


พระสุตตันตปฎก 
เลม ๑๒ 

อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

บาลีแหงเอกธรรมเปนตน 
      [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของ 
 พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ฯ 
      [๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรูปอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีจะ 
 ครอบงําจิตของบุรุษต้ังอยูเหมอืนรูปสตรีเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปสตรียอม 
 ครอบงําจิตของบุรุษต้ังอยู ฯ 
      [๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นเสียงอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีจะ 
 ครอบงําจิตของบุรุษต้ังอยูเหมอืนเสียงสตรีเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เสียงสตรียอม 
 ครอบงําจิตของบุรุษต้ังอยู ฯ 
      [๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นกลิ่นอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีจะ 
 ครอบงําจิตของบุรุษต้ังอยูเหมอืนกลิ่นสตรีเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย กลิ่นสตรยีอม 
 ครอบงําจิตของบุรุษต้ังอยู ฯ 
      [๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรสอื่นแมอยางหนึ่ง ท่ีจะ 
 ครอบงําจิตของบุรุษต้ังอยูเหมอืนรสสตรีเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย รสสตรียอม 
 ครอบงําจิตของบุรุษต้ังอยู ฯ 
      [๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นโผฏฐัพพะอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีจะครอบงําจิตของบุรุษต้ังอยูเหมือนโผฏฐัพพะของสตรีเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 โผฏฐัพพะสตรียอมครอบงําจติของบุรุษต้ังอยู ฯ 
      [๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรปูอื่นแมอยางหนึ่ง ท่ีจะ 
 ครอบงําจิตของสตรีต้ังอยูเหมอืนรูปบุรุษเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปบุรุษยอม 
 ครอบงําจิตของสตรีต้ังอยู ฯ 
      [๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นเสียงอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีจะ 
 ครอบงําจิตของสตรีต้ังอยูเหมอืนเสียงบุรุษเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เสียงบุรษุยอม 
 ครอบงําจิตของสตรีต้ังอยู ฯ 
      [๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นกลิ่นอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีจะครอบงําจิตของสตรีต้ังอยูเหมือนกลิ่นบุรุษเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย กลิ่นบุรุษ 
 ยอมครอบงําจติของสตรีต้ังอยู ฯ 



      [๑๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นรสอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีจะ 
 ครอบงําจิตของสตรีต้ังอยูเหมอืนรสบุรุษเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย รสบุรุษยอม 
 ครอบงําจิตของสตรีต้ังอยู ฯ 
      [๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นโผฏฐัพพะอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีจะครอบงําจิตของสตรีต้ังอยูเหมือนโผฏฐัพพะบุรุษเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 โผฏฐัพพะของบุรุษยอมครอบงําจิตของสตรีต้ังอยู ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๑ 
      [๑๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีจะเปนเหตุใหกามฉันทะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกามฉันทะท่ีเกิดข้ึนแลว ยอม 
 เปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลย เหมือนศุภนิมติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลใสใจ 
 ศุภนิมิตโดยไมแยบคาย กามฉันทะท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และกามฉันทะท่ีเกิด 
 ข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลย ฯ 
      [๑๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีจะเปนเหตุใหพยาบาทท่ียังไมเกิดข้ึน เกิดข้ึน หรือพยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลว ยอม 
 เปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลย เหมือนปฏิฆนิมิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคล 
 ใสใจปฏิฆนิมิตโดยไมแยบคาย พยาบาทท่ียังไมเกิดยอมเกดิข้ึน และพยาบาท 
 ท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลย ฯ 
      [๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีจะ 
 เปนเหตุใหถีนมิทธะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความเจริญไพบูลย เหมือนความไมยินดี ความเกียจคราน ความบิดข้ีเกียจ 
 ความเมาอาหาร และความท่ีจิตหดหู ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลมีจิตหดหู 
 ถีนมิทธะท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ความเจริญไพบูลย ฯ 
      [๑๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีจะ 
 เปนเหตุใหอุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกิดข้ึนแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลย เหมือนความไมสงบแหงใจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อบุคคลมีจิตไมสงบแลว อทุธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และอุทธัจจ 
 กุกกุจจะท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลย ฯ 
      [๑๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีจะ 
 เปนเหตุใหวิจิกิจฉาท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือวิจิกิจฉาท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไป 
 เพื่อความเจริญไพบูลย เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อบุคคลใสใจโดยไมแยบคาย วิจิกิจฉาท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และวิจิกิจฉา 
 ท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลย ฯ 
      [๑๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีจะ 



 เปนเหตุใหกามฉันทะท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรือกามฉันทะท่ีเกิดข้ึนแลว อัน 
 บุคคลยอมละได เหมือนอศุภนิมิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลใสใจอศุภนิมิต 
 โดยแยบคาย กามฉันทะท่ียังไมเกิด ยอมไมเกดิข้ึน และกามฉันทะท่ีเกิดข้ึนแลว 
 อันบุคคลยอมละได ฯ 
      [๑๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีจะ 
 เปนเหตุใหพยาบาทท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรือพยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลว อันบุคคล 
 ยอมละได เหมือนเมตตาเจโตวิมุติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลใสใจเมตตา 
 เจโตวิมุติโดยแยบคาย พยาบาทท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และพยาบาทท่ีเกิด 
 ข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได ฯ 
      [๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีจะ 
 เปนเหตุใหถีนมิทธะท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรือถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว อันบุคคล 
 ยอมละได เหมือนความริเริ่ม ความพากเพียร ความบากบ่ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อบุคคลปรารภความเพียรแลว ถีนมิทธะท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และถีน 
 มิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได ฯ 
      [๒๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีจะเปนเหตุใหอุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรืออทุธัจจกุกกุจจะ 
 ท่ีเกิดข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได เหมือนความสงบแหงใจ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลมีจิตสงบแลว อุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกิด ยอมไมเกดิข้ึน 
 และอุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกิดข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได ฯ 
      [๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีจะเปนเหตุใหวิจิกิจฉาท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรือวจิิกิจฉาท่ีเกิดข้ึนแลว 
 อันบุคคลยอมละได เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อ 
 บุคคลใสใจโดยแยบคาย วิจิกิจฉาท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และวิจิกิจฉาท่ี 
 เกิดข้ึนแลว อันบุคคลยอมละได ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๒ 
      [๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีไมอบรมแลว ยอมไมควรแกการงาน เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีไม 
 อบรมแลว ยอมไมควรแกการงาน ฯ 
      [๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 อบรมแลว ยอมควรแกการงาน เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีอบรมแลว 
 ยอมควรแกการงาน ฯ 
      [๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 ไมอบรมแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย จิตท่ีไมอบรมแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 



      [๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 อบรมแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 จิตท่ีอบรมแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีไมอบรมแลว ไมปรากฏแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือน 
 จิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีไมอบรมแลว ไมปรากฏแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใช 
 ประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีอบรมแลว ปรากฏแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีอบรมแลว ปรากฏแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีไมอบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ 
 เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีไมอบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมเปนไป 
 เพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยาง 
 ใหญ ฯ 
      [๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีไม 
 อบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมนําทุกขมาให เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 จิตท่ีไมอบรมแลว ไมทําใหมากแลว ยอมนําทุกขมาให ฯ 
      [๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมนําสุขมาให เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 จิตท่ีอบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมนําสุขมาให ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๓ 
      [๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีไม 
 ฝกแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 จิตท่ีไมฝกแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีฝกแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 จิตท่ีฝกแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีไม 
 คุมครองแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย จิตท่ีไมคุมครองแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 



      [๓๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีคุมครองแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 จิตท่ีคุมครองแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีไม 
 รักษาแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย จิตท่ีไมรักษาแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๓๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 รักษาแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิต 
 ท่ีรักษาแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีไม 
 สังวรแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 จิตท่ีไมสังวรแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีสังวรแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 จิตท่ีสังวรแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีไม 
 ฝกแลว ไมคุมครองแลว ไมรกัษาแลว ไมสังวรแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใช 
 ประโยชนอยางใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีไมฝกแลว ไมคุมครอง 
 แลว ไมรักษาแลว ไมสังวรแลว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง 
 ท่ีฝกแลว คุมครองแลว รักษาแลว สังวรแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยาง 
 ใหญ เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีฝกแลว คุมครองแลว รักษาแลว 
 สังวรแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๔ 
      [๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเดอืยขาวสาลีหรอืเดือยขาวยวะ 
 ท่ีบุคคลต้ังไวผิด มือหรอืเทาย่ําเหยียบแลว จกัทําลายมือหรอืเทา หรือวาจักให 
 หอเลือด ขอนีม้ิใชฐานะท่ีจะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเดือยอันบุคคล 
 ต้ังไวผิด ฉันใด ภิกษุนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําลายอวชิชา จักยังวิชชา 
 ใหเกิด จักทํานิพพานใหแจง ดวยจิตท่ีต้ังไวผดิ ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะจิตต้ังไวผดิ ฯ 
      [๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเดอืยขาวสาลีหรอืเดือยขาวยวะ 
 ท่ีบุคคลต้ังไวถูก มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จกัทําลายมือหรอืเทา หรือจักใหหอ 
 เลือด ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเดือยอนับุคคลต้ังไวถูก 
 ฉันใด ภิกษุนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกิด 



 จักทํานิพพานใหแจง ดวยจิตท่ีต้ังไวถูก ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร เพราะจิตต้ังไวถูก ฯ 
      [๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจอยางนี้แลว ยอมรูชัดบุคคล 
 บางคนในโลกนี้ ผูมีจิตอันโทษประทุษรายแลววา ถาบุคคลน้ีพึงทํากาละในสมัยน้ี 
 พึงต้ังอยูในนรกเหมือนถูกนํามาขังไวฉะนั้น ขอนั้นเพราะอะไร เพราะจิตของเขา 
 อันโทษประทุษรายแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แหละเพราะเหตุท่ีจิตประทุษราย 
 สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
      [๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจอยางนี้แลว ยอมรูชัด 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี ผูมีจิตผองใสวา ถาบุคคลน้ีพึงทํากาละในสมัยนี้ พึงต้ังอยู 
 ในสวรรคเหมอืนท่ีเขานํามาเชิดไวฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตของเขา 
 ผองใส ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แหละเพราะเหตุท่ีจิตผองใส สัตวบางพวกในโลกน้ี 
 เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      [๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนหวงนํ้าท่ีขุนมัวเปนตม บุรุษผูมี 
 จักษุยืนอยูบนฝง ไมพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบบาง กอนกรวดและกระเบ้ือง 
 ถวยบาง ฝูงปลาบาง ซึ่งเท่ียวไปบาง ต้ังอยูบาง ในหวงนํ้าน้ัน ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร เพราะน้ําขุน ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักรูประโยชนตนบาง 
 จักรูประโยชนผูอื่นบาง จักรูประโยชนท้ังสองบาง จักกระทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษ 
 คือ อุตริมนุสธรรม อันเปนความรูความเห็นอยางประเสริฐ อยางสามารถ ไดดวย 
 จิตท่ีขุนมัว ขอนี้ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตขุนมัว ฯ 
      [๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนหวงนํ้าใสแจว ไมขุนมัว บุรุษ 
 ผูมีจักษุยืนอยูบนฝง พึงเห็นหอยโขงและหอยกาบบาง กอนกรวดและกระเบ้ือง 
 ถวยบาง ฝูงปลาบาง ซึ่งเท่ียวไปบาง ต้ังอยูบาง ในหวงนํ้าน้ัน ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะน้ําไมขุน ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักรูประโยชนตนบาง 
 จักรูประโยชนผูอื่นบาง จักรูประโยชนท้ังสองบาง จักกระทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษ 
 คือ อุตริมนุสธรรม อันเปนความรูความเห็นอยางประเสริฐ อยางสามารถ ไดดวย 
 จิตท่ีไมขุนมัว ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตไมขุนมัว ฯ 
      [๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตนจันทน บัณฑิตกลาววาเลิศกวารุกขชาติ 
 ทุกชนิด เพราะเปนของออนและควรแกการงาน ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา 
 ยอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีอบรมแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปน 
 ธรรมชาติออนและควรแกการงาน เหมือนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีอบรมแลว 
 กระทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมชาติออนและควรแกการงาน ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปลี่ยนแปลงไดเร็ว เหมอืนจิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตเปลี่ยนแปลงไดเร็วเทาใด 
 นั้น แมจะอุปมาก็กระทําไดมิใชงาย ฯ 



      [๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตน้ีผุดผอง แตวาจิตน้ันแล เศราหมอง 
 ดวยอุปกิเลสท่ีจรมา ฯ 
      [๕๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตน้ีผุดผอง และจติน้ันแล พนวิเศษแลว 
 จากอุปกิเลสท่ีจรมา ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๕ 
      [๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย จติน้ีผุดผอง แตวาจิตน้ันแล เศราหมองแลว 
 ดวยอุปกิเลสท่ีจรมา ปุถุชนผูมิไดสดับ ยอมจะไมทราบจิตน้ันตามความเปนจริง 
 ฉะนั้น เราจึงกลาววา ปุถุชนผูมิไดสดับ ยอมไมมีการอบรมจิต ฯ 
      [๕๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย จติน้ีผุดผอง และจิตน้ันแล พนวิเศษแลว 
 จากอุปกิเลสท่ีจรมา พระอรยิสาวกผูไดสดับแลว ยอมทราบจิตน้ันตามความเปน 
 จริง ฉะนั้น เราจึงกลาววา พระอริยสาวกผูไดสดับ ยอมมีการอบรมจิต ฯ 
      [๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุซองเสพเมตตาจิต แมช่ัวการเพียงลัด 
 นิ้วมือเดียวเทาน้ัน ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหนิหางจากฌาน ทําตามคําสอนของ 
 พระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะ 
 กลาวไยถึงผูทําเมตตาจิตน้ันใหมากเลา ฯ 
      [๕๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุเจริญเมตตาจิต แมช่ัวกาลเพียงลัดนิว้มอื 
 เดียวเทาน้ัน ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของ 
 พระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะกลาว 
 ไยถึงผูทําเมตตาจิตน้ันใหมากเลา ฯ 
      [๕๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุใสใจเมตตาจิต แมช่ัวกาลเพียง 
 ลัดนิ้วมือเดียวเทาน้ัน ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอน 
 ของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะ 
 กลาวไยถึงผูทําเมตตาจิตน้ันใหมากเลา ฯ 
      [๕๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อกุศลธรรมท่ีเปนไปในสวนอกุศล ท่ีเปนไป 
 ในฝกฝายอกุศลท้ังหมด มีใจเปนหัวหนา ใจเกิดกอนธรรมเหลาน้ัน อกุศลธรรม 
 เกิดหลังเทียว ฯ 
      [๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุศลธรรมท่ีเปนไปในสวนกุศล ท่ีเปนไปใน 
 ฝกฝายกุศลท้ังหมด มีใจเปนหัวหนา ใจเกิดกอนธรรมเหลาน้ัน กุศลธรรมเกิด 
 หลังเทียว ฯ 
      [๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อมไป 
 เหมือนความประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลประมาทแลว อกุศลธรรมท่ี 
 ยังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเสือ่มไป ฯ 
      [๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปน 



 เหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อมไป 
 เหมือนความไมประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลไมประมาทแลว กุศลธรรม 
 ท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเสือ่มไป ฯ 
      [๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อมไป 
 เหมือนความเปนผูเกียจคราน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลเกียจครานแลว อกุศล- 
 *ธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเสือ่มไป ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๖ 
      [๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อม 
 ไป เหมือนการปรารภความเพยีร ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลเปนผูปรารภความ 
 เพียร กุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลว ยอม 
 เสื่อมไป ฯ 
      [๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อม 
 ไป เหมือนความเปนผูมีความมักมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลเปนคนมัก 
 มาก อกุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอม 
 เสื่อมไป ฯ 
      [๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อม 
 ไป เหมือนความเปนผูมีความมักนอย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลเปนผูมักนอย 
 กุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเสือ่มไป ฯ 
      [๖๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อม 
 ไป เหมือนความเปนผูไมสันโดษ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เมื่อบุคคลไมสันโดษ 
 อกุศลธรรมท่ียงัไมเกิด  ยอมเกดิข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเสือ่มไป ฯ 
      [๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อมไป 
 เหมือนความเปนผูสันโดษ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลสันโดษ กุศลธรรมท่ียัง 
 ไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเสือ่มไป ฯ 
      [๖๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อม 
 ไป เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยไม 
 แยบคาย อกุศลธรรมท่ียังไมเกิดยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอม 



 เสื่อมไป ฯ 
      [๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อม 
 ไป เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลใสใจโดยแยบคาย 
 กุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเสือ่มไป ฯ 
      [๖๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อม 
 ไป เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลไมรูสึกตัว อกศุล 
 ธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
      [๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อม 
 ไป เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลรูสึกตัว กุศลธรรม 
 ท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเสือ่มไป ฯ 
      [๗๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อม 
 ไป เหมือนความเปนผูมีมิตรช่ัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลมีมิตรช่ัว อกุศล 
 ธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมไป ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๗ 
      [๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อม 
 ไป เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลมีมิตรดี กุศล 
 ธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเสื่อมไป ฯ 
      [๗๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อม 
 ไป เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนอืงๆ ไมประกอบกุศลธรรมเนอืงๆ ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย เพราะการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ เพราะการไมประกอบกุศล 
 ธรรมเนืองๆ อกุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
 ยอมเสื่อมไป ฯ 
      [๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เสื่อมไป 
 เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรมเนอืงๆ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เพราะการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ เพราะการไมประกอบอกุศลธรรม 
 เนืองๆ กุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน อกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอม 
 เสื่อมไป ฯ 



      [๗๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหโพชฌงคท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมไมถึง 
 ความเจริญบริบูรณ เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคล 
 ใสใจโดยไมแยบคาย โพชฌงคท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และโพชฌงคท่ีเกิด 
 ข้ึนแลว ยอมไมถึงความเจริญบริบูรณ ฯ 
      [๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนเหตุใหโพชฌงคท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมถึง 
 ความเจริญบริบูรณ เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคล 
 ใสใจโดยแยบคาย โพชฌงคท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และโพชฌงคท่ีเกิดข้ึน 
 แลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ ฯ 
      [๗๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเส่ือมญาติมีประมาณนอย ความเส่ือม 
 ปญญาช่ัวรายท่ีสุดกวาความเส่ือมท้ังหลาย ฯ 
      [๗๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเจริญดวยญาติมีประมาณนอย ความเจริญ 
 ดวยปญญาเลิศกวาความเจริญท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงสําเนียก 
 อยางนี้วา เราท้ังหลายจักเจริญโดยความเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
 ท้ังหลายพึงสําเนียกอยางนี้แล ฯ 
      [๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเส่ือมแหงโภคะมีประมาณนอย ความ 
 เสื่อมแหงปญญาช่ัวรายท่ีสุดกวาความเส่ือมท้ังหลาย ฯ 
      [๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเจริญดวยโภคะมีประมาณนอย ความ 
 เจริญดวยปญญาเลิศกวาความเจริญท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึง 
 สําเนียกอยางนีว้า เราท้ังหลายจักเจริญโดยความเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายพึงสําเนียกอยางน้ีแล ฯ 
      [๘๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเส่ือมยศมีประมาณนอย ความเสื่อม 
 ปญญาช่ัวรายท่ีสุดกวาความเส่ือมท้ังหลาย ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๘ 
      [๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเจริญดวยยศมีประมาณนอย ความ 
 เจริญดวยปญญาเลิศกวาความเจริญท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึง 
 สําเนียกอยางนีว้า เราท้ังหลายจักเจริญโดยความเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
      [๘๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความประมาท ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนความไมประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย 



 ความไมประมาท ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูเกียจคราน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ความเปนผูเกียจคราน ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๘๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูปรารภความเพียร ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย ความเปนผูปรารภความเพียร ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๘๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมักมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความเปนผูมักมาก ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๘๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมักนอย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความเปนผูมักนอย ยอมเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๘๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูไมสันโดษ ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย ความเปนผูไมสันโดษ ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๙๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูสันโดษ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความเปนผูสันโดษ ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๙๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย การใสใจโดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 การใสใจโดยแยบคาย ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูไมรูสึกตัว ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ความเปนผูไมรูสึกตัว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความเปนผูรูสึกตัว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๙๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรช่ัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความเปนผูมีมิตรช่ัว ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 



      [๙๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความ 
 เปนผูมีมิตรดี ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๙๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆ การ 
 ไมประกอบกุศลธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย การประกอบอกุศลธรรมเนอืงๆ การ 
 ไมประกอบกุศลธรรม ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๙๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไม 
 ประกอบอกุศลธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประกอบกุศลธรรมเนอืงๆ การไม 
 ประกอบอกุศลธรรม ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๙ 
      [๙๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็นเหตุ 
 อื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความประมาท 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความประมาทยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๑๐๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความไมประมาท 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความไมประมาทยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๑๐๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู 
 เกียจคราน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูเกียจคราน ยอมเปนไปเพ่ือมิใช 
 ประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๑๐๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการปรารภความ 
 เพียร ดูกรภิกษุท้ังหลาย การปรารภความเพียร ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน 
 อยางใหญ ฯ 
      [๑๐๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู 
 มักมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูมักมาก ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน 
 อยางใหญ ฯ 
      [๑๐๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมักนอย 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูมักนอย ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๑๐๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 



 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู 
 ไมสันโดษ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูไมสันโดษยอมเปนไปเพ่ือมิใชประ- 
 *โยชนอยางใหญ ฯ 
      [๑๐๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูสันโดษ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูสันโดษ ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๑๐๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดย 
 ไมแยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย การใสใจโดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพ่ือมิใช 
 ประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๑๐๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการใสใจโดย 
 แยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย การใสใจโดยแยบคาย ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน 
 อยางใหญ ฯ 
      [๑๐๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผู 
 ไมรูสึกตัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูไมรูสึกตัว ยอมเปนไปเพ่ือมิใช 
 ประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๑๑๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูรูสึกตัว 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูรูสึกตัว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๑๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายนอก เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมี 
 มิตรช่ัว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูมีมิตรช่ัว ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน 
 อยางใหญ ฯ 
      [๑๑๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายนอก เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนความเปนผูมีมิตรดี 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูมีมิตรดี ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนอยางใหญ ฯ 
      [๑๑๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 
 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อมิใชประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบ 
 อกุศลธรรมเนอืงๆ การไมประกอบกุศลธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประกอบ 
 อกุศลธรรมเนอืงๆ การไมประกอบกุศลธรรม ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน 
 อยางใหญ ฯ 
      [๑๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราไมเล็งเห็น 



 เหตุอื่นแมอยางหน่ึง ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ เหมือนการประกอบ 
 กุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประกอบ 
 กุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรม ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน 
 อยางใหญ ฯ 
      [๑๑๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความ 
 ประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความประมาทยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมสูญ เพื่อ 
 ความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
      [๑๑๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม เหมือนความไมประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความไมประมาท ยอม 
 เปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม ฯ 
      [๑๑๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปน 
 ผูเกียจคราน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูเกียจคราน ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
      [๑๑๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม เหมือนการปรารภความเพียร ดูกรภิกษุท้ังหลาย การปรารภความเพียร 
 ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม ฯ 
      [๑๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปน 
 ผูมักมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูมักมาก ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมสูญ 
 เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
      [๑๒๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม เหมือนความเปนผูมักนอย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูมักนอย 
 ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม ฯ 
      [๑๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปนผู 
 ไมสันโดษ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูไมสันโดษ ยอมเปนไปเพ่ือความ 



 เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
      [๑๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม เหมือนความเปนผูสันโดษ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูสันโดษ 
 ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม ฯ 
      [๑๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการใสใจ 
 โดยไมแยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย การใสใจโดยไมแยบคาย ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
      [๑๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม เหมือนการใสใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย การใสใจโดย 
 แยบคาย ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไม 
 อันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
      [๑๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปน 
 ผูไมรูสึกตัว ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูไมรูสึกตัว ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
      [๑๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม เหมือนความเปนผูรูสึกตัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูรูสึกตัว 
 ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม ฯ 
      [๑๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนความเปน 
 ผูมีมิตรช่ัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูมีมิตรช่ัว ยอมเปนไปเพื่อความ 
 เสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
      [๑๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม เหมือนความเปนผูมีมิตรดี ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเปนผูมีมิตรดี 
 ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม ฯ 
      [๑๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เห็นธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 



 เปนไปเพ่ือความเส่ือมสูญ เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม เหมือนการประกอบ 
 อกุศลธรรมเนอืงๆ การไมประกอบกุศลธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประกอบ 
 อกุศลธรรมเนอืงๆ การไมประกอบกุศลธรรม ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมสูญ 
 เพื่อความอันตรธานแหงสัทธรรม ฯ 
      [๑๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เหน็ธรรมอื่นแมอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม เหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรม 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประกอบกุศลธรรมเนืองๆ การไมประกอบอกุศลธรรม 
 ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงม่ัน เพื่อความไมเสื่อมสูญ เพื่อความไมอันตรธานแหง 
 สัทธรรม ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๑๐ 
      [๑๓๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพวกท่ีแสดงอธรรมวาธรรม ภิกษุ 
 เหลานั้นช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปน 
 อันมาก เพื่ออนัตถะมิใชประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อทุกขแกเทวดา 
 และมนุษยท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก และยอมจะยังสัทธรรม 
 นี้ใหอันตรธาน ฯ 
      [๑๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีแสดงธรรมวา อธรรม ฯลฯ 
 ท่ีแสดงส่ิงท่ีมิใชวินัยวา วินัย ฯลฯ ท่ีแสดงวินัยวา มิใชวินัย ฯลฯ ท่ีแสดง 
 พระดํารัสอันพระตถาคตมิไดทรงภาษิต มิไดตรัสไววา พระตถาคตทรงภาษิตไว 
 ตรัสไว ฯลฯ ท่ีแสดงพระดํารัสอันพระตถาคตไดทรงภาษิตไว ตรัสไววา พระ- 
 *ตถาคตมิไดทรงภาษิตไว มิไดตรัสไว ฯลฯ ท่ีแสดงกรรมอนัพระตถาคตมิไดทรง 
 สั่งสมวา พระตถาคตทรงส่ังสม ฯลฯ ท่ีแสดงกรรมอันพระตถาคตไดทรงสั่งสม 
 ไววา พระตถาคตมิไดทรงส่ังสมไว ฯลฯ ท่ีแสดงส่ิงอันพระตถาคตมิไดทรง 
 บัญญัติไววา พระตถาคตทรงบัญญัติไว ฯลฯ ท่ีแสดงส่ิงอันพระตถาคตทรงบัญญัติ 
 ไววา พระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว ภิกษุเหลานั้นช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปน 
 ประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนตัถะใชประโยชน 
 เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ท้ังยอมประสบ 
 บาปใชบุญเปนอันมาก และยอมยังสัทธรรมนี้ใหอันตรธาน ฯ 
      [๑๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีแสดงอธรรมวาอธรรม ภิกษุ 
 เหลานั้นช่ือวา เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก 
 เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย 
 ท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรมน้ีไวมั่น ฯ 
      [๑๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีแสดงธรรมวา ธรรม ฯลฯ ท่ี 
 แสดงส่ิงท่ีมิใชวินัยวา มิใชวินยั ฯลฯ ท่ีแสดงวินัยวา วินยั ฯลฯ ท่ีแสดง 



 พระดํารัสอันพระตถาคตมิไดทรงภาษิต มิไดตรัสไววา พระตถาคตมิไดทรงภาษิต 
 มิไดตรัสไว ฯลฯ ท่ีแสดงพระดํารัสอันพระตถาคตไดทรงภาษิต ไดตรัสไววา 
 พระตถาคตไดทรงภาษิต ไดตรัสไว ฯลฯ ท่ีแสดงกรรมท่ีพระตถาคตมิไดทรง 
 สั่งสมวา พระตถาคตมิไดทรงสั่งสม ฯลฯ ท่ีแสดงกรรมอันพระตถาคตทรงสั่งสม 
 วา พระตถาคตทรงส่ังสม ฯลฯ ท่ีแสดงส่ิงอันพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติวา 
 พระตถาคตมิไดทรงบัญญัติ ฯลฯ ท่ีแสดงส่ิงอันพระตถาคตทรงบัญญัติวา พระ- 
 *ตถาคตทรงบัญญัติ ภิกษุเหลาน้ันช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
 ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อ 
 ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอม 
 ดํารงสัทธรรมน้ีไวมั่น ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๑๑ 
      [๑๓๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีแสดงอนาบัติวา อาบัติ ฯลฯ ท่ี 
 แสดงอาบัติวา อนาบัติ ฯลฯ ท่ีแสดงลหุกาบัติวา เปนครุกาบัติ ฯลฯ ท่ีแสดง 
 ครุกาบัติวา เปนลหุกาบัติ ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติช่ัวหยาบวา อาบัติไมช่ัวหยาบ ฯลฯ 
 ท่ีแสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวา อาบัติช่ัวหยาบ ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติมีสวนเหลือวา 
 อาบัติไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติไมมีสวนเหลอืวา อาบัติมีสวนเหลือ ฯลฯ 
 ท่ีแสดงอาบัติทําคืนไดวา อาบัติทําคืนไมได ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติทําคืนไมไดวา 
 อาบัติทําคืนได ภิกษุเหลานั้นช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
 ไมเปนสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนัตถะใชประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก 
 เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบาปใชบุญเปนอันมาก 
 และยอมทําใหสัทธรรมนี้อันตรธาน ฯ 
      [๑๓๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพวกท่ีแสดงอนาบัติวา อนาบัติ ภิกษุ 
 เหลานั้นช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก 
 เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย 
 ท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรมน้ีไวมั่น ฯ 
      [๑๓๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีแสดงอาบัติวา อาบัติ ภิกษุ 
 เหลานั้นช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก 
 เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย 
 ท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบุญเปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรมน้ีไวมั่น ฯ 
      [๑๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีแสดงลหุกาบัติวา เปนลหุ- 
 *กาบัติ ฯลฯ ท่ีแสดงครุกาบัติวา เปนครุกาบัติ ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติช่ัวหยาบวา 
 อาบัติช่ัวหยาบ ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวา อาบัติไมช่ัวหยาบ ฯลฯ ท่ีแสดง 
 อาบัติท่ีมีสวนเหลือวา อาบัติมสีวนเหลอื ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติไมมีสวนเหลอืวา 
 อาบัติไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ท่ีแสดงอาบัติทําคืนไดวา อาบัติทําคืนได ฯลฯ ท่ีแสดง 



 อาบัติทําคืนไมไดวา อาบัติทําคืนไมได ภิกษุเหลานั้นช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ 
 ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกลูแก 
 ชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ท้ังยอมประสบบุญ 
 เปนอันมาก และยอมดํารงสัทธรรมนี้ไวมั่น ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๑๒ 
                        -------------- 
                          เอกบุคคลบาลี 
      [๑๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูเอก เมื่อเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิด 
 ข้ึนเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก 
 เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย บุคคล 
 ผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลผูเอกนี้แล เมื่อเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
 ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่ออัตถะประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
 ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
      [๑๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความปรากฏแหงบุคคลผูเอกหาไดยากในโลก 
 บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความปรากฏแหงบุคคลผูเอกนี้แล หาไดยากในโลก ฯ 
      [๑๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูเอก เมื่อเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิด 
 ข้ึนเปนอัจฉริยมนุษย บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูเอกนี้แล เมื่อเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิด 
 ข้ึนเปนอัจฉริยมนุษย ฯ 
      [๑๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กาลกิริยาของบุคคลผูเอก เปนเหตุเดือด- 
 *รอนแกชนเปนอันมาก บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กาลกิริยาของบุคคลผูเอกนี้แล เปนเหตุเดือดรอน 
 แกชนเปนอันมาก ฯ 
      [๑๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูเอก เมื่อเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิด 
 ข้ึนเปนผูไมมีท่ีสอง ไมมีใครเชนกับพระองค ไมมีใครเปรียบ ไมมีใครเปรียบ 
 เสมอ ไมมีสวนเปรียบ ไมมีบุคคลเปรียบ ไมมีใครเสมอ เสมอดวยพระพุทธเจา 
 ผูไมมีใครเสมอ เปนผูเลิศกวาสัตวท้ังหลาย บุคคลผูเอกเปนไฉน คือ พระตถาคต 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูเอกนี้แล เมื่อเกิดข้ึนในโลก 
 ยอมเกิดข้ึนเปนผูไมมีสอง ไมมีเชนกับพระองค ไมมีใครเปรียบ ไมมีใคร 
 เปรียบเสมอ ไมมีสวนเปรียบ ไมมีบุคคลเปรียบ ไมมีใครเสมอ เสมอดวย 
 พระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ เปนผูเลิศกวาสัตวท้ังหลาย ฯ 
      [๑๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความปรากฏข้ึนแหงบุคคลผูเอก เปนความ 



 ปรากฏแหงจักษุใหญ แหงแสงสวางใหญ แหงโอภาสใหญ แหงอนุตตริยะ ๖ 
 เปนการกระทําใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา ๔ เปนการแทงตลอดธาตุเปนอันมาก เปน 
 การแทงตลอดธาตุตางๆ เปนการกระทําใหแจงซ่ึงผล คือ วิชชาและวิมุตติ เปนการ 
 กระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล บุคคลผู 
 เอกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความ 
 ปรากฏข้ึนแหงบุคคลผูเอกนี้แล เปนความปรากฏแหงจักษุใหญ แหงแสงสวาง 
 ใหญ แหงโอภาสใหญ แหงอนุตตริยะ ๖ เปนการทําใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา ๔ 
 เปนการแทงตลอดธาตุเปนอันมาก เปนการแทงตลอดธาตุตางๆ เปนการกระทํา 
 ใหแจงซ่ึงผล คือ วิชชาและวิมุตติ เปนการกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล 
 สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล ฯ 
      [๑๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมไมเลง็เห็นบุคคลอื่นแมคนเดียว ผู 
 ยังธรรมจักรท่ียอดเยี่ยมอันตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบ เหมือน 
 สารีบุตรน้ีเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรยอมยังธรรมจักรท่ียอดเยี่ยม อันตถาคต 
 ใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบทีเดียว ฯ 
                        จบเอกปุคคลวรรค 
                          เอตทัคคบาลี 
      [๑๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระอัญญาโกณฑัญญะ เลิศกวาพวกภิกษุ 
 สาวกของเราผูรูราตรีนาน ฯ 
      พระสารีบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปญญามาก ฯ 
      พระมหาโมคคัลลานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมฤีทธ์ิ ฯ 
      พระมหากัสสป เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทรงธุดงคและ 
 สรรเสริญคุณแหงธุดงค ฯ 
      พระอนุรุทธะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีทิพยจักษุ ฯ 
      พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเกิดในตระกูล 
 สูง ฯ 
      พระลกุณฏกภัททิยะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีเสยีงไพเราะ ฯ 
      พระปณโฑลภารทวาชะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูบันลือสีหนาท ฯ 
      พระปุณณมันตานีบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนธรรมกถึก ฯ 
      พระมหากัจจานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูจําแนกอรรถแหงภาษติ 
 โดยยอใหพิสดาร ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๑ 
      [๑๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระจุลลปนถกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวก 
 ของเราผูนฤมติกายอันสําเร็จดวยใจ ฯ 
      พระจุลลปนถกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูฉลาดในการเปลี่ยน 



 แปลงทางใจ ฯ 
      พระมหาปนถกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูฉลาดในการเปลี่ยน 
 แปลงทางปญญา ฯ 
      พระสุภูติ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปรกติอยูดวยความไมมี 
 กิเลส ฯ 
      พระสุภูติ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนทักขิไณยบุคคล ฯ 
      พระเรวตขทิรวนิยะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูอยูปาเปนวัตร ฯ 
      พระกังขาเรวตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูยินดีในฌาน ฯ 
      พระโสณโกลิวิสะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูปรารภความเพียร ฯ 
      พระโสณกุฏิกัณณะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมถีอยคําไพเราะ ฯ 
      พระสีวลี เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีลาภ ฯ 
      พระวักกลิ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูพนจากกิเลสไดดวยศรัทธา ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๒ 
      [๑๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระราหุล เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผู 
 ใครตอการศึกษา ฯ 
      พระรัฐปาละ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูบวชดวยศรัทธา ฯ 
      พระกุณฑธานะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูรับสลากกอน ฯ 
      พระวังคีสะ เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเราผูมีปฏิภาณ ฯ 
      พระอุปเสนวังคันตบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูนําความเลื่อมใส 
 มาโดยรอบ ฯ 
      พระทัพพมัลลบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูจัดแจงเสนาสนะ ฯ 
      พระปลินทวัจฉะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ 
 ของเทวดาท้ังหลาย ฯ 
      พระพาหิยทารุจีริยะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูตรสัรูไดเรว็พลัน ฯ 
      พระกุมารกัสสปะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูแสดงธรรมได 
 วิจิตร ฯ 
      พระมหาโกฏฐิตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูบรรลปุฏิสัมภิทา ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๓ 
      [๑๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา 
 ผูเปนพหูสูต ฯ 
      พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีสติ ฯ 
      พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีคติ ฯ 
      พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีความเพียร ฯ 
      พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนอุปฏฐาก ฯ 



      พระอุรุเวลกัสสปะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูมีบรษัิทมาก ฯ 
      พระกาฬุทายี เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทําสกุลใหเลื่อมใส ฯ 
      พระพักกุละ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีอาพาธนอย ฯ 
      พระโสภิตะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูระลึกชาติกอนได ฯ 
      พระอุบาลี เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูทรงวินัย ฯ 
      พระนันทกะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูกลาวสอนนางภิกษุณี ฯ 
      พระนันทะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูคุมครองทวารในอินทรีย 
 ท้ังหลาย ฯ 
      พระมหากัปปนะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูกลาวสอนภิกษุ ฯ 
      พระสาคตะ เลิศกวาพวกภกิษุสาวกของเรา ผูฉลาดในเตโชธาตุ ฯ 
      พระราธะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูมีปฏิภาณแจมแจง ฯ 
      พระโมฆราชะ เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูทรงจวีรเศราหมอง ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๔ 
      [๑๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีเลิศกวาพวก 
 ภิกษุณีสาวิกาของเราผูรูราตรนีาน ฯ 
      พระเขมาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีปญญามาก ฯ 
      พระอุบลวัณณาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีฤทธ์ิ ฯ 
      พระปฏาจาราภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูทรงวินยั ฯ 
      พระธัมมทินนาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูเปนธรรม- 
 *กถึก ฯ 
      พระนันทาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวกิาของเราผูยินดีในฌาน ฯ 
      พระโสณาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวกิาของเราผูปรารภความ 
 เพียร ฯ 
      พระสกุลาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีจักษุทิพย ฯ 
      พระภัททากุณฑลเกสาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูตรัสรู 
 ไดเร็วพลัน ฯ 
      พระภัททากปลานีภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูระลึกชาติ 
 กอนๆ ได ฯ 
      พระภัททากัจจานาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูไดบรรล ุ
 อภิญญาใหญ ฯ 
      พระกีสาโคตมีภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูทรงจีวรเศรา 
 หมอง ฯ 
      พระสิคาลมาตาภิกษุณี เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูพนจากกิเลส 
 ไดดวยศรัทธา ฯ 



                          จบวรรคท่ี ๕ 
      [๑๕๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พอคาช่ือตปุสสะและภัลลิกะ เลิศกวาพวก 
 อุบาสกสาวกของเราผูถึงสรณะกอน ฯ 
      สุทัตตอนาถปณฑิกคฤหบดี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถวาย 
 ทาน ฯ 
      จิตตคฤหบดีชาวเมืองมัจฉกิสัณฑะ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผู 
 เปนธรรมกถึก ฯ 
      หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูสงเคราะห 
 บริษัทดวยสังคหวัตถุ ๔ ฯ 
      เจาศากยะพระนามวามหานามะ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถวาย 
 รสอันประณีต ฯ 
      อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถวาย 
 โภชนะเปนท่ีชอบใจ ฯ 
      อุคคคฤหบดี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเปนสังฆอุปฏฐาก ฯ 
      สูรัมพัฏฐเศรษฐีบุตร เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเลื่อมใสอยาง 
 แนนแฟน ฯ 
      หมอชีวกโกมารภัจจ เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเรา ผูเลื่อมใสใน 
 บุคคล ฯ 
      นกุลปตาคฤหบดี เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูคุนเคย ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๖ 
      [๑๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นางสุชาดาธิดาของเสนานีกุฎมพี เลิศกวา 
 พวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูถงึสรณะกอน ฯ 
      นางวิสาขามิคารมาตา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูถวายทาน ฯ 
      นางขุชชุตตรา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเปนพหูสูต ฯ 
      นางสามาวดี เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูมีปรกติอยูดวยเมตตา ฯ 
      นางอุตตรานันทมาตา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูยินดีใน 
 ฌาน ฯ 
      นางสุปปวาสาโกลิยธีตา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูถวายรส 
 อันประณีต ฯ 
      นางสุปปยาอุบาสิกา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเปนคิลานุ- 
 *ปฏฐาก ฯ 
      นางกาติยานี เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเลือ่มใสอยางแนน 
 แฟน ฯ 
      นางนกุลมาตาคหปตานี เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูคุนเคย ฯ 



      นางกาฬีอุบาสิกาชาวกุรรฆริกา เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู 
 เลื่อมใสโดยไดยินไดฟงตาม ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๗ 
                      ----------------- 
                           อัฏฐานบาลี 
      [๑๕๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงยึดถือ 
 สังขารไรๆ โดยความเปนสภาพเท่ียงน้ัน มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารอะไรๆ โดยความเปนสภาพ 
 เท่ียงน้ัน เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงยึดถือ 
 สังขารไรๆ โดยความเปนสุขน้ัน มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารไรๆ โดยความเปนสุขน้ัน เปนฐานะ 
 ท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๕๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงยึดถือ 
 ธรรมไรๆ โดยความเปนตนน้ัน มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะพึงยึดถือธรรมไรๆ โดยความเปนตนน้ัน เปนฐานะ 
 ท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๕๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงฆามารดา 
 นั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะพึง 
 ฆามารดาน้ัน เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๕๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงฆาบิดา 
 นั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีปุถุชนจะพึง 
 ฆาบิดาน้ัน เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิจะพึงฆาพระ- 
 *อรหันตนั้น มใิชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีปุถุชน 
 จะพึงฆาพระอรหันตนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงเปนผูมี 
 จิตประทุษรายยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมี 
 ได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีปุถุชนพึงเปนผูมีจิตประทุษรายยังพระโลหิตของ 
 พระตถาคตใหหอนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงทําลาย 
 สงฆใหแตกกัน มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ี 
 ปุถุชนจะพึงทําลายสงฆใหแตกกัน เปนฐานะที่จะมีได ฯ 
      [๑๖๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ จะพึงถือ 



 ศาสดาอื่นนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ี 
 ปุถุชนจะพึงถือศาสดาอื่น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสอง 
 พระองค จะพึงเสด็จอุบัติข้ึนพรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น มิใชฐานะ มิใช 
 โอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค 
 เดียว จะพึงเสด็จอุบัติข้ึนในโลกธาตุอันหนึ่งน้ัน เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๑ 
      [๑๖๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีพระเจาจักรพรรดิสองพระองค จะพึง 
 เสด็จอุบัติข้ึนพรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีพระเจาจักรพรรดิพระองคเดียวจะพึงเสด็จอุบัติข้ึนในโลก 
 ธาตุอันหนึ่งน้ัน เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีสตรีจะพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัม- 
 *พุทธเจาน้ัน มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีบุรุษ 
 จะพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๖๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีสตรีจะพึงเปนพระเจาจักรพรรดินั้น 
 มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีบุรุษจะพึงเปน 
 พระเจาจักรพรรดินั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๖๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีสตรีจะพึงเปนทาวสักกะ ฯลฯ จะพึงเปน 
 มาร ฯลฯ จะพึงเปนพรหมนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย ขอท่ีบุรุษจะพึงเปนทาวสักกะ ฯลฯ จะพึงเปนมาร ฯลฯ จะพึงเปน 
 พรหมน้ัน เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๖๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
 แหงกายทุจริต จะพึงเกิดข้ึนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย แตขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แหงกายทุจริต 
 จะพึงเกิดข้ึนนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
 แหงวจีทุจริต จะพึงเกิดข้ึนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 แตขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แหงวจีทุจริตจะพึงเกิดข้ึน 
 นั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๒ 
      [๑๖๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
 แหงมโนทุจริต จะพึงเกิดข้ึนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย แตขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แหงมโน 
 ทุจริตจะพึงเกิดข้ึนนั้นเปนฐานะที่จะมีได ฯ 



      [๑๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร 
 ไมนาพอใจ แหงกายสุจริต จะพึงเกิดข้ึนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงกาย 
 สุจริต จะพึงเกิดข้ึนนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๗๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร 
 ไมนาพอใจ แหงวจีสจุริต จะพึงเกิดข้ึนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงวจีสุจริต 
 จะพึงเกิดข้ึนนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร 
 ไมนาพอใจ แหงมโนสุจริต จะพึงเกิดข้ึนนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แหงมโน 
 สุจริตจะพึงเกิดข้ึนนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๗๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยกาย 
 ทุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอม 
 ดวยกายทุจริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีบุคคลผูเพรียบพรอมดวยกายทุจริต เมือ่แตกกายตายไป 
 พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยกายทุจริตเปนเหตุ 
 เปนปจจัยนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยวจีทุจริต 
 เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะความเพรียบพรอมดวยวจีทุจริต 
 เปนเหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 แตขอท่ีบุคคลผูเพรียบพรอมดวยวจีทุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยวจีทุจริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น 
 เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๗๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยมโน 
 ทุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะความเพรียบพรอมดวย 
 มโนทุจริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย แตขอท่ีบุคคลผูเพรียบพรอมดวยมโนทุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึง 
 เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอมดวยมโนทุจริตเปนเหตุ 
 เปนปจจัยนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยกาย 
 สุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความ 
 เพรียบพรอมดวยกายสุจริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะ 
 มีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีบุคคลผูเพรียบพรอมดวยกายสุจริต เมื่อแตกกาย 



 ตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอมดวยกายสุจริตเปนเหตุ 
 เปนปจจัยนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๗๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยวจีสุจริต 
 เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพรียบพรอม 
 ดวยวจีสจุริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย แตขอท่ีบุคคลผูเพรียบพรอมดวยวจีสุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึง 
 เขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอมดวยวจีสุจรติเปนเหตุ เปนปจจัย 
 นั้นเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๑๗๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลผูมีความเพรียบพรอมดวยมโน 
 สุจริต เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความ 
 เพรียบพรอมดวยมโนสจุริตเปนเหตุ เปนปจจัยนั้น มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะ 
 มีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตขอท่ีบุคคลผูเพรียบพรอมดวยมโนสุจริต เมื่อแตกกาย 
 ตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะความเพรียบพรอมดวยมโนสจุริตเปนเหตุ 
 เปนปจจัยนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๓ 
                        ------------- 
                     เอกธัมมาทิบาลี อีกนัยหนึ่ง 
      [๑๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอยางหน่ึงท่ีบุคคลเจริญแลว กระทํา 
 ใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดียว เพือ่คลายกําหนัด เพื่อ 
 ความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนพิพาน ธรรม 
 อยางหน่ึงคืออะไร คือพุทธานุสสติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอยางหน่ึงน้ีแล 
 อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดียว 
 เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรสัรู 
 เพื่อนิพพาน ฯ 
      [๑๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอยางหน่ึงท่ีบุคคลเจริญแลว กระทํา 
 ใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดียว เพือ่คลายกําหนัด เพื่อ 
 ความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนพิพาน ธรรม 
 อยางหน่ึงคืออะไร คือธัมมานุสสติ... สังฆานุสสติ... สีลานุสสติ... จาคานุสสติ... 
 เทวตานุสสติ...  อานาปานสติ...  มรณสติ...  กายคตาสติ...  อุปสมานุสสติ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอยางหน่ึงน้ีแล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อ 
 ความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๑ 
      [๑๘๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง 



 จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ียงัไมเกิด เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยยิ่ง เหมือนกับมิจฉาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อบุคคลเปนผูมีความเห็นผดิ อกุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และอกุศล 
 ธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจรญิ ไพบูลยยิ่ง ฯ 
      [๑๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง 
 จะเปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอม 
 เปนไปเพ่ือความเจริญ ไพบูลยยิ่ง เหมือนกับสัมมาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อบุคคลเปนผูมีความเห็นชอบ กุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรม 
 ท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ฯ 
      [๑๘๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง 
 เปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรือกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอม 
 เสื่อมไป เหมือนกับมิจฉาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลเปนผูมีความ 
 เห็นผิด กุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
 ยอมเสื่อมไป ฯ 
      [๑๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง 
 เปนเหตุใหอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
 ยอมเสื่อมไป เหมือนกับสัมมาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลเปนผูมี 
 ความเห็นชอบ อกุศลธรรมท่ียงัไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน 
 แลว ยอมเสื่อมไป ฯ 
      [๑๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง 
 เปนเหตุใหมิจฉาทิฐิท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือมิจฉาทิฐิท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเจริญ 
 ยิ่งข้ึน เหมือนกับการทําในใจโดยไมแยบคายน้ีเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคล 
 ทําในใจโดยไมแยบคาย มิจฉาทิฐิท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และมิจฉาทิฐิท่ีเกิดข้ึน 
 แลว ยอมเจริญยิ่งข้ึน ฯ 
      [๑๘๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง 
 เปนเหตุใหสัมมาทิฐิท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือสัมมาทิฐิท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเจริญ 
 ยิ่งข้ึน เหมือนการทําในใจโดยแยบคายน้ีเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อบุคคลทํา 
 ในใจโดยแยบคาย สัมมาทิฐิท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และสัมมาทิฐิท่ีเกิดข้ึนแลว 
 ยอมเจริญยิ่งข้ึน ฯ 
      [๑๘๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง 
 เปนเหตุใหสัตวท้ังหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก เหมือนกบัมิจฉาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายผูประกอบดวย 
 มิจฉาทิฐิ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
      [๑๘๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง 



 เปนเหตุใหสัตวท้ังหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เหมือน 
 กับสัมมาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายผูประกอบดวยสัมมาทิฐิ เมื่อ 
 แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      [๑๘๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ 
 วจีกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ มโนกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ 
 เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑ ความต้ังใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็นผิด 
 ธรรมท้ังหมดน้ันยอมเปนไปเพ่ือผลท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ 
 ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฐิเลวทราม 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาก็ดี เมล็ดบวบขมก็ดี เมล็ดน้ําเตาขม 
 ก็ดี บุคคลหมกไวในดินท่ีชุมช้ืน รสดิน รสนํ้าท่ีมันถือเอาท้ังหมด ยอมเปนไป 
 เพื่อความเปนของขม เพื่อเผ็ดรอน เพื่อไมนายินดี ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
 พืชเลว ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ 
 วจีกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ มโนกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ 
 เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑ ความต้ังใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็นผิด 
 ธรรมท้ังหมดน้ันยอมเปนไปเพ่ือผลท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ 
 ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฐิเลวทราม 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
      [๑๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ 
 วจีกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ มโนกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ 
 เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑ ความต้ังใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็น 
 ชอบ ธรรมท้ังหมดนั้น ยอมเปนไปเพ่ือผลท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฐิเจริญ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนพันธุออยก็ดี พันธุขาวสาลีก็ดี พันธุผลจันทนก็ดี 
 บุคคลหมกไวในดินท่ีชุมช้ืน รสดิน รสนํ้าท่ีมันถือเอาท้ังหมด ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ความเปนของหวาน นายินดี นาช่ืนใจ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพืชพันธุดี ฉันใด 
 กายกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ วจีกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ 
 มโนกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฐิ ๑ เจตนา ๑ ความปรารถนา ๑ ความ 
 ต้ังใจ ๑ สังขาร ๑ ของบุคคลผูมีความเห็นชอบ ธรรมท้ังหมดน้ันยอมเปนไป 
 เพื่อผลท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ เพื่อประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุข 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฐิเจริญฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๒ 
      [๑๙๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดข้ึนในโลก ยอม 
 เกิดข้ึนเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความ 
 ฉิบหาย มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกขแกเทพยดาและมนุษยท้ังหลาย 



 บุคคลคนเดียวคือใคร คือ บุคคลผูเปนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริต เขาทําให 
 คนเปนอันมากออกจากสัทธรรมแลว ใหต้ังอยูในอสัทธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลคนเดียวน้ีแล เมื่อเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล 
 ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความฉิบหาย มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
 ความทุกข แกเทพยดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
      [๑๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดข้ึนในโลก ยอม 
 เกิดข้ึนเพื่อเปนประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประโยชน 
 หิตสุขแกเทพยดาและมนุษยท้ังหลาย บุคคลคนเดียวคือใคร คือบุคคลผูเปนสัมมา 
 ทิฐิ มีความเห็นไมวิปริต เขาทําใหคนเปนอันมากออกจากอสัทธรรมแลว ใหต้ัง 
 อยูในสัทธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลคนเดียวนี้แล เมื่อเกดิข้ึนในโลก ยอม 
 เกิดข้ึนเพื่อเปนประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประโยชน 
 หิตสุขแกเทพยดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
      [๑๙๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซึ่ง 
 จะมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฐินี้เลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย โทษท้ังหลายมีมิจฉาทิฐิ 
 เปนอยางยิ่ง ฯ 
      [๑๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นบุคคลอื่นแมคนเดียว ท่ีปฏิบัติ 
 เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความฉิบหาย 
 มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกขแกเทพยดาและมนุษยท้ังหลาย เหมือนกับ 
 โมฆบุรุษช่ือวามักขลินี้เลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคลพึงท้ิงลอบไป 
 ท่ีปากอาว เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เพื่อความเส่ือม ความ 
 พินาศแกปลาเปนมาก แมฉันใด โมฆบุรุษช่ือวามักขลิก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 เปนดังลอบสําหรับดักมนุษย เกิดข้ึนแลวในโลก เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
 ความทุกข เพื่อความเสื่อม เพื่อความพินาศแกสัตวเปนอันมาก ฯ 
      [๑๙๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีชักชวนเขาในธรรมวินัยท่ีกลาวไวช่ัว ๑ 
 ผูท่ีถูกชักชวนแลวปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ๑ คนท้ังหมดนั้น ยอมประสบ 
 กรรมมิใชบุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวช่ัว ฯ 
      [๑๙๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีชักชวนเขาในธรรมวินัยท่ีกลาวไวดี ๑ 
 ผูท่ีถูกชักชวนแลวปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ๑ คนท้ังหมดนั้น ยอมประสบ 
 บุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวดีแลว ฯ 
      [๑๙๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทายกพึงรูจักประมาณในธรรมวินัยท่ีกลาวไว 
 ช่ัว ปฏิคาหกไมจําตองรูจักประมาณ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาว 
 ไวช่ัว ฯ 
      [๑๙๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปฏิคาหกพึงรูจักประมาณในธรรมวินัยท่ี 
 กลาวไวดี ทายกไมจําตองรูจักประมาณ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทาน 



 กลาวไวดีแลว ฯ 
      [๑๙๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีปรารภความเพียรในธรรมวนิัยท่ีกลาวไวช่ัว 
 ยอมอยูเปนทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวช่ัว ฯ 
      [๒๐๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูเกียจครานในธรรมวินัยท่ีกลาวไวดี ยอม 
 อยูเปนทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวดีแลว ฯ 
      [๒๐๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีเกียจครานในธรรมวินัยท่ีกลาวไวช่ัว 
 ยอมอยูเปนสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวช่ัว ฯ 
      [๒๐๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูปรารภความเพียรในธรรมวนิัยท่ีกลาวไวด ี
 ยอมอยูเปนสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมทานกลาวไวดีแลว ฯ 
      [๒๐๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนคูถแมเพียงเล็กนอย ก็มีกลิ่น 
 เหม็น ฉันใด ภพแมเพียงเล็กนอยก็ฉันนั้นเหมอืนกัน เราไมสรรเสริญโดยท่ีสุด 
 แมช่ัวกาลเพียงลัดนิ้วมือเดยีวเลย ฯ 
      [๒๐๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนมตูร...  น้ําลาย...  หนอง... 
 เลือดแมเพียงเล็กนอย ก็มีกลิน่เหม็น แมฉันใด ภพแมเพียงเล็กนอยก็ฉันนัน้ 
 เหมือนกัน เราไมสรรเสริญโดยท่ีสุดแมช่ัวกาลเพียงลัดนิ้วมือเดียวเลย ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๓ 
      [๒๐๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท่ีเกิดบนบกมีเปนสวนนอย สัตวท่ีเกิด 
 ในน้ํามากกวาโดยแท สัตวท่ีกลับมาเกิดในมนุษยมีเปนสวนนอย สัตวท่ีกลับมา 
 เกิดในกําเนิดอื่นจากมนุษยมากกวาโดยแท สัตวท่ีเกิดในมัชฌิมชนบทมีเปนสวน 
 นอย สัตวท่ีเกิดในปจจันตชนบท ในพวกชาวมิลักขะท่ีโงเขลา มากกวาโดยแท 
 สัตวท่ีมีปญญา ไมโงเงา ไมเงอะงะ สามารถท่ีจะรูอรรถแหงคําเปนสุภาษิต และ 
 คําเปนทุพภาษิตได มีเปนสวนนอย สัตวท่ีเขลา โงเงา เงอะงะ ไมสามารถท่ี 
 จะรูอรรถแหงคําเปนสุภาษิต และคําเปนทุพภาษิตไดมากกวาโดยแท สัตวท่ีประกอบ 
 ดวยปญญาจักษุอยางประเสรฐิ มีเปนสวนนอย สัตวท่ีตกอยูในอวิชชา หลงใหล 
 มากกวาโดยแท สัตวท่ีไดเห็นพระตถาคต มีเปนสวนนอย สัตวท่ีไมไดเห็น 
 พระตถาคตมากกวาโดยแท สัตวท่ีไดฟงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศไว มีเปน 
 สวนนอย สัตวท่ีไมไดฟงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศไว มากกวาโดยแท 
 สัตวท่ีไดฟงธรรมแลวทรงจําไวได มีเปนสวนนอย สัตวท่ีไดฟงธรรมแลวทรงจําไว 
 ไมได มากกวาโดยแท สัตวท่ีไตรตรองอรรถแหงธรรมท่ีตนทรงจําไวได มีเปน 
 สวนนอย สัตวท่ีไมไตรตรองอรรถแหงธรรมท่ีตนทรงจําไวได มากกวาโดยแท 
 สัตวท่ีรูท่ัวถึงอรรถ รูท่ัวถึงธรรมแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มีเปนสวนนอย 
 สัตวท่ีไมรูท่ัวถึงอรรถ ไมรูท่ัวถึงธรรมแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มากกวา 
 โดยแท สัตวท่ีสลดใจในฐานะเปนท่ีต้ังแหงความสลดใจ มีเปนสวนนอย สัตว 
 ท่ีไมสลดใจในฐานะเปนท่ีต้ังแหงความสลดใจ มากกวาโดยแท สัตวท่ีสลดใจ 



 เริ่มต้ังความเพียรโดยแยบคาย มีเปนสวนนอย สัตวท่ีสลดใจไมเริ่มต้ังความเพียร 
 โดยแยบคาย มากกวาโดยแท สัตวท่ีกระทํานิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ 
 ไดเอกัคคตาจิต มีเปนสวนนอย สัตวท่ีกระทํานิพพานใหเปนอารมณแลว ไมได 
 สมาธิ ไมไดเอกัคคตาจิตมากกวาโดยแท สัตวท่ีไดขาวอันเลศิและรสอันเลิศ 
 มีเปนสวนนอย สัตวท่ีไมไดขาวอันเลิศและรสอันเลิศ ยังอัตภาพใหเปนไปดวย 
 การแสวงหา ดวยภัตท่ีนํามาดวยกระเบ้ือง มากกวาโดยแท สัตวท่ีไดอรรถรส 
 ธรรมรส วิมุติรส มีเปนสวนนอย สัตวท่ีไมไดอรรถรส ธรรมรส วิมุติรส 
 มากกวาโดยแท เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้ มีสวนท่ีนารื่นรมย มีปาท่ีนารื่นรมย 
 มีภูมิประเทศท่ีนารื่นรมย มีสระโบกขรณีท่ีนารื่นรมย เพียงเลก็นอย มีท่ีดอน 
 ท่ีลุม เปนลํานํ้า เปนท่ีต้ังแหงตอและหนาม มีภูเขาระเกะระกะเปนสวนมาก 
 ฉะนั้น เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูไดอรรถรส 
 ธรรมรส วิมุติรส ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
      [๒๐๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท่ีจุติจากมนุษยกลับมาเกิดในมนุษย มี 
 เปนสวนนอย สัตวท่ีจุติจากมนุษยไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิด 
 ในปตติวิสัย มากกวาโดยแท สัตวท่ีจุติจากมนุษยไปเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย 
 สัตวท่ีจุติจากมนุษยไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย 
 มากกวาโดยแท สัตวท่ีจุติจากเทพยดากลับมาเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย 
 สัตวท่ีจุติจากเทพยดาไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรจัฉาน เกิดในปตติวิสัย 
 มากกวาโดยแท สัตวท่ีจุติจากเทพยดากลับมาเกิดในมนุษยมีเปนสวนนอย สตัว 
 ท่ีจุติจากเทพยดาไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มาก 
 กวาโดยแท สัตวท่ีจุติจากนรกกลับมาเกิดในมนุษย มีเปนสวนนอย สัตวท่ีจุติ 
 จากนรกไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดย 
 แทสัตวท่ีจุติจากนรกไปเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย สัตวท่ีจุติจากนรกไปเกิดใน 
 นรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแท สัตวท่ีจุติจาก 
 กําเนิดสัตวเดียรัจฉานกลับมาเกิดในมนุษย มีเปนสวนนอย สตัวท่ีจุติจากกําเนิดสัตว 
 เดียรัจฉาน ไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เกิดในปตติวิสัย มาก 
 กวาโดยแท สัตวท่ีจุติจากกําเนิดสัตวเดียรัจฉานไปเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย 
 สัตวท่ีจุติจากกําเนิดสัตวเดียรจัฉานไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน 
 เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแท สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษย 
 มีเปนสวนนอย สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัยไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน 
 เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแท สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัยไปเกิดในเทพยดา มีเปน 
 สวนนอย สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัย ไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน 
 เกิดในปตติวิสัย มากกวาโดยแท เปรียบเหมือนในชมพูทวีปน้ี มีสวนท่ีนารื่นรมย 
 มีปาท่ีนารื่นรมย มีภูมิประเทศท่ีนารื่นรมย มีสระโบกขรณีท่ีนารื่นรมย เพียง 



 เล็กนอย มีท่ีดอน ท่ีลุม เปนลํานํ้า เปนท่ีต้ังแหงตอและหนาม มีภูเขาระเกะ 
 ระกะ เปนสวนมากโดยแท ฉะนั้น ฯ 
                          จบวรรคท่ี ๔ 
                        -------------- 
                        ปสาทกรธัมมาทิบาลี 
      [๒๐๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนผูถืออยูปาเปนวัตร ความเปนผู 
 ถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ความเปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ความเปนผูถือ 
 ทรงไตรจีวร ความเปนพระธรรมกถึก ความเปนพระวินัยธร ความเปนผูมี 
 พระพุทธพจนอันไดสดับแลวมาก ความเปนผูมั่นคง อากัปปสมบัติ บริวาร 
 สมบัติ ความเปนผูมีบริวารมาก ความเปนกุลบุตร ความเปนผูมีผิวพรรณงาม 
 ความเปนผูเจรจาไพเราะ ความเปนผูมักนอย ความเปนผูมีอาพาธนอย นี้เปนกึ่ง 
 หนึ่งของลาภ ฯ 
      [๒๐๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุเจริญปฐมฌานแมช่ัวกาลเพียงลัด 
 นิ้วมือ ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา 
 ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะปวยกลาวไปไย 
 ถึงผูกระทําใหมากซ่ึงปฐมฌานนั้นเลา ฯ 
      [๒๐๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุผูเจริญทุติยฌานแมช่ัวกาลเพียงลัดนิ้ว 
 มือ  ... เจริญตติยฌาน  ... เจริญจตุตถฌาน  ... เจริญเมตตาเจโตวิมุติ  ... เจริญ 
 กรุณาเจโตวิมติุ ...  เจริญมุทิตาเจโตวิมุติ  ... เจริญอุเบกขาเจโตวิมุติ ... 
 พิจารณากายในกายอยู พึงเปนผูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา 
 และโทมนัสในโลก ...  พิจารณาเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู ...  พิจารณาจิตในจิต 
 อยู ...  พิจารณาธรรมในธรรมท้ังหลายอยู ...  ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ 
 ความเพียร ประคองจิตไว ต้ังจิตไว เพื่อไมใหอกุศลธรรมอนัลามกท่ียังไมเกิด 
 เกิดข้ึน ...  ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ต้ังจิตไว 
 เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว ...   ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ 
 ความเพียร ประคองจิตไว ต้ังจิตไว เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน ... 
 ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ต้ังจิตไว เพื่อความ 
 ต้ังม่ัน ไมฟนเฝอ เพื่อความมมีาก เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความ 
 บริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ...  เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิ 
 ปธานสังขาร ...  เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร ...  เจริญอิทธิ 
 บาทท่ีประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร ...  เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิมังสา 
 สมาธิปธานสังขาร ... เจริญสัทธินทรีย ...  เจริญวิริยินทรยี ...  เจริญสตินทรีย ... 
 เจริญสมาธินทรีย ...  เจริญปญญินทรีย ...  เจริญสัทธาพละ ...  เจริญวิริยพละ ... 
 เจริญสติพละ ...  เจริญสมาธิพละ ...  เจริญปญญาพละ ...  เจริญสติสัมโพชฌงค 



 ...  เจริญธัมมวจิยสัมโพชฌงค ...  เจริญวิริยสมัโพชฌงค ...  เจริญปติสัมโพชฌงค 
 เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ...  เจริญสมาธิสัมโพชฌงค ...  เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค 
 ...  เจริญสัมมาทิฏฐิ ... เจริญสัมมาสังกัปปะ ...  เจริญสัมมาวาจา ... เจริญ 
 สัมมากัมมันตะ ...  เจริญสัมมาอาชีวะ ...  เจริญสัมมาวายามะ ...  เจริญสัมมาสติ 
 ... ถาภิกษุเจรญิสัมมาสมาธิแมช่ัวกาลเพียงลดันิ้วมือ ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไม 
 เหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาต 
 ของชาวแวนแควนเปลา จะปวยกลาวไปไยถงึผูกระทําใหมากซึ่งสัมมาสมาธิเลา ฯ 
      [๒๑๐] ภิกษุผูมีความเขาใจรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ียอมเยา ม ี
 วรรณะดีหรอืวรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลาน้ันเสียไดแลว มีความเขาใจ 
 เชนนี้วา เรารู เราเห็น ดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหิน 
 หางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาต 
 ของชาวแวนแควนเปลา จะปวยกลาวไปไยถงึผูกระทําใหมากซึ่งความเขาใจน้ัน 
 เลา ฯ 
      [๒๑๑] ภิกษุผูมีความเขาใจในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไมมี 
 ประมาณ มีวรรณะดีหรือมีวรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลาน้ันเสียได 
 แลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ...  ฯ 
      [๒๑๒] ภิกษุผูมีความเขาใจในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ียอมเยา 
 มีวรรณะดีหรอืวรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลาน้ันเสียไดแลว มีความ 
 เขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ...  ฯ 
      [๒๑๓] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ไมมีประมาณ 
 มีวรรณะดีหรอืมีวรรณะทรามเขา เธอครอบงํารูปเหลาน้ันเสียไดแลว มีความ 
 เขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ...  ฯ 
      [๒๑๔] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เขียว มีสี 
 เขียว เปรียบดวยของเขียว มีแสงเขียวเขา เธอครอบงํารูปเหลาน้ันเสียได 
 แลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ...  ฯ 
      [๒๑๕] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เหลือง มีส ี
 เหลือง เปรียบดวยของเหลือง มีแสงเหลืองเขา เธอครอบงํารปูเหลาน้ันเสีย 
 ไดแลว มีความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ...  ฯ 
      [๒๑๖] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่แดง มีสีแดง 
 เปรียบดวยของแดง มีแสงแดงเขา เธอครอบงํารูปเหลาน้ันเสียไดแลว มีความ 
 เขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ...  ฯ 
      [๒๑๗] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ขาว มีสีขาว 
 เปรียบดวยของขาว มีแสงขาวเขา เธอครอบงํารูปเหลาน้ันเสียไดแลว ม ี
 ความเขาใจเชนนี้วา เรารู เราเห็น ...  ภิกษุผูมีรูป ยอมเห็นรูปท้ังหลาย ฯ 



      [๒๑๘] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน ยอมเห็นรูปภายนอก ...  ภิกษุ 
 ยอมเปนผูนอมใจไปวางามเทาน้ัน ...  ฯ 
      [๒๑๙] ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยมนสิการวา อากาศไมมี 
 ท่ีสุด เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได เพราะ 
 ไมใสใจซ่ึงสัญญาตางๆ อยู ...  ฯ 
      [๒๒๐] ภิกษุกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงแลว ได 
 บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานโดยมนสิการวา วิญญาณไมมีท่ีสุด ...  ฯ 
      [๒๒๑] ภิกษุกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌาน โดยประการท้ังปวงแลว 
 ไดบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยมนสิการวา สิ่งอะไรไมมี ...  ฯ 
      [๒๒๒] ภิกษุกาวลวงอากิญจัญญายตนฌาน โดยประการท้ังปวงแลว 
 ไดบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ...  ฯ 
      [๒๒๓] ภิกษุกาวลวงเนวสญัญานาสัญญายตนฌาน โดยประการท้ังปวง 
 แลว ไดบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ ...  ฯ 
      [๒๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุเจริญปฐวีกสิณแมช่ัวกาลเพียงลัดนิ้ว 
 มือ ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหนิหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา 
 ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา ก็จะปวยกลาวไปไยถึง 
 ผูกระทําใหมากซึ่งปฐวีกสิณน้ันเลา 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 ... 
 เจริญวินีลกสญัญา ...  เจริญวิจฉิททกสัญญา ...  เจริญอุทธุมาตกสัญญา ...  เจริญ 
 พุทธานุสสติ ...  เจริญธัมมานุสสติ ...  เจริญสังฆานุสสติ ...  เจริญสีลานุสสติ ... 
 เจริญจาคานุสสติ ...  เจริญเทวตานุสสติ ...  เจริญอานาปานสติ ...  เจริญมรณ 
 สติ ...  เจริญกายคตาสติ ...  เจริญอุปสมานุสสติ ...  เจริญสัทธินทรีย อัน 
 สหรคตดวยปฐมฌาน ...  เจริญวิริยินทรีย ...  เจริญสตินทรีย ...  เจริญสมาธินทรีย 
 ... เจริญปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ ...  เจริญวิรยิพละ ... เจริญสติ 
 พละ ...  เจริญสมาธิพละ ...  เจริญปญญาพละ ...  เจริญสัทธินทรียอันสหรคต 
 ดวยทุติยฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยตติยฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรีย 
 อันสหรคตดวยจตุตถฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยเมตตา ฯลฯ 
 เจริญสัทธินทรียอันสหรคดวยกรุณา ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยมทิุตา 



 ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยอุเบกขา ... เจริญวิริยินทรีย ... เจริญ 
 สตินทรีย ... เจริญสมาธินทรีย ... เจริญปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ ... เจริญ 
 วิริยพละ ... เจริญสติพละ ... เจริญสมาธิพละ ... เจริญปญญาพละ แมช่ัวกาลเพียง 
 ลัดนิ้วมือ ภิกษุนี้เรากลาววา อยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา 
 ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา จะปวยกลาวไปไยถึง 
 ผูกระทําใหมากซึ่งปญญาพละ อันสหรคตดวยอุเบกขาเลา ฯ 
      [๒๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหน่ึงเจริญแลว 
 กระทําใหมากแลว กุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนไปในสวนวิชชา ยอมหยั่ง 
 ลงในภายในของภิกษุนั้น เปรยีบเหมือนมหาสมุทรอันผูใดผูหนึ่งถูกตองดวยใจแลว 
 แมน้ํานอยสายใดสายหน่ึงซ่ึงไหลไปสูสมุทร ยอมหยั่งลงในภายในของผูนัน้ 
 ฉะนั้น 
      [๒๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมขอหนึง่ซ่ึงบุคคลเจริญแลว กระทําให 
 มากแลว เปนไปเพื่อความสังเวชใหญ เปนไปเพื่อประโยชนใหญ เปนไปเพ่ือ 
 ความเกษมจากโยคะใหญ เปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ เปนไปเพ่ือไดญาณ 
 ทัสสนะ เปนไปเพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน เปนไปเพ่ือทําใหแจงซ่ึงผล คือวชิชา 
 และวิมุตติ ธรรมขอหนึ่ง คืออะไร คือกายคตาสติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมขอ 
 หนึ่งน้ีแลบุคคลอบรมแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความสังเวชใหญ 
 ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนใหญ ยอมเปนไปเพ่ือความเกษมจากโยคะใหญ ยอม 
 เปนไปเพ่ือสติและสัมปชัญญะ ยอมเปนไปเพ่ือไดญาณทัสสนะ ยอมเปนไปเพ่ือ 
 อยูเปนสุขในปจจุบัน ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงซ่ึงผล คือ วิชชาและวิมุตติ ฯ 
      [๒๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อธรรมขอหน่ึงบุคคลเจริญแลว กระทํา 
 ใหมากแลว แมกายก็สงบ แมจิตก็สงบ แมวิตกวิจารก็สงบธรรมท่ีเปนไปในสวน 
 แหงวิชชาแมท้ังส้ิน ก็ถึงความเจริญบริบูรณ ธรรมขอหนึง่ คืออะไร คือ กาย- 
 *คตาสติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อธรรมขอหนึง่น้ีแล บุคคลเจริญแลว ทําใหมาก 
 แลว แมกายก็สงบ แมจิตก็สงบ แมวิตกวิจารก็สงบ ธรรมท่ีเปนไปในสวน 
 แหงวิชชาแมท้ังส้ินก็ถึงความเจริญบริบูรณ ฯ 
      [๒๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อธรรมขอหน่ึงบุคคลเจริญแลว กระทําให 
 มากแลว อกุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึนไดเลย และอกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึน 
 แลว ยอมละเสยีได ธรรมขอหน่ึง คืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อธรรมขอหนึ่งน้ีแล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว อกุศลธรรมท่ียังไม 
 เกิด ยอมไมเกิดข้ึนไดเลย และอกุศลธรรมข้ึนแลว ยอมละเสียได ฯ 
      [๒๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อธรรมขอหน่ึงบุคคลเจริญแลวทําใหมาก 
 แลว กุศลธรรมท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ธรรมขอหนึง่ คืออะไร คือกายคตาสติ ดูกร 



 ภิกษุท้ังหลาย เมื่อธรรมขอหนึง่น้ีแล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว กุศล 
 ธรรมท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ฯ 
      [๒๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อธรรมขอหน่ึงบุคคลเจริญแลว กระทํา 
 ใหมากแลว ยอมละอวิชชาเสียได วิชชายอมเกิดข้ึน ยอมละอัสมิมานะเสียได 
 อนุสัยยอมถึงความเพิกถอน ยอมละสังโยชนเสียได ธรรมขอหน่ึงคืออะไร คือ 
 กายคตาสติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อธรรมขอหน่ึงนี้แล บุคคลเจริญแลว กระทํา 
 ใหมากแลว ยอมละอวิชชาเสียได วิชชายอมเกิดข้ึน ยอมละอัสมิมานะเสียได 
 อนุสัยยอมถึงความเพิกถอน ยอมละสังโยชนเสียได ฯ 
      [๒๓๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อธรรมขอหน่ึงบุคคลเจริญแลว กระทําให 
 มากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความแตกฉานแหงปญญา ยอมเปนไปเพ่ืออนุปาทา 
 ปรินิพพาน ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือกายคตาสติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมขอ 
 หนึ่งน้ีแล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความแตกฉาน 
 แหงปญญา ยอมเปนไปเพ่ืออนุปาทาปรินิพพาน ฯ 
      [๒๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อธรรมขอหน่ึงบุคคลเจริญแลว กระทําให 
 มากแลว ยอมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย ยอมมีการแทงตลอดธาตุตางๆ ยอม 
 มีความแตกฉานในธาตุมากหลาย ธรรมขอหน่ึงคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เมื่อธรรมขอหนึง่น้ีแล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม 
 มีการแทงตลอดธาตุมากหลาย ยอมมีการแทงตลอดธาตุตางๆ ยอมมีความแตก 
 ฉานในธาตุมากหลาย ฯ 
      [๒๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อธรรมขอหน่ึงบุคคลเจริญแลว กระทําให 
 มากแลว ยอมเปนไปเพ่ือทําโสดาปตติผลใหแจง ยอมเปนไปเพ่ือทําสกทาคามิผล 
 ใหแจง ยอมเปนไปเพ่ือทําอนาคามิผลใหแจง ยอมเปนไปเพ่ือทําอรหัตผลใหแจง 
 ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมขอหนึ่งน้ีแล 
 บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง ยอม 
 เปนไปเพ่ือทําสกทาคามิผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง ยอม 
 เปนไปเพ่ือทําอรหัตผลใหแจง ฯ 
      [๒๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อธรรมขอหน่ึงบุคคลเจริญแลว กระทําให 
 มากแลว ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา ยอมเปนไปเพื่อความเจรญิแหงปญญา ยอม 
 เปนไปเพ่ือความไพบูลยแหงปญญา ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาใหญ ยอม 
 เปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญามาก ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาไพบูลย 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาลึกซึ้ง ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญา 
 สามารถยิ่ง ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญากวางขวาง ยอมเปนไปเพ่ือความเปน 
 ผูมากดวยปญญา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาวองไว ยอมเปนไปเพ่ือความ 



 เปนผูมีปญญาเร็ว ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาราเริง ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เปนผูมีปญญาแลน ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาคม ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เปนผูมีปญญาชําแรกกิเลส ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ธรรมขอหนึ่งน้ีแล บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป 
 เพื่อไดปญญา ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาชําแรกกิเลส ฯ 
      [๒๓๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชนเหลาใดไมบริโภคกายคตาสติ ชนเหลา 
 นั้นช่ือวายอมไมบริโภคอมตะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชนเหลาใดบริโภคกายคตาสติ 
 ชนเหลาน้ันช่ือวายอมบรโิภคอมตะ ฯ 
      [๒๓๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมบริโภคแลว 
 อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันไมบริโภคแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชน 
 เหลาใดบริโภคแลว อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันบริโภคแลว ฯ 
      [๒๓๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติของชนเหลาใดเส่ือมแลว อมตะ 
 ของชนเหลานั้นช่ือวาเส่ือมแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติของชนเหลาใดไม 
 เสื่อมแลว อมตะของชนเหลาน้ันช่ือวาไมเสือ่มแลว ฯ 
      [๒๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดเบ่ือแลว อมตะ 
 ช่ือวาอันชนเหลาน้ันเบ่ือแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดชอบใจ 
 แลว อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันชอบใจแลว ฯ 
      [๒๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชนเหลาใดประมาทกายคตาสติ ชนเหลาน้ัน 
 ช่ือวาประมาทอมตะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชนเหลาใดไมประมาทกายคตาสติ ชน 
 เหลานั้นช่ือวาไมประมาทอมตะ ฯ 
      [๒๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดหลงลืม อมตะช่ือ 
 วาอันชนเหลาน้ันหลงลืม ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมหลงลืม 
 อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันไมหลงลืม ฯ 
      [๒๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมซองเสพแลว 
 อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันไมซองเสพแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชน 
 เหลาใดซองเสพแลว อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันซองเสพแลว ฯ 
      [๒๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมเจริญแลว 
 อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันไมเจริญแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลา 
 ใดเจริญแลว อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันเจริญแลว ฯ 
      [๒๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมทําใหมากแลว 
 อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันไมทําใหมากแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชน 
 เหลาใดทําใหมากแลว อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันทําใหมากแลว ฯ 
      [๒๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมรูดวยปญญาอัน 
 ยิ่ง อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันไมรูดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติ 



