พระภาคไดตรัสกะทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี เธออยาไดกลาวอยางนี้ ถาอานนท
ยังไมหมดราคะเชนนี้ พึงทํากาละไป เธอพึงเปนเจาแหงเทวดาในหมูเทวดา ๗ ครั้ง
พึงเปนเจาจักพรรดิในชมพูทวีปนี้แหละ ๗ ครั้ง เพราะจิตที่เลื่อมใสนั้น ดูกรอุทายี
ก็แตวาอานนทจักปรินิพพานในอัตภาพนี้เอง ฯ
จบอานันทวรรคที่ ๓
--------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. ฉันนสูตร ๒. อาชีวกสูตร ๓. สักกสูตร ๔. นิคัณฐสูตร
๕. สมาทปกสูตร ๖. นวสูตร ๗. ภวสูตร ๘. สีลัพพตสูตร ๙. คันธสูตร
๑๐. จูฬนีสูตร ฯ
---------------สมณวรรคที่ ๕
สมณสูตร
[๕๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจของสมณะที่สมณะควรทํา ๓ อยางนี้
๓ อยางเปนไฉน คือการสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตตสิกขา ๑
การสมาทานอธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ ทานทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้วา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิศีลสิกขา เรา
จักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมีความพอใจอยาง
แรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงศึกษา
เชนนี้แล ฯ
คัทรภสูตร
[๕๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาติดตามไปเบื้องหลังฝูงโค มันรอง
วา แมเราก็เปนโค แตสี เสียงและรอยเทาของมันหาเหมือนของโคไม มัน
เปนแตเดินตามหลังฝูงโครองวา แมเราก็เปนโคๆ ดังนี้เทานั้น แมฉันใด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ติดตามไปเบื้อง
หลังภิกษุสงฆรองประกาศวา แมเราก็เปนภิกษุๆ แตความพอใจในการสมาทาน
อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขาของเรา หาเหมือนของภิกษุ
ทั้งหลายไม เขาเปนแตติดตามไปเบื้องหลังภิกษุสงฆรองประกาศวา แมเราก็เปน
ภิกษุๆ ดังนี้เทานั้น เพราะฉะนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงศึกษา
วา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีความ
พอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลา
ในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงศึกษาเชนนี้แล ฯ
เขตตสูตร
[๕๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรทําแตแรกของคฤหบดีชาวนา
๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ คฤหบดีชาวนาในโลกนี้ กอนอื่นจะตองไถ
คราดนาใหดีกอน แลวก็เพาะพืชลงไปตามกาล ครั้นแลวก็ไขเอาน้ําเขาบาง
ระบายเอาออกเสียบางตามสมัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรทําแตแรกของคฤหบดี
ชาวนา ๓ อยางนี้แล ฉันใด กิจที่ควรทํากอนของภิกษุ ๓ อยางนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน
๓ อยางเปนไฉน คือ การสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตตสิกขา ๑
การสมาทานอธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรทํากอนของภิกษุ ๓
อยางนี้แล เพราะฉะนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาเชนนี้วา เราจักมีความพอใจ

อยางแรงกลาในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการ
สมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิปญญา*สิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงศึกษาเชนนี้แล ฯ
วัชชีปุตตสูตร
[๕๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา
ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี ครั้งนั้นแล ภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ สิกขาบท ๑๕๐ ถวนนี้ ยอมมาสูอุเทศ
ทุกกึ่งเดือน ขาพระองคไมสามารถที่จะศึกษาในสิกขาบทนี้ พระเจาขา พระผูมี*พระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ ก็ทานสามารถจะศึกษาในสิกขา ๓ คือ
อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ หรือ ฯ
ว. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคสามารถจะศึกษาไดในสิกขา ๓
คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ เพราะฉะนั้นแล ทานจงศึกษาในสิกขา ๓ คือ อธิศีล*สิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ เมื่อใด ทานจักศึกษาอธิศีลสิกขา
ก็ดี จักศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี จักศึกษาอธิปญญาสิกขาก็ดี เมื่อนั้น เมื่อทานนั้น
ศึกษาอธิศีลสิกขาอยูก็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาอยูก็ดี ศึกษาอธิปญญาสิกขาอยูก็ดี
จักละราคะ โทสะ โมหะ เสียได เพราะละราคะ โทสะ โมหะ เสียได
ทานนั้นจักไมกระทํากรรมเปนอกุศล จักไมเสพกรรมที่เปนบาป ครั้นสมัยตอมา
ภิกษุนั้นศึกษาแลวทั้งอธิศีลสิกขา ทั้งอธิจิตตสิกขา ทั้งอธิปญญาสิกขา เมื่อภิกษุ
นั้นศึกษาอธิศีลสิกขาก็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี ศึกษาอธิปญญาสิกขาก็ดี ละราคะ
โทสะ โมหะ ไดแลว เพราะละราคะ โทสะ โมหะ เสียได เธอมิไดทํากรรม
ที่เปนอกุศล มิไดเสพกรรมที่เปนบาป ฯ
เสขสูตรที่ ๑
[๕๒๕] ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา เสขะๆ ดังนี้ ดวยเหตุมีประมาณเทาไร
หนอ บุคคลจึงชื่อวาเปนเสขะ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ที่เรียก
ชื่อวาเสขะ ดวยเหตุวายังตองศึกษา ศึกษาอะไร ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตต*สิกขา และศึกษาอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุ ที่เรียกชื่อวาเสขะ ดวยเหตุวายัง
ตองศึกษาแล ฯ
สําหรับพระเสขะผูศึกษาอยู ปฏิบัติตามทางตรง เกิดญาณใน
ความสิ้นไปกอน แตนั้น คือ แตมรรคญาณที่ ๔ อรหัตผล
จึงเกิดในลําดับตอไป ตอจากนั้น ทานผูพนดวยอรหัตผล

ผูคงที่ มีญาณเกิดขึ้นในความสิ้นภวสังโยชนวา วิมุตติของเรา
ไมกําเริบ ดังนี้ ฯ
เสขสูตรที่ ๒
[๕๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถวนนี้ มาสูอุเทศ
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูปรารถนาประโยชนศึกษากันอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยทั้งหมด สิกขา ๓ นั้นเปนไฉน คือ
อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓
นี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดว ยทั้งหมด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําพอประมาณในสมาธิ เปนผูทํา
พอประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะลวงสิกขาบทนี้
แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย
เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และเปนผูมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยู
ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป
เปนผูมีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะตรัสรูในเบื้องหนา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําพอประมาณ
ในสมาธิ เปนผูทําพอประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง
ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคน
อาภัพเพราะลวงสิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย
สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลานั้น
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เธอเปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓
หมดสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง จะมายังโลกนีอ้ ีกคราวเดียว
เทานั้น แลวจักทําที่สุดทุกขได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําพอประมาณในปญญา
เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะลวงสิกขาบทนี้ แตสิกขาบทเหลาใด
เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และ
มีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เธอเปน
ผูผุดขึ้นเกิด จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนัน้ เปนธรรมดา เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดสิ้นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําใหบริบูรณใน
ปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะลวงสิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบท
เหลาใด เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีล

ยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย
เธอทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ทําไดเพียงบางสวน ยอมใหสําเร็จบางสวน ผูท ําใหบริบูรณ ยอมใหสําเร็จได
บริบูรณอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวสิกขาบททั้งหลายวา ไมเปน
หมันเลย ฯ
เสขสูตรที่ ๓
[๕๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถวนนี้ ยอมมาสูอุเทศ
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูปรารถนาประโยชนศึกษากันอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยทั้งหมด สิกขา ๓ เปนไฉน คือ
อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓
นี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยทั้งหมด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม*วินัยนี้ เปนผูท ําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําพอประมาณในสมาธิ เปนผูทําพอประมาณ
ในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้
แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอ
เปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย เธอเปนพระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป
ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยอยางมากเจ็ดครั้ง แลวจักทําที่สุดแหงทุกขได
เธอเปนพระโกลังโกละโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป ทองเที่ยวไปสู
๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แลวจักทําที่สุดแหงทุกขได เธอเปนพระเอกพิชีโสดาบัน
เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป มาเกิดยังภพนี้ภพเดียวเทานั้นแลว จักทําที่สุด
แหงทุกขได เธอเปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป และเพราะ
ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง มาสูโลกนี้อีกครั้งเดียว แลวจักทําที่สุดแหง
ทุกขได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล
เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําพอประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบท
เล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาว
ความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคง
ในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เพราะโอรัมภาคิย*สังโยชน ๕ หมดสิ้นไป เธอเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปน
พระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เปน
พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําใหบริบูรณ

ในสมาธิ เปนผูทําใหบริบูรณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอม
ออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพ
เพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย
สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลานั้น
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เธอทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูทําไดเพียงบางสวน ยอมใหสําเร็จไดบางสวน
ผูทําใหบริบูรณ ยอมใหสําเร็จไดบริบูรณอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาว
สิกขาบททั้งหลายวา ไมเปนหมันเลย ฯ
เสขสูตรที่ ๔
[๕๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถวนนี้ ยอมมาสูอุเทศ
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรผูปรารถนาประโยชนพากันศึกษาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยทั้งหมด สิกขา ๓ เปนไฉน คือ
อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓
นี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยทั้งหมด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําใหบริบูรณ
ในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้
แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย
เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย เธอทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ก็หรือวา
เมื่อยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินพิ พายี
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดสิ้นไป ก็หรือวาเมือ่ ยังไมถึง ยังไมแทงตลอด
วิมุตตินั้น เธอเปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕
หมดสิ้นไป ก็หรือวาเมื่อยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระอนาคามี
ผูอสังขารปรินพิ พายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดสิ้นไป ก็หรือวาเมื่อยัง
ไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินนั้ เธอเปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดสิ้นไป ก็หรือวาเมื่อยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น
เธอเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมด
สิ้นไป ก็หรือวาเมื่อยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระสกทาคามี
เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง มา
สูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดแหงทุกขได ก็หรือวาเมือ่ ยังไมถึง
ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระเอกพิชีโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมด

สิ้นไป มาบังเกิดยังภพมนุษยนคี้ รั้งเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดแหงทุกขได ก็
หรือวาเมือ่ ยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระโกลังโกละโสดาบัน
เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป ยังทองเที่ยวไปสู ๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แลว
จะทําที่สุดแหงทุกขได ก็หรือวาเมื่อยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปน
พระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป ยังทองเที่ยวไปใน
เทวดาและมนุษยอยางมากเพียง ๗ ครั้ง แลวจะทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทําไดเพียงบางสวน ยอมใหสําเร็จไดเพียง
บางสวน ผูทําใหบริบูรณ ยอมใหสําเร็จไดบริบูรณอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรากลาวสิกขาบททั้งหลายวา ไมเปนหมันเลย ฯ
สิกขาสูตรที่ ๑
[๕๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ ๓ เปนไฉน คือ อธิศีล*สิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธิศีลสิกขา
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิศีลสิกขา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัด
จากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิจิตตสิกขา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปญญาสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้แล ฯ
สิกขาสูตรที่ ๒
[๕๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ ๓ เปนไฉน คือ อธิศีล*สิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อธิศีลสิกขา
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิศีลสิกขา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัด
จากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิจิตตสิกขา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปญญาสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
อธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้แล ฯ
ภิกษุผูมีความเพียร มีเรีย่ วแรง มีปญญา เพงพินิจ มีสติ
คุมครองอินทรีย พึงครอบงําทั่วทุกทิศ ดวยอัปปมาณสมาธิ
ประพฤติทั้งอธิศีล อธิจิต และอธิปญญา เมื่อกอนฉันใด
ภายหลังก็ฉันนั้น ภายหลังฉันใด เมื่อกอนก็ฉันนั้น เบื้องต่ํา

ฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้องต่ําก็ฉันนั้น
ในกลางวันฉันใด ในกลางคืนก็ฉันนั้น ในกลางคืนฉันใด
ในกลางวันก็ฉันนั้น ภิกษุเชนนั้น บัณฑิตกลาววา เปน
นักศึกษา เปนนักปฏิบัติ และเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
ดี ภิกษุเชนนั้น บัณฑิตกลาววา เปนผูตรัสรูชอบ เปน
นักปราชญ เปนผูถึงที่สุดของการปฏิบัติในโลก ทานผู
ประกอบดวยวิมุตติอันเปนที่สิ้นตัณหา ยอมมีจิตหลุดพนจาก
สังขารธรรม เพราะวิญญาณดับสนิท เหมือนความดับของ
ประทีป ฉะนั้น ฯ
ปงกธาสูตร
[๕๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงนิคมแหงชาวโกศลชื่อปงกธา ไดยินวาสมัยนั้น
พระองคประทับอยู ณ นิคมแหงชาวโกศลชือ่ ปงกธา ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุชื่อ
กัสสปโคตร เปนเจาอาวาสอยู ณ ปงกธานิคม ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมี*พระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง
ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคทรงยัง
ภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอัน
ปฏิสังยุตดวยสิกขาบทอยู ภิกษุกัสสปโคตรไดเกิดความขัดใจไมแชมชื่นวา สมณะ
นี้ขัดเกลายิ่งนัก ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปงกธานิคมตามควร
แกอภิรมยแลว เสด็จจาริกกลับไปทางพระนครราชคฤห เมื่อเสด็จจาริกไปโดย
ลําดับ ไดเสด็จถึงพระนครราชคฤหแลว ไดยินวา สมัยนั้น พระผูมีพระภาค
ประทับอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ภิกษุกัสสปโคตร
เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไดไมนาน ไดเกิดความรําคาญ เดือดรอนวา
เราผูเกิดความขัดใจ ไมแชมชื่นวา สมณะนี้ขัดเกลายิ่งนัก ในเมื่อพระผูมีพระภาค
ทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมี*ถกาอันปฏิสังยุตดวยสิกขา ชื่อวาเปนอันหมดลาภ ไมมีลาภ ไดชั่ว ไมไดดี
แลวหนอ ถากระไร เราควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงที่ประทับ แลวพึง
แสดงโทษโดยความเปนโทษในสํานักของพระผูมีพระภาคเถิด ลําดับนั้นแล ภิกษุ
กัสสปโคตรเก็บงําเสนาสนะ ถือบาตรและจีวร หลีกไปทางพระนครราชคฤห
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤหโดย
ลําดับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งลง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวโกศล
ชื่อปงกธา ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา อันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท

พระเจาขา ขณะที่พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบทอยู ขาพระองค
นั้นไดเกิดขัดใจไมแชมชื่นวา สมณะนี้ขัดเกลายิ่งนัก ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค
ประทับอยู ณ ปงกธานิคมตามควรแกอภิรมย เสด็จจาริกกลับไปทางพระนคร*ราชคฤห พระเจาขา ขาพระองคนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน
ไดเกิดความรําคาญ เดือดรอนวา เราผูเกิดความขัดใจไมแชมชื่นวา สมณะนี้
ขัดเกลายิ่งนัก ในเมื่อพระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท ชื่อวาเปนอันหมด
ลาภ ไมมีลาภ ไดชั่ว ไมไดดีแลวหนอ อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวพึงแสดงโทษโดยความเปนโทษ ในสํานักของ
พระผูมีพระภาค พระเจาขา โทษไดถึงตัวขาพระองคผูเปนคนโงเขลา งมงาย ไม
ฉลาด ขาพระองคไดเกิดความขัดใจไมแชมชื่นวา สมณะนี้ขัดเกลายิ่งนัก ใน
เมื่อพระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาค
ไดโปรดทรงรับโทษของขาพระองคนั้น โดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมระวัง
ตอไปเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา เอาละ กัสสปะ โทษไดถึงตัวเธอผูเปนคน
โงเขลา งมงาย ไมฉลาด เธอใดไดเกิดความขัดใจไมแชมชื่นวา สมณะนี้ขัด*เกลายิ่งนัก ในเมื่อเรายังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท ก็เพราะเหตุที่เธอนั้นเห็นโทษ
แลวทําคืนตามธรรม ฉะนั้น เราก็รับโทษอันนั้นของเธอ ดูกรกัสสปะ ก็การที่
บุคคลเห็นโทษโดยความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไปนี้
เปนการเจริญในอริยวินัย ดูกรกัสสปะ ถาภิกษุปูนเถระเปนผูไมใครตอการศึกษา
ไมสรรเสริญการสมาทานการศึกษา เธอยอมจะไมชักชวนภิกษุอื่นๆ ที่ไมใครตอ
การศึกษาในการศึกษา และไมแสดงคุณที่มีจริงเปนจริงของภิกษุรูปอื่นๆ ที่ใคร
ตอการศึกษาตามกาล ดูกรกัสสปะ ภิกษุปูนเถระเห็นปานดังนี้ เราไมสรรเสริญ
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุอื่นๆ จะพึงคบหาเธอโดยเห็นวา พระศาสดา
สรรเสริญเขา ภิกษุพวกที่คบหาภิกษุนั้น พึงถือเอาภิกษุนั้นเปนแบบอยาง ขอนั้น
พึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเธอทั้งหลาย สิ้นกาลนาน ดูกรกัสสปะ
เพราะเหตุดังกลาวมานี้ เราจึงไมสรรเสริญภิกษุปูนเถระเห็นปานดังนี้ ดูกรกัสสปะ
ถาภิกษุปูนกลาง ฯลฯ ถาภิกษุใหมเปนผูไมใครตอการศึกษา ไมสรรเสริญการ
สมาทานการศึกษา เธอยอมจะไมชักชวนภิกษุอื่นๆ ที่ไมใครตอการศึกษาในการ
ศึกษาและไมแสดงคุณที่เปนจริงมีจริงของภิกษุอื่นๆ ที่ใครตอการศึกษาตามกาล
ดูกรกัสสปะ ภิกษุใหมเห็นปานดั่งนี้ เราไมสรรเสริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ภิกษุอื่นๆ จะพึงคบหาเธอโดยเห็นวาพระศาสดาสรรเสริญเขา ภิกษุที่คบหาภิกษุนั้น