 อันชนเหลาใดรูดวยปญญาอันยิ่ง อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันรูดวยปญญาอันยิ่ง ฯ 
      [๒๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมกําหนดรูแลว 
 อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันไมกําหนดรูแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชน 
 เหลาใดกําหนดรูแลว อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันกําหนดรูแลว ฯ 
      [๒๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหลาใดไมทําใหแจงแลว 
 อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันไมทําใหแจงแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชน 
 เหลาใดทําใหแจงแลว อมตะช่ือวาอันชนเหลาน้ันทําใหแจงแลว ฯ 
                  เอกนิบาต ๑,๐๐๐ สูตร จบบริบูรณ 
                      ทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย 
                          ปฐมปณณาสก 
      [๒๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ - 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัส 
 เรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระผูม ี
 พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย โทษ ๒ อยางนี้ 
 โทษ ๒ อยางเปนไฉน คือ โทษท่ีเปนไปในปจจุบัน ๑ โทษท่ีเปนไปในภพหนา ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็โทษท่ีเปนไปในปจจุบันเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เห็น 
 โจรผูประพฤติความช่ัว พระราชาจับไดแลว รับสั่งใหทํากรรมกรณนานาชนิด คือ 
 เฆี่ยนดวยหวายบาง เฆี่ยนดวยเชือกบาง ทุบดวยไมตะบองบาง ตัดมือบาง ตัด 
 เทาบาง ตัดท้ังมือท้ังเทาบาง ตัดหูบาง ตัดจมูกบาง ตัดท้ังหูท้ังจมูกบาง ทําให 
 เปนภาชนะสําหรับใสน้ําสมผะอูมบาง ทําใหเลี่ยนเหมือนสงัขบาง ทําใหมีหนา 
 เหมือนราหูบาง ทําใหมีพวงดอกไมไฟบาง ทําใหมีมือมีไฟลุกโชติชวงบาง ทําให 
 มีเกลียวหนังเน้ือทรายบาง ทําใหนุงผาข้ีริ้วบาง ทําใหเปนเลียงผาบาง ทําใหมีเนื้อ 
 เหมือนเปดบาง ทําใหเปนกหาปณะบาง ทําใหรับน้ําดางบาง ทําใหหมุนเหมือน 
 กลอนเหล็กบาง ทําใหเปนต่ังทําดวยฟางบาง เอาน้ํามันรอนๆ ราดบาง ใหสุนัข 
 กัดบาง แมยังมีชีวิตอยูก็ใหนอนบนหลาวบาง เอาดาบตัดหัวเสียบาง เขามีความ 
 คิดเห็นเชนนี้วา เพราะบาปกรรมเชนใดเปนเหตุ โจรผูทําความช่ัวจึงถูกพระราชา 
 จับแลวทํากรรมกรณนานาชนิด คือ เฆี่ยนดวยหวายบาง ฯลฯ เอาดาบตัดหัวเสีย 
 บาง ก็ถาเราน้ีแหละ จะพึงทําบาปกรรมเชนนั้น ก็พึงถูกพระราชาจับแลวทํา 
 กรรมกรณนานาชนิด คือ เอาหวายเฆ่ียนบาง ฯลฯ เอาดาบตัดหัวเสียบาง ดังน้ี 
 เขากลัวตอโทษท่ีเปนไปในปจจุบัน ไมเท่ียวแยงชิงเครื่องบรรณาการของคนอื่น 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาโทษท่ีเปนไปในปจจุบัน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็โทษท่ีเปนไปในภพหนาเปนไฉน บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ สําเหนียกดังน้ีวา วิบากอันเลวทรามของกายทุจริต เปนโทษท่ีบุคคลจะ 



 พึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ วิบากอันเลวทรามของวจีทุจริต เปนโทษท่ีบุคคลจะ 
 พึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ วิบากอันเลวทรามของมโนทุจรติ เปนโทษท่ีบุคคลจะ 
 พึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ ก็ถาเราจะพึงประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวย 
 วาจา ประพฤติทุจริตดวยใจ ทุจริตบางขอนั้น พึงเปนเหตุใหเรา เมื่อแตกกายตาย 
 ไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดังน้ี เขากลัวตอโทษท่ีเปนไปในภพหนา 
 จึงละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ละมโนทุจริต 
 เจริญมโนสุจรติ บริหารตนใหสะอาด ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาโทษเปนไป 
 ในภพหนา ดูกรภิกษุท้ังหลาย โทษ ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะ 
 ฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วาเราจักกลัวตอโทษท่ีเปนไปในปจจุบัน 
 จักกลัวตอโทษเปนไปในภพหนา จักเปนคนขลาดตอโทษ มีปรกติเห็นโทษโดย 
 ความเปนของนากลัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล  ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เหตุเปนเครื่องหลุดพนจากโทษท้ังมวลอันบุคคลผูขลาดตอโทษ มี 
 ปรกติเห็นโทษโดยความเปนของนากลัวจะพึงหวังได ฯ 
      [๒๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในโลกมีความเพียรซ่ึงเกิดไดยาก ๒ อยาง 
 ๒ อยางเปนไฉน คือ ความเพียรเพื่อทําใหเกิดจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และ 
 คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของคฤหัสถผูอยูครองเรอืน ๑ ความเพียรเพื่อสละคืน 
 อุปธิท้ังปวง ของผูท่ีออกบวชเปนบรรพชิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในโลกมีความเพียร 
 ซึ่งเกิดไดยาก ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาความเพียร ๒ อยางนี ้
 ความเพียรเพื่อสละคืนอุปธิท้ังปวงเปนเลิศ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ 
 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเริ่มต้ังความเพียรเพือ่สละคืนอุปธิท้ังปวง ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
      [๒๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเปนท่ีต้ังแหงความเดือดรอน ๒ อยาง 
 ๒ อยางเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําแตกายทุจริต มิไดทํากายสุจริต 
 ทําแตวจีทุจริต มิไดทําวจีสุจรติ ทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต เขาเดือดรอน 
 อยูวา เรากระทําแตกายทุจริต มิไดทํากายสุจริต ทําแตวจีทุจริต มิไดทําวจีสุจริต 
 ทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเปนท่ีต้ังแหงความ 
 เดือดรอน ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๒๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมไมเปนท่ีต้ังแหงความเดือดรอน ๒ อยาง 
 ๒ อยางเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําแตกายสุจริต มิไดทํากายทุจริต 
 ทําแตวจีสุจริต มิไดทําวจีทุจริต ทําแตมโนสุจริต มิไดทํามโนทุจริต เขาไม 
 เดือดรอนวา เรากระทําแตกายทุจริต มิไดทํากายสุจริต ทําแตวจีทุจริต มิไดทํา 
 วจีสุจริต ทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมไมเปน 
 ท่ีต้ังแหงความเดือดรอน ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๒๕๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรารูท่ัวถึงคุณของธรรม ๒ อยาง คือ ความ 



 เปนผูไมสันโดษในกุศลธรรม ๑ ความเปนผูไมยอหยอนในความเพียร ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ไดยินวา เราเริ่มต้ังความเพียรอันไมยอหยอนวา จะเหลืออยูแตหนัง 
 เอ็น และกระดูก ก็ตามที เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด ยังไม 
 บรรลุผลท่ีบุคคลพึงบรรลุไดดวยเรีย่วแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรษุ ดวย 
 ความบากบ่ันของบุรุษแลว จักไมหยุดความเพียรเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย โพธิญาณ 
 อันเรานั้นไดบรรลุแลวดวยความไมประมาท ธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอัน 
 ยอดเยี่ยม อันเราน้ันไดบรรลแุลวดวยความไมประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาแม 
 เธอท้ังหลายจะพึงเริ่มต้ังความเพียรอันไมยอหยอนวา จะเหลอือยูแตหนัง เอน็ 
 และกระดูกก็ตามที เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถดิ ยังไมบรรลุผลท่ี 
 บุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความ 
 บากบ่ันของบุรุษแลว จักไมหยุดความเพียรเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเธอ 
 ท้ังหลายก็จักทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลาย 
 ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตตองการน้ัน ดวยความรูยิง่เองในปจจุบัน เขาถึงอยู 
 ตอกาลไมนานเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้วา จักเริม่ต้ังความเพียรอันไมยอหยอนวา จะเหลืออยูแตหนัง เอ็น และ 
 กระดูกก็ตามที เนื้อและเลือดในสรีระจงเหอืดแหงไปเถิด ยังไมบรรลุผลท่ีบุคคล 
 พึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบ่ันของ 
 บุรุษแลว จักไมหยุดความเพียรเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้แล ฯ 
      [๒๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความตามเห็นโดยความพอใจในธรรมอันเปนปจจัยแหงสังโยชน ๑ ความพิจารณา 
 เห็นดวยอํานาจความหนายในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชน ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บุคคลผูตามเห็นโดยความพอใจในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหง 
 สังโยชนอยู ยอมละราคะไมได ยอมละโทสะไมได ยอมละโมหะไมได เรา 
 กลาววา บุคคลยังละราคะไมได ยังละโทสะไมได ยังละโมหะไมไดแลว ยอม 
 ไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ยอมไม 
 พนไปจากทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูพิจารณาเห็นดวยอํานาจความหมาย 
 ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ยอมละราคะได ยอมละโทสะ 
 ได ยอมละโมหะได เรากลาววา บุคคลละราคะ ละโทสะ ละโมหะไดแลว 
 ยอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ยอม 
 พนจากทุกขได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๒๕๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมฝายดํา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน 
 คือ อหิริกะ ๑ อโนตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมฝายดํา ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๒๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน 



 คือ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๒๕๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้ ยอมคุมครองโลก 
 ๒ อยางเปนไฉน คือหิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมฝายขาว ๒ 
 อยางนี้แล ถาธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้ ไมพึงคุมครองโลก ใครๆ ในโลกนี้จะ 
 ไมพึงบัญญัติ วามารดา วานา วาปา วาภรรยาของอาจารย หรอืวาภรรยาของ 
 ครู โลกจักถึงความสําสอนกัน เหมือนกับพวกแพะ พวกแกะ พวกไก พวกหมู 
 พวกสุนัขบาน และพวกสุนัขจิ้งจอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะธรรม 
 ฝายขาว ๒ อยางนี้ ยังคุมครองโลกอยู ฉะนั้น โลกจึงบัญญัติคําวามารดา วานา 
 วาปา วาภรรยาของอาจารย หรอืวาภรรยาของครูอยู ฯ 
      [๒๕๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย วัสสูปนายิกา ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน 
 คือ วัสสูปนายิกาตน ๑ วัสสูปนายิกาหลัง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย วัสสูปนายิกา ๒ 
 อยางนี้แล ฯ 
                       จบกัมมกรณวรรคท่ี ๑ 
      [๒๕๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ปฏิสังขานพละ ๑ ภาวนาพละ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปฏิสังขานพละเปนไฉน 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมพิจารณาดังน้ีวา วิบากของกายทุจริตแล ช่ัวชาท้ังใน 
 ชาตินี้และในภพเบ้ืองหนา วิบากของวจีทุจริต ช่ัวชาท้ังในชาตินี้และในภพหนา 
 วิบากของมโนทุจริต ช่ัวชาท้ังในชาตินี้และในภพหนา ครั้นเขาพิจารณาดังน้ีแลว 
 ยอมละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ยอมละวจทุีจริต เจริญวจสีุจริต ยอมละ 
 มโนทุจริต เจรญิมโนสุจริต บริหารตนใหบรสิุทธ์ิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา 
 ปฏิสังขานพละ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภาวนาพละเปนไฉน ในพละ ๒ อยางน้ัน ภาวนา- 
 พละนี้เปนพละของพระเสขะ ก็บุคคลน้ันอาศัยพละท่ีเปนของพระเสขะ ยอมละ 
 ราคะ ละโทสะ ละโมหะเสียไดเด็ดขาด ครั้นละราคะ ละโทสะ ละโมหะได 
 เด็ดขาดแลว ยอมไมทํากรรมท่ีเปนอกุศล ยอมไมเสพกรรมท่ีเปนบาป ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย นี้เรียกวาภาวนาพละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๒๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ปฏิสังขานพละ ๑ ภาวนาพละ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปฏิสังขานพละเปนไฉน 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมพิจารณาดังน้ีวา วิบากของกายทุจริตแล ช่ัวชาท้ังใน 
 ชาตินี้และในภพเบ้ืองหนา วิบากของมโนทุจริต ช่ัวชาท้ังในชาตินี้และในภพ 
 เบ้ืองหนา ครั้นเขาพิจารณาดังน้ีแลว ยอมละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ยอมละ 
 วจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ยอมละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต บริหารตนให 
 บริสุทธิ์ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาปฏิสังขานพละ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภาวนาพละเปนไฉน ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ยอมเจริญ 



 สติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ 
 ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปติ- 
 *สัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ... 
 ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป 
 ในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาภาวนาพละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๒ 
 อยางนี้แล ฯ 
      [๒๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ปฏิสังขานพละ ๑ ภาวนาพละ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสังขานพละเปนไฉน 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมพิจารณาดังน้ีวา วิบากของกายทุจริต ช่ัวชาท้ังใน 
 ชาตินี้และในภพเบ้ืองหนา วิบากของวจีทุจริต ช่ัวชาท้ังในชาตินี้และในภพ 
 เบ้ืองหนา วิบากของมโนทุจรติ ช่ัวชาท้ังในชาตินี้และในภพเบ้ืองหนา ครั้นเขา 
 พิจารณาดังน้ีแลว ยอมละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ยอมละวจีทุจริต เจริญ 
 วจีสุจริต ยอมละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต บริหารตนใหบริสุทธ์ิ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย นี้เรียกวาปฏิสังขานพละ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภาวนาพละเปนไฉน ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ สงัด 
 จากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มปีติและสุขเกิดแต 
 วิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน ไมมีวิตกไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีความ 
 ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู 
 มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุ 
 ตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยู 
 เปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับ 
 โสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย นี้เรียกวาภาวนาพละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๒๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย การแสดงธรรมของพระตถาคต ๒ อยางนี้ 
 ๒ อยางเปนไฉน คือ โดยยอ ๑ โดยพิสดาร ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย การแสดง 
 ธรรมของพระตถาคต ๒ อยางน้ีแล ฯ 
      [๒๖๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในอธิกรณใด ท่ีภิกษุผูตองอาบัติและภิกษุ 
 ผูเปนโจทก ยังมิไดพิจารณาตนดวยตนเองใหดี ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวา 
 จักเปนไปเพ่ือความยืดเยื้อ เพือ่การมีวาจาหยาบคาย เพื่อความรายกาจ และภิกษุ 
 ท้ังหลายจักอยูไมผาสุก ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนในอธิกรณใด ท่ีภิกษุผูตองอาบัติ 
 และภิกษุผูเปนโจทก พิจารณาตนดวยตนเองใหดี ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวา 
 จักไมเปนไปเพ่ือความยืดเยื้อ จักไมเปนไปเพ่ือการมีวาจาหยาบ จักไมเปนไป 
 เพื่อความรายกาจ และภิกษุท้ังหลายจักอยูผาสกุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุผูตอง 
 อาบัติ ยอมพิจารณาตนดวยตนเองใหดีอยางไร คือ ภิกษุผูตองอาบัติในธรรมวินัยนี ้



 ยอมสําเหนียกดังน้ีวา เราแลตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกายแลว 
 ฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงไดเห็นเราผูตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย 
 ถาเราจะไมพึงตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย ภิกษุนั้นก็จะไม 
 พึงเห็นเราผูตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย ก็เพราะเหตุท่ีเรา 
 ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย ภิกษุนั้นจงึไดเห็นเราผูตองอาบัติ 
 อันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย ก็แหละภิกษุนั้นครั้นเห็นเราผูตองอาบัติ 
 อันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกายแลว เปนผูไมชอบใจ ภิกษุนั้นเปนผูไม 
 ชอบใจ ไดวากลาวเราผูมวีาจาไมชอบใจ เราผูมีวาจาไมชอบใจถูกภิกษุนั้นวากลาว 
 แลว ยอมไมชอบใจ เมื่อไมชอบใจ ไดบอกแกผูอื่นวา ดวยเหตุนี้ โทษใน 
 เหตุนี้จึงครอบงํา แตเฉพาะเราคนเดียวเทาน้ัน เหมือนกับในเรื่องสินคา โทษ 
 ครอบงํา ผูจําตองเสียภาษี ฉะน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูตองอาบัติยอม 
 พิจารณาตนดวยตนเองใหดีดวยประการฉะน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุผูเปน 
 โจทก ยอมพิจารณาตนดวยตนเองใหดีอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูเปน 
 โจทกในธรรมวินัยนี้ ยอมสําเหนียกดังน้ีวา ภกิษุนี้แลตองอาบัติอันเปนอกุศล 
 อยางใดอยางหนึ่งดวยกายแลว ฉะนั้น เราจึงไดเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศล 
 อยางใดอยางหนึ่งดวยกาย ถาภิกษุนี้จะไมพึงตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใด 
 อยางหน่ึงดวยกาย เราจะไมพึงเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึง 
 ดวยกาย แตเพราะเหตุภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย 
 เราจึงไดเห็นภกิษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย ก็แหละเรา 
 ครั้นไดเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกายแลว เปนผูไม 
 ชอบใจ เราเม่ือเปนผูไมชอบใจ ไดวากลาวภกิษุนี้ผูมีวาจาไมชอบใจ ภิกษุนี้มี 
 วาจาไมชอบใจ เมื่อถูกเราวากลาวอยูเปนผูไมชอบใจ เมื่อเปนผูไมชอบใจ ได 
 บอกแกผูอื่นวา ดวยเหตุนี้ โทษในเหตุนี้จึงครอบงําแตเฉพาะเราคนเดียวเทาน้ัน 
 เหมือนกับในเรื่องสินคา โทษครอบงําผูจําตองเสียภาษี ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูเปนโจทกยอมพิจารณาตนดวยตนเองใหดีดวยประการฉะนี้แล ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย ในอธิกรณใด ท่ีภิกษุผูตองอาบัติและภิกษุผูเปนโจทก ยังไมไดพิจารณา 
 ตนดวยตนเองใหดี ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวาจักเปนไปเพ่ือความยืดเยื้อ เพื่อ 
 ความมีวาจาหยาบคาย เพื่อความรายกาจ และภิกษุท้ังหลายจกัอยูไมผาสุก สวน 
 ในอธิกรณใด ท่ีภิกษุผูตองอาบัติและภิกษุผูเปนโจทก พิจารณาตนดวยตนเองใหด ี
 ในอธิกรณนั้น พึงหวังไดวาจักไมเปนไปเพ่ือความยืดเยื้อ จักไมเปนไปเพ่ือความ 
 มีวาจาหยาบคาย จักไมเปนไปเพ่ือความรายกาจ และภิกษุท้ังหลายจักอยูผาสกุ ฯ 
      [๒๖๒] ครั้งน้ันแล พราหมณคนหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถงึกันไป 
 แลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 



 พระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อ 
 แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก พระผูมีพระภาคตรัส 
 ตอบวา ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติไมสม่ําเสมอ คือ ประพฤติ 
 เปนอธรรม สตัวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป จึงเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก ฯ 
      พ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบาง 
 พวกในโลกน้ี เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      ภ. ดูกรพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติสม่ําเสมอ คือ ประพฤติ 
 เปนธรรม สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      พ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศ 
 ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแก 
 ผูหลงทาง หรอืสองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น 
 ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอ 
 ทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวัน 
 นี้เปนตนไป ฯ 
      [๒๖๓] ครั้งน้ันแล พราหมณชานุสโสณีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถงึกันไป 
 แลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 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 
 พวกในโลกน้ี เมื่อแตกกายตายไป เขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย เพราะไมกระทําดวย สัตวบาง 
 พวกในโลกน้ี เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      ชา. ขาพระองคยอม ไมรูท่ัวถึง เนื้อความแหงภาษิต ท่ีทานพระโคดมตรัส 
 แลวโดยยอไดโดยพิสดาร ขอประทานพระวโรกาส ขอทานพระโคดมจงทรงแสดง 
 ธรรม โดยท่ีขาพระองคจะพึงรูท่ัวถึงเน้ือความแหงภาษิตท่ีทานพระโคดมตรัสแลว 
 โดยยอไดโดยพิสดารเถิด ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงต้ังใจใหดี เราจักกลาว 
 พราหมณชานุสโสณีไดทูลสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี- 
 *พระภาคไดตรัสพระพุทธวจนะดังน้ีวา ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี 



 ยอมทําแตกายทุจริต มิไดทํากายสุจริต ยอมทําแตวจีทุจริต มิไดทําวจีสุจริต 
 ยอมทําแตมโนทุจริต มิไดทํามโนสุจริต ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย เพราะ 
 ไมกระทําดวย สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรพราหมณ สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมทําแต 
 กายสุจริต มิไดทํากายทุจริต ยอมทําแตวจีสุจริต มิไดทําวจีทุจริต ยอมทําแต 
 มโนสุจริต มิไดทํามโนทุจริต ดูกรพราหมณ เพราะกระทําดวย เพราะไมกระทํา 
 ดวย สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศ 
 ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอก 
 ทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น 
 ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอ 
 ทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้ 
 เปนตนไป ฯ 
      [๒๖๔] ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เรากลาวกายทุจริต 
 วจีทุจริต มโนทุจริต วาเปนกิจไมควรทําโดยสวนเดียว ทานพระอานนททูลถาม 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ท่ี 
 พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนกิจไมควรทําโดยสวนเดียว โทษอะไรอันผูนั้นพงึ 
 หวังได ฯ 
      พ. ดูกรอานนท เมื่อบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ท่ีเรา 
 กลาววาเปนกิจไมควรทําโดยสวนเดียว โทษอยางนี้ อันผูนัน้พึงหวังได คือ 
 ๑. แมตนก็ติเตียนตนเองได ๒. ผูรูใครครวญแลวยอมติเตียนได ๓. กิตติศัพท 
 ช่ัวยอมกระฉอนไป ๔. เปนคนหลงทํากาละ ๕. เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
      ดูกรอานนท เมื่อบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ท่ีเรากลาววา 
 เปนกิจไมควรทําโดยสวนเดียว โทษอยางนี้อนัผูนั้นพึงหวงัได ดูกรอานนท เรา 
 กลาวกายสุจรติ วจีสุจริต มโนสุจริต วาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลทํากายสุจริต วจีสจุรติ มโน- 
 *สุจริต ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอะไรอัน 
 ผูนั้นพึงหวังได ฯ 
      พ. ดูกรอานนท เมื่อบุคคลทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ท่ีเรา 
 กลาววาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอยางนี้ อันผูนั้นพึงหวังได คือ 



 ๑. แมตนก็ติเตียนตนเองไมได ๒. ผูรูใครครวญแลวยอมสรรเสริญ ๓. กิตติศัพท 
 อันดียอมกระฉอนไป ๔. ไมเปนคนหลงทํากาละ ๕. เมื่อแตกกายตายไป ยอม 
 เขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      ดูกรอานนท เมื่อบุคคลทํากายสุจริต วจีสจุริต มโนสุจริต ท่ีเรากลาว 
 วาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอยางนี้อันผูนั้นพึงหวังได ฯ 
      [๒๖๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละอกุศล อกุศลอันบุคคล 
 อาจละได ถาบุคคลไมอาจละอกุศลได เราไมพึงกลาวอยางนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายจงละอกุศล ดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะอกุศลอันบุคคลอาจละ 
 ได ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละอกุศล 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาอกุศลน้ีอันบุคคลละไดแลว จะพึงเปนไปเพ่ือไมเปน 
 ประโยชน เพื่อทุกขไซร เราไมพึงกลาวอยางนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
 ท้ังหลายจงละอกุศล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะอกุศลอันบุคคลละไดแลว ยอม 
 เปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อความสุข ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางน้ีวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละอกุศล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงยงักุศล 
 ใหเกิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุศลอันบุคคลอาจใหเกิดได ถาบุคคลไมอาจใหเกิดได 
 เราไมพึงกลาวอยางนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงยงักุศลใหเกิด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะกุศลอันบุคคลอาจใหเกิดได ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางน้ีวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงยังกุศลใหเกิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถากุศลน้ีอัน 
 บุคคลใหเกิดแลว จะพึงเปนไปเพ่ือไมเปนประโยชน เพื่อทุกขไซร เราไมพึง 
 กลาวอยางนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงยังกุศลใหเกิด ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็เพราะกุศลอันบุคคลใหเกิดแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อ 
 ความสุข ฉะนั้น เราจึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงยงักุศล 
 ใหเกิด ฯ 
      [๒๖๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 ฟนเฟอนเลือนหายแหงสัทธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ บทพยัญชนะท่ีต้ังไวไมดี ๑ 
 อรรถท่ีนํามาไมดี ๑ แมเนื้อความแหงบทพยัญชนะท่ีต้ังไวไมดี ก็ยอมเปนอนันํามา 
 ไมดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความฟนเฟอน 
 เลือนหายแหงสัทธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ความต้ังม่ัน ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงสทัธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 บทพยัญชนะท่ีต้ังไวดี ๑ อรรถท่ีนํามาดี ๑ แมเนื้อความแหงบทพยัญชนะท่ีต้ังไว 
 ดีแลว ก็ยอมเปนอันนํามาดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ีแล ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความต้ังม่ัน ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม ฯ 
                        จบอธิกรณวรรคท่ี ๒ 
      [๒๖๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน 



 คือ คนท่ีไมเห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ คนท่ีไมรับรองตามธรรม เมื่อผูอื่น 
 แสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บัณฑิต ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนท่ีเห็นโทษโดยความเปนโทษ ๑ คน 
 ท่ีรับรองตามธรรม เมื่อผูอื่นแสดงโทษ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวก 
 นี้แล ฯ 
      [๒๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกน้ียอมกลาวตูตถาคต 
 ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนเจาโทสะซึ่งมีโทษอยูภายใน ๑ คนท่ีเช่ือโดยถือผิด ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกน้ี ยอมกลาวตูตถาคต ฯ 
      [๒๖๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกน้ี ยอมกลาวตูตถาคต 
 ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนท่ีแสดงส่ิงท่ีตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไววา ตถาคต 
 ไดภาษิตไว ไดตรัสไว ๑ คนท่ีแสดงส่ิงท่ีตถาคตภาษิตไว ตรัสไววา ตถาคต 
 มิไดภาษิตไว มิไดตรัสไว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกน้ีแล ยอม 
 กลาวตูตถาคต ดูกรภิกษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกน้ี ยอมไมกลาวตูตถาคต 
 ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนท่ีแสดงส่ิงท่ีตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไววา 
 ตถาคตมิไดภาษิตไว มิไดตรัสไว ๑ คนท่ีแสดงส่ิงท่ีตถาคตภาษิตไว ตรัสไววา 
 ตถาคตภาษิตไว ตรัสไว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกน้ีแล ยอมไม 
 กลาวตูตถาคต ฯ 
      [๒๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกน้ี ยอมกลาวตูตถาคต 
 ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนท่ีแสดงพระสุตตันตะท่ีมีอรรถจะพึงนําไปวา พระ- 
 *สุตตันตะมีอรรถนําไปแลว ๑ คนท่ีแสดงพระสุตตันตะท่ีมีอรรถอันนําไปแลววา 
 พระสุตตันตะมีอรรถท่ีจะพึงนําไป ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกน้ีแล 
 ยอมกลาวตูตถาคต ดูกรภิกษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกน้ี ยอมไมกลาวตูตถาคต 
 ๒ จําพวกเปนไฉน คือ คนท่ีแสดงพระสุตตันตะท่ีมีอรรถจะพึงนําไปวา พระ- 
 สุตตันตะมีอรรถท่ีจะพึงนําไป ๑ คนท่ีแสดงพระสุตตันตะท่ีมีอรรถอันนําไปแลววา 
 พระสุตตันตะมีอรรถอันนําไปแลว ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกน้ีแล 
 ยอมไมกลาวตูตถาคต ฯ 
      [๒๗๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คติ ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตว 
 ดิรัจฉานอยางใดอยางหน่ึง อันผูมีการงานลามกพึงหวังได ดูกรภิกษุท้ังหลาย คติ 
 ๒ อยาง คือเทวดาหรอืมนุษยอยางใดอยางหนึ่ง อันผูมีการงานไมลามกพึงหวัง 
 ได ฯ 
      [๒๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คติ ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตว 
 ดิรัจฉานอยางใดอยางหน่ึง อันคนมิจฉาทิฐิพึงหวังได ดูกรภิกษุท้ังหลาย คติ ๒ 
 อยาง คือ เทวดาหรือมนุษยอยางใดอยางหน่ึง อันคนสัมมาทิฐิพึงหวังได ฯ 
      [๒๗๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฐานะท่ีตอนรับคนทุศีลมี ๒ อยาง คือ 



 นรกหรือกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฐานะท่ีตอนรับคนมีศีล ๒ อยาง 
 คือ มนุษยหรือเทวดา ฯ 
      [๒๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราพิจารณาเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการ 
 จึงเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาเปลี่ยว อํานาจประโยชน ๒ ประการ 
 เปนไฉน คือ เห็นการอยูสบายในปจจุบันของตน ๑ อนุเคราะหหมูชนใน 
 ภายหลัง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการน้ีแล จึง 
 เสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาเปลี่ยว ฯ 
      [๒๗๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวนแหงวิชชา 
 ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสสนา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมถะ 
 ท่ีภิกษุเจริญแลว ยอมเสวยประโยชนอะไร ยอมอบรมจิต จติท่ีอบรมแลว 
 ยอมเสวยประโยชนอะไร ยอมละราคะได วิปสสนาท่ีอบรมแลวยอมเสวย 
 ประโยชนอะไร ยอมอบรมปญญา ปญญาท่ีอบรมแลว ยอมเสวยประโยชนอะไร 
 ยอมละอวิชชาได ฯ 
      [๒๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีเศราหมองดวยราคะ ยอมไมหลุดพน 
 หรือปญญาท่ีเศราหมองดวยอวิชชา ยอมไมเจริญดวยประการฉะน้ีแล ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เพราะสํารอกราคะได จึงช่ือวาเจโตวิมุติ เพราะสํารอกอวิชชาได 
 จึงช่ือวาปญญาวิมุติ ฯ 
                         จบพาลวรรคท่ี ๓ 
      [๒๗๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงภูมอิสัตบุรุษและสัตบุรุษแก 
 เธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุท้ังหลายน้ัน 
 ทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็ภูมิอสัตบุรุษเปนไฉน อสัตบุรุษยอมเปนคนอกตัญูอกตเวที ก็ความเปนคน 
 อกตัญูอกตเวทีนี้ อสัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนคน 
 อกตัญูอกตเวทีนี้ เปนภูมิอสัตบุรุษท้ังส้ิน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนสัตบุรุษ 
 ยอมเปนคนกตัญูกตเวที ก็ความเปนคนกตัญูกตเวทีนี้ สัตบุรุษท้ังหลาย 
 สรรเสริญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนคนกตัญูกตเวทีท้ังหมดนี้เปนภูมิ 
 สัตบุรุษ ฯ 
      [๒๗๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวการกระทําตอบแทนไมไดงายแก 
 ทานท้ัง ๒ ทานท้ัง ๒ คือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุตร 
 พึงประคับประคองมารดาดวยบาขางหน่ึง พึงประคับประคองบิดาดวยบาขางหนึ่ง 
 เขามีอายุ มีชีวิตอยูตลอดรอยป และเขาพึงปฏิบัติทานท้ัง ๒ นั้นดวยการอบกลิ่น 
 การนวด การใหอาบน้ํา และการดัด และทานท้ัง ๒ นั้น พึงถายอุจจาระ 
 ปสสาวะบนบาท้ังสองของเขาน่ันแหละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําอยางนั้น 
 ยังไมช่ือวาอันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 



 อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเปนอิสราธิปตย ในแผนดิน 
 ใหญอันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายน้ี การกระทํากิจอยางนั้น ยังไมช่ือวาอัน 
 บุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
 มารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยง แสดงโลกน้ีแกบุตรท้ังหลาย สวนบุตร 
 คนใดยังมารดาบิดาผูไมมีศรัทธา ใหสมาทานต้ังม่ันในศรัทธาสัมปทา ยังมารดา 
 บิดาผูทุศีล ใหสมาทานต้ังม่ันในศีลสัมปทา ยังมารดาบิดาผูมีความตระหน่ี ให 
 สมาทานต้ังม่ันในจาคสัมปทา ยังมารดาบิดาทรามปญญา ใหสมาทานต้ังม่ันใน 
 ปญญาสัมปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวยเหตุมปีระมาณเทาน้ีแล การกระทําอยางนั้น 
 ยอมช่ือวาอันบุตรน้ันทําแลว และทําตอบแทนแลว แกมารดาบิดา ฯ 
      [๒๗๙] ครั้งน้ันแล พราหมณคนหน่ึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึง 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม 
 มีวาทะวาอยางไร กลาววาอยางไร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ 
 เรามีวาทะวาควรทํา และมีวาทะวาไมควรทํา ฯ 
      พ. ทานพระโคดม มีวาทะวาควรทํา และมีวาทะวาไมควรทําอยางไร ฯ 
      ภ. ดูกรพราหมณ เรากลาววา ไมควรทํากายทุจริต วจีทุจรติ 
 มโนทุจริต เรากลาววา ไมควรทําอกุศลธรรมอันลามกหลายอยาง และเรากลาว 
 วา ควรทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เรากลาววา ควรทํากุศลธรรม 
 หลายอยาง ดูกรพราหมณ เรากลาววาควรทําและกลาววาไมควรทําอยางนี้แล ฯ 
      พ. ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ... ขอทาน 
 พระโคดมจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้ 
 เปนตนไป ฯ 
      [๒๘๐] ครั้งน้ันแล อนาถบิณฑิกคฤหบดี ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
 ไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ในโลกมีทักขิไณยบุคคลก่ี 
 จําพวก และควรใหทานในเขตไหน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรคฤหบดี 
 ในโลกมีทักขิไณยบุคคล ๒ จําพวก คือ พระเสขะ ๑ พระอเสขะ ๑ ดูกร 
 คฤหบดี ในโลกน้ีมีทักขิไณยบุคคล ๒ จําพวกน้ีแล และควรใหทานในเขตน้ี 
      ครั้นพระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดาไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว จึง 
 ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกในภายหลังวา 
            "ในโลกนี้ พระเสขะกับพระอเสขะเปนผูควรแกทักษิณา 
            ของทายกผูบูชาอยู พระเสขะและอเสขะเหลาน้ันเปนผูตรง 
            ท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ นี้เปนเขตบุญของทายก 
            ผูบูชาอยู ทานท่ีใหแลวในเขตน้ีมีผลมาก" ฯ 



      [๒๘๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถีสมัยน้ันแล ทานพระ 
 สารีบุตรอยูท่ีปราสาทของนางวิสาขา มิคารมารดาในบุพพาราม ใกลพระนคร 
 สาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรผูมีอายุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นตอบรบัทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา 
 ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราจักแสดงบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายใน และบุคคลท่ีมี 
 สังโยชนในภายนอก ทานท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลาน้ัน 
 ตอบรับทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย 
 ก็บุคคลท่ีมีสังโยชนในภายในเปนไฉน ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล 
 สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยใน 
 โทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เมื่อแตกกายตายไป 
 ภิกษุนั้นยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหนึ่ง ครั้นจุติจากอัตภาพน้ันแลว เปนอนาคามี 
 กลับมาสูความเปนผูเชนนี้ นี้เรียกวาบุคคลผูมีสังโยชนในภายใน เปนอนาคามี 
 กลับมาสูความเปนผูเชนนี้ ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็บุคคลผูมีสังโยชนในภายนอกเปนไฉน ภิกษุใน 
 พระธรรมวินยันี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวในพระปาติโมกขสังวร ถงึพรอมดวย 
 อาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใน 
 สิกขาบทท้ังหลาย ภิกษุนั้นยอมบรรลุเจโตวมิุติอันสงบอยางใดอยางหน่ึง เมื่อแตก 
 กายตายไป ยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหนึ่ง ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว เปน 
 อนาคามีไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ นี้เรียกวา บุคคลผูมีสังโยชนในภายนอก 
 เปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ ฯ 
      ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมแลวใน 
 ปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียง 
 เล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ภิกษุนั้นยอมปฏิบัติเพื่อความ 
 หนาย เพื่อคลาย เพื่อความดับกามท้ังหลาย ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อ 
 คลาย เพื่อความดับภพท้ังหลาย ยอมปฏิบัติเพื่อสิ้นตัณหา เพื่อสิ้นความโลภ 
 ภิกษุนั้นเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหนึ่ง ครั้นจุติจากอัตภาพ 
 นั้นแลว เปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้ ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวา บุคคลมีสังโยชนในภายนอก เปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนผู 
 เชนนี้ ฯ 
      ครั้งน้ันแล เทวดาท่ีมีจิตเสมอกันมากองคเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้น 
 แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตรน่ัน 
 กําลังเทศนาถึงบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายใน และบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายนอก 



 แกภิกษุท้ังหลาย อยูท่ีปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ บริษัทราเริง ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงทรง 
 พระกรุณา เสด็จไปหาทานพระสารีบุตรจนถึงท่ีอยูเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับคํา 
 อาราธนาดวยดษุณีภาพ ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคทรงหายจากพระเชตวันวหิาร 
 ไปปรากฏเฉพาะหนาทานพระสารีบุตร ท่ีปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาใน 
 บุพพาราม เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคูหรือคูแขนท่ีเหยียดฉะน้ัน พระผูมี- 
 *พระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว แมทานพระสารีบุตรก็ไดถวายบังคมพระ 
 ผูมีพระภาค แลวนั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัส 
 กะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เทวดาท่ีมีจิตเสมอกันมากองคเขาไปหาเรา 
 จนถึงท่ีอยู ไหวเราแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวบอกวา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ทานพระสารีบุตรกําลังเทศนาถึงบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายใน 
 และบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายนอก แกภิกษุท้ังหลาย อยูท่ีปราสาทของนาง 
 วิสาขามิคารมารดาในบุพพาราม ขาแตพระองคผูเจริญ บริษัทราเริง ขอประทาน 
 พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาเสด็จไปหาทานพระสารีบุตรจนถึง 
 ท่ีอยูเถิด ดูกรสารีบุตร ก็เทวดาเหลาน้ันยืนอยูในโอกาสแมเทาปลายเหล็กแหลม 
 จดลง ๑๐ องคบาง ๒๐ องคบาง ๓๐ องคบาง ๔๐ องคบาง ๕๐ องคบาง ๖๐ 
 องคบาง แตก็ไมเบียดกันและกัน ดูกรสารีบุตร ก็เธอพึงมีความคิดอยางนี้วา 
 จิตอยางนั้น ซึ่งเปนเหตุใหเทวดาเหลาน้ันยืนอยูไดในโอกาสแมเทาปลายเหล็ก 
 แหลมจดลง ๑๐ องคบาง ... ๖๐ องคบาง เปนจิตอันเทวดาเหลาน้ันอบรมแลว 
 ในภพนั้นแนนอน ดูกรสารีบุตร ก็ขอนั้นเธอไมควรเห็นเชนนี้ ดูกรสารีบุตร 
 ก็จิตอยางนั้น ซึ่งเปนเหตุใหเทวดาเหลาน้ันยืนอยูไดในโอกาสแมเทาปลายเหล็ก 
 แหลมจดลง ๑๐ องคบาง ฯลฯ แตก็ไมเบียดกันและกัน เทวดาเหลาน้ันไดอบรม 
 แลวในศาสนาน้ีเอง เพราะฉะนั้นแหละสารีบุตร เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จักเปน 
 ผูมีอินทรียสงบ มีใจระงับอยู เธอควรศึกษาเชนนี้แหละ สารีบุตร กายกรรม 
 วจีกรรม มโนกรรมของผูมีอนิทรียสงบ มีใจระงับ จักสงบระงับ เพราะฉะน้ัน 
 แหละ สารีบุตร เธอพึงศึกษาวา จักนํากายและจิตท่ีสงบระงับแลวเทาน้ันเขาไป 
 ในพรหมจารีท้ังหลาย ดูกรสารีบุตร เธอควรศึกษาเชนนี้แหละ ดูกรสารีบุตร 
 พวกอัญญเดียรถียปริพาชกท่ีไมไดฟงธรรมบรรยายนี้ ไดพากันฉิบหายเสียแลว ฯ 
      [๒๘๒] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยูท่ีฝงแมน้ํากัททมทหะ 
 ใกลพระนครวรรณะ ครั้งน้ันแล พราหมณอารามทัณฑะไดเขาไปหาทานพระมหา- 
 *ท่ีกัจจานะถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ ครั้นผานการปราศรัยพอให 
 ระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 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 ท่ีกาวลวงการ 
 เวียนเขาไปหากามราคะ การตกอยูในอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกาม- 
 *ราคะ การถูกกามราคะกลุมรุม และการถูกกามราคะทวมทับนี้ และกาวลวงการ 
 เวียนเขาไปหาทิฐิราคะ การตกอยูในอํานาจทิฐิราคะ การกําหนัดยินดีในทิฐิราคะ 
 การถูกทิฐิราคะกลุมรุม และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้เสียได ฯ 
      มหา. ดูกรพราหมณ ในโลก มีทานท่ีกาวลวงการเวียนเขาไปหากาม- 
 *ราคะ การตกอยูในอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกามราคะ การถูกกาม- 
 *ราคะกลุมรุม และการถูกกามราคะทวมทับนี้เสียได และกาวลวงความเวยีนเขาไป 
 หาทิฐิราคะ การตกอยูในอํานาจทิฐิราคะ การกําหนัดยินดีในทิฐิราคะ การถูกทิฐิ- 
 *ราคะกลุมรุม และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้ ฯ 
      อา. ดูกรทานกัจจานะ ใครในโลกเปนผูกาวลวงการเวยีนเขาไปหากาม- 
 *ราคะ ... และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้ ฯ 
      มหา. ดูกรพราหมณ ในชนบทดานทิศบูรพา มีพระนครช่ือวาสาวัตถ ี
 ณ พระนครสาวัตถีนั้นทุกวันนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค 
 นั้นกําลังประทับอยู ดูกรพราหมณ ก็พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงกาวลวง 
 การเวียนเขาไปหากามราคะ ... และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้ดวย 
      เมื่อทานพระมหากัจจานะตอบอยางนี้แลว พราหมณอารามทัณฑะลุกจาก 
 ท่ีนั่ง หมผาเฉวียงบาขางหน่ึงแลว คุกมณฑลเขาขางขวาลงบนแผนดิน ประนม 
 อัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยูแลวเปลงอุทาน ๓ ครั้งวา ขอนอบนอม 
 แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมี- 
 *พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาค 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ผูกาวลวงการเวียนเขาไปหากามราคะ การ 
 ตกอยูในอํานาจกามราคะ การกําหนัดยินดีในกามราคะ การถูกกามราคะกลุมรุม 
 และการถูกกามราคะทวมทับนี้แลว กับท้ังไดกาวลวงการเวยีนเขาไปหาทิฐิราคะ 
 การตกอยูในอาํนาจทิฐิราคะ การกําหนัดยินดีในทิฐิราคะ การถูกทิฐิราคะกลุมรุม 
 และการถูกทิฐิราคะทวมทับนี้ดวย ขาแตทานกัจจานะ ภาษิตของทานแจมแจงนัก 



 ขาแตทานกัจจานะ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ทานกัจจานะประกาศธรรมโดย 
 อเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลง 
 ทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวาคนมีจักษุจักเห็นรปู ฉะนั้น ขาแตทาน 
 กัจจานะ ขาพเจาน้ี ขอถึงพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น กับท้ังพระธรรมและ 
 พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานกัจจานะจงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึง 
 สรณะตลอดชีวิตจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
      [๒๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยูท่ีปาคุนทาวัน ใกลเมือง 
 มธุรา ครั้งน้ันแล พราหมณกัณฑรายนะเขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงท่ีอยู ได 
 ปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดถามวา ดูกรทานกัจจานะ ขาพเจาได 
 ฟงมาดังน้ีวา ทานสมณะกัจจานะหาอภิวาท ลุกข้ึนตอนรับพวกพราหมณท่ีชรา 
 แกเฒาลวงกาลผานวัย หรอืเช้ือเชิญดวยอาสนะไม ดูกรทานกัจจานะ ขาวท่ีได 
 ฟงมานั้นจริงแท เพราะทานกัจจานะหาอภิวาท ลุกข้ึนตอนรับพวกพราหมณท่ีชรา 
 แกเฒาลวงกาลผานวัย หรอืเช้ือเชิญดวยอาสนะไม ดูกรทานกัจจานะ การ 
 กระทําเชนนี้นั้นเปนการไมสมควรแท ฯ 
      ทานมหากัจจานะตอบวา ดูกรพราหมณ ภูมิคนแกและภูมิเด็ก ท่ี 
 พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงรูทรงเห็นพระองคนั้นตรัสไวมีอยู 
 ดูกรพราหมณ ถึงแมจะเปนคนแกมีอายุ ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ป แตกําเนิด 
 ก็ดี แตเขายังบริโภคกาม อยูในทามกลางกาม ถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผา 
 ถูกกามวิตกเค้ียวกินอยู ยังเปนผูขวนขวายเพื่อแสวงหากาม เขาก็ยอมถึงการนับ 
 วาเปนพาล ไมใชเถระโดยแท ดูกรพราหมณ ถึงแมวาจะเปนเด็กยังเปนหนุม 
 มีผมดําสนิท ประกอบดวยความเปนหนุมอันเจริญ ยังต้ังอยูในปฐมวัย แตเขาไม 
 บริโภคกาม ไมอยูในทามกลางกาม ไมถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผา ไมถูก 
 กามวิตกเค้ียวกิน ไมขวนขวายเพื่อแสวงหากาม เขาก็ยอมถึงการนับวาเปนบัณฑิต 
 เปนเถระแนแททีเดียวแล 
      ทราบวา เมื่อทานพระมหากัจจานะกลาวอยางนี้แลว พราหมณกัณฑรายนะ 
 ไดลุกจากท่ีนั่งแลวหมผาเฉวยีงบาขางหน่ึง ไหวเทาของภิกษุท่ีหนุมดวยเศียรเกลา 
 กลาววา พระผูเปนเจาแก ต้ังอยูแลวในภูมิคนแก เรายังเด็ก ต้ังอยูในภูมิเด็ก 
 ขาแตทานกัจจานะ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทานกัจจานะ ภาษิต 
 ของทานแจมแจงนัก ทานพระกัจจานะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบ 
 เหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสอง 
 ประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตทานกัจจานะ 
 ขาพเจาน้ี ขอถึงพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น กับท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆ 
 เปนสรณะ ขอทานพระกัจจานะจงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต 



 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
      [๒๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด พวกโจรมีกําลัง สมัยน้ันพระเจา- 
 *แผนดินยอมถอยกําลัง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในสมัยเชนนั้น พระเจาแผนดินยอม 
 ไมสะดวกท่ีจะเสด็จผานไป เสด็จออกไป หรอืจะออกคําส่ังไปยังชนบทชายแดน 
 ในสมัยเชนนั้น แมพวกพราหมณและคฤหบดีก็ไมสะดวกท่ีจะผานไป จะออกไป 
 หรือเพ่ือตรวจตราการงานภายนอก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด 
 พวกภิกษุเลวทรามมีกําลัง สมัยน้ัน พวกภิกษุท่ีมีศีลเปนท่ีรักยอมถอยกําลัง 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในสมัยเชนนั้น ภิกษุพวกที่มีศีลเปนท่ีรัก เปนผูนิ่งเงียบ 
 ทีเดียว นั่งในทามกลางสงฆ หรือคบชนบทชายแดน ขอนี้นั้นยอมเปนไปเพ่ือ 
 มิใชประโยชนของชนมาก เพื่อมิใชสุขของชนมาก เพื่อความฉิบหาย เพื่อ 
 มิใชประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สมัยใด พระเจาแผนดินมีกําลัง สมัยน้ัน พวกโจรยอมถอยกําลัง 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในสมัยเชนนั้น พระเจาแผนดินยอมสะดวกท่ีจะเสด็จผานไป 
 เสด็จออกไป หรือท่ีจะออกคําส่ังไปยังชนบทชายแดน ในสมัยเชนนั้น แม 
 พวกพราหมณและคฤหบดียอมสะดวกท่ีจะไป ออกไป หรือตรวจการงานภายนอก 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด พวกภิกษุท่ีมีศีลเปนท่ีรัก มีกําลัง 
 สมัยน้ัน พวกภกิษุท่ีเลวทราม ยอมถอยกําลัง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในสมัยเชนนั้น 
 พวกภิกษุท่ีเลวทราม เปนผูนิ่งเงียบทีเดียว นั่งในทามกลางสงฆ หรือออกไป 
 ทางใดทางหน่ึง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนของชนมาก 
 เพื่อสุขของชนมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลูแกชนเปนอันมาก เพื่อความ 
 สุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
      [๒๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมสรรเสรญิความปฏิบัติผิดของคน ๒ 
 จําพวก คือ คฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถหรือบรรพชิต 
 ปฏิบัติผิดแลว ยอมไมยังกุศลธรรมท่ีนําออกใหสําเร็จก็ได เพราะการปฏิบัติผิด 
 เปนเหตุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราสรรเสริญความปฏิบัติชอบของคน ๒ จําพวก คือ 
 คฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถหรอืบรรพชิตปฏิบัติชอบแลว 
 ยอมยังกุศลธรรมท่ีนําออกใหสําเร็จได เพราะการปฏิบัติชอบเปนเหตุ ฯ 
      [๒๘๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีหามอรรถและธรรมโดยสูตรซ่ึง 
 ตนเรียนไวไมดี ดวยพยัญชนะปฏิรูปนั้น ช่ือวาปฏิบัติแลวเพื่อมิใชประโยชนของ 
 ชนมาก เพื่อมิใชสุขของชนมาก เพื่อความฉิบหาย เพื่อมิใชประโยชนแกชน 
 เปนอันมาก เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย อนึ่ง ภิกษุพวกนั้นยังจะ 
 ประสพบาปเปนอันมาก และท้ังช่ือวาทําสัทธรรมนี้ใหอันตรธานไปอีกดวย ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพวกท่ีอนโุลมอรรถและธรรม โดยสูตรซึ่งตนเรียนไวด ีดวย 
 พยัญชนะปฏิรูปนั้น ช่ือวาปฏิบัติแลวเพื่อประโยชนของชนมาก เพื่อความสุขของ 



 ชนมาก เพื่อประโยชน เพื่อเก้ือกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดา 
 และมนุษยท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภิกษุพวกนั้นยังประสพบุญเปนอัน 
 มาก ท้ังช่ือวาดํารงสัทธรรมนีไ้วอีกดวย ฯ 
                        จบสมจิตตวรรคท่ี ๔ 
      [๒๘๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน คือ 
 บริษัทต้ืน ๑ บริษัทลึก ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทต้ืนเปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีภิกษุฟุงซานเชิดตัว มีจิตกวัดแกวง ปากกลา 
 พูดจาอื้อฉาว หลงลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมต้ังมั่น คิดจะสึก ไมสํารวม 
 อินทรีย บริษัทเชนนี้เรียกวาบริษัทต้ืน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทลึกเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีภิกษุไมฟุงซาน ไมเชิดตัว มีจิต 
 ไมกวัดแกวง ปากไมกลา ไมพูดจาอื้อฉาว ดาํรงสติมั่น มีสัมปชัญญะ มีใจ 
 ต้ังม่ัน มีจิตเปนเอกัคคตา สํารวมอินทรีย บรษัิทเชนนี้ เรียกวาบริษัทลึก ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ีแล บรรดาบริษัท ๒ จําพวกน้ี บริษัทลึกเปนเลิศ ฯ 
      [๒๘๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน คือ 
 บริษัทท่ีแยกออกเปนพวก ๑ บริษัทท่ีสามัคคีกัน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ี 
 แยกออกเปนพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มภีิกษุ 
 หมายม่ันทะเลาะวิวาทกัน ตางเอาหอก คือปากท่ิมแทงกันและกันอยู บริษัทเชนนี้ 
 เรียกวาบริษัทท่ีแยกกันเปนพวก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีสามัคคีกันเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีภิกษุพรอมเพรียงกัน ช่ืนชมกัน 
 ไมวิวาทกัน เปนเหมือนนํ้านมกับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาเปนท่ีรักอยู 
 บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทท่ีสามัคคีกัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ี 
 แล บรรดาบริษัท ๒ จําพวกน้ี บริษัทท่ีสามัคคีกันเปนเลิศ ฯ 
      [๒๘๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน คือ 
 บริษัทท่ีไมมีอัครบุคคล ๑ บริษัทท่ีมีอัครบุคคล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีไม 
 มีอัครบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีพวกภิกษุ 
 เถระเปนคนมักมาก เปนคนยอหยอน เปนหวัหนาในการกาวไปสูทางตํ่า ทอดท้ิง 
 ธุระในปวิเวก ไมปรารภความเพียรเพื่อถงึธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมได 
 บรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง ประชุมชนภายหลังตางถอืเอา 
 ภิกษุเถระเหลานั้นเปนตัวอยาง ถึงประชุมชนน้ันก็เปนผูมักมาก ยอหยอน เปน 
 หัวหนาในการกาวไปสูทางตํ่า ทอดท้ิงธุระในปวิเวก ไมปรารภความเพียรเพือ่ 
 ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลธุรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไม 
 ไดทําใหแจง ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทไมมีอัครบุคคล 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีมีอัครบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท 
 ใดในธรรมวินัยนี้ มีพวกภิกษุเถระเปนคนไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดท้ิงธุระ 



 ในการกาวไปสูทางตํ่า เปนหัวหนาในปวิเวก ปรารภความเพียรเพื่อถงึธรรมที่ยัง 
 ไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมไดทําให 
 แจง ประชุมชนภายหลังตางถอืเอาภิกษุเถระเหลาน้ันเปนตัวอยาง ถึงประชุมชนน้ัน 
 ก็เปนผูไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดท้ิงธุระในการกาวไปสูทางตํ่า เปนหัวหนา 
 ในปวิเวก ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียงัไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมได 
 บรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท 
 เชนนี้ เรียกวาบริษัทมีอัครบุคคล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ีแล 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกน้ี บริษัทท่ีมีอัครบุคคลเปนเลิศ ฯ 
      [๒๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน คือ 
 บริษัทท่ีมิใชอริยะ ๑ บริษัทท่ีเปนอริยะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีมิใช 
 อริยะเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ไมรูชัดตาม 
 เปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความ 
 ดับทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทท่ีมิใชอริยะ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีเปนอริยะเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในบริษัทใดใน 
 ธรรมวินยันี้ รูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข 
 นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทเชนนี้เรียกวา บรษัิทท่ี 
 เปนอริยะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดา 
 บริษัท ๒ จําพวกน้ี บริษัทท่ีเปนอริยะเปนเลิศ ฯ 
      [๒๙๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน คือ 
 บริษัทหยากเยื่อ ๑ บริษัทใสสะอาด ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทหยากเยื่อเปน 
 ไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ยอมถึงฉันทาคติ 
 โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัท 
 หยากเยื่อ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทใสสะอาดเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินยันี้ ยอมไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทเชนนี้ เรียกวาบริษัทใสสะอาด ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บริษัท ๒ จําพวกน้ีแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกน้ี บริษัทใส 
 สะอาดเปนเลิศ ฯ 
      [๒๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน คือ 
 บริษัทท่ีดื้อดานไมไดรับการสอบถามแนะนํา ๑ บริษัทท่ีไดรับการสอบถามแนะนํา 
 ไมดื้อดาน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีดื้อดานไมไดรับการสอบถามแนะนํา 
 เปนไฉน ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ เมือ่ผูอื่นกลาวพระสูตรท่ีตถาคตภาษิต 
 ไวซึ่งลึกล้ํา มีอรรถอันลึกล้ํา เปนโลกุตระ ปฏิสังยุตดวยสุญญตธรรม ไม 
 ต้ังใจฟงใหดี ไมเงี่ยหูลงสดับ ไมเขาไปต้ังจิตไวเพื่อจะรูท่ัวถงึ อนึ่ง ภิกษุเหลา 
 นั้นไมเขาใจธรรมท่ีตนควรเลาเรียนทองข้ึนใจ แตเมื่อผูอื่นกลาวพระสูตรท่ีกวีได 



 รจนาไว เปนคํากวี มีอักษรวจิติร มีพยัญชนะวิจิตร มีในภายนอก ซึ่งสาวก 
 ไดภาษิตไว ยอมต้ังใจฟงเปนอยางดี เงี่ยหูลงสดับ เขาไปตั้งจิตไวเพื่อจะรูท่ัวถึง 
 อนึ่ง ภิกษุเหลานั้นยอมเขาใจธรรมท่ีตนควรเลาเรียน ทองข้ึนใจ ภิกษุเหลานั้น 
 เรียนธรรมนั้นแลว ไมสอบสวน ไมเท่ียวไตถามกันและกันวา พยัญชนะน้ี 
 อยางไร อรรถแหงภาษิตน้ีเปนไฉน ภิกษุเหลานั้นไมเปดเผยอรรถท่ีลี้ลับ ไม 
 ทําอรรถท่ีลึกซึง้ใหต้ืน และไมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนท่ีต้ังแหงความสงสัย 
 หลายอยางเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทนี้เรียกวาบริษัทดื้อดานไมไดรับการ 
 สอบถามแนะนํา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีไดรับการสอบถามแนะนําไมดื้อ 
 ดานเปนไฉน ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ เมื่อผูอื่นกลาวพระสูตรท่ีกวรีจนาไว 
 เปนคํากวี มีอักษรวิจิตร มีพยญัชนะวิจิตร มีในภายนอก เปนสาวก- 
 *ภาษิต ไมต้ังใจฟงดวยดี ไมเงีย่หูลงสดับ ไมเขาไปต้ังจิตไวเพื่อจะรูท่ัวถึง 
 อนึ่ง ภิกษุเหลานั้นไมเขาใจธรรมท่ีตนควรเลาเรียน ทองข้ึนใจ แตวา เมื่อผูอืน่ 
 กลาวพระสูตรท่ีตถาคตภาษิตไว ซึ่งลึกล้ํา มีอรรถลึกล้ํา เปนโลกุตระปฏิสังยุต 
 ดวยสุญญตธรรม ยอมต้ังใจฟงเปนอยางดี เงีย่หูลงสดับ เขาไปต้ังจิตเพ่ือจะรู 
 ท่ัวถึง และภิกษุเหลานั้นยอมเขาใจธรรมท่ีตนควรเลาเรียน ทองข้ึนใจ ภิกษุ 
 เหลานั้นเรียนธรรมนั้นแลว ยอมสอบสวนเท่ียวไตถามกันและกันวา พยัญชนะน้ี 
 อยางไร อรรถแหงภาษิตน้ีเปนไฉน ภิกษุเหลานั้นยอมเปดเผยอรรถท่ีลี้ลับ ทํา 
 อรรถท่ีลึกซึง้ใหต้ืน และบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนท่ีต้ังแหงความสงสัย 
 หลายอยางเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูไดรับการสอบถาม 
 แนะนํา ไมดื้อดาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกเหลาน้ีแล ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกน้ี บริษัทท่ีไดรับการสอบถามแนะนํา ไมดื้อ 
 ดาน เปนเลิศ ฯ 
      [๒๙๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน คือ 
 บริษัทท่ีหนักในอามิส ไมหนักในสัทธรรม ๑ บริษัทท่ีหนักในสัทธรรม ไมหนัก 
 ในอามิส ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีหนักในอามิส ไมหนักในสัทธรรม 
 เปนไฉน ภิกษุบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ตางสรรเสริญคุณของกันและกันตอหนา 
 คฤหัสถผูนุงหมผาขาววา ภิกษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต รปูโนนเปนปญญาวิมุต 
 รูปโนนเปนกายสักขี รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ รูปโนนเปนสัทธาวิมุต รูปโนน 
 เปนธรรมานุสารี รูปโนนเปนสัทธานุสารี รูปโนนมีศีล มีกัลยาณธรรม รูปโนน 
 ทุศีล มีธรรมเลวทราม เธอตางไดลาภดวยเหตุนั้น ครั้นไดแลว ตางก็กําหนัด 
 ยินดี หมกมุน ไมเห็นโทษ ไรปญญาเปนเหตุออกไปจากภพบริโภคอยู ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูหนักในอามิส ไมหนักในสัทธรรม ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีหนักในสัทธรรม ไมหนักในอามิสเปนไฉน ภิกษุใน 
 บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ตางไมพูดสรรเสริญคุณของกันและกัน ตอหนาคฤหัสถ 



 ผูนุงหมผาขาววา ภิกษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต รูปโนนเปนปญญาวิมุต รูปโนน 
 เปนกายสักขี รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ รูปโนนเปนสัทธาวิมุต รูปโนน 
 เปนธรรมานุสารี เปนสัทธานุสารี รูปโนนมศีีล มีกัลยาณธรรม รูปโนนทุศีล 
 มีธรรมเลวทราม เธอตางไดลาภดวยเหตุนั้น ครั้นไดแลวก็ไมกําหนัด ไมยินดี 
 ไมหมกมุน มักเห็นโทษ มีปญญาเปนเหตุออกไปจากภพบริโภคอยู ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูหนักในสัทธรรม ไมหนกัในอามิส ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกน้ี 
 บริษัทท่ีหนักในสัทธรรม ไมหนักในอามิสเปนเลิศ ฯ 
      [๒๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน คือ 
 บริษัทไมเรียบรอย ๑ บริษัทเรยีบรอย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทไมเรียบรอย 
 เปนไฉน ในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ กรรมฝายอธรรมเปนไป กรรมฝายธรรมไม 
 เปนไป กรรมท่ีไมเปนวินัยเปนไป กรรมท่ีเปนวินัยไมเปนไป กรรมฝายอธรรม 
 รุงเรือง กรรมฝายธรรมไมรุงเรือง กรรมท่ีไมเปนวินัยรุงเรือง กรรมท่ีเปนวนิัยไม 
 รุงเรือง ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทไมเรียบรอย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เพราะบริษัทเปนผูไมเรียบรอย กรรมฝายอธรรมจึงเปนไป กรรมฝายธรรมจึงไม 
 เปนไป กรรมท่ีไมเปนวินัยจึงเปนไป กรรมท่ีเปนวินัยจึงไมเปนไป กรรมฝาย 
 อธรรมจึงรุงเรอืง กรรมท่ีเปนธรรมจงึไมรุงเรอืง กรรมท่ีไมเปนวินัยจึงรุงเรอืง 
 กรรมท่ีเปนวินัยจึงไมรุงเรอืง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทเรียบรอยเปนไฉน ใน 
 บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ กรรมฝายธรรมเปนไป กรรมฝายอธรรมไมเปนไป กรรม 
 ท่ีเปนวินัยเปนไป กรรมท่ีไมเปนวินัยไมเปนไป กรรมฝายธรรมรุงเรอืง กรรม 
 ฝายอธรรมไมรุงเรอืง กรรมท่ีเปนวินัยรุงเรือง กรรมท่ีไมเปนวินัยไมรุงเรอืง 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทเรียบรอย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะ 
 บริษัทเรียบรอย กรรมฝายธรรมจึงเปนไป กรรมฝายอธรรมจึงไมเปนไป กรรมท่ี 
 เปนวินัยจึงเปนไป กรรมท่ีไมเปนวินัยจึงไมเปนไป กรรมฝายธรรมจงึรุงเรอืง 
 กรรมฝายอธรรมจึงไมรุงเรอืง กรรมท่ีเปนวินัยจึงรุงเรอืง กรรมท่ีไมเปนวินัยจึงไม 
 รุงเรือง ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดา 
 บริษัท ๒ จําพวกน้ี บริษัทท่ีเรียบรอยเปนเลิศ ฯ 
      [๒๙๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ บริษัทท่ีไรธรรม ๑ บริษัทท่ีประกอบดวยธรรม ๑ ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 บริษัท ๒ จําพวกน้ีแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกน้ี บริษัทท่ี 
 ประกอบดวยธรรมเปนเลิศ ฯ 
      [๒๙๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ อธรรมวาทีบริษัท ๑ ธรรมวาทีบริษัท ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อธรรมวาที 
 บริษัทเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ภิกษุท้ังหลายยึด 



 ถืออธิกรณ เปนธรรมหรือไมเปนธรรมก็ตาม ภิกษุเหลานั้น ครั้นยึดถอือธิกรณ 
 นั้นแลว ไมยังกันและกันใหยินยอม ไมเขาถึงความตกลงกัน ไมยังกันและกัน 
 ใหเพงโทษตน และไมเขาถึงการเพงโทษตน ภิกษุเหลานั้นมกีารไมตกลงกันเปน 
 กําลัง มีการไมเพงโทษตนเปนกําลัง คิดไมสละคืน ยึดมั่นอธิกรณนั้นแหละดวย 
 กําลัง ดวยรูปคลํา แลวกลาววา "คําน้ีเทาน้ันจริง คําอื่นเปลา" ดังน้ี ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย บริษัทนี้เรียกวา "อธรรมวาทีบริษัท" ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมวาทีบริษัทเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ใน 
 บริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ภิกษุท้ังหลายยึดถืออธิกรณ เปนธรรมหรอืไมเปนธรรม 
 ก็ตาม ภิกษุเหลานั้นครั้นยึดถอือธิกรณนั้นแลว ยังกันและกันใหยินยอม เขาถึง 
 ความตกลงกัน ยังกันและกันใหเพงโทษ เขาถึงการเพงโทษตน ภิกษุเหลานั้นมี 
 ความตกลงกันเปนกําลัง มีการเพงโทษตนเปนกําลัง คิดสละคืน ไมยึดมั่น 
 อธิกรณนั้นดวยกําลัง ดวยการลูบคลํา แลวกลาววา "คําน้ีเทาน้ันจริง คําอื่นเปลา" 
 ดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัทนี้เรียกวา "ธรรมวาทีบริษัท" ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บริษัท ๒ จําพวกน้ีแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาบริษัท ๒ จําพวกน้ี ธรรมวาที 
 บริษัทเปนเลิศ ฯ 
                         จบปริสวรรคท่ี ๕ 
                         จบปฐมปณณาสก 
                       -------------- 
                          ทุติยปณณาสก 
      [๒๙๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ี เมื่อเกิดข้ึนในโลก 
 ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนเกื้อกูลของชนมาก เพื่อสุขของชนมาก เพื่อประโยชน 
 เพื่อเก้ือกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ๒ จํา 
 พวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีแล เมื่อเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพื่อ 
 ประโยชนเกื้อกูลของชนมาก เพื่อสุขของชนมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลูแก 
 ชนเปนอันมาก เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
      [๒๙๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ี เมื่อเกิดข้ึนในโลก 
 ยอมเกิดข้ึนเปนอัจฉรยิมนุษย ๒ จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีแล 
 เมื่อเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเปนอัจฉริยมนุษย ฯ 
      [๒๙๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กาลกิริยาของบุคคล ๒ จําพวกน้ี เปนความ 
 เดือดรอนแกชนเปนอันมาก กาลกิริยาของบุคคล ๒ จําพวกเปนไฉน คือ ของ 
 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ ของพระเจาจักพรรดิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 กาลกิริยาของบุคคล ๒ จําพวกน้ีแล เปนความเดือดรอนแกชนเปนอันมาก ฯ 



      [๓๐๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถปูารหบุคคล ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปน 
 ไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ถูปารหบุคคล ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๐๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระพุทธเจา ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปน 
 ไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกพุทธเจา ๑ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย พระพุทธเจา ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๐๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ๒ จําพวกน้ี เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ๒ จํา 
 พวกเปนไฉน คือ พระภิกษุขีณาสพ ๑ ชางอาชาไนย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ๒ จําพวกน้ีแล เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ฯ 
      [๓๐๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ๒ จําพวกน้ี เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ๒ จํา 
 พวกเปนไฉน คือ พระภิกษุขีณาสพ ๑ มาอาชาไนย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ๒ จําพวกน้ีแล เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ฯ 
      [๓๐๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ๒ จําพวกน้ี เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ๒ จํา 
 พวกเปนไฉน คือ พระภิกษุขีณาสพ ๑ สีหมฤคราช ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ๒ จําพวกน้ีแล เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ฯ 
      [๓๐๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กินนรเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการน้ี 
 จึงไมพูดภาษามนุษย อํานาจประโยชน ๒ ประการเปนไฉน คือ เราอยาพูดเท็จ ๑ 
 เราอยาพูดตูผูอืน่ดวยคําไมจริง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กินนรเหน็อํานาจประโยชน 
 ๒ ประการน้ีแล จึงไมพูดภาษามนุษย ฯ 
      [๓๐๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามไมอิ่ม ไมระอาตอธรรม ๒ ประการ 
 ทํากาลกิริยา ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ การเสพเมถุนธรรม ๑ การคลอด 
 บุตร ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามไมอิ่ม ไมระอาตอธรรม ๒ ประการน้ีแล 
 ทํากาลกิริยา ฯ 
      [๓๐๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงการอยูรวมของอสัตบุรุษ ๑ 
 การอยูรวมของสัตบุรุษ ๑ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เรา 
 จักกลาว ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็การอยูรวมของอสัตบุรุษเปนอยางไร และอสัตบุรุษยอมอยูรวม 
 อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุท่ีเปนเถระในธรรมวินัยนี้ ยอมคิดเชนนี้วา ถึง 
 ภิกษุท่ีเปนเถระก็ไมควรวากลาวเรา ถึงภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะก็ไมควรวากลาวเรา ถึง 
 ภิกษุท่ีเปนนวกะก็ไมควรวากลาวเรา แมเรากไ็มพึงวากลาวภกิษุท่ีเปนเถระ ภิกษุ 
 ท่ีเปนมัชฌิมะ ภิกษุท่ีเปนนวกะ ถาแมภิกษุท่ีเปนเถระจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึง 
 ปราถนาส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ไมใชปรารถนาสิ่งท่ีเปนประโยชนวากลาวเรา เรา 
 พึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังน้ี แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง เราแมเห็นอยู 
 ก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา แมหากภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ก็ 



 พึงปรารถนาแตสิ่งท่ีไมเปนประโยชน ไมใชปรารถนาสิ่งท่ีเปนประโยชนวากลาว 
 เรา เราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังน้ี แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง แมเรา 
 เห็นอยู ก็ไมพงึทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุท่ีเปนนวกะ จะพึงวากลาวเรา 
 ไซร ก็พึงปรารถนาแตสิ่งท่ีไมเปนประโยชน ไมใชปรารถนาสิ่งท่ีเปนประโยชนวา 
 กลาวเรา เราพงึพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังน้ี แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง เราแมจะ 
 เห็นอยู ก็ไมพงึทําตามถอยคําของเขา แมภิกษุท่ีมัชฌิมะก็คิดอยางนี้ ฯลฯ แมภิกษุท่ี 
 นวกะก็คิดเชนนี้วา ถึงภิกษุท่ีเปนเถระก็ไมควรวากลาวเรา ถึงภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะก็ไม 
 ควรวากลาวเรา ถึงภิกษุท่ีเปนนวกะก็ไมควรวากลาวเรา แมเราก็ไมพึงวากลาวภิกษุท่ี 
 เปนเถระ ภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะ ภิกษุท่ีเปนนวกะ ถาแมภิกษุท่ีเปนเถระจะพึงวากลาวเรา 
 ไซร ก็พึงปรารถนาส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ไมปรารถนาสิ่งท่ีเปนประโยชนวากลาวเรา 
 เราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังน้ี แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง เราแมจะเห็นอยูก ็
 ไมพึงทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ... ถาแม 
 ภิกษุท่ีเปนนวกะจะพึงวากลาวเราไซร ก็พึงปรารถนาแตสิ่งท่ีไมเปนประโยชน ไม 
 ปรารถนาสิ่งท่ีเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา จักไมทําละ ดังน้ี แมเราก็ 
 พึงเบียดเบียนเขาบาง เราแมจะเห็นอยู ก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา ดูกรภิกษุท้ัง- 
 *หลาย การอยูรวมของอสัตบุรุษเปนเชนนี้แล และอสัตบุรุษยอมอยูรวมเชนนี้แล 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย การอยูรวมของสัตบุรุษเปนอยางไร และสัตบุรุษยอมอยูรวม 
 อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุท่ีเปนเถระในธรรมวินัยนี้ ยอมคิดเชนนี้วา ถึงภิกษุ 
 ท่ีเปนเถระก็พึงวากลาวเรา ถึงภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะก็พึงวากลาวเรา ถึงภิกษุท่ีเปน 
 นวกะก็พึงวากลาวเรา แมเรากพ็ึงวากลาวภิกษุท่ีเปนเถระ ภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะ 
 ภิกษุท่ีเปนนวกะ ถาภิกษุท่ีเปนเถระจะพึงวากลาวเราไซร กพ็ึงปรารถนาส่ิงท่ี 
 เปนประโยชน ไมใชปรารถนาสิ่งท่ีไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะ 
 เขาวา ดีละ ดังน้ี แมเราก็ไมพึงเบียดเบียนเขา เราแมเห็นอยู ก็ควรทําตาม 
 ถอยคําของเขา ถาแมภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ... ถาแมภิกษุท่ีเปน 
 นวกะจะพึงวากลาวเราไซร กพ็ึงปรารถนาแตสิ่งท่ีเปนประโยชน ไมปรารถนา 
 สิ่งท่ีไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังน้ี แมเราก็ไมพึง 
 เบียดเบียนเขา เราแมเห็นอยู กค็วรทําตามถอยคําของเขา แมภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะ 
 ก็คิดเชนนี้ ฯลฯ แมภิกษุท่ีเปนนวกะก็คิดเชนนี้วา ถึงภิกษุท่ีเปนเถระก็พึงวา 
 กลาวเรา ถึงภิกษุท่ีเปนมัชฌิมะก็พึงวากลาวเรา ถึงภิกษุท่ีเปนนวกะก็พึงวา 
 กลาวเรา เรากพ็ึงวากลาวภิกษุท่ีเปนเถระ ท่ีเปนมัชฌิมะ ภิกษุท่ีเปนนวกะ ถาแม 
 ภิกษุท่ีเปนเถระจะพึงวากลาวเรา ก็พึงปรารถนาแตสิ่งท่ีเปนประโยชน ไมปรารถนา 
 สิ่งท่ีไมเปนประโยชนวากลาวเรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังน้ี แมเราก็ 
 ไมพึงเบียดเบียนเขา เราแมเห็นอยูก็ควรทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุท่ี 
 เปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ... ถาแมภิกษุท่ีเปนนวกะจะพึงวากลาวเราไซร ก็ 



 พึงปรารถนาแตสิ่งท่ีเปนประโยชน ไมใชปรารถนาสิ่งท่ีไมเปนประโยชนวากลาว 
 เรา เราพึงพูดกะเขาวา ดีละ ดังน้ี แมเราไมพึงเบียดเบียนเขา เราแม 
 เห็นอยู ก็ควรทําตามถอยคําของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การอยูรวมของ 
 สัตบุรุษเปนเชนนี้แล และสัตบุรุษยอมอยูรวมเชนนี้ ฯ 
      [๓๐๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในอธิกรณใด การดาโตตอบกัน ความ 
 แขงดีกันเพราะทิฐิ ความอาฆาตแหงใจ ความไมพอใจ ความข้ึงเคียด ยังไมสงบ 
 ระงับไป ณ ภายใน ความมุงหมายน้ีในอธิกรณนั้น จักเปนไปเพ่ือความเปน 
 อธิกรณยืดเยื้อ กลาแข็งรายแรง และภิกษุท้ังหลายจักอยูไมผาสุก ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สวนในอธิกรณใดแล การดาโตตอบกัน ความแขงดีกันเพราะทิฐิ 
 ความอาฆาตแหงใจ ความไมพอใจ ความข้ึงเคียด สงบระงับดีแลว ณ ภายใน 
 ความมุงหมายน้ีในอธิกรณนั้น จักไมเปนไปเพื่อความเปนอธิกรณยืดเยื้อ กลาแข็ง 
 รายแรง และภกิษุท้ังหลายจักอยูเปนผาสุก ฯ 
                        จบปุคคลวรรคท่ี ๑ 
      [๓๐๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข 
 ของคฤหัสถ ๑ สุขเกิดแตบรรพชา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขเกิดแตบรรพชาเปนเลิศ ฯ 
      [๓๑๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 กามสุข ๑ เนกขัมมสุข ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ เนกขัมมสุขเปนเลิศ ฯ 
      [๓๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข 
 เจือกิเลส ๑ สุขไมเจือกิเลส ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขไมเจือกิเลสเปนเลิศ ฯ 
      [๓๑๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข 
 มีอาสวะ ๑ สุขไมมีอาสวะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขไมมีอาสวะเปนเลิศ ฯ 
      [๓๑๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข 
 อิงอามิส ๑ สุขไมอิงอามิส ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขไมอิงอามิสเปนเลิศ ฯ 
      [๓๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข 
 ของพระอริยเจา ๑ สุขของปุถุชน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขของพระอริยเจาเปนเลิศ ฯ 
      [๓๑๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 กายิกสุข ๑ เจตสิกสุข ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ เจตสิกสุขเปนเลิศ ฯ 



      [๓๑๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข 
 อันเกิดแตฌานท่ียังมีปติ ๑ สุขอันเกิดแตฌานท่ีไมมีปติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสขุ ๒ อยางนี้ สุขอันเกิดแตฌาน 
 ไมมีปติเปนเลิศ ฯ 
      [๓๑๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข 
 เกิดแตความยินดี ๑ สุขเกิดแตความวางเฉย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ 
 อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขเกิดจากการวางเฉย 
 เปนเลิศ ฯ 
      [๓๑๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข 
 ท่ีถึงสมาธิ ๑ สุขท่ีไมถึงสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขท่ีถึงสมาธิเปนเลิศ ฯ 
      [๓๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข 
 เกิดแตฌานมีปติเปนอารมณ ๑ สุขเกิดแตฌานไมมีปติเปนอารมณ ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขเกิด 
 แตฌานไมมีปติเปนอารมณเปนเลิศ ฯ 
      [๓๒๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข 
 ท่ีมีความยินดีเปนอารมณ ๑ สุขท่ีมีความวางเฉยเปนอารมณ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สุข ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสขุ ๒ อยางนี้ สุขท่ีมีความวางเฉย 
 เปนอารมณเปนเลิศ ฯ 
      [๓๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ สุข 
 ท่ีมีรูปเปนอารมณ ๑ สุขท่ีไมมีรูปเปนอารมณ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุข ๒ อยาง 
 นี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสุข ๒ อยางนี้ สุขท่ีไมมีรูปเปนอารมณ 
 เปนเลิศ ฯ 
                         จบสุขวรรคท่ี ๒ 
      [๓๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีนิมิตจึงเกิดข้ึน 
 ไมมีนิมิตไมเกิดข้ึน เพราะละนิมิตน้ันเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึงไมมี 
 ดวยประการดังน้ี ฯ 
      [๓๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีนิทานจึงเกิดข้ึน 
 ไมมีนิทานไมเกิดข้ึน เพราะละนิทานน้ันเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึง 
 ไมมี ดวยประการดังน้ี ฯ 
      [๓๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีเหตุจึงเกิดข้ึน 
 ไมมีเหตุไมเกิดข้ึน เพราะละเหตุนั้นเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึงไมมี 
 ดวยประการดังน้ี ฯ 
      [๓๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีเครื่องปรุง 



 จึงเกิดข้ึน ไมมีเครื่องปรุงไมเกดิข้ึน เพราะละเครื่องปรุงน้ันเสยี ธรรมท่ีเปน 
 บาปอกุศลเหลาน้ันจึงไมมี ดวยประการดังน้ี ฯ 
      [๓๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีปจจัยจึงเกิดข้ึน 
 ไมมีปจจัยไมเกิดข้ึน เพราะละปจจัยนั้นเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึงไมม ี
 ดวยประการดังน้ี ฯ 
      [๓๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีรูปจึงเกิดข้ึน ไม 
 มีรูปไมเกิดข้ึน เพราะละรูปนั้นเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึงไมมี ดวย 
 ประการดังน้ี ฯ 
      [๓๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีเวทนาจึงเกิดข้ึน 
 ไมมีเวทนาไมเกิดข้ึน เพราะละเวทนานั้นเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึง 
 ไมมี ดวยประการดังน้ี ฯ 
      [๓๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีสัญญาจึงเกิดข้ึน 
 ไมมีสัญญาไมเกิดข้ึน เพราะละสัญญานั้นเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึง 
 ไมมี ดวยประการดังน้ี ฯ 
      [๓๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีวิญญาณจึงเกิด 
 ข้ึน ไมมีวิญญาณไมเกิดข้ึน เพราะละวิญญาณน้ันเสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล 
 เหลานั้นจึงไมมี ดวยประการดังน้ี ฯ 
      [๓๓๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล มีสังขตธรรมเปน 
 อารมณจึงเกิดข้ึน ไมมีสังขตธรรมเปนอารมณไมเกิดข้ึน เพราะละสังขตธรรมน้ัน 
 เสีย ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึงไมมี ดวยประการดังน้ี ฯ 
                        จบสนิมิตตวรรคท่ี ๓ 
      [๓๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 เจโตวิมุติ ๑ ปญญาวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ีแล ฯ 
      [๓๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความเพียร ๑ ความไมฟุงซาน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 นาม ๑ รูป ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ีแล ฯ 
      [๓๓๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 วิชชา ๑ วิมุตติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๓๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ภวทิฏฐิ ๑ วิภวทิฏฐิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๓๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลวั ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 



 หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความเปนคนวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรช่ัว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยาง 
 นี้แล ฯ 
      [๓๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความเปนคนวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยาง 
 นี้แล ฯ 
      [๓๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความเปนผูฉลาดในธาตุ ๑ ความเปนผูฉลาดในมนสิการ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ธรรม ๒ อยางน้ีแล ฯ 
      [๓๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความเปนผูฉลาดในอาบัติ ๑ ความเปนผูฉลาดในการออกจากอาบัติ ๑ ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
                        จบธรรมวรรคท่ี ๔ 
      [๓๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ คนท่ีนําเอาภาระท่ียังไมมาถึงไป ๑ คนท่ีไมนําเอาภาระท่ีมาถึงไป ๑ ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ คนท่ีนําภาระท่ีมาถึงไป ๑ คนท่ีไมนําเอาภาระท่ียังไมมาถึงไป ๑ ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน คือ 
 คนท่ีเขาใจวาควรในของท่ีไมควร ๑ คนท่ีเขาใจวาไมควรในของท่ีควร ๑ ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ คนท่ีเขาใจวาไมควรในของท่ีไมควร ๑ คนท่ีเขาใจวาควรในของท่ีควร ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวก เปนไฉน 
 คือ คนท่ีเขาใจวาเปนอาบัติในขอท่ีไมเปนอาบัติ ๑ คนท่ีเขาใจวาไมเปนอาบัติใน 
 ขอท่ีเปนอาบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ คนท่ีเขาใจวาไมเปนอาบัติในขอท่ีไมเปนอาบัติ ๑ คนท่ีเขาใจวาเปนอาบัติใน 
 ขอท่ีเปนอาบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ คนท่ีเขาใจวาเปนธรรมในขอท่ีไมเปนธรรม ๑ คนท่ีเขาใจวาไมเปนธรรมใน 



 ขอท่ีเปนธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ คนท่ีเขาใจวาไมเปนธรรมในขอท่ีไมเปนธรรม ๑ คนท่ีเขาใจวาเปนธรรมใน 
 ขอท่ีเปนธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๕๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ คนท่ีเขาใจวาเปนวินัยในขอท่ีไมเปนวินัย ๑ คนท่ีเขาใจวาไมเปนวินัยในขอ 
 ท่ีเปนวินัย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ี ๒ จําพวกเปนไฉน 
 คือ คนท่ีเขาใจวาไมเปนวินัยในขอท่ีไมเปนวินัย ๑ คนท่ีเขาใจวาเปนวินัยในขอท่ี 
 เปนวินัย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิต ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๕๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจรญิแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวก 
 เปนไฉน คือ ผูท่ีรังเกียจสิ่งท่ีไมนารังเกียจ ๑ ผูท่ีไมรังเกียจสิง่ท่ีนารังเกียจ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวก 
 เปนไฉน คือ ผูท่ีไมรังเกียจสิ่งท่ีไมนารังเกียจ ๑ ผูท่ีรังเกียจสิ่งท่ีนารังเกียจ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๕๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจรญิแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวก 
 เปนไฉน คือ ผูท่ีเขาใจวาควรในของท่ีไมควร ๑ ผูท่ีเขาใจวาไมควรในของท่ีควร ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๕๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก 
 ๒ จําพวกเปนไฉน คือ ผูท่ีเขาใจวาไมควรในของท่ีไมควร ๑ ผูท่ีเขาใจวาควร 
 ในของท่ีควร ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๕๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจรญิแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวก 
 เปนไฉน คือ ผูท่ีเขาใจวาเปนอาบัติในขอท่ีไมเปนอาบัติ ๑ ผูท่ีเขาใจวาไมเปน 
 อาบัติในขอท่ีเปนอาบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจรญิแกคน ๒ จําพวก 
 นี้แล ฯ 
      [๓๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก 
 ๒ จําพวกเปนไฉน คือ ผูท่ีเขาใจวาไมเปนอาบัติในขอท่ีไมเปนอาบัติ ๑ ผูท่ี 
 เขาใจวาเปนอาบัติในขอท่ีเปนอาบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจรญิ 
 แกคน ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจรญิแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวก 
 เปนไฉน คือ ผูท่ีเขาใจวาเปนธรรมในขอท่ีไมเปนธรรม ๑ ผูท่ีเขาใจวาไมเปน 
 ธรรมในขอท่ีเปนธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจรญิแกคน ๒ จําพวก 
 นี้แล ฯ 



      [๓๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก 
 ๒ จําพวกเปนไฉน คือ ผูท่ีเขาใจวาไมเปนธรรมในขอท่ีไมเปนธรรม ๑ ผูท่ีเขาใจ 
 วาเปนธรรมในขอท่ีเปนธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน 
 ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๖๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวก ๒ จําพวก 
 เปนไฉน คือ ผูท่ีเขาใจวาเปนวินัยในขอท่ีไมเปนวินัย ๑ ผูท่ีเขาใจวาไมเปนวินัย 
 ในขอท่ีเปนวินัย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ จําพวกน้ีแล ฯ 
      [๓๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ จําพวก 
 ๒ จําพวกเปนไฉน คือ ผูท่ีเขาใจวาไมเปนวินัยในขอท่ีไมเปนวินัย ๑ ผูท่ีเขาใจ 
 วาเปนวินัยในขอท่ีเปนวินัย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ 
 จําพวกน้ีแล ฯ 
                         จบพาลวรรคท่ี ๕ 
                         จบทุติยปณณาสก 
                       --------------- 
                          ตติยปณณาสก 
      [๓๖๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความหวัง ๒ อยางนี้ละไดยาก ๒ อยางเปน 
 ไฉน คือ ความหวังในลาภ ๑ ความหวังในชีวิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความหวัง 
 ๒ อยางนี้แลละไดยาก ฯ 
      [๓๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีหาไดยากในโลก ๒ จําพวก 
 เปนไฉน คือ บุพพการีบุคคล ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคล ๒ จําพวกน้ีแลหาไดยากในโลก ฯ 
      [๓๖๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีหาไดยากในโลก ๒ จําพวก 
 เปนไฉน คือ คนท่ีพอใจ ๑ คนท่ีอิ่มหนํา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ 
 จําพวกน้ีแลหาไดยากในโลก ฯ 
      [๓๖๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีใหอิ่มไดยาก ๒ จําพวก 
 เปนไฉน คือ บุคคลผูเก็บส่ิงท่ีไดไวแลวๆ ๑ บุคคลผูสละสิ่งท่ีไดแลวๆ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีแลใหอิม่ไดยาก ฯ 
      [๓๖๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีใหอิ่มไดงาย ๒ จําพวก 
 เปนไฉน คือ บุคคลผูไมเก็บส่ิงท่ีตนไดไวแลวๆ ๑ บุคคลผูไมสละสิ่งท่ีตนได 
 แลวๆ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ จําพวกน้ีแลใหอิ่มไดงาย ฯ 
      [๓๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงราคะ ๒ อยางนี้ 
 ๒ อยางเปนไฉน คือ สุภนิมิต ๑ อโยนิโสมนสิการ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงราคะ ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๖๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงโทสะ ๒ อยางนี้ 



 ๒ อยางเปนไฉน คือ ปฏิฆนิมิต ๑ อโยนิโสมนสิการ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงโทสะ ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงมิจฉาทิฐิ ๒ อยาง 
 นี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การโฆษณาแตบุคคลอื่น ๑ อโยนิโสมนสิการ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงมิจฉาทิฐิ ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๗๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฐิ ๒ 
 อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ การโฆษณาแตบุคคลอื่น ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฐิ ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ลหุกาบัติ ๑ ครุกาบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๗๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 อาบัติช่ัวหยาบ ๑ อาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาบัติ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 อาบัติท่ีมีสวนเหลือ ๑ อาบัติท่ีไมมีสวนเหลอื ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาบัติ ๒ อยาง 
 นี้แล ฯ 
                        จบอาสาวรรคท่ี ๑ 
      [๓๗๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีศรัทธา เมื่อออนวอนโดยชอบ พึง 
 ออนวอนอยางน้ีวา ขอเราจงเปนเชนพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิด ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุสารีบุตรและภิกษุโมคคัลลานะน้ี เปนตราชูมาตรฐานของภิกษุ 
 สาวกของเรา ฯ 
      [๓๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นางภิกษุณีผูมีศรัทธา เมื่อออนวอนโดยชอบ 
 พึงออนวอนอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนภิกษุณีเขมาและอุบลวัณณาเถิด ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย ภิกษุณีเขมาและภิกษุณีอุบลวัณณานี้ เปนตราชูมาตรฐานของภิกษุณีสาวิกา 
 ของเรา ฯ 
      [๓๗๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุบาสกผูมีศรัทธา เมื่อออนวอนโดยชอบ 
 พึงออนวอนอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนจิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมือง 
 อาฬวีเถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย จติตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีนี ้
 เปนตราชูมาตรฐานของอุบาสกสาวกของเราแล ฯ 
      [๓๗๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธา เมื่อออนวอนโดยชอบ 
 พึงออนวอนอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนอุบาสิกาขุชชุตตราและนางเวฬุกัณฏกีนันท- 
 *มารดาเถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุบาสิกาขุชชุตตราและนางเวฬุกัณฏกีนันทมารดา 
 เปนตราชูมาตรฐานของอุบาสิกาสาวิกาของเรา ฯ 
      [๓๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบ 
 ดวยธรรม ๒ ประการ ยอมบรหิารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปน 



 ไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบาปเปนอันมาก ธรรม ๒ อยาง 
 เปนไฉน คือ ไมพิจารณาไตรตรองพูดสรรเสริญคุณของคนท่ีควรติเตียน ๑ 
 ไมพิจารณาไตรตรองพูดติโทษของคนท่ีควรสรรเสริญ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัต- 
 *บุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ ประการน้ีแล ยอมบริหารตน 
 ใหถูกกําจัดถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบ 
 บาปเปนอันมากอีกดวย ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม 
 ประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกจํากัด ไมใหถูกทําลาย 
 เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ธรรม 
 ๒ ประการเปนไฉน คือ พิจารณาไตรตรองแลวพูดติเตียนคนท่ีควรติเตียน ๑ 
 พิจารณาไตรตรองแลวพูดสรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ ประการน้ีแล ยอมบรหิารตน 
 ไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ท้ังได 
 ประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ 
      [๓๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ประกอบ 
 ดวยธรรม ๒ ประการ ยอมบรหิารตนใหถูกจาํกัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปน 
 ไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย ธรรม ๒ 
 ประการเปนไฉน คือ ไมพิจารณาไตรตรองแลว เกิดเลื่อมใสในฐานะอันไมเปน 
 ท่ีต้ังแหงความเลื่อมใส ๑ ไมพิจารณาไตรตรองแลว เกิดไมเลือ่มใสในฐานะ 
 อันเปนท่ีต้ังแหงความเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรษุผูเขลา ไม 
 เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ ประการน้ีแล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด 
 ถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบาปเปนอันมาก 
 อีกดวย ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๒ 
 ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไม 
 ถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ธรรม ๒ ประการเปนไฉน 
 คือ พิจารณาไตรตรองแลว เกดิไมเลื่อมใสในฐานะอันเปนท่ีต้ังแหงความไม 
 เลื่อมใส ๑ พิจารณาไตรตรองแลว เกิดเลื่อมใสในฐานะอันเปนท่ีต้ังแหงความ 
 เลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม 
 ๒ ประการน้ีแล ยอมบริหารตนไมใหถูกจํากัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ 
 ไมถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ 
      [๓๘๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติ 
 ผิดในบุคคล ๒ จําพวก ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปน 
 ไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒ 
 จําพวกเปนไฉน คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูเขลา 
 ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒ จําพวกน้ีแล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด 



 ใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบาปเปน 
 อันมากอีกดวย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ปฏิบัติชอบใน 
 บุคคล ๒ จําพวก ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมี 
 โทษ ไมถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒ จําพวก 
 เปนไฉน คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม 
 ปฏิบัติชอบในบุคคล ๒ จําพวกน้ีแล ยอมบรหิารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูก 
 ทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ 
      [๓๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติ 
 ผิดในบุคคล ๒ จําพวก ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปน 
 ไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒ 
 จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคต ๑ สาวกของพระตถาคต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒ จําพวกน้ีแล ยอมบรหิาร 
 ตนใหถูกจํากัด ใหถูกทําลาย เขายอมเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน ท้ังได 
 ประสบบาปเปนอันมากอีกดวย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลม 
 ปฏิบัติชอบในบุคคล ๒ จําพวก ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย 
 เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ท้ังไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย บุคคล ๒ 
 จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคต ๑ สาวกของพระตถาคต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม ปฏิบัติชอบในบุคคล ๒ จําพวกน้ีแล ยอมบรหิาร 
 ตนไมใหถูกจํากัด ไมใหถูกทําลาย เขายอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน ท้ังได 
 ประสบบุญเปนอันมากอีกดวย ฯ 
      [๓๘๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 การชําระจิตของตนใหผองแผว ๑ การไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ๑ ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๓๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 การกําจัดความโกรธ ๑ การกําจัดความผูกโกรธ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ 
 อยางนี้แล ฯ 
                       จบอายาจนวรรคท่ี ๒ 
      [๓๘๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาน ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 อามิสทาน ๑ ธรรมทาน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาน ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย บรรดาทาน ๒ อยางน้ี ธรรมทานเปนเลิศ ฯ 
      [๓๘๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย การบูชา ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 การบูชาดวยอามิส ๑ การบูชาดวยธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย การบูชา ๒ 



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



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



      [๔๐๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย รัตนะ ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน 
 คือ รัตนะคืออามิส ๑ รัตนะคือธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย รตันะ ๒ อยางนี้แล 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดารัตนะ ๒ อยางนี้ รัตนะคือธรรมเปนเลิศ ฯ 
      [๔๐๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความสะสม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน 
 คือ ความสะสมอามิส ๑ ความสะสมธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความสะสม ๒ 
 อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาความสะสม ๒ อยางนี้ ความสะสมธรรม 
 เปนเลิศ ฯ 
      [๔๐๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความไพบูลย ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน 
 คือ ความไพบูลยแหงอามิส ๑ ความไพบูลยแหงธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความไพบูลย ๒ อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาความไพบูลย ๒ อยางนี้ 
 ความไพบูลยแหงธรรมเปนเลิศ ฯ 
                        จบสันถารวรรคท่ี ๔ 
      [๔๐๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความเปนผูฉลาดในสมาบัติ ๑ ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ ๑ ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ีแล ฯ 
      [๔๐๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความเปนผูซื่อตรง ๑ ความเปนผูออนโยน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยาง 
 นี้แล ฯ 
      [๔๑๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ขันติ ๑ โสรัจจะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๔๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความเปนผูมีวาจาออนหวาน ๑ การตอนรับแขก ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ 
 อยางนี้แล ฯ 
      [๔๑๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความไมเบียดเบียน ๑ ความเปนคนสะอาด ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยาง 
 นี้แล ฯ 
      [๔๑๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูไมรูจักประมาณใน 
 การบริโภค ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๔๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความเปนผูคุมครองทวารในอนิทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในการ 
 บริโภค ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
      [๔๑๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 กําลังคือการพิจารณา ๑ กําลังคือการอบรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยาง 



 นี้แล ฯ 
      [๔๑๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 กําลังคือสติ ๑ กําลังคือสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๔๑๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 สมถะ ๑ วิปสสนา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๔๑๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ศีลวิบัติ ๑ ทิฐิวิบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๔๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ศีลสมบัติ ๑ ทิฐิสมบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีแ้ล ฯ 
      [๔๒๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ศีลบริสุทธิ์ ๑ ทิฐิบริสุทธิ์ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ีแล ฯ 
      [๔๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ทิฐิบริสุทธิ์ ๑ ความเพียรท่ีสมควรแกทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยาง 
 นี้แล ฯ 
      [๔๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความเปนผูยังไมพอในกุศลธรรม ๑ ความเปนผูไมทอถอยในความเพียร ๑ ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ีแล ฯ 
      [๔๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยาง ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความเปนคนหลงลืมสติ ๑ ความไมรูสึกตัว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยาง 
 นี้แล ฯ 
      [๔๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 สติ ๑ สัมปชัญญะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
                       จบสมาปตติวรรคท่ี ๕ 
                         จบตติยปณณาสก 
                     ------------------- 
                    พระสูตรท่ีไมจัดเขาในปณณาสก 
      [๔๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธไว ๑ ... ความลบหลูคุณทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ... 
 ความริษยา ๑ ความตระหน่ี ๑ ... มายา ๑ โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑ 
 ความไมเกรงกลัว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๔๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ๒ อยางเปนไฉน คือ 
 ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความ 
 ไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ ความไมตระหน่ี ๑ ... ความไมมายา ๑ ความ 
 ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 



      [๔๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย 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 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 ผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการน้ีแล ยอมอยูเปนทุกข ฯ 
      [๔๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอม 
 อยูเปนสุข ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธ 
 ไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ 
 ความไมตระหน่ี ๑ ... ความไมมายา ๑ ความไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการน้ีแล ยอมอยูเปนสุข ฯ 
      [๔๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี เปนไปเพ่ือความเส่ือมแก 
 ภิกษุท่ียังเปนเสขะ ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธ 
 ไว ๑ ... ความลบหลูคุณทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ ความตระหนี่ ๑ ... 
 มายา ๑ โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลวั ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ธรรม ๒ อยางน้ีแล ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุท่ียังเปนเสขะ ฯ 
      [๔๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความไม 
 เสื่อมแกภิกษุท่ียังเปนเสขะ ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไม 
 ผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ 
 ความไมตระหน่ี ๑ ... ความไมมายา ๑ ความไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้แล ยอมไมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุท่ี 
 ยังเปนเสขะ ฯ 
      [๔๓๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการต้ังอยู 
 ในนรกเหมือนดังถูกนํามาฝงไว ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑ 
 ความผูกโกรธไว ๑ ... ความลบหลูคุณทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ 
 ความตระหน่ี ๑ ... มายา ๑ โออวด ๑ ... ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลัว ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการน้ีแล ต้ังอยูในนรก 
 เหมือนถูกนํามาฝงไว ฯ 
      [๔๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ต้ังอยู 
 ในสวรรคเหมอืนดังถูกนํามาตั้งลงไว ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความไม 
 โกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... 
 ความไมริษยา ๑ ความไมตระหน่ี ๑ ... ไมมายา ๑ ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอต- 
 *ตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ อยางนี้แล ต้ังอยูใน 
 สวรรคเหมอืนถูกนํามาต้ังลงไว ฯ 
      [๔๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ประกอบดวยธรรม 



 ๒ อยาง เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม 
 ๒ อยางเปนไฉน คือ ความโกรธ ๑ ความผูกโกรธไว ๑ ... ความลบหลูคุณ 
 ทาน ๑ ความตีเสมอ ๑ ... ความริษยา ๑ ความตระหน่ี ๑ ... มายา ๑ โออวด ๑ ... 
 ความไมละอาย ๑ ความไมเกรงกลวั ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ประกอบดวยธรรม ๒ อยางนีแ้ล เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก ฯ 
      [๔๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ประกอบ 
 ดวยธรรม ๒ อยาง เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๒ 
 อยางเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความไมลบหลู 
 คุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ ความไมตระหน่ี ๑ ... ไม 
 มายา ๑ ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม ๒ อยางนี้แล เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติ 
 โลกสวรรค ฯ 
      [๔๓๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ีเปนอกุศล ... ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ีเปนกุศล ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางน้ี 
 มีโทษ ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนีไ้มมีโทษ ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ธรรม ๒ อยางน้ีมีทุกขเปนกําไร ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้มีสุขเปน 
 กําไร ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้มทุีกขเปนวิบาก ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ธรรม ๒ อยางน้ีมีสุขเปนวิบาก ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้เปนไปกับ 
 ดวยความเบียดเบียน ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อยางนี้ไมมีความเบียดเบียน 
 ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ความไมโกรธ ๑ ความไมผูกโกรธไว ๑ ... ความ 
 ไมลบหลูคุณทาน ๑ ความไมตีเสมอ ๑ ... ความไมริษยา ๑ ความไมตระหน่ี ๑ 
 ... ไมมายา ๑ ไมโออวด ๑ ... หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม 
 ๒ อยางนี้แล ไมมีความเบียดเบียน ฯ 
      [๔๓๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยาง 
 นี้ พระตถาคตจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อํานาจประโยชน ๒ อยางเปนไฉน 
 คือ เพื่อความดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ ... เพื่อความขมบุคคล 
 ผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ ... เพื่อปองกันอาสวะอัน 
 จักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปอง 
 กันเวรอันจักเกดิในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดเวรอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อ 
 ปองกันโทษอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดโทษอันจกับังเกิดในอนาคต ๑ ... 
 เพื่อปองกันภัยอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดภัยอันจกับังเกิดในอนาคต ๑ ... 
 เพื่อปองกันอกศุลธรรมอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอกุศลธรรมอนัจัก 
 บังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่ออนุเคราะหแกคฤหัสถ ๑ เพื่อเขาไปตัดรอนฝกฝายของ 



 ภิกษุผูมีความปรารถนาลามก ๑ ... เพื่อความเลื่อมใสของผูท่ียังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อ 
 ความเลื่อมใสยิ่งของผูท่ีเลื่อมใสแลว ๑ ... เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ 
 เพื่ออนุเคราะหพระวินัย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ 
 อยางนี้แล พระตถาคตจึงไดทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก ฯ 
      [๔๓๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยาง 
 นี้ พระตถาคตจึงทรงบัญญัติปาติโมกขแกสาวก ... ทรงบัญญัติปาติโมกขขุทเทส ... 
 ทรงบัญญัติการต้ังปาติโมกข ... ทรงบัญญัติปวารณา ... ทรงบัญญัติการต้ังปวารณา ... 
 ทรงบัญญัติตัชชนียกรรม ... ทรงบัญญัตินิยัสสกรรม ... ทรงบัญญัติปพพาชนียกรรม 
 ... ทรงบัญญัติปฏิสารณียกรรม ... ทรงบัญญัติอุกเขปนียกรรม ... ทรงบัญญัติการ 
 ใหปริวาส ... ทรงบัญญัติการชักเขาหาอาบัติเดิม ... ทรงบัญญัติการใหมานัต ... 
 ทรงบัญญัติอัพภาน ... ทรงบัญญัติการเรียกเขาหมู ... ทรงบัญญัติการขับออกจากหมู 
 ... ทรงบัญญัติการอุปสมบท ... ทรงบัญญัติญัตติกรรม ... ทรงบัญญัติญัตติทุติยกรรม 
 ... ทรงบัญญัติญัตติจตุตถกรรม ... ทรงบัญญัติสิกขาบทท่ียังไมไดทรงบัญญัติ ... 
 ทรงบัญญัติเพิ่มเติมในสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวแลว ... ทรงบัญญัติสัมมุขาวินัย 
 ... ทรงบัญญัติสติวินัย ... ทรงบัญญัติอมุฬหวนิัย ... ทรงบัญญัติปฏิญญาตกรณะ ... 
 ทรงบัญญัติเยภุยยสิกา ... ทรงบัญญัติตัสสปาปยสิกา ... ทรงบัญญัติติณวัตถารกวินัย 
 อํานาจประโยชน ๒ อยางเปนไฉน คือ เพื่อความดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญ 
 แหงสงฆ ๑ ... เพื่อความขมขูบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีล 
 เปนท่ีรัก ๑ ... เพ่ือปองกันอาสวะอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะ 
 อันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันเวรอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัด 
 เวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันโทษอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อ 
 กําจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันภัยอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ 
 เพื่อกําจัดภัยอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่อปองกันอกุศลธรรมอันจักบังเกิดใน 
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ ... เพื่ออนุเคราะหแก 
 คฤหัสถ ๑ เพื่อเขาไปตัดรอนฝกฝายของภิกษุท่ีมีความปรารถนาลามก ๑ ... เพื่อ 
 ความเลื่อมใสของผูท่ียังไมเลือ่มใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผูท่ีเลื่อมใสแลว ๑ 
 ... เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะหพระวินัย ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยางนี้แล พระตถาคตจึงทรงบัญญัติติณ 
 วัตถารกวินัยไวแกสาวก ฯ 
      [๔๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพื่อรูดวยปญญาอันยิ่งซ่ึงราคะ จึงควร 
 อบรมธรรม ๒ อยาง ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ สมถะ ๑ วิปสสนา ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพื่อรูดวยปญญาอันยิ่งซ่ึงราคะ จึงควรอบรมธรรม ๒ อยางนี้ 
 แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพื่อกําหนดรูราคะ ... เพ่ือความสิ้นไปรอบแหงราคะ ... 
 เพื่อละราคะเด็ดขาด ... เพื่อความสิ้นไปแหงราคะ ... เพื่อความเส่ือมไปแหงราคะ 



 ... เพื่อความสํารอกราคะ ... เพื่อความดับสนิทแหงราคะ ... เพื่อสละราคะ ... 
 เพื่อปลอยราคะเสีย จึงควรอบรมธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
      [๔๓๙] เพื่อรูดวยปญญาอันยิ่ง ... เพื่อกําหนดรู ... เพื่อความ 
 สิ้นไปรอบ ... เพ่ือสละ ... เพื่อความสิ้นไป ... เพื่อความเสื่อมไป ... เพื่อความ 
 สํารอก ... เพื่อความดับสนิท ... เพื่อสละ ... เพื่อปลอยวางซ่ึงโทสะ ... ซึ่งโมหะ 
 ... ซึ่งความโกรธ ... ซึ่งความผูกโกรธไว ... ซึ่งการลบหลูคุณทาน ... ซึ่งการตี 
 เสมอ ... ซึ่งความริษยา ... ซึ่งความตระหน่ี ... ซึ่งมายา ... ซึ่งความโออวด ... 
 ซึ่งความหัวดื้อ ... ซึ่งความแขงดี ... ซึ่งการถือตัว ... ซึ่งการดูหมิ่นทาน ... ซึ่ง 
 ความมัวเมา ... ซึ่งความประมาท ... จึงควรอบรมธรรม ๒ อยางนี้แล ฯ 
                           จบทุกนิบาต 
                          ----------- 
                          ปฐมปณณาสก 
                          พาลวรรคท่ี ๑ 
                            ภยสูตร 
      [๔๔๐] ๑. ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภัยท่ีจะเกิดข้ึนท้ังส้ินนั้น ยอมเกิด 
 ข้ึนแตคนพาล หาเกิดข้ึนแตบัณฑิตไม อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนท้ังส้ินนั้น ยอมเกดิ 
 ข้ึนแตคนพาล หาเกิดข้ึนแตบัณฑิตไม อุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนท้ังส้ินนั้น ยอมเกิด 
 ข้ึนแตคนพาล หาเกิดข้ึนแตบัณฑิตไม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฟอันลุกลามมาจาก 
 เรือนไมออหรอืเรือนหญา ยอมไหมแมซึ่งเรอืนยอดท่ีเขาโบกท้ังภายในภายนอก 
 ลมพัดเขาไมได มีบานประตูมิดชิด มีหนาตางปดแนน แมฉันใด ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภัยท่ีจะเกิดข้ึนท้ังส้ินนั้น ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล หาเกิดข้ึนแตบัณฑิต 
 ไม อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนท้ังส้ินนั้น ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล หาเกิดข้ึนแตบัณฑิต 
 ไม อุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนท้ังส้ินนั้น ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล หาเกิดข้ึนแตบัณฑิต 
 ไม ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาลมีภัยเฉพาะหนา บัณฑิตหา 
 ภัยเฉพาะหนามิได คนพาลมีอันตราย บัณฑิตหาอันตรายมิได คนพาลมีอุปสรรค 
 บัณฑิตหาอุปสรรคมิได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภยัไมมีมาแตบัณฑิต อันตรายไมมีมา 
 แตบัณฑิต อุปสรรคไมมีมาแตบัณฑิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ 
 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อัน 
 เขาพึงรูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม ๓ ประการน้ัน บุคคลประกอบ 
 ดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนบัณฑิต เราจักประพฤติสมาทาน 



 ธรรม ๓ ประการน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           ลักขณสูตร 
      [๔๔๑] ๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาลมีกรรมเปนเครื่องกําหนด บัณฑิต 
 มีกรรมเปนเครื่องกําหนด ปญญางดงามในความประพฤติเนืองๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการ 
 เปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล พึงทราบวาเปนคนพาล บุคคลผู 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะ 
 ฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 เหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม ๓ ประการน้ัน 
 บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนบัณฑิต เราจัก 
 ประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้แล ฯ 
                           จินตาสูตร 
      [๔๔๒] ๓. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลักษณะคนพาล นิมิตคนพาล ความ 
 ประพฤติไมขาดสายของคนพาล ๓ ประการน้ี ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย คนพาลในโลกนี้ ยอมเปนผูคิดเรื่องท่ีคิดช่ัว ๑ พูดคําท่ีพูดช่ัว ๑ 
 ทํากรรมท่ีทําช่ัว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาคนพาลจักไมเปนคนคิดเรื่องท่ีคิดช่ัว ๑ 
 พูดคําท่ีพูดช่ัว ๑ ทํากรรมท่ีทําช่ัว ๑ เชนนั้น บัณฑิตจะพึงรูเขาดวยเหตุอยางไร 
 วา ผูนี้เปนคนพาล ไมใชคนดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะคนพาลยอมเปนผูคิด 
 เรื่องท่ีคิดช่ัว พูดคําท่ีพูดช่ัว ทํากรรมท่ีทําช่ัว ฉะนั้น บัณฑิตจึงรูจักเขาวา ผูนี้ 
 เปนคนพาล ไมใชคนดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลกัษณะคนพาล นิมิตคนพาล ความ 
 ประพฤติไมขาดสายของคนพาล ๓ ประการน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลักษณะบัณฑิต 
 นิมิตบัณฑิต ความประพฤติไมขาดสายของบัณฑิต ๓ ประการน้ี ๓ ประการเปน 
 ไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิตในโลกนี้ ยอมเปนผูคิดเรื่องท่ีคิดดี ๑ พูดคําท่ี 
 พูดดี ๑ ทํากรรมท่ีทําดี ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาบัณฑิตไมเปนคนคิดเรื่องท่ีคิดดี 
 พูดคําท่ีพูดดี และทํากรรมท่ีทําดี เชนนั้น บัณฑิตจะพึงรูเขาไดดวยเหตุอะไรวา 
 ผูนี้เปนบัณฑิต เปนคนดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะบัณฑิตยอมเปนผูคิดเรื่องท่ี 
 คิดดี พูดคําท่ีพูดดี และทํากรรมท่ีทําดี ฉะนั้น บัณฑิตจึงรูจักเขาวา ผูนี้เปน 
 บัณฑิต เปนคนดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลักษณะบัณฑิต นิมิตบัณฑิต ความ 
 ประพฤติไมขาดสายของบัณฑิต ๓ ประการน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้น 
 แหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 



 เหลาใด อันเขารูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติเวนธรรม ๓ ประการน้ัน บุคคล 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขารูวาเปนบัณฑิต เราจักประพฤติ 
 สมาทานธรรม ๓ ประการน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           อัจจยสูตร 
      [๔๔๓] ๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ไมเห็นโทษโดยความเปน 
 โทษ ๑ เห็นโทษโดยความเปนโทษแลว แตไมทําคืนตามธรรม ๑ เมื่อผูอื่นช้ีโทษ 
 อยู ไมรับรูตามธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 นี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ 
 ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ เห็นโทษโดยความ 
 เปนโทษ ๑ เห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ยอมทําคืนตามธรรม ๑ เมื่อผูอืน่ช้ี 
 โทษอยู ยอมรบัรูตามธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ 
 ประการน้ีแล พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ 
                          อโยนิโสสูตร 
      [๔๔๔] ๕. ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ต้ังปญหาโดยไมแยบคาย ๑ 
 เฉลยปญหาโดยไมแยบคาย ๑ ไมอนุโมทนาปญหาท่ีผูอื่นเฉลยโดยแยบคาย 
 ดวยบทพยัญชนะท่ีเหมาะสม สละสลวย เขารูป ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล พึงทราบวาเปนคนพาล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการ 
 เปนไฉน คือ ต้ังปญหาโดยแยบคาย ๑ เฉลยปญหาโดยแยบคาย ๑ อนุโมทนา 
 ปญหาท่ีผูอื่นเฉลยโดยแยบคาย ดวยบทพยัญชนะท่ีเหมาะสม สละสลวยเขารูป ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล พึงทราบวาเปน 
 บัณฑิต ฯ 
                           อกุสลสูตร 
      [๔๔๕] ๖. ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมเปนอกุศล ๑ 
 วจีกรรมเปนอกุศล ๑ มโนกรรมเปนอกุศล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล พึงทราบวาเปนคนพาล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการ 
 เปนไฉน คือ กายกรรมเปนกุศล ๑ วจีกรรมเปนกุศล ๑ มโนกรรมเปนกุศล ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล พึงทราบวาเปน 
 บัณฑิต ฯ 
                           สาวัชชสูตร 



      [๔๔๖] ๗. ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมท่ีเปนโทษ ๑ 
 วจีกรรมท่ีเปนโทษ ๑ มโนกรรมท่ีเปนโทษ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล พึงทราบวาเปนคนพาล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการ 
 เปนไฉน คือ กายกรรมท่ีไมเปนโทษ ๑ วจีกรรมท่ีไมเปนโทษ ๑ มโนกรรมท่ี 
 ไมเปนโทษ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล 
 พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯ 
                          สัพยาปชชสูตร 
      [๔๔๗] ๘. ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมท่ีเปนการเบียด 
 เบียน ๑ วจีกรรมท่ีเปนการเบียดเบียน ๑ มโนกรรมท่ีเปนการเบียดเบียน ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล พึงทราบวาเปนคน 
 พาล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปน 
 บัณฑิต ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมท่ีไมเปนการเบียดเบียน ๑ 
 วจีกรรมท่ีไมเปนการเบียดเบียน ๑ มโนกรรมท่ีไมเปนการเบียดเบียน ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล พึงทราบวาเปนบัณฑิต 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บุคคล 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึงรูวาเปนคนพาล เราจักประพฤติ 
 เวนธรรม ๓ ประการน้ัน บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด อันเขาพึง 
 รูวาเปนบัณฑิต เราจักประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                            ขตสูตร 
      [๔๔๘] ๙. ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพาลไมฉลาด เปนอสัตบุรุษ 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูเปน 
 ไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน และประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๓ 
 ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 คนพาลไมฉลาด เปนอสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ยอมบรหิาร 
 ตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย เปนผูเปนไปกับดวยโทษ ถูกผูรูติเตียน และประสบ 
 บาปมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิตผูฉลาด เปนสัตบุรุษ 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย 
 เปนผูไมมีโทษ ผูรูไมติเตียน และประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๓ ประการ 
 เปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสจุริต ๑ มโนสุจริต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บัณฑิตผูฉลาด เปนสัตบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ยอมบริหารตน 



 ไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย เปนผูไมมีโทษ ผูรูไมติเตียน และประสบบุญ 
 เปนอันมาก ฯ 
                            มลสูตร 
      [๔๔๙] ๑๐. ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 ไมละมลทิน ๓ ประการ จะตองถูกเก็บไวในนรก เหมือนถูกขังฉะนั้น ธรรม ๓ 
 ประการเปนไฉน คือ เปนผูทุศีล และไมละมลทินแหงความเปนผูทุศีล ๑ เปน 
 ผูริษยา และไมละมลทินแหงความริษยา ๑ เปนผูตระหน่ี และไมละมลทินแหง 
 ความตระหน่ี ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล 
 ไมละมลทิน ๓ ประการน้ี จะตองถูกเก็บไวในนรก เหมือนถูกขังฉะนั้น ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ละมลทิน ๓ ประการเสีย 
 ยอมจะประดิษฐานบนสวรรค เหมือนถูกนําเอามาวางไว ฉะนั้น ธรรม ๓ ประการ 
 เปนไฉน คือ เปนผูมีศีล และละมลทินแหงความเปนผูทุศีล ๑ เปนผูไมริษยา 
 และละมลทินแหงความริษยา ๑ เปนผูไมตระหน่ี และละมลทินแหงความตระหน่ี 
 ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ี และละมลทิน ๓ 
 ประการน้ีแล ยอมจะประดิษฐานอยูบนสวรรค เหมือนถูกนําเอามาวางไว ฉะนั้น ฯ 
                         จบพาลวรรคท่ี ๑ 
                        --------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ภยสูตร ๒. ลักขณสูตร ๓. จินตาสูตร ๔. อัจจยสูตร 
 ๕. อโยนิโสสูตร ๖. อกุสลสูตร ๗. สาวัชชสูตร ๘. สัพยาปชชสูตร 
 ๙. ขตสูตร ๑๐. มลสูตร 
                       ----------------- 
                         รถกาวรรคท่ี ๒ 
                           ญาตกสูตร 
      [๔๕๐] ๑๑. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีช่ือเสียงประกอบดวยธรรม 
 ๓ ประการ ยอมปฏิบัติเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อมิใชสุขแกชนเปนอันมาก 
 เพื่อความพินาศแกชนเปนอันมาก เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทวดา 
 และมนุษยท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ชักชวนในกายกรรมท่ีไม 
 สมควร ๑ ชักชวนในวจีกรรมท่ีไมสมควร ๑ ชักชวนในธรรมท่ีไมสมควร ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีช่ือเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ยอม 
 ปฏิบัติเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกลู เพื่อมิใชสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความพินาศ 
 แกชนเปนอันมาก เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย 
 ท้ังหลาย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูมช่ืีอเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอม 



 ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประโยชนแกชนหมู 
 มาก เพื่อเก้ือกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ ชักชวนในกายกรรมท่ีสมควร ๑ ชักชวนในวจีกรรมท่ีสมควร ๑ ชักชวนใน 
 ธรรมท่ีสมควร ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูมช่ืีอเสียงประกอบดวยธรรม ๓ ประ 
 การน้ีแล ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประ 
 โยชนแกชนหมูมาก เพื่อเก้ือกลู เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                           สรนียสูตร 
      [๔๕๑] ๑๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย สถานท่ี ๓ แหงน้ี ยอมเปนสถานท่ี 
 อันกษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว พึงทรงระลึกถงึตลอดพระชนมชีพ สถาน 
 ท่ี ๓ แหงเปนไฉน คือ กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ประสูติ ณ ท่ีใด 
 ท่ีนี้เปนสถานท่ี ๑ อันกษัตราธิราชพึงทรงระลึกตลอดพระชนมชีพ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ณ ท่ีใด ท่ีนี้เปน 
 สถานท่ี ๒ อันกษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนม 
 ชีพ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง กษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรงชํานะสงคราม 
 ครั้งใหญ มีชัย ทรงครอบครองสนามรบ ณ ท่ีใด ท่ีนี้เปนสถานท่ี ๓ อันกษัตรา 
 ธิราชผูไดรับมูรธาภิเษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สถานท่ี ๓ แหงน้ีแล เปนสถานท่ีอันกษัตราธิราช 
 ผูไดรับมูรธาภเิษกแลว พึงทรงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สถานท่ี ๓ แหงน้ี เปนสถานท่ีอันภิกษุพึงระลึกถึง 
 ตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกันแล สถานท่ี ๓ แหงเปนไฉน คือ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ณ ท่ีใด 
 ท่ีนี้เปนสถานท่ี ๑ อันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย 
 นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ณ ท่ีใด ท่ีนี้เปนสถานท่ี ๒ อันภิกษุพึง 
 ระลึกถึงตลอดชีวิต ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุทําใหแจงซ่ึงเจโตวมิุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ณ ท่ีใด ท่ีนี้เปน 
 สถานท่ี ๓ อันภิกษุพึงระลึกถงึตลอดชีวิต ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สถานท่ี ๓ แหงน้ีแล เปนสถานท่ีอันภกิษุพึงระลึกถึง 
 ตลอดชีวิต ฯ 
                            ภิกขุสูตร 
      [๔๕๒] ๑๓. ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยู 
 ในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูหมดหวัง ๑ บุคคลผูมีหวัง ๑ บุคคล 



 ผูปราศจากความหวัง ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูหมดหวังเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ บังเกิดในสกุลตํ่า คือ สกุลจัณฑาล สกุลคนเปาป (ขอทาน) 
 สกุลนายพรานปา สกุลชางรถ หรือสกุลกุลีเทหยากเยื่อ ซึ่งเปนสกุลท่ียากจน มี 
 ขาวนํ้าโภชนาหารนอย มีความเปนไปฝดเคือง มีของกินและเครื่องนุงหมหาได 
 โดยฝดเคือง และเขาเปนคนมีผิวพรรณหมนหมองไมนาดู ตํ่าเต้ีย มากดวยความ 
 ปวยไข เปนคนบอด เปนคนงอย เปนคนกระจอก หรือเปนโรคอัมพาต หาขาว 
 น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก และเครื่องตาม 
 ประทีปไมได เขาไดฟงขาววา กษัตริยผูมีพระนามอยางนี้ ถูกพวกกษัตริยอภเิษก 
 แลวดวยการอภิเษกใหเปนกษัตริย เขาหาคิดอยางนี้ไมวา ถึงตัวเราก็จักถูกพวก 
 กษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปนกษัตริยสักครั้งหน่ึงแนแท ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวา "บุคคลผูหมดหวัง" ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมีหวังเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระโอรส 
 ของพระราชามหากษัตริยผูไดรับมูรธาภิเษกแลวในโลกน้ี เปนผูควรอภิเษก แตยัง 
 ไมไดรับการอภิเษก ถึงความไมหวั่นไหว เขาไดฟงขาววา กษัตริยผูมีพระนามอยางนี ้
 ถูกพวกกษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปนกษัตริย เขายอมคิดดังน้ีวา ถึงตัวเรา 
 ก็จักถูกพวกกษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปนกษัตริยสักคราวหน่ึงโดยแท ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา "บุคคลผูมีหวงั" ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูปราศจากความหวังเปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย พระราชาในโลกนี้ เปนกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว พระองคไดสดับ 
 ขาววา กษัตริยผูมีพระนามอยางนี้ ถูกพวกกษัตริยอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปน 
 กษัตริย พระองคหาทรงพระดําริดังน้ีไมวา ถึงตัวเราก็จักถกูพวกกษัตริยอภิเษกดวย 
 การอภิเษกใหเปนกษัตริยสักคราวหนึ่ง ขอนัน้เพราะเหตุใด เพราะพระองคซึ่ง 
 แตกอนยังมิไดรับการอภิเษก ไดมีการอภิเษกสงบไปแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวา "บุคคลผูปราศจากความหวัง" ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี 
 มีปรากฏอยูในโลก แมฉันใด ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในหมูภกิษุก็มีบุคคลอยู ๓ จําพวก ปรากฏฉันนั้น 
 เหมือนกันแล บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูหมดหวัง ๑ บุคคล 
 ผูมีหวัง ๑ บุคคลผูปราศจากความหวัง ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูหมดหวงัเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 เปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม ไมสะอาด มีสมาจารท่ีพึงระลึกดวยความรังเกียจ 
 มีการงานปกปด ไมใชสมณะ แตปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมใชพรหมจารี แต 
 ปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เนาในภายใน ชุมดวยราคะ เปนดังหยากเยื่อ เธอได 
 สดับขาววา ภิกษุช่ือน้ีทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 



 เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอหาคิดดังน้ีไมวา 
 แมเราก็จักทําใหแจงซ่ึงเจโตวมิุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
 สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา 
 "บุคคลผูหมดหวัง" ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมีหวังเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน 
 ผูมีศีล มีกัลยาณธรรม เธอไดสดับขาววา ภิกษุช่ือนี้ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ 
 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน 
 เขาถึงอยู เธอยอมคิดดังน้ีวา แมเราก็จักทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมติุ ปญญาวิมุติ อัน 
 หาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู 
 สักคราวหน่ึงโดยแท ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา "บุคคลผูมีหวัง" ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูปราศจากความหวังเปนไฉน ภกิษุในธรรม 
 วินัยนี้ เปนพระอรหันตขีณาสพ เธอไดสดับขาววา ภิกษุช่ือนีทํ้าใหแจง 
 ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญา 
 อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอมไมคิดดังน้ีวา ถึงเราก็จักทําใหแจงซ่ึง 
 เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอัน 
 ยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู สักคราวหน่ึงโดยแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
 ความหวังในวมิุติของเธอผูยังไมหลุดพนในกอนน้ันระงับแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวา "บุคคลผูปราศจากความหวัง" ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในหมูภกิษุ มีบุคคล ๓ จําพวกน้ีแล ปรากฏอยู ฯ 
                          จักกวัตติสูตร 
      [๔๕๓] ๑๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรม 
 ราชา ทรงยังจักรมิใชของพระราชาอื่นใหเปนไป เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสดังน้ี 
 ภิกษุรูปหน่ึงไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเลา เปน 
 ราชาของพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
 ดูกรภิกษุ ธรรมเปนราชาของพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชาด่ังน้ี แลว 
 ไดตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุ พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชาในโลกน้ี 
 ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง 
 มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา ปองกันและคุมครองท่ี 
 ประกอบดวยธรรมไวในอันโตชน ฯ 
      ดูกรภิกษุ อีกประการหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา 
 ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง 
 มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา ปองกัน และคุมครองท่ี 
 ประกอบดวยธรรมไวในพวกกษัตริย ผูท่ีตามเสด็จ ในหมูพล ในพราหมณและ 
 คฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท ในสมณะและพราหมณ ในเน้ือและนก 



 ดูกรภิกษุ พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา พระองคนั้นแล ซึ่งอาศัย 
 ธรรมน่ันเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง มีธรรม 
 เปนตรา มีธรรมเปนใหญ ครั้นทรงจัดการรักษา ปองกัน และคุมครองท่ีประกอบ 
 ดวยธรรมไวในอันโตชน ในพวกกษัตริยผูตามเสด็จ ในหมูพล ในพราหมณและ 
 คฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท ในสมณะและพราหมณ ในเน้ือและนก 
 แลว ยอมทรงใชจักรใหเปนไปโดยธรรมเทาน้ัน จักเปนอันมนุษย ขาศึกหรือ 
 สัตวไรๆ ใหเปนไปไมได ฉันใด ฯ 
      ดูกรภิกษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงธรรม เปนธรรม 
 ราชาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรง 
 ธรรม มีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา 
 ปองกัน และคุมครองท่ีประกอบดวยธรรมไวในกายกรรม วากายกรรมเชนนี้ 
 ควรเสพ กายกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯ 
      ดูกรภิกษุ อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรง 
 ธรรม เปนธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรง 
 ธรรม ทรงมีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา 
 ปองกัน และคุมครองท่ีประกอบดวยธรรมไวในวจีกรรมวา วจีกรรมเชนนี้ควรเสพ 
 วจีกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯ 
      ดูกรภิกษุ อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรง 
 ธรรม เปนธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม 
 ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง มธีรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรกัษา 
 ปองกัน และคุมครองท่ีประกอบดวยธรรมไวในมโนกรรมวา มโนกรรมเชนนี้ควร 
 เสพ มโนกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯ 
      ดูกรภิกษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นผูทรงธรรม 
 เปนธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม 
 มีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ครั้นทรงจัดการรักษา ปองกัน 
 และคุมครองท่ีประกอบดวยธรรมไวในกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมแลว ทรง 
 ยังธรรมจักรอนัยอดเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมเทาน้ัน จักรนั้น อันสมณะ พราหมณ 
 เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ใหเปนไปดวยไมได ฯ 
                           ปเจตนสูตร 
      [๔๕๔] ๑๕. สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับ ณ ปาอิสิปตนมฤค- 
 *ทายวัน ใกลพระนครพาราณสี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย 
 วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลาน้ัน ทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี 
 พระภาคไดตรัสวา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว มีพระราชาพระองคหนึ่งพระนามวา 



 ปเจตนะ ครั้งน้ัน พระเจาปเจตนะไดรับส่ังกะนายชางรถวา ดกูรนายชางรถผูสหาย 
 แตนี้ไปอีก ๖ เดือน ฉันจักทําสงคราม ทานสามารถจะทําลอคูใหมของฉันไดไหม 
 นายชางรถไดทูลรับรองตอพระเจาปเจตนะวา ขอเดชะ  ขาพระองคสามารถจะทํา 
 ถวายได ครั้งน้ันแล นายชางรถไดทําลอสําเรจ็ขางหน่ึง โดย ๖ เดือน หยอน 
 ๖ ราตรี ครั้งน้ันแล พระเจาปเจตนะตรัสเรียกนายชางรถมาถามวา ดูกรชายชาง 
 รถผูสหาย แตนี้ไปอีก ๖ วัน ฉันจักทําสงคราม ลอคูใหมสําเร็จแลวหรอื ฯ 
      นายชางรถกราบทูลวา ขอเดชะ โดย ๖ เดือน หยอนอยูอกี ๖ ราตรีนี้ 
 แล ลอไดเสร็จไปแลวขางหน่ึงฯ 
      พระเจาปเจตนะตรัสถามวา ดูกรนายชางรถผูสหาย ๖ วันนี้ทานสามารถ 
 จะทําลอขางท่ีสองของฉันใหเสร็จไดหรือ ฯ 
      นายชางรถไดกราบทูลรับรองตอพระเจาปเจตนะวา ขอเดชะ ขาพระองค 
 สามารถจะทําใหเสร็จได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล นายชางรถทําลอขางท่ีสองเสร็จโดย ๖ วนั 
 แลว นําเอาลอคูใหมเขาไปเฝาพระเจาปเจตนะถึงท่ีประทับ แลวกราบทูลวา 
 ขอเดชะลอคูใหมของพระองคนี้สําเร็จแลว 
      พระเจาปเจตนะรับสั่งถามวา ดูกรนายชางรถผูสหาย ลอของทานขางท่ี 
 เสร็จโดย ๖ เดอืนหยอน ๖ ราตรี กับอีกขางหน่ึงเสร็จโดย ๖ วันนี้ เหตุอะไร 
 เปนเครื่องทําใหแตกตางกัน ฉันจะเห็นความแตกตางของมันไดอยางไร ฯ 
      นายชางรถกราบทูลวา ขอเดชะ ความแตกตางของมันมีอยู ขอพระองค 
 จงทรงทอดพระเนตรความแตกตางกันของมัน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้นแล นายชางรถยังลอขางท่ีเสร็จโดย ๖ วัน 
 ใหหมุนไป ลอนั้นเมื่อนายชางรถหมุนไป ก็หมุนไปไดเทาท่ีนายชางรถหมุนไป 
 แลวหมุนเวียนลมลงบนพื้นดิน นายชางรถไดยังลอขางท่ีเสร็จโดย ๖ เดือนหยอน 
 อยู ๖ ราตรีใหหมุนไป ลอนั้น เมื่อนายชางรถหมุนไป ก็หมุนไปไดเทาท่ีนายชาง 
 รถหมุนไป แลวต้ังอยูเหมือนอยูในเพลา ฉะนั้น ฯ 
      พระเจาปเจตนะตรัสถามวา ดูกรนายชางรถผูสหาย อะไรหนอเปนเหตุ เปน 
 ปจจัย ลอขางท่ีเสร็จโดย ๖ วันนี้ เมื่อถูกทานหมุนไปแลว จึงหมุนไปเพียงเทา 
 ทานหมุนไปได แลวหมุนเวียนลมลงบนพื้นดิน ก็อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย 
 ลอขางท่ีเสร็จโดย ๖ เดือนหยอนอยู ๖ ราตรนีี้ เมื่อทานหมุนไป จึงหมุนไปเทาท่ี 
 ทานหมุนไปได แลวไดต้ังอยูเหมือนกับอยูในเพลา ฉะนั้น ฯ 
      นายชางรถกราบทูลวา ขอเดชะ กงก็ดี กําก็ดี ดุมก็ดี ของลอขางท่ี 
 เสร็จแลวโดย ๖ วันนี้ มันคดโคง มีโทษ มีรสฝาด เพราะกงก็ดี กําก็ดี ดุม 
 ก็ดี คดโคง มีโทษ มีรสฝาด ฉะนั้นเมื่อขาพระองคหมุนไป จึงหมุนไป 
 เทาท่ีขาพระองคหมุนไป แลวหมุนเวียนลมบนพื้นดิน ขอเดชะ สวนกงก็ดี 



 กําก็ดี กุมก็ดี ของลอขางท่ีเสร็จโดย ๖ เดือนหยอนอยูอีก ๖ ราตรีนี้ ไมคดโคง 
 หมดโทษ ไมมีรสฝาด ฉะนั้น เมื่อขาพระองคหมุนไป จึงหมุนไปไดเทาท่ี 
 ขาพระองคหมุนไป แลวไดต้ังอยูเหมอืนกับอยูในเพลา ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทานท้ังหลายจะพึงคิดอยางนี้วา สมยันั้น คนอื่นได 
 เปนนายชางรถ แตขอนี้ไมควรเห็นดังนั้น สมัยน้ัน เราไดเปนนายชางรถ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย คราวน้ัน เราเปนคนฉลาดในความคดโคงแหงไม ในโทษ 
 แหงไม ในรสฝาดแหงไม แตบัดนี้เราเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฉลาดใน 
 ความคดโกงแหงกาย ในโทษแหงกาย ในรสฝาดแหงกาย ฉลาดในความคดโกง 
 แหงวาจา ในโทษแหงวาจา ในรสฝาดแหงวาจา ฉลาดในความคดโกงแหงใจ 
 ในโทษแหงใจ ในรสฝาดแหงใจ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุหรอืภิกษุณีรูปใดรูปหน่ึง ไมละความคดโกง 
 แหงกาย โทษแหงกาย รสฝาดแหงกาย ไมละความคดโกงแหงวาจา โทษแหง 
 วาจา รสฝาดแหงวาจา ไมละความคดโกงแหงใจ โทษแหงใจ รสฝาดแหงใจ 
 เขาไดพลัดตกไปจากธรรมวนิัยนี้ เหมือนกบัลอขางท่ีเสร็จโดย ๖ วัน ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุหรอืภิกษุณีรูปใดรูปหน่ึง ละความคดโกงแหงกาย 
 โทษแหงกาย รสฝาดแหงกาย ละความคดโกงแหงวาจา โทษแหงวาจา 
 รสฝาดแหงวาจา ละความคดโกงแหงใจ โทษแหงใจ รสฝาดแหงใจ 
 ได เขาดํารงม่ันอยูในธรรมวนิัยนี้ เหมือนกบัลอขางท่ีเสร็จโดย ๖ เดือนหยอน 
 อยู ๖ ราตรี ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้วา เราท้ังหลายจักละความคดโกงแหงกาย โทษแหงกาย รสฝาดแหงกาย 
 จักละความคดโกงแหงวาจา โทษแหงวาจา รสฝาดแหงวาจา จักละความ 
 คดโกงแหงใจ โทษแหงใจ รสฝาดแหงใจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
 พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           อปณณกสูตร 
      [๔๕๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 ช่ือวาเปนผูปฏิบัติไมผิด และช่ือวาเธอปรารภปญญาเพ่ือความสิ้นอาสวะท้ังหลาย 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูคุม 
 ครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ เปนผูประกอบ 
 ความเพียร ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย 
 ท้ังหลายอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยตาแลว 
 ไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย 
 ท่ีเมื่อไมสํารวมแลวจะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส 
 ครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ยอมถงึความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียง 
 ดวยหูแลว ฯลฯ ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ฯลฯ ลิม้รสดวยลิ้นแลว ฯลฯ ถูกตอง 



 โผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือเอาโดย 
 นิมิต โดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเมื่อไมสํารวมแลว 
 จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอนัลามก คืออภชิฌาและโทมนัสครอบงําได ยอม 
 รักษามนินทรีย ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุช่ือวา 
 เปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายอยางน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุ 
 ช่ือวาเปนผูรูจกัประมาณในโภชนะอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 พิจารณาโดยแยบคายแลว ฉันอาหารไมใชเพื่อเลน ไมใชเพื่อจะมัวเมา ไมใชเพื่อ 
 จะประดับ ไมใชเพื่อจะประเทืองผิว เพียงเพือ่กายนี้ต้ังอยู เพื่อจะใหกายน้ีเปนไป 
 เพื่อจะกําจัดความเบียดเบียนลําบาก เพื่อจะอนุเคราะหพรหมจรรยดวยคิดเห็นวา 
 เราจักกําจัดเวทนาเกาเสีย และจักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน ความท่ีกายจักเปนไป 
 ไดนาน ความเปนผูไมมีโทษและความอยูสําราญจักเกิดมีแกเรา ดังน้ี ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุช่ือวาเปนผูรูจักประมาณในโภชนะอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็ภิกษุช่ือวาเปนผูประกอบความเพียรอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัย 
 นี้ ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอาวรณิยธรรม ดวยการเดินจงกรม ดวยการ 
 นั่งตลอดวัน ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอาวรณิยธรรม ดวยการเดินจงกรม 
 ดวยการน่ังตลอดยามตนแหงราตรี ตลอดยามกลางแหงราตรี ยอมสําเรจ็สหีไสยา 
 โดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําความหมายในอัน 
 จะลุกข้ึนไวในใจ ยอมลุกข้ึนชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอาวรณิยธรรม ดวยการเดิน 
 จงกรม ดวยการนั่งตลอดปจฉมิยาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุช่ือวาเปนผูประกอบ 
 ความเพียรอยางน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแลยอมช่ือวาเปน 
 ผูปฏิบัติไมผิด และชื่อวาเธอปรารภปญญาเพ่ือความสิ้นอาสวะท้ังหลาย ฯ 
                            อัตตสูตร 
      [๔๕๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการน้ี เปนไปท้ังเพ่ือเบียด 
 เบียนตนเอง เปนไปท้ังเพ่ือเบียดเบียนผูอื่น เปนไปท้ังเพ่ือเบียดเบียนตนและคน 
 อื่นท้ังสองฝาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโน 
 ทุจริต ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการน้ีแล เปนไปท้ังเพ่ือเบียดเบียนตน 
 เอง เปนไปท้ังเพ่ือเบียดเบียนผูอื่น เปนไปท้ังเพ่ือเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 
 ท้ังสองฝาย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการน้ี ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนเอง 
 ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอื่น ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนและคนอื่นท้ังสองฝาย 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจสีุจริต ๑ มโนสจุริต ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการน้ีแล ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียน 



 ตนเอง ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอื่น ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนและคนอื่น 
 ท้ังสองฝาย ฯ 
                            เทวสูตร 
      [๔๕๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย จะพึงถาม 
 ทานท้ังหลายเชนนี้วา ดูกรอาวุโส พระสมณโคดมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อ 
 จะเขาถึงพรหมโลกหรือ ทานท้ังหลายเมื่อถกูถามเชนนี้ พึงอึดอัด ระอา รงัเกียจ 
 มิใชหรือ เมื่อภกิษุเหลานั้นทูลรับวา เปนเชนนั้น พระเจาขา จึงไดตรัสตอไปวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา ทานท้ังหลายอึดอัด ระอา รังเกียจ ดวยอายุทิพย 
 ดวยวรรณะทิพย ดวยสุขทิพย ดวยยศทิพย ดวยอธิปไตยทิพย ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย แตทานท้ังหลายควรอึดอัด ระอา รงัเกียจ ดวยกายทุจริต ดวยวจี 
 ทุจริต ดวยมโนทุจริตกอนทีเดียว ฯ 
                         ปาปณิกสูตรท่ี ๑ 
      [๔๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการ ไม 
 ควรจะไดโภคทรัพยท่ียังไมได หรือเพื่อทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีข้ึน องค ๓ 
 ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย พอคาในโลกนี้ เวลาเชาไมจัดแจงการงาน 
 โดยเอือ้เฟอ เวลาเท่ียงไมจัดแจงการงานโดยเอื้อเฟอ เวลาเยน็ไมจัดแจงการงาน 
 โดยเอือ้เฟอ ดกูรภิกษุท้ังหลาย พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการน้ีแล ไม 
 ควรจะไดโภคทรัพยท่ียังไมได หรือเพื่อทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีข้ึน ฉันใด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปน 
 ผูไมควรจะบรรลุกุศลธรรมท่ียังไมไดบรรลุ หรือเพือ่ทํากุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลว 
 ใหเจริญมากข้ึน ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เวลาเชาไมอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ เวลาเท่ียงไมอธิษฐานสมาธิ 
 นิมิตโดยเคารพ เวลาเย็นไมอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ี เปนผูไมควรจะบรรลุกุศลธรรมท่ียังไมได 
 บรรลุ หรือเพ่ือทํากุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลวใหเจริญมากข้ึน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการน้ีแล สมควรจะไดโภคทรัพยท่ียังไมได หรือ 
 เพื่อทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีมากข้ึน องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย พอคาในโลกนี้ เวลาเชาจัดแจงการงานโดยเอือ้เฟอ เวลาเท่ียงจัดแจง 
 การงานโดยเอือ้เฟอ เวลาเย็นจัดแจงการงานโดยเอือ้เฟอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการน้ีแล สมควรจะไดโภคทรัพยท่ียังไมได 
 หรือเพ่ือทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีมากข้ึน ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 ผูประกอบดวย ธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สมควรจะไดบรรลุ 
 กุศลธรรมท่ียังไมไดบรรลุ หรอืเพื่อทํากุศลธรรมท่ีไดบรรลุแลวใหเจริญมากข้ึน 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เวลาเชา 



 อธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ เวลาเท่ียงอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ เวลา 
 เย็นอธิษฐานสมาธินิมิตโดยเคารพ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
 ๓ ประการน้ีแล สมควรจะบรรลุกุศลธรรมท่ียังไมบรรลุ หรอืเพื่อทํากุศลธรรมท่ี 
 ไดบรรลุแลวใหเจริญมากข้ึน ฯ 
                         ปาปณิกสูตรท่ี ๒ 
      [๔๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ประการ ยอม 
 ถึงความมีโภคทรัพยมากมายเหลือเฟอไมนานเลย องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย พอคาในโลกนี้ เปนคนท่ีมีตาดี ๑ มีธุระดี ๑ ถึงพรอมดวยบุคคล 
 ท่ีจะเปนท่ีพึ่งได ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย พอคาช่ือวาเปนคนมีตาดีอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 พอคาในโลกนี้ยอมรูสิง่ท่ีจะพึงซื้อขายวา สิ่งท่ีพึงขายน้ี ซื้อมาเทาน้ี ขายไป 
 เทาน้ี จักไดทุนเทาน้ี มีกําไรเทาน้ี ดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย พอคาช่ือวาเปน 
 คนมีตาดี ดวยอาการอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย พอคาช่ือวามีธุระดีอยางไร 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พอคาในโลกนี้ เปนคนฉลาดท่ีจะซ้ือและขายส่ิงท่ีตนจะพึง 
 ซื้อขาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย พอคาช่ือวาเปนคนมีธุระดี ดวยอาการอยางนี้แล 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พอคาช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยคนซ่ึงจะเปนท่ีพึ่งไดอยางไร ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย พอคาในโลกนี้ อันคฤหบดีหรอืบุตรคฤหบดีผูมั่งค่ัง ผูมีทรัพยมาก 
 มีโภคะมาก ทราบไดเชนนี้วาทานพอคาผูนี้แล เปนคนมีตาดี มีธุระดี สามารถ 
 ท่ีจะเลี้ยงบุตรภรรยา และใชคืนใหแกเราตามเวลาได เขาตางก็เช้ือเชิญพอคา 
 นั้นดวยโภคะวา แนะทานพอคาผูสหาย แตนี้ไปทานจงนําเอาโภคะไปเลี้ยงดู 
 บุตรภรรยา และใชคืนใหแกเราตามเวลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พอคาช่ือวาเปน 
 ผูถึงพรอมดวยบุคคลซ่ึงเปนท่ีพึ่งไดดวยอาการอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย พอคา 
 ผูประกอบดวยองค ๓ ประการน้ีแล ยอมจะถงึความมีโภคะมากมายเหลือเฟอไม 
 นานเลย ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฉันนั้น 
 เหมือนกัน ยอมถึงความเปนผูมากมูนไพบูลยในกุศลธรรมไมนานเลย ธรรม 
 ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีจักษุ ๑ 
 มีธุระดี ๑ ถึงพรอมดวยภิกษุพอจะเปนท่ีพึ่งได ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุช่ือวาเปนผูมีจักษุอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ... นี้ทุกขนิโรธคามินี- 
 *ปฏิปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุช่ือวาเปนผูมีจักษุอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุช่ือวาเปนผูมีธุระดีอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถงึ 
 พรอมแหงกุศลธรรม เปนผูมกีําลัง มีความบากบ่ันมั่น ไมทอดท้ิงธุระในกุศล- 
 *ธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุช่ือวาเปนผูมีธุระดีอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 



 ภิกษุช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยภิกษุพอจะเปนท่ีพึ่งไดอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้เธอเขาไปหาภิกษุ ผูเปนพหูสูต เรียนจบคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย 
 ทรงมาติกา ตามเวลา แลวไตถาม สอบสวนวา ทานผูเจริญ พระพุทธพจนนี้ 
 อยางไร ความแหงพระพุทธพจนนี้อยางไร ทานเหลาน้ัน ยอมเปดเผยธรรมท่ียัง 
 ไมเปดเผย ยอมทําธรรมท่ียังมิไดทําใหต้ืนแลวใหต้ืน และยอมบรรเทาความสงสัย 
 ในธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงความสงสัยมิใชนอยแกภิกษุนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 ช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยภิกษุพอจะเปนท่ีพึ่งไดอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 ผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ยอมถึงความเปนผูมากมูนไพบูลยในกุศล 
 ธรรมท้ังหลายไมนานเลย ฯ 
                        จบรถการวรรคท่ี ๒ 
                      ------------------ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ญาตกสูตร ๒. สรณียสูตร ๓. ภิกขุสูตร ๔. จักกวัตติสูตร 
 ๕. ปเจตนสูตร ๖. อปณณกสูตร ๗. อัตตสูตร ๘. เทวสูตร ๙. ปาปณิก 
 สูตรท่ี ๑ ปาปณิกสูตรท่ี ๒ ฯ 
                      ------------------ 
                         ปุคคลวรรคท่ี ๑ 
                           สวิฏฐสูตร 
      [๔๖๐] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทาน 
 พระสวิฏฐะกับทานพระมหาโกฏฐิตะ ไดพากันไปหาทานพระสารีบุตรจนถึงท่ีอยู 
 ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึง 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระ 
 สวิฏฐะวา ดูกรอาวุโสสวิฏฐะ บุคคล ๓ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวก 
 เปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ ดูกร 
 ทานผูมีอายุ บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวก 
 นี้ ทานชอบใจบุคคลจําพวกไหนซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ทานพระสวิฏฐะ 
 ไดตอบวา ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคล ๓ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก 
 ๓ จําพวกเปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตต 
 บุคคล ๑ ขาแตทานผูมีอายุ บุคคล ๓ จําพวกน้ีแลมีปรากฏอยูในโลก บรรดา 
 บุคคล ๓ จําพวกน้ี กระผมชอบใจบุคคลผูสัทธาวิมุตต ซึ่งเปนผูงามกวาและ 
 ประณีตกวา ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสัทธินทรียของบุคคลน้ีมีประมาณยิ่ง 
 ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรอาวุโสโกฏฐิตะ 
 บุคคล ๓ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ 



 ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ ดูกรทานผูมีอายุ บุคคล ๓ จําพวก 
 นี้แลมีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ี ทานชอบใจบุคคลจําพวกไหน 
 ซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ทานพระมหาโกฏฐิตะไดตอบวา ขาแตทานพระ 
 สารีบุตร บุคคล ๓ จําพวกน้ีมปีรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ กาย 
 สักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล 
 มีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ี กระผมชอบใจบุคคลกายสักขี 
 ซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสมาธินทรียของ 
 บุคคลน้ีมีประมาณยิ่ง ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะไดถามทานพระสารีบุตร 
 บางวา ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคล ๓ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวก 
 เปนไฉน คือ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ 
 บุคคล ๓ จําพวกน้ีแลมีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ี ทานชอบใจ 
 บุคคลจําพวกไหน ซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ทานพระสารีบุตรไดตอบวา 
 ดูกรทานโกฏฐิตะ บุคคล ๓ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก ๓ จาํพวกเปนไฉน คือ 
 กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธาวิมุตตบุคคล ๑ บุคคล ๓ จําพวก 
 นี้แลมีปรากฏอยูในโลก บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ี ผมชอบใจบุคคลผูทิฏฐิปตตะ 
 ซึ่งเปนผูงามกวาและประณีตกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะปญญินทรียของบุคคล 
 นี้มีประมาณยิ่ง ครั้งน้ันแล ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระสวิฏฐะและ 
 ทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรอาวุโส เราท้ังหมดดวยกันตางไดพยากรณตาม 
 ปฏิภาณของตน มาไปดวยกันเถอะ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 แลวกราบทูลขอความนี้ พระผูมีพระภาคจักทรงพยากรณแกเราอยางไร เราจกั 
 ทรงจําพระพุทธพยากรณนั้นไวอยางนั้น ทานพระสวิฏฐะกับทานพระมหาโกฏฐิตะ 
 ไดรับคําทานพระสารีบุตรแลว ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตร ทานพระ 
 สวิฏฐะ และทานพระมหาโกฏฐิตะ ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
 ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลการเจรจาปราศรัยกับทานพระสวิฏฐะและทานมหา- 
 *โกฏฐิตะท้ังหมดแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรสารีบุตร 
 การท่ีจะพยากรณในขอนี้โดยสวนเดียววา บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ี บุคคลน้ี 
 เปนผูงามกวาและประณีตกวา ดังน้ี ไมใชจะทําไดโดยงายเลย เพราะขอนี้ 
 เปนฐานะท่ีจะมีได คือ บุคคลผูสัทธาวิมุตตน้ี เปนผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระ- 
 *อรหันต บุคคลผูเปนกายสักขี ผูเปนทิฏฐิปตตะ ก็พึงเปนพระสกทาคามี หรือ 
 พระอนาคามี ดูกรสารีบุตร การท่ีจะพยากรณในขอนี้โดยสวนเดียววา บรรดา 
 บุคคล ๓ จําพวกน้ี บุคคลน้ีเปนผูงามกวาและประณีตกวา ดังน้ี ไมใชจะทํา 
 ไดโดยงายเลย เพราะขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ บุคคลผูทิฏฐิปตตะ เปนผู 
 ปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต บุคคลผูสัทธาวิมุตตเปนพระสกทาคามี หรือ 



 พระอนาคามี และแมบุคคลผูกายสักขีก็พึงเปนพระสกทาคามี หรือพระอนาคามี 
 ดูกรสารีบุตร การท่ีจะพยากรณในขอนี้โดยสวนเดียววา บรรดาบุคคล ๓ จําพวก 
 นี้ บุคคลน้ีเปนผูงามกวาและประณีตกวาไมใชจะทําไดโดยงายเลย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           คิลานสูตร 
      [๔๖๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนไข ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก 
 ๓ จําพวกเปนไฉน คือ คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะท่ีสบายหรือไมไดก็ 
 ตาม ไดเภสัชท่ีสบายหรือไมไดก็ตาม ไดอุปฏฐากท่ีสมควรหรือไมไดก็ตาม 
 ยอมไมหายจากอาพาธน้ันไดเลย คนไขบางคนในโลกน้ี ไดโภชนะท่ีสบายหรือ 
 ไมไดก็ตาม ไดเภสัชท่ีสบายหรือไมไดก็ตาม ไดอุปฏฐากท่ีสมควรหรอืไมไดก็ตาม 
 ยอมหายจากอาพาธน้ันได คนไขบางคนในโลกน้ี ไดโภชนะท่ีสบายจึงหายจาก 
 อาพาธน้ัน เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดเภสัชท่ีสบายจึงหายจากอาพาธน้ัน เมื่อ 
 ไมไดยอมไมหาย ไดอุปฏฐากท่ีสมควรจึงหายจากอาพาธน้ัน เมื่อไมไดยอมไม 
 หาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาคนไข ๓ จําพวกน้ัน เพราะอาศัยคนไขผูท่ีได 
 โภชนะท่ีสบายจึงหายจากอาพาธน้ัน เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดเภสัชท่ีสบายจึง 
 หายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดอุปฏฐากท่ีสมควรจงึจะหายจาก 
 อาพาธน้ัน เมื่อไมไดยอมไมหาย นี้เราจึงอนุญาตคิลานภัต อนุญาตคิลาน 
 เภสัช อนุญาตคิลานุปฏฐากไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย และก็เพราะอาศัยคนไข 
 เชนนี้ ถึงคนไขอื่นก็ควรไดรบัการบํารุง ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนไข ๓ จําพวก 
 นี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลซ่ึง 
 เปรียบดวยคนไข ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก บุคคลผูเปรียบดวยคนไข 
 ๓ จําพวกน้ันเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี ไดเห็นพระตถาคตหรือไมได 
 เห็นก็ตาม ไดฟงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอม 
 ไมหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรคไดเลย บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคตหรือไมไดเห็นกต็าม ไดฟงธรรมวินัยท่ีพระตถาคต 
 ประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอมหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรม คือ 
 จตุรมรรค บุคคลบางคนในโลกน้ี ไดเห็นพระตถาคต จึงหยั่งลงสูความเห็น 
 ชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดเห็นยอมไมหยัง่ลงสูความเห็นชอบ 
 ไดฟงธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลว จึงหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรม 
 คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดฟงยอมไมหยั่งลงสูความเห็นชอบ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บรรดาบุคคลท้ัง ๓ จําพวกน้ัน เพราะอาศัยบุคคลผูท่ีไดเห็นพระตถาคต จึงหยั่งลง 
 สูความเห็นชอบในกุศลธรรม คือจตุรมรรค เมื่อไมไดเห็นยอมไมหยั่งลงสูความ 
 เห็นชอบ ไดฟงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว จึงหยั่งลงสูความเห็น 
 ชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดฟงยอมไมหยัง่ลง นี้แล เราจึง 



 อนุญาตการแสดงธรรมไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย และก็เพราะอาศัยบุคคลน้ี จึงควร 
 แสดงธรรมแมแกบุคคลอื่นๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลซ่ึงเปรียบดวยคนไข 
 ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           สังขารสูตร 
      [๔๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูใน 
 โลก ๓ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมปรงุแตง 
 กายสังขารท่ีมีความเบียดเบียน ปรุงแตงวจีสงัขารท่ีมีความเบียดเบียน ปรุงแตง 
 มโนสังขารท่ีมีความเบียดเบียน ครั้นแลวเขายอมเขาถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียน 
 ผัสสะท่ีเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกท่ีมีความ 
 เบียดเบียนนั้น เขาผูอันผัสสะท่ีเปนไปกับดวยความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอม 
 เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน เปนทุกขโดยสวนเดียวเหมอืนพวกสัตวนรก 
 ฉะนั้น บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมปรุงแตงกายสังขารท่ีไมมีความเบียดเบียน 
 ปรุงแตงวจีสังขารท่ีไมมีความเบียดเบียน ปรุงแตงมโนสังขารท่ีไมมีความเบียด 
 เบียน ครั้นแลวเขายอมเขาถึงโลกท่ีไมมีความเบียดเบียน ผัสสะอันไมมีความ 
 เบียดเบียน ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียนนั้น เขาผูอัน 
 ผัสสะท่ีไมมีความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาอนัไมมีความเบียดเบียน 
 ตาม ไดเภสัชท่ีสบายหรือไมไดก็ตาม ไดอุปฏฐากท่ีสมควรหรือไมไดก็ตาม 
 ยอมไมหายจากอาพาธน้ันไดเลย คนไขบางคนในโลกน้ี ไดโภชนะท่ีสบายหรือ 
 ไมไดก็ตาม ไดเภสัชท่ีสบายหรือไมไดก็ตาม ไดอุปฏฐากท่ีสมควรหรอืไมไดก็ตาม 
 ยอมหายจากอาพาธน้ันได คนไขบางคนในโลกน้ี ไดโภชนะท่ีสบายจึงหายจาก 
 อาพาธน้ัน เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดเภสัชท่ีสบายจึงหายจากอาพาธน้ัน เมื่อ 
 ไมไดยอมไมหาย ไดอุปฏฐากท่ีสมควรจึงหายจากอาพาธน้ัน เมื่อไมไดยอมไม 
 หาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาคนไข ๓ จําพวกน้ัน เพราะอาศัยคนไขผูท่ีได 
 โภชนะท่ีสบายจึงหายจากอาพาธน้ัน เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดเภสัชท่ีสบายจึง 
 หายจากอาพาธนั้น เมื่อไมไดยอมไมหาย ไดอุปฏฐากท่ีสมควรจงึจะหายจาก 
 อาพาธน้ัน เมื่อไมไดยอมไมหาย นี้เราจึงอนุญาตคิลานภัต อนุญาตคิลาน 
 เภสัช อนุญาตคิลานุปฏฐากไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย และก็เพราะอาศัยคนไข 
 เชนนี้ ถึงคนไขอื่นก็ควรไดรบัการบํารุง ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนไข ๓ จําพวก 
 นี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลซ่ึง 
 เปรียบดวยคนไข ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก บุคคลผูเปรียบดวยคนไข 
 ๓ จําพวกน้ันเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี ไดเห็นพระตถาคตหรือไมได 
 เห็นก็ตาม ไดฟงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอม 
 ไมหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรคไดเลย บุคคลบางคน 



 ในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคตหรือไมไดเห็นกต็าม ไดฟงธรรมวินัยท่ีพระตถาคต 
 ประกาศแลวหรือไมไดฟงก็ตาม ยอมหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรม คือ 
 จตุรมรรค บุคคลบางคนในโลกน้ี ไดเห็นพระตถาคต จึงหยั่งลงสูความเห็น 
 ชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดเห็นยอมไมหยัง่ลงสูความเห็นชอบ 
 ไดฟงธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลว จึงหยั่งลงสูความเห็นชอบในกุศลธรรม 
 คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดฟงยอมไมหยั่งลงสูความเห็นชอบ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บรรดาบุคคลท้ัง ๓ จําพวกน้ัน เพราะอาศัยบุคคลผูท่ีไดเห็นพระตถาคต จึงหยั่งลง 
 สูความเห็นชอบในกุศลธรรม คือจตุรมรรค เมื่อไมไดเห็นยอมไมหยั่งลงสูความ 
 เห็นชอบ ไดฟงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว จึงหยั่งลงสูความเห็น 
 ชอบในกุศลธรรม คือ จตุรมรรค เมื่อไมไดฟงยอมไมหยัง่ลง นี้แล เราจึง 
 อนุญาตการแสดงธรรมไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย และก็เพราะอาศัยบุคคลน้ี จึงควร 
 แสดงธรรมแมแกบุคคลอื่นๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลซ่ึงเปรียบดวยคนไข 
 ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           สังขารสูตร 
      [๔๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูใน 
 โลก ๓ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมปรงุแตง 
 กายสังขารท่ีมีความเบียดเบียน ปรุงแตงวจีสงัขารท่ีมีความเบียดเบียน ปรุงแตง 
 มโนสังขารท่ีมีความเบียดเบียน ครั้นแลวเขายอมเขาถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียน 
 ผัสสะท่ีเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกท่ีมีความ 
 เบียดเบียนนั้น เขาผูอันผัสสะท่ีเปนไปกับดวยความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอม 
 เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน เปนทุกขโดยสวนเดียวเหมอืนพวกสัตวนรก 
 ฉะนั้น บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมปรุงแตงกายสังขารท่ีไมมีความเบียดเบียน 
 ปรุงแตงวจีสังขารท่ีไมมีความเบียดเบียน ปรุงแตงมโนสังขารท่ีไมมีความเบียด 
 เบียน ครั้นแลวเขายอมเขาถึงโลกท่ีไมมีความเบียดเบียน ผัสสะอันไมมีความ 
 เบียดเบียน ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียนนั้น เขาผูอัน 
 ผัสสะท่ีไมมีความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาอนัไมมีความเบียดเบียน 
 มืดมิด ฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมรูชัดตามความ 
 เปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลน้ีเรียกวาบุคคลผูมีจิตเหมือนฟาแลบ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็บุคคลท่ีมีจิตเหมือนเพชรเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ 
 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบันเขาถึงอยู แกวมณีหรือวาหินชนิดใดท่ีเพชรจะทําลายไมได ไมมี 
 แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ 



 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลน้ีเรียกวาบุคคลมีจิตเหมือนเพชร 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                            เสวิสูตร 
      [๔๖๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูใน 
 โลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ๑. บุคคลท่ีไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขา 
 ไปนั่งใกล มีอยู ๒. บุคคลท่ีควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล มีอยู 
 ๓. บุคคลท่ีจะตองสักการะเคารพ แลวจึงเสพ คบหา เขาไปน่ังใกล มีอยู 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล 
 เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเลวโดยศีล สมาธิ ปญญา บุคคล 
 เห็นปานน้ี ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล นอกจากจะเอ็นดู 
 อนุเคราะหกัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล 
 เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเชนเดียวกับตน โดยศีล สมาธิ 
 ปญญา บุคคลเห็นปานน้ี ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร เพราะการสนทนา ปรารภศีล จักมีแกพวกเราซึ่งเปนคนเสมอกันโดยศีล 
 ดวย การสนทนาของเรานั้น จักเปนถอยคําเปนไปดวย และจักเปนความสําราญ 
 ของเราดวย การสนทนาปรารภสมาธิ จักมีแกพวกเราซึ่งเปนคนเสมอกันโดย 
 สมาธิดวย การสนทนาของเรานั้น จักเปนถอยคําเปนไปดวย และจักเปนความ 
 สําราญของเราดวย การสนทนา ปรารภปญญา จักมีแกเราซ่ึงเปนคนเสมอกัน 
 โดยปญญาดวย การสนทนาของเราน้ัน จักเปนถอยคําเปนไปดวย และจักเปน 
 ความสําราญของเราดวย ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ จึงควรเสพ ควรคบ ควร 
 เขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีจะตองสักการะ เคารพแลวจึงเสพ 
 คบหา เขาไปนั่งใกล เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูยิง่โดยศีล สมาธิ 
 ปญญา บุคคลเห็นปานน้ี จักตองสักการะเคารพแลวจงึเสพ คบหา เขาไปนั่ง 
 ใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะอาการเชนนี้ จักบําเพ็ญศีลขันธท่ียังไมสมบูรณ 
 ใหสมบูรณ หรือจักอนุเคราะหศีลขันธท่ีบริบูรณดวยปญญาในท่ีนั้นๆ จักบําเพ็ญ 
 สมาธิขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือจกัอนุเคราะหสมาธิขันธบริบูรณดวย 
 ปญญาในท่ีนั้นๆ จักบําเพ็ญปญญาขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือจัก 
 อนุเคราะหปญญาขันธท่ีบริบูรณดวยปญญาในท่ีนั้นๆ ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ 
 จึงควรสักการะเคารพ แลวเสพ คบหา เขาไปน่ังใกล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก 
      ครั้นแลวพระผูมีพระภาคผูสุคตพระศาสดา ตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลง 
 แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 



            บุรุษคบคนเลว ยอมเลวลง คบคนท่ีเสมอกัน ยอมไมเสือ่ม 
            ในกาลไหนๆ คบคนท่ีสูงกวา ยอมพลนัเดนข้ึน ฉะนั้น 
            จึงควรคบคนท่ีสูงกวาตน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           ชิคุจฉสูตร 
      [๔๖๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูใน 
 โลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ๑. บุคคลท่ีนาเกลียด ไมควรเสพ ไมควรคบ 
 ไมควรเขาไปน่ังใกล มีอยู ๒. บุคคลท่ีควรวางเฉย ไมควรเสพ ไมควรคบ 
 ไมควรเขาไปน่ังใกล มีอยู ๓. บุคคลท่ีควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล 
 มีอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลท่ีนาเกลียด ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควร 
 เขาไปนั่งใกลเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม 
 ไมสะอาด มีความประพฤตินารังเกียจ มีการงานลึกลับ ไมใชสมณะ แต 
 ปฏิญาณตนวาเปนสมณะ ไมใชพรหมจารีบุคคล แตปฏิญาณตนวาเปนพรหมจาร ี
 บุคคล เนาในภายใน ชุมดวยราคะ เปนเหมือนหยากเยื่อ บุคคลเห็นปานน้ี 
 ควรเกลียด ไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะแมบุคคลจะไมถึงทิฏฐานุคติของบุคคลเห็นปานน้ีก็จริง แตกิตติศัพทท่ีไมดี 
 ของเขา ก็ยอมระบือไปวา เปนผูมีคนช่ัวเปนมิตร มีคนช่ัวเปนสหาย มีคนช่ัว 
 เปนเพื่อน เปรียบเหมือนงูท่ีจมอยูในคูถ ถึงแมจะไมกัดแตก็ทําใหเปอนได 
 ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน แมบุคคลจะไมถึงทิฏฐานุคติ ของบุคคลเห็นปานน้ีก็จริง 
 แตกิตติศัพทท่ีไมดีของเขา ยอมระบือไปวา เปนผูมีคนช่ัวเปนมิตร มีคนช่ัวเปน 
 สหาย มีคนช่ัวเปนเพื่อน ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ จึงนาเกลียด ไมควรเสพ 
 ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลท่ีควรวางเฉย ไมควร 
 เสพ ไมควรคบ ไมควรเขาไปนั่งใกลเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผู 
 โกรธ มากดวยความแคนใจ เมื่อถูกวาแมเพียงเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคือง 
 พยาบาท ข้ึงเคียด ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ 
 เปรียบเหมือนแผลเกา ถูกไมหรือกระเบ้ืองกระทบเขา ยอมใหความหมักหมมยิ่ง 
 กวาประมาณ แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูโกรธ 
 มากดวยความแคนใจ เมื่อถูกวาแมเพียงเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคือง พยาบาท 
 ข้ึงเคียด ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ เปรียบเหมือน 
 ถานไมมะพลับ ถูกไมหรือกระเบ้ืองกระทบเขา ยอมแตกเสียงดังจิๆ แมฉันใด 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนัน้เหมือนกัน เปนผูโกรธ มากดวยความแคนใจ 
 เมื่อถูกวาแมเพยีงเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคือง พยาบาท ข้ึงเคียด ทําความโกรธ 
 และความโทมนัสใหปรากฏ เปรียบเหมือนหลุมคูถ ถูกไมหรือกระเบ้ืองกระทบ 
 เขายอมมีกลิ่นเหม็นฟุงข้ึน แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 



 เปนผูโกรธ มากดวยความแคนใจ แมถูกวาเพียงเล็กนอยก็ของใจ โกรธเคือง 
 พยาบาท ข้ึงเคียด ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสใหปรากฏ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเห็นปานน้ี ควรวางเฉย ไมควรเสพ ไมควรคบ ไม 
 ควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาพึงดาบาง บริภาษบาง ทําความ 
 พินาศใหเราบาง ฉะนั้น บุคคลเห็นปานน้ี จึงควรวางเฉย ไมควรเสพ ไมควร 
 คบ ไมควรเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลท่ีควรเสพ ควรคบ ควร 
 เขาไปนั่งใกล เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม 
 บุคคลเห็นปานนี้ ควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะแมจะไมถึงทิฏฐานุคติของบุคคลเห็นปานน้ีก็ตาม ถึงกระน้ัน ช่ือเสียงท่ีดีงาม 
 ของเขาก็จะระบือไปวา เปนผูมีคนดีเปนมิตร มีคนดีเปนสหาย มีคนดีเปนเพื่อน 
 ฉะนั้น บุคคลเห็นปานน้ี จึงควรเสพ ควรคบ ควรเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
            บุรุษคบคนเลว ยอมเลวลง คบคนท่ีเสมอกัน ยอมไมเสือ่ม 
            ในกาลไหนๆ คบคนท่ีสูงกวา ยอมพลนัเดนข้ึน เพราะ 
            ฉะนั้น จึงควรคบคนท่ีสูงกวาตน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                           คูถภาณีสูตร 
      [๔๖๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก 
 ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลท่ีพูดถอยคําเหม็นเหมือนคูถ ๑ บุคคลท่ี 
 พูดถอยคําหอมเหมือนดอกไม ๑ บุคคลท่ีพูดถอยคําหวานปานนํ้าผึ้ง ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็บุคคลผูพูดถอยคําเหม็นเหมือนคูถเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ไปในสภาก็ดี ไปในบริษัทก็ดี ไปในทามกลางหมูญาติก็ดี ไปในทามกลางเสนา 
 ก็ดี ไปในทามกลางราชสกุลกด็ี ถูกเขาอางเปนพยาน ถามวา แนะบุรุษผูเจริญ 
 ทานรูอยางใด จงกลาวอยางนัน้ เขาไมรูก็กลาววารู หรือรูก็กลาววาไมรู ไมเห็น 
 กลาววาเห็น หรือเห็นกลาววาไมเห็น แกลงกลาวเท็จท้ังท่ีรู เพราะเหตุแหงตน 
 เพราะเหตุแหงคนอื่น หรือเพราะเห็นแกอามิสเล็กนอย ดวยประการฉะน้ี ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาบุคคลผูพูดดวยถอยคําเหม็นเหมือนคูถ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลผูพูดดวยถอยคําหอมเหมือนดอกไมเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ไป 
 ในสภาก็ดี ไปในบริษัทก็ดี ไปในทามกลางหมูญาติก็ดี ไปในทามกลางเสนาก็ดี 
 ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี ถกูเขาอางเปนพยาน ถามวา แนะบุรุษผูเจริญ ทานรู 
 อยางใด จงกลาวอยางนั้น เขาเม่ือไมรูกลาววาไมรู หรือเมื่อรูก็กลาววารู เมือ่ 
 ไมเห็นก็กลาววาไมเห็น หรอืเมื่อเห็นก็กลาววาเห็น ยอมไมแกลงกลาวเท็จท้ังท่ีรู 
 เพราะเหตุแหงตน เพราะเหตุแหงคนอื่น หรอืเพราะเห็นแกอามิสเล็กนอย ดวย 
 ประการฉะน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาบุคคลพูดถอยคําหอมเหมือนดอกไม 



 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูพูดถอยคําหวานปานนํ้าผึ้งเปนไฉน บุคคลบางคนใน 
 โลกนี้ เปนผูละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ พูดแตวาจาท่ีไมมีโทษ เสนาะ 
 โสต เปนท่ีรัก จับหัวใจ เปนวาจาชาวเมือง เปนถอยคําท่ีชนเปนอันมากพอใจ 
 ชอบใจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาบุคคลผูพูดถอยคําหวานปานนํ้าผึ้ง ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                            อันธสูตร 
      [๔๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก 
 ๓ จําพวกเปนไฉน คือ คนตาบอด ๑ คนตาเดียว ๑ คนสองตา ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บุคคลตาบอดเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมมีนัยนตาอันเปนเหตุ 
 ไดโภคทรัพยท่ียังไมไดหรือทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีมากข้ึน ไมมีนัยนตาเครื่อง 
 รูธรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล รูธรรมท่ีมีโทษและไมมีโทษ รูธรรมท่ีเลวและประณีต 
 รูธรรมท่ีมีสวนเปรียบดวยธรรมฝายดําและฝายขาว ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา 
 คนตาบอด ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลตาเดียวเปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 มีนัยนตาอันเปนเหตุไดโภคทรัพยท่ียังไมได หรือทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีมาก 
 ข้ึน แตไมมีนัยนตาเปนเครื่องรูธรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล รูธรรมท่ีมีโทษและ 
 ไมมีโทษ รูธรรมท่ีเลวและประณีต รูธรรมท่ีมีสวนเปรียบดวยธรรมฝายดําและ 
 ฝายขาว ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาคนตาเดียว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคล 
 สองตาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี มีนัยนตาเปนเหตุไดโภคทรัพยท่ียงัไมได 
 ทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหทวีมากข้ึน ท้ังมีนัยนตาเปนเครื่องรูธรรมท่ีเปนกุศลและ 
 อกุศล รูธรรมท่ีมีโทษและไมมีโทษ รูธรรมท่ีเลวหรอืประณีต รูธรรมท่ีมีสวน 
 เปรียบดวยธรรมฝายดําและฝายขาว ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาคนสองตา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
            โภคทรัพยเห็นปานด่ังนั้น ยอมไมมีแกคนตาบอดเลย และ 
            คนตาบอดยอมไมทําบุญอีกดวย โทษเคราะห ยอมมีแกคน 
            ตาบอดเสียจักษุในโลกทั้งสอง ตอมา เราไดกลาวถึงคนตา 
            เดียวนี้ไวอีกคนหน่ึง คนตาเดียวนั้นเปนผูคลุกเคลากับธรรม 
            และอธรรม แสวงหาโภคทรัพยโดยการคดโกง และการพูด 
            เท็จ อันเปนสวนแหงความเปนขโมย ท้ังสองอยาง ก ็
            มาณพผูบริโภคกาม ยอมเปนคนฉลาดท่ีจะรวบรวมโภคทรัพย 
            เขาผูเปนคนตาเดียว จากโลกน้ีแลวไปนรกยอมเดอืดรอน 
            อนึ่ง คนสองตา เรากลาววาเปนบุคคลท่ีประเสริฐสุด คน 
            สองตาน้ัน ยอมใหทรัพยท่ีตนไดมาดวยความหม่ันเปนทาน 
            แตโภคะท่ีตนหาไดโดยชอบธรรม เพราะเปนผูมีความดําริ 



            ประเสริฐสุด มีใจไมสงสัย ยอมเขาถึงฐานะอันเจริญ ซึ่ง 
            บุคคลไปถึงแลวไมเศราโศก บุคคลควรเวนคนตาบอด กับ 
            คนตาเดียวเสียใหหางไกล แตควรคบคนสองตา ซึ่งเปน 
            บุคคลผูประเสริฐสุด ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          อวกุชชิตาสูตร 
      [๔๖๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูใน 
 โลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลมีปญญาคว่ํา ๑ บุคคลมีปญญาเชนกับตัก ๑ 
 บุคคลมีปญญากวางขวาง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลท่ีมีปญญาคว่ําเปนไฉน 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี หม่ันไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอม 
 แสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย 
 พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะน้ัน 
 จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของกถานั้นไมได ถึงลุกจากอาสนะแลว ก็จํา 
 เบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของกถานั้นไมได เปรียบเหมือนหมอคว่ํา ถึงจะเอา 
 น้ํารดลงท่ีหมอนั้น ยอมราดไป หาขังอยูไม แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน หมั่นไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอม 
 แสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย 
 พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะน้ัน 
 จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของกถานั้นไมได แมลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็จํา 
 เบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของกถานั้นไวไมได ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาบุคคล 
 มีปญญาคว่ํา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีมีปญญา เหมือนตักเปนไฉน บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ หมั่นไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอมแสดง 
 ธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย 
 พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะน้ัน จํา 
 เบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของกถานั้นได ครั้นลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็จําเบ้ืองตน 
 ทามกลาง ท่ีสุดของกถานั้นไมได เปรียบเหมือนบนตักของบุรุษมีของเค้ียวนานา 
 ชนิด คือ งา ขาวสาร ขนมตม พุทรา เกลื่อนกลาด เขาลุกจากอาสนะนั้น พึง 
 ทําเรี่ยราด เพราะเผลอสติ แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
 หม่ันไปวัดเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ือง 
 ตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ 
 บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขาน่ังบนอาสนะน้ัน จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุด 
 ของกถานั้นได ครั้นลุกจากอาสนะนั้นแลว จําเบ้ืองตน ทามกลางท่ีสุดของกถานั้นไว 
 ไมได ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาบุคคลมีปญญาเหมือนตัก ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็บุคคลท่ีมีปญญากวางขวางเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี หมั่นไปวัดเพื่อฟง 



 ธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามใน 
 ทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิ 
 บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะน้ัน จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของ 
 กถานั้นได แมลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของกถา 
 นั้นได เปรียบเหมือนหมอหงาย เอาน้ําเทใสไปในหมอนั้น ยอมขังอยูหาไหล 
 ไปไม แมฉันใด บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน หมั่นไปวัดเพื่อฟง 
 ธรรมในสํานักของภิกษุเสมอ ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามใน 
 ทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิ 
 บริบูรณสิ้นเชิงแกเขา เขานั่งบนอาสนะน้ัน จําเบ้ืองตน ทามกลาง ท่ีสุดของ 
 กถานั้นได ถึงลุกจากอาสนะนั้นแลว ก็จําเบ้ืองตน ทามกลางท่ีสุดของกถานั้นได 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาบุคคลมีปญญากวางขวาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล 
 ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
            บุรุษมีปญญาคว่ํา เปนคนเขลา ไรปญญาเปนเครื่องพิจารณา 
            บุรุษเชนนั้น แมหากจะหมั่นไปในสํานักของภิกษุเสมอ ก็ไม 
            อาจจะเลาเรียนเบ้ืองตน ทามกลางและท่ีสุดของกถาได เพราะ 
            เขาไมมีปญญา บุรุษมีปญญาเหมือนตัก เรากลาววาดีกวาบุรุษ 
            ท่ีมีปญญาคว่ํา บุรุษเชนนั้นถึงแมจะไปในสํานักของภิกษุ 
            เสมอ นั่งบนอาสนะน้ัน เรียนเบ้ืองตน ทามกลางและท่ีสุด 
            ของกถาได ครั้นลุกมาแลว กําหนดจดจําพยัญชนะไมได 
            เพราะพยัญชนะท่ีเขาเรียนแลวเลอะเลือนไป สวนบุรุษผูมี 
            ปญญากวางขวาง เรากลาววาดีกวาบุรษุท่ีมีปญญาเหมือนตัก 
            บุรุษเชนนั้น แมไปในสํานักของภิกษุเสมอ นั่งบนอาสนะน้ัน 
            เลาเรียนเบ้ืองตน ทามกลาง และท่ีสุดของกถาได แลวจํา 
            พยัญชนะไว เปนคนมีความดําริประเสริฐสุด มีใจไมสงสัย 
            ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พึงทําท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบปุคคลวรรคท่ี ๓ 
                      ----------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สวิฏฐสูตร ๒. คิลานสูตร ๓. สังขารสูตร ๔. พหุการสูตร 
 ๕. วชิรสูตร ๖. เสวิสูตร ๗. ชิคุจฉสูตร ๘. คูถภาณีสูตร ๙. อันธสูตร 
 ๑๐. อวกุชชิตาสูตร 
                     ------------------- 
                         เทวทูตวรรคท่ี ๔ 



                           พรหมสูตร 
      [๔๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน 
 สกุลน้ันมีพรหม สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุลน้ันมีบุรพาจารย 
 สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน สกุลน้ันมีอาหุไนยบุคคล ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย คําวาพรหมนี้ เปนช่ือของมารดาและบิดา คําวาบุรพาจารยนี้ เปนช่ือ 
 ของมารดาและบิดา คําวาอาหุไนยบุคคลน้ี เปนช่ือของมารดาและบิดา ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บํารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แกบุตร ฯ 
            มารดาบิดาผูอนุเคราะหบุตร ทานเรียกวาพรหม วาบุรพาจารย 
            และวาอาหุไนยบุคคล เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงนมัสการและ 
            สักการะ มารดาบิดา ดวยขาว น้ํา ผา ท่ีนอน การ 
            อบกลิ่น การใหอาบน้ํา และการลางเทาท้ังสอง เพราะการ 
            ปรนนิบัติในมารดาบิดา นั้นแล บัณฑิตยอมสรรเสริญเขาใน 
            โลกนี้เอง เขาละไปแลว ยอมบันเทิงในสวรรค ฯ 
                           อานันทสูตร 
      [๔๗๑] ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
 ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ในกายอันมีวิญญาณน้ีและใน 
 สรรพนิมิตภายนอก ไมพึงมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย อนึ่ง อหงัการ 
 มมังการ และมานานุสัย ยอมไมมีแกภิกษุผูเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอยู ภิกษุ 
 พึงเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตินั้นอยูดวยประการใด การไดสมาธิดวยประการน้ัน 
 พึงมีแกภิกษุหรือหนอ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ในกายอันมีวิญญาณนี้ 
 และในสรรพนิมิตภายนอก ไมพึงมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย อนึ่ง 
 อหังการ มมังการ และมานานุสัย ยอมไมมีแกภิกษุผูเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ 
 อยู ภิกษุพึงเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตินั้นอยูดวยประการใด การไดสมาธิดวย 
 ประการน้ัน พึงมีแกภิกษุได ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ในกายอันมีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิต 
 ภายนอก ไมพงึมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย อนึ่ง อหงัการ มมังการ 
 และมานานุสัย ยอมไมมีแกภิกษุผูเขาเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอยู ภิกษุพึงเขา 
 เจโตวิมุติ ปญญาวิมุตินั้นอยูดวยประการใด การไดสมาธิดวยประการน้ัน พึงมี 
 แกภิกษุไดอยางไร ฯ 
      ภ.  ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมคิดเชนนี้วา คุณชาตินี้ 
 เปนท่ีสงบระงับ ประณีต คือ ความสงบสังขารท้ังปวง การสละคืนอุปธิท้ังมวล 
 ธรรมเปนท่ีสิ้นตัณหา ความสํารอกกิเลส ความดับสนิท นิพพาน ดูกรอานนท 
 ในกายอันมีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก ไมพึงมีอหังการ มมังการ 



 และมานานุสัย อนึ่ง อหังการ มมังการ และมานานุสัย ยอมไมมีแกภิกษุผูเขา 
 เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอยู ภิกษุพึงเขาเจโตวิมุติและปญญาวิมุตินั้นอยูดวย 
 ประการใด การไดสมาธิดวยประการน้ัน พึงมีแกภิกษุไดดวยประการฉะน้ีแล 
 ก็แหละเราหมายเอาเชนนี้ ไดภาษิตไวแลวในปุณณกปญหาในปารายนสูตร ดังน้ีวา 
            บุคคลใดรูอัตภาพของผูอื่น และอัตภาพของตนเปนตนในโลก 
            ไมมีกิเลสเปนเหตุใหหวั่นไหวในโลกไหนๆ เรากลาววา 
            บุคคลน้ัน สงบระงับแลว ไมมีทุจริตอนัทําใหจิตกลุมมัวดุจ 
            ควันไฟ ไมมีกิเลสอันกระทบใจ หาความทะเยอทะยานมิได 
            หามชาติและชราไดแลว ฯ 
                          สาริปุตตสูตร 
      [๔๗๒] ครั้งน้ันแล ทานพระสารีบุตรไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เราพึงแสดงธรรมโดย 
 สังเขปก็มี โดยพิสดารก็มี ท้ังโดยสังเขปและพิสดารก็มี แตบุคคลผูท่ีจะรูท่ัวถึง 
 ธรรมหาไดยาก ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาแต 
 พระสุคต บัดนี้ เปนการสมควรท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรงแสดงธรรมโดยสังเขป 
 บาง โดยพิสดารบาง ท้ังโดยสังเขป ท้ังโดยพิสดารบาง จักมีผูท่ีรูท่ัวถึงธรรมได 
      ภ. ดูกรสารีบุตร เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายควรศึกษาอยางนี้วา 
 ในกายอันมีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิตภายนอก จักไมมีอหังการ มมังการ และ 
 มานานุสัย อนึ่ง อหังการ มมังการ และมานานุสัย ยอมไมมแีกภิกษุผูเขาเจโตวิมุติ 
 ปญญาวิมุติอยู เราจักเขาเจโตวมิุติ ปญญาวิมุตินั้นอยู ดูกรสารบุีตร เธอท้ังหลายควร 
 ศึกษาอยางนี้แล เพราะภิกษุไมมีอหังการ มมงัการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีวิญญาณ 
 นี้และในสรรพนิมิตภายนอก กับภิกษุท่ีเขาถึงเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ ซึ่งเปนท่ีไม 
 มีอหังการ มมงัการ และมานานุสัย ภิกษุนี้เรากลาววา ตัดตัณหา ถอนสังโยชนท้ิง 
 กระทําท่ีสุดแหงทุกขได เพราะการรูดวยปญญาอันยิ่งดวยการละมานะโดยชอบ 
 ดูกรสารีบุตร ก็เราหมายเอาขอนี้ ไดกลาวไวในอุทยปญหาในปารายนสูตร ดังน้ีวา 
            เรากลาวธรรมสําหรับละกามสัญญา และโทมนัสท้ังสอง 
            และธรรมเปนเหตุบรรเทาความงวง และธรรมเปนเครื่องหาม 
            กันความรําคาญ อันมีอุเบกขากับสติเปนธรรมชาติบริสุทธ์ิ 
            มีความตรึกประกอบดวยธรรมแลนไปในเบ้ืองหนาวา เปน 
            ธรรมสําหรับทําลายลางอวิชชา เปนเครื่องพนกิเลสดวยปญญา 
            ท่ีรูท่ัวถึง ฯ 
                           นิทานสูตร 
      [๔๗๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ ประการน้ี เปนเหตุให 



 เกิดกรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย กรรมท่ีถูกโลภะครอบงํา เกิดแตโลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะ 
 เปนแดนเกิด ยอมใหผลในท่ีท่ีเกิดอัตภาพของเขา กรรมนั้นใหผลในขันธใด 
 ในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวบิากของกรรมน้ัน ในลําดับท่ีเกิดหรือตอๆ ไปใน 
 ปจจุบันนั่นเอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย กรรมท่ีถูกโทสะครอบงํา เกิดแตโทสะ มี 
 โทสะเปนเหตุ มีโทสะเปนแดนเกิด ยอมใหผลในท่ีท่ีเกิดอัตภาพของเขา กรรม 
 นั้นใหผลในขันธใด ในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมน้ัน ในลําดับ 
 ท่ีเกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบันนั่นเอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย กรรมท่ีถูกโมหะครอบงํา 
 เกิดแตโมหะ มีโมหะเปนเหตุ มีโมหะเปนแดนเกิด ยอมใหผลในท่ีท่ีเกิดอัตภาพ 
 ของเขา กรรมน้ันใหผลในขันธใด ในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมน้ัน 
 ในลําดับท่ีเกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบันนั่นเอง เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท่ีไมแตกหัก 
 เสียหาย ไมถูกลมแดดกระทบ มีสาระ เก็บงําไวดี เขาหวานลงบนพ้ืนดินท่ี 
 พรวนไวดีแลวในไรท่ีดี ท้ังฝนก็ตกดีตามฤดูกาล เมล็ดพืชเหลาน้ันยอมถึงความ 
 เจริญงอกงามไพบูลยโดยแททีเดียว แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือน 
 กันแล กรรมท่ีถูกโลภะครอบงํา เกิดแตโลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะเปน 
 แดนเกิด ยอมใหผลในท่ีท่ีเกิดอัตภาพของเขา กรรมนั้นใหผลในขันธใด ในขันธ 
 นั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมน้ัน ในลําดับท่ีเกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบัน 
 นั่นเอง กรรมท่ีถูกโทสะครอบงํา ฯลฯ กรรมท่ีถูกโมหะครอบงํา เกิดแตโมหะ 
 มีโมหะเปนเหตุ มีโมหะเปนแดนเกิด ยอมใหผลในท่ีท่ีเกิดอัตภาพของเขา 
 กรรมนั้นใหผลในขันธใด ในขันธนั้น เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้น ใน 
 ลําดับท่ีเกิดหรือตอๆ ไปในปจจุบันนั่นเอง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ 
 ประการน้ีแล เปนเหตุใหเกิดกรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ อโลภะ ๑ อโทสะ ๑ 
 อโมหะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กรรมท่ีถูกอโลภะครอบงํา เกิดแตอโลภะ มี 
 อโลภะเปนเหตุ มีอโลภะเปนแดนเกิด เมื่อโลภะปราศไปแลว ยอมเปนอัน 
 บุคคลละไดเด็ดขาด ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี 
 ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา กรรมท่ีถกูอโทสะครอบงํา ฯลฯ กรรมท่ีถูก 
 อโมหะครอบงาํ เกิดแตอโมหะ มีอโมหะเปนเหตุ มีอโมหะเปนแดนเกิด เมื่อ 
 โมหะปราศไปแลว ยอมเปนอนับุคคลละไดเด็ดขาด ถอนรากข้ึนแลว ทําให 
 เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือน 
 บุรุษพึงเอาไฟเผาเมล็ดพืชท่ีไมแตกหักเสียหาย ยังไมถูกลมแดดกระทบ มีสาระ 
 ถูกเก็บงําไวดีแลว ครั้นแลวพึงทําใหเปนเขมา แลวโปรยลงไปในลมพายุ หรือ 
 ลอยเสียในแมน้ําท่ีมีกระแสนํ้าไหลเช่ียว พึงเปนพืชถูกถอนรากข้ึน ถูกทําให 
 เหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมีไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา แมฉันใด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กรรมท่ีถูกอโลภะครอบงํา เกิดแตอโลภะ 



 มีอโลภะเปนเหตุ มีอโลภะเปนแดนเกิด เมื่อโลภะปราศไปแลว ยอมเปนอนั 
 บุคคลละได ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด 
 ข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา กรรมท่ีถูกอโทสะครอบงํา ฯลฯ กรรมท่ีถูกอโมหะครอบ 
 งํา เกิดแกอโมหะ มีอโมหะเปนเหตุ มีอโมหะเปนแดนเกิด เมื่อโมหะปราศไป 
 แลว ยอมเปนอนับุคคลละไดเด็ดขาด ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน 
 ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ 
 ประการน้ีแล เปนเหตุใหเกิดกรรม ฯ 
            ผูรูจักกรรมอันเกิดแตโลภะ เกิดแตโทสะและเกิดแตโมหะ 
            เขาทํากรรมใด จะนอยหรือมากก็ตาม เขาจะตองเสวยผล 
            กรรมนั้นในอัตภาพนี้แหละ วัตถุชนิดอื่นยอมไมมี เพราะ 
            ฉะนั้น ภิกษุผูรูแจงความโลภ ความโกรธ และความหลง 
            ทําใหวิชชาบังเกิดข้ึน พึงละทุคติเสียไดท้ังหมด ฯ 
                           หัตถกสูตร 
      [๔๗๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยูบนท่ีลาดใบไม ใน 
 สีสปาวัน ขางทางโค ใกลเมืองอาฬวี ครั้งน้ันแล หัตถกราชกุมารชาวเมือง 
 อาฬวี เท่ียวเดนิพักผอนอยู เมือ่กําลังเดินพักผอน ไดเห็นพระผูมีพระภาค 
 ประทับนั่งอยูบนท่ีลาดใบไมในปาสีสปาวันขางทางโค ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
 ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ พระองคทรงเปนสุข 
 ดีหรือ พระผูมพีระภาคตรัสตอบวา ดูกรกุมาร ฉันอยูเปนสุขดี ก็แหละฉัน 
 เปนคนหน่ึงในจํานวนคนท่ีเปนสุขในโลก ฯ 
      ห. ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีฤดูเหมันตเยอืกเย็น ระหวาง ๘ วัน เปน 
 สมัยหิมะตก พื้นดินแข็งแตกระแหง ท่ีลาดใบไมบาง ใบตนไมหาง ผากาสายะ 
 เย็น ท้ังลมเวรมัพวาตอันเยือกเย็นก็กําลังพัด ฯ 
      ก็แหละลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสอยางนี้วา อยางน้ันกุมาร 
 ฉันเปนสุขดี ก็แหละฉันเปนคนหน่ึงในจํานวนคนท่ีอยูเปนสุขในโลก แลวตรัส 
 ตอไปวา ดูกรกุมาร ถาเชนนั้นฉันจักยอนถามทานในขอนี้ ทานพึงพยากรณ 
 ปญหานั้นตามท่ีทานชอบใจ ดูกรกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีในโลกนี้ พึงมีเรือนยอดท่ีเขาฉาบทาท้ังภายในภายนอก 
 ลมพัดเขาไมได มีบานประตูมิดชิด มีหนาตางปดสนิท ในเรือนยอดนั้นพึงมี 
 บัลลังก ซึ่งลาดดวยผาลาดมีขนยาว ลาดดวยเครื่องลาดขาว ทอดวยขนสัตวยาว 
 ลาดดวยเครื่องลาดขาวดวยดอกไม ลาดดวยเครื่องลาดช้ันสูงคือหนังชมด ขางบน 
 มีเพดาน มีหมอนสีแดงวางไวท้ังสองขาง ตามประทีปนํ้ามันไวสวางไสว ปชาบดี 
 สี่นางพึงบํารุงบําเรอดวยวิธีท่ีนาชอบอกชอบใจ ดูกรกุมาร ทานจะสําคัญความขอ 



 นั้นเปนไฉน คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น อยูเปนสุขหรือหาไม หรือทานมี 
 ความคิดเห็นเปนไฉนในเรื่องน้ี ฯ 
      ห. ขาแตพระองคผูเจริญ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น พึงอยูเปนสุข 
 และเขาเปนคนหน่ึงในจํานวนคนท่ีอยูเปนสุขในโลก ฯ 
      พ. ดูกรกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คฤหบดีหรือบุตร 
 คฤหบดี พึงเกิดความเรารอนท่ีเปนไปทางกายหรือทางจิต ซึง่เกิดแตราคะอันเปน 
 เหตุทําใหผูท่ีถูกมันเผาอยูเปนทุกขมิใชหรือ 
      ห. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรกุมาร คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น ถูกความเรารอนอันเกิดแต 
 ราคะใดแผดเผาอยู จึงอยูเปนทุกข ราคะน้ันตถาคตละไดเด็ดขาดแลว ถอนราก 
 ข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมีไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
 เพราะฉะนั้น เราจึงอยูเปนสุข ดูกรกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น พึงเกิดความเรารอนท่ีเปนไปทางกายหรือทางจิต ซึ่ง 
 เกิดแตโทสะ ฯลฯ ซึ่งเกิดแตโมหะ อันเปนเหตุทําใหผูท่ีถูกมันเผาอยูเปนทุกข 
 มิใชหรือ ฯ 
      ห. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรกุมาร คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น ถูกความเรารอนอันเกิดแต 
 โทสะ ฯลฯ เกิดแตโมหะใดแผดเผาอยู จึงอยูเปนทุกข โทสะ โมหะน้ัน 
 ตถาคตละไดเด็ดขาดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี 
 ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน เราจึงอยูเปนสุข ฯ 
            พราหมณผูดับกิเลสไดแลว อยูสบายทุกเมื่อแล ผูใดไมติด 
            อยูในกาม ผูนั้นเปนผูเยือกเย็นหมดอปุธิ ตัดธรรมชาติ 
            เครื่องมาของเสียทุกอยาง ปราบปรามความกระวนกระวายใน 
            หทัยได เขาไปสงบแลว ถึงความสงบใจอยูสบาย ฯ 
                            ทูตสูตร 
      [๔๗๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวทูต ๓ จําพวกน้ี ๓ จําพวก 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตทางกาย 
 ประพฤติทุจริตทางวาจา ประพฤติทุจริตทางใจ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เขายอมถูกนายนิรยบาลฉุดแขนไปแสดงตอพระยายม 
 วา ขอเดชะ ชายผูนี้เปนคนไมเกื้อกูลแกมารดา ไมเกื้อกูลแกบิดา ไมเกื้อกูลแก 
 สมณะ ไมเกื้อกูลแกพราหมณ ไมออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล ขอพระองค 
 จงลงอาชญาแกชายผูนี้เถิด เขายอมถูกพระยายมสอบสวนซักไซไลเลียงถงึเทวทูต 
 ท่ีหนึ่งวา ดูกรพอ ทานไมไดพบเทวทูตท่ีหนึ่งซ่ึงปรากฏในหมูมนุษยหรอื เขาได 
 ตอบวา ไมพบ พระเจาขา พระยายมจึงไดถามเขาตอไปวา ดูกรพอ สตรีหรือ 



 บุรุษมีอายุได ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ปก็ดี อนัเปนคนชรา มีโครงคดเหมือน 
 กลอน หลังโกง ถือไมเทา เดินงกๆ เงิ่นๆ ผานความเปนหนุมสาวแลว ฟนหัก 
 ผมหงอก ศีรษะลาน หนังเหี่ยว ตัวตกกระ ทานไมไดพบในพวกมนุษยบางหรือ 
 ชายน้ันไดตอบวา ไดพบ พระเจาขา พระยายมจึงถามตอไปวา ดูกรพอ ทาน 
 ซึ่งเปนผูรูเดียงสา เปนผูใหญไมไดคิดเห็นเชนนี้บางหรือวา แมเราก็จักตองมีความ 
 แกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ผิฉะนั้น เราจักทําความดีทาง กาย วาจา 
 ใจ ชายน้ันตอบวา ไมอาจท่ีจะคิดเห็นไดเชนนั้น เพราะมัวประมาทเสีย พระยายม 
 ไดพูดกะเขาเชนนี้วา ดูกรพอ ทานไมทําความดีทาง กาย วาจา ใจ เพราะ 
 มัวประมาทเสีย ดีละพอ ทานจักถูกทําจนสาสมกับท่ีทานประมาท ก็กรรมช่ัวนี้นั้น 
 มารดามิไดทําให บิดามิไดทําให พี่ชายนองชายมิไดทําให พี่สาวนองสาวมิไดทํา 
 ให มิตรอํามาตยมิไดทําให ญาติสาโลหิตมิไดทําให เทพยดามิไดทําให สมณ- 
 *พราหมณมิไดทําให ทานทําของทานเอง ทานน่ันแหละจักเสวยวิบากของกรรมช่ัว 
 นั้นเอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระยายมครั้นสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตท่ีหนึ่ง 
 กะผูนั้นแลว จึงสอบสวนซักไซไลเลียงถงึเทวทูตท่ีสองตอไปวา ดูกรพอ ทาน 
 ไมไดพบเทวทูตท่ีสองซ่ึงปรากฏในหมูมนุษยบางหรือ เขาไดตอบวา ไมพบ 
 พระเจาขา พระยายมจึงไดถามตอไปวา ดูกรพอ สตรีหรอืบุรุษท่ีปวย ไดทุกข 
 เปนไขหนัก นอนจมอยูในมูตรคูถของตน อนัคนอื่นตองชวยพยุงลุก ชวยปอน 
 อาหาร ทานไมไดพบในพวกมนุษยบางดอกหรือ ชายน้ันไดตอบวา ไดพบ 
 พระเจาขา พระยายมจึงถามตอไปวา ดูกรพอ ทานน้ันซึ่งเปนผูรูเดียงสา เปนผู 
 ใหญ ไมไดคิดเห็นเชนนี้บางหรือวา แมตัวเราก็จักตองปวยไขเปนธรรมดา ไม 
 ลวงพนความปวยไขไปได ผิฉะน้ัน เราจักทําความดีทางกาย วาจา ใจ เขาตอบ 
 วา ไมอาจท่ีจะคิดเห็นไดเชนนั้น เพราะมัวประมาทเสีย พระยายมไดพูดกะเขา 
 เชนนี้วา ดูกรพอ ทานไมทําความดีทางกาย วาจา ใจ เพราะมัวประมาทเสีย 
 ดีละพอ ทานจักถูกทําจนสาสมกับท่ีทานประมาท ก็บาปกรรมน้ีนั้น มารดามิได 
 ทําให บิดามิไดทําให พี่ชายนองชายมิไดทําให พี่สาวนองสาวมิไดทําให มิตร 
 อํามาตยมิไดทําให ญาติสาโลหิตมิไดทําให เทพยดามิไดทําให สมณพราหมณ 
 มิไดทําให ทานทําของทานเอง ทานน่ันแหละจักเสวยวิบากกรรมช่ัวนั้นเอง ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย พระยายมครั้นสอบสวนซักไซไลเลียงถงึเทวทูตท่ีสองกะบุคคลน้ัน 
 แลว จึงสอบสวนซักไซไลเลียงถึงเทวทูตท่ีสามตอไปวา ดูกรพอ ทานไมไดพบ 
 เทวทูตท่ีสามซึ่งปรากฏในพวกมนุษยบางหรือ เขาตอบวา ไมพบ พระเจาขา 
 พระยายมจึงถามตอไปวา ดูกรพอ สตรีหรอืบุรุษท่ีตายไดวันหน่ึง สองวัน หรือ 
 สามวันก็ดี ข้ึนพองเปนสีเขียว ชุมดวยนํ้าเหลอืง ทานไมไดพบในพวกมนุษย 
 บางหรือ ชายน้ันไดตอบวา ไดพบ พระเจาขา พระยายมจึงถามตอไปวา ดูกร 
 พอ ทานน้ันซึ่งเปนผูรูเดียงสา เปนผูใหญ ไมไดคิดเห็นเชนนี้บางหรือวา แม 



 เราก็จะตองมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ผิฉะนั้น เราจัก 
 ทําความดีทางกาย วาจา ใจ เขาตอบวา ไมอาจท่ีจะคิดเห็นไดเชนนั้น เพราะ 
 มัวประมาทเสีย พระยายมไดพูดกะเขาเชนนี้วา ดูกรพอ ทานไมทําความดีทาง 
 กาย วาจา ใจ เพราะมัวประมาทเสีย ดีละพอ ทานจักถูกทําจนสาสมกับท่ีทาน 
 ประมาท อันบาปกรรมน้ีนั้น มารดามิไดทําให บิดามิไดทําให พี่ชายนองชายมิได 
 ทําให พี่สาวนองสาวมิไดทําให มิตรอํามาตยมิไดทําให ญาติสาโลหิตมิไดทําให 
 เทพยดามิไดทําให สมณพราหมณมิไดทําให ทานทําของทานเอง ทานน่ันแหละ 
 จักเสวยวิบากกรรมช่ัวนั้นเอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระยายมครั้นสอบสวนซักไซ 
 ไลเลียงถึงเทวทูตท่ีสามกะบุคคลน้ันดังน้ีแลว ก็นิ่งเสีย 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูนั้นถูกนายนิรยบาลท้ังหลายทํากรรมกรณ อันมีเครื่อง 
 ผูก ๕ อยาง คือ เอาตาปูเหล็กแดงตอกท่ีมือ ท่ีเทาท่ีทามกลางอก เขาไดเสวย 
 ทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอน แตก็ยังไมตายตราบเทาท่ีบาปกรรมนั้นยังไมสิ้น 
 เขาถูกนายนิรยบาลท้ังหลายเอาผึ่งถาก เขาไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดรอน 
 แตก็ยังไมตายตราบเทาท่ีกรรมนั้นยังไมสิ้น เขาถูกนายนิรยบาลจับเอาเทาข้ึนเอาหัว 
 ลงแลวเอามีดเฉือน เขาถูกนายนิรยบาลยกข้ึนใสในรถ แลวพาแลนไปมาบนภูมิภาค 
 อันไฟติดแดงลุกโชน ... เขาถูกนายนิรยบาลไลตอนใหข้ึนบนภูเขาถานเพลิงลูกใหญ 
 ซึ่งไฟติดแดงลุกโชนบาง ไลตอนใหลงจากภูเขาถานเพลิงลูกใหญ ซึ่งไฟติดแดง 
 ลุกโชนบาง เขาถูกนายนิรยบาลท้ังหลายจับเอาเทาข้ึนเอาหัวลง แลวโยนลงในหมอ 
 เหล็กแดงไฟติดลุกโชน เขาถูกไฟไหมเดือดเปนฟองนํ้าอยูในหมอเหล็กแดงนั้น 
 เมื่อเขาถูกไฟไหมเดือดเปนฟองนํ้าอยูในหมอเหล็กแดงน้ัน ลอยข้ึนขางบนครั้งหน่ึง 
 บาง จมลงภายใตครั้งหน่ึงบาง ไปตามขวางครั้งหน่ึงบาง เขาไดเสวยทุกขเวทนา 
 อันกลาแสบเผ็ดรอนอยูในหมอเหล็กแดงน้ัน แตยังไมตายตราบเทาท่ีบาปกรรมนั้น 
 ยังไมสิ้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มหานรกน้ัน 
            มี ๔ มุม ๔ ประตู จัดแบงออกเปนหองๆ มีกําแพงเหล็ก 
            ลอมรอบ ครอบดวยฝาเหล็กแดง มีพื้นแลวดวยเหล็ก 
            ไฟลุกโชนประกอบดวยเปลว แผไปไกลรอยโยชนโดยรอบ 
            ต้ังอยูทุกเมื่อ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว พระยายมไดมีความคิดวา ดูกร 
 ทานผูเจริญ ไดทราบวาผูใดกระทําบาปกรรมไวในโลก ผูนั้นตองถูกนายนิรยบาล 
 ทํากรรมกรณตางๆ เห็นปานน้ี โอหนอ เราพึงไดความเปนมนุษย พระตถาคต 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพึงเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ขอใหเราไดเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคพระองคนั้น ขอใหพระผูมีพระภาคพระองคนั้นพึงทรงแสดงธรรม และขอ 
 ใหเราพึงรูท่ัวถงึธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เรา 
 มิไดฟงขอความนั้นตอสมณะหรือพราหมณอื่น แลวจึงกลาวอยางนี้ แตวาเราไดรู 



 มาเอง เห็นมาเอง ทราบมาเอง จึงไดกลาวดังน้ัน ฯ 
            มาณพเหลาใดอันเทวทูตท้ังหลายตักเตือนแลว ยังมัวเมา 
            ประมาท มาณพเหลาน้ัน เปนคนเขาถึงหมูท่ีเลวทราม 
            ยอมเศราโศกตลอดกาลนาน สวนสัตบุรุษผูสงบระงับในโลก 
            นี้ อันเทวทูตตักเตือนแลว ยอมไมมวัเมาประมาทในอริย 
            ธรรมในกาลไหนๆ เห็นภัยในความถือมั่น อันเปนแดนเกิด 
            แหงชาติและมรณะ ยอมหลุดพนในธรรมเปนท่ีสิ้นชาติและ 
            มรณะ เพราะไมถือม่ัน สัตบุรุษเหลาน้ันเปนผูถึงความเกษม 
            มีความสุข ดับสนิทในปจจุบัน ลวงพนเวรและภัยท้ังปวง 
            ขามพนทุกขท้ังส้ิน ฯ 
                          ราชสูตรท่ี ๑ 
      [๔๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในดิถีท่ี ๘ ของปกษ เทวดาผูเปน 
 บริวารของทาวจาตุมหาราชยอมเท่ียวตรวจดโูลกนี้วา ในหมูมนุษย มนุษยท่ีเกื้อกูล 
 แกมารดา เกื้อกูลแกบิดา เกื้อกูลแกสมณะ เกื้อกูลแกพราหมณ ออนนอมตอ 
 ผูหลักผูใหญในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทําบุญ มีอยูมากแลหรือ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ในดิถีท่ี ๑๔ ของปกษ พวกโอรสของทาวจาตุมหาราชยอมเท่ียวตรวจ 
 ดูโลกนี้วา ในหมูมนุษย มนุษยท่ีเกื้อกูลแกมารดา ... ทําบุญ มีอยูมากแลหรอื 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่าน้ัน ทาวจาตุมหาราชยอมเท่ียวตรวจดูโลก 
 นี้ดวยตนเองทีเดียววา ในหมูมนุษย มนุษยท่ีเกื้อกูลแกมารดา เกื้อกูลแกบิดา 
 เกื้อกูลแกสมณะ เกื้อกูลแกพราหมณ ออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล อธิษ- 
 *ฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทําบุญ มีอยูมากแลหรอื ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาในหมู 
 มนุษย มนุษยท่ีเกื้อกูลแกมารดา ... ปฏิบัติ ทําบุญมีอยูนอย ทาวจาตุมหาราช 
 ยอมบอกถึงเหตุท่ีกลาวมาน้ัน แกพวกเทวดาชั้นดาวดึงสซึ่งมาประชุมกันอยู ณ 
 สุธรรมาสภาวา ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย ในหมูมนุษย มนุษยท่ีเกื้อกูลแกมารดา 
 ... ปฏิบัติ ทําบุญ มีนอย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้น 
 ดาวดึงสยอมพากันเสียใจวา ดูกรผูเจริญท้ังหลาย กายทิพยจักเสื่อมหาย อสรุกาย 
 จักเต็มบริบูรณ ดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ถาในหมูมนุษย มนุษยท่ีเกื้อกูลแก 
 มารดา ... ปฏิบัติ ทําบุญ มีอยูมาก ทาวจาตุมหาราชยอมบอกถึงเหตุท่ีกลาวมา 
 นั้น แกพวกเทวดาช้ันดาวดึงสซึ่งมาประชุมกัน ณ สุธรรมาสภาวา ดูกรทานผู 
 นิรทุกขท้ังหลาย ในหมูมนุษย มนุษยท่ีเกื้อกูลแกมารดา เกื้อกูลแกบิดา เกื้อกูล 
 แกสมณะ เกื้อกูลแกพราหมณ ออนนอมตอผูหลักผูใหญในสกุล อธิษฐาน 
 อุโบสถ ปฏิบัติ ทําบุญ มีอยูมากแล เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงส 
 ยอมพากันดีใจวา ดูกรผูเจริญท้ังหลาย กายทิพยจักเต็มบริบูรณ อสุรกายจัก 
 เสื่อมสูญ ฯ 



                          ราชสูตรท่ี ๒ 
      [๔๗๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ 
 เมื่อแนะนําเทวดาชั้นดาวดึงส ไดตรัสคาถาไวในเวลานั้นวา ฯ 
            แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจําอุโบสถ อันประกอบ 
            ดวยองค ๘ ประการ สิ้นดิถีท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ ท่ี ๘ ของปกษ 
            และสิ้นปาฏิหาริยปกษดวย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย คาถาน้ีแล ทาวสักกะจอมเทพขับผิด ไมถูก ภาษิต 
 ไวผิด ไมถูก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทาวสักกะจอมเทพยังเปนผูไมปราศจาก 
 ราคะ โทสะ และโมหะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย 
 เสร็จกิจท่ีตองทําแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุถึงประโยชนของตนแลว มีสังโยชน 
 ในภพหมดส้ินแลว พนวิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ ควรท่ีจะกลาวคาถาวา 
            แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจําอุโบสถ อันประกอบ 
            ดวยองค ๘ ประการ สิ้นดิถีท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ ท่ี ๘ ของปกษ 
            และสิ้นปาฏิหาริยปกษดวย ฯ 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภกิษุนั้นเปนผูปราศจากราคะ โทสะ และโมหะ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อแนะนําเทวดาช้ัน 
 ดาวดึงส ไดตรัสคาถาไวในเวลานั้นวา 
            แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจําอุโบสถ อันประกอบ 
            ดวยองค ๘ ประการ สิ้นดิถีท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ ท่ี ๘ ของปกษ 
            และสิ้นปาฏิหาริยปกษดวย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็คาถาน้ีนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพขับผิด ไมถูก 
 ภาษิตไวผิด ไมถูก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทาวสักกะจอมเทพยังเปนผูไมพน 
 ไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาว 
 วา ยังไมพนจากทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุผูอรหันตขีณาสพ อยูจบ 
 พรหมจรรย เสร็จกิจท่ีตองทําแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุถงึประโยชนของตน 
 แลว มีสังโยชนในภพหมดส้ินแลว พนวิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ ควรท่ีจะกลาว 
 คาถาวา 
            แมนรชนใดพึงเปนเชนเรา ก็พึงเขาจําอุโบสถ อันประกอบ 
            ดวยองค ๘ ประการ สิ้นดิถีท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ ท่ี ๘ ของปกษ 
            และสิ้นปาฏิหาริยปกษดวย ฯ 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภกิษุนั้นเปนผูพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
 ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา พนไปจากทุกขแลว ฯ 
                           สุขุมาลสูตร 
      [๔๗๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราเปนผูไมมีทุกข ไมมีทุกขอยางยิ่ง 



 ไมมีทุกขโดยสวนเดียว ไดยนิวา พระชนกรับสั่งใหขุดสระโบกขรณีไวเพื่อเรา 
 ภายในนิเวศน ใหปลูกอุบลไวสระหน่ึง ปทุมไวสระหน่ึง ปุณฑริกไวสระหน่ึง 
 เพื่อประโยชนแกเรา แตเราไมไดใชไมจันทนเมืองกาสีเทาน้ัน ผาโพก เสื้อ 
 ผานุง ผาหมของเรา ลวนเกิดในเมืองกาสี มีคนคอยก้ันเศวตฉัตรใหเราตลอดคืน 
 ตลอดวัน ดวยหวังวา หนาว รอน ธุลี หญา หรือน้ําคาง อยาเบียดเบียน 
 พระองคทานได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรามีปราสาท ๓ หลัง ปราสาทหน่ึงเปนท่ีอยู 
 ในฤดูหนาว ปราสาทหน่ึงเปนท่ีอยูในฤดูรอน ปราสาทหน่ึงเปนท่ีอยูในฤดูฝน 
 เรานั้นแลถูกบําเรอดวยดนตรซีึ่งไมมีบุรุษปนตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน บนปราสาท 
 อันเปนท่ีอยูในฤดูฝน มิไดลงมาขางลางปราสาทเลย ในนิเวศนแหงพระชนกของ 
 เรา เขาใหขาวสาลีระคนดวยมังสะแกทาสกรรมกรบุรุษ ทํานองเดียวกับท่ีใน 
 นิเวศนของเขาอื่น เขาใหขาวปนอันมีน้ําสมเปนท่ีสอง ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เรานั้นซึ่งประกอบดวยความสําเร็จเห็นปานดังนี้ เปนสุขุมาลชาติอยางยิ่ง กย็ังคิด 
 เห็นดังน้ีวา ปุถุชนผูยังไมไดสดับ เมื่อตนเปนผูมีความแกเปนธรรมดา ไมลวง 
 พนความแกไปได เห็นคนอื่นแก ก็ลวงตนเองเสียแลวอึดอดั ระอา รังเกียจ 
 ไมคิดวา แมเราก็เปนผูมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ก็และ 
 การท่ีเราซึ่งเปนคนมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ไดเห็นคนแก 
 เขาแลว พึงอึดอัด ระอา รังเกียจ ขอนั้นเปนการไมสมควรแกเราเลย ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เมื่อเราน้ันสําเหนียกอยูดังกลาวมา ยอมละความเมาในความเปนหนุม 
 เสียไดโดยประการท้ังปวง ปุถุชนผูมิไดสดับ เมื่อตนเปนผูมีความเจ็บไขเปน 
 ธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได เห็นคนอ่ืนเจ็บไข ก็ลวงตนเองเสียแลว 
 อึดอัด ระอา รงัเกียจ ไมคิดวา แมเราก็เปนผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไม 
 ลวงพนความเจ็บไขไปได ก็และการท่ีเราซึ่งเปนคนมีความเจ็บไขเปนธรรมดา 
 ไมลวงพนความเจ็บไขไปได ไดเห็นคนเจ็บไขเขาแลว พึงอึดอัด ระอา รังเกียจ 
 ขอนั้นเปนการไมสมควรแกเราเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อเราน้ันสําเหนียกอยู 
 ดังกลาวมา ยอมละความเมาในความไมมีโรคเสียไดโดยประการท้ังปวง ปุถุชนผู 
 มิไดสดับ เมื่อตนเปนผูมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได เห็น 
 คนอื่นท่ีตายแลว ก็ลวงตนเองเสียแลว อึดอดั ระอา รังเกียจ ไมคิดวา แมเรา 
 ก็เปนผูมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ก็และการท่ีเราซึ่งเปน 
 คนมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ไดเห็นคนอื่นท่ีตายไปแลว 
 พึงอึดอัด ระอา รังเกียจ ขอนั้นไมเปนการสมควรแกเราเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อ 
 เรานั้นสําเหนียกอยูดังกลาวมา ยอมละความเมาในชีวิตเสียไดโดยประการท้ังปวง ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเมา ๓ ประการน้ี ๓ ประการเปนไฉน คือ 
 ความเมาในความเปนหนุมสาว ๑ ความเมาในความไมมีโรค ๑ ความเมาในชีวิต ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ ผูเมาดวยความเมาในความเปนหนุมสาว 



 ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ ครั้นแลว เมื่อกายแตกตายไป ยอม 
 เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ ผูเมา 
 แลวดวยความเมาในความเมาไมมีโรค ฯลฯ หรือปุถุชนผูมิไดสดับ ผูเมาแลวดวย 
 ความเมาในชีวิต ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ ครั้นแลว เมื่อกาย 
 แตกตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูเมาแลวดวยความเมาในความเปนหนุมสาว 
 ยอมลาสิกขาสึกไป ภิกษุผูเมาแลวดวยความเมาในความไมมีโรค ฯลฯ หรอืภิกษุ 
 ผูเมาแลวดวยความเมาในชีวิตยอมลาสิกขาสึกไป ฯ 
            ปุถุชนเปนผูมีความปวยไข ความแก และความตายเปน 
            ธรรมดา มีอยูตามธรรมดา แตพากันรังเกียจ ก็การท่ีเราพึง 
            รังเกียจความปวยไข ความแก และความตายนี้ ในหมูสัตว 
            ซึ่งมีธรรมดาอยางนี้ ขอนั้นไมสมควรแกเราผูมีปรกติอยูเชนนี ้
            เรานั้นเปนอยูเชนนี้ รูจกัธรรมท่ีหมดอปุธิ เห็นเนกขัมมะโดย 
            ความเปนธรรมเกษม ยอมครอบงําความเมาในความไมมีโรค 
            ในความเปนหนุมสาวและในชีวิตเสียไดท้ังหมด ความ 
            อุตสาหะไดเกิดแลวแกเราผูเห็นนิพพานดวยปญญาอันยิ่ง บัดนี้ 
            เราไมควรท่ีจะกลับไปเสพกาม เราจักเปนผูไมถอยหลงั จัก 
            เปนผูมีพรหมจรรยเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา ฯ 
                          อธิปไตยสูตร 
      [๔๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อธิปไตย ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน 
 คือ อัตตาธิปไตย ๑ โลกาธิปไตย ๑ ธรรมาธิปไตย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ 
 อัตตาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยู 
 โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี ยอมสําเหนียกดังน้ีวา ก็เราออกบวชเปนบรรพชิต 
 ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร ไมใชเพราะเหตุแหงบิณฑบาต ไมใชเพราะเหตุแหง 
 เสนาสนะ เราออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความมีและความไมมี 
 เชนนั้น ก็แตวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
 อุปายาส ครอบงําแลว ช่ือวาเปนผูมีทุกขครอบงําแลว มีทุกขทวมทับแลว ไฉน 
 ความทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้จะพึงปรากฏ ก็การท่ีเราจะพึงแสวงหากามท่ีละ 
 ไดแลวออกบวชเปนบรรพชิตน้ัน เปนความเลวทรามอยางยิง่ ขอนั้นไมเปนการ 
 สมควรแกเราเลย เธอยอมสําเหนียกวา ก็ความเพียรท่ีปรารภแลว จักไมยอหยอน 
 สติท่ีเขาไปต้ังม่ันแลวจะไมหลงลืม กายท่ีสงบระงับแลวจักไมระส่ําระสาย จิตท่ี 
 เปนสมาธิแลวจักมีอารมณแนวแน ดังน้ี เธอทําตนเองแลใหเปนใหญ แลวละ 
 อกุศล เจริญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมท่ีไมมีโทษ บริหารตนใหบริสุทธ์ิ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอตัตาธิปไตย ฯ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็โลกาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ อยูในปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี ยอมสําเหนียกวา 
 ก็เราออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร ไมใชเพราะเหตุแหงบิณฑบาต 
 ไมใชเพราะเหตุแหงเสนาสนะ เราออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหง 
 ความมีและความไมมีเชนนั้น ก็แตวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
 ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว ช่ือวาเปนผูมีทุกขครอบงําแลว มีทุกข 
 ทวมทับแลว ไฉนความทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้จะพึงปรากฏ ก็การท่ีเราออก 
 บวชเปนบรรพชิตเชนนี้ พึงตรึกกามวิตกก็ดี พึงตรึกพยาบาทวิตกก็ดี พึงตรึก 
 วิหิงสาวิตกก็ด ีก็โลกสันนิวาสน้ีใหญโต ในโลกสันนิวาสอนัใหญโต ยอมจะมี 
 สมณพราหมณท่ีมีฤทธ์ิ มีทิพยจักษุ รูจิตของคนอื่นได สมณพราหมณเหลานั้น 
 ยอมมองเห็นไดแมแตไกล แมใกลๆ เราก็มองทานไมเห็น และทานยอมรูชัด 
 ซึ่งจิตดวยจิต สมณพราหมณแมเหลานั้น ก็พึงรูเราดังน้ีวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย 
 ดูกุลบุตรน้ีซี เขาเปนผูมีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิตแลว แตเกลื่อนกลนไปดวย 
 ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลอยู ถึงเทวดาท่ีมีฤทธ์ิ มีทิพยจักษุ รูจิตของคนอื่นไดก็มีอยู 
 เทวดาเหลาน้ันยอมมองเห็นไดแตไกล แมใกลๆ เราก็มองทานไมเห็น และทาน 
 ยอมรูชัดซึ่งจิตดวยจิต เทวดาเหลาน้ันก็พึงรูเราดังน้ีวา ดูกรทานผูเจริญ 
 ท้ังหลาย ดูกุลบุตรน้ีซี เขาเปนผูมีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิตแลว แตเกลื่อน 
 กลนไปดวยธรรมท่ีเปนบาปอกุศลอยู เธอยอมสําเหนียกวา ความเพียรท่ีเรา 
 ปรารภแลวจักไมยอหยอน สติท่ีเขาไปตั้งม่ันแลวจักไมหลงลืม กายท่ีสงบระงับ 
 แลวจักไมระส่าํระสาย จิตท่ีเปนสมาธิแลวจักมีอารมณแนวแน ดังน้ี เธอทําโลก 
 ใหเปนใหญ แลวละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมท่ีไมม ี
 โทษ บริหารตนใหบริสุทธิ์ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาโลกาธิปไตย 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมาธิปไตยเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ อยูในปาก็ดี อยูโคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี ยอมสําเหนียกวา ก็ 
 เราออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร ไมใชเพราะเหตุแหงบิณฑบาต 
 ไมใชเพราะเหตุแหงเสนาสนะเราออกบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความ 
 มีและความไมมีเชนนั้น ก็แตวาเราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว ช่ือวาเปนผูมทุีกขทวมทับแลว ไฉนความทําท่ีสุด 
 แหงกองทุกขท้ังส้ินนี้จะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันบุคคล 
 พึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน 
 จะพึงรูเฉพาะตน ก็เพื่อนสพรหมจารผีูท่ีรูอยู เห็นอยู มีอยูแล ก็และการท่ีเราไดออก 
 บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว จะพึงเปนผูเกียจ 
 ครานมัวเมาประมาทอยางนี้ ขอนั้นไมเปนการสมควรแกเราเลย ดังน้ี เธอยอม 
 สําเหนียกวา ก็ความเพียรท่ีเราปรารภแลวจักไมยอหยอน สติท่ีเขาไปตั้งม่ันแลว 



 จักไมหลงลืม กายท่ีสงบระงับแลวจักไมระส่ําระสาย จิตท่ีเปนสมาธิแลวจักมี 
 อารมณแนวแน ดังน้ี เธอทําธรรมน่ันแหละใหเปนใหญ แลวละอกุศล เจรญิ 
 กุศล ละกรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมท่ีไมมีโทษ บริหารตนใหบริสุทธ์ิ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย นี้เรียกวาธรรมาธิปไตย ดูกรภิกษุท้ังหลาย อธิปไตย ๓ อยางนี้แล ฯ 
            ข้ึนช่ือวาความลับไมมีในโลก สําหรับผูทําบาปกรรม ดูกร 
            บุรุษ จริงหรือเท็จ ตัวของทานเองยอมจะรูได แนะผูเจริญ 
            ทานสามารถท่ีจะทําความดีไดหนอ แตทานดูหมิ่นตนเองเสีย 
            อนึ่ง ทานไดปกปดความช่ัวซึ่งมีอยูในตนทานน้ันซึ่งเปนคน 
            พาล ประพฤติตึงๆ หยอนๆ อันเทวดาและพระตถาคต 
            ยอมเห็นได เพราะฉะน้ันแหละ คนท่ีมีตนเปนใหญ ควรมีสติ 
            เท่ียวไป คนท่ีมีโลกเปนใหญ ควรมีปญญาและเพงพินิจ 
            และคนท่ีมีธรรมเปนใหญ ควรเปนผูประพฤติโดยสมควรแก 
            ธรรม มุนีผูมีความบากบ่ันอยางจริงจัง ยอมจะไมเลวลง อนึ่ง 
            บุคคลใดมีความเพียร ขมข่ีมาร ครอบงํามัจจุ ผูทําท่ีสุดเสีย 
            ไดแลว ถูกตองธรรมอนัเปนท่ีสิ้นชาติ บุคคลผูเชนนั้น ยอม 
            เปนผูรูแจงโลก มีเมธาดี เปนมุนี ผูหมดความทะยานอยาก 
            ในธรรมท้ังปวง ฯ 
                      ----------------- 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ - 
      ๑. พรหมสูตร ๒. อานันทสูตร ๓. สาริปุตตสูตร ๔. นิพพานสูตร 
 ๕. หัตถกสูตร ๖. ทูตสูตร ๗. ราชสูตรท่ี ๑ ๘. ราชสูตรท่ี ๒ 
 ๙. สุขุมาลสูตร ๑๐. อธิปไตยสูตร ฯ 
                      ----------------- 
                          จูฬวรรคท่ี ๕ 
                           สัมมุขีสูตร 
      [๔๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเปนผูมีธรรม ๓ ประการ กุลบุตร 
 ผูมีศรัทธาจึงประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ศรัทธา ๑ 
 ไทยธรรม ๑ ทักขิไณยบุคคล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเปนผูมี ธรรม ๓ 
 ประการน้ี กุลบุตรผูมีศรัทธาจึงประสบบุญเปนอันมาก ฯ 
                            ฐานสูตร 
      [๔๘๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พึงทราบบุคคลมีศรัทธาเลื่อมใสโดย 
 ฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ เปนผูใครท่ีจะเห็นทานผูมีศีล ๑ เปนผู 
 ใครท่ีจะฟงธรรม ๑ มีใจปราศจากความตระหน่ีอันเปนมลทิน มีจาคะอันสละแลว 
 มีฝามือชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยนิดีในทานและการแจกจายทาน อยู 



 ครองเรอืน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พึงทราบวาคนมีศรัทธาเลื่อมใสโดยฐานะ ๓ 
 ประการน้ีแล ฯ 
            บุคคลผูใครจะเห็นทานผูมีศีล ปรารถนาจะฟงพระสัทธรรม 
            ปราบปรามความตระหน่ีอันเปนมลทินนั้นแล เรียกวาผูมี 
            ศรัทธา ฯ 
                          ปจจยวัตตสูตร 
      [๔๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีพิจารณาเห็นอํานาจประโยชน ๓ 
 ประการ ควรอยางยิ่งท่ีจะแสดงธรรมแกคนอืน่ๆ อํานาจประโยชน ๓ ประการ 
 เปนไฉน คือ ผูแสดงธรรมรูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูฟงธรรมรูแจง 
 อรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูแสดงธรรมและผูท่ีฟงธรรมท้ังสองฝาย รูแจง 
 อรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีพิจารณาเห็นอํานาจ 
 ประโยชน ๓ ประการน้ีแล ควรอยางยิ่งท่ีจะแสดงธรรมแกคนอื่นๆ ฯ 
                           ปเรสสูตร 
      [๔๘๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุ ๓ ประการ เรื่องราวจึง 
 เปนไปได เหตุ ๓ ประการเปนไฉน คือ ผูแสดงธรรมรูแจงอรรถดวย รูแจง 
 ธรรมดวย ๑ ผูฟงธรรมรูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ผูแสดงธรรมและผู 
 ฟงธรรมท้ังสองฝาย รูแจงอรรถดวย รูแจงธรรมดวย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะ 
 เหตุ ๓ ประการน้ีแล เรื่องราวจึงเปนไปได ฯ 
                           ปณฑิตสูตร 
      [๔๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการน้ี บัณฑิตไดบัญญัติ 
 ไว สัตบุรุษไดบัญญัติไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ทาน ๑ บรรพชา ๑ 
 มาตาปตุอุปฏฐาน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการน้ีแล บัณฑิตบัญญัติ 
 ไว สัตบุรุษบัญญัติไว ฯ 
            ทาน การไมเบียดเบียน ความสํารวม การฝกตน การบํารุง 
            มารดาและบิดา สัตบุรุษบัญญัติไว เหตุท่ีบัณฑิตเสพ เปน 
            เหตุของสัตบุรุษ ผูเปนคนดี เปนพรหมจารีบุคคล ผูท่ีเปน 
            อริยสมบูรณดวยทัศนะ ยอมคบโลกอนัเกษม ฯ 
                            ศีลสูตร 
      [๔๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรพชิตผูมีศีล เขาไปอาศัยบานหรือ 
 นิคมใดอยู มนุษยในบานหรือนิคมนั้น ยอมประสบบุญเปนอันมากดวยเหตุ ๓ 
 ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ กาย ๑ วาจา ๑ ใจ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บรรพชิตผูมีศีล เขาไปอาศัยบานหรือนิคมใดอยู มนุษยในบานหรือนิคมนั้น ยอม 
 ประสบบุญเปนอันมากดวยเหตุ ๓ ประการน้ีแล ฯ 
                           สังขตสูตร 



      [๔๘๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขตลักษณะของสังขตธรรม ๓ 
 ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเกิดข้ึนปรากฏ ๑ ความเส่ือมปรากฏ ๑ 
 เมื่อต้ังอยูความแปรปรวนปรากฏ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขตลักษณะของสังขต- 
 *ธรรม ๓ ประการน้ีแล ฯ 
                           อสังขตสูตร 
      [๔๘๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม ๓ 
 ประการน้ี ๓ ประการเปนไฉน คือ ไมปรากฏความเกิด ๑ ไมปรากฏความ 
 เสื่อม ๑ เมื่อต้ังอยูไมปรากฏความแปรปรวน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสังขตลกัษณะ 
 ของอสังขตธรรม ๓ ประการน้ีแล ฯ 
                           ปพพตสูตร 
      [๔๘๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมแกนขนาดใหญๆ อาศัยขุนเขา 
 หิมวันต ยอมงอกงามดวยความเจริญ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ เจริญ 
 ดวยกิ่ง ใบแก และใบออน ๑ เจริญดวยเปลือก และกะเทาะ ๑ เจริญดวย 
 กะพี้และแกน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมแกนขนาดใหญๆ อาศัยขุนเขาหิมวันต 
 ยอมงอกงามดวยความเจริญ ๓ ประการน้ี ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้น 
 เหมือนกัน คนภายในอาศัยพอบานแมเรือนผูมีศรัทธา ยอมเจริญดวยธรรมอัน 
 เปนเหตุเจริญ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ เจริญดวยศรัทธา ๑ เจริญดวย 
 ศีล ๑ เจริญดวยปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนภายในอาศัยพอบานแมเรือนผู 
 มีศรัทธา ยอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๓ ประการน้ีแล ฯ 
            ภูเขาศิลามีอยูในปาใหญ หมูไมไดอาศัยภูเขาน้ัน เจริญงอก 
            งามเติบโตอยูในปา ฉันใด บรรดาบุตรภรรยา เผาพันธุ 
            อํามาตย หมูญาติและเหลาชนผูพึ่งพํานักเลี้ยงชีพ ตางอาศัย 
            พอบานแมเรือนผูมีศรทัธา ถึงพรอมดวยศีล เจริญอยู 
            ฉันนั้น ผูท่ีมีปญญาเปนเครื่องพิจารณาเห็นศีล จาคะและ 
            สุจริต ของพอบานแมเรอืนผูมีศีลนั้นเขา ตางก็พากันทํา 
            ตาม บุคคลประพฤติธรรม คือ ทางท่ียังสัตวใหไปสุคติไว 
            ในโลกนี้แลว ยอมเปนผูเพลิดเพลิน สมประสงคท่ีนาใคร 
            บันเทิงอยูในเทวโลก ฯ 
                           อาตัปปสูตร 
      [๔๘๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลควรทําความเพียรเครือ่งเผากิเลส 
 ดวยเหตุ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือเพื่อความไมเกิดข้ึนแหงธรรมท่ี 
 เปนบาปอกุศลซ่ึงยังไมเกิด ๑ เพื่อความเกิดข้ึนแหงธรรมท่ีเปนกุศลซ่ึงยังไมเกิด ๑ 
 เพื่ออดกลั้นทุกขเวทนาอันมีในสรีระซึ่งเกิดข้ึนแลว กลา แข็ง เผ็ดรอน ไมนา 
 ยินดี ไมนาชอบใจ อาจนําเอาชีวิตไป ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะวาภิกษุทําความ 



 เพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความไมเกิดข้ึนแหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงยังไมเกิด 
 เพื่อความเกิดข้ึนแหงธรรมท่ีเปนกุศลซ่ึงยังไมเกิด เพื่ออดกลั้นทุกขเวทนาอันมีใน 
 สรีระซึ่งเกิดข้ึนแลว กลา แข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาชอบใจ อาจนําเอา 
 ชีวิตไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เราเรียกวา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มี 
 ปญญาเครื่องรักษาตน มีสติเพื่อทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ ฯ 
                          มหาโจรสูตร 
      [๔๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๓ ประการ 
 ยอมยองเบาบาง ปลนบาง ทําการลอมเรือนหลังเดียวแลวปลนบาง คอยดักชิงเอา 
 ท่ีทางเปลี่ยวบาง องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรในโลกนี้ 
 ยอมอาศัยท่ีอันขรุขระ ๑ ยอมอาศัยปาชัฏ ๑ ยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลัง ๑ ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ก็มหาโจรยอมอาศัยท่ีอันขรุขระอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจร 
 ในโลกนี้ ยอมอาศัยสถานท่ีอันไมไกลแมน้ํา หรือท่ีท่ีขรุขระแหงภูเขา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย มหาโจรยอมอาศัยท่ีอันขรุขระอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มหาโจร 
 ยอมอาศัยปาชัฏอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรในโลกนี้ ยอมอาศัยชัฏหญา 
 บาง ชัฏตนไมบาง ริมตลิ่งบาง ราวไพรใหญบาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจร 
 ยอมอาศัยปาชัฏอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มหาโจรยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลัง 
 อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหาโจรในโลกนี้ ยอมอาศัยพระราชาหรือมหาอํามาตย 
 ของพระราชา เขาคิดอยางนี้วา ถาใครจักกลาวหาอะไรกะเรา พระราชาหรือ 
 มหาอํามาตยของพระราชาเหลาน้ี จักชวยกันปกปดโทษของเรา แลววากลาว 
 อรรถคดี ดังน้ี ถาใครกลาวหาอะไรกะมหาโจรน้ันเขา พระราชาและมหาอํามาตย 
 ของพระราชาเหลาน้ัน ตางชวยกันปกปดโทษของมหาโจรนั้น แลววากลาว 
 อรรถคดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลังอยางนี้แล ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย มหาโจรผูประกอบดวยองค ๓ ประการน้ีแล ยอมยองเบาบาง 
 ปลนบาง ทําการลอมเรือนหลงัเดียวแลวปลนบาง คอยดักชิงเอาท่ีทางเปลี่ยวบาง 
 ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุผูลามกประกอบดวยธรรม ๓ 
 ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย ประกอบดวยโทษ ถูก 
 วิญูชนติเตียน ท้ังจะประสบบาปเปนอันมากอีกดวย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามกในธรรมวินัยนี้ ยอมอาศัยกรรมอันไมสม่ําเสมอ ๑ 
 อาศัยปาชัฏ ๑ อาศัยบุคคลผูมีกําลัง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามกยอมอาศัย 
 กรรมอันไมสมํ่าเสมออยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามกในธรรมวินยันี้ 
 ประกอบดวยกายกรรมอันไมสม่ําเสมอ ดวยวจีกรรมอันไมสม่ําเสมอ ดวยมโน- 
 *กรรมอันไมสมํ่าเสมอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามกยอมอาศัยกรรมอันไม 
 สม่ําเสมออยางน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามกอาศัยปาชัฏอยางไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุผูลามกในธรรมวินัยนี้ เปนคนท่ีมีความเห็นผิด ประกอบดวย 



 อันตคาหิกทิฏฐิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามกยอมอาศัยปาชัฏอยางนี้แล ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุผูลามกยอมอาศัยบุคคลผูมีกําลังอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูลามกในธรรมวินัยนี้ ยอมอาศัยพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชา เธอ 
 คิดอยางนี้วา ถาใครจักวากลาวอะไรเรา พระราชาหรือมหาอาํมาตยของพระราชา 
 เหลานี้ จักชวยปกปดโทษของเราแลววากลาวคดี ดังน้ี ถาใครไดวากลาวอะไร 
 ภิกษุพวกลามกน้ัน พระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเหลาน้ัน ตางก็ชวยกัน 
 ปกปดโทษของภิกษุนั้นไวแลววากลาวคดี ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามกยอม 
 อาศัยบุคคลผูมีกําลังอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูลามกประกอบดวยธรรม 
 ๓ ประการน้ีแล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ใหถูกทําลาย ประกอบดวยโทษ 
 ถูกวิญูชนติเตียน ท้ังจะประสบบาปมากอีกดวย ฯ 
                         จบจูฬวรรคท่ี ๕ 
                      ---------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สัมมุขีสูตร ๒. ฐานสูตร ๓. ปจจยวัตตสูตร ๔. ปเรสสูตร 
 ๕. ปณฑิตสูตร ๖. ศีลสูตร ๗. สังขตสูตร ๘. อสังขตสูตร ๙. ปพพตสูตร 
 ๑๐. อาตัปปสูตร ๑๑. มหาโจรสูตร ฯ 
                      ปฐมปณณาสก จบบริบูรณ 
                     ------------------- 
                          ทุติยปณณาสก 
                        พราหมณวรรคท่ี ๑ 
                          ชนสูตรท่ี  ๑ 
      [๔๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล พราหมณ 
 ๒ คน เปนคนชรา แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแต 
 กําเนิด ไดชวนกันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมี- 
 *พระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จงึน่ัง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกขาพระองคเปน 
 พราหมณชรา แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดยลาํดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิด 
 แตมิไดสรางความดี มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปนท่ีตานทานความขลาดไว 
 ขอพระโคดมผูเจริญ ทรงโอวาทส่ังสอนพวกขาพระองคถึงขอท่ีจะพึงเปนไปเพ่ือ 
 ประโยชนและความสุขแกพวกขาพระองคสิ้นกาลนานเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรพราหมณ ท่ีแท พวกทานเปนคนชรา แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ 
 มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิด แตมิไดสรางความดี มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอนั 
 เปนท่ีตานทานความขลาดไว ดูกรพราหมณ โลกนี้ถูกชรา พยาธิ มรณะ นํา 



 เขาไปอยูแล เมื่อโลกถูกชรา พยาธิ มรณะ นําเขาไปอยูเชนนี้ ความสํารวม 
 ทางกาย ความสํารวมทางวาจา ความสํารวมทางใจในโลกน้ี ยอมเปนท่ีตานทาน 
 เปนท่ีเรน เปนเกาะ เปนท่ีพึ่ง เปนท่ียึดหนวงของเขาผูละไปแลว ฯ 
      ชีวิตถูกชรานําเขาไปใกลความมีอายุสั้น ผูท่ีถูกชรานําเขาไป 
      ใกลแลว ยอมไมมีท่ีตานทาน เมื่อบุคคลเล็งเห็นภยัใน 
      ความตายน้ี ควรทําบุญท้ังหลายอันนําความสุขมาให ความ 
      สํารวมทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในโลกนี้ ยอม 
      เปนไปเพ่ือความสุขแกผูท่ีละโลกนี้ไปแลว ผูซึ่งสรางสมบุญ 
      ไวแตเมื่อยังมีชีวิตอยู ฯ 
                           ชนสูตรท่ี ๒ 
      [๔๙๒] ครั้งน้ันแล พราหมณ ๒ คน เปนคนชรา แกเฒา ลวงกาล 
 ผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิด ไดชวนกันเขามาเฝาพระผูมี 
 พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจรญิ พวกขาพระองคเปนพราหมณชรา 
 แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิดแตมิไดสรางความดี 
 มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปนท่ีตานทานความขลาดไว ขอพระโคดมผูเจริญ 
 ทรงโอวาทสั่งสอนถึงขอท่ีจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน และความสุขแกพวก 
 ขาพระองคสิ้นกาลนานเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ พวกทานเปน 
 คนชรา แกเฒา ลวงกาลผานวยัมาโดยลําดับ มีอายุได ๑๒๐ ปแตกําเนิด 
 แตมิไดสรางความดี มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปนท่ีตานทานความขลาดไว 
 ดูกรพราหมณ โลกนี้ถูกชรา พยาธิ มรณะแผดเผาแลว ดูกรพราหมณ เมื่อโลก 
 ถูกชรา พยาธิ มรณะแผดเผาแลวเชนนี้ ความสํารวมทางกาย ความสํารวมทาง 
 วาจา ความสํารวมทางใจในโลกน้ี ยอมเปนท่ีตานทาน เปนท่ีเรนเปนเกาะ 
 เปนท่ีพึ่ง และเปนท่ียึดหนวงแกเขาผูละไปแลว ฯ 
      เมื่อเรือนถกูไฟไหม สิ่งของท่ีนําออกได ยอมเปนไปเพ่ือ 
      ประโยชนแกเขา สิ่งของท่ีถูกไหมอยูในเรอืนนั้น หาเปนไป 
      เพื่อประโยชนแกเขาไม ฉันใด เมื่อโลกถกูชราและมรณะ 
      แผดเผาแลว ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลควรนําเอาออกมาดวย 
      การใหทาน สิ่งท่ีใหไปแลว ยอมเปนอันบุคคลนําออกมาดี 
      แลว ความสํารวมทางกาย ทางวาจา และทางใจในโลกนี้ 
      ยอมเปนไปเพื่อความสุขแกผูท่ีละโลกนี้ไป ผูซึ่งไดสรางสม 
      บุญไวแตเมื่อยังมีชีวิตอยู ฯ 
                          พราหมณสูตร 
  [๔๙๓] ครั้งน้ันแล พราหมณคนหน่ึงไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 