พึงถือภิกษุนั้นเปนแบบอยาง ขอนั้นพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเธอ
ทั้งหลายสิ้นกาลนาน ดูกรกัสสปะ เพราะเหตุดังกลาวมานี้ เราจึงไมสรรเสริญภิกษุ
ใหมเห็นปานนั้น ดูกรกัสสปะ ถาภิกษุปูนเถระ ฯลฯ ถาภิกษุปูนกลาง ฯลฯ
ถาภิกษุใหม เปนผูใครตอการศึกษา สรรเสริญการสมาทานการศึกษา เธอยอมจะ
ชักชวนภิกษุอนื่ ๆ ที่ไมใครตอการศึกษา และแสดงคุณที่มีจริงเปนจริงของภิกษุ
อื่นๆ ที่ใครตอการศึกษาตามกาล ดูกรกัสสปะ ภิกษุใหมเห็นปานดั่งนี้ เรา
สรรเสริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุอนื่ ๆ จะพึงคบหาเธอโดยเห็นวา
พระศาสดาสรรเสริญเขา ภิกษุพวกที่คบหาภิกษุนั้นพึงถือเอาภิกษุนั้นเปนแบบอยาง
ขอนั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกเธอทั้งหลาย สิ้นกาลนาน ดูกร*กัสสปะ เพราะเหตุดังกลาวมานี้ เราจึงสรรเสริญภิกษุใหมเห็นปานดังนี้ ฯ
จบสมณวรรคที่ ๔
------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สมณสูตร ๒. คัทรภสูตร ๓. เขตตสูตร ๔. วัชชีปุตตสูตร
๕. เสขสูตรที่ ๑ ๖. เสขสูตรที่ ๒ ๗. เสขสูตรที่ ๓ ๘. สิกขาสูตรที่ ๑
๙. สิกขาสูตรที่ ๒ ๑๐. ปงกธาสูตร ฯ
------------โลณผลวรรคที่ ๕
ปจจายิกสูตร
[๕๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรรีบดวนทําของคฤหบดีชาวนา ๓
อยางเหลานี้ ๓ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหบดีชาวนาในโลกนี้
ตองรีบเรงไถนาใหดี คราดนาใหเรียบรอย ครัน้ แลวตองรีบเรงเพาะพืชลงไป
ครั้นแลวรีบเรงไขเอาน้ําเขาบาง ระบายเอาน้ําออกเสียบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจ
ที่ควรรีบดวนทําของคฤหบดีชาวนา ๓ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหบดีชาว*นานั้น ไมมีฤทธิ์หรืออานุภาพบรรดาลวา ขาวเปลือกของเราจงเกิดในวันนี้ พรุงนี้
จงมีทอง ปะรืนนี้จงหุงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท สมัยที่ขาวเปลือกของ
คฤหบดีชาวนานั้น มีความแปรของฤดู เกิดก็ดี มีทองก็ดี หุงไดก็ดี มีอยู ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กิจที่ควรรีบทําของภิกษุ ๓ อยางนี้ ๓ อยาง
เปนไฉน คือ การสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตตสิกขา ๑ การ
สมาทานอธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรรีบดวนทําของภิกษุ ๓
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไมมีฤทธิ์หรืออานุภาพบรรดาลวา จิตของ
เราจงพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่นดวยอุปาทานในวันนี้แหละ หรือมิฉะนั้น
ก็ในวันพรุงนี้ หรือในวันปะรืนนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท สมัยที่จิตของ
ภิกษุนั้น ผูศึกษาอธิศีลอยูก็ดี ผูศึกษาอธิจิตอยูก็ดี ผูศึกษาอธิปญญาอยูก็ดี

หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่นมีอยู เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักมีฉันทะอยางแรงกลาในการสมาทานอธิศีล*สิกขา เราจักมีฉันทะอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมีฉันทะ
อยางแรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้แล ฯ
วิวิตตสูตร
[๕๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติความสงัด
จากกิเลสไว ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ความสงัดจากกิเลสเพราะจีวร ๑
ความสงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาต ๑ ความสงัดจากกิเลสเพราะเสนาสนะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในความสงัดจากกิเลส ๓ อยางนั้น ในความสงัดจากกิเลส
เพราะจีวร พวกอัญญเดียรถียป ริพาชกปฏิบัติไวดั่งนี้ คือ ทรงผาปานบาง ผา*แกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนัง
เสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผา
กัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยปกนกเคาบาง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติไวในความสงัดจาก
กิเลสเพราะจีวร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในความสงัดจากกิเลส ๓ อยางนั้น ในความ
สงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาต พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติไวดังนี้ คือ
เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง
มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปน
ภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง
มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียว*ยาอัตภาพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติไวใน
ความสงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในความสงัดจากกิเลส ๓
อยางนั้น ในความสงัดจากกิเลสเพราะเสนาสนะ พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติ
ไวดังนี้ คือปา โคนไม ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง โรงลาน ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ขอนี้แล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติไวในความสงัดจากกิเลส
เพราะเสนาสนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติความสงัด
จากกิเลส ๓ อยางนี้แลไว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนความสงัดจากกิเลสของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๓
อยาง ๓ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑ เปนผูมีศีล
ละความเปนผูทุศีล และเปนผูสงัดกิเลส เพราะศีลนั้นดวย ๒ เปนผูมีความ
เห็นชอบ ละความเห็นผิด และเปนผูสงัดจากกิเลสเพราะความเห็นชอบนั้นดวย
๓ เปนพระขีณาสพ ละอาสวะทั้งหลาย และเปนผูสงัดจากอาสวะทั้งหลาย
เหลานั้นดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ภิกษุนี้จึงเรียกวา เปนผูบรรลุ

สวนอันเลิศ บรรลุสว นที่เปนแกนสาร เปนผูบริสุทธิ์ ตั้งอยูในธรรมที่เปนสาระ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนคฤหบดีชาวนา พึงใชคนใหรีบเรงเก็บเกี่ยวขาว*สาลีในนาของเขาซึ่งถึงพรอมแลว ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงรวบรวมเขาไว
ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงขนเอาไปเขาลาน ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงลอมไว
ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงนวดเสีย ครั้นแลวพึงใชคนใหรุเอาฟางออกเสีย ครั้น
แลวพึงใชคนใหรวมขาวเปลือกเปนกองเขาไว ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงฝดขาว
ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงขนเอาไป ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงซอม ครัน้ แลว
พึงใชคนใหรีบเรงเอาแกลบออกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้ ขาวเปลือก
เหลานั้นของคฤหบดีชาวนานั้น พึงเปนของถึงสวนอันเลิศ ถึงสวนเปนแกนสาร
สะอาดหมดจด ตั้งอยูในความเปนของมีแกนสาร ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเปนผูมีศีล ละความเปนผูทุศีล และสงัดจากกิเลสแลวเพราะศีลนั้นดวย
เปนผูมีความเห็นชอบ ละความเห็นผิด และสงัดจากกิเลสแลวเพราะความเห็น
ชอบนั้นดวย เปนพระขีณาสพ ละอาสวะทั้งหลาย และสงัดจากอาสวะทั้งหลาย
นั้นดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเชนนี้เรียกวา เปนผูบรรลุสวนอันเลิศบรรลุ
สวนที่เปนแกนสาร เปนผูหมดจด ตั้งอยูในธรรมที่เปนแกนสาร ฉันนั้นเหมือน
กันแล ฯ
สรทสูตร
[๕๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนในอากาศที่ปราศจากวลาหก
ในเมื่อสรทสมัยยังอยูหางไกล อาทิตยสองแสงเงินแสงทองขึ้นไปยังทองฟา ขจัด
ความมืดมัวที่อยูในอากาศเสียทั้งหมดแลว สองแสง แผดแสงและรุงโรจนอยู
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อใด ธรรมจักษุอันปราศจาก
ธุลี ปราศจากมลทินเกิดแกอริยสาวก อริยสาวกยอมละสังโยชน ๓ อยาง คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสเสียไดเด็ดขาด พรอมกับเกิดขึ้นแหง
ทัศนะ เมื่อนั้น ธรรมจักษุชนิดอื่นอีก ไมประกอบดวยธรรม ๒ ประการ คือ
อภิชฌา ๑ พยาบาท ๑ อริยสาวกนั้นสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถาอริยสาวกพึงทํากาละในสมัยนั้น เธอยอมไมมีสังโยชนที่เปนเหตุทําใหอริยสาวก
ผูยังประกอบ พึงกลับมายังโลกนี้อีก ฯ
ปริสสูตร
[๕๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๓ จําพวกนี้ ๓ จําพวกเปนไฉน
คือ บริษัทที่มีหัวหนาประเสริฐ ๑ บริษัทที่เปนพวกเปนหมู ๑ บริษัทที่พรอม
เพรียงกัน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่มีหัวหนาประเสริฐเปนไฉน ในบริษัท
ใดในโลกนี้ พวกภิกษุผูเถระเปนคนไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระในการกาว
ลง (ไมมีนิวรณเกิดขึ้น) เปนหัวหนาในความสงัด ปรารภความเพียร เพื่อถึง

ธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิได
ทําใหแจง ประชุมชนภายหลังตางก็ถือเอาภิกษุเถระพวกนั้นเปนแบบอยาง
ถึงประชุมชนนั้นก็ไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระในการกาวลง เปนหัวหนาใน
ความสงัดปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยงั ไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมได
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังมิไดทําไดแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
บริษัทมีหัวหนาประเสริฐ ก็บริษัทที่เปนพวกเปนหมูกันเปนไฉน ในบริษัทใดใน
โลกนี้ พวกภิกษุตางบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ทิ่มแทงกันและกันดวย
หอกคือปากอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาบริษัทที่เปนพวกเปนหมูกัน ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่พรอมเพรียงกันเปนไฉน บริษัทใดในโลกนี้ พวกภิกษุ
ตางสามัคคีกัน ชื่นชมยินดี ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา ตางมองดูกัน
และกันดวยนัยนตาอันเปยมดวยความรักอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาบริษัท
พรอมเพรียงกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พวกภิกษุตางสามัคคีกัน ชื่นชมยินดี
ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาอันเปยม
ดวยความรักอยู สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายตางประสบบุญเปนอันมาก ในสมัยเชนนั้น
ภิกษุทั้งหลายตางก็อยูเหมือนพรหม คือ อยูดว ยมุทิตาเจโตวิมุติ ผูที่ปราโมทยยอม
เกิดปติ ผูที่มีใจประกอบดวยปติกายยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมเสวยสุข ผูมีสุข
จิตยอมตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญตกลงบนยอดเขา น้ํา
นั้นไหลไปตามที่ลุม ทําใหซอกเขา ลําธารและหวยเต็มเปยม ซอกเขา ลําธาร
และหวยเต็มเปยมแลว ทําใหหนองเต็มเปยม หนองเต็มเปยมแลว ทําใหบึงเต็ม
เปยม บึงเต็มเปยมแลว ทําใหแมน้ํานอยเต็มเปยม แมน้ํานอยเต็มเปยมแลว
ทําใหแมน้ําใหญๆ เต็มเปยม แมน้ําใหญๆ เต็มเปยมแลว ทําใหสมุทรเต็มเปยม
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด พวกภิกษุตางสามัคคี
ชื่นชมยินดีกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวย
นัยนตาอันเปยมดวยความรักอยู สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายตางก็อยูเหมือนพรหม
คือ อยูดวยมุทติ าเจโตวิมุติ ผูปราโมทยยอมเกิดปติ ผูมีใจประกอบดวยปติกาย
ยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข ผูมีสุขจิตยอมตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บริษัท ๓ จําพวกนี้แล ฯ
อาชานิยสูตรที่ ๑
[๕๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาประกอบ
ดวยองค ๓ ประการ ยอมควรแกพระราชาเปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ
โดยแท องค ๓ ประการเปนไฉน คือมาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา
ในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยสี ๑ สมบูรณดวยกําลัง ๑ สมบูรณดวยฝเทา
วิ่งเร็ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวย
องค ๓ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ

โดยแท ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควร
ทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา องค ๓ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูส มบูรณดวยวรรณะ ๑ เปนผูสมบูรณดวยกําลัง ๑
เปนผูสมบูรณดวยเชาวน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะ
อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมแลวดวยความสํารวมในปาติโมกข
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะ
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึง
พรอม มีเรี่ยวแรง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมอยู ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ
เปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ัดตามความเปนจริง
วา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของ
ตอนรับ ควรของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
อาชานิยสูตรที่ ๒
[๕๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบ
ดวยองค ๓ ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ
โดยแท ... ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา องค ๓ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
สมบูรณดวยวรรณะ ๑ เปนผูสมบูรณดวยกําลัง ๑ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวย
กําลังอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร ฯลฯ ไมทอดทิ้งธุระ
ในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางนี้
แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูเกิดผุดขึ้น จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปน
ธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผู
สมบูรณดวยเชาวนอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓
ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญ

อื่นยิ่งกวา ฯ
อาชานิยสูตรที่ ๓
[๕๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบ
ดวยองค ๓ ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ
โดยแท ... ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
สมบูรณดวยวรรณะ ๑ เปนผูสมบูรณดวยกําลัง ๑ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวย
กําลังอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร ฯลฯ ไมทอดทิ้ง
ธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลัง
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ
ควรของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
นวสูตร
[๕๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผาเปลือกไมแมยังใหม ก็เปนของ
มีสีไมสวย มีสัมผัสไมสบาย ทั้งมีราคานอย ผาเปลือกไมแมกลางเกากลางใหม
ก็เปนของมีสีไมสวย มีสัมผัสไมสบาย ทั้งมีราคานอย ผาเปลือกไมเปนของเกา
ก็เปนของมีสีไมสวย มีสัมผัสไมสบาย ทั้งมีราคานอย มนุษยทั้งหลาย ยอมทํา
ผาเปลือกไมที่เกาแลวใหเปนผาสําหรับเช็ดหมอขาว หรือทิ้งมันเสียที่กองหยากเยื่อ
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุแมยังใหม แตเปนคน
ทุศีล มีธรรมเลวทราม เรายอมกลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีชื่อเสียงไมดี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลชนิดนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมที่มีสี
ไมสวยฉะนั้น ชนเหลาใดคบหา เขาไปนั่งใกล ถือเอาเขาเปนตัวอยาง กิรยิ าที่
คบหาเปนตนนั้น ยอมเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน เพื่อทุกขแกชนเหลานั้นสิ้น
กาลนาน เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีการติดตอกอใหเกิดทุกข ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย บุคคลชนิดนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมที่มีสัมผัส
ไมสบายฉะนั้น และภิกษุนั้นรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริขารของชนเหลาใด การรับของนั้นไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมากแกชน

เหลานั้น เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนคนมีคานอย บุคคลชนิดนี้เรากลาววา
มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมที่มีราคานอยฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุแมปูน
กลาง ฯลฯ ภิกษุแมปูนเถระ แตหากวาเปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม เรายอม
กลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีชื่อเสียงไมดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลชนิดนี้
เรากลาววา มีอปุ มาเหมือนกับผาเปลือกไมที่มีสีไมสวยฉะนั้น ชนเหลาใดคบหา
เขาไปนั่งใกล ถือเอาเขาเปนตัวอยาง กิริยาที่คบหาเปนตนนั้น ยอมเปนไปเพื่อ
ไมเปนประโยชน เพื่อทุกขแกชนเหลานั้นสิ้นกาลนาน เรากลาวเชนนี้ เพราะ
ภิกษุนั้นเปนผูมีการติดตอกอใหเกิดทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลชนิดนี้เรากลาว
วา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมที่มีสัมผัสไมสบายฉะนั้นแล และภิกษุนั้นรับ
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารของชนเหลาใด การ
รับของนั้น ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมากแกชนเหลานั้น เรากลาวเชนนี้ เพราะ
ภิกษุนั้นเปนคนมีคานอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลชนิดนี้ เรากลาววา มีอุปมา
เหมือนกับผาเปลือกไมซึ่งเปนของมีราคานอย ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง
ภิกษุผูเปนปูนเถระเห็นปานนี้ ยอมจะตองพูดในทามกลางสงฆ ภิกษุทั้งหลายได
กลาวกับเธอนั้นอยางนี้วา ตองการอะไรดวยถอยคําที่ทานผูเปนพาลไมเฉียบแหลม
ไดกลาวไวแลว ถึงทานก็เขาใจถอยคําที่ทานควรกลาวได เธอโกรธ ขัดเคือง
เปลงวาจาที่เปนเหตุทําใหสงฆยกวัตรตนเสีย เหมือนผาเปลือกไมที่เขาทิ้งที่กอง
หยากเยื่อ ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผาแควนกาสีที่ยังใหม เปนของมีสีสวย
มีสัมผัสสบาย ทั้งมีราคามาก ผาแควนกาสีกลางเกากลางใหม เปนของมีสีสวย
มีสัมผัสสบาย ทั้งมีราคามาก ผาแควนกาสีแมเกาแลว ก็เปนของมีสีสวย มี
สัมผัสสบาย ทั้งมีราคามาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยทั้งหลาย ยอมทําผาแควน
กาสีแมที่เกาเปนผาหอรัตนะ หรือเอาใสไวในหีบของหอม ฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุแมยังใหม เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม
เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีชื่อเสียงดี บุคคลเชนนี้เรากลาววา มีอปุ มา
เหมือนกับผาแควนกาสีมีสีสวยสดฉะนั้น และชนเหลาใดคบหา เขาไปนั่งใกล
ถือเอาเขาเปนตัวอยาง กิรยิ าที่คบหาเปนตนนั้น ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุขแกชนเหลานั้นสิ้นกาลนาน เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุเชนนั้นเปนผูมี
การติดตอกอใหเกิดสุข บุคคลเชนนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนผาแควนกาสีมี
สัมผัสสบายฉะนั้น และภิกษุนั้นรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย*เภสัชบริขารของชนเหลาใด การรับของนั้นมีผลมาก มีอานิสงสมากแกชน
เหลานั้น เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีคามาก บุคคลเชนนี้เรากลาววา
มีอุปมาเหมือนกับผาแควนกาสีมีราคามากฉะนั้น ภิกษุแมปูนกลาง ฯลฯ ภิกษุแม
ปูนเถระ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุเถระเห็นปานดังนี้ ยอมพูดใน
ทามกลางสงฆ ภิกษุทั้งหลายไดกลาวกับเธอนัน้ อยางนี้วา จงสงบเสียงเสียเถิด

ทานทั้งหลาย ภิกษุผูเถระจะกลาวธรรม กลาววินัย ดังนี้ เพราะเหตุนั้นแหละ
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนดังผาแควนกาสี จักไม
เปนดังผาเปลือกไม ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
โลณกสูตร
[๕๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษนี้ทําบาป
ไวอยางไรๆ เขาจะตองเสวยกรรมนั้นอยางนัน้ ๆ เมื่อเปนเชนนี้ การอยูประพฤติ
พรหมจรรยของผูนั้นยอมมีไมได โอกาสที่จะทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ยอม
ไมปรากฏ สวนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษนี้ทํากรรมที่จะตองเสวยผลไวดวย
อาการใดๆ เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนัน้ ดวยอาการนัน้ ๆ เมื่อเปนเชนนี้
การอยูประพฤติพรหมจรรยของผูนั้นยอมมีได โอกาสที่จะทําที่สุดแหงทุกขโดย
ชอบยอมปรากฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรมแมเล็ก
นอย บาปกรรมนั้นก็นําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรม
เพียงเล็กนอย เชนนั้นแหละ บาปกรรมนั้นยอมใหผลทันตาเห็น แตสวนนอย
ไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะสวนที่มาก บุคคลเชนไร ทําบาปกรรมแมเล็กนอย
บาปกรรมนั้นก็นําเขาเขานรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไม
อบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา มีคุณนอย มีอัตภาพเล็ก
มีปรกติอยูเปนทุกข เพราะวิบากเล็กนอย บุคคลเห็นปานนี้ ทําบาปกรรมแมเล็ก
นอย บาปกรรมนั้นก็นําเขาเขานรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเชนไรเลา ทํา
บาปกรรมเล็กนอยเชนนั้นเหมือนกัน บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น แตสวนนอย
ไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะสวนมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูอบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต อบรมปญญา มีคุณไมนอย มีอัตภาพใหญ
มีธรรมเปนเครื่องอยูหาประมาณมิได บุคคลเชนนี้ทําบาปกรรมเล็กนอยเชนนัน้
เหมือนกัน บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น แตสวนนอยไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะ
แตสวนมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงใสกอนเกลือลงในขันใบ
นอย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําในขันเพียงเล็กนอยนัน้ พึง
เค็มดื่มกินไมได เพราะกอนเกลือโนนใชไหม ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวาใช
พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ
ภิ. เพราะในขันน้ํามีน้ํานิดหนอย ฉะนั้นน้ํานั้นจึงเค็ม ดื่มไมได เพราะ
กอนเกลือนี้ พระเจาขา ฯ
พ. เปรียบเหมือนบุรุษพึงใสกอนเกลือลงในแมน้ําคงคา เธอทั้งหลายจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน แมน้ําคงคาพึงเค็ม ดื่มไมได เพราะกอนเกลือโนน
หรือไม ฯ
ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ

พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ
ภิ. เพราะในแมน้ําคงคานั้น มีหวงน้ําใหญ ฉะนั้น หวงน้ําใหญนั้นจึง
ไมเค็ม ดื่มได เพราะกอนเกลือโนน พระเจาขา ฯ
พ. ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทํา
บาปกรรมเพียงเล็กนอย บาปกรรมนั้นก็นําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกนี้
ทําบาปกรรมเล็กนอย เชนนัน้ เหมือนกัน บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น สวน
นอยไมปรากฏ ปรากฏแตเฉพาะสวนมาก ... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกจองจําเพราะทรัพยกึ่ง
กหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรัพยรอย
กหาปณะบาง สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะ
ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยตั้งรอย
กหาปณะ ก็บุคคลเชนไรเลา ถูกจองจําเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจํา
เพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรัพยรอยกหาปณะบาง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนขัดสน มีสิ่งของของตนนอย มีโภค*ทรัพยนอย บุคคลเชนนี้ยอมถูกจองจําเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจํา
เพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรัพยรอยกหาปณะบาง บุคคลเชน
ไรเลา ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยหนึ่ง
กหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยรอยกหาปณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยเหลือเฟอ มีโภคะมากมาย บุคคลเชนนี้
ยอมไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยหนึ่ง
กหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยรอยกหาปณะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรมไวเพียงเล็กนอย บาปกรรมนั้นก็
นําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไดทําบาปกรรมเล็กนอยไวเชนนั้น
เหมือนกัน บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น สวนนอยไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะแต
สวนมาก ฯลฯ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเจาของแกะหรือคนฆาแกะบางคน
สามารถที่จะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามที่ตนปรารถนา
บางคนไมสามารถที่จะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามที่
ตนปรารถนาได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เจาของแกะหรือคนฆาแกะเชนไรเลา สามารถ
ที่จะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามที่ตนปรารถนา ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย เจาของแกะหรือคนฆาแกะบางคนในโลกนี้ เปนคนขัดสน มีสิ่ง
ของของตนนอย มีโภคทรัพยนอย เจาของแกะหรือคนฆาแกะเชนนี้ สามารถที่
จะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามที่ตนปรารถนา ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย เจาของแกะหรือคนฆาแกะเชนไรเลา ไมสามารถที่จะฆา หรือ

จองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามที่ตนปรารถนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เจาของแกะหรือคนฆาแกะบางคนในโลกนี้ เปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะ
เหลือเฟอ เปนพระราชา หรือมหาอํามาตยของพระราชา เจาของแกะหรือคน
ฆาแกะเชนนี้ ไมสามารถที่จะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือ
ทําตามที่ตนปรารถนา ความจริงเจาของแกะหรือคนฆาแกะนั้น อันคนผูประนมมือ
ยอมจะขอเขาไดวา ขาแตทาน ขอทานจงใหแกะหรือทรัพยทเี่ ปนมูลคาของแกะ
แกฉันเถิด แมฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ทําบาปกรรมแมเพียงเล็กนอย บาปกรรมนั้นยอมนําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคน
ในโลกนี้ ไดทําบาปกรรมเล็กนอยไวเชนนั้นเหมือนกัน บาปกรรมนั้นยอมใหผล
ทันตาเห็น สวนนอยไมปรากฏ ปรากฏแตเฉพาะสวนมาก ฯลฯ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดแลพึงกลาวอยางนีว้ า บุรุษนี้ทํากรรมไวอยางไรๆ
เขาจะตองเสวยกรรมนั้นอยางนั้นๆ เมื่อเปนเชนนี้ การอยูประพฤติพรหมจรรย
ของผูนั้นยอมมีไมได โอกาสที่จะทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบยอมไมปรากฏ สวน
ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษนี้ทํากรรมที่จะตองเสวยผลไวดว ยอาการใดๆ เขาจะ
ตองเสวยวิบากของกรรมนั้นดวยอาการนั้นๆ เมื่อเปนเชนนี้ การอยูประพฤติ
พรหมจรรยของผูนั้นยอมมีได โอกาสที่จะทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบยอมปรากฏ ฯ
สังฆสูตร
[๕๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องเศราหมองอยางหยาบของทอง คือ
ดินรวน ทราย กอนกรวด และกระเบื้องมีอยู คนลางฝุนหรือลูกมือของคนลางฝุน
เรี่ยรายทองนั้นเทลงไปในรางน้ําแลวลาง ลางแลวลางอีก ลางจนหมด เมื่อลาง
เครื่องเศราหมองอยางหยาบหมดแลว ทํามันใหสุดสิ้นแลว ทองยังคงมีเครือ่ ง
เศราหมองอยางกลาง คือ กอนกรวดอยางละเอียด ทรายอยางหยาบ คนลางฝุน
หรือลูกมือคนลางฝุนยอมลางทองนั้น ลางแลวลางอีก ลางจนหมด เมื่อลาง
เครื่องเศราหมองอยางกลางหมดแลว ทํามันใหสุดสิ้นแลว ทองยังคงมีเครือ่ ง
เศราหมองอยางละเอียด คือ ทรายอยางละเอียด และสะเก็ดกระลําพัก คน
ลางฝุนหรือลูกมือของคนลางฝุน ยอมลางทองนั้น ลางแลวลางอีก ลางจนหมด
เมื่อลางเครื่องเศราหมองอยางละเอียดจนหมดแลว ทํามันใหสิ้นสุดแลว คราว
นี้ยังคงเหลือกองทรายทอง ชางทองหรือลูกมือของชางทอง ใสทองลงในเบาหลอม
แลวเปาทองนั้น เปาแลวเปาเลา เปาจนไดที่ ยังไมติดสนิทแนบเปนเนื้อ
เดียวกัน ยังไมถูกนําเอารสฝาดออก มันยอมไมออน ไมควรแกการงาน
ไมผุดผอง เปนของแตกงาย และเขาไมถึงเพื่อกระทําโดยชอบ ชางทอง
หรือลูกมือของชางทองยอมเปาทองนั้น เปาแลวเปาเลา เปาจนไดที่ ในสมัย
ใด สมัยนั้นมีอยู ทองนั้นถูกเปา ถูกเปาแลวเปาเลา ถูกเปาจนไดที่
ติดสนิทแนบเปนเนื้อเดียวกัน ถูกนําเอารสฝาดออกหมด มันยอมเปนของออน

ควรแกการงาน ผุดผอง ไมแตกหัก เขาถึงเพื่อทําโดยชอบ เขามุงหมายสําหรับ
เครื่องประดับชนิดใดๆ คือ แผนทอง ตางหู เครื่องประดับคอ หรือดอกไม
ทองก็ดี เครื่องประดับชนิดนั้นยอมสมความประสงคของเขา ฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล อุปกิเลสอยางหยาบ คือ กายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต ของภิกษุผูประกอบอธิจิต ยังมีอยู ภิกษุผูมีสัญชาติเปนคนฉลาด
ยอมละทิ้ง บรรเทาอุปกิเลสอยางหยาบของใจตนนั้นเสีย ทําใหสิ้นไป ให
หมดไป เมื่อละมันไดเด็ดขาด ทําใหมันสิ้นไปแลว ภิกษุผูประกอบอธิจิตยังคง
มีอุปกิเลสอยางกลาง คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ภิกษุผูมีสัญชาติ
เปนคนฉลาด ยอมละทิ้ง บรรเทาอุปกิเลสอยางกลางของใจตนนั้นเสีย ทําให
สิ้นไป ใหหมดไป เมื่อละมันไดเด็ดขาด ทําใหมันสิ้นสุดแลว ภิกษุผู
ประกอบอธิจิตยังคงมีอุปกิเลสอยางละเอียด คือ ความวิตกถึงชาติ ความวิตก
ถึงชนบท และวิตกอันปฏิสังยุตดวยความไมดูหมิ่น ภิกษุผูมสี ัญชาติเปนคน
ฉลาด ยอมละทิ้ง บรรเทาอุปกิเลสอยางละเอียดของใจตนนั้นเสียทําใหสิ้นไป
ใหหมดไป เมื่อละมันไดเด็ดขาด ทํามันใหสิ้นสุดไปแลว ยังคงเหลือแต
ธรรมวิตก (วิปส สนูปกิเลส) ตอไปเทานั้น สมาธินั้นยังไมละเอียด ไมประณีต
ไมไดความสงบระงับ ยังไมถึงความเปนธรรมเอกผุดขึ้น ยังมีการหามการขม
กิเลสดวยธรรมเครื่องปรุงแตง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตดํารงอยูในภายใน
สงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู สมัยนั้น สมาธินั้นเปนธรรมละเอียด ประ*ณีต ไดความสงบระงับ ถึงความเปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีการหามการขมกิเลส
ดวยธรรมเครื่องปรุงแตง และภิกษุนั้นจะโนมนอมจิตไป เพื่อทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองใดๆ เธอยอม
สมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เรา
พึงแสดงฤทธิ์หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปน
คนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุกําแพงภูเขาไปไดไม
ติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดิน
บนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบ
คลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ดว ยฝามือก็ได ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อ
เหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เราพึงฟงเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและ
เสียงมนุษย ทั้งในที่ไกลและใกล ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของ
มนุษย เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูเปนอยู ถา
ภิกษุนั้นหวังวาเราพึงกําหนดรูใจของสัตวอนื่ ของบุคคลอื่นดวยใจของตน คือ
จิตมีราคะพึงรูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็พึงรูวาจิตปราศจากราคะ
จิตมีโทสะก็พึงรูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็พึงรูวา จิตปราศจาก

โทสะ จิตมีโมหะก็พึงรูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็พึงรูวา จิต
ปราศจากโมหะ จิตหดหูก็พึงรูวา จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็พึงรูวา จิตฟุงซาน
จิตเปนมหรคตก็พึงรูวา จิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็พึงรูวา จิต
ไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็พึงรูว าจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอืน่
ยิ่งกวาก็พึงรูว าจิตไมมีจิตอื่นยิง่ กวา จิตเปนสมาธิก็พึงรูวา จิตเปนสมาธิ
หรือจิตไมเปนสมาธิก็พึงรูวา จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็พึงรูวา จิต
หลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็พึงรูวา จิตไมหลุดพน เธอยอมสมควร
เปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เราพึง
ระลึกชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ พึงระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติ
บาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติ
บาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมาก ตลอดวิวัฏกัปเปน
อันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกข
อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพ
โนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผวิ พรรณ
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียง
เทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เราพึงระลึกชาติกอนๆ ได
เปนอันมากพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เธอยอมสมควร
เปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เราพึง
เห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่ง
หมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโน*ทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อ
ตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานีป้ ระกอบดวย
กายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ
ยึดถือการทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เรา
พึงเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่ง
หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรม
นั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เราพึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อ
เหตุมีอยูเปนอยู ฯ