 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถงึกัน 
 ไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคยอมตรัสวา ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง 
 ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ดังน้ี ขาแตพระโคดมผูเจรญิ ดวยเหตุเพียง 
 เทาไรหนอแล ธรรมจงึเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบ 
 ดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูพึงรูเฉพาะตน พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูกราคะครอบงํา มีจิตอัน 
 ราคะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียน 
 คนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง และคนอื่นท้ังสองฝายบาง ยอมเสวย 
 ทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง เมื่อละราคะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อ 
 จะเบียดเบียนตนเองเลย ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อ 
 จะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นท้ังสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไป 
 ทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะน้ีแล ธรรมยอมเปนคุณชาติอัน 
 ผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ บุคคลผูโกรธ ถูกโทสะครอบงํา มีจิต 
 อันโทสะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียน 
 คนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นท้ังสองฝายบาง ยอมเสวยทุกข 
 โทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง เมื่อละโทสะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะ 
 เบียดเบียนตนเองเลย ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อ 
 จะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นท้ังสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไป 
 ทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะน้ีแล ธรรมยอมเปนคุณชาติอัน 
 ผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ บุคคลผูหลงถูกความหลงครอบงํา มี 
 จิตอันความหลงกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อ 
 เบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นท้ังสองฝายบาง 
 ยอมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง เมื่อละโมหะไดเดด็ขาดแลว ยอมไม 
 คิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลย ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอม 
 ไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นท้ังสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัส 
 ท่ีเปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะน้ีแล ธรรมยอมเปน 
 คุณชาติอันผูไดบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรยีกใหมาดู ควรนอม 
 เขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พราหมณนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของ 
 ท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยหวงัวา 
 คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ (พรอมท้ัง 
 บุตร ภริยา บริษัท และอํามาตย) ขอถึงพระองคกับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆ 



 เปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ 
 ตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                          ปริพาชกสูตร 
      [๔๙๔] ครั้งน้ันแล พราหมณปริพาชกคนหน่ึงไดเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ ครั้นแลวทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองค 
 ยอมตรัสวา ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง 
 ดังน้ี ขาแตพระโคดมผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ธรรมจึงเปนคุณชาติ 
 อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา 
 อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ บุคคลผู 
 กําหนัด ถูกราคะครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียน 
 ตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและ 
 คนอื่นท้ังสองฝายบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง เมื่อละราคะ 
 ไดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลย ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียด- 
 *เบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นท้ังสองฝาย ยอม 
 ไมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูกราคะ 
 ครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมประพฤติ 
 ทุจริตดวยวาจา ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ เมื่อละราคะไดเด็ดขาดแลว ยอมไม 
 ประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมไมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมไมประพฤติทุจริต 
 ดวยใจ ดูกรพราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูกราคะครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรมุ 
 แลว แมประโยชนของตนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนของคนอืน่ 
 ก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนท้ังสองฝายก็ไมรูชัดตามความเปนจริง 
 เมื่อละราคะไดเด็ดขาดแลว แมประโยชนของตนก็รูชัดตามความเปนจริง แม 
 ประโยชนของคนอื่นก็รูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนท้ังสองฝายก็รูชัดตาม 
 ความเปนจริง ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะน้ีแล ธรรมยอมเปน 
 คุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเหน็เอง ... ดูกรพราหมณ บุคคลท่ีโกรธ ฯลฯ ดูกร 
 พราหมณ บุคคลผูหลง ถูกโมหะครอบงํา มีจิตอันโมหะกลุมรุมแลว ยอมคิด 
 เพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียด- 
 *เบียนตนเองและคนอื่นท้ังสองฝายบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง 
 เมื่อละโมหะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลย ยอม 
 ไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคน 
 อื่นท้ังสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ บุคคล 
 ผูหลง ถูกโมหะครอบงํา มีจิตอันโมหะกลุมรมุแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย 
 ยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ  เมือ่ละโมหะไดเดด็ขาด 
 แลว ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมไมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมไม 



 ประพฤติทุจริตดวยใจ ดูกรพราหมณ บุคคลผูหลง ถูกโมหะครอบงํา มีจิตอัน 
 โมหะกลุมรุมแลว แมประโยชนของตนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชน 
 ของคนอื่นก็ไมรูชัดตามความเปนจริง แมประโยชนท้ังสองฝายก็ไมรูชัดตามความ 
 เปนจริง เมื่อละโมหะไดเด็ดขาดแลว แมประโยชนของตนก็รูชัดตามความเปน 
 จริง แมประโยชนของคนอื่นก็รูชัดตามความเปนจริง  แมประโยชนท้ังสองฝาย 
 ก็รูชัดตามความเปนจริง ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะน้ีแล ธรรมยอม 
 เปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู 
 ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พราหมณปริพาชกนั้นกราบทูลวา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดม 
 โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้ 
 เปนตนไป ฯ 
                           นิพพุตสูตร 
      [๔๙๕] ครั้งน้ันแล ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองค 
 ยอมตรัสวา นพิพานอันผูไดบรรลุจะพึงเหน็เอง นิพพานอนัผูไดบรรลุจะพึงเห็น 
 เอง ดังน้ี ขาแตพระโคดมผูเจรญิ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล นิพพานจึงเปน 
 คุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเหน็เอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควร 
 นอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ 
 บุคคลผูกําหนัด อันราคะครอบงํา มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพื่อเบียด- 
 *เบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง 
 และคนอื่นท้ังสองฝายบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง เมื่อละราคะ 
 ไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเอง ยอมไมคิดแมเพื่อจะ 
 เบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นท้ังสองฝาย 
 ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมา 
 ฉะนี้แล นิพพานยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ... ดูกรพราหมณ 
 บุคคลผูโกรธ ฯลฯ ดูกรพราหมณ บุคคลผูหลง อันโมหะครอบงํา มีจิตอัน 
 โมหะกลุมรุมแลว ยอมคิดเพือ่เบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียน 
 คนอื่นบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นท้ังสองฝายบาง ยอมเสวย 
 ทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิตบาง เมื่อละโมหะไดเด็ดขาดแลว ยอมไมคิดแมเพื่อ 
 จะเบียดเบียนตนเอง ยอมไมคิดแมเพื่อจะเบียดเบียนคนอื่น ยอมไมคิด 
 แมเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นท้ังสองฝาย ยอมไมเสวยทุกขโทมนัส 
 ท่ีเปนไปทางจิต ดูกรพราหมณ แมดวยเหตุดังกลาวมาฉะน้ีแล นิพพานยอมเปน 
 คุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเหน็เอง ... ดูกรพราหมณ ในเม่ือบุคคลน้ีเสวยธรรม 
 เปนท่ีสิ้นราคะอันไมมีสวนเหลือ เสวยธรรมเปนท่ีสิ้นโทสะอันไมมีสวนเหลือ 



 เสวยธรรมเปนท่ีสิ้นโมหะอันไมมีสวนเหลอื นิพพานยอมเปนคุณชาติอันผูได 
 บรรลุจะพึงเหน็เอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อัน 
 วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังไดกลาวมาแลวแล ฯ 
      ชานุสโสณีพราหมณนั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต 
 ของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
 พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา 
 เปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวาคนมีจักษุ 
 จักเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ [พรอมดวยบุตร ภรยิา 
 บริษัทและอํามาตย] ขอถึงพระองคกับท้ังพระธรรม และพระภิกษุสงฆเปนสรณะ 
 ขอทานพระโคดมโปรดทรงจาํขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
 จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           ปโลภสูตร 
      [๔๙๖] ครั้งน้ันแล พราหมณมหาศาลคนหน่ึงไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับ 
 มาตอบุรพพราหมณผูเฒาผูแก ผูเปนอาจารยและปาจารยกลาวไววา ไดยินวา แตกอน 
 โลกนี้  ยอมหนาแนนดวยหมูมนุษย เหมือนอเวจีมหานรก บานนิคมชนบท 
 และราชธานี มีทุกระยะไกบินตก ดังน้ี ขาแตพระโคดมผูเจรญิ 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 
 เมื่อมนุษยเหลาน้ันกําหนัดแลวดวยความกําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสมํ่า 
 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 
 เมื่อมนุษยเหลาน้ันกําหนัดแลวดวยความกําหนัดผิดธรรม ถูกความโลภไมสมํ่าเสมอ 
 ครอบงําประกอบดวยมิจฉาธรรม พวกยักษปลอยอมนุษยท่ีรายกาจลงไว เพราะ 
 ฉะนั้น มนุษยจึงลมตายเสียเปนอันมาก ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนเหตุเปนปจจัย 
 เครื่องทําใหมนุษยทุกวันนี้หมดไป ปรากฏวามีนอย แมบานก็ไมเปนบาน แมนิคม 
 ก็ไมเปนนิคม แมนครก็ไมเปนนคร แมชนบทก็ไมเปนชนบท ฯ 
      พราหมณมหาศาลน้ันกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ 
 พระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปน 
 อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                            ชัปปสูตร 
      [๔๙๗] ครั้งน้ันแล ปริพาชกผูวัจฉโคตรไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
 ท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
 ไปแลว นั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา พระสมณโคดมตรัสวา พึงใหทานแกเราคน 
 เดียว ไมควรใหแกคนอื่นๆ พึงใหแกสาวกของเราน้ีแหละ ไมควรใหทานแก 
 สาวกของคนอื่นๆ ทานท่ีใหแกเราเทาน้ันมีผลมาก ท่ีใหแกคนอื่นๆ หามี 
 ผลมากไม ทานท่ีใหแกสาวกของเราเทาน้ัน มีผลมาก ท่ีใหแกสาวกของคน 
 อื่นๆ หามีผลมากไม ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชนเหลาใดไดกลาวไวเชนนี ้
 พระสมณโคดมตรัสวา พึงใหทานแกเราคนเดียว ไมควรใหแกคนอื่นๆ พึงให 
 ทานแกสาวกของเราน่ีแหละ ไมควรใหแกสาวกของคนอื่น ทานท่ีใหแกเราเทา 
 นั้นมีผลมาก ท่ีใหแกคนอื่นหามีผลมากไม ทานท่ีใหแกสาวกของเราเทาน้ันมีผล 
 มาก ท่ีใหแกสาวกของคนอื่นหามีผลไม ดังน้ี ชนเหลาน้ันช่ือวาพูดตามท่ีทาน 
 พระโคดมตรัส ไมพูดตูทานพระโคดมดวยคําไมเปนจริง และช่ือวาพยากรณ 
 ธรรมสมควรแกธรรม อนึง่ การคลอยตามคําพูดท่ีชอบธรรมไรๆ ยอมไมมาถึง 
 ฐานะท่ีนาติเตียนแหละหรือ เพราะขาพระองคไมประสงคท่ีจะพูดตูทานพระโคดม 
 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรวัจฉะ ผูใดพูดวา พระสมณโคดมตรัสวา พึงให 
 ทานแกเราคนเดียว ฯลฯ ทานท่ีใหแกสาวกของคนอื่นๆ หามีผลมากไม ดังน้ี 
 ผูนั้นช่ือวาไมพูดตามท่ีเราพูด ท้ังกลาวตูเราดวยคําอันไมดี ไมเปนจริง ดูกรวัจฉะ 
 ผูใดแลหามผูอื่นซึ่งใหทานอยู ผูนั้นช่ือวายอมกระทําอันตรายแกวัตถุ ๓ อยาง 
 เปนโจรดักปลนวัตถุ ๓ อยาง วัตถุ ๓ อยางเปนไฉน คือ ยอมทําอันตรายแกบุญ 
 ของทายก ๑ ยอมทําอันตรายแกลาภของปฏิคาหก ๑ ตนของบุคคลน้ัน ยอมเปน 
 อันถูกกําจัดและถูกทําลายกอนทีเดียวแล ๑ ดูกรวัจฉะ ผูใดแลหามผูอื่นซึ่งให 
 ทานอยู ผูนั้นช่ือวายอมทําอันตรายแกวัตถุ ๓ อยาง เปนโจรดักปลนวัตถุ ๓ อยางนี ้



 ดูกรวัจฉะ ก็เราพูดเชนนี้วาผูใดสาดนํ้าลางภาชนะ หรือน้ําลางขันไป แม 
 ท่ีสัตวซึ่งอาศัยอยูท่ีบอน้ําคลํา หรือท่ีบอโสโครกขางประตูบานดวยต้ังใจวา 
 สัตวท่ีอาศัยอยูในท่ีนั้นจงยังอตัภาพใหเปนไปดวยสิ่งน้ันเถดิ ดังน้ี ดูกรวัจฉะ 
 เรากลาวกรรมซ่ึงมีการลาดน้ําลางภาชนะนั้นเปนเหตุวา เปนท่ีมาแหงบุญ จะปวย 
 กลาวไปไยถึงในสัตวมนุษยเลา ดูกรวัจฉะ อีกประการหน่ึง เรายอม 
 กลาววา ทานท่ีใหแกทานผูมีศีลมีผลมาก ท่ีใหในคนทุศีล หาเหมือน 
 เชนนั้นไม ท้ังทานผูมีศีลนั้นเปนผูละองค 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 ประกอบดวยศีลขันธท่ีเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบ 
 ดวยสมาธิขันธท่ีเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยปญญาขันธท่ีเปนของพระ 
 อเสขะ ๑ ประกอบดวยวิมุตติขันธท่ีเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวย 
 วิมุตติญาณทัสสนขันธท่ีเปนของพระอเสขะ ๑ ทานผูมีศีลประกอบดวยองค ๕ นี้ 
 เรากลาววา ทานท่ีใหในทานท่ีละองค ๕ ได ประกอบดวยองค ๕ ดังกลาวมา 
 มีผลมาก ฯ 
            โคอุสุภะท่ีเขาฝกแลว นําธุระไป สมบูรณดวยกําลัง ประ 
            กอบดวยเชาวอันดี จะเกิดในสีสรรชนิดใดๆ คือ สีดํา 
            สีขาว สีแดง สีเขียว สีดาง สีตามธรรมชาติของตน 
            สีเหมือนโคธรรมดา หรือสีเหมอืนนกพิลาปก็ดี ชนท้ังหลาย 
            ยอมเทียมมันเขาในแอก ไมตองใฝคํานึงถึงสีสรรของมัน 
            ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้นเหมือนกัน ผูท่ีฝกตนดีแลว 
            มีวัตรเรียบรอย ต้ังอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล พูดแต 
            คําสัตย มีใจประกอบดวยหิริ ละชาติ และมรณะได มี 
            พรหมจรรยบริบูรณ ปลงภาระลงแลว พนกิเลส ทํากิจเสร็จ 
            แลว หมดอาสวะ รูจบธรรมทุกอยาง ดับสนิทแลวเพราะ 
            ไมถือม่ัน ยอมจะเกิดไดในสัญชาติอยางใดอยางหน่ึง ใน 
            บรรดาสัญชาติเหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คน 
            จัณฑาลและคนเทขยะมูลฝอย ในเขตท่ีปราศจากธุลีนั้นแล 
            ทักษิณายอมมีผลมาก สวนคนพาล ไมรูแจง ทรามปญญา 
            มิไดสดับตรับฟง ยอมพากันใหทานในภายนอก ไมเขาไปหา 
            สัตบุรุษ ก็ศรัทธาของผูท่ีเขาไปหาสัตบุรุษ ผูมีปญญา 
            ยกยองกันวาเปนปราชญ หยั่งรากลงต้ังม่ันในพระสุคต และ 
            เขาเหลาน้ันยอมพากันไปเทวโลก หรอืมิฉะนั้นก็เกิดในสกุล 
            ในโลกนี้ บัณฑิตยอมบรรลุนิพพานไดโดยลําดับ ฯ 



                           ติกรรณสูตร 
      [๔๙๘] ครั้งน้ันแล ติกรรณพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
 ท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
 แลว นั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวพูดสรรเสริญคุณของพราหมณผูได 
 วิชชาเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาควา พราหมณผูไดวิชชา ๓ เปนอยางนี ้
 พราหมณผูไดวิชชา ๓ เปนเชนนี้ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรพราหมณ พวก 
 พราหมณยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางไร ฯ 
      ติ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณในโลกนี้ เปนอุภโตสชุาติ ขาง 
 ฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิสะอาดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรษุ 
 ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบ 
 ไตรเพท พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกฏภะ พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีร 
 อิติหาสเปนท่ี ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีร 
 โลกายตะ และตําราทายมหาปุริสลักษณะ ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกพราหมณ 
 ยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางนี้แล ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ พราหมณท้ังหลายบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยาง 
 หนึ่ง ก็แหละผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอกีอยางหน่ึง ฯ 
      ติ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัย ยอมมีอยางไร 
 ขอประทานพระวโรกาส ขอพระองคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามท่ีผูได 
 วิชชา ๓ มีในอริยวินยั ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ถากระน้ันจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ติกรรณ 
 พราหมณทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงตรสัวา ดูกรพราหมณ 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลปุฐมฌาน 
 มีวิตกวิจาร มปีติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหง 
 จิตในภายใน เปนธรรมเอกผดุข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป 
 มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย 
 นามกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ 
 เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ 
 ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ 
 อยู ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพ 
 นิวาสานุสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ ระลึก 
 ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติ 
 บาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง 
 หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอัน 



 มากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏววิัฏกัปเปนอันมากบางวา ใน 
 ภพโนนเรามีช่ืออยางนี้ มโีคตรอยางนี้ มีผวิพรรณอยางนี้ มอีาหารอยางนี้ เสวย 
 สุขเสวยทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ี ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไปเกิดใน 
 ภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดช่ืออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผวิพรรณอยางนี ้
 มีอาหารอยางน้ี เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ี ครั้นจุติ 
 จากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
 พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอเุทศ ดวยประการฉะนี้ วิชชาขอแรกเปนอันเธอได 
 บรรลุแลว ดังน้ี อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดข้ึน ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดข้ึน 
 เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น 
 ภิกษุนั้น เมื่อจติเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและ 
 อุปบัติของสัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอปุบัติ เลว ประณีต มี 
 ผิวพรรณดี มีผวิพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของ 
 มนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกาย 
 ทุจริต วจีทุจรติ มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการทํา 
 ดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อแตกกายตายไป ตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสจุริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระ 
 อริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อแตกกายตายไป 
 ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว 
 ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ 
 ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ 
 วิชชาขอท่ีสอง ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังน้ี อวิชชาสูญไป วิชชา 
 เกิดข้ึน ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดข้ึน เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไม 
 ประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ 
 บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน 
 ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความ 
 เปนจริงวาน้ีทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลาน้ี 
 อาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ 
 เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจาก 
 อวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา 
 ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน 
 อยางนี้มิไดมี วชิชาขอท่ีสาม ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังน้ี อวิชชาสูญไป 
 วิชชาเกิดข้ึน ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดข้ึน เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไม 
 ประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ฯ 



            จิตของพระโคดมองคใดซ่ึงมีศีลไมลุมๆ ดอนๆ มีปญญา 
            และมีความเพงพินิจ เปนจิตมีความชํานาญ เปนเอกัคคตา 
            เปนสมาธิดีแลว พระโคดมพระองคนั้นแลบัณฑิตกลาววา 
            บรรเทาความมืดได เปนนักปราชญ ไดวิชชา ๓ ละท้ิงมัจจ ุ
            เกื้อกูลแกเทวดาและมนุษย ละบาปธรรมเสียไดทุกอยาง 
            สาวกท้ังหลายยอมนมสัการพระโคดมพระองคนั้น ผูสมบูรณ 
            ดวยวิชชา ๓ ไมหลงใหลอยู ผูต่ืนแลว มีสรีระเปนครั้งสุดทาย 
            ผูใดตรัสรูปุพเพนิวาสญาณ เห็นท้ังสวรรคท้ังอบาย บรรลุถึง 
            ธรรมเปนท่ีสิ้นชาติ เปนมุนีผูอยูจบพรหมจรรย เพราะรูดวย 
            ปญญาอันยิ่ง เปนพราหมณผูไดวิชชา ๓ โดยวิชชา ๓ นี้ 
            เรากลาวผูนั้นวาไดวิชชา ๓ เรายอมไมกลาวถึงคนอืน่ตามถอย 
            คําท่ีคนอื่นกลาววาไดวชิชา ๓ ฯ 
      ดูกรพราหมณ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางนี้แล ฯ 
      ติ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณเปนอยาง 
 หนึ่ง ก็แหละผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางหน่ึง ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณ ไมถึงสวนท่ี ๑๖ ซึ่งจําแนกไป ๑๖ ครั้งของผูได 
 วิชชา ๓ ในอริยวินัยนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ 
 ขอทานพระโคดมโปรดทรงจาํขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จํา 
 เดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                          ชานุสโสณีสูตร 
      [๔๙๙] ครั้งน้ันแล ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูใดมียัญสิ่ง 
 ท่ีพึงใหดวยศรัทธา อาหารท่ีจะพึงใหแกคนอื่น หรือไทยธรรม ผูนั้นควรให 
 ทานในพราหมณผูไดวิชชา ๓ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรพราหมณ ก็พราหมณ 
 ท้ังหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางไร 
      ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณในโลกนี้ เปนอุภโตสุชาติ ท้ัง 
 ขางฝายมารดาและฝายบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิ สะอาดดีตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ 
 ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบ 
 ไตรเพท พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกฏภะ พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีร 
 อิติหาสเปนท่ี ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีร 
 โลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พราหมณ 
 ท้ังหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางนี้แล ฯ 
      พ.  ดูกรพราหมณ พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ 
 อยางหน่ึง ก็แหละผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางหน่ึง ฯ 



      ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัย ยอมมีอยางไร 
 ขอประทานพระวโรกาส ขอพระองคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคตามท่ีผูได 
 วิชชา ๓ มีในอริยวินยั ฯ 
      พ.  ดูกรพราหมณ ถากระน้ันจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
 ชานุสโสณีพราหมณทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสวา ดูกร- 
 *พราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานอยู ภิกษุนั้น 
 เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากกิเลส ออน ควรแกการงาน 
 ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ี ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ 
 เธอยอมระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก ฯลฯ วิชชาขอแรกเปนอันเธอได 
 บรรลุแลว ดังน้ี อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดข้ึน ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดข้ึน 
 เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น 
 ภิกษุนั้น เมื่อจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน มั่นคง ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติ 
 ของสัตวท้ังหลาย เธอยอมเห็นหมูสัตว ฯลฯ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของ 
 มนุษย วิชชาขอท่ีสองยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังน้ี อวิชชาสูญไป วิชชา 
 เกิดข้ึน ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดข้ึน เชนเดียวกันกับของภิกษุผูไมประมาท 
 มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ 
 ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่น 
 ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา 
 นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึง 
 ความดับอาสวะ เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจาก 
 ภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว 
 รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ 
 เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี วชิชาขอท่ีสาม ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว ดังน้ี 
 อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดข้ึน ความมืดสูญไป แสงสวางเกิดข้ึน เชนเดียวกันกับ 
 ของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น ฯ 
            ผูใดสมบูรณดวยศีลวัตร สงตนไปแลว มีจิตเปนสมาธิ 
            ผูใดมีจิตมีความชํานาญ เปนเอกัคคตา ต้ังม่ันดีแลว ผูใด 
            ตรัสรูปุพเพนิวาสญาณ เห็นสวรรคและอบาย บรรลุถึงธรรม 
            เปนท่ีสิ้นไปแหงชาติเปนมุนีผูอยูจบพรหมจรรย เพราะรูดวย 
            ปญญาอันยิ่ง และเปนพราหมณผูไดวชิชา ๓ เรายอมไม 
            กลาวถึงคนอื่นตามถอยคําท่ีคนอื่นกลาววาไดวิชชา ๓ ฯ 
      ดูกรพราหมณ ผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางนี้แล ฯ 
      ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณเปนอยาง 



 หนึ่ง ก็แหละผูไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยเปนอยางหน่ึง ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณไมถึงสวนท่ี ๑๖ ซึ่งจําแนกเปน ๑๖ ครั้ง ของผู 
 ไดวิชชา ๓ ในอริยวินัยนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอด 
 ชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                          สังคารวสูตร 
      [๕๐๐] ครั้งน้ันแล สังคารวพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
 ไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผู 
 เจริญ พวกขาพระองคช่ือวาพราหมณ ยอมบูชายัญเองบาง ใหคนอื่นบูชาบาง 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในบรรดาบุคคลเหลาน้ัน ผูท่ีบูชายัญเองและผูท่ีใชให 
 คนอื่นบูชาทุกคน ช่ือวาเปนผูปฏิบัติปฏิปทาเปนเหตุใหเกิดบุญ อันมียัญเปนเหตุ 
 ซึ่งมีกําเนิดแตสรีระเปนอันมาก อนึ่ง ผูใดออกจากสกุลใด บวชเปนบรรพชิต 
 ฝกแตคนเดียว ทําตนใหสงบแตคนเดียว ทําตนใหดับไปแตคนเดียว เมื่อเปน 
 เชนนี้ ผูนั้นช่ือวามีปฏิปทาเปนเหตุใหเกิดบุญอันมีบรรพชาเปนเหตุ ซึ่งมีกําเนิด 
 แตสรีระอันเดียว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถากระน้ันเราจักขอถาม 
 ทานในขอนี้ ทานจงเฉลยปญหานั้นตามท่ีทานเห็นควร ดูกรพราหมณ ทานจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต 
 ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก 
 เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
 ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 พระองคนั้นไดตรัสไวอยางนีว้า เราดําเนินไปแลวตามมรรคน้ี ตามปฏิปทานี้ ทําธรรม 
 อันยอดเยีย่มซ่ึงเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว 
 สอนประชาชนใหรูตาม มาเถิด ถึงทานท้ังหลายก็จงปฏิบัติตามอาการท่ีทานท้ังหลาย 
 ปฏิบัติไดแลว ก็จักทําธรรมอนัยอดเยี่ยมซ่ึงเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรยใหแจงชัด 
 ดวยปญญาอันยิ่งของตนแลว เขาถึงอยู พระศาสดาพระองคนี้ทรงแสดงธรรมไว 
 ดังน้ี ท้ังผูอื่นตางปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ก็ผูแสดงและผูปฏิบัตินั้น มีมาก 
 กวารอย มีมากกวาพัน มีมากกวาแสน ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน เมื่อเปนดังท่ีไดกลาวมาแลวนี้ ปุญปฏิปทาซึ่งมีบรรพชาเปนเหตุนั้น 
 ยอมจะมีกําเนิดแตสรีระเดียว หรือมีกําเนิดแตสรีระเปนอันมาก ฯ 
      สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนดังตรัสมาฉะน้ี ปุญปฏิปทาท่ี 
 มีบรรพชาเปนเหตุนี้ ยอมมีกําเนิดแตสรีระเปนอันมาก ฯ 
      เมื่อสังคารวพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดถามสังคารว 
 พราหมณวา ดูกรพราหมณ บรรดาปฏิปทา ๒ อยางนี้ ทานชอบใจปฏิปทาอยางไหน 



 ซึ่งมีความตองการนอยกวา มีความริเริ่มนอยกวา แตวามีผลและอานิสงสมากมาย 
 เมื่อทานพระอานนทถามอยางนี้ สังคารวพราหมณไดกลาววา ทานพระโคดมฉันใด 
 ทานพระอานนทก็ฉันนั้น ทานท้ัง ๒ นี้ เราควรบูชา เราควรสรรเสริญ แมครั้ง 
 ท่ี ๒ ทานพระอานนทไดถามวา ดูกรพราหมณ เรามิไดถามทานอยางนี้วา ทาน 
 ควรบูชาใคร หรือวาทานควรสรรเสริญใคร แตเราถามทานอยางนี้วา ดูกรพราหมณ 
 บรรดาปฏิปทา ๒ อยางนี้ ทานชอบปฏิปทาอยางไหน ซึ่งมีความตองการนอยกวา 
 มีความริเริ่มนอยกวา แตวามีผลและอานิสงสมากมาย ถึงครั้งท่ี ๒ สังคารวพราหมณ 
 ก็ไดกลาววา ทานพระโคดมฉันใด ทานพระอานนทก็ฉันนั้น ทานท้ัง ๒ นี้ เรา 
 ควรบูชา เราควรสรรเสริญ แมครั้งท่ี ๓ ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกร- 
 *พราหมณ เรามิไดถามทานอยางนี้วา ทานควรบูชาใคร ทานควรสรรเสรญิใคร 
 แตเราถามทานอยางนี้วา ดูกรพราหมณ บรรดาปฏิปทา ๒ อยางนี้ ทานชอบ 
 ปฏิปทาอยางไหน ซึ่งมีความตองการนอยกวา มีความริเริ่มนอยกวา แตวามีผลและ 
 อานิสงสมากมาย ถึงครั้งท่ี ๓ สังคารวพราหมณก็ไดกลาววา ทานพระโคดมฉันใด 
 ทานพระอานนทก็ฉันนั้น ทานท้ัง ๒ นี้ เราควรบูชา เราควรสรรเสริญ ลําดับ 
 นั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงดําริวา สังคารวพราหมณถูกอานนทถามปญหาท่ี 
 ชอบแลว นิ่งเสีย ไมเฉลยถึง ๓ ครั้งแล ถากระไร เราควรจะชวยเหลอื จึงได 
 ตรัสถามสังคารวพราหมณวา ดูกรพราหมณ วันนี้ พวกท่ีมาน่ังประชุมกันใน 
 ราชบริษัทในราชสํานัก ไดพูดสนทนากันข้ึนในระหวางวาอยางไร  สังคารวพราหมณ 
 กราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ วันนี้ พวกที่มาน่ังประชุมกันในราชบริษัท 
 ในราชสํานัก ไดพูดสนทนากันข้ึนในระหวางวา เขาวาเม่ือกอนภิกษุท่ีแสดงอิทธิ- 
 *ปาฏิหาริยไดมีนอยมาก และอุตริมนุษยธรรมมีมากมาย ทุกวันนี้ ภิกษุท่ีแสดง 
 ปาฏิหาริยไดมีมากมาย และอุตริมนุษยธรรมมีนอยมาก ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ทุกวันนี้ พวกท่ีมาน่ังประชุมกันในราชบริษัทในราชสํานักไดพูดสนทนากันข้ึนใน 
 ระหวางวาดังน้ีแล ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ปาฏิหาริย ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ อิทธิ- 
 *ปาฏิหาริย ฤทธ์ิเปนอัศจรรย ๑ อาเทสนาปาฏิหาริย ดักใจเปนอัศจรรย ๑ 
 อนุสาสนีปาฏิหาริย คําสอนเปนอัศจรรย ๑ ดูกรพราหมณ ก็อิทธิปาฏิหาริยเปนไฉน 
 ดูกรพราหมณ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี ยอมแสดงฤทธ์ิไดเปนอันมาก คือ 
 คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําให 
 หายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลง 
 แมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนดินก็ได เหาะไป 
 ในไปอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธ์ิมีอานุภาพมาก 
 ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรพราหมณ นี้เรียก 
 วา อิทธิปาฏิหาริย 



      ดูกรพราหมณ ก็อาเทสนาปาฏิหาริยเปนไฉน ดูกรพราหมณ ภิกษุบาง 
 รูปในธรรมวินยันี้ พูดดักใจไดโดยนิมิตวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทาน 
 เปนแมดวยประการฉะนี้ จิตของทานเปนแมดวยประการฉะนี้วา ถึงหากเธอจะ 
 พูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําท่ีเธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่นไปไม 
 ดูกรพราหมณ ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี พูดดักใจโดยนิมิตไมไดเลย ก็แต 
 วาพอไดยินเสยีงมนุษย อมนุษย หรือเทวดาเขาแลว ยอมพูดดักใจไดวา ใจของ 
 ทานเปนอยางน้ี ใจของทานเปนแมดวยประการฉะนี้ จิตของทานเปนแมดวย 
 ประการฉะน้ี ถึงหากเธอจะพดูดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําท่ีเธอพูดนั้นก็เปน 
 เชนนั้น หาเปนอยางอื่นไม ดกูรพราหมณ ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี พดูดักใจ 
 โดยนิมิตไมไดเลย ถึงไดยินเสยีงมนุษย อมนุษย หรือเทวดาเขาแลว ก็พูด 
 ดักใจไมไดเลย แตวาพอไดยินเสียงวิตกวจิารของบุคคลผูตรึกตรองเขาแลว ยอม 
 พูดดักใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนแมดวยประการฉะน้ี จิต 
 ของทานเปนแมดวยประการฉะน้ี ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําท่ี 
 เธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่นไปไม ดูกรพราหมณ ก็ภิกษุบางรูปใน 
 ธรรมวินยันี้ พูดดักใจโดยนิมติไมไดเลย ถึงไดยินเสียงมนุษย อมนุษยหรอืเทวดา 
 เขาแลว ก็พูดดักใจไมได ถึงไดยินเสียงวิตกวจิารของบุคคลผูตรึกตรองเขาแลว 
 ก็พูดดักใจไมได ก็แตวา กําหนดรูใจของผูท่ีเขาสมาธิ อันไมมีวิตกวิจาร ดวยใจ 
 ของตนวา ทานผูนี้ต้ังมโนสังขารไวดวยประการใด จักตรึกวิตกช่ือโนนในลําดับจิต 
 นี้ดวยประการน้ัน ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําท่ีเธอพูดน้ันก็ 
 เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่นไปไม ดูกรพราหมณ นี้เรียกวาอาเทสนาปาฏิหาริย ฯ 
      ดูกรพราหมณ ก็อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน ดูกรพราหมณ ภิกษุบางรูป 
 ในธรรมวินัยนี ้พร่ําสอนอยูอยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยาไดตรกึอยางนี้ จง 
 มนสิการอยางน้ี อยาไดมนสิการอยางนี้ จงละส่ิงน้ี จงเขาถึงส่ิงน้ีอยู ดูกรพราหมณ 
 นี้เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย ดูกรพราหมณ ปาฏิหาริย ๓ อยางน้ีแล ดูกรพราหมณ 
 บรรดาปาฏิหาริยท้ัง ๓ อยางนี ้ทานชอบปาฏิหาริยอยางไหน ซึ่งงามกวาและ 
 ประณีตกวา ฯ 
      สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ บรรดาปาฏิหาริย ๓ อยางน้ัน ปาฏิหาริยท่ี 
 ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดังน้ีนั้น 
 ผูใดแสดงอิทธิปาฏิหาริยนี้ได แสดงฤทธ์ิเปนอันมาก ผูนั้นยอมชอบใจปาฏิหาริยนั้น 
 ปาฏิหาริยท่ีผูใดแสดงได และเปนของผูนั้นนี้ ยอมปรากฏแกขาพระองค เหมือน 
 กับรูปลวง ปาฏิหาริยท่ีภิกษุบางรูปในธรรมวนิัยนี้พูดดักใจไดยินโดยนิมิตวา ใจ 
 ของทานเปนเชนนี้ ใจของทานเปนแมดวยประการฉะนี้ จิตของทานเปนแมดวย 
 ประการฉะน้ี ถึงเธอจะพูดดักใจกะชนเปนอันมากก็ดี คําท่ีเธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น 
 หาเปนอยางอืน่ไม ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี พดูดักใจ 



 โดยนิมิตไมไดเลย ... แตวาพอไดยินเสียงมนษุย อมนุษยหรอืเทวดาเขาแลว 
 ก็พูดดักใจได ... แมวาไดยินเสียงมนุษย อมนุษย หรือเทวดาเขาแลว พูดดักใจ 
 ไมได แตวาไดยินเสียงวิตกวิจารของบุคคลผูตรึกตรองเขาแลว ก็พูดดักใจได ... 
 ถึงไดยินเสียงวติกวิจารของบุคคลผูตรึกตรองเขาแลว ก็พูดดักใจไมได แตวา 
 กําหนดรูใจของผูอื่นท่ีเขาสมาธิ อันไมมีวิตกวจิารดวยใจของตนวา ทานผูนี้ต้ัง 
 มโนสังขารดวยประการใด จักตรึกวิตกช่ือโนนในลําดับจิตน้ีดวยประการน้ัน ถึงหาก 
 เธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี คําท่ีเธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอื่น 
 ไปไม ผูใดแสดงปาฏิหาริยนี้ได ผูนั้นยอมชอบใจปาฏิหาริยนั้น ปาฏิหาริยท่ีผูใด 
 แสดงได และเปนของผูนั้นนี้ ยอมปรากฏแกขาพระองคเหมือนกับรูปลวง 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ บรรดาปาฏิหาริยท้ัง ๓ อยางนี้ ปาฏิหาริยท่ีภิกษุบางรูปใน 
 ธรรมวินยันี้ พร่ําสอนอยูอยางน้ีวา จงตรึกอยางนี้ อยาไดตรกึอยางนี้ จงมนสิการ 
 อยางนี้ อยาไดมนสิการอยางน้ี จงละส่ิงน้ีเสีย จงเขาถึงส่ิงน้ีอยู ควรแกขา- 
 *พระองค ท้ังดีกวาและประณีตกวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมี 
 ท่ีทานพระโคดมตรัสดีแลว และขาพระองคจะจําไววา ทานพระโคดมประกอบ 
 ดวยปาฏิหาริย ๓ อยางนี้ เพราะทานพระโคดมแสดงฤทธ์ิไดเปนอันมาก ฯลฯ ใช 
 อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เพราะทานพระโคดมกําหนดรูใจของผูท่ีเขา 
 สมาธิ อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของพระองควา ทานผูนี้ต้ังมโนสังขารไวดวยประ 
 การใด จักตรึกวิตกช่ือโนนในลําดับจิตน้ีดวยประการน้ัน เพราะทานพระโคดมทรง 
 พร่ําสอนอยูอยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยาไดตรกึอยางนี้ จงมนสิการอยางนี้ อยา 
 มนสิการอยางน้ี จงละส่ิงน้ีเสีย จงเขาถึงส่ิงน้ีอยู ฯ 
      พ.  ดูกรพราหมณ ทานไดกลาววาจาท่ีควรนําไปใกลเราแนแทเทียวแล 
 เออก็เราจักพยากรณแกทานวา เพราะเราแสดงฤทธ์ิไดเปนอันมาก ฯลฯ ใชอํานาจ 
 ทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด ดูกรพราหมณ เพราะเรากําหนดรูใจของผูท่ีเขา 
 สมาธิ อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของตนวา ทานผูนี้ต้ังมโนสังขารไวดวยประการใด 
 จักตรึกวิตกช่ือโนนในลําดับจิตน้ีดวยประการน้ัน เพราะเราพร่ําสอนอยูอยางนี้วา 
 จงตรึกอยางนี้ อยาตรึกอยางนี ้จงมนสิการอยางนี้ อยามนสิการอยางนี้ จงละส่ิง 
 นี้เสีย จงเขาถึงส่ิงน้ีอยู ฯ 
      สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็แมภิกษุอื่นรปูหน่ึงผูประกอบดวยปาฏิหาริย ๓ 
 อยางนี้ นอกจากทานพระโคดม มีอยูหรอื ฯ 
      พ.  ดูกรพราหมณ ไมใชมีรอยเดยีว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย 
 ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย ท่ีแทภิกษุผูประกอบดวยปาฏิหาริย ๓ อยางนี้ มีอยู 
 มากมายทีเดียว ฯ 
      สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็บัดนี้ ภิกษุเหลานั้นอยูไหน ฯ 
      พ.  ดูกรพราหมณ อยูในหมูภิกษุนี้เองแหละ ฯ 



      สัง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดย 
 อเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกผู 
 หลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักมองเห็นรูป ฉะน้ัน 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับท้ังพระธรรมและ 
 พระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอบุาสกผู 
 ถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                       จบพราหมณวรรคท่ี ๑ 
                       -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ชนสูตรท่ี ๑ ๒. ชนสูตรท่ี ๒ ๓. พราหมณสูตร ๔. ปริพาชกสูตร 
 ๕. นิพพุตสูตร ๖. ปโลภสูตร ๗. ชัปปสูตร ๘. ติกรรณสูตร ๙. ชานุสโสณี 
 สูตร ๑๐. สังคารวสูตร ฯ 
                      ------------------ 
                          มหาวรรคท่ี ๒ 
                            ติตถสูตร 
      [๕๐๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลทัธิของเดียรถีย ๓ อยางนี้ ถูกบัณฑิต 
 ไตถามซักไซไลเลียงเขา ยอมอางลัทธิสืบๆ มา ต้ังอยูในอกิริยทิฐิ ๓ อยาง 
 เปนไฉน คือ ๑. มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข 
 ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง ท่ีบุคคลเสวยน้ัน ลวนแตมีกรรม 
 ท่ีไดทําไวแตกอนเปนเหตุ ๒. สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิ 
 อยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง ท่ีบุคคลเสวยน้ัน ลวน 
 แตมีการสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ ๓. มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ 
 อยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง ท่ีบุคคล 
 เสวยน้ัน ลวนแตหาเหตุหาปจจัยมิได ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณ 
 ท้ัง ๓ พวกนั้น พวกท่ีมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุข 
 อยางใดอยางหนึ่ง ท่ีบุคคลเสวยน้ัน ลวนมีแตกรรมท่ีไดทําไวแตกอนเปนเหตุ 
 เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกนั้น แลวถามอยางนี้วา ไดยนิวาทานท้ังหลายมี 
 วาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง ท่ี 
 บุคคลเสวยน้ัน ลวนแตมีกรรมท่ีไดทําไวแตกอนเปนเหตุ จรงิหรือ ถาสมณ 
 พราหมณพวกนั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เรากก็ลาวกะเขาวา ถา 
 เชนนั้น เพราะกรรมท่ีไดทําไวแตกอนเปนเหตุ ทานท้ังหลายจักตองฆาสัตว จัก 
 ตองลักทรัพย จักตองประพฤติกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย จักตองพูดเท็จ จัก 
 ตองพูดคําสอเสียด จักตองพูดคําหยาบ จักตองพูดคําเพอเจอ จักตองมากไปดวย 



 อภิชฌา จักตองมีจิตพยาบาท จักตองมีความเห็นผิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เมื่อ 
 บุคคลยึดถือกรรมท่ีไดทําไวแตกอนโดยความเปนแกนสาร ความพอใจหรอืความ 
 พยายามวา กิจนี้ควรทําหรือวากิจนี้ไมควรทํา ยอมจะมีไมได ก็เมื่อไมไดกรณียกิจ 
 และอกรณียกิจโดยจริงจังม่ันคงดังน้ี สมณวาทะท่ีชอบธรรมเฉพาะตัว ยอมจะ 
 สําเร็จไมได แกผูมีสติฟนเฟอน ไรเครื่องปองกัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรามีวาทะ 
 สําหรับขมข่ีท่ีชอบธรรม ในสมณพราหมณพวกนั้นผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ 
 อยางนี้แลเปนขอแรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณท้ัง ๓ พวกนั้น 
 พวกท่ีมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง 
 ท่ีบุคคลเสวยนั้น ลวนแตมีการสรางสรรของอสิรชนเปนเหตุ เราเขาไปหาสมณ- 
 *พราหมณพวกน้ันแลวกลาวอยางนี้วา ไดยนิวา ทานท้ังหลายมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิ 
 อยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง ท่ีบุคคลเสวยน้ัน ลวน 
 แตมีการสรางสรรของอิสรชนเปนเหตุ จริงหรือ ถาสมณพราหมณนั้นถูกเราถาม 
 อยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราก็กลาวกะเขาวา ถาเชนนั้น เพราะการสรางสรร 
 ของอิสรชนเปนเหตุ ทานท้ังหลายจักตองฆาสัตว ฯลฯ จักตองมีความเห็นผิด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เมื่อบุคคลยึดถือการสรางสรรของอิสรชนไวโดยความเปน 
 แกนสาร ความพอใจ หรือความพยายามวา กิจนี้ควรทําหรือวากิจนี้ไมควรทํา 
 ยอมจะมีไมได ก็เมื่อไมไดกรณียกิจและอกรณียกิจโดยจริงจงัม่ันคงดังน้ี สมณ 
 วาทะท่ีชอบธรรมเฉพาะตน ยอมจะสําเร็จไมไดแกผูมีสติฟนเฟอน ไรเครื่อง 
 ปองกัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรามีวาทะสําหรับขมข่ีท่ีชอบธรรม ในสมณพราหมณ 
 พวกนั้นผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ อยางนีแ้ลเปนขอท่ี ๒ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บรรดาสมณพราหมณท้ัง ๓ พวกนั้น พวกท่ีมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข 
 ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง ท่ีบุคคลเสวยน้ัน ลวนแตหาเหตุหา 
 ปจจัยมิได เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกนัน้ แลวกลาวอยางนี้วา ไดยินวา 
 ทานท้ังหลายมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใด 
 อยางหน่ึง ท่ีบุคคลเสวยนั้น ลวนแตหาเหตุหาปจจัยมิได จรงิหรือ ถาสมณ- 
 *พราหมณพวกน้ันถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราก็กลาวกะเขาวา ถา 
 เชนนั้น เพราะหาเหตุหาปจจัยมิได ทานท้ังหลายจักตองฆาสัตว ฯลฯ จักตอง 
 มีความเห็นผิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เมื่อบุคคลยึดถือความไมมีเหตุไวโดยความ 
 เปนแกนสาร ความพอใจหรอืความพยายามวา กิจนี้ควรทําหรือวากิจนี้ไมควรทํา 
 ยอมจะมีไมได ก็เมื่อไมไดกรณียกิจและอกรณียกิจ โดยจรงิจังม่ันคงดังน้ี สมณ 
 วาทะท่ีชอบธรรมเฉพาะตน ยอมจะสําเร็จไมได แกผูท่ีมีสติฟนเฟอน ไรเครื่อง 
 ปองกัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรามีวาทะสําหรับขมข่ีท่ีชอบธรรม ในสมณพราหมณ 
 พวกนั้นผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ อยางนีแ้ลเปนขอท่ี ๓ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ลัทธิเดียรถีย ๓ อยางนี้แล ถูกบัณฑิตไตถามซักไซไลเรียงเขา ยอมอางถึงลทัธิ 



 สืบๆ มา ต้ังอยูในอกิริยทิฐิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนธรรมท่ีเราแสดงไวนี้แล 
 คนอื่นขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคาน โดยสมณพราหมณผูรู 
 ก็ธรรมท่ีเราแสดงไวแลว คนอื่นขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคาน 
 โดยสมณพราหมณผูรู เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเราแสดงไววา ธาตุ 
 หก คนอื่นขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู 
 ธรรมท่ีเราแสดงวา ผัสสายตนะ ๖ ... มโนปวิจาร ๑๘ ... อริยสัจ ๔ ... 
 ธาตุ ๖ คนอื่นขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณ 
 ผูรู นี้เราไดกลาวไวแลวเชนนีแ้ล เพราะอาศัยอะไรจึงไดกลาวไวดังน้ัน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ธาตุ ๖ เหลานี้ คือ ปถวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาศ 
 ธาตุ วิญญาณธาตุ เพราะอาศัยคําท่ีเราไดกลาวไววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ี 
 เราแสดงไววาธาตุ ๖ คนอื่นขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคาน 
 โดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดังน้ัน ก็คําวาธรรมท่ีเราแสดงไว 
 วา ผัสสายตนะ ๖ คนอื่นขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดย 
 สมณพราหมณผูรู นี้เราไดกลาวไวแลวเชนนี้แล เพราะอาศัยอะไรจึงไดกลาวไว 
 ดังน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผัสสายตนะ ๖ เหลานี้ คือ อายตนะเปนเหตุแหง 
 ผัสสะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะอาศัยคําท่ีเราไดกลาวไววา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเราแสดงไววา ผัสสายตนะ ๖ คนอื่นขมข่ีไมได ไม 
 มัวหมอง ไมถกูติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไว 
 ดังน้ัน ก็คําวา ธรรมท่ีเราแสดงไววา มโนปวจิาร ๑๘ คนอื่นขมข่ีไมได ไม 
 มัวหมอง ไมถกูติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู นี้เรากลาวไวแลวเชนนี้ 
 แล เพราะอาศัยอะไรจึงไดกลาวไวดังน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเห็นรูปดวย 
 ตาแลว ยอมเขาไปไตรตรองรปูอันเปนท่ีต้ังแหงโสมนัส เขาไปไตรตรองรปูอัน 
 เปนท่ีต้ังแหงโทมนัส เขาไปไตรตรองรูปอันเปนท่ีต้ังแหงอุเบกขา ฟงเสียงดวย 
 หู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจง 
 ธรรมารมณดวยใจแลว ยอมเขาไปไตรตรองธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงโสมนัส เขาไป 
 ไตรตรองธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงโทมนัส ยอมเขาไปไตรตรองธรรมอันเปนท่ีต้ังแหง 
 อุเบกขา เพราะอาศัยคําท่ีเราไดกลาวไววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเราแสดงไว 
 วา มโนปวิจาร ๑๘ คนอื่นขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดย 
 สมณพราหมณผูรู ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดงัน้ี ก็คําวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ธรรมท่ีเราแสดงไววา อริยสัจ ๔ คนอื่นขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไม 
 ถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู นี้เราไดกลาวไวแลวเชนนี้แล เพราะอาศัยอะไร 
 จึงไดกลาวไวดังน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะถือมั่นธาตุ ๖ สัตวจึงลงสูครรภ 
 เมื่อมีการลงสูครรภ จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะ 
 สฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เราบัญญัติ 



 วา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข 
 แกบุคคลผูเสวยเวทนาอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทุกขอริยสัจเปนไฉน คือ แมชาติ 
 ก็เปนทุกข แมชราก็เปนทุกข แมมรณะก็เปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัส และอุปายาส เปนทุกข ความประสบกับส่ิงท่ีไมเปนท่ีรัก เปนทุกข 
 ความพลัดพรากจากส่ิงท่ีรักเปนทุกข แมความปรารถนาสิ่งใดไมไดสมหวังก็เปน 
 ทุกข โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทุกข- 
 *อริยสัจ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทุกขสมุทัยอริยสจัเปนไฉน 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 กองทุกขท้ังมวลน้ี ยอม 
 เกิดข้ึนดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาทุกขสมุทัยอริยสัจ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน เพราะอวิชชาดับโดยสํารอกไม 
 เหลือ สังขารจงึดับ 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 
 ทุกขท้ังมวลน้ียอมดับดวยอาการอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ- 
 *อริยสัจ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน อริยมรรค 
 มีองค ๘ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยง 
 ชีวิตชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจชอบ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยถอยคํา 
 ท่ีเราไดกลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเราแสดงไววา อรยิสัจ ๔ คนอื่น 
 ขมข่ีไมได ไมมัวหมอง ไมถูกติ ไมถูกคัดคานโดยสมณพราหมณผูรู ฉะนั้น 
 เราจึงไดกลาวไวดังน้ัน ฯ 
                            ภยสูตร 
      [๕๐๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาวภยั ๓ 
 อยางนี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ภัย ๓ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สมัย 
 ท่ีมีการเกิดไฟไหมใหญ เมื่อเกิดไฟไหมใหญแลว แมบานก็ถูกไฟเผา แมนิคม 
 ก็ถูกไฟเผา แมนครก็ถูกไฟเผา เมื่อบานก็ดี นิคมก็ดี นครก็ดีถูกไฟเผาอยู ในท่ี 
 นั้นๆ แมมารดาก็ไมพบบุตร แมบุตรก็ไมพบมารดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผู 



 ไมไดสดับ ยอมกลาวภัยขอท่ี ๑ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีมหาเมฆต้ังข้ึน มีอยู ก็เมื่อมหาเมฆต้ังข้ึนแลว 
 ยอมเกิดหวงนํ้าใหญ เมื่อเกิดหวงนํ้าใหญแลว แมบานก็ถูกน้ําพัดไป แมนิคมก็ 
 ถูกน้ําพัดไป แมนครก็ถูกน้ําพัดไป เมื่อบานก็ดี นิคมก็ดี นครก็ดี ถูกน้ําพัดไป 
 อยู ในท่ีนั้นๆ แมมารดาก็ไมพบบุตร แมบุตรก็ไมพบมารดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาวภัยขอท่ี ๒ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีมีภยัคือโจรปากําเริบ พวกชาวชนบทตางพากัน 
 ข้ึนยานหนีไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เมื่อสมัยท่ีมีภัยคือโจรปากําเริบ เมื่อชาว 
 ชนบทตางพากันข้ึนยานหนีไป ในท่ีนั้นๆ แมมารดาก็ไมพบบุตร แมบุตรก็ไม 
 พบมารดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวภยัขอท่ี ๓ นี้วา เปน 
 อมาตาปุตติกภัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวภัย ๓ อยางน้ี 
 แลวา เปนอมาตาปุตติกภัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย แตปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาว 
 สมาตาปุตติกภัยแทๆ ๓ อยางนี้นั้นแลวา เปนอมาตาปุตติกภัย ภัย ๓ อยางน้ัน 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยท่ีมีการเกิดไฟไหมใหญ เมื่อเกิดไฟไหมใหญ 
 แลว แมบานก็ถูกไฟเผา แมนิคมก็ถูกไฟเผา แมนครก็ถูกไฟเผา แมบานก็ดี 
 นิคมก็ดี นครก็ดี ถูกไฟเผาอยู สมัยท่ีมารดาก็พบบุตร แมบุตรก็พบมารดา เปน 
 บางครั้งบางแหง มีอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวสมาตา- 
 *ปุตติกภัยแทๆ ขอท่ี ๑ นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีมหาเมฆต้ังข้ึนมีอยู ก็เมื่อมหาเมฆต้ังข้ึนแลว 
 ยอมเกิดหวงนํ้าใหญ เมื่อเกิดหวงนํ้าใหญแลว แมบานก็ถูกน้ําพัดไป แมนิคม 
 ก็ถูกน้ําพัดไป แมนครก็ถูกน้ําพัดไป เมื่อบานก็ดี นิคมก็ดี นครก็ดี ถูกน้ําพัด 
 ไปอยู สมัยท่ีมารดาก็พบบุตร แมบุตรก็พบมารดา เปนบางครั้งบางแหง มีอยู 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวสมาตาปุตติกภัยแทๆ ขอท่ี ๒ 
 นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยท่ีมีภยัคือโจรปากําเริบ พวกชาวชนบทตางพากัน 
 ข้ึนยานหนีไป ก็เมื่อภัยคือโจรปากําเริบ เมื่อพวกชาวชนบทตางพากันข้ึนยานหนี 
 ไป สมัยท่ีมารดาก็พบบุตร แมบุตรก็พบมารดา เปนบางครั้งบางแหงมีอยู 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวสมาตาปุตติกภัยแทๆ ขอท่ี ๓ 
 นี้วา เปนอมาตาปุตติกภัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาวภยั ๓ 
 อยางนี้แลซึ่งเปนสมาตาปุตติกภัยแทๆ วา เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภัย ๓ อยางนี้ เปนอมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนั้นเปน 
 ไฉน คือ ภัยคือความแก ๑ ภัยคือความเจ็บ ๑ ภัยคือความตาย ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เมื่อบุตรแก มารดายอมไมไดตามใจหวังดังน้ีวา เราจงแก บุตรของเรา 
 อยาไดแก ก็หรอืวา เมื่อมารดาแก บุตรยอมไมไดตามใจหวังดังน้ีวา เราจงแก 



 มารดาของเราอยาไดแก เมื่อบุตรเจ็บไข มารดายอมไมไดตามใจหวังดังน้ีวา เรา 
 จงเจ็บไข บุตรของเราอยาเจ็บไข ก็หรือวา เมือ่มารดาเจ็บไข บุตรยอมไมได 
 ตามใจหวังดังน้ีวา เราจงเจ็บไข มารดาของเราอยาเจ็บไข เมื่อบุตรกําลังจะตาย 
 มารดายอมไมไดตามใจหวังดังน้ีวา เราจงตาย บุตรของเราอยาไดตาย ก็หรือวา 
 เมื่อมารดากําลังจะตาย บุตรยอมไมไดตามใจหวังดังน้ีวา เราจงตาย มารดาของเรา 
 อยาไดตาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภัย ๓ อยางน้ีแล เปนอมาตาปุตติกภัย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มรรคาปฏิปทาซึ่งเปนไปเพื่อละ เพื่อกาวลวงสมาตา- 
 *ปุตติกภัย ๓ อยางนี้ และอมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนี้ มีอยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็มรรคาปฏิปทาซึ่งเปนไปเพ่ือละ เพื่อกาวลวงสมาตาปุตติกภัย ๓ อยางน้ี และ 
 อมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนี้เปนไฉน คืออริยมรรคมีองค ๘ นี้แล กลาวคือ 
 สัมมาทิฏฐิ ... สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มรรคาปฏิปทาซึ่งเปนไปเพ่ือละ 
 เพื่อกาวลวงสมาตาปุตติกภัย ๓ อยาง และอมาตาปุตติกภัย ๓ อยางนี้แล ฯ 
                           เวนาคสูตร 
      [๕๐๓] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอม 
 ดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก เสด็จถึงพราหมณคามแหงชาวโกศลช่ือ เวนาคปุระ 
 พราหมณคฤหบดีชาวเวนาคปุระไดสดับขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตร 
 ทรงผนวชจากศากยสกุลแลว เสด็จมาถึงเวนาคปุระโดยลําดับ ก็กิตติศัพทอันงาม 
 ของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไปแลวอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ๆ 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนก 
 ธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจง 
 ชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสตัวพรอมท้ังสมณ 
 พราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน 
 ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ 
 พรอมท้ังพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตท้ังหลายเห็น 
 ปานน้ัน ยอมเปนความดีแล ครั้งน้ันแล พราหมณและคฤหบดีชาวเวนาคปุระ 
 ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 แลวนั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้น 
 ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนัง่ลง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวก 
 ประนมมือไหวไปทางพระผูมีพระภาคแลว นั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวก 
 ประกาศช่ือและโคตรแลว นั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกน่ังนิ่งอยู ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พราหมณวัจฉโคตรชาวเวนาคปุระ ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจรญิ 
 ไมเคยมีมาแลว อินทรียของทานพระโคดมผองใสยิ่งนัก พระฉวีวรรณของทาน 
 พระโคดมบริสุทธิ์ผุดผอง ขาแตพระโคดมผูเจริญ อินทรียของทานพระโคดม 



 ผองใส พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธ์ิผุดผอง เหมือนกับผลพุทราสุก 
 ท่ีมีในสรทกาลอันเปนของบริสุทธ์ิผุดผอง ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ อินทรีย 
 ของทานพระโคดมผองใส พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธ์ิผุดผอง เหมือน 
 ผลตาลสุกท่ีหลุดจากข้ัวอันเปนของบริสุทธ์ิผุดผอง ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 อินทรียของทานพระโคดมผองใส พระฉวีวรรณของทานพระโคดมบริสุทธ์ิผุดผอง 
 เหมือนกับแทงทองชมพูนุชท่ีบุตรนายชางทองผูขยันหลอมดีแลว อันนายชางทอง 
 ผูฉลาดบุดีแลว วางไวบนผากัมพลเหลือง สองแสงประกาย สุกสะกาว ฉะนั้น 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญเห็นปานน้ี คือ เตียงมีเทาเกิน 
 ประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาดท่ีทําดวยขน 
 แกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดท่ีมีสัณฐาน 
 เปนชอดอกไม เครื่องลาดท่ียัดนุน เครื่องลาดขนแกะ อันวิจิตรดวยรูปสัตวราย 
 มีสีหะและเสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนต้ัง เครื่องลาดมีขนแกะขางเดียว 
 เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขน 
 แกะจุนางฟอน ๑๖ คนยืนรําได เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่อง 
 ลาดในรถ เครื่องลาดทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมีขนออนนุม เครื่องลาดอยางด ี
 ทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง ทานพระโคดมได 
 ท่ีนอนท่ีนั่งสูงใหญเห็นปานน้ีตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากเปนแน 
 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ท่ีนอนท่ีนั่งอันสงูใหญเหลานั้น คือ 
 เตียงมีเทาเกินประมาณ ... เครื่องลาดมีหมอนขาง บรรพชิตหาไดยาก และท่ีได 
 แลวก็ไมควรใชสอย ดูกรพราหมณ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ ๓ ชนิดนี้ ทุกวันนี้ 
 เราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ ๓ 
 ชนิด เหลาไหน คือ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญท่ีเปนของทิพย ๑ ท่ีนั่งท่ีนอนอัน 
 สูงใหญท่ีเปนของพรหม ๑ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสงูใหญท่ีเปนของพระอริยเจา ๑ ดูกร 
 พราหมณ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ ๓ ชนิดนี้แล ทุกวันนี้ เราไดตามความปรารถนา 
 ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ฯ 
      วัจฉ. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญท่ีเปน 
 ของทิพย ซึ่งทุกวันนี้ทานพระโคดมไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม 
 ลําบาก เปนไฉน ฯ 
      พ.   ดูกรพราหมณ เราอาศัยบานหรือนิคมแหงใดในโลกน้ีอยู เวลาเชา 
 เรานุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนคิมแหงน้ันแหละ 
 เวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังชายปา กวาดหญาหรือใบไมซึ่ง 
 มีอยู ณ ท่ีนั้นเปนกองแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา 
 เราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก วจิาร มีปติ และ 
 สุขเกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม 



 เอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจาร สงบไป มีปติและสุขเกิดแต 
 สมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติ 
 สิ้นไป เขาตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมี 
 อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เขาจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
 ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู 
 ดูกรพราหมณ ถาเราผูเปนเชนนี้เดินจงกรมอยู ท่ีเดินจงกรมในสมัยนั้นของเรา ช่ือ 
 วาเปนทิพย ถาเราผูเปนเชนนี้ยืนอยู ท่ียืนในสมัยนั้นของเรา ช่ือวาเปนทิพย ถาเรา 
 ผูเปนเชนนี้นั่งอยู ท่ีนั่งในสมัยน้ันของเรา ช่ือวาเปนทิพย ถาเราผูเปนเชนนี้นอน 
 อยู ท่ีนอนอันสูงใหญในสมัยน้ันของเรา ช่ือวาเปนทิพย ดูกรพราหมณท่ีนั่งท่ีนอน 
 อันสูงใหญอันเปนของทิพยนี้แล ทุกวันนี้ เราไดตามความปรารถนา ไดโดย 
 ไมยาก ไมลําบาก ฯ 
      วัจฉ. ขาแตพระโคดมผูเจรญิ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไม 
 เคยมีมาแลว เพราะใครคนอื่นยกเวนทานพระโคดมเสีย จักไดท่ีนั่งท่ีนอนอันสูง 
 ใหญท่ีเปนของทิพยเห็นปานดังนี้ ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ สวนท่ีนั่งท่ีนอนอันสงูใหญท่ีเปนของพรหม ซึ่งทุกวันนี ้
 ทานพระโคดมไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก เปนไฉน ฯ 
      พ.   ดูกรพราหมณ เราอาศัยบานหรือนิคมแหงใดในโลกน้ีอยู เวลาเชา 
 เรานุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนคิมแหงน้ันแหละ 
 เวลาหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังชายปา กวาดหญาหรือใบไม 
 ซึ่งมีอยู ณ ท่ีนั้นเขาเปนกองแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา 
 มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือน 
 กัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตว 
 ทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความ 
 เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบดวย 
 กรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศ 
 หนึ่งอยู ทิศท่ี ๒  ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน 
 เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวย 
 ใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไม 
 มีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ดูกรพราหมณ ถาเราน้ันเปนผูเชนนี้เดินจงกรม 
 อยู ท่ีเดินจงกรมในสมัยน้ันของเรา ช่ือวาเปนของพรหม ถาเราผูเปนเชนนี้ 
 ยืนอยู ... นั่งอยู ... นอนอยู ท่ีนอนอันสูงใหญในสมัยน้ันของเรา ช่ือวาเปนของ 
 พรหม ดูกรพราหมณ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญท่ีเปนของพรหมน้ีแล ทุกวันนี้ 
 เราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ฯ 
      วัจฉ. ขาแตพระโคดมผูเจรญิ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไม 



 เคยมีมาแลว เพราะใครอื่นยกเวนทานพระโคดมเสีย จักไดท่ีนั่งท่ีนอนอันสงูใหญ 
 ท่ีเปนของพรหมตามความปรารถนา จักไดโดยไมยาก ไมลําบาก ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ สวนท่ีนั่งท่ีนอนอันสงูใหญท่ีเปนของพระอริยเจา ซึ่งทุกวันนี้ ทานพระ 
 โคดมไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก เปนไฉน ฯ 
      พ.   ดูกรพราหมณ เราอาศัยบานหรือนิคมแหงใดในโลกน้ีอยู เวลาเชา 
 นุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคมแหงน้ันแหละ เวลา 
 หลังอาหาร กลบัจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังชายปา กวาดหญาหรือใบไมซึ่ง 
 มีอยู ณ ท่ีนั้น รวมเขาเปนกองแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะ 
 หนา เรารูชัดอยางนี้วา ราคะเราละไดขาดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือน 
 ตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา โทสะ ... โมหะเรา 
 ละไดขาดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมให 
 เกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรพราหมณ ถาเราผูเปนเชนนี้เดินจงกรมอยู 
 ท่ีเดินจงกรมในสมัยนั้นของเรา ช่ือวาเปนของพระอริยะ ถาเราผูเปนเชนนี้ยืนอยู ... 
 นั่งอยู ... นอนอยู ท่ีนอนอันสงูใหญนั้น สมัยน้ันของเรา ช่ือวาเปนของพระ 
 อริยะ ดูกรพราหมณ ท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญท่ีเปนของพระอริยเจาน้ีแล ทุกวันนี ้
 เราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ฯ 
      วัจฉ. ขาแตพระโคดมผูเจรญิ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไม 
 เคยมีมาแลว เพราะใครอื่นยกเวนทานพระโคดมเสีย จักไดท่ีนั่งท่ีนอนอันสงูใหญ 
 ท่ีเปนของพระอริยเจา เห็นปานดังนี้ตามความปรารถนา จักไดโดยไมยาก ไม 
 ลําบาก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนก 
 ปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคน 
 ผูหลงทาง หรอืสองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ ขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรมและ 
 พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองคท้ังหลายวา 
 เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                            สรภสูตร 
      [๕๐๔] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ เขาคิชฌกูฏ 
 ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยน้ันแล ปริพาชกช่ือสรภะหลีกไปจากธรรมวนิัยนี้ไม 
 นาน เขาพูดในบริษัท ณ พระนครราชคฤหอยางนี้วา ธรรมของพวกสมณศากยบุตร 
 เรารูท่ัวถึงแลว ก็แหละเพราะรูธรรมของพวกสมณศากยบุตรท่ัวถึงแลว เรา 
 จึงไดหลีกมาเสีย ถามิเชนนั้น เราก็จะไมหลีกมาจากธรรมวินยันั้นเลย ครั้งน้ันแล 
 เปนเวลาเชา ภิกษุมากรูปดวยกันนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาต 
 ยังพระนครราชคฤห ภิกษุเหลานั้นไดยินสรภปริพาชกกําลังพูดอยูในบริษัท 



 ณ นครราชคฤหอยางนีว้า ธรรมของพวกสมณศากยบุตร เรารูท่ัวถึงแลว กแ็หละ 
 เพราะรูธรรมของพวกสมณศากยบุตรท่ัวถึงแลว เราจึงไดหลกีไปเสีย ถามิเชนนั้น 
 เราก็จะไมหลีกมาจากธรรมวินยันั้นเลย ลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเท่ียวบิณฑบาต 
 ในพระนครราชคฤห เวลาหลงัอาหาร กลับจากบิณฑบาตแลว ไดพากันเขา 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ปริพาชกช่ือสรภะไดหลีกไปจากธรรมวินยันีไ้มนาน เขาพูดในบริษัท ณ พระ 
 นครราชคฤหอยางนี้วา ธรรมของพวกสมณศากยบุตรเรารูท่ัวถึงแลว ก็เพราะรูธรรม 
 ของพวกสมณศากยบุตรท่ัวถึงแลว เราจึงไดหลีกมาเสีย ถามิเชนนั้น เราก็จะไม 
 หลีกมาจากธรรมวินัยนั้นเลย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส 
 ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปหาสรภปริพาชกยังปริพาชการาม ฝงแม 
 น้ําสัปปนีเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดษุณีภาพ ครั้งน้ันแล เปนเวลาเย็น 
 พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีพักผอน เสด็จไปหาสรภปริพาชกยังปริพาชการาม 
 ฝงแมน้ําสัปปนี ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไว ครั้นแลวตรัสถามสรภปริพาชกวา 
 ดูกรสรภะ ทานพูดวา ธรรมของพวกสมณศากยบุตรเรารูท่ัวถึงแลว ก็แหละเพราะ 
 รูธรรมของพวกสมณศากยบุตรท่ัวถึงแลว เราจึงไดหลีกมาเสีย ถามิเชนนั้น 
 เราก็จะไมหลีกมาจากธรรมวินยันั้น ดังน้ี จริงหรือ เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสถาม 
 เชนนั้น สรภปริพาชกไดนิ่งเสีย พระผูมีพระภาคไดตรัสกะสรภปริพาชกเปน 
 ครั้งท่ี ๒ วา จงพูดเถิดสรภะธรรมของพวกสมณศากยบุตรทานรูท่ัวถึงแลววา 
 อยางไร ถาความรูท่ัวถึงของทานจักยังไมบรบูิรณ เราก็จักชวยทําใหบริบูรณ ถา 
 ความรูของทานจักบริบูรณ เราก็จักอนุโมทนา แมครั้งท่ี ๒ สรภปริพาชกก็ได 
 นิ่งเสีย แมครั้งท่ี ๓ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสรภะ ธรรมของพวกสมณ 
 ศากยบุตรเราบัญญัติไว จงพูดเถิดสรภะ ธรรมของพวกสมณศากยบุตรทานรูท่ัว 
 ถึงแลววาอยางไร ถาความรูท่ัวถึงของทานจกัยังไมบริบูรณ เราก็จักชวยทําให 
 บริบูรณ ถาความรูท่ัวถึงของทานจักบริบูรณ เราก็จักอนุโมทนา แมครั้งท่ี ๓ 
 สรภปริพาชกก็ไดนิ่งเสีย ครั้งน้ันแล ปริพาชกพวกนั้น ไดกลาวกะสรภปรพิาชก 
 วา ดูกรอาวโุสสรภะ พระสมณโคดมทรงประทานโอกาสแกทานทุกคราวท่ีเธอ 
 ขอพระองคทาน จงพูดเถิดอาวุโสสรภะ ธรรมของพวกสมณศากยบุตรทานรูท่ัวถึง 
 แลวอยางไร ถาความรูท่ัวถึงของทานจักยังไมบริบูรณ พระสมณโคดมก็จักชวย 
 ทําใหบริบูรณ แตถาความรูท่ัวถึงของทานจักบริบูรณ พระสมณโคดมก็จักอนุโมทนา 
 เมื่อปริพาชกเหลาน้ันไดพูดเชนนี้แลว สรภปริพาชกน่ังนิ่ง เกอ คอตก หนาคว่ํา 
 ซบเซา หมดปฏิภาณ ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา สรภปริพาชก 
 นั่งน่ิง เกอ คอตก หนาคว่ํา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงไดตรัสกะปริพาชก 
 เหลานั้นวา ดูกรปริพาชกท้ังหลาย ผูใดแลพึงกลาวกะเราอยางนี้วา ทานผูปฏิญาณ 
 ตนวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังไมไดตรสัรูธรรมเหลาน้ี เราพึงไตถาม 



 ซักไซรไลเลียงผูนั้นในธรรมนัน้ไดเปนอยางดี ผูนั้นแล เมื่อถกูเราไตถามซักไซร 
 ไลเลียงเปนอยางดี จะไมพึงถึงฐานะ ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ พูดกลบ 
 เกลื่อนเสีย หรอืพูดนอกเรื่องนอกราว ๑ ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความ 
 เสียใจใหปรากฏ ๑ นั่งน่ิง เกอ คอตก หนาคว่ํา ซบเซา หมดปฏิภาณ เหมือน 
 กับสรภปริพาชก ๑ ขอนี้ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ดูกรปริพาชกท้ังหลาย ผูใด 
 แล พึงกลาวกะเราเชนนี้วา ทานผูปฏิญาณตนวาเปนพระขีณาสพ มีอาสวะเหลาน้ี 
 ยังไมสิ้นแลว เราพึงไตถามซักไซรไลเลียงผูนัน้ในเรื่องอาสวะนั้นไดเปนอยางดี 
 ผูนั้นแล เมื่อถกูเราไตถาม ซักไซรไลเลียงเปนอยางดี เขาจะไมพึงถึงฐานะ 
 ๓ อยาง อยางใดอยางหน่ึง คือ พูดกลบเกลื่อนเสีย หรือพูดนอกเรื่องนอกราว ๑ 
 ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความเสียใจใหปรากฏ ๑ นั่งน่ิง เกอ คอตก 
 หนาคว่ํา ซบเซา หมดปฏิภาณ เหมือนกับสรภปริพาชก ๑ ขอนี้มิใชฐานะ 
 ไมใชโอกาส ดูกรปริพาชกท้ังหลาย ผูใดแล พึงกลาวกะเราเชนนี้วา ก็ทาน 
 แสดงธรรมเพ่ือประโยชนอันใด ธรรมท่ีทานแสดงแลวนั้น ไมนําออกเพื่อความ 
 สิ้นทุกข โดยชอบแกผูทําตามไดจริง เราพึงไตถาม ซักไซร ไลเลียงผูนั้นใน 
 เรื่องน้ันไดเปนอยางดี ผูนั้นแล เมื่อถูกเราไตถาม ซักไซร ไลเลียงเปนอยางดี 
 จะไมพึงถึงฐานะ ๓ อยาง อยางใดอยางหน่ึง คือ พูดกลบเกลื่อนเสีย หรอื 
 พูดนอกเรื่องนอกราว ๑ ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความเสียใจให 
 ปรากฏ ๑ นั่งน่ิง เกอ คอตก หนาคว่ํา ซบเซา หมดปฏิภาณ เหมือนกับ 
 สรภปริพาชก ๑ ขอนี้ไมใชฐานะไมใชโอกาส 
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคไดทรงบันลือสีหนาท ณ ปริพาชการาม 
 ฝงแมน้ําสัปปนี ๓ ครั้งแลว เสด็จไปสูเวหาส ลําดับนั้น พวกปริพาชกน้ัน เมื่อ 
 พระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไมนาน ตางชวยกันเอาปฏัก คือ วาจาท่ิมแทง 
 สรภปริพาชกรอบขางวา ดูกรสรภะ สุนัขจิ้งจอกแกในปาใหญคิดวา จักบันลือ 
 สีหนาท มันคงบันลือเปนสุนัขจิ้งจอกอยูนั่นเอง บันลือไมตางสุนัขจิ้งจอกไปไดเลย 
 แมฉันใด ตัวเธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน คิดวา นอกจากพระสมณโคดม เราก็บันลือ 
 สีหนาทได บันลือไดเหมอืนสนุัขจิ้งจอก บันลือไมตางสุนัขจิ้งจอกไปไดเลย 
 ดูกรสรภะ ลูกไกตัวเมียคิดวา จักขันใหเหมือนพอไก มันคงขันไดอยางลูกไก 
 ตัวเมียอยูนั่นเอง แมฉันใด ตัวทานก็ฉันนั้นเหมือนกันแล คิดวา นอกจากพระสมณ 
 โคดม เราจักขันไดเหมือนพอไก แตก็ขันไดเหมือนลูกไกตัวเมียอยูนั้นเอง ดกูร 
 สรภะ โคผูยอมเขาใจวา ในโรงโคท่ีวางเปลา ตนตองบันลือไดอยางลึกซึ้ง แม 
 ฉันใด ตัวทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเขาใจวา นอกจากพระสมณโคดม ตน 
 ตองบันลือไดอยางลึกซึ้ง ครัง้น้ันแล ปริพาชกพวกนั้นตางชวยกันเอาปฏัก 
 คือ วาจาท่ิมแทงสรภปริพาชกรอบขาง ฯ 
                          เกสปุตตสูตร 



      [๕๐๕] ๖๖. สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท 
 พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงนิคมของพวกกาลามะช่ือวา เกสปุตตะ 
 พวกชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตตนิคมไดสดับขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตร 
 ทรงผนวชจากศากยสกุลแลว เสด็จมาถึงเกสปุตตนิคมโดยลําดับ ก็กิตติศัพทอัน 
 งามของพระสมณโคดมพระองคนั้นแล ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบานแลว ทรงจําแนกธรรม 
 พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
 พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ 
 เทวดาและมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน ไพเราะใน 
 ทามกลาง ไพเราะในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอม 
 ท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตท้ังหลายเห็นปาน- 
 *นั้น ยอมเปนความดีแล ครั้งน้ัน ชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตตนิคมไดเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคจนถึงท่ีประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการ 
 ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกประนมมือ 
 ไปทางพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกประกาศช่ือและ 
 โคตรแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง บางพวกนั่งเฉยๆ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
 เมื่อตางก็นั่งลงเรียบรอยแลว จงึไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา มีสมณ 
 พราหมณพวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคม สมณพราหมณพวกนั้น พูดประกาศ 
 แตเฉพาะวาทะของตัวเทาน้ัน สวนวาทะของผูอื่นชวยกันกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น 
 พูดกด ทําใหไมนาเช่ือ พระเจาขา มีสมณพราหมณอีกพวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคม 
 ถึงพราหมณพวกนั้น ก็พูดประกาศแตเฉพาะวาทะของตนเทาน้ัน สวนวาทะของ 
 ผูอื่นชวยกันกระทบกระเทียบ ดูหมิ่น พูดกด ทําใหไมนาเช่ือ พระเจาขา พวก 
 ขาพระองคยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในสมณพราหมณเหลานั้นอยูทีเดยีววา ทาน 
 สมณพราหมณเหลานั้น ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร 
 กาลามชนท้ังหลาย ก็ควรแลวท่ีทานท้ังหลายจะเคลือบแคลงสงสัย และทาน 
 ท้ังหลายเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในฐานะท่ีควรแลว มาเถิดทานท้ังหลาย 
 ทานท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา อยาไดยึดถือตามถอยคํา 
 สืบๆ กันมา อยาไดยึดถือโดยต่ืนขาววา ไดยินอยางนี้ อยาไดยึดถือโดยอาง 
 ตํารา อยาไดยึดถือโดยเดาเอาเอง อยาไดยึดถอืโดยคาดคะเน อยาไดยึดถือโดย 
 ความตรึกตามอาการ อยาไดยดึถือโดยชอบใจวาตองกันกับทิฐิของตัว อยาได 
 ยึดถือโดยเช่ือวาผูพูดสมควรจะเช่ือได อยาไดยึดถือโดยความนับถือวาสมณะน้ี 
 เปนครูของเรา เมื่อใด ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลาน้ีเปนอกุศล 
 ธรรมเหลาน้ีมโีทษ ธรรมเหลาน้ีผูรูติเตียน ธรรมเหลาน้ีใครสมาทานใหบริบูรณแลว 



 เปนไปเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน เพื่อทุกขเมื่อนั้น ทานท้ังหลายควรละธรรม 
 เหลานั้นเสีย ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ความโลภ เมื่อเกิดข้ึนในภายในบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนหรือเพื่อสิง่ไมเปน 
 ประโยชน พวกชนกาลามโคตรตางกราบทูลวา เพื่อสิ่งไมเปนประโยชน 
 พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ก็บุคคลผูโลภ ถูกความโลภครอบงํา มีจิต 
 อันความโลภกลุมรุมนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได 
 สิ่งใดเปนไปเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชนเพื่อทุกข สิ้นกาลนาน บุคคลผูโลภ ยอม 
 ชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นก็ได ฯ 
      กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโกรธเมื่อเกิดข้ึน 
 ในภายในบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนหรอืเพื่อสิ่งไมใชประโยชน ฯ 
      กา. เพื่อส่ิงไมเปนประโยชน พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ก็บุคคลผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา มีจิต 
 อันความโกรธกลุมรุมนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได 
 สิ่งใดเปนไปเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน เพื่อทุกข สิ้นกาลนาน บุคคลผูโกรธยอม 
 ชักชวนผูอื่น เพื่อความเปนอยางนั้นก็ได ฯ 
      กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ความหลง เมื่อเกิดข้ึนในภายในของบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนหรือเพือ่สิ่ง 
 ไมเปนประโยชน ฯ 
      กา. เพื่อส่ิงไมเปนประโยชน พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย บุคคลผูหลง ถูกความหลงครอบงํา มีจิต 
 อันความหลงกลุมรุมนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได 
 สิ่งใดเปนไปเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชนเพื่อทุกข สิ้นกาลนาน บุคคลผูหลง ยอม 
 ชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นก็ได ฯ 
      กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ธรรมเหลาน้ีเปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ 
      กา. เปนอกุศล พระเจาขา ฯ 
      พ.  มีโทษหรือไมมโีทษ ฯ 
      กา. มีโทษ พระเจาขา ฯ 
      พ.  ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ 
      กา. ทานผูรูติเตียน พระเจาขา ฯ 