สมุคคสูตร
[๕๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบอธิจิตพึงกําหนดไวในใจ
ซึ่งนิมิต ๓ ตลอดกาลตามกาล คือ พึงกําหนดไวในใจซึ่งสมาธินิมิต ๑ พึง
กําหนดไวในใจซึ่งปคคาหนิมิต ๑ พึงกําหนดไวในใจซึ่งอุเบกขานิมิต ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตสมาธินิมิต
โดยสวนเดียวเทานั้น พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตเปนไปเพื่อความเกียจคราน ถาภิกษุ
ผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตปคคาหนิมิตโดยสวนเดียวเทานั้น
พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตเปนไปเพื่อความฟุงซาน ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึง
กําหนดไวในใจเฉพาะแตอุเบกขานิมิตโดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตไม
ตั้งมั่นเพื่อความสิ้นอาสวะโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุผูประกอบ
อธิจิต กําหนดไวในใจซึ่งสมาธินิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนดไวในใจซึ่ง
ปคคาหนิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนดไวในใจซึ่งอุเบกขานิมิตตลอดกาลตาม
กาล เมื่อนั้น จิตนั้นยอมออน ควรแกการงาน ผุดผอง และไมเสียหาย
แนวแนเปนอยางดีเพื่อความสิ้นอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชาง
ทองหรือลูกมือชางทองตระเตรียมเบาแลวติดไฟ แลวเอาคีมคีบทองใสลงที่ปากเบา
แลวสูบเสมอๆ เอาน้ําพรมเสมอๆ เพงดูเสมอๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาชาง
ทองหรือลูกมือชางทอง พึงสูบทองนั้นแตอยางเดียว พึงเปนเหตุใหทองนั้น
ไหม ถาชางทองหรือลูกมือชางทอง พึงเอาน้ําพรมแตอยางเดียว พึงเปนเหตุ
ใหทองนั้นเย็น ถาชางทองหรือลูกมือชางทอง พึงเพงดูทองนั้นแตอยางเดียว
พึงเปนเหตุใหทองนั้นสุกไมทั่วถึง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดชางทองหรือลูกมือ
ชางทองสูบทองนั้นเสมอๆ เอาน้ําพรมเสมอๆ เพงดูเสมอๆ เมื่อนั้น ทองนั้น
ยอมเปนของออน ควรแกการงาน ผุดผอง และไมแตกงาย เขาถึงเพื่อการ
ทําโดยชอบ และชางทองหรือลูกมือชางทอง มุงประสงคสําหรับเครื่องประดับ
ชนิดใดๆ คือ แผนทอง ตางหู เครื่องประดับคอ หรือดอกไมทองก็ดี ยอม
สําเร็จสมความประสงคของเขาทั้งนั้น แมฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบอธิจติ พึงกําหนดไวในใจซึ่งนิมิต ๓ ตลอดกาลตาม
กาล คือ พึงกําหนดไวในใจซึ่งสมาธินิมิต ๑ พึงกําหนดไวในใจซึ่งปคคาหนิมิต ๑
พึงกําหนดไวในใจซึ่งอุเบกขานิมิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุผูประกอบ
อธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตสมาธินิมิตโดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเครื่อง
ใหจิตเปนไปเพื่อความเกียจคราน ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวใน
ใจเฉพาะแตปคคาหนิมิตโดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตเปนไปเพื่อความ
ฟุงซาน ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตอุเบกขานิมิต
โดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตไมตั้งมั่นโดยชอบเพือ่ ความสิ้นอาสวะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุผูประกอบอธิจิต กําหนดไวในใจซึ่งสมาธิ

นิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนดไวในใจซึ่งปคคาหนิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนด
ไวในใจซึ่งอุเบกขานิมิตตลอดกาลตามกาล เมื่อนั้น จิตนั้นยอมออน ควรแกการ
งาน ผุดผอง และไมเสียหาย ยอมตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความสิ้นอาสวะ และ
ภิกษุนั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองซึ่งธรรมที่ควรทํา
ใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองใดๆ เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อ
เหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นพึงหวังวา เราพึงแสดงฤทธิ์หลายประการ ฯลฯ พึง
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอมสมควรเปนพยาน
ในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูเ ปนอยู ฯ
จบโลณผลวรรคที่ ๕
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[๕๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกอนตรัสรู เราเปนพระโพธิสัตว
ยังมิไดตรัสรู ไดคิดวา ในโลก อะไรหนอเปนคุณ อะไรหนอเปนโทษ อะไร
หนอเปนอุบายเครื่องออกไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดคิดวา สุขโสมนัส
อาศัยสภาพใดเกิดขึ้นในโลก สภาพนี้เปนคุณในโลก โลกไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษในโลก การปราบปรามฉันทราคะ การ
ละฉันทราคะไดเด็ดขาดในโลก นี้เปนอุบายเครื่องออกไปในโลก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรายังไมรูยิ่งซึ่งคุณของโลกโดยเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความ
เปนโทษ และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออก
ไป ตามความเปนจริงเพียงใด เรายังไมปฏิญาณตนวา เปนผูตรัสรูซึ่ง
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตว พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษยเพียงนั้น ก็เมื่อใด
เรารูยิ่งซึ่งคุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความเปนโทษ และ
ซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออกไป ตามความ
เปนจริง เมื่อนัน้ เราจึงปฏิญาณตนวา เปนผูตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใน

โลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ
พราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แหละญาณทัสสนะเกิดขึ้นแลวแกเราวา วิมุตติของ
เราไมกําเริบ ชาตินี้มีในที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ
มนุสสสูตร
[๕๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเที่ยวแสวงหาคุณของโลก ไดพบ
คุณในโลกนั้นแลว คุณในโลกมีประมาณเทาใด เราไดเห็นคุณประมาณเทานั้นดวย
ปญญาแลว เราไดเที่ยวแสวงหาโทษของโลก เราไดพบโทษในโลกนั้นแลว
โทษในโลกมีประมาณเทาใด เราไดเห็นโทษประมาณเทานั้นดวยปญญาแลว เรา
เที่ยวแสวงหาอุบายเปนเครื่องออกไปของโลก ไดพบอุบายเปนเครื่องออกไปใน
โลกนั้นแลว อุบายเปนเครื่องออกไปในโลกมีประมาณเทาใด เราไดเห็นอุบาย
เครื่องออกไปประมาณเทานั้นดวยปญญาแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เรายังไมรูคุณ
ของโลกโดยเปนคุณ ... บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ
อัสสาทสูตร
[๕๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาคุณในโลกนี้จักไมมีแลวไซร สัตว
ทั้งหลายก็ไมพึงกําหนัดในโลก แตเพราะคุณในโลกมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย
จึงกําหนัดอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาโทษในโลกนี้ไมมีแลวไซร สัตว
ทั้งหลายจะไมพึงเบื่อหนายในโลก แตเพราะโทษในโลกมีอยู ฉะนั้น สัตว
ทั้งหลายจึงเบื่อหนายในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาอุบายเครื่องออกไปในโลก
นี้จักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงออกไปจากโลกได แตเพราะอุบาย
เครื่องออกไปในโลกมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงออกไปจากโลกได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยังไมรซู ึ่งคุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลก
โดยความเปนโทษ และซึ่งอุบายเครื่องออกไปของโลกโดยเปนอุบายเครื่องออก
ไปตามความเปนจริง เพียงใด สัตวทั้งหลายจะออกไป หลุดไป พนไปจากโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ
เทวดาและมนุษย มีใจปราศจากเขตแดนอยู ไมไดเพียงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็เมื่อใด สัตวทั้งหลายรูซงึ่ คุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดย
ความเปนโทษ และซึ่งอุบายเครื่องออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออก
ไป ตามความเปนจริง เมื่อนั้น สัตวทั้งหลายยอมออกไป หลุดไป พนไป
จากโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ
พราหมณ เทวดาและมนุษย มีใจปราศจากเขตแดนอยู ฯ
สมณสูตร
[๕๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ไมทราบชัดซึ่งคุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความเปนโทษ
และซึ่งอุบายเครื่องออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออกไป ตามความ

เปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เราไมยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ
หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลานั้น หาทําใหแจงซึ่งประโยชน
แหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยูไม สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ทราบชัดซึ่ง
คุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความเปนโทษ และซึ่งอุบาย
เครื่องออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออกไป ตามความเปนจริง สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้น เรายกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณ
ในหมูพราหมณ และทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปน
สมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู ฯ
โรณสูตร
[๕๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การขับรอง คือ การรองไหในวินัย
ของพระอริยเจา การฟอนรํา คือ ความเปนบาในวินัยของพระอริยเจา การหัวเราะ
จนเห็นฟนพร่ําเพรื่อ คือ ความเปนเด็กในวินัยของพระอริยเจา เพราะเหตุนั้น
แหละ จงละเสียโดยเด็ดขาดในการขับรองฟอนรํา เมื่อทานทั้งหลายเบิกบานใน
ธรรม ก็ควรแตยิ้มแยม ฯ
อติตตสูตร
[๕๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอิ่มในการเสพสิ่ง ๓ อยางไมมี
๓ อยางเปนไฉน คือ ในการเสพความหลับ ๑ ในการดื่มสุราและเมรัย ๑ ในการ
เสพเมถุนธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอิม่ ในการเสพสิ่ง ๓ อยางนี้แล
ไมมี ฯ
กูฏสูตรที่ ๑
[๕๔๙] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนแหงหนึ่ง
ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเขาวา ดูกรคฤหบดี เมื่อบุคคลไมรักษาจิต
แมกายกรรมก็เปนอันไมรักษา แมวจีกรรมก็เปนอันไมรักษา แมมโนกรรมก็เปน
อันไมรักษา เมื่อเขาไมรักษากายกรรม ไมรักษาวจีกรรม ไมรักษามโนกรรม แม
กายกรรมก็เปนอันชุมแลว แมวจีกรรมก็เปนอันชุมแลว แมมโนกรรมก็เปน
อันชุมแลว เมื่อเขามีกายกรรมชุม มีวจีกรรมชุม มีมโนกรรมชุม แมกายกรรม
ก็เปนของเสีย แมวจีกรรมก็เปนของเสีย แมมโนกรรมก็เปนของเสีย เมื่อเขามี
กายกรรมเสีย มีวจีกรรมเสีย มีมโนกรรมเสีย การตายก็ไมดี การทํากาละก็ไม
งาม ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนเมื่อเรือนซึ่งมุงไวไมดี แมยอดเรือนก็เปนอัน
ไมไดรักษา แมไมกลอนก็เปนอันไมไดรักษา แมฝาเรือนก็เปนอันไมไดรักษา
แมยอดเรือนก็เปนอันถูกฝนรัว่ รด แมไมกลอนก็เปนอันถูกฝนรั่วรด แมฝาเรือน

ก็เปนอันถูกฝนรั่วรด แมยอดเรือนก็เปนของผุ แมไมกลอนก็เปนของผุ แมฝาเรือน
ก็เปนของผุ ฉันใด ดูกรคฤหบดี เมื่อบุคคลไมรักษาจิตไว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ฯลฯ ความตายก็ไมดี การทํากาละก็ไมงาม ดูกรคฤหบดี เมื่อบุคคลรักษาจิตไว
แมกายกรรมก็เปนอันรักษา แมวจีกรรมก็เปนอันรักษา แมมโนกรรมก็เปนอันรักษา
เมื่อเขารักษากายกรรม รักษาวจีกรรม รักษามโนกรรม แมกายกรรมก็เปน
อันไมชุม แมวจีกรรมก็เปนอันไมชุม แมมโนกรรมก็เปนอันไมชุม เมื่อเขามีกาย*กรรมไมชุม มีวจีกรรมไมชมุ มีมโนกรรมไมชุม แมกายกรรมก็เปนอันไมเสีย
แมวจีกรรมก็เปนอันไมเสีย แมมโนกรรมก็เปนอันไมเสีย เมื่อเขามีกายกรรม
ไมเสีย มีวจีกรรมไมเสีย มีมโนกรรมไมเสีย ความตายก็ดี การทํากาละก็งาม
ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนเมือ่ เรือนซึ่งมุงไวเรียบรอย แมยอดเรือนก็เปนอัน
รักษา แมไมกลอนก็เปนอันรักษา แมฝาเรือนก็เปนอันรักษา แมยอดเรือนก็ไม
ถูกฝนรั่วรด แมไมกลอนก็ไมถูกฝนรั่วรด แมฝาเรือนก็ไมถูกฝนรั่วรด แม
ยอดเรือนก็เปนของไมผุ แมไมกลอนก็เปนของไมผุ แมฝาเรือนก็เปนของไมผุ
ฉันใด ดูกรคฤหบดี เมื่อบุคคลรักษาจิตไว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ ความตาย
ก็ดี การทํากาละก็งาม ฯ
กูฏสูตรที่ ๒
[๕๕๐] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเขาวา ดูกรคฤหบดี เมื่อจิตถึงความพินาศ
แลว แมกายกรรมก็ถึงความพินาศ แมวจีกรรมก็ถึงความพินาศ แมมโนกรรม
ก็ถึงความพินาศ เมื่อเขามีกายกรรมถึงความพินาศ มีวจีกรรมถึงความพินาศ
มีมโนกรรมถึงความพินาศ ความตายก็ไมดี การทํากาละก็ไมงาม ดูกรคฤหบดี
เปรียบเหมือนเมื่อเรือนที่มุงไวไมดี แมยอดเรือนก็ถึงความพินาศ แมไมกลอน
ก็ถึงความพินาศ แมฝาเรือนก็ถึงความพินาศ ฉันใด ดูกรคฤหบดี เมื่อจิตถึงความ
พินาศ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ ความตายก็ไมดี การทํากาละก็ไมงาม ดูกร
คฤหบดี เมื่อจิตไมถึงความพินาศ แมกายกรรมก็ไมถึงความพินาศ แมวจีกรรม
ก็ไมถึงความพินาศ แมมโนกรรมก็ไมถึงความพินาศ เมื่อเขามีกายกรรม
ไมถึงความพินาศ มีวจีกรรมไมถึงความพินาศ มีมโนกรรมไมถึงความพินาศ
ความตายก็ดี การทํากาละก็งาม ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนเมื่อเรือนที่มุงไวดี
แมยอดเรือนก็ไมถึงความพินาศ แมกลอนก็ไมถึงความพินาศ แมฝาเรือนก็ไมถึง
ความพินาศ ฉันใด ดูกรคฤหบดี เมื่อจิตไมถึงความพินาศ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ฯลฯ ความตายก็ดี การทํากาละก็งาม ฯ
นิทานสูตรที่ ๑
[๕๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้เปนเหตุใหเกิด กรรม

๓ อยางเปนไฉน คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กรรมใดซึ่งบุคคลทําดวยความโลภ เกิดแตความโลภ มีความโลภ เปนเหตุ
มีความโลภเปนแดนเกิด กรรมนั้นเปนอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรม
นั้นมีทุกขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อ
ความดับกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใดซึง่ บุคคลทําดวยความโกรธ เกิดแต
ความโกรธ มีความโกรธเปนเหตุ มีความโกรธเปนแดนเกิด กรรมนั้นเปนอกุศล
กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีทุกขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป กรรม
นั้นไมเปนไปเพื่อความดับกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใดซึ่งบุคคลทําดวยความ
หลง เกิดแตความหลง มีความหลงเปนเหตุ มีความหลงเปนแดนเกิด กรรมนัน้
เปนอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีทุกขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อเกิดกรรม
ตอไป กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อความดับกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ
๓ อยางนี้ เปนเหตุเพื่อใหเกิดกรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ อโลภะ ๑ อโทสะ ๑
อโมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใดซึ่งบุคคลทําดวยความไมโลภ เกิดแตความ
ไมโลภ มีความไมโลภเปนเหตุ มีความไมโลภเปนแดนเกิด กรรมนั้นเปนกุศล
กรรมนั้นไมมโี ทษ กรรมนั้นมีสุขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อความดับกรรม
กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใดซึ่งบุคคล
ทําดวยความไมโกรธ เกิดแตความไมโกรธ มีความไมโกรธเปนเหตุ มีความ
ไมโกรธเปนแดนเกิด กรรมนัน้ เปนกุศล กรรมนั้นไมมีโทษ กรรมนั้นมีสุข
เปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อความดับกรรม กรรมนั้นไมเปนไปเพื่อเกิดกรรม
ตอไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใดที่บุคคลทําดวยความไมหลง เกิดแตความไมหลง
มีความไมหลงเปนเหตุ มีความไมหลงเปนแดนเกิด กรรมนัน้ เปนกุศล กรรม
นั้นไมมีโทษ กรรมนั้นมีสุขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพื่อความดับกรรม กรรมนั้น
ไมเปนไปเพื่อเกิดกรรมตอไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้แล เปนเหตุ
ใหเกิดกรรม ฯ
นิทานสูตรที่ ๒
[๕๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้ เปนเหตุให
เกิดกรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปน
ที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีต ๑ ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้ง
แหงฉันทราคะในอนาคต ๑ ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
ฉันทราคะในปจจุบัน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีตอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลปรารภ
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีต ตรึกตรองตามดวยใจ เมื่อเขาปรารภธรรม
อันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีต ตรึกตรองตามอยูดว ยใจ ยอมเกิดความพอใจ ผูที่
เกิดความพอใจแลว ยอมประกอบดวยธรรมเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาว

ความกําหนัดแหงใจนั้นวาเปนสังโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจยอมเกิด
เพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีตอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอนาคตอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลปรารภธรรมอันที่ตั้งแหงฉันทราคะในอนาคต ตรึกตรอง
ตามดวยใจ เมื่อเขาปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอนาคต ตรึกตรองตาม
อยูดวยใจ ยอมเกิดความพอใจ ผูที่เกิดความพอใจแลว ยอมประกอบดวยธรรม
เหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความกําหนัดแหงใจนั้นวาเปนสังโยชน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะ
ในอนาคตอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรม
อันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบันอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลปรารภ
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบัน ตรึกตรองตามดวยใจ เมื่อเขาปรารภ
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบัน ตรึกตรองตามอยูดวยใจ ยอมเกิดความ
พอใจ ผูที่เกิดความพอใจแลว ยอมประกอบดวยธรรมเหลานัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรากลาวความกําหนัดแหงใจนั้นวาเปนสังโยชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ
ยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบันอยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้แล เปนเหตุใหเกิดกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมชาติ ๓ อยางนี้เปนเหตุใหเกิดกรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ความพอใจยอม
ไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีต ๑ ความพอใจยอมไม
เกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอนาคต ๑ ความพอใจยอมไม
เกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบัน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอดีตอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูชัดซึ่งวิบากตอไปของธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะ
ในอดีต ครั้นแลวละเวนวิบากนั้นเสีย ครั้นแลวฟอกดวยใจ เห็นตลอดดวย
ปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้ง
แหงฉันทราคะในอดีตอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจยอมไมเกิด
เพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในอนาคตอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลรูชัดซึ่งวิบากตอไปของธรรมอันเปนที่ตั้งฉันทราคะในอนาคต ครั้นแลว
ละเวนวิบากนั้นเสีย ครั้นแลวฟอกดวยใจ เห็นตลอดดวยปญญา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความพอใจยอมไมเกิด เพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะ
ในอนาคตอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบันอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
รูชัดซึ่งวิบากตอไปของธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบัน ครั้นแลวละเวน
วิบากนั้นเสีย ครั้นแลวฟอกดวยใจ เห็นตลอดดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
พอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนที่ตั้งแหงฉันทราคะในปจจุบัน อยางนี้แล

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้แล เปนเหตุใหเกิดกรรม ฯ
จบสัมโพธิวรรคที่ ๑
---------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปุพพสูตร ๒. มนุสสสูตร ๓. อัสสาทสูตร ๔. สมณสูตร
๕. โรณสูตร ๖. อติตตสูตร ๗. กูฏสูตรที่ ๑ ๘. กูฏสูตรที่ ๒
๙. นิทานสูตรที่ ๑ ๑๐. นิทานสูตรที่ ๒ ฯ
--------------อาปายิกวรรคที่ ๒
อาปายิกสูตร
[๕๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ ไมละบาปกรรม
๓ อยางนี้ จักตองไปอบาย จักตองไปนรก บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ผูที่
ไมใชพรหมจารีแตปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารี ๑ คนที่ตามกําจัดทานที่มีพรหม*จรรยบริสุทธิ์ ประพฤติพรหมจรรยหมดจด ดวยกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย
อันไมมีมูล ๑ คนที่มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา โทษในกามไมมี ถึงความเปน
ผูตกไปในกามทั้งหลาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แลไมละบาป
กรรม ๓ อยางนี้ จักตองไปอบาย จักตองไปนรก ฯ
ทุลลภสูตร
[๕๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแหงบุคคล ๓ จําพวกหาได
ยากในโลก บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา ๑ บุคคลผูแสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ๑ กตัญูกต*เวทีบุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแหงบุคคล ๓ จําพวกนี้แล หาได
ยากในโลก ฯ
อัปปเมยยสูตร
[๕๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก
๓ จําพวกเปนไฉน คือ สุปปเมยยบุคคล ๑ ทุปปเมยยบุคคล ๑ อัปปเมยย*บุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุปปเมยยบุคคลเปนไฉน คือ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูฟุงซาน ถือตัว โลเล ปากกลา พูดพร่ําเพรื่อ หลงลืมสติ
ไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตไมแนนอน ไมสํารวมอินทรีย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวา สุปปเมยยบุคคล ผูพึงประมาณไดโดยงาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ทุปปเมยยบุคคลเปนไฉน คือบุคคลบางคนบางคนในโลกนี้ เปนผูไมฟุงซาน
ไมถือตัว ไมโลเล ปากไมกลา ไมพูดพร่ําเพรื่อ ดํารงสติมั่น มีสัมปชัญญะ
มีจิตตั้งมั่น มีจิตแนวแน สํารวมอินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุปปเมยย*บุคคลผูพึงประมาณไดโดยยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อัปปเมยยบุคคลเปนไฉน

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระอรหันตขีณาสพ นี้เรียกวา อัปปเมยยบุคคล
ผูพึงประมาณไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏ
อยูในโลก ฯ
อเนญชสูตร
[๕๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก
๓ จําพวกเปนไฉน คือ ๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน
อยู โดยบริกรรมวา อากาศไมมีที่สุดเพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะ
ถึงความสิ้นไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา เขายอมชอบใจ
ฌานนั้น ปรารถนาฌานนั้น และถึงความยินดีดวยฌานนั้น เขาตั้งอยูในฌานนั้น
นอมใจไปในฌานนั้น มากดวยฌานนั้นอยู ไมเสื่อมจากฌานนั้น ทํากาละ
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกที่เขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เทวดาพวกที่เขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ มีอายุประมาณสองหมื่น
กัป ปุถุชนดํารงอยูในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้นตราบเทาสิ้นอายุ ยังประมาณอายุ
ของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปจนหมดแลว ไปสูนรกก็มี ไปสูกําเนิดสัตว
ดิรัจฉานก็มี ไปสูปตติวิสัยก็มี สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชั้น
อากาสานัญจายตนะนั้นตราบเทาสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหลานั้นให
สิ้นไปจนหมดแลว ปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูไดสดับกับปุถุชนผูมิไดสดับ มีความแปลกกันเชนนี้ มีความแตกตางกันเชนนี้
มีเหตุเปนเครื่องทําตางๆ กันเชนนี้ ในเมื่อคติและอุบัติยังมีอยู ๒. อีกประการ
หนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ กาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประกายทั้งปวง
บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวา วิญญาณไมมีที่สุด เขายอมชอบใจ
ฌานนั้น ปรารถนาฌานนั้น และถึงความยินดีดวยฌานนั้น เขาดํารงอยูใน
ฌานนั้น นอมใจไปในฌานนั้น มากดวยฌานนัน้ อยู ไมเสื่อมจากฌานนั้น
ทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกที่เขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาพวกที่เขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะมีอายุประมาณสี่หมื่น
กัป ปุถุชนดํารงอยูในชั้นวิญญาณัญจายตนะนั้นตราบเทาสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปจนหมดแลว ไปสูนรกก็มี ไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็มี
ไปสูปตติวิสัยก็มี สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชั้นวิญญาณัญ
จายตนะตราบเทาสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปจนหมดแลว
ปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูมิได
สดับ มีความแปลกกันเชนนี้ มีความแตกตางกันเชนนี้ มีเหตุเปนเครื่องทําตางๆ
กันเชนนี้ ในเมื่อคติและอุบัติยังมีอยู ๓. อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
กาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดย
บริกรรมวา ไมมีอะไร เขายอมชอบใจฌานนั้น ปรารถนาฌานนั้น และถึงความ

ยินดีดวยฌานนั้น เขาดํารงอยูในฌานนั้น นอมใจไปในฌานนั้น มากดวยฌานนั้น
อยู ไมเสื่อมจากฌานนั้น ทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกที่
เขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาพวกที่เขาถึงชั้น
อากิญจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหมื่นกัป ปุถุชนดํารงอยูในชั้นอากิญจัญญา*ยตนะนั้นตราบเทาสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาพวกนั้นใหสิ้นไปจนหมดแลว
ไปสูนรกก็มี ไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็มี ไปสูปตติวิสัยก็มี สวนสาวกของ
พระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชั้นอากิญจัญญายตนะนั้นตราบเทาสิ้นอายุ ยังประมาณ
อายุของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปจนหมดแลว ปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูมิไดสดับ มีความแปลกกันเชนนี้
มีความแตกตางกันเชนนี้ มีเหตุเปนเครื่องทําตางๆ กันเชนนี้ ในเมื่อคติและ
อุบัติยังมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อยสูตร
[๕๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ
ศีลวิบัติ ๑ จิตตวิบัติ ๑ ทิฐิวิบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ศีลวิบัติเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ศีลวิบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จิตตวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมักโลภ
มีจิตพยาบาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา จิตตวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฐิ*วิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริตวา ทานที่
ใหแลวไมมีผล ยัญที่บูชาแลวไมมีผล การเซนสรวงไมมผี ล ผลวิบากของกรรม
ที่บุคคลทําดีทําชั่วไมมี โลกนีไ้ มมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตว
พวกที่ผุดเกิดไมมี สมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนา
ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมูส ัตวใหรูตาม ไมมีในโลก ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทิฐิวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะศีลวิบัติเปนเหตุ
สัตวทั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
หรือวาเพราะจิตตวิบัติเปนเหตุ สัตวทั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก หรือวาเพราะทิฐิวิบัติเปนเหตุ สัตวทั้งหลาย เมื่อแตกกาย
ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓ อยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือศีลสัมปทา ๑
จิตตสัมปทา ๑ ทิฏฐิสัมปทา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ศีลสัมปทาเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากลักการทรัพย เวนขาดจากการ
ประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจาก
คําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ศีลสัมปทา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จิตตสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไม

มักโลภ ไมมีจติ พยาบาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา จิตตสัมปทา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ทิฐิสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนสัมมาทิฐิ มีความเห็น
ไมวิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล ยัญที่บูชาแลวมีผล การเซนสรวงมีผล ผลวิบาก
ของกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมี โลกนี้มี โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวพวกที่
ผุดเกิดขึ้นมี สมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจง
ชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมูสัตวใหรูตาม มีอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา ทิฐิสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะศีลสัมปทาเปนเหตุ สัตวทั้งหลาย
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค หรือวาเพราะจิตตสัมปทาเปนเหตุ
สัตวทั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค หรือวาเพราะ
ทิฐิสัมปทาเปนเหตุ สัตวทั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้แล ฯ
อปณณกสูตร
[๕๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ
ศีลวิบัติ ๑ จิตตวิบัติ ๑ ทิฐิวิบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ศีลวิบัติเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ พูดเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา ศีลวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จิตตวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมักโลภ มีจิตพยาบาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา จิตตวิบัติ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ทิฐิวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนมิจฉาทิฐิ มีความเห็น
วิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล ยัญที่บูชาแลวไมมีผล ฯลฯ สมณพราหมณผู
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว
สอนหมูสัตวใหรูตาม ไมมีในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทิฐิวิบัติ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะศีลวิบัติเปนเหตุ ... เพราะจิตตวิบัติเปนเหตุ ... หรือเพราะ
ทิฐิวิบัติเปนเหตุ สัตวทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแกวมณีหกเหลี่ยม ถูกโยนขึน้
เบื้องสูง กลับมาตั้งอยูจะโดยทีใ่ ดๆ ตองกลับมาตั้งอยูไดดวยดี แมฉันใด
ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะศีลวิบัติเปนเหตุ ... เพราะจิตตวิบัติ
เปนเหตุ ... หรือเพราะทิฐิวิบัติเปนเหตุ สัตวทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ศีลสัมปทา ๑
จิตตสัมปทา ๑ ทิฏฐิสัมปทา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ศีลสัมปทาเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวา ศีลสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จิตตสัมปทาเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมักโลภ ไมมีจติ พยาบาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา จิตตสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฏฐิสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคน

ในโลกนี้ เปนสัมมาทิฐิ มีความเห็นไมวิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล ฯลฯ
สมณพราหมณผูประพฤติดีประพฤติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวย
ปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมูส ัตวใหรูตามมีอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้
เรียกวา ทิฏฐิสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะศีลสัมปทาเปนเหตุ ... เพราะ
จิตตสัมปทาเปนเหตุ ... หรือเพราะทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุ สัตวทั้งหลายเมื่อแตก
กายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแกวมณี
หกเหลี่ยม ถูกโยนขึ้นไปเบื้องบน กลับมาตั้งอยูจะโดยที่ใดๆ ตองกลับมาตั้งอยู
ไดดวยดี แมฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุทั้งหลาย เพราะศีลสัมปทา
เปนเหตุ ... เพราะจิตตสัมปทาเปนเหตุ ... หรือเพราะทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุ สัตว
ทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัมปทา ๓ อยางนี้ ฯ
กัมมันตสูตร
[๕๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ
กัมมันตวิบัติ การงานวิบัติ ๑ อาชีววิบัติ อาชีพวิบัติ ๑ ทิฏฐิวิบัติ ความเห็น
วิบัติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กัมมันตวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
ผูฆาสัตว ฯลฯ พูดเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา กัมมันตวิบัติ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็อาชีววิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมีอาชีพผิด
สําเร็จการเลี้ยงชีพดวยมิจฉาอาชีวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา อาชีววิบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฏฐิวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมิจฉาทิฐิ
มีความเห็นวิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล ยัญที่บูชาแลวไมมีผล ฯลฯ ซึ่งทําให
โลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมูสัตวใหรูตาม ไมมี
ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทิฏฐิวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติ ๓
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือกัมมันต*สัมปทา ความถึงพรอมแหงการงาน ๑ อาชีวสัมปทา ความถึงพรอมแหงอาชีพ ๑
ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กัมมันตสัมปทา
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เวนขาดจากคํา
เพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา กัมมันตสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
อาชีวสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมีอาชีพชอบ สําเร็จการ
เลี้ยงชีพดวยสัมมาอาชีวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา อาชีวสัมปทา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ทิฏฐิสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนสัมมาทิฐิ
มีความเห็นไมวิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล ยัญที่บูชาแลวมีผล ฯลฯ ซึ่งทําให
โลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมูสัตวใหรูตาม มี
อยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาทิฏฐิสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา

๓ อยางนี้แล ฯ
โสเจยยสูตรที่ ๑
[๕๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะอาด ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน
คือ กายโสเจยย ความสะอาดกาย ๑ วจีโสเจยย ความสะอาดวาจา ๑ มโน*โสเจยย ความสะอาดใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กายโสเจยยเปนไฉน บุคคล*บางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจาก
การประพฤติผิดในกาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากายโสเจยย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย วจีโสเจยยเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการพูดเท็จ
เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวา วจีโสเจยย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มโนโสเจยยเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมากดวยความอยากได มีจิตไมพยาบาท เปน
สัมมาทิฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา มโนโสเจยย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
สะอาด ๓ อยางนี้แล ฯ
โสเจยยสูตรที่ ๒
[๕๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะอาด ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน
คือ กายโสเจยย ๑ วจีโสเจยย ๑ มโนโสเจยย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กาย
โสเจยยเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการ
ลักทรัพย เวนขาดจากกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา กายโสเจยย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วจีโสเจยยเปนไฉน ภิกษุในธรรม*วินัยนี้ เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ
เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา วจีโสเจยย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็มโนโสเจยยเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กามฉันทะมีในภายในก็รูวา กาม*ฉันทะของเรามีในภายใน หรือกามฉันทะไมมีในภายในก็รูวา กามฉันทะของเรา
ไมมีในภายใน ยอมรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุเกิดขึ้นแหงกามฉันทะที่ยังไมเกิดขึ้น
รูชัดซึ่งอาการเปนเหตุละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไม
เกิดขึ้นไดตอไปแหงกามฉันทะที่ละไดแลว พยาบาทมีในภายในก็รูวา พยาบาท
ของเรามีในภายใน หรือพยาบาทไมมีในภายในก็รูวา พยาบาทของเราไมมีใน
ภายใน ยอมรูชดั ซึ่งอาการเปนเหตุเกิดขึ้นแหงพยาบาทที่ยังไมเกิดขึ้น รูชัดอาการ
เปนเหตุละพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไมเกิดขึ้นตอไปแหง
พยาบาทที่ละไดแลว ถีนมิทธะมีในภายในก็รูวา ถีนมิทธะของเรามีในภายใน
หรือถีนมิทธะไมมีในภายในก็รูวา ถีนมิทธะของเราไมมีในภายใน ยอมรูชดั ซึ่ง
อาการเปนเหตุเกิดขึ้นแหงถีนมิทธะที่ยังไมเกิดขึ้น รูชัดซึ่งอาการเปนเหตุละถีน*มิทธะที่เกิดขึ้นแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไมเกิดขึ้นตอไปแหงถีนมิทธะที่ละ
ไดแลว อุทธัจจกุกกุจจะมีอยูในภายในก็รูวา อุทธัจจกุกกุจจะของเรามีอยูใน

ภายใน หรืออุทธัจจกุกกุจจะไมมีอยูในภายในก็รูวา อุทธัจจกุกกุจจะของเราไมมี
ในภายใน ยอมรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุเกิดขึ้นแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิดขึ้น
รูชัดซึ่งอาการเปนเหตุละอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุ
ไมเกิดขึ้นตอไปแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่ละไดแลว วิจิกิจฉามีอยูในภายในก็รวู า
วิจิกิจฉาของเรามีอยูในภายใน หรือวิจิกิจฉาไมมีในภายในก็รูวา วิจิกจิ ฉาของเรา
ไมมีในภายใน ยอมรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุเกิดขึ้นแหงวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิดขึ้น รูชัด
ซึ่งอาการเปนเหตุละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไมเกิดขึ้น
ตอไปแหงวิจิกจิ ฉาที่ละไดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา มโนโสเจยย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความสะอาด ๓ อยางนี้แล ฯ
ผูที่มีกายสะอาด มีวาจาสะอาด มีใจสะอาด ไมมีอาสวะ
เปนผูสะอาด ถึงพรอมดวยความสะอาด บัณฑิตทั้งหลาย
กลาววา เปนผูลางบาปเสียแลว ฯ
โมเนยยสูตร
[๕๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนมุนี ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน
คือ ความเปนมุนีทางกาย ๑ ความเปนมุนีทางวาจา ๑ ความเปนมุนีทางใจ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความเปนมุนีทางกายเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เวนขาด
จากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมอันเปนขาศึกแก
พรหมจรรย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ความเปนมุนีทางกาย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ความเปนมุนีทางวาจาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เวนขาดจากการ
พูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ความเปนมุนีทางวาจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความ
เปนมุนีทางใจเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา*วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ความเปนมุนีทางใจ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเปนมุนี ๓ อยางนี้แล ฯ
ผูที่เปนมุนีทางกาย เปนมุนีทางวาจา เปนมุนีทางใจ ไมมี
อาสวะ เปนมุนี สมบูรณดวยความเปนมุนี บัณฑิตทั้งหลาย
กลาววา เปนผูละเสียไดทุกอยาง
จบอาปายิกวรรคที่ ๒
---------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อาปายิกสูตร ๒. ทุลลภสูตร ๓. อัปปเมยยสูตร ๔. อเนญช*สูตร ๕. อยสูตร ๖. อปณณกสูตร ๗. กัมมันตสูตร ๘. โสเจยยสูตรที่ ๑
๙. โสเจยยสูตรที่ ๒ ๑๐. โมเนยยสูตร ฯ