      พ.  ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน 
 เพื่อทุกขหรือหาไม ในขอนี้ทานท้ังหลายมีความเห็นอยางไร ฯ 
      กา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน เพื่อ 
 ทุกข ในขอนี้ขาพระองคท้ังหลายมีความเห็นเชนนี้ ฯ 
      พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย เราไดกลาวคําใดไววา ดูกรกาลามชน 
 ท้ังหลาย มาเถอะทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยาไดยึดถอืตามถอยคําท่ีไดยินได 
 ฟงมา ... อยาไดยึดถือโดยนับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา เมื่อใด ทานท้ังหลายพึงรู 
 ดวยตนเองวา ธรรมเหลาน้ีเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ีมีโทษ ธรรมเหลาน้ีทานผูรูติเตียน 
 ธรรมเหลาน้ีใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน เพื่อทุกข 
 เมื่อนั้น ทานท้ังหลายควรละธรรมเหลานั้นเสีย เพราะอาศัยคําท่ีเราไดกลาวไวแลว 
 นั้น เราจึงไดกลาวไวดังน้ี ดูกรกาลามชนท้ังหลาย มาเถอะทานท้ังหลาย ทาน 
 ท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา ... อยาไดยึดถือโดยความนับถือ 
 วา สมณะนี้เปนครูของเรา เมื่อใด ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลา 
 นี้เปนกุศล ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลาน้ีทานผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลาน้ี 
 ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อสุข เมื่อนั้น ทาน 
 ท้ังหลายควรเขาถึงธรรมเหลาน้ันอยู ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความไมโลภเมื่อเกิดข้ึนในภายในบุรุษ ยอมเกิดเพื่อ 
 ประโยชนหรือเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน ฯ 
      กา. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ก็บุคคลผูไมโลภ ไมถูกความโลภครอบงํา 
 มีจิตไมถูกความโลภกลุมรุมนี ้ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ 
 สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไม 
 โลภ ยอมชักชวนผูอื่นเพือ่ความเปนอยางนั้น ฯ 
      กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ความไมโกรธ เมื่อเกิดข้ึนในภายในของบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนหรือเพื่อ 
 สิ่งไมเปนประโยชน ฯ 
      กา. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย บุคคลผูไมโกรธ ไมถูกความโกรธครอบงํา 
 มีจิตไมถูกความโกรธกลุมรุมน้ี ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ 
 สิ่งใดเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไมโกรธ 
 ยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ 
      กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 



 ความไมหลง เมื่อเกิดข้ึนในภายในของบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนหรือเพื่อ 
 สิ่งไมเปนประโยชน ฯ 
      กา. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ก็บุคคลผูไมหลง ไมถูกความหลงครอบงํา 
 มีจิตไมถูกความหลงกลุมรุมนี ้ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ 
 สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไม 
 หลง ยอมชักชวนผูอื่นเพือ่ความเปนอยางนั้น ฯ 
      กา. จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรกาลามชนท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ธรรมเหลาน้ีเปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ 
      กา. เปนกุศล พระเจาขา ฯ 
      พ.  มีโทษหรือไมมโีทษ ฯ 
      กา. ไมมีโทษ พระเจาขา ฯ 
      พ.  ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ 
      กา. ทานผูรูสรรเสริญ พระเจาขา ฯ 
      พ.  ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
 ความสุขหรือหาไม ในขอนี้ ทานท้ังหลายมีความเห็นอยางไร ฯ 
      กา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
 ความสุข ในขอนี้ ขาพระองคท้ังหลายมีความเห็นเชนนี้ ฯ 
      ดูกรกาลามชนท้ังหลาย เราไดกลาวคําใดไววา ดูกรกาลามชนท้ังหลาย 
 มาเถอะทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา อยาได 
 ยึดถือตามถอยคําสืบๆ กันมา อยาไดยึดถอืโดยต่ืนขาววา ไดยินวาอยางนี้ อยา 
 ไดยึดถือโดยอางตํารา อยาไดยึดถือโดยคาดคะเน อยาไดยึดถือโดยตรึกตาม 
 อาการ อยาไดยึดถือโดยชอบใจวาตองกันกบัทิฐิของตน อยาไดยึดถือโดยเช่ือวา 
 ผูพูดสมควรเช่ือได อยาไดยึดถือโดยความนับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา 
 เมื่อใด ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลาน้ีเปนกุศล ธรรม 
 เหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลาน้ีทานผูรูสรรเสรญิ ธรรมเหลาน้ีใครสมาทานให 
 บริบูรณแลว เปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้นทาน 
 ท้ังหลายควรเขาถึงธรรมเหลาน้ันอยู เพราะอาศัยคําท่ีเราไดกลาวไวแลวนั้น เรา 
 จึงไดกลาวไวดังน้ี ดูกรกาลามชนท้ังหลาย อริยสาวกนั้น ปราศจากความ 
 โลภ ปราศจากความพยาบาท ไมหลงแลวอยางน้ี มีสัมปชัญญะ มีสติ 
 มั่นคง มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ 
 ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอด 
 โลก ท่ัวสัตวทุกขเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอัน 



 ไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน 
 อยู มีใจประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวย 
 อุเบกขาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน 
 ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลกท่ัวสัตวทุกเหลา 
 ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ 
 หาประโยชนมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ดูกรกาลามชนท้ังหลาย 
 อริยสาวกนั้นมจีิตไมมีเวรอยางนี้ มีจิตไมมีความเบียดเบียนอยางนี้ มีจิตไม 
 เศราหมองอยางน้ีมีจิตผองแผวอยางนี้ ยอมไดรับความอุนใจ ๔ ประการใน 
 ปจจุบันวาก็ถาปรโลกมีจริง ผลวิบากของกรรมทําดีทําช่ัวมีจริง เหตุนี้เปนเครื่อง 
 ใหเราเม่ือแตกกายตายไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี ความอุนใจ 
 ขอท่ี ๑ นี้ พระอริยสาวกนั้นไดแลว ก็ถาปรโลกไมมี ผลวิบากของกรรมทําดี 
 ทําช่ัวไมมี เราไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ไมมีทุกขเปนสุข บริหารตนอยู 
 ในปจจุบันนี้ ดังน้ี ความอุนใจขอท่ี ๒ นี้ พระอริยสาวกนั้นไดแลว ก็ถาเม่ือ 
 บุคคลทําอยู ช่ือวาทําบาป เราไมไดคิดความช่ัวใหแกใครๆ ไหนเลยทุกข 
 จักมาถูกตองเราผูไมไดทําบาปกรรมเลา ดังน้ี ความอุนใจขอท่ี ๓ นี้ พระอริย 
 สาวกน้ันไดแลว ก็ถาเม่ือบุคคลทําอยู ไมช่ือวาทําบาป เราก็ไดพิจารณาเห็น 
 ตนวาเปนคนบริสุทธิ์แลวท้ังสองสวน ดังน้ี ความอุนใจขอท่ี ๔ นี้ พระอริย 
 สาวกน้ันไดแลว ดูกรกาลามชนท้ังหลาย อริยสาวกน้ันมีจิตไมมีเวรอยางนี ้
 มีจิตไมมีความเบียดเบียนอยางนี้ มีจิตไมมีเศราหมองอยางนี ้มีจิตผองแผว 
 อยางนี้ ยอมไดรับความอุนใจ ๔ ประการน้ีแลในปจจุบัน ฯ 
      กา. ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปน 
 อยางนั้น ขาแตพระโคดมผูเจรญิ พระอริยสาวกน้ัน มีจิตไมมีเวรอยางนี้ มีจิต 
 ไมมีความเบียดเบียนอยางนี้ มีจิตไมเศราหมองอยางนี้ มีจิตผองแผวอยางนี ้
 ทานยอมไดความอุนใจ ๔ ประการในปจจุบัน ... ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ 
 พระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระองคโปรดทรงจําพวกขาพระองควา เปนอุบาสก 
 ผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           สาฬหสูตร 
      [๕๐๖] ๖๗. สมัยหน่ึง ทานพระนันทกะ อยูท่ีปราสาทของนางวิสาขา 
 มิคารมาตา ในปุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล นายสาฬหะหลาน 
 ชายของมิคารเศรษฐี กับนายโรหนะหลานชายของเปขุณิยเศรษฐี ไดชวนกันเขา 
 ไปหาทานพระนันทกะจนถึงท่ีอยู กราบไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
 ทานพระนันทกะไดกลาววา ดูกรสาฬหะและโรหนะ มาเถอะทานท้ังหลาย ทาน 
 ท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา ... สมณะน้ีเปนครูของเรา ดูกร 
 สาฬหะและโรหนะ เมื่อใด ทานพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลาน้ีเปนอกุศล 



 ธรรมเหลาน้ีมโีทษ ธรรมเหลาน้ีทานผูรูติเตียน ธรรมเหลาน้ีใครสมาทานใหบริบูรณ 
 แลว ยอมเปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกลู เพื่อความทุกข เมื่อนั้น ทาน 
 ท้ังหลายควรละธรรมเหลาน้ันเสีย ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญ 
 ความในขอนั้นเปนไฉน ความโลภมีอยูหรือ นายสาฬหะและนายโรหนะรบัรองวา 
 มี ขอรับ ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนี้เรากลาววา อภิชฌาบุคคลผูโลภ 
 มากดวยความอยากไดนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได 
 สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข สิ้นกาลนาน 
 บุคคลผูโลภยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นก็ได ฯ 
      สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ความโกรธมีอยูหรือ ฯ 
      สา. มี ขอรับ ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนี้เรากลาววา ความพยาบาท บุคคล 
 ผูดุรายมีจิตพยาบาทนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได 
 สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข สิ้นกาลนาน บุคคล 
 ผูโกรธยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนัน้ก็ได ฯ 
      สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ความหลงมีอยูหรือ ฯ 
      สา. มี ขอรับ ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนี้เรากลาววา อวิชชา บุคคลผู 
 หลงตกอยูในอาํนาจอวิชชานี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูด 
 เท็จก็ได สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข สิ้นกาล 
 นาน บุคคลผูหลงยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นก็ได ฯ 
      สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ธรรมเหลาน้ีเปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ 
      สา. เปนอกุศล ขอรับ ฯ 
      น.  มีโทษหรือไมมโีทษ ฯ 
      สา. มีโทษ ขอรับ ฯ 
      น.  ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ 
      สา. ทานผูรูติเตียน ขอรับ ฯ 
      น.  ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน 



 เกื้อกูล เพื่อทุกขหรือหาไม ในขอนี้ ทานท้ังหลายมีความเห็นอยางไร ฯ 
      สา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน 
 เกื้อกูล เพื่อทุกข ในขอน้ี ผมมีความเห็นอยางน้ี ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ เราไดกลาวคําใดไววา ดูกรสาฬหะและ 
 โรหนะ มาเถอะทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟง 
 มา ... อยาไดยึดถือโดยความนับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา เมื่อใด ทาน 
 ท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลาน้ีเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ีมีโทษ ธรรม 
 เหลานี้ทานผูรูติเตียน ธรรมเหลาน้ีผูใดสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพ่ือ 
 สิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกข เมื่อนั้น ทานท้ังหลายควรละธรรม 
 เหลานี้เสีย ดังน้ี เพราะอาศัยคําท่ีไดกลาวไวแลว ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดงัน้ี 
 ดูกรสาฬหะและโรหนะ มาเถอะทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยายึดถอืตามถอยคํา 
 ท่ีไดยินไดฟงมา ... อยาไดยึดถือโดยความนับถือวา สมณะน้ีเปนครูของเรา 
 เมื่อใด ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรมเหลาน้ีเปนกุศล ธรรมเหลาน้ี 
 ไมมีโทษ ธรรมเหลาน้ีทานผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลาน้ีผูใดสมาทานใหบริบูรณแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้น ทานท้ังหลายควรเขาถึง 
 ธรรมเหลาน้ันอยู ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปน 
 ไฉน ความไมโลภมีอยูหรือ ฯ 
      สา. มี ขอรับ ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนี้เรากลาววา อนภิชฌาบุคคลผูไม 
 โลภไมมากดวยความอยากไดนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ 
 สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผูไม 
 โลภยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ 
      สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปน 
 ไฉน ความไมโกรธมีอยูหรือ ฯ 
      สา. มี ขอรับ ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนี้เรากลาววา ความไมพยาบาท 
 บุคคลผูไมโกรธมีจิตใจไมพยาบาทนี้ ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไม 
 พูดเท็จ สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน บุคคลผู 
 ไมโกรธยอมชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ 
      สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ความไมหลงมีอยูหรอื ฯ 
      สา. มี ขอรับ ฯ 



      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ความขอนี้เรากลาววา วิชชา  บุคคลผูไม 
 หลงถึงความรูแจงน้ี ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ สิ่งใด 
 ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขส้ินกาลนาน บุคคลผูไมหลง ยอม 
 ชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ฯ 
      สา. จริงอยางนั้น ขอรับ ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ธรรมเหลาน้ีเปนกุศลหรือเปนอกุศล ฯ 
      สา. เปนกุศล ขอรับ ฯ 
      น.  มีโทษหรือไมมโีทษ ฯ 
      สา. ไมมีโทษ ขอรับ ฯ 
      น.  ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ฯ 
      สา. ทานผูรูสรรเสริญ ขอรับ ฯ 
      น.  ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
 ความสุข หรือไมเลา ในขอนี้ ทานท้ังหลายมีความเห็นอยางไร ฯ 
      สา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล 
 เพื่อความสุข ขอรับ ในขอนี้ ผมมีความเห็นเชนนี้ ฯ 
      น.  ดูกรสาฬหะและโรหนะ เราไดกลาวคําใดไววา ดูกรสาฬหะและ 
 โรหนะ มาเถอะทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟง 
 มา อยาไดยึดถือถอยคําสืบๆ กันมา อยาไดยึดถือโดยความต่ืนขาววา เขาวา 
 อยางนี้ อยาไดยึดถือโดยอางตํารา อยาไดยึดถอืโดยนึกเดาเอาเอง อยาไดยึดถอืโดย 
 คาดคะเน อยาไดยึดถือโดยความตรึกตามอาการ อยาไดยึดถอืโดยชอบใจวาตองกัน 
 กับทิฐิของตัว อยาไดยึดถอืโดยเช่ือวาผูพูดสมควรจะเช่ือได อยาไดยึดถือโดยความ 
 นับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา เมื่อใด ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวา ธรรม 
 เหลานี้เปนกุศล ธรรมเหลาน้ีไมมีโทษ ธรรมเหลาน้ีผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลาน้ีผู 
 ใดสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุข เมื่อนั้น 
 ทานท้ังหลายควรเขาถึงธรรมเหลาน้ันอยู ดังน้ี เพราะอาศัยคําท่ีไดกลาวไวแลวนั้น 
 ฉะนั้น เราจึงไดกลาวไวดังน้ี ดูกรสาฬหะและโรหนะ อริยสาวกน้ันปราศจาก 
 ความโลภ ปราศจากความพยาบาท ไมหลงแลวอยางนี้ มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นคง 
 มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็ 
 เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลกท่ัว 
 สัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอนัไพบูลย ถึงความ 
 เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบดวย 
 กรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศ ๑ 
 อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง 



 เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบ 
 ดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมม ี
 ความเบียดเบียนอยู พระอรยิสาวกน้ันรูชัดอยางนี้วา ขันธ ๕ นี้มีอยู ธรรมชาติ 
 ชนิดทรามมีอยู ธรรมชาติชนิดประณีตมีอยู การท่ีสัญญาน้ีสลัดสังขารทุกขเสียได 
 อยางสูงมีอยู เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลดุพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ 
 แมจากอวิชชาสวะ เมื่อหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว 
 รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ 
 เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี เธอรูชัดอยางนี้วา เมื่อกอนเรามโีลภะ ขอนั้นเปนการ 
 ไมดี บัดนี้ โลภะน้ันไมมี ความไมมีโลภะเปนความดี เมื่อกอนเรามีโทสะ ... 
 เมื่อกอนเรามโีมหะ ขอนั้นเปนการไมดี บัดนี้ โมหะน้ันไมมี ความไมมีโมหะ 
 นั้นเปนความดี เธอยอมเปนผูไมมีความทะยานอยาก ดับสนิท เยือกเย็น เสวย 
 สุข มีตนเปนประหน่ึงพรหมอยูในปจจุบัน ฯ 
                          กถาวัตถุสูตร 
      [๕๐๗] ๖๘. ดูกรภิกษุท้ังหลาย กถาวัตถุ ๓ อยางหน่ึง ๓ อยาง 
 เปนไฉน คือ พูดถอยคําปรารภถึงอดีตกาลวา อดีตกาลไดมีแลวอยางน้ี ๑ พูด 
 ถอยคําปรารภถึงอนาคตกาลวา อนาคตกาลจักมีอยางนี้ ๑ พูดถอยคําปรารภถึง 
 ปจจุบันกาลวา ปจจุบันกาลยอมมีอยางนี้ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย จะพึงทราบบุคคล 
 วา ควรพูดหรอืไมควรพูด ก็ดวยประชุมสนทนากัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาบุคคล 
 ถูกถามปญหา ไมเฉลยโดยสวนเดียว ซึ่งปญหาท่ีควรเฉลยโดยสวนเดียว ไม 
 จําแนกเฉลย ซึ่งปญหาท่ีควรจาํแนกเฉลย ไมสอบถามเฉลย ซึ่งปญหาท่ีควร 
 สอบถามเฉลย ไมหยุดปญหาท่ีควรหยุด เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลน้ีช่ือวาเปนผูไม 
 ควรพูด ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตถาบุคคลถูกถามปญหา ยอมเฉลยโดยสวนเดียว 
 ซึ่งปญหาท่ีควรเฉลยโดยสวนเดียว ยอมจําแนกเฉลย ซึ่งปญหาท่ีควรจําแนกเฉลย 
 ยอมสอบถามเฉลย ซึ่งปญหาท่ีควรสอบถามเฉลย ยอมหยุดปญหาท่ีควรหยดุ 
 เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลน้ีช่ือวาเปนผูควรพูด ดูกรภิกษุท้ังหลาย จะพึงทราบบุคคลผู 
 ควรพูดหรือไมควรพูด ก็ดวยประชุมสนทนากัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาบุคคลเม่ือ 
 ถูกถามปญหา ไมดํารงอยูในฐานะและอฐานะ ไมดํารงอยูในปริกัป ไมดํารงอยู 
 ในวาทะท่ีควรรูท่ัวถึง ไมดํารงอยูในปฏิปทา เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลน้ีช่ือวาเปนผู 
 ไมควรพูด แตถาบุคคลเม่ือถูกถามปญหา ดํารงอยูในฐานะและอฐานะ ดํารงอยู 
 ในปริกัป ดํารงอยูในวาทะท่ีควรรูท่ัวถึง ดํารงอยูในปฏิปทา เมื่อเปนเชนนี้ 
 บุคคลน้ีช่ือวาเปนผูควรพูด ดูกรภิกษุท้ังหลาย จะพึงทราบบุคคลวา ควรพูดหรือไม 
 ควรพูด ก็ดวยประชุมสนทนากัน ถาบุคคลถูกถามปญหา พูดกลบเกลื่อน พูด 
 นอกเรื่องนอกราว แสดงความโกรธ ความขัดเคืองและความเสียใจใหปรากฏ 
 เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลน้ีช่ือวาเปนผูไมควรพูด แตถาบุคคลเม่ือถูกถามปญหา ไม 



 พูดกลบเกลื่อน ไมพูดนอกเรื่องนอกราว ไมแสดงความโกรธ ความขัดเคืองและ 
 ความเสียใจใหปรากฏ เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลน้ีช่ือวาควรพูด ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 จะพึงทราบบุคคลวา ควรพูดหรือไมควรพูด ก็ดวยประชุมสนทนากัน ถาบุคคล 
 ถูกถามปญหา พูดฟุงเฟอ พูดวุนวาย หัวเราะเยาะ คอยจับผิด เมื่อเปนเชนนี้ 
 บุคคลน้ีช่ือวาเปนผูไมควรพูด แตถาบุคคลเม่ือถูกถามปญหา ไมพูดฟุงเฟอ ไม 
 พูดวุนวาย ไมหัวเราะเยาะ ไมคอยจับผิด เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลน้ีช่ือวาเปน 
 ผูควรพูด ดูกรภิกษุท้ังหลาย พึงทราบบุคคลวา มีอุปนิสัยหรือวาไมมอีุปนิสัย ก็ 
 ดวยประชุมสนทนากัน ผูไมเงี่ยโสตลงฟง ช่ือวาเปนคนไมมีอุปนิสัย ผูท่ีเงี่ยโสต 
 ลงฟง ช่ือวาเปนคนมีอุปนิสัย เมื่อเขาเปนผูมีอุปนิสัย ยอมจะรูดวยปญญาอันยิ่ง 
 ซึ่งธรรมอยางหน่ึง ยอมจะกําหนดรูธรรมอยางหน่ึง ยอมจะละธรรมอยางหนึ่ง 
 ยอมจะทําใหแจงซ่ึงธรรมอยางหน่ึง เมื่อเขารูดวยปญญาอันยิ่งซ่ึงธรรมอยางหน่ึง 
 กําหนดรูธรรมอยางหน่ึง ละธรรมอยางหน่ึง ทําใหแจงซ่ึงธรรมอยางหน่ึง ยอมจะ 
 ถูกตองวิมุตติโดยชอบ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การสนทนามีขอน้ีเปนประโยชน การ 
 ปรึกษาหารือมีขอนี้เปนประโยชน อุปนิสัยมีขอนี้เปนประโยชน การเงี่ยโสตลง 
 ฟงมีขอนี้เปนประโยชน คือ จิตหลุดพนเพราะไมถือมั่น ฯ 
            ชนเหลาใดเปนคนเจาโทสะ ฟุงซาน โออวด เจรจา 
            ชนเหลาน้ัน มาถึงคุณท่ีมิใชของพระอริยเจา ตางหาโทษ 
            ของกันและกัน ช่ืนชมคําทุพภาษิต ความพลั้งพลาด ความ 
            หลงลืม และความปราชัยของกันและกัน ก็ถาบัณฑิตรูจัก 
            กาลแลว พึงประสงคจะพูด ควรเปนคนมีปญญา ไมเปน 
            คนเจาโทสะ ไมโออวด มีใจไมฟุงซาน ไมใจเบาหุนหัน 
            พลันแลน ไมเพงโทษ กลาวแตถอยคําท่ีบุคคลผูต้ังอยูใน 
            ธรรมพูดกัน และประกอบดวยธรรมซ่ึงพระอรยิเจาพูดจากัน 
            เพราะรูท่ัวถึงไดเปนอยางดี ฉะนั้น เขาจึงพาทีได บุคคล 
            ควรอนุโมทนาคําท่ีเปนสุภาษิต ไมควรรุกรานในถอยคําท่ี 
            กลาวช่ัว ไมควรศึกษาความแขงดี และไมควรยึดถือความ 
            พลั้งพลาด ไมควรทับถม ไมควรขมข่ี ไมควรพูดถอยคํา 
            เหลาะแหละ เพื่อรู เพื่อเลื่อมใส สัตบุรุษท้ังหลายจึงมีการ 
            ปรึกษาหารือกัน พระอริยเจาท้ังหลายยอมปรึกษาหารอืกัน 
            เชนนั้นแล นี้การปรึกษาหารือของพระอริยเจาท้ังหลาย 
            เมธาวีบุคคลรูเชนนี้แลว ไมควรถอืตัว ควรปรึกษาหารือกัน ฯ 
                           ติตถิยสูตร 
      [๕๐๘] ๖๙. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาพวกอัญญเดียรถีย ปริพาชกจะพึง 
 ถามเชนนี้วา ผูมีอายุท้ังหลาย ธรรม ๓ อยางน้ี ๓ อยางเปนไฉน คือ ราคะ 



 โทสะ โมหะ ผูมีอายุท้ังหลาย ธรรม ๓ อยางน้ีแล ผูมีอายุ ธรรม ๓ อยางนี ้
 ผิดแผกแตกตางกันอยางไร เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว จะพึงพยากรณแกพวก 
 ปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ีวาอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ ธรรมของพวกขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน มี 
 พระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่งอาศัย ขอประทานพระวโรกาส 
 ขอเนื้อความแหงภาษิตนั้น จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุท้ังหลายได 
 สดับตอพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ถาเชนนั้น เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลาน้ันทูลรับ 
 สนองพระผูมพีระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาพวก 
 ปริพาชกอัญญเดียรถียจะพึงถามเชนนี้วา ผูมีอายุท้ังหลาย ธรรม ๓ อยางเปนไฉน 
 คือ ราคะ โทสะ โมหะ ผูมีอายุท้ังหลาย ธรรม ๓ อยางนี้ ผูมอีายุท้ังหลาย ธรรม 
 ๓ อยางนี้ ผิดแผกแตกตางกันอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมื่อเขาถามอยางนี้ 
 พึงพยากรณแกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ันอยางนี้วา ผูมอีายุท้ังหลาย ราคะมีโทษ 
 นอยคลายชา โทสะมีโทษมากคลายเร็ว โมหะมีโทษมากคลายชา ถาเขาถามตอไป 
 อีกวา ผูมีอายุท้ังหลาย ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัยเครื่องใหราคะท่ียังไมเกิด เกิด 
 ข้ึน หรือท่ีเกิดแลวยอมเปนไปเพื่อความเจรญิไพบูลยยิ่ง เธอท้ังหลายควรพยากรณ 
 วา พึงกลาววา สุภนิมิต คือ ความกําหนดหมายวางาม เมื่อบุคคลน้ันทําไวใน 
 ใจโดยอุบายไมแยบคายถึงสุภนิมิต ราคะท่ียังไมเกิดยอมเกดิข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ ไพบูลยยิ่ง ผูมีอายุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย 
 เครื่องใหราคะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ 
 ไพบูลยยิ่ง ถาเขาถามตอไปอีกวา ผูมีอายุท้ังหลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่อง 
 ใหโทสะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ 
 ไพบูลยยิ่ง เธอท้ังหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา ปฏิฆนิมิต คือ ความ 
 กําหนดหมายวากระทบกระท่ัง เมื่อบุคคลน้ันทําไวในใจโดยไมแยบคายถึงปฏิฆนิมิต 
 โทสะท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ 
 ไพบูลยยิ่ง ผูมีอายุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโทสะท่ียังไมเกิด 
 เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยยิ่ง ถาเขาถามตอไปอีก 
 วา ผูมีอายุท้ังหลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหโมหะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน 
 หรือท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ ไพบูลยยิ่ง เธอท้ังหลายควรพยากรณ 
 วา พึงกลาววา อโยนิโสมนสิการ เมื่อบุคคลน้ันทําไวในใจโดยไมแยบคาย โมหะ 
 ท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยยิ่ง 
 ผูมีอายุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโมหะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน และ 
 ท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยยิ่ง ถาเขาถามอีกวา ก็อะไรเปน 
 เหตุเปนปจจัยเครื่องใหราคะท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละได 



 เธอท้ังหลายควรพยากรณวา พึงกลาววา อสภุนิมิต คือ ความกําหนดหมายวา 
 ไมงาม เมื่อบุคคลทําไวในใจโดยแยบคายถึงอสุภนิมิต ราคะท่ียังไมเกิดยอมไม 
 เกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละได ผูมีอายุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย 
 เครื่องใหราคะท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละได ถาเขา 
 ถามตอไปวา ผูมีอายุท้ังหลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโทสะท่ียังไมเกิด 
 ยอมไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละได เธอท้ังหลายควรพยากรณวา พงึกลาว 
 วา เมตตาเจโตวิมุติ เมื่อบุคคลน้ันทําไวในใจโดยแยบคายถึงเมตตาเจโตวิมุติ 
 โทสะท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละได ผูมีอายุท้ังหลาย 
 ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโทสะท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลว 
 ยอมละได ถาเขาถามตอไปอีกวา ผูมีอายุท้ังหลาย ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย 
 เครื่องใหโมหะท่ียังไมเกิด ไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละได เธอท้ังหลาย 
 ควรพยากรณวา พึงกลาววา โยนิโสมนสิการ เมื่อบุคคลน้ันทําไวในใจโดยแยบ 
 คาย โมหะท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมละได ผูมีอายุท้ังหลาย 
 ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหโมหะท่ียงัไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และท่ีเกิด 
 ข้ึนแลวยอมละได ฯ 
                            มูลสูตร 
      [๕๐๙] ๗๐. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อกุศลมูล ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน 
 คือ โลภอกุศลมูล ๑ โทสอกุศลมูล ๑ โมหอกุศลมูล ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 โลภะจัดเปนอกุศล บุคคลผูโลภ กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้น 
 ก็เปนอกุศล บุคคลผูโลภ ถูกความโลภครอบงํา มีจิตอันความโลภกลุมรุม ยอม 
 กอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน การจองจํา ใหเสื่อม 
 ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง ต้ังอยูในกําลัง 
 แมขอนั้นก็เปนอกุศล อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมากท่ีเกิดเพราะความโลภ ม ี
 ความโลภเปนเหตุ มีความโลภเปนแดนเกิด มีความโลภเปนปจจัยนี้ ยอมเกดิมี 
 แกบุคคลน้ัน ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โทสะจัดเปนอกุศล บุคคล 
 ผูโกรธ กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนอกุศล บุคคลผู 
 โกรธ ถูกโทสะครอบงํา มีจิตอันโทสะกลุมรมุ ยอมกอใหเกดิทุกขแกผูอื่นโดย 
 ไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน การจองจํา ใหเสื่อม ติเตียน หรือดวยการ 
 ขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง ต้ังอยูในกําลัง แมขอนั้นก็เปน 
 อกุศล อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมากท่ีเกิดเฉพาะความโกรธ มีความโกรธเปน 
 เหตุ มีความโกรธเปนแดนเกิด มีความโกรธเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลน้ัน 
 ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โมหะจดัเปนอกุศล บุคคลผูหลง กระทํา 
 กรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนอกุศล บุคคลผูหลงถูกโมหะครอบ 
 งํา มีจิตอันโมหะกลุมรุม ยอมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการ 



 เบียดเบียน จองจํา ใหเสื่อม ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา 
 ฉันเปนคนมีกําลัง ต้ังอยูในกําลัง แมขอนั้นก็เปนอกุศล อกุศลธรรมอันลามก 
 เปนอันมาก ท่ีเกิดเพราะความหลง มีความหลงเปนเหตุ มีความหลงเปนแดนเกิด 
 มีความหลงเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลน้ัน ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็บุคคลเห็นปานนี้เรียกวา พูดไมถูกกาลบาง พูดแตคําไมเปนจริงบาง พูดไมอิง 
 อรรถบาง พูดไมอิงธรรมบาง พูดไมอิงวินยับาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุไร 
 บุคคลเห็นปานนี้จึงเรียกวา พูดไมถูกกาลบาง พูดแตคําไมเปนจริงบาง พูดไมอิง 
 อรรถบาง พูดไมอิงธรรมบาง พูดไมอิงวินยับาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย จริงอยางน้ัน 
 บุคคลน้ียอมกอทุกขใหเกิดแกผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน จองจํา 
 ใหเสื่อม ติเตียน หรือขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง ต้ังอยูใน 
 กําลัง และเขาเม่ือถูกกลาวโทษดวยเรือ่งท่ีเปนจริง ก็กลาวคําปฏิเสธ ไมยอมรับรู 
 เมื่อถูกกลาวโทษดวยเรื่องท่ีไมเปนจริง กลับไมพยายามท่ีจะปฏิเสธเรื่องน้ัน แม 
 เพราะเหตุนี้ๆ เรื่องน้ีจึงไมแท ไมเปนจริง เพราะฉะนั้น บุคคลเห็นปานน้ีจึง 
 เรียกวา พูดไมถูกกาลบาง พูดแตคําไมเปนจริงบาง พูดไมอิงอรรถบาง พูดไม 
 อิงธรรมบาง พูดไมอิงวินยับาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเห็นปานน้ี ถูกธรรมท่ี 
 เปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดเพราะความโลภครอบงํา มีจิตอันอกุศลธรรมกลุมรุม ใน 
 ปจจุบันยอมอยูเปนทุกข ลําบาก คับแคน เดือดรอน เมื่อแตกกายตายไป 
 ทุคติเปนอันหวังได บุคคลเห็นปานน้ี ถูกธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดเพราะความ 
 โกรธครอบงํา ฯลฯ ถูกธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดเพราะโมหะครอบงํา มีจิต 
 อันอกุศลธรรมกลุมรุม ในปจจุบันยอมอยูเปนทุกข ลําบาก คับแคน เดือดรอน 
 เมื่อแตกกายตายไป ทุคติเปนอันหวังได ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเห็นปานน้ี 
 ถูกธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดเพราะโลภะครอบงํา ... เมื่อแตกกายตายไป ทุคติ 
 เปนอันหวังได เปรียบเหมือนตนสาละ ตนตะแบก หรือตนสะครอ ท่ีถูกเครือ 
 เถายานทราย ๓ ชนิดคลุมยอด พันรอบตน ยอมถึงความเส่ือม ความพินาศ ความ 
 ฉิบหาย ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย อกุศลมูล ๓ อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 กุศลมูล ๓ อยางนี้  ๓ อยางเปนไฉน คือ อโลภกุศลมูล ๑ อโทสกุศลมูล ๑ 
 อโมหกุศลมูล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอโลภะก็จัดเปนกุศล บุคคลผูไมโลภ 
 กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนกุศล บุคคลผูไมโลภ ไม 
 ถูกความโลภครอบงํา มีจิตอันความโลภไมกลุมรุม ไมกอทุกขใหเกิดแกผูอื่นโดย 
 ความไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน จองจํา ใหเสื่อม หรือโดยการขับไล 
 ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง ต้ังอยูในกําลัง แมขอนั้นก็เปนกุศล กุศล 
 ธรรมเปนอันมากท่ีเกิดเพราะความไมโลภ มคีวามไมโลภเปนเหตุ มีความไมโลภ 
 เปนแดนเกิด มีความไมโลภเปนปจจัย ยอมเกดิมีแกบุคคลน้ัน ดวยประการฉะนี้ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอโทสะก็จัดเปนกุศล บุคคลผูไมโกรธ กระทํากรรมใด 



 ดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนกุศล บุคคลผูไมโกรธ ไมถูกความโกรธครอบ 
 งํา มีจิตอันความโกรธไมกลุมรุม ไมกอใหเกดิทุกขแกผูอื่นโดยความไมเปนจริง 
 ดวยการเบียดเบียน จองจํา ใหเสื่อม ติเตียนหรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา 
 ฉันเปนคนมีกําลัง ต้ังอยูในกําลัง แมขอนั้นก็เปนกุศล กุศลธรรมเปนอันมาก 
 ท่ีเกิดเพราะความไมโกรธ มีความไมโกรธเปนเหตุ มีความไมโกรธเปนแดนเกิด 
 มีความไมโกรธเปนปจจัยน้ี ยอมเกิดมีแกบุคคลน้ัน ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย แมอโมหะก็จัดเปนกุศล บุคคลผูไมหลง กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา 
 ใจ แมกรรมน้ันก็เปนกุศล บุคคลผูไมหลง ไมถูกความหลงครอบงํา มีจิตอัน 
 ความหลงไมกลุมรุม ไมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยความไมเปนจริง ดวยการ 
 เบียดเบียน จองจํา ใหเสื่อม ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา 
 ฉันเปนคนมีกําลัง ต้ังอยูในกําลัง แมขอนั้นก็เปนกุศล กุศลธรรมเปนอันมากท่ี 
 เกิดเพราะความไมหลง มีความไมหลงเปนเหตุ มีความไมหลงเปนแดนเกิด 
 มีความไมหลงเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลน้ัน ดวยประการฉะนี้ ดูกรภกิษุ- 
 *ท้ังหลาย ก็บุคคลเห็นปานน้ีเรียกวา พูดถูกกาลบาง พูดแตคําท่ีเปนจริงบาง พูดอิง 
 อรรถบาง พูดอิงธรรมบาง พูดอิงวินยับาง ก็เพราะเหตุไร บุคคลเห็นปานน้ีเรียกวา 
 พูดถูกกาลบาง พูดแตคําท่ีเปนจริงบาง พูดอิงอรรถบาง พูดองิธรรมบาง พูดอิงวินยั 
 บาง จริงอยางน้ัน บุคคลน้ียอมไมกอใหเกิดทุกขแกผูอื่นโดยไมเปนจริง ดวยการ 
 เบียดเบียน จองจํา ใหเสื่อม ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวา 
 ฉันเปนคนมีกําลัง ต้ังอยูในกําลัง และเม่ือเขาถูกกลาวโทษดวยเรือ่งท่ีเปนจริง 
 ก็ยอมรับ ไมกลาวคําปฏิเสธ เมื่อถูกกลาวโทษดวยเรือ่งท่ีไมเปนจริง ก็พยายาม 
 ท่ีจะปฏิเสธขอท่ีถูกกลาวหาน้ันวา แมเพราะเหตุนี้ๆ เรื่องน้ีจงึไมแท ไมจริง 
 เพราะเหตุนั้น บุคคลเห็นปานน้ีจึงเรียกวา พูดถูกกาลบาง พูดแตคําท่ีเปนจริง 
 บาง พูดอิงอรรถบาง พูดอิงธรรมบาง พูดอิงวนิัยบาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 เห็นปานน้ีละธรรมฝายบาปอกุศลท่ีเกิดเพราะโลภะไดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทํา 
 ใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ยอม 
 อยูเปนสุขในปจจุบัน ไมมีทุกข ไมคับแคน ไมเดือดรอน ปรินิพพานในปจจุบัน 
 นี้เอง บุคคลเห็นปานน้ีละธรรมฝายบาปอกุศลท่ีเกิดเพราะโทสะไดแลว ฯลฯ 
 ละธรรมฝายบาปอกุศลท่ีเกิดเพราะโมหะไดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปน 
 เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเปน 
 สุขในปจจุบัน ไมมีทุกข ไมคับแคน ไมเดือดรอน ปรินิพพานในปจจุบันนี้เอง 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนตนสาละ ตนตะแบกหรือตนสะครอ ถูกเครือ 
 เถายานทราย ๓ ชนิดคลุมยอด พันจนรอบ คราวน้ัน บุรุษพึงถือเอาจอบและ 
 ตะกรามา เขาตัดเครือเถายานทรายน้ันท่ีราก แลวพึงขุดจนรอบ แลวถอนเอาราก 
 ข้ึนโดยท่ีสุดแมเพียงเทาตนหญาคา เขาพึงหั่นเครือเถายานทรายน้ันใหเปนช้ินเล็ก 



 ช้ินนอย แลวผา แลวเอารวมกนัเขาแลวผึ่งท่ีลมและแดด แลวพึ่งเอาไฟเผา 
 แลวทําใหเปนเขมาและพึงโปรยท่ีลมพาลุ หรอืพึงลอยเสียในแมน้ําท่ีมีกระแสไหล 
 เช่ียว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เครือเถายานทรายเหลาน้ัน ถูกบุรุษน้ันตัดรากขาด ทํา 
 ใหไมมีท่ีต้ังดุจตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
 ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมฝายบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแต 
 โลภะ บุคคลเห็นปานน้ีละไดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน 
 ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเปนสุขในปจจุบัน 
 ไมมีทุกข ไมคับแคน ปรินิพพานในปจจุบันนี้เอง ท่ีเกิดแตโทสะ 
 บุคคลเห็นปานนี้ละไดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน 
 ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเปนสุขในปจจุบัน ไมมี 
 ทุกข ไมคับแคน ปรินิพพานในปจจุบันนี้เอง ท่ีเกิดแตโมหะ บุคคลเห็นปานน้ี 
 ละไดแลว ถอนรากข้ึนแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด 
 ข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ยอมอยูเปนสุขในปจจุบัน ไมมีทุกข ไมคับแคน 
 ปรินิพพานในปจจุบันนี้เอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุศลมูล ๓ อยางนี้แล ฯ 
                           อุโปสถสูตร 
      [๕๑๐] ๗๑. สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของ 
 มิคารมารดา ในบุพพาราม ใกลพระนครสาวตัถี ครั้งน้ัน นางวิสาขามิคารมาตา 
 ไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับในวัดอุโบสถ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 แลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร 
 นางวิสาขา ทานมาแตไหนแตยังวันอยู นางวสิาขากราบทูลวา 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 พิจารณาดังน้ีวา วันนี้โคเท่ียวไปในประเทศโนนๆ ดื่มน้ําใน 
 ประเทศโนนๆ พรุงน้ีโคจักเท่ียวไปในประเทศโนนๆ จักดื่มน้ําในประเทศ 
 โนนๆ แมฉันใด ดูกรนางวิสาขา ฉันนั้นเหมือนกัน คนรักษาอุโบสถบางคน 
 ในโลกนี้ พิจารณาดังน้ีวา วันนี้เราเค้ียวของเค้ียวชนิดนี้ๆ กินของชนิดนี้ๆ 
 พรุงน้ีเราจะเค้ียวของเค้ียวชนดินี้ๆ จักกินของกินชนิดนี้ๆ เขามีใจประกอบ 
 ดวยความโลภอยากไดของเขา ทําวันใหลวงไปดวยความโลภน้ัน ดูกรนางวสิาขา 
 โคปาลกอุโบสถเปนเชนนี้แล ดูกรนางวิสาขา โคปาลกอุโบสถท่ีบุคคลเขาจํา 
 แลวอยางนี้แล ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรอืงมาก ไมแผไพศาล 
 มาก ดูกรนางวิสาขา ก็นิคัณฐอุโบสถเปนอยางไร ดูกรนางวสิาขา มีสมณนิกาย 
 หนึ่ง มีนามวานิครนถ นิครนฐเหลานั้นชักชวนสาวกอยางนีว้า มาเถอะ พอคุณ 



 ทานจงวางทัณฑะในหมูสัตวท่ีอยูทางทิศบูรพา ในท่ีเลยรอยโยชนไป จงวาง 
 ทัณฑะในหมูสัตวท่ีอยูทางทิศปจจิมในท่ีเลยรอยโยชนไป จงวางทัณฑะในหมู 
 สัตวท่ีอยูทางทิศอุดรในท่ีเลยรอยโยชนไป จงวางทัณฑะในหมูสัตวท่ีอยูทางทิศ 
 ทักษิณในท่ีเลยรอยโยชนไป นิครนถเหลานัน้ชักชวนเพื่อเอน็ดูกรุณาสัตวบาง 
 เหลา ไมชักชวนเพื่อเอ็นดูกรณุาสัตวบางเหลา ดวยประการฉะนี้ นิครนถเหลา 
 นั้นชักชวนสาวกในวันอโุบสถเชนนั้นอยางน้ีวา มาเถอะ พอคุณ ทานจงท้ิงผา 
 เสียทุกช้ินแลวพูดอยางนี้วา เราไมเปนท่ีกังวลของใครๆ ในท่ีไหนๆ และ 
 ตัวเราก็ไมมีความกังวลในบุคคลและส่ิงของใดๆ ในท่ีไหนๆ ดังน้ี แตวา 
 มารดาและบิดาของเขารูอยูวา ผูนี้เปนบุตรของเรา แมเขาก็รูวา ทานเหลาน้ี 
 เปนมารดาบิดาของเรา อนึ่ง บุตรและภรรยาของเขาก็รูอยูวา ผูนี้เปนบิดาสามี 
 ของเรา แมเขาก็รูอยูวา ผูนี้เปนบุตรภรรยาของเรา พวกทาสและคนงานของเขา 
 รูอยูวา ทานผูนีเ้ปนนายของเรา ถึงตัวเขาก็รูวา คนเหลาน้ีเปนทาสและคนงาน 
 ของเรา เขาชักชวนในการพูดเท็จ ในสมัยท่ีควรชักชวนในคําสัตย ดวยประการ 
 ฉะนี้ เรากลาวถึงกรรมของผูนั้นเพราะมุสาวาท พอลวงราตรีนั้นไป เขายอม 
 บริโภคโภคะเหลาน้ันท่ีเจาของไมไดให เรากลาวถึงกรรมของผูนั้นเพราะ 
 อทินนาทาน ดูกรนางวิสาขา นิคัณฐอุโบสถเปนเชนนี้แล ดูกรนางวิสาขา นิคัณฐ- 
 *อุโบสถท่ีบุคคลเขาจําแลวอยางนี้ ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรืองมาก 
 ไมแผไพศาลมาก ดูกรนางวิสาขา ก็อริยอุโบสถเปนอยางไร ดูกรนางวิสาขา 
 จิตท่ีเศราหมอง ยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ก็จิตท่ีเศราหมองยอมทํา 
 ใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางไร ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมว ิ
 นัยนี้ ยอมระลกึถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค 
 นั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเสด็จ 
 ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอืน่ยิ่งกวา เปน 
 ศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม 
 เมื่อเธอหม่ันนกึถึงพระตถาคตอยู จิตยอมผองใส เกิดความปราโมทย ละเครื่อง 
 เศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนศีรษะท่ีเปอนจะทําให 
 สะอาดไดดวยความเพียร ก็ศีรษะท่ีเปอนจะทําใหสะอาดไดดวยความเพียรอยางไร 
 จะทําใหสะอาดไดเพราะอาศัยข้ีตะกรัน ดินเหนียว น้ํา และความพยายามอัน 
 เกิดแตเหตุนั้นของบุรุษ ดูกรนางวิสาขา ศีรษะท่ีเปอนยอมทําใหสะอาดไดดวย 
 ความเพียรอยางน้ีแล ฉันใด จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพยีร 
 ฉันนั้นเหมือนกัน จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางไร 
 ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ... ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกนี้เรียกวา 
 เขาจําพรหมอุโบสถ อยูรวมกับพรหม และมีจิตผองใสเพราะปรารภพรหม เกิด 
 ความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา จิตท่ีเศรา- 



 *หมองยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางนี้แล ดูกรนางวิสาขา จิตท่ี 
 เศราหมองยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียร จิตท่ีเศราหมองยอมทําใหผองแผว 
 ไดดวยความเพียรอยางไร ดกูรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึก 
 ถึงธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันบุคคลผูบรรลุจะพึงเห็น 
 เอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูพึงรู 
 เฉพาะตน เมื่อเธอหมั่นนึกถึงธรรมอยู จิตยอมผองใส เกิดความปราโมทย ละ 
 เครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนกายท่ีเปอนจะทํา 
 ใหสะอาดไดดวยความเพียร ดกูรนางวิสาขา ก็กายท่ีเปอนยอมทําใหสะอาดได 
 ดวยความเพียรอยางไร จะทําใหสะอาดไดเพราะอาศัยเชือก จุรณสําหรับอาบนํ้า 
 และความพยายามท่ีเกิดแตเหตุนั้นของบุรุษ ดูกรนางวิสาขา กายท่ีเปอนยอมทํา 
 ใหสะอาดไดดวยความเพียรอยางนี้แล ฉันใด จิตท่ีเศราหมองยอมทําใหผองแผว 
 ไดดวยความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน ... ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกน้ีเรียกวา 
 เขาจําธรรมอุโบสถอยู อยูรวมกับธรรม และมีจิตผองใสเพราะปรารภธรรม 
 เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา จิตท่ี 
 เศราหมองยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางน้ีแล ดูกรนางวิสาขา จิตท่ี 
 เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ก็จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผว 
 ไดดวยความเพียรอยางไร ดกูรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ หมั่นระลึก 
 ถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผู 
 ปฏิบัติตรงแลว เปนผูปฏิบัติเปนธรรม เปนผูปฏิบัติสมควร นี้คือคูแหงบุรุษ ๔ 
 บุรุษบุคคล ๘ นี้พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผู 
 ควรของตอนรบั เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก 
 ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา เมื่อเธอหมั่นระลึกถึงพระสงฆอยู จิตยอมผองใส เกิดความ 
 ปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนผา 
 ท่ีเปอนจะทําใหสะอาดไดดวยความเพียร ก็ผาท่ีเปอนจะทําใหสะอาดไดดวยความ 
 เพียรอยางไร จะทําใหสะอาดไดเพราะอาศัยเกลือ น้ําดาง โคมัย น้ํา กับความ 
 เพียร อันเกิดแตเหตุนั้นของบุรุษ ดูกรนางวิสาขา ผาท่ีเปอนยอมทําใหสะอาด 
 ดวยความเพียรอยางนี้แล ฉันใด จิตท่ีเศราหมองยอมทําใหผองแผวไดก็ดวย 
 ความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน ... ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกนี้เรียกวา เขาจํา 
 สังฆอุโบสถ อยูรวมกับสงฆ และมีจิตผองใสเพราะปรารภสงฆ เกิดความ 
 ปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา จิตท่ีเศราหมอง 
 ยอมทําใหผองแผวดวยความเพียรอยางน้ีแล ดูกรนางวิสาขา จิตท่ีเศราหมองจะ 
 ทําใหผองแผวไดดวยความเพยีร ก็จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความ 
 เพียรอยางไร ดกูรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงศีลของตน 
 อันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทยแกตัว ทานผูรูสรรเสริญ ไม 



 ถูกตัณหา ทิฐิลูบคลํา เปนไปเพ่ือสมาธิ เมื่อเธอหมั่นระลึกถงึศีลอยู จิตยอม 
 ผองใส เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได ดูกรนางวิสาขา 
 เปรียบเหมือนกระจกเงาท่ีมัวจะทําใหใสไดดวยความเพียร ก็กระจกเงาท่ีมัวจะทํา 
 ใหใสไดดวยความเพียรอยางไร จะทําใหใสไดเพราะอาศัยน้ํามัน เถา แปลง 
 กับความพยายามอันเกิดแตเหตุนั้นของบุรุษ ดูกรนางวิสาขา กระจกท่ีมัวจะทําให 
 ใสไดดวยความเพียรอยางน้ีแล ฉันใด จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดกด็วย 
 ความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน ก็จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความ 
 เพียรอยางไร ดกูรนางวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ระลึกถึงศีลของตน ... 
 ดูกรนางวิสาขา อริยสาวกนี้เรยีกวาเขาจําศีลอุโบสถ อยูรวมกับศีล และมีจิต 
 ผองใสเพราะปรารภศีล เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจิตเสียได 
 ดูกรนางวิสาขา จิตท่ีเศราหมอง ยอมทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางน้ีแล 
 ดูกรนางวิสาขา จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ก็จิตท่ีเศรา 
 หมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางไร ดูกรนางวสิาขา อริยสาวกใน 
 ธรรมวินยันี้ ยอมระลึกถึงเทวดาวา เทวดาพวกช้ันจาตุมหาราชิกามีอยู เทวดา 
 พวกช้ันดาวดึงสมีอยู เทวดาพวกช้ันยามามีอยู เทวดาพวกช้ันดุสิตมีอยู เทวดา 
 พวกช้ันนิมมานรดีมีอยู เทวดาพวกช้ันปรินิมมิตวสวัตตีมีอยู เทวดาพวกท่ีนับเนื่อง 
 เขาในหมูพรหมมีอยู เทวดาพวกท่ีสูงกวาน้ันข้ึนไปมีอยู เทวดาเหลาน้ันประกอบ 
 ดวยศรัทธาเชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเราก็มี 
 เทวดาเหลาน้ันประกอบดวยศีลเชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น ศีลเชนนั้น 
 แมของเราก็มี เทวดาเหลาน้ันประกอบดวยสุตะเชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดใน 
 ภพนั้น สุตะเชนนั้นแมของเราก็มี เทวดาเหลาน้ันประกอบดวยจาคะเชนใด จุติ 
 จากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น จาคะเชนนั้นแมของเราก็มี เทวดาเหลานั้นประกอบ 
 ดวยปญญาเชนใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น ปญญาเชนนั้นแมของเราก็มี 
 เมื่อเธอระลึกถงึศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของตนกับของเทวดา 
 เหลานั้นอยู จิตยอมผองใส เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจติ 
 เสียได ดูกรนางวิสาขา เปรียบเหมือนทองท่ีหมองจะทําใหสุกไดก็ดวยความเพียร 
 ทองท่ีหมองจะทําใหสุกไดดวยความเพียรอยางไร จะทําใหสุกไดเพราะอาศัยเบา 
 หลอมทอง เกลือ ยางไม คีม กับความพยายามท่ีเกิดแตเหตุนั้นของบุรุษ ดูกร 
 นางวิสาขา ทองท่ีหมองจะทําใหสุกไดดวยความเพียรอยางน้ีแล ฉันใด จิตท่ี 
 เศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน ... ดูกรนางวิสาขา 
 อริยสาวกเชนนี้เรียกวา เขาจําเทวดาอุโบสถ อยูรวมกับเทวดา มีจิตผองใสเพราะ 
 ปรารภเทวดา เกิดความปราโมทย ละเครื่องเศราหมองแหงจติเสียได ดูกรนาง 
 วิสาขา จิตท่ีเศราหมองจะทําใหผองแผวไดดวยความเพียรอยางนี้แล ดูกรนาง 
 วิสาขา พระอริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา พระอรหันตท้ังหลาย ละการ 



 ฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตราแลว มีความละอาย 
 มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยูจนตลอดชีวิต แม 
 เราก็ไดละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตราแลว มี 
 ความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู 
 ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งน้ีในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เรากช่ื็อวาไดทําตามพระ 
 อรหันตท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตท้ังหลาย 
 ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของ 
 ท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนคนขโมย เปนผูสะอาดอยูจนตลอดชีวิต แมเราก็ละ 
 การลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของท่ีเขา 
 ให ไมประพฤติตนเปนคนขโมย เปนผูสะอาดอยู ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึง่น้ีใน 
 วันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหันตท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็ 
 จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตท้ังหลาย ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย 
 ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน 
 จนตลอดชีวิต แมเราก็ไดละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย 
 ประพฤติหางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน ตลอดคืนหนึ่งกับวัน 
 หนึ่งน้ีในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหันตท้ังหลาย ท้ัง 
 อุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตท้ังหลาย ละการพูดเท็จ เวนขาด 
 จากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย พูดเปนหลักฐาน ควรเช่ือได 
 ไมพูดลวงโลกจนตลอดชีวิต แมเราก็ไดละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ 
 พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย พูดเปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพดูลวงโลก ตลอด 
 คืนหนึ่งกับวันหนึ่งน้ีในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตท้ังหลาย ละการด่ืม 
 น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท เวนขาดจากการด่ืมน้ําเมา 
 คือสุราและเมรัย อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท แมจนตลอดชีวิต แมเราก็ละ 
 การด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท เวนขาดจากการด่ืม 
 น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งน้ี 
 ในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหันตท้ังหลาย ท้ังอุโบสถ 
 ก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตท้ังหลาย ฉันหนเดียว เวนการบริโภคใน 
 ราตรี งดจากการฉันในเวลาวกิาลจนตลอดชีวิต แมเราก็บริโภคหนเดียว เวนการ 
 บริโภคในราตรี งดจากการบรโิภคในเวลาวิกาล ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งน้ีใน 
 วันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหันตท้ังหลาย ท้ังอุโบสถจัก 
 เปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตท้ังหลาย เวนขาดจากฟอนรําขับรอง การ 
 ประโคมดนตรี และการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล จากการทัดทรงประดับ 
 และตกแตงกายดวยดอกไมของหอม และเครื่องประเทืองผวิอันเปนฐานะแหง 



 การแตงตัวจนตลอดชีวิต แมเราก็เวนขาดจากการฟอนรําขับรองการประโคมดนตรี 
 และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล จากการทัดทรงประดับตกแตงรางกายดวย 
 ดอกไมของหอม และเครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัว ตลอดคืน 
 หนึ่งกับวันหนึง่น้ีในวันนี้ แมดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จักเปนอันเราเขาจําแลว พระอรหันตท้ังหลาย ละการ 
 นั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูง 
 ใหญ สําเร็จการนอนบนท่ีนอนอันตํ่า คือ บนเตียงหรอืบนเครื่องปูลาดท่ีทําดวย 
 หญาจนตลอดชีวิต แมเราก็ไดละการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เวนขาด 
 จากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ สําเร็จการนอนบนท่ีนอนอันตํ่า คือ 
 บนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดท่ีทําดวยหญา ตลอดคืนหนึ่งกับวนัหนึ่งในวันนี้ แม 
 ดวยองคอันนี้ เราก็ช่ือวาไดทําตามพระอรหันตท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จักเปนอัน 
 เราเขาจําแลว ดูกรนางวิสาขา อริยอโุบสถเปนเชนนี้แล อริยอุโบสถอันบุคคล 
 เขาจําแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ 
 แผไพศาลมาก อริยอุโบสถมีผลมากเพียงไร มอีานิสงสมากเพียงไร มีความ 
 รุงเรืองมากเพียงไร มีความแผไพศาลมากเพียงไร ดูกรนางวสิาขา เปรียบเหมือน 
 ผูใดพึงครองราชยเปนอิศราธิบดีแหงชนบทใหญ ๑๖ แควนเหลาน้ี อันสมบูรณ 
 ดวยรัตนะ ๗ ประการ คือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจตี 
 วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ 
 การครองราชยของผูนั้นยังไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหงอุโบสถท่ีประกอบดวยองค ๘ 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะราชสมบัติท่ีเปนของมนุษย เมื่อนาํเขาไปเปรียบเทียบ 
 กับสุขท่ีเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๕๐ ปซึ่งเปนของมนุษย 
 เปนคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปน 
 หนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป โดยปนั้น ๕๐๐ ปอันเปนทิพย 
 เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา ดูกรนางวิสาขา ขอนี้เปนฐานะท่ี 
 จะมีได คือ สตรีหรอืบุรุษบางคนในโลกน้ี เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ 
 แลว เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา 
 ดูกรนางวิสาขา เราหมายเอาความขอนี้แล จึงกลาววา ราชสมบัติท่ีเปนของ 
 มนุษย เมื่อจะนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดกูร 
 นางวิสาขา ๑๐๐ ป อันเปนของมนุษย เปนคืนหนึ่งกับวันหนึง่ของเทวดาช้ัน 
 ดาวดึงส โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปน 
 หนึ่งป โดยปนั้น พันปอันเปนทิพย เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันดาวดึงส 
 ดูกรนางวิสาขา ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ สตรีหรอืบุรุษบางคนในโลกน้ี 
 เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงความ 
 เปนสหายของเทวดาช้ันดาวดึงส ดูกรนางวิสาขา เราหมายเอาความขอนี้แลจึง 



 กลาววา ราชสมบัติของมนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย 
 เปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๒๐๐ ป อันเปนของมนุษย เปนคืนหนึ่งกับ 
 วันหนึ่งของเทวดาช้ันยามา โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึง่เดือน โดยเดือนนั้น 
 ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป โดยปนั้น สองพันปอันเปนทิพย เปนประมาณอายุของ 
 เทวดาช้ันมายา ดูกรนางวิสาขา ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ สตรีหรอืบุรษุ 
 บางคนในโลกนี้ เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว เมื่อแตกกายตายไป 
 พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาช้ันมายา ดูกรนางวิสาขา เราหมายเอาความ 
 ขอนี้แล จึงกลาววา ราชสมบัติอันเปนของมนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบกับ 
 สุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดูกรนางวสิาขา ๔๐๐ ป อันเปนของมนุษย 
 เปนคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึง่เดือน 
 โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป โดยปนั้น ๔,๐๐๐ ป อันเปนทิพย เปน 
 ประมาณอายุของเทวดาช้ันดุสิต ดูกรนางวิสาขา ก็ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ 
 สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกน้ี เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลว เมื่อ 
 แตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาช้ันดุสิต ดูกรนางวิสาขา 
 เราหมายเอาความขอนี้แล จึงกลาววา ราชสมบัติอันเปนของมนุษย เมื่อนําเขา 
 ไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ดูกรนางวิสาขา ๘๐๐ ป 
 อันเปนของมนุษย เปนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาช้ันนิมมานรดี โดยราตรีนั้น 
 ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป โดยปนั้น ๘,๐๐๐ ป 
 อันเปนทิพย เปนประมาณของอายุของเทวดาช้ันนิมมานรดี ดูกรนางวิสาขา 
 ก็ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ สตรีหรอืบุรุษบางคนในโลกน้ี เขาจําอุโบสถอนั 
 ประกอบดวยองค ๘ แลว เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของ 
 เทวดาช้ันนิมมานรดี ดูกรนางวิสาขา เราหมายเอาความขอนี้แล จึงกลาววา 
 ราชสมบัติอันเปนของมนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปน 
 ของเล็กนอย ดกูรนางวิสาขา ๑๖,๐๐๐ ป อันเปนของมนุษย เปนคืนหนึ่งกับ 
 วันหนึ่งของเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดี โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนหนึ่งเดือน 
 โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเปนหนึ่งป โดยปนั้น ๑๖,๐๐๐ ปอนัเปนทิพย เปน 
 ประมาณอายุของเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดี ดูกรนางวิสาขา ก็ขอนี้เปนฐานะท่ี 
 จะมีได คือ สตรีหรอืบุรุษบางคนในโลกน้ี เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ 
 แลว เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสด ี
 ดูกรนางวิสาขา เราหมายความเอาขอนี้แล จึงกลาววา ราชสมบัติอันเปนของ 
 มนุษย เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบกับสุขอันเปนทิพย เปนของเล็กนอย ฯ 
            บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงลักทรัพย ไมพึงพูดเท็จ ไมพึง 
            ดื่มน้ําเมา พึงงดเวนเมถุน อันเปนความประพฤติไม 
            ประเสริฐ ไมพึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาล ในกลางคืน 



            ไมพึงทัดทรงดอกไม ไมพึงลูบไลของหอม และพึงนอนบน 
            เตียง บนพื้น หรือบนท่ีซึ่งเขาปูลาด บัณฑิตท้ังหลาย 
            กลาวอุโบสถท่ีประกอบดวยองค ๘ นี้แลวา อันพระพทุธเจา 
            ผูถึงท่ีสุดทุกขทรงประกาศไว พระจันทร พระอาทิตย ท้ังสอง 
            ท่ีนาดู สองแสง โคจรไปท่ัวสถานท่ีประมาณเทาใด และ 
            พระจันทร พระอาทิตยนั้น กําจัดความมืด ไปในอากาศ 
            ทําใหทิศรุงโรจน สองแสงอยูในนภากาศ ท่ัวสถานท่ีมี 
            ประมาณเทาใด ทรัพย คือ แกวมุกดา แกวมณี แกว 
            ไพฑูรย ทองสิงคี และทองคํา ตลอดถึงทองชนิดท่ีเรียกวา 
            หฏกะ เทาท่ีมีอยูในสถานท่ีประมาณเทาน้ัน ยังไมถึงแมซึ่ง 
            เสี้ยวท่ี ๑๖ ของอุโบสถท่ีประกอบดวยองค ๘ และท้ังหมด 
            ยังไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ ของแสงจันทรและหมูดาว เพราะ 
            ฉะนั้นแหละ สตรีบุรุษผูมีศีล เขาจําอุโบสถประกอบดวย 
            องค ๘ ทําบุญซ่ึงมีสุขเปนกําไร เปนผูไมถูกนินทา ยอม 
            เขาถึงสัคคสถาน ฯ 
                         จบมหาวรรคท่ี ๒ 
                         ------------ 
                      รวมสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ติตถสูตร ๒. ภยสูตร ๓. เวนาคสูตร ๔. สรภสูตร 
 ๕. เกสปุตตสูตร ๖. สาฬหสูตร ๗. กถาวัตถุสูตร ๘. ติตถิยสูตร 
 ๙. มูลสูตร ๑๐. อุโบสถสูตร ฯ 
                        -------------- 
                         อานันทวรรคท่ี ๓ 
                            ฉันนสูตร 
      [๕๑๑] ๗๒. สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหาร 
 เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล 
 ฉันนปริพาชกไดไปหาทานพระอานนทยังท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท 
 ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้น 
 แลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรทานพระอานนท ทานท้ังหลาย บัญญัติ 
 การละราคะ บัญญัติการละโทสะ บัญญัติการละโมหะหรือ ทานพระอานนท 
 ตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เราบัญญัติการละราคะ บัญญัติการละโทสะ บัญญัติ 
 การละโมหะ ฯ 
      ฉ.  ดูกรทานผูมีอายุ ก็ทานท้ังหลายเห็นโทษในราคะอยางไร จึงบัญญัติ 
 การละราคะ เห็นโทษในโทสะอยางไร จึงบัญญัติการละโทสะ เห็นโทษในโมหะ 



 อยางไร จึงบัญญัติการละโมหะ ฯ 
      อา. ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลผูกําหนัด ถูกความกําหนัดครอบงํา รัดรงึ 
 จิตไว ยอมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองบาง คิดเพื่อจะเบียดเบียนผูอื่นบาง 
 คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและผูอื่นท้ังสองฝายบาง เสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไป 
 ทางจิตบาง เพื่อละราคะไดแลว ยอมไมคิดเพือ่จะเบียดเบียนตนเอง ไมคิดเพื่อ 
 จะเบียดเบียนผูอื่น ไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและผูอื่นท้ังสองฝาย ไม 
 เสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต บุคคลผูกําหนัด ถูกความกําหนัดครอบงํา 
 รัดรึงจิตไว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติ 
 ทุจริตดวยใจ เพื่อละราคะไดแลว ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย ไมประพฤติ 
 ทุจริตดวยวาจา ไมประพฤติทุจริตดวยใจ บุคคลผูกําหนัด อันความกําหนัด 
 ครอบงํา รัดรึงจิตไว ยอมไมรูแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง ยอมไมรูแม 
 ซึ่งประโยชนผูอื่นตามความเปนจริง ยอมไมรูแมซึ่งประโยชนตนและผูอื่นท้ังสอง 
 ฝายตามความเปนจริง เมื่อละราคะไดแลว ยอมรูแมซึ่งประโยชนตนตามความ 
 เปนจริง ยอมรูแมซึ่งประโยชนผูอื่นตามความเปนจริง ยอมรูแมซึ่งประโยชนตน 
 และผูอื่นตามความเปนจริง ความกําหนัดแล ทําใหเปนคนมืด ทําใหเปนคนไร 
 จักษุ ทําใหไมรูอะไร ทําปญญาใหดับ เปนไปในฝายความคับแคน ไมเปนไป 
 เพื่อนิพพาน บุคคลผูดุราย ฯลฯ บุคคลผูหลง ถูกความหลงครอบงํา รัดรงึจติ 
 ไว ยอมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองบาง คิดเพื่อจะเบียดเบียนผูอื่นบาง คิดเพื่อ 
 จะเบียดเบียนตนเองและผูอื่นท้ังสองฝายบาง เสวยทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทาง 
 จิตบาง เมื่อละโมหะไดแลว ยอมไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเอง ไมคิดเพื่อจะ 
 เบียดเบียนผูอื่น ไมคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองและผูอื่นท้ังสองฝาย ไมเสวย 
 ทุกขโทมนัสท่ีเปนไปทางจิต บุคคลผูหลง ถูกความหลงครอบงํา รัดรึงจิตไว 
 ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ยอมประพฤติทุจริตดวยวาจา ยอมประพฤติทุจริต 
 ดวยใจ เมื่อละโมหะไดแลว ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย ไมประพฤติทุจริต 
 ดวยวาจา ไมประพฤติทุจริตดวยใจ บุคคลผูหลง ถูกความหลงครอบงําจิต 
 รัดรึงจิตไว ยอมไมรูแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง ยอมไมรูแมซึ่ง 
 ประโยชนผูอื่นตามความเปนจริง ยอมไมรูแมซึ่งประโยชนตนและผูอื่นท้ังสองฝาย 
 ตามความเปนจริง เมื่อละโมหะไดแลว ยอมรูแมซึ่งประโยชนตนตามความเปน 
 จริง ยอมรูแมซึง่ประโยชนผูอืน่ตามความเปนจริง ยอมรูแมซึ่งประโยชนตนและ 
 ผูอื่นท้ังสองฝายตามความเปนจริง ไมหลงและทําใหเปนคนมืด ทําใหเปนคนไร 
 จักษุ ทําใหไมรูอะไร ทําปญญาใหดับ เปนไปในฝายความคับแคน ไมเปนไป 
 เพื่อนิพพาน ดูกรผูมีอายุ เราเห็นโทษในราคะเชนนี้แล จึงบัญญัติการละราคะ 
 เห็นโทษในโทสะเชนนี้ จึงบัญญัติการละโทสะ เห็นโทษในโมหะเชนนี้แล 
 จึงบัญญัติการละโมหะ ฯ 



      ฉ.  ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะน้ัน 
 มีหรือ ฯ 
      อา. มรรคาปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะน้ันมีอยู ฯ 
      ฉ.  ก็มรรคาปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะน้ันเปนไฉน ฯ 
      อา. อริยมรรคมีองค ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ 
 สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมา 
 สมาธิ ดูกรทานผูมีอายุ นี้แล มรรคาปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ นั้น ฯ 
      ฉ.  ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ นั้นดี 
 และสมควรเพื่อความไมประมาท ฯ 
                           อาชีวกสูตร 
      [๕๑๒] ๗๓. สมัยหน่ึง ทานพระอานนทอยูท่ีโฆสิตาราม ใกลกรุง 
 โกสัมพี ครั้งน้ันแล คฤหบดีผูเปนสาวกของอาชีวกคนหน่ึง เขาไปหาทาน 
 พระอานนทถึงท่ีอยู อภิวาทแลว นั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดถาม 
 วา ขาแตทานพระอานนท คนพวกไหนเลา ไดกลาวธรรมไวดีแลว พวกไหน 
 ปฏิบัติดีแลวในโลก พวกไหนดําเนินไปดีแลวในโลก ทานพระอานนทกลาววา 
 ดูกรคฤหบดี ถาเชนนั้นเราจักยอนถามทานในขอนี้ ทานชอบใจอยางใด ก็พึง 
 กลาวแกอยางน้ัน ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนพวกใดแสดงธรรม 
 เพื่อละราคะ แสดงธรรมเพ่ือละโทสะ แสดงธรรมเพ่ือละโมหะ คนพวกนั้น 
 กลาวธรรมดีแลวหรอืหาไม หรือวาในขอนี้ทานมีความเห็นอยางไร ฯ 
      ค.  ขาแตทานผูเจริญ คนพวกใดแสดงธรรมเพ่ือละราคะ แสดงธรรม 
 เพื่อละโทสะ แสดงธรรมเพ่ือละโมหะ คนพวกนั้นกลาวธรรมดีแลว ในขอนี้ 
 ขาพเจามีความเห็นอยางนี้ ฯ 
      อา. ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนพวกใดปฏิบัติ 
 เพื่อละราคะ ปฏิบัติเพื่อละโทสะ ปฏิบัติเพื่อละโมหะ คนพวกน้ันปฏิบัติดีแลว 
 ในโลกใชหรือไม หรือวาในขอนี้ทานมีความเห็นอยางไร ฯ 
      ค.  ขาแตทานผูเจริญ คนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะ ปฏิบัติเพื่อละ 
 โทสะ ปฏิบัติเพ่ือละโมหะ คนพวกนั้นปฏิบัติดีแลวในโลก ในขอนี้ขาพเจา 
 มีความเห็นอยางนี้ ฯ 
      อา. ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนพวกใดละ 
 ราคะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหไมมีท่ีต้ังดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไม 
 ใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวกใดละโทสะไดแลว ฯลฯ คนพวกใดละ 
 โมหะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมีท่ีต้ังดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไม 
 ใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวกนั้นดําเนินไปดีแลวในโลกใชหรือไม 
 หรือวาในขอนีท้านมีความเห็นอยางนี้ ฯ 



      ค.  ขาแตทานผูเจริญ คนพวกใดละราคะไดแลว ตัดรากขาดแลว 
 ทําใหไมมีท่ีต้ังดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
 คนพวกใดละโทสะไดแลว ฯลฯ คนพวกใดละโมหะไดแลว ตัดรากขาดแลว 
 ทําไมใหมีท่ีต้ังดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
 คนพวกนั้นดําเนินไปดีแลวในโลก ในขอนี้ขาพเจามีความเห็นอยางไร ฯ 
      อา. ดูกรคฤหบดี ขอนี้ทานไดกลาวแกแลววา คนพวกใดแสดงธรรม 
 เพื่อละราคะ แสดงธรรมเพ่ือละโทสะ แสดงธรรมเพ่ือละโมหะ คนพวกนั้น 
 กลาวธรรมดีแลว ขอนี้ทานไดกลาวแกแลววา คนพวกใดปฏิบัติเพื่อละราคะ 
 ปฏิบัติเพื่อละโทสะ ปฏิบัติเพื่อละโมหะ คนพวกนั้นปฏิบัติดีแลวในโลก ขอนี ้
 ทานไดกลาวแกแลววา คนพวกใดละราคะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมี 
 ท่ีต้ังดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวกใด 
 ละโทสะไดแลว ฯลฯ คนพวกใดละโมหะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําไมใหมี 
 ท่ีต้ังดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา คนพวกนั้น 
 ดําเนินไปดีแลวในโลก ดังน้ีแล ฯ 
      ค.  ขาแตทานผูเจริญ ขอน้ีนาอัศจรรย ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมี 
 ธรรมเทศนาจักไมช่ือวาเปนการยกยองธรรมของตนเอง และจักไมเปนการรุกราน 
 ธรรมของผูอื่น เปนธรรมเทศนาเฉพาะแตในเหตุ ทานกลาวแตเนื้อความ และ 
 มิไดนําตนเขาไป ขาแตทานพระอานนท ทานท้ังหลายแสดงธรรมเพ่ือละราคะ 
 แสดงธรรมเพ่ือละโทสะ แสดงธรรมเพ่ือละโมหะ ทานท้ังหลายกลาวธรรมดีแลว 
 ทานท้ังหลายปฏิบัติดีแลวในโลก ทานท้ังหลายละราคะไดแลว ตัดรากขาดแลว 
 ทําไมใหมีท่ีต้ังดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
 ทานท้ังหลายละโทสะไดแลว ฯลฯ ทานท้ังหลายละโมหะไดแลว ตัดรากขาดแลว 
 ทําไมใหมีท่ีต้ังดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
 ทานท้ังหลายดําเนินไปดีแลวในโลก ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก 
 ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก พระผูเปนเจาอานนทประกาศธรรม 
 โดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแก 
 ผูหลงทาง หรอืสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น 
 ขาแตทานพระอานนท ขาพเจาน้ีขอถึงพระผูมีพระภาค กับท้ังพระธรรมและพระ 
 ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูเปนเจาอานนทจงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึง 
 สรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                            สักกสูตร 
      [๕๑๓] ๗๔. สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม 
 ใกลกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกชนบท ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรง 
 เปนไข หายจากความไขไมนาน ครั้งน้ันแล เจามหานามศากยะเสด็จเขาไปเฝา 



 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจรญิ นานมาแลว ท่ี 
 ขาพระองครูท่ัวถึงธรรมท่ีพระองคทรงแสดงอยางนีว้า ญาณเกิดแกผูมีใจเปนสมาธิ 
 หาเกิดแกผูท่ีมีใจไมเปนสมาธิไม ขาแตพระองคผูเจริญ สมาธิเกิดกอน ญาณ 
 เกิดทีหลัง หรอืวาญาณเกิดกอน สมาธิเกิดทีหลัง ลําดับนั้นแล ทาน- 
 *พระอานนทไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงเปนไข หายจากความไขไมนาน 
 ก็เจามหานามศากยะน้ีทูลถามปญหาท่ีลึกซึ้งกะพระผูมีพระภาค ถากระไร เรา 
 ควรนําเอาเจามหานามศากยะหลีกไปในท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวแสดงธรรม 
 ครั้งน้ันแล ทานพระอานนท จับพระพาหาเจามหานามศากยะนําหลีกไป ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวกลาวกะเจามหานามศากยะวา ดูกรมหานามะ พระผูมี 
 พระภาคตรัสศีลท่ีเปนของพระเสขะไวก็มี ตรัสศีลท่ีเปนของพระอเสขะไวก็มี 
 ตรัสสมาธิท่ีเปนของพระเสขะไวก็มี ตรัสสมาธิท่ีเปนของพระอเสขะไวก็มี 
 ตรัสปญญาท่ีเปนของพระเสขะไวก็มี ตรัสปญญาท่ีเปนของพระอเสขะไวก็มี 
 ดูกรมหานามะ มีศีลท่ีเปนของพระเสขะเปนไฉน ดูกรมหานามะ ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรมหานามะ 
 นี้เรียกวา ศีลท่ีเปนของพระเสขะ ดูกรมหานามะ ก็สมาธิท่ีเปนของพระเสขะ 
 เปนไฉน ดูกรมหานามะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ เขา- 
 *จตุตถฌานอยู ดูกรมหานามะ นี้เรียกวาสมาธิท่ีเปนของพระเสขะ ดูกรมหานามะ 
 ก็ปญญาท่ีเปนของพระเสขะเปนไฉน ดูกรมหานามะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูชัด 
 ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดูกรมหานามะ 
 นี้เรียกวา ปญญาท่ีเปนของพระเสขะ ฯ 
      ดูกรมหานามะ พระอริยสาวกนั้นแล เปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี ้
 ถึงพรอมดวยสมาธิอยางนี้ ถึงพรอมดวยปญญาอยางนี้ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวมิุติ 
 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรมหานามะ พระผูมีพระภาคไดตรัสศีลท่ีเปนของพระ 
 เสขะไวก็มี ตรัสศีลท่ีเปนของพระอเสขะไวก็มี ตรัสสมาธิท่ีเปนของพระเสขะ 
 ไวก็มี ตรัสสมาธิท่ีเปนของพระอเสขะไวก็มี ตรัสปญญาท่ีเปนของพระเสขะไว 
 ก็มี ตรัสปญญาท่ีเปนของพระอเสขะไวก็มี ดวยประการฉะนี้แล ฯ 
                           นิคัณฐสูตร 
      [๕๑๔] ๗๕. สมัยหน่ึง ทานพระอานนทอยู ณ กุฏาคารศาลา 
 ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี ครั้งน้ันแล เจาอภัยลิจฉวีกับเจาบัณฑิตกุมารลิจฉว ี
 ไดพากันเขาไปหาทานพระอานนทยังท่ีอยู อภิวาททานพระอานนทแลว นั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวเจาอภัยลิจฉวีไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแต 
 ทานผูเจริญ นิครณฐนาฏบุตร เปนคนรูเห็นธรรมทุกอยาง ยอมปฏิญญาญาณ- 



 *ทัสสนะไวอยางไมมีสวนเหลอืวา สําหรับเราจะเดิน จะยืน จะหลับและต่ืน 
 ก็ตาม ญาณทัสสนะก็ปรากฏช่ัวกาลนิรันดร เขาบัญญัติวา กรรมเกาหมดไป 
 เพราะความเพียรเผากิเลส ฆาเหตุไดเพราะไมทํากรรมใหม ดวยประการฉะนี้ 
 จึงเปนอันวา เพราะกรรมส้ินไป ทุกขจึงหมดไป เพราะทุกขหมดไป เวทนา 
 จึงส้ินไป เพราะเวทนาส้ินไป ทุกขท้ังส้ินจึงจักเสื่อมไปโดยไมเหลือ การลวง 
 ทุกขยอมมีไดดวยความหมดจด ท่ีใหกิเลสเส่ือมไปโดยไมเหลือ ซึ่งบุคคลจะพึง 
 เห็นเองน้ี ดวยประการฉะน้ี ขาแตทานผูเจริญ ในขอนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัส 
 ไวอยางไร ทานพระอานนทตอบวา ดูกรเจาอภัย ความหมดจดท่ีทําใหกิเลส 
 เสื่อมไปโดยไมเหลือ ๓ อยางแล พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรูทรงเห็น 
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสไวชอบแลว เพื่อความหมดจดแหงสัตว 
 ท้ังหลาย เพื่อการลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความเสื่อมสูญแหงทุกขและ 
 โทมนัส เพื่อบรรลุธรรมท่ีควรรู เพื่อทํานิพพานใหแจง ความหมดจด ๓ อยาง 
 เปนไฉน คือ 
      ๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
 ท้ังหลาย เธอไมทํากรรมใหมดวย และสัมผัสถูกตองกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไป 
 โดยคิดเห็นวา ความหมดจดท่ีทําใหกิเลสเส่ือมไปโดยไมเหลอื ซึ่งผูไดบรรลจุะ 
 พึงเห็นเอง เปนของไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อัน 
 วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังน้ีดวย ฯ 
      ๒. ภิกษุนั้นแล ถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แลว สงัดจากกาม ฯลฯ 
 เขาจตุตถฌานอยู เธอไมทํากรรมใหมดวย และสัมผัสถูกตองกรรมเกาแลวทํา 
 ใหสิ้นไปโดยคิดเห็นวา ความหมดจดท่ีทําใหกิเลสเส่ือมไปโดยไมเหลอื ซึง่ผูบรรลุ 
 จะพึงเห็นเอง เปนของไมประกอบดวยกาล ควรเรยีกใหมาดู ควรนอมเขามา 
 อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังน้ีดวย ฯ 
      ๓. ภิกษุนั้นแล ถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิอยางนีแ้ลว 
 กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
 สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เธอไมทํากรรมใหมดวย 
 สัมผัสถูกตองกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปโดยคิดเห็นวา ความหมดจดท่ีทําใหกิเลส 
 เสื่อมไปโดยไมเหลือ ซึ่งผูไดบรรลุจะพึงเหน็เอง เปนของไมประกอบดวยกาล 
 ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังน้ีดวย ฯ 
      ดูกรเจาอภัย ความหมดจดท่ีทําใหกิเลสเส่ือมโดยไมเหลือ ๓ อยาง 
 นี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรูทรงเห็นเปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา ไดตรัสไวชอบแลว เพื่อความหมดจดแหงสัตวท้ังหลาย เพื่อกาว 
 ลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความเสื่อมสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อ 
 บรรลุธรรมท่ีควรรู เพือ่ทํานิพพานใหแจง เมื่อทานพระอานนทไดกลาวอยางนี้แลว 