---------------กุสินารวรรคที่ ๓
กุสินารสูตร
[๕๖๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑชื่อวา
พลิหรณะ ใกลพระนครกุสินารา ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา
พระพุทธเจาขา ดังนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ เขาไปอาศัยบานหรือนิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู คฤหบดีหรือบุตร
คฤหบดี เขาไปหาเธอแลวนิมนตเพื่อฉันอาหารในวันพรุงนี้ ภิกษุปรารถนาอยู
ยอมจะรับนิมนต ภิกษุนั้น โดยราตรีนั้นลวงไป เวลาเชา นุงผาอันตรวาสก
ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น แลวนั่งลงบน
อาสนะที่เขาปูลาดไว คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น อังคาสเธอดวยขาทนียโภชนี*ยาหารอันประณีตดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอคิดเชนนี้วา ดีแทๆ คฤหบดี
หรือบุตรคฤหบดีนี้ อังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจน
เพียงพอ เธอคิดแมเชนนี้วา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ แมตอๆ ไป
ก็พึงอังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต เห็นปานดังนี้ ดวยมือของตนจน
เพียงพอ เธอกําหนัด หมกมุน พัวพัน ไมแลเห็นโทษ ไมมีปญญาคิดสลัดออก
บริโภคบิณฑบาตนั้น เธอตรึกเปนกามวิตกบาง ตรึกเปนพยาบาทวิตกบาง ตรึกเปน
วิหิงสาวิตกบาง ในเพราะบิณฑบาต ดูกรภิกษุทั้งหลาย บิณฑบาตที่ถวายแกภิกษุ
ผูเห็นปานดังนี้ เรากลาววาไมมีผลมาก ขอนั้นเพราะอะไร เพราะภิกษุเปนผู
ประมาทอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยบานหรือ
นิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนิมนตเธอเพื่อฉันอาหารในวัน
พรุงนี้ ภิกษุปรารถนาอยู ยอมจะรับนิมนต ภิกษุนั้น โดยราตรีนั้นลวงไป เวลาเชา
นุงผาอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร เขาไปยังนิเวศนของคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น
แลวนั่งลงบนอาสนะที่เขาปูลาดไว คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น อังคาสเธอนี้ดวย
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอไมคิดแมเชนนี้วา
ดีแทๆ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ อังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต
ดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอไมคิดเชนนี้วา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้
แมตอๆ ไปก็พึงอังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจน
เพียงพอ เธอไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมพัวพัน เห็นโทษ มีปญญาคิดสลัดออก
บริโภคบิณฑบาตนั้น เธอตรึกเปนเนกขัมมวิตกบาง ตรึกเปนอัพยาบาทวิตกบาง
ตรึกเปนอวิหิงสาวิตกบาง ในเพราะบิณฑบาตนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บิณฑบาตที่
ถวายแกภิกษุผเู ห็นปานดังนี้ เรากลาววา มีผลมาก ขอนั้นเพราะอะไร เพราะ
ภิกษุเปนผูไมประมาทอยู ฯ

ภัณฑนสูตร
[๕๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทิศใด ภิกษุทั้งหลาย เกิดบาดหมาง
กัน เกิดทะเลาะวิวาทกัน ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู ทิศเชนนี้
ยอมไมผาสุกแกเราแมแตคิดในใจ จะกลาวไปใยถึงการไปเลา ในเรื่องนี้
เราสันนิษฐานไดวา ทานผูมีอายุเหลานั้นละทิ้งธรรม ๓ ประการเสียแลว ไดทํา
ใหมากซึ่งธรรม ๓ ประการเปนแน ไดละธรรม ๓ ประการเหลาไหน ไดละธรรม
๓ ประการเหลานี้ คือ เนกขัมมวิตก ๑ อัพยาปาทวิตก ๑ อวิหิงสาวิตก ๑ ได
ทําใหมากซึ่งธรรม ๓ ประการเหลาไหน ไดทําใหมากซึ่งธรรม ๓ ประการนี้ คือ
กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทิศใด ภิกษุ
ทั้งหลาย เกิดบาดหมางกัน เกิดทะเลาะวิวาท ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปาก
อยู ทิศเชนนี้ ยอมไมเปนผาสุกแกเราแมแตคิดในใจ จะปวยกลาวไปใยถึงการ
ไป ในเรื่องนี้เราสันนิษฐานไดวา ทานผูมีอายุเหลานั้น ไดละทิ้งธรรม ๓ ประการ
นี้เสียแลว ไดทําใหมากซึ่งธรรม ๓ ประการนี้เปนแน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทิศ
ใด ภิกษุทั้งหลายเปนผูสามัคคีกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานม
กับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาอันแสดงความรักอยู ทิศเชนนี้ยอมผาสุก
แกเราแมแตจะไป จะปวยกลาวไปใยถึงการคิดในใจเลา ในเรื่องนี้เราสันนิษฐาน
ไดวา ทานผูมีอายุเหลานั้น ไดละธรรม ๓ ประการเสียไดแลว ไดทําใหมากซึ่ง
ธรรม ๓ ประการเปนแน ไดละธรรม ๓ ประการเหลาไหน ไดละธรรม ๓ ประ*การเหลานี้ คือ กามวิตก ๑ พยาปาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ไดทําใหมากซึ่ง
ธรรม ๓ ประการเหลาไหน ไดทําใหมากซึ่งธรรม ๓ ประการเหลานี้ คือ
เนกขัมมวิตก ๑ อัพยาปาทวิตก ๑ อวิหิงสาวิตก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทิศใด
ภิกษุทั้งหลายเปนผูสามัคคีกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา
ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาอันแสดงความรักอยู ทิศเชนนี้ยอมผาสุกแกเรา
แมแตจะไป จะปวยกลาวไปใยถึงการคิดในใจเลา ในเรื่องนี้เราสันนิษฐานไดวา
ทานผูมีอายุเหลานั้น ไดละธรรม ๓ ประการนี้ไดเสียแลว ไดทําใหมากซึ่งธรรม
๓ ประการนี้เปนแน ฯ
โคตมสูตร
[๕๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ โคตมกเจดีย
ใกลพระนครเวสาลี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี*พระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรารูดว ยปญญาอันยิ่งแลว จึงแสดง
ธรรม ไมรูไมแสดง แสดงธรรมมีเหตุ ไมใชแสดงธรรมไมมีเหตุ แสดง
ธรรมมีปาฏิหาริย ไมใชแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
เรารูดวยปญญาอันยิ่งแลว จึงแสดงธรรม ไมรูไมแสดง แสดงธรรมมีเหตุ

ไมใชแสดงไมมีเหตุ แสดงธรรมมีปาฏิหาริย ไมใชแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริย
ทานทั้งหลายควรทําโอวาท ควรทําอนุสาสนี ก็แหละทานทั้งหลายควรที่จะ
ยินดี ควรที่จะชื่นชม ควรที่จะโสมนัสวา พระผูมีพระภาคตรัสรูเองโดยชอบ
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆปฏิบัติชอบแลว พระผูมี*พระภาคไดตรัสคําไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานัน้ ตางชื่นชมยินดีภาษิต
ของพระผูมีพระภาค ก็แหละเมื่อพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู พัน
โลกธาตุไดหวัน่ ไหวแลว ฯ
ภรัณฑุสูตร
[๕๖๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท
เสด็จถึงพระนครกบิลพัสดุ เจาศากยะพระนามวา มหานามะ ไดทรงสดับ
ขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จถึงพระนครกบิลพัสดุ โดยลําดับแลว ครั้งนั้นแล
เจาศากยะพระนามวามหานามะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ไปเถิดมหานามะ
ทานจงรูสถานที่พักในพระนครกบิลพัสดุ ที่อาตมาควรอยูสกั คืนหนึ่งวันนี้ เจา
ศากยะพระนามวามหานามะ รับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว เขาไปยัง
พระนครกบิลพัสดุ เที่ยวไปจนทั่ว ก็มิไดเห็นสถานที่พักในพระนครกบิลพัสดุ
ซึ่งพระผูมีพระภาคควรจะประทับอยูสักคืนหนึ่ง ลําดับนั้นแล เจาศากยะพระ*นามวามหานามะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ในพระนครกบิลพัสดุ ไมมีสถานที่พัก ซึ่งพระผูมีพระภาค
ควรจะประทับสักคืนหนึ่งวันนี้ ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรนี้เปนเพื่อนพรหมจารี
เกาแกของพระผูมีพระภาค ขอพระผูมีพระภาคจงประทับอยู ณ อาศรมของ
ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรนั้นสักคืนหนึ่งในวันนี้เถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ไป
เถิดมหานามะ ทานจงปูลาดเครื่องลาดเถิด เจาศากยะพระนามวามหานามะ
ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว เสด็จเขาไปยังอาศรมของภรัณฑุดาบส
กาลามโคตร แลวทรงปูลาดเครื่องลาด ทรงตั้งน้ําไวเพื่อจะลางพระบาท แลว
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ขาพระองคไดลาดเครื่องลาดเสร็จแลว ไดตั้งน้ําไวเพื่อชําระยุคลบาท
แลว บัดนี้พระผูมีพระภาคทรงทราบกาลอันควรเถิด ลําดับนั้นแล พระผูมี
พระภาคเสด็จเขาไปยังอาศรมของภรัณฑุดาบสกาลามโคตร แลวประทับนั่งบน
อาสนะที่เขาปูลาดไว ครั้นแลว ทรงลางพระบาททั้งสอง ครั้งนั้นแล เจา
ศากยะพระนามวามหานามะทรงดําริวา วันนี้ไมใชเวลาที่จะเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคทรงเหน็ดเหนื่อย ตอวันพรุง นี้ เราจึงจักเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาค ดังนี้แลว ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทํา

ประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป ครั้งนั้นแล พอลวงราตรีนั้นไป เจาศากยะ
พระนามวามหานามะ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงที่ประทับ ทรงถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรมหานามะ ศาสดา ๓ จําพวกนี้แล มี
ปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ศาสดาพวกหนึ่งในโลกนี้ บัญญัติ
การกําหนดรูกาม ไมบัญญัติการกําหนดรูรูป ไมบัญญัติการกําหนดรูเวทนา
พวกหนึ่งบัญญัติการกําหนดรูกาม และบัญญัติการกําหนดรูรูป แตไมบัญญัติ
การกําหนดรูเวทนา พวกหนึ่งบัญญัติการกําหนดรูกามดวย บัญญัติการกําหนดรูรูป
ดวย บัญญัติการกําหนดรูเวทนาดวย ดูกรมหานามะ ศาสดา ๓ จําพวก
นี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรมหานามะ คติของศาสดา ๓ จําพวกนี้เปน
อยางเดียวกัน หรือวาเปนตางๆ กัน เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้ ภรัณฑุ*ดาบสกาลามโคตรไดกลาวกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ
ทานจงกราบทูลวาเปนอยางเดียวกัน เมื่อภรัณฑุดาบสกาลามโคตรกลาวเชนนี้
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ ทาน
จงกลาววาเปนตางๆ กัน แมครั้งที่สอง ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรไดกลาว
กะเจาศากยพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ ทานจงกราบทูลวา เปนอยาง
เดียวกัน แมครั้งที่สอง พระผูมพี ระภาคไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา
ดูกรมหานามะ ทานจงกลาววา เปนตางๆ กัน แมครั้งที่สาม ภรัณฑุดาบส
กาลามโคตร ก็ไดกลาวกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ
ทานจงกราบทูลวา เปนอยางเดียวกัน แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคก็ได
ตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ ทานจงกลาววา
เปนตางๆ กัน ครั้งนั้นแล ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรไดคิดวา เราถูก
พระสมณโคดมรุกรานเอาแลว ตอหนาเจาศากยะพระนามวามหานามะ ผูมี
ศักดิ์ใหญถึงสามครั้ง ผิฉะนั้น เราพึงหลีกไปเสียจากนครกบิลพัสดุ ลําดับนั้น
แล ภรัณฑุดาบสกาลามโคตร ไดหลีกไปแลวจากนครกบิลพัสดุ เขาได
หลีกไปแลวเหมือนอยางนั้นทีเดียว มิไดกลับมาอีกเลย ฯ
หัตถกสูตร
[๕๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐม
ยามลวงไป หัตถกเทพบุตรมีรัศมีงามยิ่งนัก ทําพระเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ คิดวา จักยืนตรงพระพักตรพระผูมีพระภาค
แลวทรุดลงนั่งไมสามารถที่จะยืนอยูได เปรียบเหมือนเนยใสหรือน้ํานมที่เขาเท
ลงบนทรายยอมจมลง ตั้งอยูไมได แมฉันใด หัตถกเทวบุตรก็ฉันนั้น
เหมือนกัน คิดวา จักยืนอยูตรงพระพักตรพระผูมีพระภาคแลวทรุดลงนัง่ ไม

สามารถที่จะยืนอยูได ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะหัตถกเทพบุตรวา
ดูกรหัตถกะ ทานจงนิรมิตอัตภาพอยางหยาบๆ หัตถกเทพบุตรทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว นิรมิตอัตภาพอยางหยาบ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ได
ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกร
หัตถกะ ธรรมที่เปนไปแกทานผูเปนมนุษยแตครั้งกอนนั้น บัดนี้ยังเปนไป
แกทานอยูบางหรือ หัตถกเทพบุตรกราบทูลวา พระเจาขา ธรรมที่เปนไป
แกขาพระองคเมื่อยังเปนมนุษยครั้งกอนนั้น บัดนี้ก็ยังเปนไปแกขาพระองคอยู
และธรรมที่มิไดเปนไปแกขาพระองค เมื่อยังเปนมนุษยครั้งกอนนั้น บัดนี้ก็เปน
ไปอยู ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคเกลื่อนกลนไปดวยภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย
สาวกของเดียรถียอยู แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นพระเจาขา เกลื่อน
กลนไปดวยเทพบุตรอยู พวกเทพบุตรตางมากันแมจากที่ไกล ก็ดวยตั้งใจวา
จักฟงธรรมในสํานักของหัตถกเทพบุตร ขาพระองคยังไมทันอิ่ม ยังไมทันเบื่อ
ธรรม ๓ อยางก็ไดทํากาละเสียแลว ธรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ขาพระองค
ยังไมทันอิ่ม ยังไมทันเบื่อการเฝาพระผูมีพระภาค ๑ ขาพระองคยังไมทันอิ่ม
ยังไมทันเพื่อการฟงพระสัทธรรม ๑ ขาพระองคยังไมทันอิ่ม ยังไมทันเบื่อการ
อุปฏฐากพระสงฆ ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังไมทันอิ่ม ยัง
ไมทันเบื่อธรรม ๓ อยางนี้แล ไดทํากาละเสียแลว ครั้นหัตถกเทพบุตรได
กลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดกลาวคาถาประพันธนี้ตอไปอีกวา
แนละ ในกาลไหนๆ จึงจักอิ่มตอการเฝาพระผูมีพระภาค
การอุปฏฐากพระสงฆ และการฟงพระสัทธรรม หัตถก
อุบาสกยังศึกษาอธิศีลอยู ยินดีแลวในการฟงพระสัทธรรม
ยังไมทันอิ่มตอธรรม ๓ อยาง ก็ไปพรหมโลกชั้นอวิหา
เสียแลว ฯ
กฏวิยสูตร
[๕๖๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤค*ทายวัน ใกลพระนครพาราณสี ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรง
ผาอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังพระนครพาราณสีเพื่อ
บิณฑบาต พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ผูไรความ
แชมชื่น มีความแชมชื่นแตภายนอก หลงลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ ไมมี
สมาธิ มีจิตกวัดแกวง ไมสํารวมอินทรีย กําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูในสํานัก
ของพวกมิลักขะ ซึ่งชุมนุมกันอยู ณ สถานที่ขายโค แลวไดตรัสกะภิกษุนั้น
วา ดูกรภิกษุ เธออยาไดทําตนใหเปนคนมักใหญใฝสูง ขอที่วา แมลงวัน
จักไมไตตอม จักไมกัดตนที่ทําใหมักใหญใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบนั้นแล

ไมเปนฐานะที่จะมีได ครั้งนั้นแล ภิกษุนั้น อันพระผูมีพระภาคตรัสสอน
ดวยพระโอวาทนี้ ไดถึงความสลดใจแลว ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาค
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครพาราณสี ในเวลาภายหลังภัต เสด็จกลับ
จากเที่ยวบิณฑบาตแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเชานี้ เรานุงผาอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเขาไปยังพระนครพาราณสี
เพื่อบิณฑบาต เราไดเห็นภิกษุรูปหนึ่งผูไรความแชมชื่น มีความแชมชื่นแต
ภายนอก หลงลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ ไมมีสมาธิ มีจิตกวัดแกวง
ไมสํารวมอินทรีย กําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูในสํานักของพวกมิลักขะ ซึ่งชุม
นุมกันอยู ณ สถานที่ขายโค ครั้นแลว เราไดกลาวกะภิกษุนั้นวา ดูกร
ภิกษุ เธออยาไดทําตนใหเปนคนมักใหญใฝสูง ขอที่วาแมลงวันจักไมไต
ตอม จักไมกัดตนที่ทําใหมักใหญใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบนั้นแล ไมเปน
ฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ภิกษุนั้นอันเราสอนดวย
โอวาทนี้ ไดถึงความสลดใจแลว เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสดังนี้ ภิกษุรูปหนึง่
ไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ความมักใหญใฝสูงคืออะไร กลิ่นดิบ
คืออะไร แมลงวันคืออะไร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ความ
มักใหญใฝสูง คือ อภิชฌา กลิน่ ดิบ คือ พยาบาท แมลงวัน คือ วิตกที่
เปนบาปเปนอกุศล ดูกรภิกษุ ขอที่วา แมลงวันจักไมไตตอม จักไมกัดตนที่ทํา
ใหมักใหญใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบนั้นแล ไมเปนฐานะที่จะมีได ฯ
แมลงวันคือความดําริที่อิงราคะ จักไมตอมบุคคลผูไมคุม
ครองในจักษุและโสต ไมสํารวมในอินทรียทั้งหลาย ภิกษุ
ผูทําตนใหเปนคนมักใหญใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบ ยอม
อยูหางไกลจากนิพพาน เปนผูมีสวนแหงความคับแคนถาย
เดียว คนพาลสันดานเขลา ถูกแมลงวันทั้งหลายไตตอม
ไมไดเพื่อนที่เสมอตน พึงเที่ยวไปในบานบาง ในปาบาง สวน
ชนพวกที่สมบูรณดวยศีล ยินดีในธรรมเปนที่เขาไปสงบดวย
ปญญา เปนผูสงบระงับ อยูเปนสุข แมลงวันไม
อาศัยเขา ฯ
อนุรุทธสูตรที่ ๑
[๕๖๙] ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่อันควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาสเถิด ขา
พระองคเห็นแตมาตุคามโดยมาก เมื่อตายไปเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ขาแตพระองคผูเจริญ มาตุคาม
ประกอบดวยธรรมเทาไรหนอ เมื่อตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต

นรก พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามประกอบดวย
ธรรม ๓ อยาง เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม
๓ อยางเปนไฉน คือ มาตุคามในโลกนี้ เวลาเชา มีใจอันมลทินคือความตระหนี่
กลุมรุม อยูครองเรือน ๑ เวลาเที่ยง มีใจอันความริษยากลุมรุม อยูครอง
เรือน ๑ เวลาเย็น มีใจอันกามราคะกลุมรุม อยูครองเรือน ๑ ดูกรอนุ*รุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๓ อยางนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
อนุรุทธสูตรที่ ๒
[๕๗๐] ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธะไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่
อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกลาววา ขอโอกาสเถิดทานสารีบุตร
ผมตรวจดูตลอดพันโลกดวยทิพยจักษุอันบริสทุ ธิ์ลวงจักษุของมนุษย ก็ผมปรารภ
ความเพียรไมยอ หยอน ตั้งสติไมหลงลืม กายสงบระงับไมระส่ําระสาย จิตตั้งมั่น
เปนเอกัคคตา เออก็ไฉนเลา จิตของผมจึงยังไมพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรทานอนุรุทธะ การที่ทานคิดอยางนี้วา เราตรวจ
ดูตลอดพันโลก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ดังนี้ เปนเพราะ
มานะของทาน การที่ทานคิดอยางนี้วา ก็เราปรารภความเพียรไมยอหยอน
ตั้งสติมั่นไมหลงลืม กายสงบระงับไมระส่ําระสาย จิตตั้งมั่นเปนเอกัคคตา
ดังนี้ เปนเพราะอุทธัจจะของทาน ถึงการที่ทานคิดอยางนี้วา เออก็ไฉนเลา จิต
ของเรายังไมพน จากอาสวะเพราะไมถือมั่น ดังนี้ ก็เปนเพราะกุกกุจจะของทาน
เปนความดีหนอ ทานพระอนุรุทธะจงละธรรม ๓ อยางนี้ ไมใสใจธรรม ๓
อยางนี้ แลวนอมจิตไปในอมตธาตุ ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธะตอมาไดละ
ธรรม ๓ อยางนี้ ไมใสใจถึงธรรม ๓ อยางนี้ นอมจิตไปในอมตธาตุ ครั้งนั้น
แล ทานพระอนุรุทธะ หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว เปนผูไมประมาท มีตนอัน
สงไปอยู ไมนานนัก ไดทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอนั ยอดเยี่ยม ที่
กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองกันนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา
ไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละ ทานพระอนุรุทธะ
ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
ปฏิจฉันนสูตร
[๕๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๓ อยางนี้ ปดบังไวจึงเจริญ เปด
เผยไมเจริญ ๓ อยางเปนไฉน คือ มาตุคาม ปดบังเอาไวจึงจะงดงาม เปดเผย
ไมงดงาม ๑ มนตของพราหมณ ปดบังเขาไวจึงรุงเรือง เปดเผยไมรุงเรือง ๑
มิจฉาทิฐิ ปดบังไวจึงเจริญ เปดเผยไมเจริญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๓ อยาง

นี้แล ปดบังไวจึงเจริญ เปดเผยไมเจริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๓ อยางนี้
เปดเผยจึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ๓ อยางเปนไฉน คือ ดวงจันทร เปดเผย
จึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ๑ ดวงอาทิตย เปดเผยจึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ๑
ธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศไวแลว เปดเผยจึงรุง เรือง ปดบังไมรุงเรือง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๓ อยางนี้แล เปดเผยจึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรือง ฯ
เลขสูตร
[๕๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดที่แผนหิน ๑ บุคคลผูเปรียบ
ดวยรอยขีดที่แผนดิน ๑ บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดที่น้ํา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดที่แผนหินเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยูในสันดานนานนัก
เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผนหิน ไมลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ํา ยอมตั้งอยูย ั่งยืน
แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอม
โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยูในสันดานนานนัก นี้
เรียกวา บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดที่แผนหิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูเปรียบ
ดวยรอยขีดที่แผนดินเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธ
เนืองๆ แตความโกรธของเขานั้นไมนอนเนื่องอยูในสันดานนานนัก เปรียบ
เหมือนรอยขีดที่แผนดิน ลบเลือนไปโดยเร็วเพราะลมและน้ํา ไมตั้งอยูยั่งยืน
แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอม
โกรธเนืองๆ แตความโกรธของเขานั้นไมนอนเนื่องอยูในสันดานนานนัก นี้
เรียกวา บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดที่แผนดิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูเปรียบ
ดวยรอยขีดที่น้ําเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ แมจะถูกวา
ดวยคําหนักๆ แมจะถูกวาดวยคําหยาบๆ แมจะถูกวาดวยคําที่ไมพอใจ ก็คง
สมานไมตรี กลมเกลียว ปรองดองกันอยู เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ํา จะขาด
จากกันก็ประเดี๋ยวเดียวเทานั้น ไมตั้งอยูนาน แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน แมจะถูกวาดวยคําหนักๆ แมจะถูก
วาดวยคําหยาบๆ แมจะถูกวาดวยคําที่ไมพอใจ ก็คงสมานไมตรีกลมเกลียว
ปรองดองกันอยู นี้เรียกวา บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดที่น้ํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบกุสินารวรรคที่ ๓
--------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
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--------------โยธาชีววรรคที่ ๔
โยธสูตร
[๕๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพประกอบดวยองค ๓
ประการสมควรแกพระราชา เหมาะแกพระราชา ถึงการนับวาเปนองคของพระราชา
โดยแท องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพในโลกนี้ ยิง
ลูกศรไปไดไกล ๑ ยิงไมพลาด ๑ ทําลายกายขนาดใหญได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นักรบอาชีพประกอบดวยองค ๓ ประการนี้แล สมควรแกพระราชา เหมาะแก
พระราชา ถึงการนับวาเปนองคของพระราชาโดยแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประ*กอบดวยธรรม ๓ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปน
นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยิงลูกศรไปไดไกล ๑ ยิงไมพลาด ๑ ทําลายกายขนาดใหญ
ได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยิงลูกศรไปไดไกลอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมพิจารณาเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปน
ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ในที่
ไกลหรือในที่ใกล ทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า
นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
อยางใดอยางหนึ่ง ... ยอมพิจารณาเห็นสัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... ยอมพิจารณา
เห็นสังขารอยางใดอยางหนึ่ง ... ยอมพิจารณาเห็นวิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่
เปนอดีต ทั้งที่เปนอนาคต ทั้งที่เปนปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบ
หรือละเอียด เลวหรือประณีต ในที่ไกลหรือในที่ใกล ทั้งหมดนั้น ดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไม
ใชตัวตนของเรา ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยิงลูกศรไปไดไกลอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยิงไมผิดพลาดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
รูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหทุกขเกิด นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยงั ไมผิดพลาดอยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําลายกองอวิชชาใหญได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทําลายกายขนาดใหญไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนา*บุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ปริสสูตร
[๕๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๓ จําพวกนี้ ๓ จําพวกเปนไฉน
คือ บริษัทที่แนะนําไดยาก ๑ บริษัทที่แนะนําไดงาย ๑ บริษัทที่แนะนําแตพอ-

*ประมาณก็รูได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๓ จําพวกนี้แล ฯ
มิตตสูตร
[๕๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิตรผูประกอบดวยองค ๓ ควรคบไว
องค ๓ เปนไฉน คือ ใหสิ่งที่ใหไดยาก ๑ ชวยทําสิ่งที่ทําไดยาก ๑ อดทนสิ่ง
ที่ทนไดยาก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิตรผูประกอบดวยองค ๓ นี้แล ควรคบไว ฯ
อุปปาทสูตร
[๕๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไมอุบัติ
ขึ้นก็ตาม ธาตุนั้น คือ ความตั้งอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดา
ก็คงตั้งอยูอยางนั้นเอง ตถาคตตรัสรู บรรลุธาตุนั้นวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง
ครั้นแลวจึงบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจงายวา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไมอุบัติขึ้น
ก็ตาม ธาตุนั้น คือ ความตั้งอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดา ก็คงตั้ง
อยูอยางนั้นเอง ตถาคตตรัสรู บรรลุธาตุนั้นวา สังขารทั้งปวงเปนทุกข ครั้นแลว
จึงบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจงายวา สังขาร
ทั้งปวงเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไมอุบัติขึ้นก็ตาม
ธาตุนั้น คือ ความตั้งอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดา ก็คงตั้งอยูอยาง
นั้นเอง ตถาคตตรัสรู บรรลุธาตุนั้นวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ครั้นแลวจึง
บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจงายวา ธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตา ฯ
เกสกัมพลสูตร
[๕๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผากัมพลที่ทําดวยผมมนุษย บัณฑิต
กลาววาเลวกวาผาที่ชางหูกทอแลวทุกชนิด ผากัมพลที่ทําดวยผมมนุษยในฤดูหนาว
ก็เย็น ในฤดูรอนก็รอน สีนาเกลียด กลิ่นเหม็น สัมผัสไมสบาย แมฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาทะของเจาลัทธิชื่อวามักขลิ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล บัณฑิต
กลาววาเลวกวาวาทะของสมณะทุกพวก เจาลัทธิชื่อวามักขลิเปนโมฆบุรุษ มีวาทะ
อยางนี้ มีความเห็นอยางนีว้ า กรรมไมมี กิรยิ าไมมี ความเพียรไมมี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาที่ไดมีแลวในอดีตกาล ก็เปน
ผูตรัสกรรม ตรัสกิริยา และตรัสความเพียร ถึงพระผูมีพระภาคเหลานั้น ก็ถูก
โมฆบุรุษชื่อวามักขลิคัดคานวา กรรมไมมี กิรยิ าไมมี ความเพียรไมมี แม
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาที่จักมีในอนาคตกาล ก็จักเปนผูตรัสกรรม
ตรัสกิริยา ตรัสความเพียร ถึงพระผูมีพระภาคเหลานั้น ก็ถูกโมฆบุรุษชื่อวา
มักขลิคัดคานวา กรรมไมมี กิรยิ าไมมี ความเพียรไมมี แมเราผูเ ปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็กลาวกรรม กลาวกิริยา กลาวความเพียร แมเราก็ถูก
โมฆบุรุษชื่อวามักขลิคัดคานวา กรรมไมมี กิรยิ าไมมี ความเพียรไมมี ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลพึงวางไซดักปลาไวที่ปากอาว เพื่อใชประโยชน
เพื่อทุกข เพื่อความฉิบหาย เพื่อความพินาศแกปลาเปนอันมาก แมฉันใด
โมฆบุรุษชื่อวามักขลิ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เปนเหมือนไซดักมนุษย เกิดขึ้น
ในโลกแลว เพื่อใชประโยชน เพื่อทุกข เพื่อความฉิบหาย เพื่อความพินาศแก
สัตวเปนอันมาก ฯ
สัมปทาสูตร
[๕๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน
คือ สัทธาสัมปทา ความถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ สีลสัมปทา ความถึงพรอม
ดวยศีล ๑ ปญญาสัมปทา ความถึงพรอมดวยปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัมปทา ๓ อยางนี้แล ฯ
วุฑฒิสูตร
[๕๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วุฑฒิ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน
คือ สัทธาวุฑฒิ ความเจริญแหงศรัทธา ๑ สีลวุฑฒิ ความเจริญแหงศีล ๑
ปญญาวุฑฒิ ความเจริญแหงปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วุฑฒิ ๓ อยางนี้แล ฯ
อัสสสูตรที่ ๑
[๕๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมากระจอก ๓ จําพวก
และบุรุษกระจอก ๓ จําพวก เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็มากระจอก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ มากระจอกบางตัวในโลกนี้ เปนสัตว
สมบูรณดวยกําลังเครื่องวิ่งเร็ว แตไมสมบูรณดวยสี ไมสมบูรณดวยความสูง
และความใหญ ๑ มากระจอกบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเครื่อง
วิ่งเร็ว สมบูรณดวยสี แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ มากระจอก
บางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเครื่องวิง่ เร็ว สมบูรณดวยสี และ
สมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มากระจอก ๓ จําพวกนี้
แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนบุรษุ กระจอก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุรุษกระจอก
บางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณ
ดวยความสูงและความใหญ ๑ บุรุษกระจอกบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวย
เชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑
บุรุษกระจอกบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และ
สมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษกระจอกเปนผู
สมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความ
ใหญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูชัดตามความเปนจริงวา นี้
ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรากลาววา
นี้เปนเชาวนของเขา แตเมื่อเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินัย ก็จนปญญา

วิสัชนาไมได เรากลาววา นี้ไมใชวรรณะของเขา และเขายอมไมไดจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูง
และความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษกระจอกสมบูรณดวยเชาวน แตไม
สมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุรุษกระจอกเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไม
สมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรากลาว
วา นี้เปนเชาวนของเขา และเมื่อเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั ก็วิสชั นา
ได ไมจนปญญา เรากลาววา นี้เปนวรรณะของเขา แตเขาไมไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความ
ใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษกระจอกเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และ
สมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษกระจอกสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณ
ดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูชัด
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรากลาววา นี้
เปนเชาวนของเขา และเมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินัย ก็วิสัชนาได ไม
จนปญญา เรากลาววา นี้เปนวรรณะของเขา และเขามักไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้เปนความสูงและความ
ใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษกระจอกเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณ
ดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุรุษกระจอก ๓ จําพวกนี้แล ฯ
อัสสสูตรที่ ๒
[๕๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมาดี ๓ จําพวกและบุรุษดี
๓ จําพวก เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มาดี ๓
จําพวกเปนไฉน คือ มาดีบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเครือ่ งวิ่งเร็ว
แตไมสมบูรณดวยสี ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ มาดีบางตัวใน
โลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเครื่องวิ่งเร็ว และสมบูรณดวยสี แตไมสมบูรณ
ดวยความสูงและความใหญ ๑ มาดีบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลัง
เครื่องวิ่งเร็ว สมบูรณดวยสี และสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มาดี ๓ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดี ๓ จําพวกเปนไฉน
คือ ๑. บุรุษบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ
ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๒. บุรุษดีบางคนในโลกนี้ เปนผู
สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ

๓. บุรุษดีบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะและสมบูรณ
ดวยความสูงและความใหญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดีสมบูรณดวยเชาวน แตไม
สมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูผุดเกิด จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม
กลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิน้ ไป เรากลาววา
นี้เปนเชาวนของเขา แตเมื่อเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินัย ก็จนปญญา
วิสัชนาไมได เรากลาววา นี้ไมใชวรรณะของเขา และเขาไมไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความ
ใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณ
ดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูง
และความใหญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูผุดเกิด
จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิย*สังโยชน ๕ สิ้นไป เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา และเมื่อเขาถูกถามปญหาใน
อภิธรรม อภิวนิ ัย ก็แกไดไมจนปญญา เรากลาววา นี้เปนวรรณะของเขา แต
เขาไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา
นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวย
เชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้
แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ
และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูผุดเกิด จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรม*ดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา และ
เมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั ก็วิสัชนาได ไมจนปญญา เรากลาววา
นี้เปนวรรณะของเขา และเขามักไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร เรากลาววา นี้เปนความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและ
ความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษดี ๓ จําพวกนี้แล ฯ
อัสสสูตรที่ ๓
[๕๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมาอาชาไนยตัวเจริญ ๓
จําพวก และบุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ จําพวก เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จําพวกเปนไฉน คือ มาอาชาไนยตัว
เจริญบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเปนเครื่องวิ่งเร็ว แตไมสมบูรณ
ดวยสี ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวใน

โลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเครื่องวิ่งเร็ว และสมบูรณดวยสี แตไมสมบูรณ
ดวยความสูงและความใหญ ๑ มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เปนสัตว
สมบูรณดวยกําลังเครื่องวิ่งเร็ว สมบูรณดวยสี และสมบูรณดวยความสูงและความ
ใหญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จําพวกนีแ้ ล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุรุษอาชาไนยผูเจริญ
บางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณ
ดวยความสูงและความใหญ ๑ บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ เปนผู
สมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความ
ใหญ ๑ บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณ
ดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษ
อาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวย
ความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา แตเมื่อ
เขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั ก็จนปญญา วิสัชนาไมได เรากลาววา
นี้ไมใชวรรณะของเขา และเขาไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุรุษอาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไม
สมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษอาชาไนย
ผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความ
สูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา และเมื่อ
เขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั ก็วิสัชนาได ไมจนปญญา เรากลาววา
นี้เปนวรรณะของเขา แตเขาไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุรุษอาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไม
สมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษอาชาไนย
ผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและ
ความใหญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่ง
เอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา และเมื่อเขาถูกถาม
ปญหาในอภิธรรม อภิวินัย ก็วิสัชนาได ไมจนปญญา เรากลาววา นี้เปน
วรรณะของเขา และเขามักไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย

เภสัชบริขาร เรากลาววา นี้เปนความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุรุษอาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และ
สมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนย
ผูเจริญ ๓ จําพวกนี้แล ฯ
โมรนิวาปสูตรที่ ๑
[๕๘๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ปริพาชการาม
ชื่อโมรนิวาปะ ใกลพระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติ
พรหมจรรยลว งสวน มีที่สุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ศีลขันธที่เปนของพระอเสขะ ๑ สมาธิขันธที่
เปนของพระอเสขะ ๑ ปญญาขันธที่เปนของพระอเสขะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความ
เกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน
ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
โมรนิวาปสูตรที่ ๒
[๕๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติ
พรหมจรรยลว งสวน มีที่สุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ อิทธิปาฏิหาริยะ ฤทธิ์เปนอัศจรรย ๑ อาเทสนา*ปาฏิหาริยะ ดักใจเปนอัศจรรย ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริยะ คําสอนเปนอัศจรรย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมมีความสําเร็จ
ลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลว งสวน
มีที่สุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
โมรนิวาปสูตรที่ ๓
[๕๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติ
พรหมจรรยลว งสวน มีที่สุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ธรรม ๓ ประการนี้เปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ ๑ สัมมาญาณะ
ความรูชอบ ๑ สัมมาวิมุติ ความหลุดพนชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะ
ลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลว งสวน มีที่สุดลวงสวน ประเสริฐกวา
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ

จบโยธาชีววรรคที่ ๔
---------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โยธสูตร ๒. ปริสสูตร ๓. มิตตสูตร ๔. อุปปาทสูตร
๕. เกสกัมพลสูตร ๖. สัมปทาสูตร ๗. วุฑฒิสูตร ๘. อัสสสูตรที่ ๑
๙. อัสสสูตรที่ ๒ ๑๐. อัสสสูตรที่ ๓ ๑๑. โมรนิวาปสูตรที่ ๑ ๑๒. โมรนิวาป
สูตรที่ ๒ ๑๓. โมรนิวาปสูตรที่ ๓ ฯ
---------------มังคลวรรคที่ ๕
อกุศลสูตร
[๕๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตก*นรก เหมือนกับถูกนําไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม ฝาย
อกุศล ๑ วจีกรรมฝายอกุศล ๑ มโนกรรมฝายอกุศล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองตกนรก เหมือนกับถูกนําไปฝงไว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองไดขึ้นสวรรคเหมือนกับ
เชิญไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมฝายกุศล ๑ วจีกรรม
ฝายกุศล ๑ มโนกรรมฝายกุศล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม
๓ ประการนี้แล ตองไดขึ้นสวรรคเหมือนกับเชิญไปวางไว ฯ
สาวัชชสูตร
[๕๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตก*นรก เหมือนกับถูกนําไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม
ที่มีโทษ ๑ วจีกรรมที่มีโทษ ๑ มโนกรรมทีม่ ีโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองตกนรก เหมือนกับถูกนําไปฝงไว ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองไดขึ้นสวรรคเหมือนกับ
เชิญไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่ไมมีโทษ ๑ วจีกรรม
ที่ไมมีโทษ ๑ มโนกรรมที่ไมมีโทษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม
๓ ประการนี้แล ตองไดขึ้นสวรรค เหมือนกับเชิญไปวางไว ฯ
วิสมสูตร
[๕๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตก*นรก เหมือนกับถูกนําเอาไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม
ที่ไมสม่ําเสมอ ๑ วจีกรรมที่ไมสม่ําเสมอ ๑ มโนกรรมที่ไมสม่ําเสมอ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองตกนรก เหมือน
กับถูกนําเอาไปฝงไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการตองได
ขึ้นสวรรค เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม

ที่สม่ําเสมอ ๑ วจีกรรมที่สม่ําเสมอ ๑ มโนกรรมที่สม่ําเสมอ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองไดขึ้นสวรรค เหมือนกับ
เชิญไปวางไว ฯ
อสุจิสูตร
[๕๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตอง
ตกนรก เหมือนกับถูกนําเอาไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม
ที่ไมสะอาด ๑ วจีกรรมที่ไมสะอาด ๑ มโนกรรมที่ไมสะอาด ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองตกนรก เหมือนกับถูกนํา
เอาไปฝงไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองขึ้นสวรรค
เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมที่สะอาด ๑
วจีกรรมที่สะอาด ๑ มโนกรรมที่สะอาด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวย
ธรรม ๓ ประการนี้แล ตองไดขึ้นสวรรค เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ฯ
ขตสูตรที่ ๑
[๕๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูมี
โทษ มีขอที่วิญูชนจะพึงติเตียน และตองประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมฝายอกุศล ๑ วจีกรรมฝายอกุศล ๑
มโนกรรมฝายอกุศล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปน
ผูมีโทษ มีขอที่วิญูชนจะพึงติเตียน และตองประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย เปนผูไมมีโทษ วิญูชนไมพึง
ติเตียน และไดประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม
ฝายกุศล ๑ วจีกรรมฝายกุศล ๑ มโนกรรมฝายกุศล ๑ ฯลฯ ฯ
ขตสูตรที่ ๒
[๕๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมที่มีโทษ ๑ วจีกรรมที่มี
โทษ ๑ มโนกรรมที่มีโทษ ๑ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบ
แหลม ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมที่ไมมีโทษ ๑ วจีกรรม
ที่ไมมีโทษ ๑ มโนกรรมที่ไมมีโทษ ๑ ฯลฯ ฯ
ขตสูตรที่ ๓
[๕๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมที่ไมสม่ําเสมอ ๑ วจีกรรม
ที่ไมสม่ําเสมอ ๑ มโนกรรมทีไ่ มสม่ําเสมอ ๑ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษ

ผูฉลาด เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมที่
สม่ําเสมอ ๑ วจีกรรมที่สม่ําเสมอ ๑ มโนกรรมที่สม่ําเสมอ ๑ ฯลฯ ฯ
ขตสูตรที่ ๔
[๕๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ คือ กายกรรมที่ไมสะอาด ๑ วจีกรรมที่ไมสะอาด ๑
มโนกรรมที่ไมสะอาด ๑ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมที่สะอาด ๑ วจีกรรมที่
สะอาด ๑ มโนกรรมที่สะอาด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูก
ทําลาย ยอมเปนผูไมมีโทษ วิญูชนไมพึงติเตียน และไดประสบบุญเปน
อันมาก ฯ
วันทนาสูตร
[๕๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไหว ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน
คือ ไหวทางกาย ๑ ไหวทางวาจา ๑ ไหวทางใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไหว
๓ อยางนี้แล ฯ
สุปุพพัณหสูตร
[๕๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย
ประพฤติสุจริตดวยวาจา ประพฤติสุจริตดวยใจ ในเวลาเชา เวลาเชาก็เปนเวลา
เชาที่ดีของสัตวเหลานั้น สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย ประพฤติสุจริตดวย
วาจา ประพฤติสุจริตดวยใจ ในเวลาเที่ยง เวลาเที่ยงก็เปนเวลาเที่ยงที่ดีของ
สัตวเหลานั้น สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย ประพฤติสุจริตดวยวาจา
ประพฤติสุจริตดวยใจ ในเวลาเย็น เวลาเย็นก็เปนเวลาเย็นที่ดีของสัตวเหลา
นั้น
สัตวทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อวาเปน
ฤกษดี มงคลดี สวางดี รุงดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี
ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย กายกรรมเปนสวนเบื้องขวา
วจีกรรมเปนสวนเบื้องขวา มโนกรรมเปนสวนเบื้องขวา
ความปรารถนาของทานเปนสวนเบื้องขวา สัตวทั้งหลายทํา
กรรมอันเปนสวนเบื้องขวาแลว ยอมไดผลประโยชนอัน
เปนสวนเบื้องขวา ทานเหลานั้นไดประโยชนแลว จงไดรับ
ความสุข จงงอกงามในพระพุทธศาสนา จงไมมีโรค ถึง
ความสุข พรอมดวยญาติทั้งมวล ฯ
จบมังคลวรรคที่ ๕
--------------

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อกุศลสูตร ๒. สาวัชชสูตร ๓. วิสมสูตร ๔. สุจริตสูตร
๕. ขตสูตรที่ ๑ ๖. ขตสูตรที่ ๒ ๗. ขตสูตรที่ ๓ ๘. ขตสูตรที่ ๔
๙. วันทนาสูตร ๑๐. สุปุพพัณหสูตร ฯ
ตติยปณณาสกจบบริบูรณ
--------------พระสูตรที่ไมสงเคราะหเขาในปณณาสก
[๕๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน
คือ อาคาฬหปฏิปทา ขอปฏิบัติอยางหยาบชา ๑ นิชฌามปฏิปทา ขอปฏิบัติ
อยางเหี้ยมเกรียม ๑ มัชฌิมาปฏิปทา ขอปฏิบัติอยางกลาง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็อาคาฬหปฏิปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิ
อยางนี้วา โทษในกามไมมี เขายอมถึงความเปนผูตกไปในกาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา อาคาฬหปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็นิชฌามปฏิปทาเปนไฉน
อเจลกบางคนในโลกนี้ เปนผูไรมรรยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา
เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาที่เขาทําเฉพาะ
ไมรับภิกษาที่เขานิมนต ไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากปากกะเชา ไมรับ
ภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอมทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับ
ภิกษาที่คนสองคนกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของ
หญิงที่กําลังใหลูกดูดนม ไมรบั ภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรษุ ไมรับภิกษาที่
นัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ที่ไดรับเลี้ยงดูสุนัข ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวัน
ไตตอมเปนกลุม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําหมัก
ดอง เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษา
ที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง ... รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง
เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียว
บาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอย ๒ ใบบาง ... เยียวยาอัตภาพดวย
ภิกษาในถาดนอย ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววันเดียวบาง ๒ วันบาง ...
๗ วันบาง เปนผูประกอบดวยความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือน
เชนนี้ อเจลกนั้น เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูก
เดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปน
ภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง
มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาและผลไมในปาเปนอาหารบาง บริโภคผลไมหลน
เยียวยาอัตภาพ อเจลกนั้นทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุล
บาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผา
เปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากําพลทําดวยผมคนบาง ผากําพลทํา

ดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ
ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะ
บาง เปนผูกระโหยงคือประกอบความเพียรในการกระโหยงบาง เปนผูนอนบน
หนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง คือ
ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง เปนผูประกอบความขวนขวาย ในการ
ทํารางกายใหเดือดรอนกระสับกระสายหลายวิธีดังกลาวมา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้
เรียกวานิชฌามปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มัชฌิมาปฏิปทาเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู เปนผูมีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
อยู เปนผูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา
๓ อยางนี้แล ฯ
[๕๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ
อาคาฬหปฏิปทา ๑ นิชฌามปฏิปทา ๑ มัชฌิมาปฏิปทา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็อาคาฬหปฏิปทาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา อาคาฬหปฏิปทา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็นิชฌามปฏิปทาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
นิชฌามปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มัชฌิมามปฏิปทาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต
ตั้งจิตไว เพื่อยังธรรมอันเปนบาปอกุศลที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้น เพื่อละธรรม
อันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เพื่อ
ความตั้งมั่น ไมเสื่อมสูญ เพิ่มพูน ไพบูลย เจริญ บริบูรณแหงกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลว ... เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย ฉันทะสมาธิ และปธานสังขาร
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยจิตสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสา*สมาธิและปธานสังขาร ... เจริญสัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ วิริยพละ สมาธิพละ ปญญาพละ ... เจริญ
สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค
ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค ... เจริญสัมมา
ทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๓ อยางนี้แล ฯ
[๕๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตอง
ตกนรก เหมือนกับถูกนําเอาไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ฆาสัตว

ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการฆาสัตว ๑ พอใจในการฆาสัตว ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองตกนรก เหมือนกับ
ถูกนําเอาไปฝงไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการขึ้นสวรรค
เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ เวนขาดจากการฆา
สัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการงด
เวนจากการฆาสัตว ๑ ... ลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการลักทรัพย ๑
พอใจในการลักทรัพย ๑ ... งดเวนจากการลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการงดเวนจากการลักทรัพย ๑ พอใจในการงดเวนจากการลักทรัพย ๑ ...
ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจ
ในการประพฤติผิดในกาม ๑ ... งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ ชักชวนผู
อื่นในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการงดเวนจากการประพฤติ
ผิดในกาม ๑ ... พูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พอใจใน
การพูดเท็จ ๑ ... งดเวนจากการพูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวน
จากการพูดเท็จ ๑ พอใจในการงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ... กลาวคําสอเสียดดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในคําสอเสียด ๑ พอใจในคําสอเสียด ๑ ... งดเวนจาก
คําสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากคําสอเสียด ๑ พอใจใน
การงดเวนจากคําสอเสียด ๑ ... กลาวคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในคํา
หยาบ ๑ พอใจในคําหยาบ ๑ ... งดเวนจากคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการงดเวนจากคําหยาบ ๑ พอใจในการงดเวนจากคําหยาบ ๑ ... กลาวคําเพอ
เจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในคําเพอเจอ ๑ พอใจในคําเพอเจอ ๑ ... เวน
ขาดจากคําเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากคําเพอเจอ ๑ พอ
ใจในการงดเวนจากคําเพอเจอ ๑ ... เปนผูละโมภดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นใน
ความละโมภ ๑ พอใจในความละโมภ ๑ ... ไมมากดวยความละโมภดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในความไมละโมภ ๑ พอใจในความไมละโมภ ๑ ... มีจิตพยาบาท
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในความพยาบาท ๑ พอใจในความพยาบาท ๑ ... มี
จิตไมพยาบาทดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในความไมพยาบาท ๑ พอใจในความ
ไมพยาบาท ๑ ... มีความเห็นผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในความเห็นผิด ๑
พอใจในความเห็นผิด ๑ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ตองไดขึ้นสวรรค เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ
มีความเห็นชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบ ๑ พอใจในความ
เห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ตองได
ขึ้นสวรรค เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ฯ
[๕๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพื่อรูราคะดวยปญญาอันยิ่ง จึงควร
เจริญธรรม ๓ ประการ ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ สุญญตสมาธิ ๑

อนิมิตตสมาธิ ๑ อัปปณิหิตสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพื่อรูราคะดวยปญญา
อันยิ่ง จึงควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพื่อกําหนดรูร าคะ
ฯลฯ เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพื่อ
ความสํารอก เพื่อความดับ เพื่อความสละ เพื่อความสละคืนราคะ จึงควรเจริญ
ธรรม ๓ ประการ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความ
สิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความสํารอก
เพื่อความดับ เพื่อความสละ เพื่อความสละคืน โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ
มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ
อติมานะ ทมะ ปมาทะ จึงควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้ ฉะนี้แล ฯ
จบติกนิบาต
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