 เจาบัณฑิตกุมารลิจฉวีไดพูดกะเจาอภัยลิจฉววีา ดูกรอภัยเพือ่นรัก ทําไมทานจึง 
 ไมช่ืนชมอนุโมทนาคําสุภาษิตของทานพระอานนทโดยความเปนคําสุภาษิตเลา เจา 
 อภัยลิจฉวีตอบวา เพื่อนรัก ไฉนเราจักไมช่ืนชมอนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน 
 พระอานนทโดยความเปนคําสุภาษิตเลา ผูใดไมช่ืนชมอนุโมทนาคําสุภาษิตของ 
 ทานพระอานนทโดยความเปนคําสุภาษิต ความคิดของผูนั้นพึงเสื่อม ฯ 
                          สมาทปกสูตร 
      [๕๑๕] ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ยังท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ทาน 
 ท้ังหลายพึงอนุเคราะหคนใดและคนเหลาใดเปนมิตร อํามาตย ญาติ หรือสาโลหิต 
 พึงสําคัญวาเปนคําท่ีควรฟง คนเหลาน้ัน อันทานท้ังหลายพึงชักชวน พึงใหต้ัง 
 อยูเสมอ พึงใหดํารงอยู ในฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ 
      ๑. พึงชักชวน พึงใหต้ังอยูเสมอ พึงใหดํารงอยูในความเล่ือมใสอยาง 
 ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 เปนพระอรหันต ... ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ฯ 
      ๒. พึงชักชวน พึงใหต้ังอยูเสมอ พึงใหดํารงอยูในความเล่ือมใสอยาง 
 ไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... อันวิญู- 
 *ชนพึงรูเฉพาะตน ฯ 
      ๓. พึงชักชวน พึงใหต้ังอยูเสมอ เพื่อใหดํารงอยูในความเล่ือมใส 
 อยางไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมพีระภาค เปนผูปฏิบัติ 
 ดีแลว ... เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นจะยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรอานนท มหาภูต ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโย- 
 *ธาตุ ๑ พึงเปนอยางอื่นได แตพระอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไม 
 หวั่นไหวในพระพุทธเจา ไมพึงเปนอยางอื่นไปไดเลย นี้ความเปนอื่นในขอนั้น 
 ขอท่ีพระอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาน้ัน 
 จักเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือเปรตวิสัย นี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกร 
 อานนท มหาภูต ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑ พึงเปน 
 อยางอื่นได แตพระอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหวใน 
 พระธรรม ไมพึงเปนอยางอื่นไปไดเลย ฯลฯ แตพระอริยสาวกผูประกอบดวย 
 ความเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหวในพระสงฆ ไมพึงเปนอยางอื่นไปไดเลย นี้ความ 
 เปนอยางอื่นในขอนั้น ขอท่ีพระอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางไมหวั่น 
 ไหว ในพระสงฆนั้น จักเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรอืเปรตวิสัย นี้ไม 
 เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรอานนท ทานท้ังหลายพึงอนุเคราะหคนใด และคนเหลา 
 ใด เปนมิตร อํามาตย ญาติหรือสาโลหิต พึงสําคัญวาเปนคําท่ีควรฟง คนเหลา 



 นั้น อันทานท้ังหลายพึงชักชวน พึงใหต้ังอยูเสมอ พึงใหดํารงอยูในฐานะ 
 ๓ ประการน้ีแล ฯ 
                            นวสูตร 
      [๕๑๖] ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้น 
 แลวไดทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา ภพ ภพ 
 ดังน้ี ภพยอมมไีดดวยเหตุเพียงไร พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร 
 อานนท ก็กรรมท่ีอํานวยผลใหในกามธาตุจักไมมีแลว กามภพพึงปรากฏบาง 
 หรือหนอ ฯ 
      อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจงึช่ือวาเปนไรนา วิญญาณช่ือวาเปน 
 พืช ตัณหาช่ือวาเปนยาง วิญญาณประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางเลวของสัตว 
 พวกท่ีมีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ ดวยประการฉะนี้ จึง 
 มีการเกิดในภพใหมตอไปอีก ดูกรอานนท ก็กรรมท่ีอํานวยผลใหในรูปธาตุ จัก 
 ไมมีแลว รูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ 
      อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจงึช่ือวาเปนไรนา วิญญาณจึงช่ือวา 
 เปนพืช ตัณหาช่ือวาเปนยาง วญิญาณประดิษฐานแลว เพราะธาตุอยางกลางของ 
 สัตวพวกท่ีมีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผกูใจ ดวยประการฉะนี้ 
 จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอกี ดูกรอานนท ก็กรรมท่ีอํานวยผลใหในอรูปธาตุจักไม 
 มีแลว อรูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ 
      อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจงึช่ือวาเปนไรนา วิญญาณช่ือวาเปน 
 พืช ตัณหาช่ือวาเปนยาง วิญญาณประดิษฐานแลวเพราะธาตุอยางประณีต ของ 
 สัตวพวกท่ีมีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผกูใจ ดวยประการ- 
 *ฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก ดูกรอานนท ภพยอมมีไดดวยเหตุดังกลาว 
 มาฉะน้ีแล ฯ 
                            ภวสูตร 
      [๕๑๗] ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
 ท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวได 
 ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา ภพ ภพ ดังน้ี 
 ภพยอมมีไดดวยเหตุเพียงไร พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท 
 ก็กรรมท่ีอํานวยผลใหในกามธาตุจักไมมีแลว กามภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ทาน 
 พระอานนททูลวา ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ 



      พ.  ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจงึช่ือวาเปนไรนา วิญญาณช่ือวาเปน 
 พืช ตัณหาช่ือวาเปนยาง เจตนา ความปรารถนาประดิษฐานแลว เพราะธาตุ 
 อยางเลวของสัตวพวกท่ีมีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ ดวย 
 ประการฉะน้ี จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอกี ดูกรอานนท ก็กรรมท่ีอํานวยผล 
 ใหในรูปธาตุจักไมมีแลว รูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ 
      อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจงึช่ือวาเปนไรนา วิญญาณช่ือวาเปน 
 พืช ตัณหาช่ือวาเปนยาง เจตนา ความปรารถนาประดิษฐานแลว เพราะธาตุ 
 อยางกลางของสัตวพวกท่ีมีอวชิชาเปนเครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ ดวย 
 ประการฉะน้ี จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอกี ดูกรอานนท ก็กรรมท่ีอํานวยผลให 
 อรูปธาตุจักไมมีแลว อรูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ ฯ 
      อา. ไมพึงปรากฏเลย พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท เหตุนี้แล กรรมจงึช่ือวาเปนไรนา วิญญาณช่ือวาเปน 
 พืช ตัณหาช่ือวาเปนยาง เจตนา ความปรารถนาประดิษฐานแลว เพราะธาตุ 
 อยางประณีตของสัตวพวกท่ีมีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ 
 ดวยประการฉะนี้ จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก ดูกรอานนท ภพยอมมีได 
 ดวยเหตุดังกลาวมาฉะน้ีแล ฯ 
                           สีลัพพตสูตร 
      [๕๑๘] ครั้งน้ันแล ทานพระอานนท ไดเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรอานนท ศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย 
 มีการบํารุงดี มีผลทุกอยางไปหรือ ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผู 
 เจริญ ในปญหาขอนี้ ไมควรแกแตแงเดียว ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท ถาเชนนั้น จงจําแนกไป ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อบุคคลน้ันเสพศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย 
 ซึ่งมีการบํารุงดี อกุศลธรรมเจริญมากยิ่งข้ึน กุศลธรรมเสื่อมไป ศีล พรต ชีวิต 
 พรหมจรรย ซึง่มีการบํารุงดี เห็นปานน้ันไมมีผล และเม่ือเขาเสพศีล พรต 
 ชีวิต พรหมจรรยซึ่งมีการบํารงุดี อกุศลธรรมเส่ือมไป กุศลธรรมเจริญมากยิ่งข้ึน 
 ศีล พรต ชีวิต พรหมจรรย ซึ่งมีการบํารุงดี เห็นปานน้ันมีผล 
      ทานพระอานนทไดกราบทูลธรรมปรยิายนี้แลว พระผูมพีระภาคทรงพอ 
 พระทัยลําดับนั้นแล ทานพระอานนทคิดวา พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา จึงลุก 
 จากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณแลวหลีกไป ลําดับนั้นแล 
 พระผูมีพระภาคพอพระอานนทหลีกไปไดไมนาน ไดรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย อานนทยังเปนพระเสขะ แตจะหาผูท่ีเสมอเธอทางปญญาไมไดงาย 



 เลย ฯ 
                            คันธสูตร 
      [๕๑๙] ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
 ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กลิ่นหอม ๓ อยางนี้ ฟุงไป 
 แตตามลมอยางเดียว ฟุงทวนลมไปไมได กลิ่นหอม ๓ อยางน้ันเปนไฉน คือ 
 กลิ่นท่ีราก ๑ กลิ่นท่ีแกน ๑ กลิ่นท่ีดอก ๑ กลิ่นหอม ๓ อยางน้ีแลฟุงไปแตตาม 
 ลมอยางเดียว ฟุงทวนลมไปไมได พระเจาขา กลิ่นหอมชนิดท่ีฟุงไปตามลมก็ 
 ได ฟุงทวนลมไปก็ได ฟุงไปท้ังตามลมและทวนลมก็ได ยังจะมีอยูหรอื พระผู- 
 *มีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท กลิ่นหอมท่ีฟุงไปตามลมก็ได ฟุงไปทวนลม 
 ก็ได ฟุงท้ังไปตามลมและทวนลมก็ได มีอยู ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ กลิ่นหอมท่ีฟุงไปตามลมก็ได ฟุงไปทวนลม 
 ก็ได ฟุงไปท้ังตามลมและทวนลมก็ได เปนไฉน ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท สตรีหรือบุรุษในบานหรือนิคมใดในโลกน้ี ถึงพระ- 
 *พุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจาก 
 การฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาด 
 จากการพูดเท็จ เวนขาดจากการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอนัเปนท่ีต้ังแหง 
 ความประมาท เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม มใีจปราศจากความตระหน่ีอันเปน 
 มลทิน มีไทยธรรมเครือ่งบริจาคอันปลอยแลว มีมืออันชุม ยนิดีในการเสียสละ 
 ควรแกการขอ ยินดีในทานและการแจกจายทาน อยูครองเรือน สมณพราหมณ 
 ทุกทิศยอมกลาวสรรเสริญคุณของเขาวา สตรีหรือบุรุษในบานหรือนิคมแหงโนน ถึง 
 พระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจาก 
 การฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาด 
 จากการพูดเท็จ เวนขาดจากการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอนัเปนท่ีต้ังแหงความ 
 ประมาท เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากความตระหน่ีอันเปนมลทิน 
 มีไทยธรรมเครื่องบรจิาคอันปลอยแลว มีมอือันชุม ยินดีในการเสียสละ ควรแก 
 การขอ ยินดีในทานและการแจกจายทาน อยูครองเรือน แมเทวดาท้ังหลายก็กลาว 
 สรรเสริญคุณของเขาวา สตรีหรือบุรุษในบานหรือนิคมแหงโนน ถึงพระพุทธเจาเปน 
 สรณะ ฯลฯ ควรแกการขอ ยนิดีในทานและการแจกจายทาน ดูกรอานนท กลิ่นหอม 
 นี้นั้นแล ฟุงไปตามลมก็ได ฟุงไปทวนลมก็ได ฟุงไปท้ังตามลมและทวนลม 
 ก็ได ฯ 
            กลิ่นดอกไมฟุงทวนลมไปไมได กลิ่นจันทน กลิ่นกฤษณา 
            หรือกลิ่นกระลําพัก ก็ฟุงทวนลมไปไมได สวนกลิ่นสัตบุรุษ 
            ฟุงทวนลมไปได เพราะสัตบุรุษฟุงไปทุกทิศ ฯ 



                            จูฬนีสูตร 
      [๕๒๐] ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้น 
 แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับฟง 
 มาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดูกรอานนท สาวกของพระสิขีสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาซ่ึงมีนามวา อภภิู ยืนอยูในพรหมโลก ใหพันแหงโลกธาตุรูแจงได 
 ดวยเสียง พระเจาขา สวนพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรง 
 สามารถท่ีจะทําโลกธาตุเทาไรใหรูแจงไดดวยพระสุรเสียง พระผูมีพระภาคตรัส 
 ตอบวา ดูกรอานนท นั้นสาวก สวนพระตถาคตนับไมถวน ฯ 
      ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาคเปนครั้งท่ี ๒ วา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขาพระองคไดสดับรับฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา 
 ดูกรอานนท สาวกของพระสขีิสัมมาสัมพุทธเจาซ่ึงมีนามวา อภิภู ยืนอยูใน 
 พรหมโลก ทําใหพนแหงโลกธาตุรูแจงไดดวยเสียง พระเจาขา สวนพระผูมี- 
 *พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรงสามารถท่ีจะทําโลกธาตุเทาไรใหรู 
 แจงไดดวยพระสุรเสียง ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท นั้นเปนสาวก สวนพระตถาคตนับไมถวน 
      ทานพระอานนท ไดทูลถามพระผูมีพระภาคแมเปนครั้งท่ี ๓ วา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขาพระองคไดสดับรับฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา 
 ดูกรอานนท สาวกของพระสขีิสัมมาสัมพุทธเจาซ่ึงมีนามวา อภิภู ยืนอยูใน 
 พรหมโลก ทําใหพันแหงโลกธาตุรูแจงไดดวยเสียง พระเจาขา สวนพระผูมีพระภาค 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรงสามารถท่ีจะทําโลกธาตุเทาไรใหรูแจงไดดวย 
 พระสุรเสียง ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท นั้นเปนสาวก สวนพระตถาคตนับไมถวน 
      ทานพระอานนท ไดทูลถามพระผูมีพระภาคแมเปนครั้งท่ี ๓ วา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขาพระองคไดสดับรับฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดูกร 
 อานนท สาวกของพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจาซ่ึงมีนามวา อภภิู ยืนอยูในพรหมโลก 
 ทําใหพันโลกธาตุรูแจงไดดวยเสียง พระเจาขา สวนพระผูมีพระภาคอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจาเลา ทรงสามารถท่ีจะทําโลกธาตุเทาไรใหรูแจงไดดวยพระ- 
 *สุรเสียง ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท เธอไดฟงเรื่องพันโลกธาตุ เพียงเล็กนอย ฯ 
      อา. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาแตพระสุคต บัดนี้เปนกาลเวลาแหง 
 เทศนาท่ีพระองคจะพึงตรัส ภิกษุท้ังหลายไดสดับธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาค 
 แลว จักทรงจําไว ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว 



 ทานพระอานนททูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร 
 อานนท จักรวาลหน่ึงมีกําหนดเทากับโอกาสท่ีพระจันทรพระอาทิตยโคจร ท่ัวทิศ 
 สวางไสวรุงโรจน โลกมีอยูพนัจักรวาลกอน ในโลกพันจักรวาลน้ัน มีพระจนัทร 
 พันดวง มีอาทิตยพันดวง มีขุนเขาสิเนรุพันหนึ่ง มีชมพูทวีปพันหนึ่ง มี 
 อปรโคยานทวีปพันหนึ่ง มีอุตตรกุรุทวีปพันหนึ่ง มีปุพพวิเทหทวีปพันหนึ่ง มี 
 มหาสมุทรสี่พัน มีทาวมหาราชส่ีพัน มีเทวโลกช้ันจาตุมหาราชิกาพันหนึ่ง มี 
 เทวโลกช้ันดาวดึงสพันหนึ่ง มีเทวโลกช้ันยามาพันหนึ่ง มีเทวโลกช้ันดุสิตพัน 
 หนึ่ง มีเทวโลกช้ันนิมมานรดีพันหนึ่ง มีเทวโลกช้ันปรนิมมิตวสวัสตีพันหนึ่ง มี 
 พรหมโลกพันหน่ึง ดูกรอานนท นี้เรียกวาโลกธาตุอยางเลก็มีพันจักรวาล โลก 
 คูณโดยสวนพันแหงโลกธาตุอยางเล็ก ซึ่งมีพันจักรวาลน้ัน นี้เรียกวาโลกธาตุ 
 อยางกลางมีลานจักรวาล โลกคูณโดยสวนพันแหงโลกธาตุ อยางกลางมีลาน 
 จักรวาลน้ัน นี้เรียกวาโลกธาตุอยางใหญประมาณแสนโกฏิจักรวาล ดูกรอานนท 
 ตถาคตมุงหมายอยู พึงทําโลกธาตุอยางใหญประมาณแสนโกฏิจักรวาลใหรูแจงได 
 ดวยเสียง หรือทําใหรูแจงไดเทาท่ีมุงหมาย ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคพึงทําโลกธาตุอยางใหญ 
 ประมาณแสนโกฏิจักรวาล ใหรูแจงดวยพระสุรเสียง หรอืทําใหรูแจงไดเทาท่ี 
 พระองคทรงมุงหมายอยางไร ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท พระตถาคตในโลกน้ี พึงแผรัศมีไปท่ัวโลกธาตุอยาง 
 ใหญประมาณแสนโกฏิจักรวาล เมื่อใด หมูสัตวพึงจําแสงสวางนั้นได เมื่อนั้น 
 พระตถาคตพึงเปลงพระสุรเสยีงใหสัตวเหลานั้นไดยิน พระตถาคตพึงทําใหโลกธาต ุ
 อยางใหญประมาณแสนโกฏิจักรวาลใหรูแจงไดดวยพระสุรเสียง หรอืพึงทําใหรู 
 แจงไดเทาท่ีพระองคทรงมุงหมาย ดวยอาการเชนนี้แล ฯ 
      เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสดังน้ีแลว ทานพระอานนท ไดกราบทูลวา เปน 
 ลาภของขาพระองคหนอ ขาพระองคไดดีแลวหนอท่ีขาพระองคมีพระศาสดาผูมีฤทธ์ิ 
 มีอานุภาพมากอยางนี้ เมื่อทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว ทานพระอุทายีได 
 กลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ในขอนี้ทานจะไดประโยชนอะไร ถา 
 ศาสดาของทานมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมากอยางนี ้เมื่อทานพระอุทายีกลาวอยางน้ี พระผูมี- 
 *พระภาคไดตรัสกะทานพระอุทายีวา ดูกรอทุายี เธออยาไดกลาวอยางนี้ ถาอานนท 
 ยังไมหมดราคะเชนนี้ พึงทํากาละไป เธอพึงเปนเจาแหงเทวดาในหมูเทวดา ๗ ครั้ง 
 พึงเปนเจาจักพรรดิในชมพูทวีปนี้แหละ ๗ ครั้ง เพราะจิตท่ีเลื่อมใสน้ัน ดูกรอุทาย ี
 ก็แตวาอานนทจักปรินิพพานในอัตภาพนี้เอง ฯ 
                        จบอานันทวรรคท่ี ๓ 
                       --------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 



      ๑. ฉันนสูตร ๒. อาชีวกสูตร ๓. สักกสูตร ๔. นิคัณฐสูตร 
 ๕. สมาทปกสูตร ๖. นวสูตร ๗. ภวสูตร ๘. สีลัพพตสูตร ๙. คันธสูตร 
 ๑๐. จูฬนีสูตร ฯ 
                       ---------------- 
                          สมณวรรคท่ี ๕ 
                            สมณสูตร 
      [๕๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กิจของสมณะท่ีสมณะควรทํา ๓ อยางนี ้
 ๓ อยางเปนไฉน คือการสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตตสิกขา ๑ 
 การสมาทานอธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ ทานท้ังหลาย 
 พึงศึกษาอยางนี้วา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิศีลสิกขา เรา 
 จักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมีความพอใจอยาง 
 แรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายพึงศึกษา 
 เชนนี้แล ฯ 
                           คัทรภสูตร 
      [๕๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาติดตามไปเบ้ืองหลงัฝูงโค มันรอง 
 วา แมเราก็เปนโค แตสี เสียงและรอยเทาของมันหาเหมือนของโคไม มัน 
 เปนแตเดินตามหลังฝูงโครองวา แมเราก็เปนโคๆ ดังน้ีเทาน้ัน แมฉันใด ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี ฉนันั้นเหมือนกันแล ติดตามไปเบ้ือง 
 หลังภิกษุสงฆรองประกาศวา แมเราก็เปนภิกษุๆ แตความพอใจในการสมาทาน 
 อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขาของเรา หาเหมือนของภิกษุ 
 ท้ังหลายไม เขาเปนแตติดตามไปเบ้ืองหลังภกิษุสงฆรองประกาศวา แมเราก็เปน 
 ภิกษุๆ ดังน้ีเทาน้ัน เพราะฉะนั้นแหละ ภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายพึงศึกษา 
 วา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีความ 
 พอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลา 
 ในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายพึงศึกษาเชนนี้แล ฯ 
                           เขตตสูตร 
      [๕๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กิจท่ีควรทําแตแรกของคฤหบดีชาวนา 
 ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ คฤหบดีชาวนาในโลกนี้ กอนอื่นจะตองไถ 
 คราดนาใหดีกอน แลวก็เพาะพืชลงไปตามกาล ครั้นแลวก็ไขเอาน้ําเขาบาง 
 ระบายเอาออกเสียบางตามสมัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย กิจท่ีควรทําแตแรกของคฤหบดี 
 ชาวนา ๓ อยางนี้แล ฉันใด กิจท่ีควรทํากอนของภิกษุ ๓ อยางนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ๓ อยางเปนไฉน คือ การสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตตสิกขา ๑ 
 การสมาทานอธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กิจท่ีควรทํากอนของภิกษุ ๓ 
 อยางนี้แล เพราะฉะนั้นแหละ ทานท้ังหลายพึงศึกษาเชนนี้วา เราจักมีความพอใจ 



 อยางแรงกลาในการสมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการ 
 สมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานอธิปญญา- 
 *สิกขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายพึงศึกษาเชนนี้แล ฯ 
                          วัชชีปุตตสูตร 
      [๕๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา 
 ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี ครั้งน้ันแล ภิกษุวัชชีบุตรรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ครั้นแลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ สิกขาบท ๑๕๐ ถวนน้ี ยอมมาสูอุเทศ 
 ทุกกึ่งเดือน ขาพระองคไมสามารถท่ีจะศึกษาในสิกขาบทน้ี 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 เมื่อทานน้ัน 
 ศึกษาอธิศีลสิกขาอยูก็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาอยูก็ดี ศึกษาอธิปญญาสิกขาอยูก็ดี 
 จักละราคะ โทสะ โมหะ เสียได เพราะละราคะ โทสะ โมหะ เสียได 
 ทานน้ันจักไมกระทํากรรมเปนอกุศล จักไมเสพกรรมท่ีเปนบาป ครั้นสมัยตอมา 
 ภิกษุนั้นศึกษาแลวท้ังอธิศีลสิกขา ท้ังอธิจิตตสิกขา ท้ังอธิปญญาสิกขา เมื่อภิกษุ 
 นั้นศึกษาอธิศีลสิกขาก็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี ศึกษาอธิปญญาสิกขาก็ดี ละราคะ 
 โทสะ โมหะ ไดแลว เพราะละราคะ โทสะ โมหะ เสียได เธอมิไดทํากรรม 
 ท่ีเปนอกุศล มิไดเสพกรรมท่ีเปนบาป ฯ 
                          เสขสูตรท่ี ๑ 
      [๕๒๕] ครั้งน้ัน ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถามวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา เสขะๆ ดังน้ี ดวยเหตุมีประมาณเทาไร 
 หนอ บุคคลจึงช่ือวาเปนเสขะ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ท่ีเรียก 
 ช่ือวาเสขะ ดวยเหตุวายังตองศึกษา ศึกษาอะไร ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตต- 
 *สิกขา และศึกษาอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุ ท่ีเรียกช่ือวาเสขะ ดวยเหตุวายัง 
 ตองศึกษาแล ฯ 
            สําหรับพระเสขะผูศึกษาอยู ปฏิบัติตามทางตรง เกิดญาณใน 
            ความส้ินไปกอน แตนั้น คือ แตมรรคญาณท่ี ๔ อรหัตผล 
            จึงเกิดในลําดับตอไป ตอจากนั้น ทานผูพนดวยอรหตัผล 



            ผูคงท่ี มีญาณเกิดข้ึนในความส้ินภวสังโยชนวา วิมุตติของเรา 
            ไมกําเริบ ดังน้ี ฯ 
                          เสขสูตรท่ี ๒ 
      [๕๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถวนน้ี มาสูอุเทศ 
 ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรท้ังหลายผูปรารถนาประโยชนศึกษากันอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สิกขา ๓ นี้ ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยท้ังหมด สิกขา ๓ นั้นเปนไฉน คือ 
 อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ 
 นี้แล  ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยท้ังหมด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําพอประมาณในสมาธิ เปนผูทํา 
 พอประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง 
 ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะลวงสิกขาบทน้ี 
 แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย 
 เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และเปนผูมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลาน้ัน สมาทานศึกษาอยู 
 ในสิกขาบทท้ังหลาย เธอเปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป 
 เปนผูมีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําพอประมาณ 
 ในสมาธิ เปนผูทําพอประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง 
 ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคน 
 อาภัพเพราะลวงสิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย 
 สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลาน้ัน 
 สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เธอเปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ 
 หมดสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง จะมายังโลกนีอ้ีกคราวเดียว 
 เทาน้ัน แลวจักทําท่ีสุดทุกขได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู 
 ทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําพอประมาณในปญญา 
 เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะลวงสิกขาบทนี้ แตสิกขาบทเหลาใด 
 เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และ 
 มีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหลาน้ัน สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เธอเปน 
 ผูผุดข้ึนเกิด จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนัน้เปนธรรมดา เพราะ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดสิ้นไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําใหบริบูรณใน 
 ปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะลวงสิกขาบทน้ี แตวาสิกขาบท 
 เหลาใด เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีล 



 ยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลาน้ัน สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 
 เธอทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
 สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 ทําไดเพียงบางสวน ยอมใหสําเร็จบางสวน ผูทําใหบริบูรณ ยอมใหสําเร็จได 
 บริบูรณอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวสิกขาบทท้ังหลายวา ไมเปน 
 หมันเลย ฯ 
                          เสขสูตรท่ี ๓ 
      [๕๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถวนน้ี ยอมมาสูอุเทศ 
 ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรท้ังหลายผูปรารถนาประโยชนศึกษากันอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สิกขา ๓ นี้ ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยท้ังหมด สิกขา ๓ เปนไฉน คือ 
 อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ 
 นี้แล ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยท้ังหมด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรม- 
 *วินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําพอประมาณในสมาธิ เปนผูทําพอประมาณ 
 ในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้ 
 แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอ 
 เปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหลาน้ัน สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
 ท้ังหลาย เธอเปนพระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป 
 ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยอยางมากเจ็ดครั้ง แลวจักทําท่ีสุดแหงทุกขได 
 เธอเปนพระโกลังโกละโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป ทองเท่ียวไปสู 
 ๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แลวจกัทําท่ีสุดแหงทุกขได เธอเปนพระเอกพิชีโสดาบัน 
 เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป มาเกิดยังภพนี้ภพเดียวเทาน้ันแลว จักทําท่ีสุด 
 แหงทุกขได เธอเปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป และเพราะ 
 ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง มาสูโลกนี้อีกครั้งเดียว แลวจกัทําท่ีสุดแหง 
 ทุกขได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล 
 เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําพอประมาณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบท 
 เล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาว 
 ความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบ้ืองตน 
 แหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคง 
 ในสิกขาบทเหลาน้ัน สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เพราะโอรัมภาคิย- 
 *สังโยชน ๕ หมดสิ้นไป เธอเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปน 
 พระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เปน 
 พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําใหบริบูรณ 



 ในสมาธิ เปนผูทําใหบริบูรณในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอม 
 ออกจากอาบัติบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพ 
 เพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้ แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย 
 สมควรแกพรหมจรรย เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลาน้ัน 
 สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เธอทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ 
 อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุน 
 เขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูทําไดเพียงบางสวน ยอมใหสําเร็จไดบางสวน 
 ผูทําใหบริบูรณ ยอมใหสําเร็จไดบริบูรณอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาว 
 สิกขาบทท้ังหลายวา ไมเปนหมันเลย ฯ 
                          เสขสูตรท่ี ๔ 
      [๕๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถวนน้ี ยอมมาสูอุเทศ 
 ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรผูปรารถนาประโยชนพากันศึกษาอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สิกขา ๓ นี้ ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยท้ังหมด สิกขา ๓ เปนไฉน คือ 
 อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ 
 นี้แล ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยูดวยท้ังหมด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เปนผูทําใหบริบูรณในศีล เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ เปนผูทําใหบริบูรณ 
 ในปญญา เธอยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ยอมออกจากอาบัติบาง ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะไมมีใครกลาวความเปนคนอาภัพเพราะเหตุลวงสิกขาบทนี้ 
 แตวาสิกขาบทเหลาใด เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย สมควรแกพรหมจรรย 
 เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหลาน้ัน สมาทานศึกษาอยูใน 
 สิกขาบทท้ังหลาย เธอทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ก็หรอืวา 
 เมื่อยังไมถึง ยงัไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินพิพายี 
 เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดสิ้นไป ก็หรือวาเม่ือยังไมถึง ยังไมแทงตลอด 
 วิมุตตินั้น เธอเปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินพิพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ 
 หมดสิ้นไป ก็หรือวาเม่ือยงัไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระอนาคามี 
 ผูอสังขารปรินพิพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดสิ้นไป ก็หรือวาเม่ือยัง 
 ไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินัน้ เธอเปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เพราะ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมดสิ้นไป ก็หรือวาเม่ือยังไมถึง ยงัไมแทงตลอดวิมุตตินั้น 
 เธอเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ หมด 
 สิ้นไป ก็หรือวาเม่ือยังไมถึง ยงัไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระสกทาคามี 
 เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง มา 
 สูโลกนี้อีกคราวเดียวเทาน้ัน แลวจักทําท่ีสุดแหงทุกขได ก็หรือวาเม่ือยังไมถึง 
 ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระเอกพิชีโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมด 



 สิ้นไป มาบังเกิดยังภพมนุษยนีค้รั้งเดียวเทาน้ัน แลวจักทําท่ีสุดแหงทุกขได ก็ 
 หรือวาเม่ือยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปนพระโกลังโกละโสดาบัน 
 เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป ยังทองเท่ียวไปสู ๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แลว 
 จะทําท่ีสุดแหงทุกขได ก็หรือวาเม่ือยังไมถึง ยังไมแทงตลอดวิมุตตินั้น เธอเปน 
 พระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ หมดสิ้นไป ยังทองเท่ียวไปใน 
 เทวดาและมนุษยอยางมากเพียง ๗ ครั้ง แลวจะทําท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุทําไดเพียงบางสวน ยอมใหสําเรจ็ไดเพียง 
 บางสวน ผูทําใหบริบูรณ ยอมใหสําเร็จไดบริบูรณอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เรากลาวสิกขาบทท้ังหลายวา ไมเปนหมันเลย ฯ 
                          สิกขาสูตรท่ี ๑ 
      [๕๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ นี้ ๓ เปนไฉน คือ อธิศีล- 
 *สิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อธิศีลสิกขา 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินยันี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทาน 
 ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอธิศีลสิกขา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัด 
 จากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอธิจิตตสิกขา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิปญญาสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ 
 ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ นี้แล ฯ 
                          สิกขาสูตรท่ี ๒ 
      [๕๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ นี้ ๓ เปนไฉน คือ อธิศีล- 
 *สิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อธิศีลสิกขา 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินยันี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทาน 
 ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอธิศีลสิกขา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัด 
 จากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอธิจิตตสิกขา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิปญญาสิกขาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ 
 ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
 สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา 
 อธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ นี้แล ฯ 
            ภิกษุผูมีความเพียร มีเรีย่วแรง มีปญญา เพงพินิจ มีสติ 
            คุมครองอินทรีย พึงครอบงําท่ัวทุกทิศ ดวยอัปปมาณสมาธิ 
            ประพฤติท้ังอธิศีล อธิจิต และอธิปญญา เมื่อกอนฉันใด 
            ภายหลังก็ฉันนั้น ภายหลังฉันใด เมื่อกอนก็ฉันนั้น เบ้ืองตํ่า 



            ฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนั้น เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองตํ่าก็ฉันนั้น 
            ในกลางวันฉันใด ในกลางคืนก็ฉันนั้น ในกลางคืนฉันใด 
            ในกลางวันก็ฉันนั้น ภกิษุเชนนั้น บัณฑิตกลาววา เปน 
            นักศึกษา เปนนักปฏิบัติ และเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 
            ดี ภิกษุเชนนั้น บัณฑิตกลาววา เปนผูตรัสรูชอบ เปน 
            นักปราชญ เปนผูถึงท่ีสุดของการปฏิบัติในโลก ทานผู 
            ประกอบดวยวิมุตติอันเปนท่ีสิ้นตัณหา ยอมมีจิตหลุดพนจาก 
            สังขารธรรม เพราะวญิญาณดับสนิท เหมือนความดับของ 
            ประทีป ฉะนั้น ฯ 
                           ปงกธาสูตร 
      [๕๓๑] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอม 
 ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงนิคมแหงชาวโกศลช่ือปงกธา ไดยินวาสมัยนั้น 
 พระองคประทับอยู ณ นิคมแหงชาวโกศลช่ือปงกธา ก็โดยสมัยน้ันแล ภิกษุช่ือ 
 กัสสปโคตร เปนเจาอาวาสอยู ณ ปงกธานิคม ไดยินวา ณ ท่ีนั้น พระผูมี- 
 *พระภาคทรงยังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง 
 ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท ครั้งน้ันแล เมื่อพระผูมีพระภาคทรงยัง 
 ภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอนั 
 ปฏิสังยุตดวยสิกขาบทอยู ภิกษุกัสสปโคตรไดเกิดความขัดใจไมแชมช่ืนวา สมณะ 
 นี้ขัดเกลายิ่งนัก ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปงกธานิคมตามควร 
 แกอภิรมยแลว เสด็จจาริกกลบัไปทางพระนครราชคฤห เมื่อเสด็จจาริกไปโดย 
 ลําดับ ไดเสด็จถึงพระนครราชคฤหแลว ไดยินวา สมัยน้ัน พระผูมีพระภาค 
 ประทับอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห ครั้งน้ันแล ภิกษุกัสสปโคตร 
 เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไดไมนาน ไดเกิดความรําคาญ เดือดรอนวา 
 เราผูเกิดความขัดใจ ไมแชมช่ืนวา สมณะนี้ขัดเกลายิ่งนัก ในเม่ือพระผูมีพระภาค 
 ทรงยังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรม-ี 
 *ถกาอันปฏิสังยุตดวยสิกขา ช่ือวาเปนอันหมดลาภ ไมมีลาภ ไดช่ัว ไมไดดี 
 แลวหนอ ถากระไร เราควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงท่ีประทับ แลวพึง 
 แสดงโทษโดยความเปนโทษในสํานักของพระผูมีพระภาคเถิด ลําดับนั้นแล ภิกษุ 
 กัสสปโคตรเก็บงําเสนาสนะ ถือบาตรและจีวร หลีกไปทางพระนครราชคฤห 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤหโดย 
 ลําดับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งลง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวโกศล 
 ช่ือปงกธา ไดยินวา ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง 
 ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมกีถา อันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท 



 พระเจาขา ขณะท่ีพระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
 ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบทอยู ขาพระองค 
 นั้นไดเกิดขัดใจไมแชมช่ืนวา สมณะนี้ขัดเกลายิ่งนัก ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาค 
 ประทับอยู ณ ปงกธานิคมตามควรแกอภริมย เสด็จจาริกกลบัไปทางพระนคร- 
 *ราชคฤห พระเจาขา ขาพระองคนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน 
 ไดเกิดความรําคาญ เดือดรอนวา เราผูเกิดความขัดใจไมแชมช่ืนวา สมณะนี้ 
 ขัดเกลายิ่งนัก ในเม่ือพระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
 ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท ช่ือวาเปนอันหมด 
 ลาภ ไมมีลาภ ไดช่ัว ไมไดดีแลวหนอ อยากระน้ันเลย เราควรเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวพึงแสดงโทษโดยความเปนโทษ ในสํานักของ 
 พระผูมีพระภาค พระเจาขา โทษไดถึงตัวขาพระองคผูเปนคนโงเขลา งมงาย ไม 
 ฉลาด ขาพระองคไดเกิดความขัดใจไมแชมช่ืนวา สมณะนี้ขัดเกลายิ่งนัก ใน 
 เมื่อพระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ 
 ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาค 
 ไดโปรดทรงรบัโทษของขาพระองคนั้น โดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมระวัง 
 ตอไปเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา เอาละ กัสสปะ โทษไดถึงตัวเธอผูเปนคน 
 โงเขลา งมงาย ไมฉลาด เธอใดไดเกิดความขัดใจไมแชมช่ืนวา สมณะนี้ขัด- 
 *เกลายิ่งนัก ในเม่ือเรายังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ 
 ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตดวยสิกขาบท ก็เพราะเหตุท่ีเธอน้ันเห็นโทษ 
 แลวทําคืนตามธรรม ฉะนั้น เราก็รับโทษอันนั้นของเธอ ดูกรกัสสปะ ก็การท่ี 
 บุคคลเห็นโทษโดยความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไปนี้ 
 เปนการเจริญในอริยวินัย ดูกรกัสสปะ ถาภิกษุปูนเถระเปนผูไมใครตอการศึกษา 
 ไมสรรเสริญการสมาทานการศึกษา เธอยอมจะไมชักชวนภิกษุอื่นๆ ท่ีไมใครตอ 
 การศึกษาในการศึกษา และไมแสดงคุณท่ีมีจริงเปนจรงิของภิกษุรูปอื่นๆ ท่ีใคร 
 ตอการศึกษาตามกาล ดูกรกัสสปะ ภิกษุปูนเถระเห็นปานดังนี้ เราไมสรรเสริญ 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภกิษุอื่นๆ จะพึงคบหาเธอโดยเห็นวา พระศาสดา 
 สรรเสริญเขา ภิกษุพวกท่ีคบหาภิกษุนั้น พึงถือเอาภิกษุนั้นเปนแบบอยาง ขอนั้น 
 พึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเธอท้ังหลาย สิ้นกาลนาน ดูกรกัสสปะ 
 เพราะเหตุดังกลาวมาน้ี เราจึงไมสรรเสริญภกิษุปูนเถระเห็นปานดังนี้ ดูกรกัสสปะ 
 ถาภิกษุปูนกลาง ฯลฯ ถาภิกษุใหมเปนผูไมใครตอการศึกษา ไมสรรเสริญการ 
 สมาทานการศึกษา เธอยอมจะไมชักชวนภิกษุอื่นๆ ท่ีไมใครตอการศึกษาในการ 
 ศึกษาและไมแสดงคุณท่ีเปนจริงมีจริงของภิกษุอื่นๆ ท่ีใครตอการศึกษาตามกาล 
 ดูกรกัสสปะ ภิกษุใหมเห็นปานดั่งน้ี เราไมสรรเสริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
 ภิกษุอื่นๆ จะพึงคบหาเธอโดยเห็นวาพระศาสดาสรรเสริญเขา ภิกษุท่ีคบหาภิกษุนั้น 



 พึงถือภิกษุนั้นเปนแบบอยาง ขอนั้นพึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน เพื่อทุกขแกเธอ 
 ท้ังหลายส้ินกาลนาน ดูกรกัสสปะ เพราะเหตุดังกลาวมาน้ี เราจึงไมสรรเสรญิภิกษุ 
 ใหมเห็นปานนั้น ดูกรกัสสปะ ถาภิกษุปูนเถระ ฯลฯ ถาภิกษุปูนกลาง ฯลฯ 
 ถาภิกษุใหม เปนผูใครตอการศึกษา สรรเสริญการสมาทานการศึกษา เธอยอมจะ 
 ชักชวนภิกษุอืน่ๆ ท่ีไมใครตอการศึกษา และแสดงคุณท่ีมีจริงเปนจริงของภิกษุ 
 อื่นๆ ท่ีใครตอการศึกษาตามกาล ดูกรกัสสปะ ภิกษุใหมเห็นปานด่ังนี้ เรา 
 สรรเสริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุอืน่ๆ จะพึงคบหาเธอโดยเห็นวา 
 พระศาสดาสรรเสริญเขา ภิกษุพวกท่ีคบหาภิกษุนั้นพึงถือเอาภิกษุนั้นเปนแบบอยาง 
 ขอนั้นพึงเปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อความสุขแกเธอท้ังหลาย สิ้นกาลนาน ดูกร- 
 *กัสสปะ เพราะเหตุดังกลาวมาน้ี เราจึงสรรเสริญภิกษุใหมเห็นปานดังนี้ ฯ 
                         จบสมณวรรคท่ี ๔ 
                        ------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สมณสูตร ๒. คัทรภสูตร ๓. เขตตสูตร ๔. วัชชีปุตตสูตร 
 ๕. เสขสูตรท่ี ๑ ๖. เสขสูตรท่ี ๒ ๗. เสขสูตรท่ี ๓ ๘. สิกขาสูตรท่ี ๑ 
 ๙. สิกขาสูตรท่ี ๒ ๑๐. ปงกธาสูตร ฯ 
                        ------------- 
                         โลณผลวรรคที่ ๕ 
                          ปจจายิกสูตร 
      [๕๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กิจท่ีควรรีบดวนทําของคฤหบดีชาวนา ๓ 
 อยางเหลานี้ ๓ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย คฤหบดีชาวนาในโลกน้ี 
 ตองรีบเรงไถนาใหดี คราดนาใหเรียบรอย ครัน้แลวตองรีบเรงเพาะพืชลงไป 
 ครั้นแลวรีบเรงไขเอานํ้าเขาบาง ระบายเอานํ้าออกเสียบาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย กิจ 
 ท่ีควรรีบดวนทําของคฤหบดีชาวนา ๓ อยางน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย คฤหบดีชาว- 
 *นาน้ัน ไมมีฤทธ์ิหรืออานภุาพบรรดาลวา ขาวเปลือกของเราจงเกิดในวันนี้ พรุงน้ี 
 จงมีทอง ปะรืนนี้จงหุงได ดูกรภิกษุท้ังหลาย โดยท่ีแท สมัยท่ีขาวเปลือกของ 
 คฤหบดีชาวนาน้ัน มีความแปรของฤดู เกิดกด็ี มีทองก็ดี หุงไดก็ดี มีอยู ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กิจท่ีควรรีบทําของภิกษุ ๓ อยางนี้ ๓ อยาง 
 เปนไฉน คือ การสมาทานอธิศีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตตสิกขา ๑ การ 
 สมาทานอธิปญญาสิกขา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กิจท่ีควรรีบดวนทําของภิกษุ ๓ 
 อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนั้นไมมีฤทธ์ิหรืออานุภาพบรรดาลวา จิตของ 
 เราจงพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือม่ันดวยอุปาทานในวันนี้แหละ หรือมิฉะนั้น 
 ก็ในวันพรุงน้ี หรือในวันปะรนืนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โดยท่ีแท สมัยท่ีจิตของ 
 ภิกษุนั้น ผูศึกษาอธิศีลอยูก็ดี ผูศึกษาอธิจิตอยูก็ดี ผูศึกษาอธิปญญาอยูก็ดี 



 หลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือม่ันมอียู เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักมีฉันทะอยางแรงกลาในการสมาทานอธิศีล- 
 *สิกขา เราจักมีฉันทะอยางแรงกลาในการสมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมีฉันทะ 
 อยางแรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึง 
 ศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           วิวิตตสูตร 
      [๕๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติความสงัด 
 จากกิเลสไว ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ความสงัดจากกิเลสเพราะจีวร ๑ 
 ความสงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาต ๑ ความสงัดจากกิเลสเพราะเสนาสนะ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในความสงัดจากกิเลส ๓ อยางนั้น ในความสงัดจากกิเลส 
 เพราะจีวร พวกอัญญเดียรถียปริพาชกปฏิบัติไวดั่งน้ี คือ ทรงผาปานบาง ผา- 
 *แกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนัง 
 เสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผา 
 กัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยปกนกเคาบาง 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แล พวกอัญญเดียรถยีปริพาชกบัญญัติไวในความสงัดจาก 
 กิเลสเพราะจีวร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในความสงัดจากกิเลส ๓ อยางนั้น ในความ 
 สงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาต พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติไวดังน้ี คือ 
 เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง 
 มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปน 
 ภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง 
 มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียว- 
 *ยาอัตภาพ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แล พวกอญัญเดียรถียปริพาชกบัญญัติไวใน 
 ความสงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาต ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในความสงัดจากกิเลส ๓ 
 อยางนั้น ในความสงัดจากกิเลสเพราะเสนาสนะ พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติ 
 ไวดังน้ี คือปา โคนไม ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง โรงลาน ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย ขอนี้แล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติไวในความสงัดจากกิเลส 
 เพราะเสนาสนะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกบัญญัติความสงัด 
 จากกิเลส ๓ อยางนี้แลไว ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนความสงัดจากกิเลสของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๓ 
 อยาง ๓ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑ เปนผูมีศีล 
 ละความเปนผูทุศีล และเปนผูสงัดกิเลส เพราะศีลน้ันดวย ๒ เปนผูมีความ 
 เห็นชอบ ละความเห็นผิด และเปนผูสงัดจากกิเลสเพราะความเห็นชอบน้ันดวย 
 ๓ เปนพระขีณาสพ ละอาสวะท้ังหลาย และเปนผูสงัดจากอาสวะท้ังหลาย 
 เหลานั้นดวย ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น ภิกษุนี้จึงเรียกวา เปนผูบรรล ุ



 สวนอันเลิศ บรรลุสวนท่ีเปนแกนสาร เปนผูบริสุทธ์ิ ต้ังอยูในธรรมท่ีเปนสาระ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนคฤหบดีชาวนา พึงใชคนใหรีบเรงเก็บเกี่ยวขาว- 
 *สาลีในนาของเขาซ่ึงถึงพรอมแลว ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงรวบรวมเขาไว 
 ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงขนเอาไปเขาลาน ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงลอมไว 
 ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงนวดเสีย ครั้นแลวพึงใชคนใหรุเอาฟางออกเสีย ครั้น 
 แลวพึงใชคนใหรวมขาวเปลือกเปนกองเขาไว ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงฝดขาว 
 ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงขนเอาไป ครั้นแลวพึงใชคนใหรีบเรงซอม ครัน้แลว 
 พึงใชคนใหรีบเรงเอาแกลบออกเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อเปนเชนนี้ ขาวเปลือก 
 เหลานั้นของคฤหบดีชาวนานั้น พึงเปนของถึงสวนอันเลิศ ถึงสวนเปนแกนสาร 
 สะอาดหมดจด ต้ังอยูในความเปนของมีแกนสาร ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุเปนผูมีศีล ละความเปนผูทุศีล และสงัดจากกิเลสแลวเพราะศีลนั้นดวย 
 เปนผูมีความเห็นชอบ ละความเห็นผิด และสงัดจากกิเลสแลวเพราะความเห็น 
 ชอบนั้นดวย เปนพระขีณาสพ ละอาสวะท้ังหลาย และสงัดจากอาสวะท้ังหลาย 
 นั้นดวย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเชนนี้เรียกวา เปนผูบรรลุสวนอันเลิศบรรลุ 
 สวนท่ีเปนแกนสาร เปนผูหมดจด ต้ังอยูในธรรมท่ีเปนแกนสาร ฉันนั้นเหมือน 
 กันแล ฯ 
                            สรทสูตร 
      [๕๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนในอากาศท่ีปราศจากวลาหก 
 ในเม่ือสรทสมัยยังอยูหางไกล อาทิตยสองแสงเงินแสงทองข้ึนไปยังทองฟา ขจัด 
 ความมืดมัวท่ีอยูในอากาศเสียท้ังหมดแลว สองแสง แผดแสงและรุงโรจนอยู 
 ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อใด ธรรมจักษุอันปราศจาก 
 ธุลี ปราศจากมลทินเกิดแกอรยิสาวก อรยิสาวกยอมละสังโยชน ๓ อยาง คือ 
 สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสเสียไดเด็ดขาด พรอมกับเกิดข้ึนแหง 
 ทัศนะ เมื่อนั้น ธรรมจักษุชนิดอื่นอีก ไมประกอบดวยธรรม ๒ ประการ คือ 
 อภิชฌา ๑ พยาบาท ๑ อริยสาวกน้ันสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
 บรรลุปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ถาอริยสาวกพงึทํากาละในสมัยนั้น เธอยอมไมมีสังโยชนท่ีเปนเหตุทําใหอริยสาวก 
 ผูยังประกอบ พึงกลับมายังโลกนี้อีก ฯ 
                            ปริสสูตร 
      [๕๓๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๓ จําพวกน้ี ๓ จําพวกเปนไฉน 
 คือ บริษัทท่ีมีหัวหนาประเสริฐ ๑ บริษัทท่ีเปนพวกเปนหมู ๑ บริษัทท่ีพรอม 
 เพรียงกัน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีมีหัวหนาประเสริฐเปนไฉน ในบริษัท 
 ใดในโลกน้ี พวกภิกษุผูเถระเปนคนไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระในการกาว 
 ลง (ไมมีนิวรณเกิดข้ึน) เปนหัวหนาในความสงัด ปรารภความเพียร เพื่อถงึ 



 ธรรมท่ียังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิได 
 ทําใหแจง ประชุมชนภายหลังตางก็ถือเอาภิกษุเถระพวกนั้นเปนแบบอยาง 
 ถึงประชุมชนน้ันก็ไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระในการกาวลง เปนหัวหนาใน 
 ความสงัดปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียงัไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมได 
 บรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังมิไดทําไดแจง ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา 
 บริษัทมีหัวหนาประเสริฐ ก็บริษัทท่ีเปนพวกเปนหมูกันเปนไฉน ในบริษัทใดใน 
 โลกนี้ พวกภิกษุตางบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกัน ท่ิมแทงกันและกันดวย 
 หอกคือปากอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาบริษัทท่ีเปนพวกเปนหมูกัน ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทท่ีพรอมเพรียงกันเปนไฉน บริษัทใดในโลกน้ี พวกภกิษุ 
 ตางสามัคคีกัน ช่ืนชมยินดี ไมวิวาทกัน เปนเหมือนนํ้านมกับน้ํา ตางมองดูกัน 
 และกันดวยนัยนตาอันเปยมดวยความรักอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาบรษัิท 
 พรอมเพรียงกัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด พวกภิกษุตางสามัคคีกัน ช่ืนชมยินดี 
 ไมวิวาทกัน เปนเหมือนนํ้านมกับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาอันเปยม 
 ดวยความรักอยู สมัยน้ัน ภิกษุท้ังหลายตางประสบบุญเปนอันมาก ในสมัยเชนนั้น 
 ภิกษุท้ังหลายตางก็อยูเหมอืนพรหม คือ อยูดวยมุทิตาเจโตวมิุติ ผูท่ีปราโมทยยอม 
 เกิดปติ ผูท่ีมีใจประกอบดวยปติกายยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมเสวยสุข ผูมีสุข 
 จิตยอมต้ังม่ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญตกลงบนยอดเขา น้ํา 
 นั้นไหลไปตามท่ีลุม ทําใหซอกเขา ลําธารและหวยเต็มเปยม ซอกเขา ลําธาร 
 และหวยเต็มเปยมแลว ทําใหหนองเต็มเปยม หนองเต็มเปยมแลว ทําใหบึงเต็ม 
 เปยม บึงเต็มเปยมแลว ทําใหแมน้ํานอยเต็มเปยม แมน้ํานอยเต็มเปยมแลว 
 ทําใหแมน้ําใหญๆ เต็มเปยม แมน้ําใหญๆ เต็มเปยมแลว ทําใหสมุทรเต็มเปยม 
 ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด พวกภกิษุตางสามัคคี 
 ช่ืนชมยินดีกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนนํ้านมกับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวย 
 นัยนตาอันเปยมดวยความรักอยู สมัยน้ัน ภิกษุท้ังหลายตางก็อยูเหมอืนพรหม 
 คือ อยูดวยมุทิตาเจโตวิมุติ ผูปราโมทยยอมเกิดปติ ผูมีใจประกอบดวยปติกาย 
 ยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข ผูมีสุขจิตยอมต้ังม่ัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 บริษัท ๓ จําพวกน้ีแล ฯ 
                         อาชานิยสูตรท่ี ๑ 
      [๕๓๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาประกอบ 
 ดวยองค ๓ ประการ ยอมควรแกพระราชาเปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ 
 โดยแท องค ๓ ประการเปนไฉน คือมาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา 
 ในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยสี ๑ สมบูรณดวยกําลัง ๑ สมบูรณดวยฝเทา 
 วิ่งเรว็ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวย 
 องค ๓ ประการน้ีแล ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ 



 โดยแท ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ก็ฉัน 
 นั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควร 
 ทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา องค ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ ๑ เปนผูสมบูรณดวยกําลัง ๑ 
 เปนผูสมบูรณดวยเชาวน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะ 
 อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูมีศีลสํารวมแลวดวยความสํารวมในปาติโมกข 
 ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภยัในโทษเพียงเล็กนอย สมาทาน 
 ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะ 
 อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึง 
 พรอม มีเรี่ยวแรง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมอยู ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุ 
 เปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริง 
 วา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของ 
 ตอนรับ ควรของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                         อาชานิยสูตรท่ี ๒ 
      [๕๓๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบ 
 ดวยองค ๓ ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ 
 โดยแท ... ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี 
 นาบุญอื่นยิ่งกวา องค ๓ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู 
 สมบูรณดวยวรรณะ ๑ เปนผูสมบูรณดวยกําลัง ๑ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางไร ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ 
 เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 เปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวย 
 กําลังอยางไร ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร ฯลฯ ไมทอดท้ิงธุระ 
 ในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางนี้ 
 แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เปนผูเกิดผุดข้ึน จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลบัจากโลกนั้นเปน 
 ธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผู 
 สมบูรณดวยเชาวนอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ 
 ประการน้ีแล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญ 



 อื่นยิ่งกวา ฯ 
                         อาชานิยสูตรท่ี ๓ 
      [๕๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบ 
 ดวยองค ๓ ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ 
 โดยแท ... ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี 
 นาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู 
 สมบูรณดวยวรรณะ ๑ เปนผูสมบูรณดวยกําลัง ๑ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางไร ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ 
 เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 เปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวย 
 กําลังอยางไร ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร ฯลฯ ไมทอดท้ิง 
 ธุระในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลัง 
 อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ 
 ควรของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                            นวสูตร 
      [๕๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผาเปลือกไมแมยังใหม ก็เปนของ 
 มีสีไมสวย มีสัมผัสไมสบาย ท้ังมีราคานอย ผาเปลือกไมแมกลางเกากลางใหม 
 ก็เปนของมีสีไมสวย มีสัมผัสไมสบาย ท้ังมีราคานอย ผาเปลือกไมเปนของเกา 
 ก็เปนของมีสีไมสวย มีสัมผัสไมสบาย ท้ังมีราคานอย มนุษยท้ังหลาย ยอมทํา 
 ผาเปลือกไมท่ีเกาแลวใหเปนผาสําหรับเช็ดหมอขาว หรือท้ิงมันเสียท่ีกองหยากเยื่อ 
 ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุแมยังใหม แตเปนคน 
 ทุศีล มีธรรมเลวทราม เรายอมกลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีช่ือเสียงไมด ี
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลชนิดน้ีเรากลาววา มอีุปมาเหมือนกบัผาเปลือกไมท่ีมีสี 
 ไมสวยฉะนั้น ชนเหลาใดคบหา เขาไปนั่งใกล ถือเอาเขาเปนตัวอยาง กิรยิาท่ี 
 คบหาเปนตนนั้น ยอมเปนไปเพ่ือไมเปนประโยชน เพื่อทุกขแกชนเหลาน้ันสิ้น 
 กาลนาน เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีการติดตอกอใหเกิดทุกข ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย บุคคลชนิดนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมท่ีมีสัมผัส 
 ไมสบายฉะน้ัน และภิกษุนั้นรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย 
 เภสัชบริขารของชนเหลาใด การรับของน้ันไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมากแกชน 



 เหลานั้น เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนคนมีคานอย บุคคลชนิดนี้เรากลาววา 
 มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมท่ีมีราคานอยฉะน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุแมปูน 
 กลาง ฯลฯ ภิกษุแมปูนเถระ แตหากวาเปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม เรายอม 
 กลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีช่ือเสียงไมดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลชนิดนี้ 
 เรากลาววา มีอปุมาเหมือนกับผาเปลือกไมท่ีมีสีไมสวยฉะนั้น ชนเหลาใดคบหา 
 เขาไปนั่งใกล ถือเอาเขาเปนตัวอยาง กริิยาท่ีคบหาเปนตนนั้น ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ไมเปนประโยชน เพื่อทุกขแกชนเหลาน้ันสิ้นกาลนาน เรากลาวเชนนี้ เพราะ 
 ภิกษุนั้นเปนผูมีการติดตอกอใหเกิดทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลชนิดนี้เรากลาว 
 วา มีอุปมาเหมือนกับผาเปลือกไมท่ีมีสัมผัสไมสบายฉะน้ันแล และภิกษุนั้นรับ 
 จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารของชนเหลาใด การ 
 รับของน้ัน ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมากแกชนเหลานั้น เรากลาวเชนนี้ เพราะ 
 ภิกษุนั้นเปนคนมีคานอย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลชนิดนี้ เรากลาววา มีอุปมา 
 เหมือนกับผาเปลือกไมซึ่งเปนของมีราคานอย ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง 
 ภิกษุผูเปนปูนเถระเห็นปานน้ี ยอมจะตองพูดในทามกลางสงฆ ภิกษุท้ังหลายได 
 กลาวกับเธอนั้นอยางนี้วา ตองการอะไรดวยถอยคําท่ีทานผูเปนพาลไมเฉียบแหลม 
 ไดกลาวไวแลว ถึงทานก็เขาใจถอยคําท่ีทานควรกลาวได เธอโกรธ ขัดเคือง 
 เปลงวาจาท่ีเปนเหตุทําใหสงฆยกวัตรตนเสยี เหมือนผาเปลือกไมท่ีเขาท้ิงท่ีกอง 
 หยากเยื่อ ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผาแควนกาสีท่ียังใหม เปนของมีสีสวย 
 มีสัมผัสสบาย ท้ังมีราคามาก ผาแควนกาสีกลางเกากลางใหม เปนของมีสีสวย 
 มีสัมผัสสบาย ท้ังมีราคามาก ผาแควนกาสีแมเกาแลว ก็เปนของมีสีสวย ม ี
 สัมผัสสบาย ท้ังมีราคามาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย มนุษยท้ังหลาย ยอมทําผาแควน 
 กาสีแมท่ีเกาเปนผาหอรัตนะ หรือเอาใสไวในหีบของหอม ฉันใด ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุแมยังใหม เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม 
 เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีช่ือเสียงดี บุคคลเชนนี้เรากลาววา มีอปุมา 
 เหมือนกับผาแควนกาสีมีสีสวยสดฉะนั้น และชนเหลาใดคบหา เขาไปนั่งใกล 
 ถือเอาเขาเปนตัวอยาง กิรยิาท่ีคบหาเปนตนนั้น ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อ 
 ความสุขแกชนเหลาน้ันสิ้นกาลนาน เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุเชนนั้นเปนผูมี 
 การติดตอกอใหเกิดสุข บุคคลเชนนี้เรากลาววา มีอุปมาเหมือนผาแควนกาสีมี 
 สัมผัสสบายฉะน้ัน และภิกษุนั้นรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย- 
 *เภสัชบริขารของชนเหลาใด การรับของน้ันมีผลมาก มีอานิสงสมากแกชน 
 เหลานั้น เรากลาวเชนนี้ เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีคามาก บุคคลเชนนี้เรากลาววา 
 มีอุปมาเหมือนกับผาแควนกาสีมีราคามากฉะน้ัน ภิกษุแมปูนกลาง ฯลฯ ภิกษุแม 
 ปูนเถระ ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภิกษุเถระเห็นปานดังนี้ ยอมพูดใน 
 ทามกลางสงฆ ภิกษุท้ังหลายไดกลาวกับเธอนัน้อยางนี้วา จงสงบเสียงเสียเถดิ 



 ทานท้ังหลาย ภิกษุผูเถระจะกลาวธรรม กลาววินัย ดังน้ี เพราะเหตุนั้นแหละ 
 ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนดังผาแควนกาสี จักไม 
 เปนดังผาเปลือกไม ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           โลณกสูตร 
      [๕๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษน้ีทําบาป 
 ไวอยางไรๆ เขาจะตองเสวยกรรมนั้นอยางนัน้ๆ เมื่อเปนเชนนี้ การอยูประพฤติ 
 พรหมจรรยของผูนั้นยอมมีไมได โอกาสท่ีจะทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ ยอม 
 ไมปรากฏ สวนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษน้ีทํากรรมท่ีจะตองเสวยผลไวดวย 
 อาการใดๆ เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมน้ันดวยอาการน้ันๆ เมื่อเปนเชนนี้ 
 การอยูประพฤติพรหมจรรยของผูนั้นยอมมีได โอกาสท่ีจะทําท่ีสุดแหงทุกขโดย 
 ชอบยอมปรากฏ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําบาปกรรมแมเล็ก 
 นอย บาปกรรมน้ันก็นําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบาปกรรม 
 เพียงเล็กนอย เชนนั้นแหละ บาปกรรมน้ันยอมใหผลทันตาเห็น แตสวนนอย 
 ไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะสวนท่ีมาก บุคคลเชนไร ทําบาปกรรมแมเล็กนอย 
 บาปกรรมน้ันก็นําเขาเขานรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไม 
 อบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา มีคุณนอย มีอัตภาพเล็ก 
 มีปรกติอยูเปนทุกข เพราะวิบากเล็กนอย บุคคลเห็นปานน้ี ทําบาปกรรมแมเล็ก 
 นอย บาปกรรมน้ันก็นําเขาเขานรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเชนไรเลา ทํา 
 บาปกรรมเล็กนอยเชนนั้นเหมือนกัน บาปกรรมนั้นใหผลทันตาเห็น แตสวนนอย 
 ไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะสวนมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 เปนผูอบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต อบรมปญญา มีคุณไมนอย มีอัตภาพใหญ 
 มีธรรมเปนเครื่องอยูหาประมาณมิได บุคคลเชนนี้ทําบาปกรรมเล็กนอยเชนนัน้ 
 เหมือนกัน บาปกรรมน้ันใหผลทันตาเห็น แตสวนนอยไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะ 
 แตสวนมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงใสกอนเกลือลงในขันใบ 
 นอย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําในขันเพียงเล็กนอยน้ัน พึง 
 เค็มดื่มกินไมได เพราะกอนเกลือโนนใชไหม ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวาใช 
 พระเจาขา ฯ 
      พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิ. เพราะในขันน้ํามีน้ํานิดหนอย ฉะนั้นน้ําน้ันจึงเค็ม ดื่มไมได เพราะ 
 กอนเกลือนี้ พระเจาขา ฯ 
      พ. เปรียบเหมือนบุรุษพึงใสกอนเกลือลงในแมน้ําคงคา เธอท้ังหลายจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน แมน้ําคงคาพึงเค็ม ดื่มไมได เพราะกอนเกลือโนน 
 หรือไม ฯ 
      ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 



      พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิ. เพราะในแมน้ําคงคาน้ัน มีหวงนํ้าใหญ ฉะนั้น หวงนํ้าใหญนั้นจึง 
 ไมเค็ม ดื่มได เพราะกอนเกลือโนน พระเจาขา ฯ 
      พ. ฉันนั้นเหมือนกันแล ภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ทํา 
 บาปกรรมเพียงเล็กนอย บาปกรรมน้ันก็นําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ทําบาปกรรมเล็กนอย เชนนัน้เหมือนกัน บาปกรรมน้ันใหผลทันตาเห็น สวน 
 นอยไมปรากฏ ปรากฏแตเฉพาะสวนมาก ... ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกจองจําเพราะทรัพยกึ่ง 
 กหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรพัยรอย 
 กหาปณะบาง สวนบุคคลบางคนในโลกน้ีไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะ 
 ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยต้ังรอย 
 กหาปณะ ก็บุคคลเชนไรเลา ถูกจองจําเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจํา 
 เพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรัพยรอยกหาปณะบาง ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนขัดสน มีสิ่งของของตนนอย มโีภค- 
 *ทรัพยนอย บุคคลเชนนี้ยอมถูกจองจําเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจํา 
 เพราะทรัพยหนึ่งกหาปณะบาง ถูกจองจําเพราะทรัพยรอยกหาปณะบาง บุคคลเชน 
 ไรเลา ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยหนึ่ง 
 กหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยรอยกหาปณะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ เปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยเหลือเฟอ มีโภคะมากมาย บุคคลเชนนี้ 
 ยอมไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยกึ่งกหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยหนึ่ง 
 กหาปณะ ไมถูกจองจําแมเพราะทรัพยรอยกหาปณะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุ 
 ท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําบาปกรรมไวเพียงเล็กนอย บาปกรรมน้ันก็ 
 นําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี ไดทําบาปกรรมเล็กนอยไวเชนนั้น 
 เหมือนกัน บาปกรรมน้ันใหผลทันตาเห็น สวนนอยไมปรากฏ ปรากฏเฉพาะแต 
 สวนมาก ฯลฯ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเจาของแกะหรือคนฆาแกะบางคน 
 สามารถท่ีจะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามท่ีตนปรารถนา 
 บางคนไมสามารถท่ีจะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามท่ี 
 ตนปรารถนาได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เจาของแกะหรือคนฆาแกะเชนไรเลา สามารถ 
 ท่ีจะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามท่ีตนปรารถนา ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย เจาของแกะหรือคนฆาแกะบางคนในโลกน้ี เปนคนขัดสน มีสิ่ง 
 ของของตนนอย มีโภคทรัพยนอย เจาของแกะหรือคนฆาแกะเชนนี้ สามารถท่ี 
 จะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามท่ีตนปรารถนา ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย เจาของแกะหรือคนฆาแกะเชนไรเลา ไมสามารถท่ีจะฆา หรือ 



 จองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรือทําตามท่ีตนปรารถนา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เจาของแกะหรือคนฆาแกะบางคนในโลกน้ี เปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะ 
 เหลือเฟอ เปนพระราชา หรือมหาอํามาตยของพระราชา เจาของแกะหรือคน 
 ฆาแกะเชนนี้ ไมสามารถท่ีจะฆา หรือจองจําคนลักแกะ หรือเอาไฟเผา หรอื 
 ทําตามท่ีตนปรารถนา ความจริงเจาของแกะหรือคนฆาแกะน้ัน อันคนผูประนมมือ 
 ยอมจะขอเขาไดวา ขาแตทาน ขอทานจงใหแกะหรือทรัพยท่ีเปนมูลคาของแกะ 
 แกฉันเถิด แมฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ทําบาปกรรมแมเพียงเล็กนอย บาปกรรมน้ันยอมนําเขาเขานรก สวนบุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ ไดทําบาปกรรมเล็กนอยไวเชนนั้นเหมือนกัน บาปกรรมน้ันยอมใหผล 
 ทันตาเห็น สวนนอยไมปรากฏ ปรากฏแตเฉพาะสวนมาก ฯลฯ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูใดแลพึงกลาวอยางนีว้า บุรุษน้ีทํากรรมไวอยางไรๆ 
 เขาจะตองเสวยกรรมนั้นอยางน้ันๆ เมื่อเปนเชนนี้ การอยูประพฤติพรหมจรรย 
 ของผูนั้นยอมมีไมได โอกาสท่ีจะทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบยอมไมปรากฏ สวน 
 ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บุรุษน้ีทํากรรมท่ีจะตองเสวยผลไวดวยอาการใดๆ เขาจะ 
 ตองเสวยวิบากของกรรมนั้นดวยอาการน้ันๆ เมื่อเปนเชนนี้ การอยูประพฤติ 
 พรหมจรรยของผูนั้นยอมมีได โอกาสท่ีจะทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบยอมปรากฏ ฯ 
                            สังฆสูตร 
      [๕๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เครื่องเศราหมองอยางหยาบของทอง คือ 
 ดินรวน ทราย กอนกรวด และกระเบ้ืองมีอยู คนลางฝุนหรือลูกมือของคนลางฝุน 
 เรี่ยรายทองน้ันเทลงไปในรางนํ้าแลวลาง ลางแลวลางอีก ลางจนหมด เมื่อลาง 
 เครื่องเศราหมองอยางหยาบหมดแลว ทํามันใหสุดสิ้นแลว ทองยังคงมีเครือ่ง 
 เศราหมองอยางกลาง คือ กอนกรวดอยางละเอียด ทรายอยางหยาบ คนลางฝุน 
 หรือลูกมอืคนลางฝุนยอมลางทองน้ัน ลางแลวลางอีก ลางจนหมด เมื่อลาง 
 เครื่องเศราหมองอยางกลางหมดแลว ทํามันใหสุดสิ้นแลว ทองยังคงมีเครือ่ง 
 เศราหมองอยางละเอียด คือ ทรายอยางละเอียด และสะเก็ดกระลําพัก คน 
 ลางฝุนหรอืลูกมือของคนลางฝุน ยอมลางทองน้ัน ลางแลวลางอีก ลางจนหมด 
 เมื่อลางเครื่องเศราหมองอยางละเอียดจนหมดแลว ทํามันใหสิ้นสุดแลว คราว 
 นี้ยังคงเหลือกองทรายทอง ชางทองหรอืลูกมือของชางทอง ใสทองลงในเบาหลอม 
 แลวเปาทองน้ัน เปาแลวเปาเลา เปาจนไดท่ี ยังไมติดสนิทแนบเปนเนื้อ 
 เดียวกัน ยังไมถูกนําเอารสฝาดออก มันยอมไมออน ไมควรแกการงาน 
 ไมผุดผอง เปนของแตกงาย และเขาไมถึงเพื่อกระทําโดยชอบ ชางทอง 
 หรือลูกมอืของชางทองยอมเปาทองน้ัน เปาแลวเปาเลา เปาจนไดท่ี ในสมัย 
 ใด สมัยน้ันมีอยู ทองน้ันถูกเปา ถูกเปาแลวเปาเลา ถูกเปาจนไดท่ี 
 ติดสนิทแนบเปนเนื้อเดียวกัน ถูกนําเอารสฝาดออกหมด มันยอมเปนของออน 



 ควรแกการงาน ผุดผอง ไมแตกหัก เขาถึงเพ่ือทําโดยชอบ เขามุงหมายสําหรับ 
 เครื่องประดับชนิดใดๆ คือ แผนทอง ตางหู เครื่องประดับคอ หรือดอกไม 
 ทองก็ดี เครื่องประดับชนิดนั้นยอมสมความประสงคของเขา ฉันใด ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล อุปกิเลสอยางหยาบ คือ กายทุจริต วจีทุจริต 
 มโนทุจริต ของภิกษุผูประกอบอธิจิต ยังมีอยู ภิกษุผูมีสัญชาติเปนคนฉลาด 
 ยอมละท้ิง บรรเทาอุปกิเลสอยางหยาบของใจตนน้ันเสีย ทําใหสิ้นไป ให 
 หมดไป เมื่อละมันไดเด็ดขาด ทําใหมันสิ้นไปแลว ภิกษุผูประกอบอธิจิตยงัคง 
 มีอุปกิเลสอยางกลาง คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ภิกษุผูมีสัญชาติ 
 เปนคนฉลาด ยอมละท้ิง บรรเทาอุปกิเลสอยางกลางของใจตนน้ันเสีย ทําให 
 สิ้นไป ใหหมดไป เมื่อละมันไดเด็ดขาด ทําใหมันสิ้นสุดแลว ภิกษุผู 
 ประกอบอธิจิตยังคงมีอุปกิเลสอยางละเอียด คือ ความวิตกถึงชาติ ความวิตก 
 ถึงชนบท และวิตกอันปฏิสังยตุดวยความไมดูหม่ิน ภิกษุผูมสีัญชาติเปนคน 
 ฉลาด ยอมละท้ิง บรรเทาอุปกิเลสอยางละเอยีดของใจตนน้ันเสียทําใหสิ้นไป 
 ใหหมดไป เมื่อละมันไดเด็ดขาด ทํามันใหสิ้นสุดไปแลว ยังคงเหลือแต 
 ธรรมวิตก (วิปสสนูปกิเลส) ตอไปเทาน้ัน สมาธินั้นยังไมละเอียด ไมประณีต 
 ไมไดความสงบระงับ ยังไมถึงความเปนธรรมเอกผุดข้ึน ยังมีการหามการขม 
 กิเลสดวยธรรมเครื่องปรุงแตง ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด จิตดํารงอยูในภายใน 
 สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึน ต้ังม่ันอยู สมัยน้ัน สมาธินั้นเปนธรรมละเอยีด ประ- 
 *ณีต ไดความสงบระงับ ถึงความเปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีการหามการขมกิเลส 
 ดวยธรรมเครื่องปรุงแตง และภิกษุนั้นจะโนมนอมจิตไป เพื่อทําใหแจงดวย 
 ปญญาอันยิ่งเอง ซึ่งธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองใดๆ เธอยอม 
 สมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเม่ือเหตุมีอยูเปนอยู ถาภกิษุนั้นหวังวา เรา 
 พึงแสดงฤทธ์ิหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปน 
 คนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุกําแพงภูเขาไปไดไม 
 ติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดิน 
 บนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบ 
 คลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนี้ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ 
 ทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเม่ือ 
 เหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เราพึงฟงเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและ 
 เสียงมนุษย ท้ังในท่ีไกลและใกล ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธ์ิลวงโสตของ 
 มนุษย เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเม่ือเหตุมีอยูเปนอยู ถา 
 ภิกษุนั้นหวังวาเราพึงกําหนดรูใจของสัตวอืน่ ของบุคคลอื่นดวยใจของตน คือ 
 จิตมีราคะพึงรูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็พึงรูวาจติปราศจากราคะ 
 จิตมีโทสะก็พึงรูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็พึงรูวา จิตปราศจาก 



 โทสะ จิตมีโมหะก็พึงรูวา จิตมีโมหะ หรือจติปราศจากโมหะก็พึงรูวา จิต 
 ปราศจากโมหะ จิตหดหูก็พึงรูวา จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็พึงรูวา จิตฟุงซาน 
 จิตเปนมหรคตก็พึงรูวา จิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็พึงรูวา จิต 
 ไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็พึงรูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอืน่ 
 ยิ่งกวาก็พึงรูวาจิตไมมีจิตอื่นยิง่กวา จิตเปนสมาธิก็พึงรูวา จติเปนสมาธิ 
 หรือจิตไมเปนสมาธิก็พึงรูวา จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็พึงรูวา จิต 
 หลุดพน หรือจติไมหลุดพนก็พึงรูวา จิตไมหลุดพน เธอยอมสมควร 
 เปนพยานในธรรมน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เราพึง 
 ระลึกชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ พึงระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติ 
 บาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติ 
 บาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง 
 พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมาก ตลอดวิวัฏกัปเปน 
 อันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางน้ัน 
 มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข เสวยทุกข 
 อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพ 
 โนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มโีคตรอยางนั้น มีผวิพรรณ 
 อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียง 
 เทาน้ัน  ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เราพึงระลกึชาติกอนๆ ได 
 เปนอันมากพรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เธอยอมสมควร 
 เปนพยานในธรรมน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เราพึง 
 เห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
 ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่ง 
 หมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโน- 
 *ทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อ 
 ตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานีป้ระกอบดวย 
 กายสุจริต วจีสจุริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ 
 ยึดถือการทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เรา 
 พึงเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
 ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่ง 
 หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรม 
 นั้นๆ ในเม่ือเหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นหวังวา เราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ 
 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอัน 
 ยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเม่ือ 
 เหตุมีอยูเปนอยู ฯ 



                           สมุคคสูตร 
      [๕๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบอธิจิตพึงกําหนดไวในใจ 
 ซึ่งนิมิต ๓ ตลอดกาลตามกาล คือ พึงกําหนดไวในใจซ่ึงสมาธินิมิต ๑ พึง 
 กําหนดไวในใจซ่ึงปคคาหนิมิต ๑ พึงกําหนดไวในใจซ่ึงอุเบกขานิมิต ๑ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตสมาธินิมิต 
 โดยสวนเดียวเทาน้ัน พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตเปนไปเพ่ือความเกียจคราน ถาภิกษุ 
 ผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตปคคาหนิมิตโดยสวนเดียวเทาน้ัน 
 พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตเปนไปเพ่ือความฟุงซาน ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึง 
 กําหนดไวในใจเฉพาะแตอุเบกขานิมิตโดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตไม 
 ต้ังม่ันเพื่อความสิ้นอาสวะโดยชอบ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อใด ภิกษุผูประกอบ 
 อธิจิต กําหนดไวในใจซ่ึงสมาธินิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนดไวในใจซ่ึง 
 ปคคาหนิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนดไวในใจซ่ึงอุเบกขานิมิตตลอดกาลตาม 
 กาล เมื่อนั้น จิตน้ันยอมออน ควรแกการงาน ผุดผอง และไมเสียหาย 
 แนวแนเปนอยางดีเพื่อความสิ้นอาสวะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนชาง 
 ทองหรือลกูมอืชางทองตระเตรียมเบาแลวติดไฟ แลวเอาคีมคีบทองใสลงท่ีปากเบา 
 แลวสูบเสมอๆ เอาน้ําพรมเสมอๆ เพงดูเสมอๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาชาง 
 ทองหรือลกูมอืชางทอง พึงสูบทองน้ันแตอยางเดียว พึงเปนเหตุใหทองน้ัน 
 ไหม ถาชางทองหรือลูกมือชางทอง พึงเอานํ้าพรมแตอยางเดยีว พึงเปนเหตุ 
 ใหทองน้ันเย็น ถาชางทองหรอืลูกมือชางทอง พึงเพงดูทองนั้นแตอยางเดียว 
 พึงเปนเหตุใหทองน้ันสุกไมท่ัวถึง ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อใดชางทองหรือลูกมือ 
 ชางทองสูบทองน้ันเสมอๆ เอาน้ําพรมเสมอๆ เพงดูเสมอๆ เมื่อนั้น ทองน้ัน 
 ยอมเปนของออน ควรแกการงาน ผุดผอง และไมแตกงาย เขาถึงเพ่ือการ 
 ทําโดยชอบ และชางทองหรอืลูกมือชางทอง มุงประสงคสําหรับเครื่องประดับ 
 ชนิดใดๆ คือ แผนทอง ตางหู เครื่องประดับคอ หรือดอกไมทองก็ดี ยอม 
 สําเร็จสมความประสงคของเขาท้ังน้ัน แมฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบอธิจติ พึงกําหนดไวในใจซ่ึงนิมิต ๓ ตลอดกาลตาม 
 กาล คือ พึงกําหนดไวในใจซ่ึงสมาธินิมิต ๑ พึงกําหนดไวในใจซ่ึงปคคาหนิมิต ๑ 
 พึงกําหนดไวในใจซ่ึงอุเบกขานิมิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุผูประกอบ 
 อธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตสมาธินิมิตโดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเครื่อง 
 ใหจิตเปนไปเพ่ือความเกียจคราน ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวใน 
 ใจเฉพาะแตปคคาหนิมิตโดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตเปนไปเพ่ือความ 
 ฟุงซาน ถาภิกษุผูประกอบอธิจิต พึงกําหนดไวในใจเฉพาะแตอุเบกขานิมิต 
 โดยสวนเดียว พึงเปนเหตุเครื่องใหจิตไมต้ังมั่นโดยชอบเพ่ือความสิ้นอาสวะ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อใด ภิกษุผูประกอบอธิจิต กําหนดไวในใจซ่ึงสมาธิ 



 นิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนดไวในใจซ่ึงปคคาหนิมิตตลอดกาลตามกาล กําหนด 
 ไวในใจซ่ึงอุเบกขานิมิตตลอดกาลตามกาล เมื่อนั้น จิตน้ันยอมออน ควรแกการ 
 งาน ผุดผอง และไมเสียหาย ยอมต้ังม่ันโดยชอบเพ่ือความสิ้นอาสวะ และ 
 ภิกษุนั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองซ่ึงธรรมท่ีควรทํา 
 ใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองใดๆ เธอยอมสมควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเม่ือ 
 เหตุมีอยูเปนอยู ถาภิกษุนั้นพึงหวังวา เราพึงแสดงฤทธ์ิหลายประการ ฯลฯ พึง 
 ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
 สิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอมสมควรเปนพยาน 
 ในธรรมน้ันๆ ในเม่ือเหตุมีอยูเปนอยู ฯ 
                        จบโลณผลวรรคท่ี ๕ 
                       --------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อัจจายิกสูตร ๒. วิวิตตสูตร ๓. สรทสูตร ๔. ปริสสูตร 
 ๕. อาชานิยสูตรท่ี ๑ ๖. อาชานิยสูตรท่ี ๒ ๗. อาชานิยสูตรท่ี ๓ ๘. นวสูตร 
 ๙. โลณกสูตร ๑๐. สังฆสูตร ๑๑. สมุคคสูตร ฯ 
                       ทุติยปณณาสกจบบริบูรณ 
                       --------------- 
                          ตติยปณณาสก 
                         สัมโพธิวรรคท่ี ๑ 
                            ปุพพสูตร 
      [๕๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อกอนตรัสรู เราเปนพระโพธิสัตว 
 ยังมิไดตรัสรู ไดคิดวา ในโลก อะไรหนอเปนคุณ อะไรหนอเปนโทษ อะไร 
 หนอเปนอุบายเครื่องออกไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรานั้นไดคิดวา สุขโสมนัส 
 อาศัยสภาพใดเกิดข้ึนในโลก สภาพน้ีเปนคุณในโลก โลกไมเท่ียง เปนทุกข 
 มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษในโลก การปราบปรามฉันทราคะ การ 
 ละฉันทราคะไดเด็ดขาดในโลก นี้เปนอุบายเครื่องออกไปในโลก ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เรายังไมรูยิ่งซ่ึงคุณของโลกโดยเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความ 
 เปนโทษ และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออก 
 ไป ตามความเปนจริงเพียงใด เรายังไมปฏิญาณตนวา เปนผูตรัสรูซึ่ง 
 อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน 
 หมูสัตว พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษยเพียงน้ัน ก็เมื่อใด 
 เรารูยิ่งซ่ึงคุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความเปนโทษ และ 
 ซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออกไป ตามความ 
 เปนจริง เมื่อนัน้ เราจึงปฏิญาณตนวา เปนผูตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใน 



 โลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณะ 
 พราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แหละญาณทัสสนะเกิดข้ึนแลวแกเราวา วิมุตติของ 
 เราไมกําเริบ ชาตินี้มีในท่ีสุด บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ 
                           มนุสสสูตร 
      [๕๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไดเท่ียวแสวงหาคุณของโลก ไดพบ 
 คุณในโลกนั้นแลว คุณในโลกมีประมาณเทาใด เราไดเห็นคุณประมาณเทาน้ันดวย 
 ปญญาแลว เราไดเท่ียวแสวงหาโทษของโลก เราไดพบโทษในโลกนั้นแลว 
 โทษในโลกมีประมาณเทาใด เราไดเห็นโทษประมาณเทาน้ันดวยปญญาแลว เรา 
 เท่ียวแสวงหาอุบายเปนเครื่องออกไปของโลก ไดพบอุบายเปนเครื่องออกไปใน 
 โลกนั้นแลว อบุายเปนเครื่องออกไปในโลกมีประมาณเทาใด เราไดเห็นอุบาย 
 เครื่องออกไปประมาณเทาน้ันดวยปญญาแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เรายังไมรูคุณ 
 ของโลกโดยเปนคุณ ... บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ 
                           อัสสาทสูตร 
      [๕๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ถาคุณในโลกน้ีจักไมมีแลวไซร สัตว 
 ท้ังหลายก็ไมพึงกําหนัดในโลก แตเพราะคุณในโลกมีอยู ฉะนั้น สัตวท้ังหลาย 
 จึงกําหนัดอยูในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ถาโทษในโลกน้ีไมมีแลวไซร สตัว 
 ท้ังหลายจะไมพึงเบ่ือหนายในโลก แตเพราะโทษในโลกมีอยู ฉะนั้น สัตว 
 ท้ังหลายจึงเบ่ือหนายในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ถาอุบายเครื่องออกไปในโลก 
 นี้จักไมมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงออกไปจากโลกได แตเพราะอุบาย 
 เครื่องออกไปในโลกมีอยู ฉะนั้น สัตวท้ังหลายจึงออกไปจากโลกได ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยังไมรูซึ่งคุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลก 
 โดยความเปนโทษ และซึ่งอุบายเครื่องออกไปของโลกโดยเปนอุบายเครื่องออก 
 ไปตามความเปนจริง เพียงใด สัตวท้ังหลายจะออกไป หลุดไป พนไปจากโลก 
 พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ พราหมณ 
 เทวดาและมนุษย มีใจปราศจากเขตแดนอยู ไมไดเพียงน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็เมื่อใด สัตวท้ังหลายรูซึง่คุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดย 
 ความเปนโทษ และซึ่งอุบายเครื่องออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออก 
 ไป ตามความเปนจริง เมื่อนั้น สัตวท้ังหลายยอมออกไป หลุดไป พนไป 
 จากโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตว พรอมท้ังสมณะ 
 พราหมณ เทวดาและมนุษย มีใจปราศจากเขตแดนอยู ฯ 
                            สมณสูตร 
      [๕๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
 ไมทราบชัดซึ่งคุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความเปนโทษ 
 และซึ่งอุบายเครื่องออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออกไป ตามความ 



 เปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เราไมยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ 
 หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลาน้ัน หาทําใหแจงซ่ึงประโยชน 
 แหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบันเขาถึงอยูไม สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ทราบชัดซ่ึง 
 คุณของโลกโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษของโลกโดยความเปนโทษ และซึ่งอุบาย 
 เครื่องออกไปของโลกโดยความเปนอุบายเครื่องออกไป ตามความเปนจริง สมณะ 
 หรือพราหมณเหลาน้ัน เรายกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณ 
 ในหมูพราหมณ และทานเหลาน้ันยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปน 
 สมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน 
 เขาถึงอยู ฯ 
                            โรณสูตร 
      [๕๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย การขับรอง คือ การรองไหในวนิัย 
 ของพระอริยเจา การฟอนรํา คือ ความเปนบาในวินัยของพระอริยเจา การหัวเราะ 
 จนเห็นฟนพร่ําเพรื่อ คือ ความเปนเด็กในวินัยของพระอรยิเจา เพราะเหตุนั้น 
 แหละ  จงละเสียโดยเด็ดขาดในการขับรองฟอนรํา เมื่อทานท้ังหลายเบิกบานใน 
 ธรรม ก็ควรแตยิ้มแยม ฯ 
                           อติตตสูตร 
      [๕๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความอิ่มในการเสพส่ิง ๓ อยางไมมี 
 ๓ อยางเปนไฉน คือ ในการเสพความหลับ ๑ ในการด่ืมสุราและเมรัย ๑ ในการ 
 เสพเมถุนธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความอิม่ในการเสพส่ิง ๓ อยางนี้แล 
 ไมมี ฯ 
                           กูฏสูตรท่ี ๑ 
      [๕๔๙] ครั้งน้ันแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนแหงหน่ึง 
 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 แมยอดเรอืนก็เปนอนั 
 ไมไดรักษา แมไมกลอนก็เปนอันไมไดรักษา แมฝาเรือนก็เปนอันไมไดรักษา 
 แมยอดเรือนก็เปนอันถูกฝนรัว่รด แมไมกลอนก็เปนอันถูกฝนรั่วรด แมฝาเรอืน 



 ก็เปนอันถูกฝนรั่วรด แมยอดเรือนก็เปนของผุ แมไมกลอนก็เปนของผุ แมฝาเรือน 
 ก็เปนของผุ ฉันใด ดูกรคฤหบดี เมื่อบุคคลไมรักษาจิตไว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ฯลฯ ความตายก็ไมดี การทํากาละก็ไมงาม ดูกรคฤหบดี เมื่อบุคคลรักษาจิตไว 
 แมกายกรรมก็เปนอันรักษา แมวจีกรรมก็เปนอันรักษา แมมโนกรรมก็เปนอันรักษา 
 เมื่อเขารักษากายกรรม รักษาวจีกรรม รักษามโนกรรม แมกายกรรมก็เปน 
 อันไมชุม แมวจีกรรมก็เปนอนัไมชุม แมมโนกรรมก็เปนอนัไมชุม เมื่อเขามีกาย- 
 *กรรมไมชุม มีวจีกรรมไมชุม มีมโนกรรมไมชุม แมกายกรรมก็เปนอันไมเสีย 
 แมวจีกรรมก็เปนอันไมเสีย แมมโนกรรมก็เปนอันไมเสีย เมื่อเขามีกายกรรม 
 ไมเสีย มีวจีกรรมไมเสีย มีมโนกรรมไมเสีย ความตายก็ดี การทํากาละก็งาม 
 ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนเมือ่เรือนซึ่งมุงไวเรียบรอย แมยอดเรือนก็เปนอัน 
 รักษา แมไมกลอนก็เปนอันรกัษา แมฝาเรือนก็เปนอันรักษา แมยอดเรือนก็ไม 
 ถูกฝนรั่วรด แมไมกลอนก็ไมถูกฝนรั่วรด แมฝาเรือนก็ไมถูกฝนรั่วรด แม 
 ยอดเรอืนก็เปนของไมผุ แมไมกลอนก็เปนของไมผุ แมฝาเรอืนก็เปนของไมผุ 
 ฉันใด ดูกรคฤหบดี เมื่อบุคคลรักษาจิตไว กฉ็ันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ ความตาย 
 ก็ดี การทํากาละก็งาม ฯ 
                           กูฏสูตรท่ี ๒ 
      [๕๕๐] ครั้งน้ันแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเขาวา ดูกรคฤหบดี เมื่อจิตถึงความพินาศ 
 แลว แมกายกรรมก็ถึงความพินาศ แมวจีกรรมก็ถึงความพินาศ แมมโนกรรม 
 ก็ถึงความพินาศ เมื่อเขามีกายกรรมถงึความพินาศ มีวจีกรรมถึงความพินาศ 
 มีมโนกรรมถึงความพินาศ ความตายก็ไมดี การทํากาละก็ไมงาม ดูกรคฤหบดี 
 เปรียบเหมือนเมื่อเรอืนท่ีมุงไวไมดี แมยอดเรอืนก็ถึงความพินาศ 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 เปรียบเหมือนเมื่อเรอืนท่ีมุงไวดี 
 แมยอดเรือนกไ็มถึงความพินาศ แมกลอนก็ไมถึงความพินาศ แมฝาเรือนก็ไมถึง 
 ความพินาศ ฉันใด ดูกรคฤหบดี เมื่อจิตไมถึงความพินาศ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ฯลฯ ความตายก็ดี การทํากาละก็งาม ฯ 
                          นิทานสูตรท่ี ๑ 
      [๕๕๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้เปนเหตุใหเกิด กรรม 



 ๓ อยางเปนไฉน คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 กรรมใดซ่ึงบุคคลทําดวยความโลภ เกิดแตความโลภ มีความโลภ เปนเหตุ 
 มีความโลภเปนแดนเกิด กรรมนั้นเปนอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรม 
 นั้นมีทุกขเปนผล กรรมน้ันเปนไปเพ่ือเกิดกรรมตอไป กรรมน้ันไมเปนไปเพ่ือ 
 ความดับกรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย กรรมใดซ่ึงบุคคลทําดวยความโกรธ เกิดแต 
 ความโกรธ มีความโกรธเปนเหตุ มีความโกรธเปนแดนเกิด กรรมนั้นเปนอกุศล 
 กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีทุกขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพ่ือเกิดกรรมตอไป กรรม 
 นั้นไมเปนไปเพ่ือความดับกรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย กรรมใดซึ่งบุคคลทําดวยความ 
 หลง เกิดแตความหลง มีความหลงเปนเหตุ มีความหลงเปนแดนเกิด กรรมนัน้ 
 เปนอกุศล กรรมน้ันมีโทษ กรรมนั้นมีทุกขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพ่ือเกิดกรรม 
 ตอไป กรรมน้ันไมเปนไปเพ่ือความดับกรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติ 
 ๓ อยางนี้ เปนเหตุเพื่อใหเกิดกรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ อโลภะ ๑ อโทสะ ๑ 
 อโมหะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กรรมใดซ่ึงบุคคลทําดวยความไมโลภ เกิดแตความ 
 ไมโลภ มีความไมโลภเปนเหตุ มีความไมโลภเปนแดนเกิด กรรมนั้นเปนกศุล 
 กรรมนั้นไมมโีทษ กรรมน้ันมีสุขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพ่ือความดับกรรม 
 กรรมนั้นไมเปนไปเพ่ือเกิดกรรมตอไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรมใดซ่ึงบุคคล 
 ทําดวยความไมโกรธ เกิดแตความไมโกรธ มีความไมโกรธเปนเหตุ มีความ 
 ไมโกรธเปนแดนเกิด กรรมน้ันเปนกุศล กรรมนั้นไมมีโทษ กรรมนั้นมีสุข 
 เปนผล กรรมน้ันเปนไปเพ่ือความดับกรรม กรรมนั้นไมเปนไปเพ่ือเกิดกรรม 
 ตอไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย กรรมใดท่ีบุคคลทําดวยความไมหลง เกิดแตความไมหลง 
 มีความไมหลงเปนเหตุ มีความไมหลงเปนแดนเกิด กรรมนัน้เปนกุศล กรรม 
 นั้นไมมีโทษ กรรมนั้นมีสุขเปนผล กรรมนั้นเปนไปเพ่ือความดับกรรม กรรมนั้น 
 ไมเปนไปเพ่ือเกิดกรรมตอไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้แล เปนเหตุ 
 ใหเกิดกรรม ฯ 
                          นิทานสูตรท่ี ๒ 
      [๕๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้ เปนเหตุให 
 เกิดกรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปน 
 ท่ีต้ังแหงฉันทราคะในอดีต ๑ ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีต้ัง 
 แหงฉันทราคะในอนาคต ๑ ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีต้ังแหง 
 ฉันทราคะในปจจุบัน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภ 
 ธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในอดีตอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลปรารภ 
 ธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในอดีต ตรึกตรองตามดวยใจ เมื่อเขาปรารภธรรม 
 อันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในอดีต ตรึกตรองตามอยูดวยใจ ยอมเกิดความพอใจ ผูท่ี 
 เกิดความพอใจแลว ยอมประกอบดวยธรรมเหลานั้น  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาว 



 ความกําหนัดแหงใจน้ันวาเปนสังโยชน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความพอใจยอมเกดิ 
 เพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในอดีตอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในอนาคตอยางไร 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลปรารภธรรมอันท่ีต้ังแหงฉันทราคะในอนาคต ตรึกตรอง 
 ตามดวยใจ เมื่อเขาปรารภธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในอนาคต ตรึกตรองตาม 
 อยูดวยใจ ยอมเกิดความพอใจ ผูท่ีเกิดความพอใจแลว ยอมประกอบดวยธรรม 
 เหลานั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความกําหนัดแหงใจน้ันวาเปนสังโยชน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความพอใจยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอนัเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะ 
 ในอนาคตอยางน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความพอใจยอมเกดิเพราะปรารภธรรม 
 อันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในปจจุบันอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลปรารภ 
 ธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในปจจุบัน ตรึกตรองตามดวยใจ เมื่อเขาปรารภ 
 ธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในปจจุบัน ตรึกตรองตามอยูดวยใจ ยอมเกดิความ 
 พอใจ ผูท่ีเกิดความพอใจแลว ยอมประกอบดวยธรรมเหลานัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เรากลาวความกําหนัดแหงใจน้ันวาเปนสังโยชน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความพอใจ 
 ยอมเกิดเพราะปรารภธรรมอนัเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในปจจุบันอยางนี้แล ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้แล เปนเหตุใหเกิดกรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ธรรมชาติ ๓ อยางนี้เปนเหตุใหเกิดกรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ความพอใจยอม 
 ไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในอดีต ๑ ความพอใจยอมไม 
 เกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในอนาคต ๑ ความพอใจยอมไม 
 เกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในปจจุบัน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอนัเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในอดีตอยางไร 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลรูชัดซ่ึงวิบากตอไปของธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะ 
 ในอดีต ครั้นแลวละเวนวิบากน้ันเสีย ครั้นแลวฟอกดวยใจ เห็นตลอดดวย 
 ปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีต้ัง 
 แหงฉันทราคะในอดีตอยางนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความพอใจยอมไมเกิด 
 เพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในอนาคตอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลรูชัดซึ่งวบิากตอไปของธรรมอันเปนท่ีต้ังฉันทราคะในอนาคต ครั้นแลว 
 ละเวนวิบากน้ันเสีย ครั้นแลวฟอกดวยใจ เหน็ตลอดดวยปญญา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ความพอใจยอมไมเกดิ เพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะ 
 ในอนาคตอยางน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความพอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภ 
 ธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในปจจุบันอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 รูชัดซึ่งวิบากตอไปของธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในปจจุบัน ครั้นแลวละเวน 
 วิบากน้ันเสีย ครั้นแลวฟอกดวยใจ เห็นตลอดดวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความ 
 พอใจยอมไมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงฉันทราคะในปจจุบัน อยางนี้แล 



 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๓ อยางนี้แล เปนเหตุใหเกิดกรรม ฯ 
                        จบสัมโพธิวรรคท่ี ๑ 
                      ---------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ปุพพสูตร ๒. มนุสสสูตร ๓. อัสสาทสูตร ๔. สมณสูตร 
 ๕. โรณสูตร ๖. อติตตสูตร ๗. กูฏสูตรท่ี ๑ ๘. กูฏสูตรท่ี ๒ 
 ๙. นิทานสูตรท่ี ๑ ๑๐. นิทานสูตรท่ี ๒ ฯ 
                       --------------- 
                        อาปายิกวรรคท่ี ๒ 
                          อาปายิกสูตร 
      [๕๕๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี ไมละบาปกรรม 
 ๓ อยางนี้ จักตองไปอบาย จักตองไปนรก บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ผูท่ี 
 ไมใชพรหมจารีแตปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารี ๑ คนท่ีตามกําจัดทานท่ีมีพรหม- 
 *จรรยบริสุทธิ์ ประพฤติพรหมจรรยหมดจด ดวยกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย 
 อันไมมีมูล ๑ คนท่ีมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา โทษในกามไมมี ถึงความเปน 
 ผูตกไปในกามท้ังหลาย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแลไมละบาป 
 กรรม ๓ อยางน้ี จักตองไปอบาย จักตองไปนรก ฯ 
                           ทุลลภสูตร 
      [๕๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความปรากฏแหงบุคคล ๓ จําพวกหาได 
 ยากในโลก บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจา ๑ บุคคลผูแสดงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ๑ กตัญูกต- 
 *เวทีบุคคล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความปรากฏแหงบุคคล ๓ จําพวกน้ีแล หาได 
 ยากในโลก ฯ 
                          อัปปเมยยสูตร 
      [๕๕๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก 
 ๓ จําพวกเปนไฉน คือ สุปปเมยยบุคคล ๑ ทุปปเมยยบุคคล ๑ อัปปเมยย- 
 *บุคคล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สุปปเมยยบุคคลเปนไฉน คือ บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ เปนผูฟุงซาน ถือตัว โลเล ปากกลา พูดพร่ําเพรื่อ หลงลืมสติ 
 ไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมต้ังมั่น มีจิตไมแนนอน ไมสํารวมอินทรีย ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย นี้เรียกวา สุปปเมยยบุคคล ผูพึงประมาณไดโดยงาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็ทุปปเมยยบุคคลเปนไฉน คือบุคคลบางคนบางคนในโลกน้ี เปนผูไมฟุงซาน 
 ไมถือตัว ไมโลเล ปากไมกลา ไมพูดพร่ําเพรื่อ ดํารงสติมั่น มีสัมปชัญญะ 
 มีจิตต้ังม่ัน มีจิตแนวแน สํารวมอินทรีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทุปปเมยย- 
 *บุคคลผูพึงประมาณไดโดยยาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อัปปเมยยบุคคลเปนไฉน 



 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระอรหันตขีณาสพ นี้เรียกวา อปัปเมยยบุคคล 
 ผูพึงประมาณไมได ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏ 
 อยูในโลก ฯ 
                           อเนญชสูตร 
      [๕๕๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก 
 ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน 
 อยู โดยบริกรรมวา อากาศไมมีท่ีสุดเพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะ 
 ถึงความส้ินไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา เขายอมชอบใจ 
 ฌานนั้น ปรารถนาฌานนั้น และถึงความยินดีดวยฌานนั้น เขาต้ังอยูในฌานน้ัน 
 นอมใจไปในฌานนั้น มากดวยฌานนั้นอยู ไมเสื่อมจากฌานน้ัน ทํากาละ 
 ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกท่ีเขาถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เทวดาพวกท่ีเขาถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ มีอายุประมาณสองหม่ืน 
 กัป ปุถุชนดํารงอยูในช้ันอากาสานัญจายตนะน้ันตราบเทาส้ินอายุ ยังประมาณอายุ 
 ของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปจนหมดแลว ไปสูนรกก็มี ไปสูกําเนิดสัตว 
 ดิรัจฉานก็มี ไปสูปตติวิสัยก็มี สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในช้ัน 
 อากาสานัญจายตนะนั้นตราบเทาส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหลาน้ันให 
 สิ้นไปจนหมดแลว ปรินิพพานในภพน้ันเอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก 
 ผูไดสดับกับปุถุชนผูมิไดสดับ มีความแปลกกันเชนนี้ มีความแตกตางกันเชนนี้ 
 มีเหตุเปนเครื่องทําตางๆ กันเชนนี้ ในเม่ือคติและอุบัติยังมีอยู ๒. อีกประการ 
 หนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี กาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประกายท้ังปวง 
 บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยบริกรรมวา วิญญาณไมมีท่ีสุด เขายอมชอบใจ 
 ฌานนั้น ปรารถนาฌานนั้น และถึงความยินดีดวยฌานนั้น เขาดํารงอยูใน 
 ฌานนั้น นอมใจไปในฌานน้ัน มากดวยฌานนัน้อยู ไมเสื่อมจากฌานน้ัน 
 ทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกท่ีเขาถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดาพวกท่ีเขาถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะมีอายุประมาณส่ีหม่ืน 
 กัป ปุถุชนดํารงอยูในช้ันวิญญาณัญจายตนะนั้นตราบเทาส้ินอายุ ยังประมาณอายุของ 
 เทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปจนหมดแลว ไปสูนรกก็มี ไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็มี 
 ไปสูปตติวิสัยก็มี สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในช้ันวิญญาณัญ 
 จายตนะตราบเทาส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปจนหมดแลว 
 ปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูมิได 
 สดับ มีความแปลกกันเชนนี้ มีความแตกตางกันเชนนี้ มีเหตุเปนเครื่องทําตางๆ 
 กันเชนนี้ ในเม่ือคติและอุบัติยังมีอยู ๓. อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 กาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดย 
 บริกรรมวา ไมมีอะไร เขายอมชอบใจฌานนั้น ปรารถนาฌานนั้น และถึงความ 



 ยินดีดวยฌานนั้น เขาดํารงอยูในฌานน้ัน นอมใจไปในฌานน้ัน มากดวยฌานนั้น 
 อยู ไมเสื่อมจากฌานน้ัน ทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกท่ี 
 เขาถึงช้ันอากิญจัญญายตนะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดาพวกท่ีเขาถึงช้ัน 
 อากิญจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหม่ืนกัป ปุถุชนดํารงอยูในช้ันอากิญจัญญา- 
 *ยตนะน้ันตราบเทาส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาพวกนั้นใหสิ้นไปจนหมดแลว 
 ไปสูนรกก็มี ไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็มี ไปสูปตติวิสัยก็มี สวนสาวกของ 
 พระผูมีพระภาค ดํารงอยูในช้ันอากิญจัญญายตนะนั้นตราบเทาส้ินอายุ ยังประมาณ 
 อายุของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปจนหมดแลว ปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูมิไดสดับ มีความแปลกกันเชนนี้ 
 มีความแตกตางกันเชนนี้ มีเหตุเปนเครื่องทําตางๆ กันเชนนี้ ในเม่ือคติและ 
 อุบัติยังมีอยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                            อยสูตร 
      [๕๕๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ 
 ศีลวิบัติ ๑ จิตตวิบัติ ๑ ทิฐิวิบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ศีลวิบัติเปนไฉน 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ 
 พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ศีลวิบัติ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็จิตตวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนมักโลภ 
 มีจิตพยาบาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา จิตตวิบัติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทิฐิ- 
 *วิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริตวา ทานท่ี 
 ใหแลวไมมีผล ยัญท่ีบูชาแลวไมมีผล การเซนสรวงไมมผีล ผลวิบากของกรรม 
 ท่ีบุคคลทําดีทําช่ัวไมมี โลกนีไ้มมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตว 
 พวกท่ีผุดเกิดไมมี สมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนา 
 ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมูสัตวใหรูตาม ไมมีในโลก ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทิฐิวิบัติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะศีลวิบัติเปนเหตุ 
 สัตวท้ังหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 หรือวาเพราะจิตตวิบัติเปนเหตุ สัตวท้ังหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก หรือวาเพราะทิฐิวิบัติเปนเหตุ สัตวท้ังหลาย เมื่อแตกกาย 
 ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิบัติ ๓ อยาง 
 นี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือศีลสัมปทา ๑ 
 จิตตสัมปทา ๑ ทิฏฐิสัมปทา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ศีลสัมปทาเปนไฉน บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากลักการทรัพย เวนขาดจากการ 
 ประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจาก 
 คําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ศีลสัมปทา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็จิตตสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไม 



 มักโลภ ไมมีจติพยาบาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา จิตตสัมปทา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็ทิฐิสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนสัมมาทิฐิ มีความเห็น 
 ไมวิปริตวา ทานท่ีใหแลวมีผล ยัญท่ีบูชาแลวมีผล การเซนสรวงมผีล ผลวิบาก 
 ของกรรมท่ีบุคคลทําดีทําช่ัวมี โลกนี้มี โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวพวกท่ี 
 ผุดเกิดข้ึนมี สมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจง 
 ชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมูสัตวใหรูตาม มีอยูในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวา ทิฐิสัมปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะศีลสัมปทาเปนเหตุ สัตวท้ังหลาย 
 เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค หรือวาเพราะจิตตสัมปทาเปนเหตุ 
 สัตวท้ังหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค หรือวาเพราะ 
 ทิฐิสัมปทาเปนเหตุ สัตวท้ังหลาย เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้แล ฯ 
                           อปณณกสูตร 
      [๕๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ 
 ศีลวิบัติ ๑ จิตตวิบัติ ๑ ทิฐิวิบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ศีลวิบัติเปนไฉน 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูฆาสัตว ฯลฯ พูดเพอเจอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวา ศีลวบัิติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็จิตตวบัิติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 เปนผูมักโลภ มีจิตพยาบาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา จิตตวิบัติ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็ทิฐิวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนมิจฉาทิฐิ มีความเห็น 
 วิปริตวา ทานท่ีใหแลวไมมีผล ยัญท่ีบูชาแลวไมมีผล ฯลฯ สมณพราหมณผู 
 ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว 
 สอนหมูสัตวใหรูตาม ไมมีในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทิฐิวิบัติ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เพราะศีลวิบัติเปนเหตุ ... เพราะจิตตวิบัติเปนเหตุ ... หรือเพราะ 
 ทิฐิวิบัติเปนเหตุ สัตวท้ังหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแกวมณีหกเหลี่ยม ถูกโยนข้ึน 
 เบ้ืองสูง กลับมาต้ังอยูจะโดยท่ีใดๆ ตองกลับมาต้ังอยูไดดวยด ีแมฉันใด 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะศีลวิบัติเปนเหตุ ... เพราะจิตตวิบัติ 
 เปนเหตุ ... หรือเพราะทิฐิวิบัติเปนเหตุ สัตวท้ังหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอม 
 เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ศีลสัมปทา ๑ 
 จิตตสัมปทา ๑ ทิฏฐิสัมปทา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ศีลสัมปทาเปนไฉน บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย นี้เรียกวา ศีลสัมปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็จิตตสัมปทาเปนไฉน 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไมมักโลภ ไมมีจติพยาบาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวา จิตตสัมปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทิฏฐิสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคน 



 ในโลกนี้ เปนสัมมาทิฐิ มีความเห็นไมวิปริตวา ทานท่ีใหแลวมีผล ฯลฯ 
 สมณพราหมณผูประพฤติดีประพฤติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวย 
 ปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมูสัตวใหรูตามมีอยูในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้ 
 เรียกวา ทิฏฐิสัมปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะศีลสัมปทาเปนเหตุ ... เพราะ 
 จิตตสัมปทาเปนเหตุ ... หรือเพราะทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุ สัตวท้ังหลายเมื่อแตก 
 กายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแกวมณี 
 หกเหลี่ยม ถูกโยนขึ้นไปเบ้ืองบน กลับมาต้ังอยูจะโดยท่ีใดๆ ตองกลับมาต้ังอยู 
 ไดดวยดี แมฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุท้ังหลาย เพราะศีลสัมปทา 
 เปนเหตุ ... เพราะจิตตสัมปทาเปนเหตุ ... หรือเพราะทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุ สัตว 
 ท้ังหลายเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สัมปทา ๓ อยางนี้ ฯ 
                           กัมมันตสูตร 
      [๕๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิบัติ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ 
 กัมมันตวิบัติ การงานวิบัติ ๑ อาชีววิบัติ อาชีพวิบัติ ๑ ทิฏฐิวิบัติ ความเห็น 
 วิบัติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กัมมันตวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน 
 ผูฆาสัตว ฯลฯ พูดเพอเจอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา กัมมนัตวิบัติ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็อาชีววิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนมีอาชีพผิด 
 สําเร็จการเลี้ยงชีพดวยมิจฉาอาชีวะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา อาชีววิบัติ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทิฏฐิวิบัติเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนมิจฉาทิฐิ 
 มีความเห็นวิปริตวา ทานท่ีใหแลวไมมีผล ยญัท่ีบูชาแลวไมมีผล ฯลฯ ซึ่งทําให 
 โลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมูสัตวใหรูตาม ไมมี 
 ในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทิฏฐิวิบัติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิบัติ ๓ 
 อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือกัมมันต- 
 *สัมปทา ความถึงพรอมแหงการงาน ๑ อาชีวสัมปทา ความถึงพรอมแหงอาชีพ ๑ 
 ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กัมมันตสัมปทา 
 เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เวนขาดจากคํา 
 เพอเจอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา กัมมันตสัมปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ 
 อาชีวสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนมีอาชีพชอบ สําเร็จการ 
 เลี้ยงชีพดวยสมัมาอาชีวะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา อาชีวสัมปทา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็ทิฏฐิสัมปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนสัมมาทิฐิ 
 มีความเห็นไมวิปริตวา ทานท่ีใหแลวมีผล ยญัท่ีบูชาแลวมีผล ฯลฯ ซึ่งทําให 
 โลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนหมูสัตวใหรูตาม มี 
 อยูในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาทิฏฐิสัมปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา 



 ๓ อยางนี้แล ฯ 
                         โสเจยยสูตรท่ี ๑ 
      [๕๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความสะอาด ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน 
 คือ กายโสเจยย ความสะอาดกาย ๑ วจีโสเจยย ความสะอาดวาจา ๑ มโน- 
 *โสเจยย ความสะอาดใจ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กายโสเจยยเปนไฉน บุคคล- 
 *บางคนในโลกน้ี เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจาก 
 การประพฤติผิดในกาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวากายโสเจยย ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย วจีโสเจยยเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี เวนขาดจากการพูดเท็จ 
 เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย นี้เรียกวา วจีโสเจยย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มโนโสเจยยเปนไฉน 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไมมากดวยความอยากได มีจิตไมพยาบาท เปน 
 สัมมาทิฐิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา มโนโสเจยย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความ 
 สะอาด ๓ อยางนี้แล ฯ 
                         โสเจยยสูตรท่ี ๒ 
      [๕๖๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความสะอาด ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน 
 คือ กายโสเจยย ๑ วจีโสเจยย ๑ มโนโสเจยย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กาย 
 โสเจยยเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการ 
 ลักทรัพย เวนขาดจากกรรมอนัเปนขาศึกแกพรหมจรรย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวา กายโสเจยย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็วจโีสเจยยเปนไฉน ภิกษุในธรรม- 
 *วินัยนี้ เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ 
 เวนขาดจากคําเพอเจอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา วจโีสเจยย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็มโนโสเจยยเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กามฉันทะมีในภายในก็รูวา กาม- 
 *ฉันทะของเรามีในภายใน หรือกามฉันทะไมมีในภายในก็รูวา กามฉันทะของเรา 
 ไมมีในภายใน ยอมรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุเกิดข้ึนแหงกามฉันทะท่ียังไมเกิดข้ึน 
 รูชัดซึ่งอาการเปนเหตุละกามฉันทะท่ีเกิดข้ึนแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไม 
 เกิดข้ึนไดตอไปแหงกามฉันทะท่ีละไดแลว พยาบาทมีในภายในก็รูวา พยาบาท 
 ของเรามีในภายใน หรือพยาบาทไมมีในภายในก็รูวา พยาบาทของเราไมมีใน 
 ภายใน ยอมรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุเกิดข้ึนแหงพยาบาทท่ียังไมเกิดข้ึน รูชัดอาการ 
 เปนเหตุละพยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไมเกิดข้ึนตอไปแหง 
 พยาบาทท่ีละไดแลว ถีนมิทธะมีในภายในก็รูวา ถีนมิทธะของเรามีในภายใน 
 หรือถีนมิทธะไมมีในภายในก็รูวา ถีนมิทธะของเราไมมีในภายใน ยอมรูชัดซึ่ง 
 อาการเปนเหตุเกิดข้ึนแหงถีนมิทธะท่ียังไมเกิดข้ึน รูชัดซึ่งอาการเปนเหตุละถีน- 
 *มิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไมเกิดข้ึนตอไปแหงถีนมิทธะท่ีละ 
 ไดแลว อุทธัจจกุกกุจจะมีอยูในภายในก็รูวา อุทธัจจกุกกุจจะของเรามีอยูใน 



 ภายใน หรืออทุธัจจกุกกุจจะไมมีอยูในภายในก็รูวา อุทธัจจกุกกุจจะของเราไมมี 
 ในภายใน ยอมรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุเกิดข้ึนแหงอุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกิดข้ึน 
 รูชัดซึ่งอาการเปนเหตุละอุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกิดข้ึนแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุ 
 ไมเกิดข้ึนตอไปแหงอุทธัจจกุกกุจจะท่ีละไดแลว วิจิกิจฉามอียูในภายในก็รูวา 
 วิจิกิจฉาของเรามีอยูในภายใน หรือวจิิกิจฉาไมมีในภายในก็รูวา วิจิกจิฉาของเรา 
 ไมมีในภายใน ยอมรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุเกิดข้ึนแหงวิจิกิจฉาท่ียังไมเกิดข้ึน รูชัด 
 ซึ่งอาการเปนเหตุละวิจิกิจฉาท่ีเกิดข้ึนแลว และรูชัดซึ่งอาการเปนเหตุไมเกิดข้ึน 
 ตอไปแหงวิจิกจิฉาท่ีละไดแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา มโนโสเจยย ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ความสะอาด ๓ อยางนี้แล ฯ 
            ผูท่ีมีกายสะอาด มีวาจาสะอาด มีใจสะอาด ไมมีอาสวะ 
            เปนผูสะอาด ถึงพรอมดวยความสะอาด บัณฑิตท้ังหลาย 
            กลาววา เปนผูลางบาปเสียแลว ฯ 
                          โมเนยยสูตร 
      [๕๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเปนมุนี ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน 
 คือ ความเปนมุนีทางกาย ๑ ความเปนมุนีทางวาจา ๑ ความเปนมุนีทางใจ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความเปนมุนีทางกายเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เวนขาด 
 จากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมอันเปนขาศึกแก 
 พรหมจรรย ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ความเปนมุนีทางกาย ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็ความเปนมุนีทางวาจาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เวนขาดจากการ 
 พูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ความเปนมุนีทางวาจา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความ 
 เปนมุนีทางใจเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา- 
 *วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
 ปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ความเปนมุนีทางใจ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ความเปนมุนี ๓ อยางนี้แล ฯ 
            ผูท่ีเปนมุนีทางกาย เปนมุนีทางวาจา เปนมุนีทางใจ ไมมี 
            อาสวะ เปนมุนี สมบูรณดวยความเปนมุนี บัณฑิตท้ังหลาย 
            กลาววา เปนผูละเสียไดทุกอยาง 
                       จบอาปายิกวรรคท่ี ๒ 
                       ---------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อาปายิกสูตร ๒. ทุลลภสูตร ๓. อัปปเมยยสูตร ๔. อเนญช- 
 *สูตร ๕. อยสูตร ๖. อปณณกสูตร ๗. กัมมันตสูตร ๘. โสเจยยสูตรท่ี ๑ 
 ๙. โสเจยยสูตรท่ี ๒ ๑๐. โมเนยยสูตร ฯ 



                       ---------------- 
                         กุสินารวรรคท่ี ๓ 
                           กุสินารสูตร 
      [๕๖๓] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑช่ือวา 
 พลิหรณะ ใกลพระนครกุสินารา ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา 
 พระพุทธเจาขา ดังน้ีแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ เขาไปอาศัยบานหรือนิคมแหงใดแหงหน่ึงอยู คฤหบดีหรือบุตร 
 คฤหบดี เขาไปหาเธอแลวนิมนตเพื่อฉันอาหารในวันพรุงน้ี ภิกษุปรารถนาอยู 
 ยอมจะรับนิมนต ภิกษุนั้น โดยราตรีนั้นลวงไป เวลาเชา นุงผาอันตรวาสก 
 ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น แลวนั่งลงบน 
 อาสนะท่ีเขาปูลาดไว คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น อังคาสเธอดวยขาทนียโภชน-ี 
 *ยาหารอันประณีตดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอคิดเชนนี้วา ดีแทๆ คฤหบดี 
 หรือบุตรคฤหบดีนี้ อังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจน 
 เพียงพอ เธอคิดแมเชนนี้วา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ แมตอๆ ไป 
 ก็พึงอังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต เห็นปานดังน้ี ดวยมือของตนจน 
 เพียงพอ เธอกําหนัด หมกมุน พัวพัน ไมแลเห็นโทษ ไมมีปญญาคิดสลัดออก 
 บริโภคบิณฑบาตน้ัน เธอตรึกเปนกามวิตกบาง ตรึกเปนพยาบาทวิตกบาง ตรึกเปน 
 วิหิงสาวิตกบาง ในเพราะบิณฑบาต ดูกรภิกษุท้ังหลาย บิณฑบาตท่ีถวายแกภิกษุ 
 ผูเห็นปานดังนี้ เรากลาววาไมมีผลมาก ขอนั้นเพราะอะไร เพราะภิกษุเปนผู 
 ประมาทอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยบานหรือ 
 นิคมแหงใดแหงหน่ึงอยู คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนิมนตเธอเพื่อฉันอาหารในวัน 
 พรุงน้ี ภิกษุปรารถนาอยู ยอมจะรับนิมนต ภิกษุนั้น โดยราตรีนั้นลวงไป เวลาเชา 
 นุงผาอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร เขาไปยังนิเวศนของคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น 
 แลวนั่งลงบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น อังคาสเธอน้ีดวย 
 ขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอไมคิดแมเชนนี้วา 
 ดีแทๆ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ อังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต 
 ดวยมือของตนจนเพียงพอ เธอไมคิดเชนนี้วา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้ 
 แมตอๆ ไปก็พึงอังคาสเราดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจน 
 เพียงพอ เธอไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมพัวพัน เห็นโทษ มีปญญาคิดสลัดออก 
 บริโภคบิณฑบาตน้ัน เธอตรึกเปนเนกขัมมวิตกบาง ตรึกเปนอัพยาบาทวิตกบาง 
 ตรึกเปนอวิหิงสาวิตกบาง ในเพราะบิณฑบาตน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บิณฑบาตท่ี 
 ถวายแกภิกษุผูเห็นปานดังนี้ เรากลาววา มีผลมาก ขอนั้นเพราะอะไร เพราะ 
 ภิกษุเปนผูไมประมาทอยู ฯ 



                           ภัณฑนสูตร 
      [๕๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในทิศใด ภิกษุท้ังหลาย เกิดบาดหมาง 
 กัน เกิดทะเลาะวิวาทกัน ท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู ทิศเชนนี้ 
 ยอมไมผาสุกแกเราแมแตคิดในใจ จะกลาวไปใยถึงการไปเลา ในเรื่องน้ี 
 เราสันนิษฐานไดวา ทานผูมีอายุเหลานั้นละท้ิงธรรม ๓ ประการเสียแลว ไดทํา 
 ใหมากซ่ึงธรรม ๓ ประการเปนแน ไดละธรรม ๓ ประการเหลาไหน ไดละธรรม 
 ๓ ประการเหลาน้ี คือ เนกขัมมวิตก ๑ อัพยาปาทวิตก ๑ อวิหิงสาวิตก ๑ ได 
 ทําใหมากซ่ึงธรรม ๓ ประการเหลาไหน ไดทําใหมากซ่ึงธรรม ๓ ประการน้ี คือ 
 กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในทิศใด ภิกษุ 
 ท้ังหลาย เกิดบาดหมางกัน เกิดทะเลาะวิวาท ท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปาก 
 อยู ทิศเชนนี้ ยอมไมเปนผาสุกแกเราแมแตคิดในใจ จะปวยกลาวไปใยถึงการ 
 ไป ในเรื่องน้ีเราสันนิษฐานไดวา ทานผูมีอายุเหลานั้น ไดละท้ิงธรรม ๓ ประการ 
 นี้เสียแลว ไดทําใหมากซ่ึงธรรม ๓ ประการน้ีเปนแน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในทิศ 
 ใด ภิกษุท้ังหลายเปนผูสามัคคีกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนนํ้านม 
 กับน้ํา ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาอันแสดงความรักอยู ทิศเชนนี้ยอมผาสุก 
 แกเราแมแตจะไป จะปวยกลาวไปใยถึงการคิดในใจเลา ในเรื่องน้ีเราสันนษิฐาน 
 ไดวา ทานผูมีอายุเหลานั้น ไดละธรรม ๓ ประการเสียไดแลว ไดทําใหมากซึ่ง 
 ธรรม ๓ ประการเปนแน ไดละธรรม ๓ ประการเหลาไหน ไดละธรรม ๓ ประ- 
 *การเหลาน้ี คือ กามวิตก ๑ พยาปาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ไดทําใหมากซ่ึง 
 ธรรม ๓ ประการเหลาไหน ไดทําใหมากซ่ึงธรรม ๓ ประการเหลาน้ี คือ 
 เนกขัมมวิตก ๑ อัพยาปาทวิตก ๑ อวิหิงสาวติก ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในทิศใด 
 ภิกษุท้ังหลายเปนผูสามัคคีกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนนํ้านมกับน้ํา 
 ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาอันแสดงความรักอยู ทิศเชนนี้ยอมผาสุกแกเรา 
 แมแตจะไป จะปวยกลาวไปใยถึงการคิดในใจเลา ในเรื่องน้ีเราสันนิษฐานไดวา 
 ทานผูมีอายุเหลานั้น ไดละธรรม ๓ ประการน้ีไดเสียแลว ไดทําใหมากซ่ึงธรรม 
 ๓ ประการน้ีเปนแน ฯ 
                           โคตมสูตร 
      [๕๖๕] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ โคตมกเจดีย 
 ใกลพระนครเวสาลี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี- 
 *พระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรารูดวยปญญาอันยิ่งแลว จึงแสดง 
 ธรรม ไมรูไมแสดง แสดงธรรมมีเหตุ ไมใชแสดงธรรมไมมีเหตุ แสดง 
 ธรรมมีปาฏิหาริย ไมใชแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อ 
 เรารูดวยปญญาอันยิ่งแลว จงึแสดงธรรม ไมรูไมแสดง แสดงธรรมมีเหตุ 



 ไมใชแสดงไมมีเหตุ แสดงธรรมมีปาฏิหาริย ไมใชแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริย 
 ทานท้ังหลายควรทําโอวาท ควรทําอนุสาสนี ก็แหละทานท้ังหลายควรท่ีจะ 
 ยินดี ควรท่ีจะช่ืนชม ควรท่ีจะโสมนัสวา พระผูมีพระภาคตรัสรูเองโดยชอบ 
 พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆปฏิบัติชอบแลว พระผูมี- 
 *พระภาคไดตรัสคําไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว ภิกษุเหลานัน้ตางช่ืนชมยินดีภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาค ก็แหละเม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู พัน 
 โลกธาตุไดหวัน่ไหวแลว ฯ 
                           ภรัณฑุสูตร 
      [๕๖๖] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท 
 เสด็จถึงพระนครกบิลพัสดุ เจาศากยะพระนามวา มหานามะ ไดทรงสดับ 
 ขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จถึงพระนครกบิลพัสดุ โดยลําดับแลว ครั้งน้ันแล 
 เจาศากยะพระนามวามหานามะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
 บังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับยืน ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ไปเถิดมหานามะ 
 ทานจงรูสถานท่ีพักในพระนครกบิลพัสดุ ท่ีอาตมาควรอยูสกัคืนหน่ึงวันนี้ เจา 
 ศากยะพระนามวามหานามะ รับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว เขาไปยัง 
 พระนครกบิลพัสดุ เท่ียวไปจนท่ัว ก็มิไดเห็นสถานท่ีพักในพระนครกบิลพัสดุ 
 ซึ่งพระผูมีพระภาคควรจะประทับอยูสักคืนหน่ึง ลําดับน้ันแล เจาศากยะพระ- 
 *นามวามหานามะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ในพระนครกบิลพัสดุ ไมมีสถานท่ีพัก ซึ่งพระผูมีพระภาค 
 ควรจะประทับสักคืนหนึ่งวันนี้ ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรน้ีเปนเพื่อนพรหมจาร ี
 เกาแกของพระผูมีพระภาค ขอพระผูมีพระภาคจงประทับอยู ณ อาศรมของ 
 ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรน้ันสักคืนหนึ่งในวันนี้เถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ไป 
 เถิดมหานามะ ทานจงปูลาดเครื่องลาดเถิด เจาศากยะพระนามวามหานามะ 
 ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว เสด็จเขาไปยังอาศรมของภรัณฑดุาบส 
 กาลามโคตร แลวทรงปูลาดเครื่องลาด ทรงต้ังนํ้าไวเพื่อจะลางพระบาท แลว 
 เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผู 
 เจริญ ขาพระองคไดลาดเครื่องลาดเสร็จแลว ไดต้ังนํ้าไวเพื่อชําระยุคลบาท 
 แลว บัดนี้พระผูมีพระภาคทรงทราบกาลอันควรเถิด ลําดับนั้นแล พระผูมี 
 พระภาคเสด็จเขาไปยังอาศรมของภรัณฑุดาบสกาลามโคตร แลวประทับนั่งบน 
 อาสนะท่ีเขาปูลาดไว ครั้นแลว ทรงลางพระบาทท้ังสอง ครั้งน้ันแล เจา 
 ศากยะพระนามวามหานามะทรงดําริวา วันนี้ไมใชเวลาท่ีจะเขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาค พระผูมีพระภาคทรงเหน็ดเหน่ือย ตอวันพรุงน้ี เราจึงจักเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาค ดังน้ีแลว ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทํา 



 ประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป ครั้งน้ันแล พอลวงราตรีนั้นไป เจาศากยะ 
 พระนามวามหานามะ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงท่ีประทับ ทรงถวาย 
 บังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรมหานามะ ศาสดา ๓ จําพวกน้ีแล มี 
 ปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ ศาสดาพวกหน่ึงในโลกน้ี บัญญัติ 
 การกําหนดรูกาม ไมบัญญัติการกําหนดรูรูป ไมบัญญัติการกําหนดรูเวทนา 
 พวกหนึ่งบัญญัติการกําหนดรูกาม และบัญญัติการกําหนดรูรูป แตไมบัญญัติ 
 การกําหนดรูเวทนา พวกหนึ่งบัญญัติการกําหนดรูกามดวย บัญญัติการกําหนดรูรูป 
 ดวย บัญญัติการกําหนดรูเวทนาดวย ดูกรมหานามะ ศาสดา ๓ จําพวก 
 นี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรมหานามะ คติของศาสดา ๓ จําพวกน้ีเปน 
 อยางเดียวกัน หรือวาเปนตางๆ กัน เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้ ภรัณฑุ- 
 *ดาบสกาลามโคตรไดกลาวกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ 
 ทานจงกราบทูลวาเปนอยางเดียวกัน เมื่อภรัณฑุดาบสกาลามโคตรกลาวเชนนี้ 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ ทาน 
 จงกลาววาเปนตางๆ กัน แมครั้งท่ีสอง ภรัณฑุดาบสกาลามโคตรไดกลาว 
 กะเจาศากยพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ ทานจงกราบทูลวา เปนอยาง 
 เดียวกัน แมครั้งท่ีสอง พระผูมพีระภาคไดตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา 
 ดูกรมหานามะ ทานจงกลาววา เปนตางๆ กัน แมครั้งท่ีสาม ภรัณฑุดาบส 
 กาลามโคตร ก็ไดกลาวกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ 
 ทานจงกราบทูลวา เปนอยางเดียวกัน แมครั้งท่ีสาม พระผูมีพระภาคก็ได 
 ตรัสกะเจาศากยะพระนามวามหานามะวา ดูกรมหานามะ ทานจงกลาววา 
 เปนตางๆ กัน ครั้งน้ันแล ภรณัฑุดาบสกาลามโคตรไดคิดวา เราถูก 
 พระสมณโคดมรุกรานเอาแลว ตอหนาเจาศากยะพระนามวามหานามะ ผูมี 
 ศักดิ์ใหญถึงสามครั้ง ผิฉะนั้น เราพึงหลีกไปเสียจากนครกบิลพัสดุ ลําดับนั้น 
 แล ภรัณฑุดาบสกาลามโคตร ไดหลีกไปแลวจากนครกบิลพัสดุ เขาได 
 หลีกไปแลวเหมือนอยางนั้นทีเดียว มิไดกลับมาอีกเลย ฯ 
                           หัตถกสูตร 
      [๕๖๗] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล เมื่อปฐม 
 ยามลวงไป หัตถกเทพบุตรมีรัศมีงามยิ่งนัก ทําพระเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสว 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คิดวา จักยืนตรงพระพักตรพระผูมีพระภาค 
 แลวทรุดลงน่ังไมสามารถท่ีจะยืนอยูได เปรียบเหมือนเนยใสหรือน้ํานมท่ีเขาเท 
 ลงบนทรายยอมจมลง ต้ังอยูไมได แมฉันใด หัตถกเทวบุตรก็ฉันนั้น 
 เหมือนกัน คิดวา จักยืนอยูตรงพระพักตรพระผูมีพระภาคแลวทรุดลงน่ัง ไม 



 สามารถท่ีจะยืนอยูได ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะหัตถกเทพบุตรวา 
 ดูกรหัตถกะ ทานจงนิรมิตอัตภาพอยางหยาบๆ หัตถกเทพบุตรทูลรับพระผูมี 
 พระภาคแลว นิรมิตอัตภาพอยางหยาบ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ได 
 ยืน ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกร 
 หัตถกะ ธรรมท่ีเปนไปแกทานผูเปนมนุษยแตครั้งกอนนั้น บัดนี้ยังเปนไป 
 แกทานอยูบางหรือ หัตถกเทพบุตรกราบทูลวา พระเจาขา ธรรมท่ีเปนไป 
 แกขาพระองคเมื่อยังเปนมนุษยครั้งกอนนั้น บัดนี้ก็ยังเปนไปแกขาพระองคอยู 
 และธรรมท่ีมิไดเปนไปแกขาพระองค เมื่อยังเปนมนุษยครั้งกอนนั้น บัดนี้ก็เปน 
 ไปอยู ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคเกลื่อนกลนไปดวยภิกษุ 
 ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย 
 สาวกของเดียรถียอยู แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นพระเจาขา เกลื่อน 
 กลนไปดวยเทพบุตรอยู พวกเทพบุตรตางมากันแมจากท่ีไกล ก็ดวยต้ังใจวา 
 จักฟงธรรมในสํานักของหัตถกเทพบุตร ขาพระองคยังไมทันอิ่ม ยังไมทันเบ่ือ 
 ธรรม ๓ อยางก็ไดทํากาละเสียแลว ธรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ขาพระองค 
 ยังไมทันอิ่ม ยังไมทันเบ่ือการเฝาพระผูมีพระภาค ๑ ขาพระองคยังไมทันอิ่ม 
 ยังไมทันเพื่อการฟงพระสัทธรรม ๑ ขาพระองคยังไมทันอิ่ม ยังไมทันเบ่ือการ 
 อุปฏฐากพระสงฆ ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังไมทันอิ่ม ยัง 
 ไมทันเบ่ือธรรม ๓ อยางนี้แล ไดทํากาละเสียแลว ครั้นหัตถกเทพบุตรได 
 กลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดกลาวคาถาประพันธนี้ตอไปอีกวา 
            แนละ ในกาลไหนๆ จึงจักอิ่มตอการเฝาพระผูมีพระภาค 
            การอุปฏฐากพระสงฆ และการฟงพระสัทธรรม หัตถก 
            อุบาสกยังศึกษาอธิศีลอยู ยินดีแลวในการฟงพระสัทธรรม 
            ยังไมทันอิ่มตอธรรม ๓ อยาง ก็ไปพรหมโลกช้ันอวหิา 
            เสียแลว ฯ 
                           กฏวิยสูตร 
      [๕๖๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤค- 
 *ทายวัน ใกลพระนครพาราณสี ครั้งน้ันแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรง 
 ผาอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังพระนครพาราณสีเพื่อ 
 บิณฑบาต พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปหน่ึง ผูไรความ 
 แชมช่ืน มีความแชมช่ืนแตภายนอก หลงลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ ไมมี 
 สมาธิ มีจิตกวัดแกวง ไมสํารวมอินทรีย กําลงัเท่ียวบิณฑบาตอยูในสํานัก 
 ของพวกมิลักขะ ซึ่งชุมนุมกันอยู ณ สถานท่ีขายโค แลวไดตรัสกะภิกษุนั้น 
 วา ดูกรภิกษุ เธออยาไดทําตนใหเปนคนมักใหญใฝสูง ขอท่ีวา แมลงวัน 
 จักไมไตตอม จักไมกัดตนท่ีทําใหมักใหญใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบนั้นแล 



 ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ครั้งน้ันแล ภิกษุนั้น อันพระผูมีพระภาคตรัสสอน 
 ดวยพระโอวาทนี้ ไดถึงความสลดใจแลว ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 เสด็จเท่ียวบิณฑบาตในพระนครพาราณสี ในเวลาภายหลังภตั เสด็จกลับ 
 จากเท่ียวบิณฑบาตแลว ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อเชาน้ี เรานุงผาอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเขาไปยังพระนครพาราณสี 
 เพื่อบิณฑบาต เราไดเห็นภิกษุรูปหน่ึงผูไรความแชมช่ืน มีความแชมช่ืนแต 
 ภายนอก หลงลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ ไมมีสมาธิ มีจิตกวัดแกวง 
 ไมสํารวมอินทรีย กําลังเท่ียวบิณฑบาตอยูในสํานักของพวกมิลักขะ ซึ่งชุม 
 นุมกันอยู ณ สถานท่ีขายโค ครั้นแลว เราไดกลาวกะภิกษุนั้นวา ดูกร 
 ภิกษุ เธออยาไดทําตนใหเปนคนมักใหญใฝสูง ขอท่ีวาแมลงวันจักไมไต 
 ตอม จักไมกัดตนท่ีทําใหมักใหญใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบนั้นแล ไมเปน 
 ฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ภิกษุนั้นอันเราสอนดวย 
 โอวาทนี้ ไดถึงความสลดใจแลว เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสดังน้ี ภิกษุรูปหน่ึง 
 ไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ความมักใหญใฝสูงคืออะไร กลิ่นดิบ 
 คืออะไร แมลงวันคืออะไร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ความ 
 มักใหญใฝสูง คือ อภิชฌา กลิน่ดิบ คือ พยาบาท แมลงวัน คือ วิตกท่ี 
 เปนบาปเปนอกุศล ดูกรภิกษุ ขอท่ีวา แมลงวันจักไมไตตอม จักไมกัดตนท่ีทํา 
 ใหมักใหญใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบนั้นแล ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
            แมลงวันคือความดําริท่ีอิงราคะ จักไมตอมบุคคลผูไมคุม 
            ครองในจักษุและโสต ไมสํารวมในอนิทรียท้ังหลาย ภิกษุ 
            ผูทําตนใหเปนคนมักใหญใฝสูง ชุมเพราะกลิ่นดิบ ยอม 
            อยูหางไกลจากนิพพาน เปนผูมีสวนแหงความคับแคนถาย 
            เดียว คนพาลสันดานเขลา ถูกแมลงวันท้ังหลายไตตอม 
            ไมไดเพ่ือนท่ีเสมอตน พึงเท่ียวไปในบานบาง ในปาบาง สวน 
            ชนพวกท่ีสมบูรณดวยศีล ยินดีในธรรมเปนท่ีเขาไปสงบดวย 
            ปญญา เปนผูสงบระงับ อยูเปนสุข แมลงวันไม 
            อาศัยเขา ฯ 
                         อนุรุทธสูตรท่ี ๑ 
      [๕๖๙] ครั้งน้ันแล ทานพระอนุรุทธะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีอันควรสวนขางหน่ึง 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 มาตุคามในโลกน้ี เวลาเชา มีใจอันมลทินคือความตระหน่ี 
 กลุมรุม อยูครองเรอืน ๑ เวลาเท่ียง มีใจอันความริษยากลุมรมุ อยูครอง 
 เรือน ๑ เวลาเยน็ มีใจอันกามราคะกลุมรุม อยูครองเรอืน ๑ ดูกรอนุ- 
 *รุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๓ อยางน้ีแล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
                         อนุรุทธสูตรท่ี ๒ 
      [๕๗๐] ครั้งน้ันแล ทานพระอนุรุทธะไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ี 
 อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป 
 แลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวกลาววา ขอโอกาสเถดิทานสารีบุตร 
 ผมตรวจดูตลอดพันโลกดวยทิพยจักษุอันบริสทุธิ์ลวงจักษุของมนุษย ก็ผมปรารภ 
 ความเพียรไมยอหยอน ต้ังสติไมหลงลืม กายสงบระงับไมระส่ําระสาย จิตต้ังม่ัน 
 เปนเอกัคคตา เออก็ไฉนเลา จติของผมจึงยังไมพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น 
 ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรทานอนุรุทธะ การท่ีทานคิดอยางนี้วา เราตรวจ 
 ดูตลอดพันโลก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ดังน้ี เปนเพราะ 
 มานะของทาน การท่ีทานคิดอยางนี้วา ก็เราปรารภความเพียรไมยอหยอน 
 ต้ังสติมั่นไมหลงลืม กายสงบระงับไมระส่ําระสาย จิตต้ังม่ันเปนเอกัคคตา 
 ดังน้ี เปนเพราะอุทธัจจะของทาน ถึงการท่ีทานคิดอยางนี้วา เออก็ไฉนเลา จิต 
 ของเรายังไมพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ดังน้ี ก็เปนเพราะกุกกุจจะของทาน 
 เปนความดีหนอ ทานพระอนุรุทธะจงละธรรม ๓ อยางนี้ ไมใสใจธรรม ๓ 
 อยางนี้ แลวนอมจิตไปในอมตธาตุ ครั้งน้ันแล ทานพระอนุรุทธะตอมาไดละ 
 ธรรม ๓ อยางน้ี ไมใสใจถึงธรรม ๓ อยางนี้ นอมจิตไปในอมตธาตุ ครั้งน้ัน 
 แล ทานพระอนุรุทธะ หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว เปนผูไมประมาท มีตนอัน 
 สงไปอยู ไมนานนัก ไดทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอนัยอดเยี่ยม ท่ี 
 กุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองกันนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา 
 ไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละ ทานพระอนุรุทธะ 
 ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ฯ 
                          ปฏิจฉันนสูตร 
      [๕๗๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิ่ง ๓ อยางนี้ ปดบังไวจึงเจริญ เปด 
 เผยไมเจริญ ๓ อยางเปนไฉน คือ มาตุคาม ปดบังเอาไวจึงจะงดงาม เปดเผย 
 ไมงดงาม ๑ มนตของพราหมณ ปดบังเขาไวจึงรุงเรือง เปดเผยไมรุงเรือง ๑ 
 มิจฉาทิฐิ ปดบังไวจึงเจริญ เปดเผยไมเจริญ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิ่ง ๓ อยาง 



 นี้แล ปดบังไวจึงเจริญ เปดเผยไมเจริญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิ่ง ๓ อยางนี ้
 เปดเผยจึงรุงเรอืง ปดบังไมรุงเรือง ๓ อยางเปนไฉน คือ ดวงจันทร เปดเผย 
 จึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรอืง ๑ ดวงอาทิตย เปดเผยจึงรุงเรอืง ปดบังไมรุงเรือง ๑ 
 ธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศไวแลว เปดเผยจึงรุงเรอืง ปดบังไมรุงเรอืง ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิ่ง ๓ อยางน้ีแล เปดเผยจึงรุงเรือง ปดบังไมรุงเรอืง ฯ 
                            เลขสูตร 
      [๕๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก 
 ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีแผนหิน ๑ บุคคลผูเปรียบ 
 ดวยรอยขีดท่ีแผนดิน ๑ บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีน้ํา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีแผนหินเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ท้ังความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยูในสันดานนานนัก 
 เปรียบเหมือนรอยขีดท่ีแผนหนิ ไมลบเลือนเร็วเพราะลมหรอืน้ํา ยอมต้ังอยูยั่งยืน 
 แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอม 
 โกรธเนืองๆ ท้ังความโกรธของเขาน้ันก็นอนเนื่องอยูในสันดานนานนัก นี้ 
 เรียกวา บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีแผนหิน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูเปรียบ 
 ดวยรอยขีดท่ีแผนดินเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี โกรธ 
 เนืองๆ แตความโกรธของเขาน้ันไมนอนเนื่องอยูในสันดานนานนัก เปรียบ 
 เหมือนรอยขีดท่ีแผนดิน ลบเลือนไปโดยเร็วเพราะลมและน้ํา ไมต้ังอยูยั่งยนื 
 แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอม 
 โกรธเนืองๆ แตความโกรธของเขาน้ันไมนอนเนื่องอยูในสันดานนานนัก นี้ 
 เรียกวา บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีแผนดิน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูเปรียบ 
 ดวยรอยขีดท่ีน้ําเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี แมจะถูกวา 
 ดวยคําหนักๆ แมจะถูกวาดวยคําหยาบๆ แมจะถูกวาดวยคําท่ีไมพอใจ ก็คง 
 สมานไมตรี กลมเกลียว ปรองดองกันอยู เปรียบเหมือนรอยขีดท่ีน้ํา จะขาด 
 จากกันก็ประเดี๋ยวเดียวเทาน้ัน ไมต้ังอยูนาน แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนัน้เหมือนกัน แมจะถูกวาดวยคําหนักๆ แมจะถูก 
 วาดวยคําหยาบๆ แมจะถูกวาดวยคําท่ีไมพอใจ ก็คงสมานไมตรีกลมเกลียว 
 ปรองดองกันอยู นี้เรียกวา บุคคลผูเปรียบดวยรอยขีดท่ีน้ํา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                        จบกุสินารวรรคท่ี ๓ 
                       --------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. กุสินารสูตร ๒. ภัณฑนสูตร ๓. โคตมสูตร ๔. ภรัณฑุสูตร 
 ๕. หัตถกสูตร ๖. กฏวิยสูตร ๗. อนุรุทธสูตรท่ี ๑ ๘. อนุรุทธสูตรท่ี ๒ 



 ๙. ปฏิจฉันนสูตร ๑๐. เลขสูตร ฯ 
                       --------------- 
                        โยธาชีววรรคท่ี ๔ 
                            โยธสูตร 
      [๕๗๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นักรบอาชีพประกอบดวยองค ๓ 
 ประการสมควรแกพระราชา เหมาะแกพระราชา ถึงการนับวาเปนองคของพระราชา 
 โดยแท องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นักรบอาชีพในโลกนี้ ยิง 
 ลูกศรไปไดไกล ๑ ยิงไมพลาด ๑ ทําลายกายขนาดใหญได ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นักรบอาชีพประกอบดวยองค ๓ ประการน้ีแล สมควรแกพระราชา เหมาะแก 
 พระราชา ถึงการนับวาเปนองคของพระราชาโดยแท ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประ- 
 *กอบดวยธรรม ๓ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปน 
 นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา องค ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ยิงลูกศรไปไดไกล ๑ ยิงไมพลาด ๑ ทําลายกายขนาดใหญ 
 ได ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุยิงลูกศรไปไดไกลอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 ยอมพิจารณาเห็นรูปอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต ท้ังท่ีเปนอนาคต ท้ังท่ีเปน 
 ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรอืละเอียด เลวหรือประณีต ในท่ี 
 ไกลหรือในท่ีใกล ท้ังหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า 
 นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ยอมพิจารณาเห็นเวทนา 
 อยางใดอยางหนึ่ง ... ยอมพิจารณาเห็นสัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... ยอมพิจารณา 
 เห็นสังขารอยางใดอยางหน่ึง ... ยอมพิจารณาเห็นวิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ี 
 เปนอดีต ท้ังท่ีเปนอนาคต ท้ังท่ีเปนปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบ 
 หรือละเอียด เลวหรอืประณีต ในท่ีไกลหรือในท่ีใกล ท้ังหมดน้ัน ดวยปญญา 
 อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไม 
 ใชตัวตนของเรา ดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุยิงลูกศรไปไดไกลอยางนี้แล ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุยิงไมผิดพลาดอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 รูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหทุกขเกิด นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติ 
 ใหถึงความดับทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุยงัไมผิดพลาดอยางนี้แล ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําลายกองอวิชชาใหญได ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุทําลายกายขนาดใหญไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวย 
 ธรรม ๓ ประการน้ีแล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนา- 
 *บุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                            ปริสสูตร 
      [๕๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๓ จําพวกน้ี ๓ จําพวกเปนไฉน 
 คือ บริษัทท่ีแนะนําไดยาก ๑ บริษัทท่ีแนะนําไดงาย ๑ บริษัทท่ีแนะนําแตพอ- 



 *ประมาณก็รูได ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๓ จําพวกน้ีแล ฯ 
                            มิตตสูตร 
      [๕๗๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มิตรผูประกอบดวยองค ๓ ควรคบไว 
 องค ๓ เปนไฉน คือ ใหสิ่งท่ีใหไดยาก ๑ ชวยทําส่ิงท่ีทําไดยาก ๑ อดทนส่ิง 
 ท่ีทนไดยาก ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มิตรผูประกอบดวยองค ๓ นี้แล ควรคบไว ฯ 
                           อุปปาทสูตร 
      [๕๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะตถาคตอุบัติข้ึนก็ตาม ไมอุบัติ 
 ข้ึนก็ตาม ธาตุนั้น คือ ความต้ังอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดา 
 ก็คงต้ังอยูอยางน้ันเอง ตถาคตตรัสรู บรรลุธาตุนั้นวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง 
 ครั้นแลวจึงบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจงายวา 
 สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะตถาคตอุบัติข้ึนก็ตาม ไมอุบัติข้ึน 
 ก็ตาม ธาตุนั้น คือ ความต้ังอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดา ก็คงต้ัง 
 อยูอยางนั้นเอง ตถาคตตรัสรู บรรลุธาตุนั้นวา สังขารท้ังปวงเปนทุกข ครั้นแลว 
 จึงบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจงายวา สังขาร 
 ท้ังปวงเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะตถาคตอุบัติข้ึนก็ตาม ไมอุบัติข้ึนก็ตาม 
 ธาตุนั้น คือ ความต้ังอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดา ก็คงต้ังอยูอยาง 
 นั้นเอง ตถาคตตรัสรู บรรลุธาตุนั้นวา ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ครั้นแลวจึง 
 บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจงายวา ธรรม 
 ท้ังปวงเปนอนัตตา ฯ 
                          เกสกัมพลสูตร 
      [๕๗๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผากัมพลท่ีทําดวยผมมนุษย บัณฑิต 
 กลาววาเลวกวาผาท่ีชางหูกทอแลวทุกชนิด ผากัมพลท่ีทําดวยผมมนุษยในฤดูหนาว 
 ก็เย็น ในฤดูรอนก็รอน สีนาเกลียด กลิ่นเหม็น สัมผัสไมสบาย แมฉันใด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย วาทะของเจาลัทธิช่ือวามักขลิ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล บัณฑิต 
 กลาววาเลวกวาวาทะของสมณะทุกพวก เจาลัทธิช่ือวามักขลิเปนโมฆบุรุษ มีวาทะ 
 อยางนี้ มีความเห็นอยางนีว้า กรรมไมมี กิรยิาไมมี ความเพียรไมมี ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท่ีไดมีแลวในอดีตกาล ก็เปน 
 ผูตรัสกรรม ตรัสกิริยา และตรัสความเพียร ถึงพระผูมีพระภาคเหลานั้น ก็ถูก 
 โมฆบุรุษช่ือวามักขลิคัดคานวา กรรมไมมี กิรยิาไมมี ความเพียรไมมี แม 
 พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท่ีจักมีในอนาคตกาล ก็จักเปนผูตรัสกรรม 
 ตรัสกิริยา ตรัสความเพียร ถึงพระผูมีพระภาคเหลาน้ัน ก็ถูกโมฆบุรุษช่ือวา 
 มักขลิคัดคานวา กรรมไมมี กิรยิาไมมี ความเพียรไมมี แมเราผูเปนพระอรหันต 
 สัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็กลาวกรรม กลาวกิริยา กลาวความเพียร แมเรากถ็ูก 
 โมฆบุรุษช่ือวามักขลิคัดคานวา กรรมไมมี กิรยิาไมมี ความเพียรไมมี ดูกรภิกษุ 



 ท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคลพึงวางไซดักปลาไวท่ีปากอาว เพื่อใชประโยชน 
 เพื่อทุกข เพื่อความฉิบหาย เพื่อความพินาศแกปลาเปนอันมาก แมฉันใด 
 โมฆบุรุษช่ือวามักขลิ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เปนเหมือนไซดักมนุษย เกิดข้ึน 
 ในโลกแลว เพื่อใชประโยชน เพื่อทุกข เพื่อความฉิบหาย เพื่อความพินาศแก 
 สัตวเปนอันมาก ฯ 
                           สัมปทาสูตร 
      [๕๗๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๓ อยางน้ี ๓ อยางเปนไฉน 
 คือ สัทธาสัมปทา ความถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ สีลสัมปทา ความถึงพรอม 
 ดวยศีล ๑ ปญญาสัมปทา ความถึงพรอมดวยปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สัมปทา ๓ อยางนี้แล ฯ 
                            วุฑฒิสูตร 
      [๕๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย วุฑฒิ ๓ อยางนี ้๓ อยางเปนไฉน 
 คือ สัทธาวุฑฒิ ความเจริญแหงศรัทธา ๑ สีลวุฑฒิ ความเจริญแหงศีล ๑ 
 ปญญาวุฑฒิ ความเจริญแหงปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย วุฑฒิ ๓ อยางนี้แล ฯ 
                          อัสสสูตรท่ี ๑ 
      [๕๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมากระจอก ๓ จําพวก 
 และบุรุษกระจอก ๓ จําพวก เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ 
 เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็มากระจอก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ มากระจอกบางตัวในโลกน้ี เปนสัตว 
 สมบูรณดวยกําลังเครื่องวิ่งเรว็ แตไมสมบูรณดวยสี ไมสมบูรณดวยความสูง 
 และความใหญ ๑ มากระจอกบางตัวในโลกน้ี เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเครื่อง 
 วิ่งเรว็ สมบูรณดวยสี แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ มากระจอก 
 บางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเครื่องวิง่เรว็ สมบูรณดวยสี และ 
 สมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มากระจอก ๓ จําพวกนี้ 
 แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนบุรษุกระจอก ๓ จาํพวกเปนไฉน คือ บุรุษกระจอก 
 บางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณ 
 ดวยความสูงและความใหญ ๑ บุรุษกระจอกบางคนในโลกน้ี เปนผูสมบูรณดวย 
 เชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ 
 บุรุษกระจอกบางคนในโลกน้ี เปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และ 
 สมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษกระจอกเปนผู 
 สมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความ 
 ใหญอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูชัดตามความเปนจริงวา นี้ 
 ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรากลาววา 
 นี้เปนเชาวนของเขา แตเมื่อเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภวิินัย ก็จนปญญา 



 วิสัชนาไมได เรากลาววา นี้ไมใชวรรณะของเขา และเขายอมไมไดจีวร 
 บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูง 
 และความใหญของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษกระจอกสมบูรณดวยเชาวน แตไม 
 สมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็บุรุษกระจอกเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไม 
 สมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรากลาว 
 วา นี้เปนเชาวนของเขา และเมื่อเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั ก็วิสชันา 
 ได ไมจนปญญา เรากลาววา นี้เปนวรรณะของเขา แตเขาไมไดจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความ 
 ใหญของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษกระจอกเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และ 
 สมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษกระจอกสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณ 
 ดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูชัด 
 ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรากลาววา นี้ 
 เปนเชาวนของเขา และเม่ือถูกถามปญหาในอภิธรรม อภวิินัย ก็วิสัชนาได ไม 
 จนปญญา เรากลาววา นี้เปนวรรณะของเขา และเขามักไดจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้เปนความสูงและความ 
 ใหญของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษกระจอกเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณ 
 ดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุรุษกระจอก ๓ จําพวกน้ีแล ฯ 
                          อัสสสูตรท่ี ๒ 
      [๕๘๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมาดี ๓ จําพวกและบุรุษดี 
 ๓ จําพวก เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลาน้ันทูลรับ 
 พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มาดี ๓ 
 จําพวกเปนไฉน คือ มาดีบางตัวในโลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเครือ่งวิ่งเร็ว 
 แตไมสมบูรณดวยสี ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ มาดีบางตัวใน 
 โลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกาํลังเครื่องวิ่งเรว็ และสมบูรณดวยสี แตไมสมบูรณ 
 ดวยความสูงและความใหญ ๑ มาดีบางตัวในโลกน้ี เปนสัตวสมบูรณดวยกําลัง 
 เครื่องวิ่งเร็ว สมบูรณดวยสี และสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย มาดี ๓ จําพวกน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษดี ๓ จําพวกเปนไฉน 
 คือ ๑. บุรุษบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ 
 ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๒. บุรุษดีบางคนในโลกนี้ เปนผู 
 สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ 



 ๓. บุรุษดีบางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะและสมบูรณ 
 ดวยความสูงและความใหญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษดีสมบูรณดวยเชาวน แตไม 
 สมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูผุดเกิด จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม 
 กลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิน้ไป เรากลาววา 
 นี้เปนเชาวนของเขา แตเมื่อเขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภวิินัย ก็จนปญญา 
 วิสัชนาไมได เรากลาววา นี้ไมใชวรรณะของเขา และเขาไมไดจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความ 
 ใหญของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณ 
 ดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูง 
 และความใหญอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูผุดเกิด 
 จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิย- 
 *สังโยชน ๕ สิ้นไป เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา และเม่ือเขาถูกถามปญหาใน 
 อภิธรรม อภวินิัย ก็แกไดไมจนปญญา เรากลาววา นี้เปนวรรณะของเขา แต 
 เขาไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เรากลาววา 
 นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวย 
 เชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี ้
 แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ 
 และสมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เปนผูผุดเกิด จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรม- 
 *ดา เพราะโอรมัภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา และ 
 เมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั ก็วิสัชนาได ไมจนปญญา เรากลาววา 
 นี้เปนวรรณะของเขา และเขามักไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย 
 เภสัชบริขาร เรากลาววา นี้เปนความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุรุษดีเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและ 
 ความใหญอยางน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษดี ๓ จําพวกน้ีแล ฯ 
                          อัสสสูตรท่ี ๓ 
      [๕๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ 
 จําพวก และบุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ จําพวก เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี 
 เราจักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จําพวกเปนไฉน คือ มาอาชาไนยตัว 
 เจริญบางตัวในโลกน้ี เปนสัตวสมบูรณดวยกําลังเปนเครื่องวิ่งเรว็ แตไมสมบูรณ 
 ดวยสี ไมสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวใน 



 โลกนี้ เปนสัตวสมบูรณดวยกาํลังเครื่องวิ่งเรว็ และสมบูรณดวยสี แตไมสมบูรณ 
 ดวยความสูงและความใหญ ๑ มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกน้ี เปนสัตว 
 สมบูรณดวยกําลังเครื่องวิ่งเรว็ สมบูรณดวยสี และสมบูรณดวยความสูงและความ 
 ใหญ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ จําพวกน้ีแล ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุรุษอาชาไนยผูเจริญ 
 บางคนในโลกนี้ เปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณ 
 ดวยความสูงและความใหญ ๑ บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกน้ี เปนผู 
 สมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความสูงและความ 
 ใหญ ๑ บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกน้ี เปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณ 
 ดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและความใหญ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษ 
 อาชาไนยผูเจรญิเปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไมสมบูรณดวย 
 ความสูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจง 
 ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวย 
 ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา แตเมื่อ 
 เขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั ก็จนปญญา วิสัชนาไมได เรากลาววา 
 นี้ไมใชวรรณะของเขา และเขาไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย 
 เภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุรุษอาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยวรรณะ ไม 
 สมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษอาชาไนย 
 ผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไมสมบูรณดวยความ 
 สูงและความใหญอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ทําใหแจงซ่ึง 
 เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวย 
 ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา และเมื่อ 
 เขาถูกถามปญหาในอภิธรรม อภิวินยั ก็วิสัชนาได ไมจนปญญา เรากลาววา 
 นี้เปนวรรณะของเขา แตเขาไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย 
 เภสัชบริขาร เรากลาววา นี้ไมใชความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุรุษอาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยวรรณะ แตไม 
 สมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษอาชาไนย 
 ผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และสมบูรณดวยความสูงและ 
 ความใหญอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ 
 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่ง 
 เอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เรากลาววา นี้เปนเชาวนของเขา และเม่ือเขาถูกถาม 
 ปญหาในอภิธรรม อภิวินัย กว็ิสัชนาได ไมจนปญญา เรากลาววา นี้เปน 
 วรรณะของเขา และเขามักไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย 



 เภสัชบริขาร เรากลาววา นี้เปนความสูงและความใหญของเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุรุษอาชาไนยผูเจริญเปนผูสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยวรรณะ และ 
 สมบูรณดวยความสูงและความใหญอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนย 
 ผูเจริญ ๓ จําพวกน้ีแล ฯ 
                        โมรนิวาปสูตรท่ี ๑ 
      [๕๘๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ปริพาชการาม 
 ช่ือโมรนิวาปะ ใกลพระนครราชคฤห ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มปีรกติประพฤติ 
 พรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ศีลขันธท่ีเปนของพระอเสขะ ๑ สมาธิขันธท่ี 
 เปนของพระอเสขะ ๑ ปญญาขันธท่ีเปนของพระอเสขะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ยอมมีความสําเรจ็ลวงสวน มีความ 
 เกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน 
 ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                        โมรนิวาปสูตรท่ี ๒ 
      [๕๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มปีรกติประพฤติ 
 พรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ อิทธิปาฏิหาริยะ ฤทธ์ิเปนอัศจรรย ๑ อาเทสนา- 
 *ปาฏิหาริยะ ดักใจเปนอัศจรรย ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริยะ คําสอนเปนอัศจรรย ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ยอมมีความสําเร็จ 
 ลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวน 
 มีท่ีสุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                        โมรนิวาปสูตรท่ี ๓ 
      [๕๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มปีรกติประพฤติ 
 พรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
 ธรรม ๓ ประการน้ีเปนไฉน คือ สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ ๑ สัมมาญาณะ 
 ความรูชอบ ๑ สัมมาวิมุติ ความหลุดพนชอบ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ยอมมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะ 
 ลวงสวน มีปรกติประพฤติพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน ประเสริฐกวา 
 เทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 



                       จบโยธาชีววรรคท่ี ๔ 
                       ---------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. โยธสูตร ๒. ปริสสูตร ๓. มิตตสูตร ๔. อุปปาทสูตร 
 ๕. เกสกัมพลสูตร ๖. สัมปทาสูตร ๗. วุฑฒิสูตร ๘. อัสสสูตรท่ี ๑ 
 ๙. อัสสสูตรท่ี ๒ ๑๐. อัสสสูตรท่ี ๓ ๑๑. โมรนิวาปสูตรท่ี ๑ ๑๒. โมรนิวาป 
 สูตรท่ี ๒ ๑๓. โมรนิวาปสูตรท่ี ๓ ฯ 
                       ---------------- 
                         มังคลวรรคท่ี ๕ 
                           อกุศลสูตร 
      [๕๘๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตก- 
 *นรก เหมือนกับถูกนําไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม ฝาย 
 อกุศล ๑ วจีกรรมฝายอกุศล ๑ มโนกรรมฝายอกุศล ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ตองตกนรก เหมือนกับถูกนําไปฝงไว 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองไดข้ึนสวรรคเหมือนกับ 
 เชิญไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมฝายกศุล ๑ วจีกรรม 
 ฝายกุศล ๑ มโนกรรมฝายกุศล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม 
 ๓ ประการน้ีแล ตองไดข้ึนสวรรคเหมือนกับเชิญไปวางไว ฯ 
                           สาวัชชสูตร 
      [๕๘๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตก- 
 *นรก เหมือนกับถูกนําไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม 
 ท่ีมีโทษ ๑ วจีกรรมท่ีมีโทษ ๑ มโนกรรมท่ีมีโทษ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ี 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ตองตกนรก เหมือนกบัถูกนําไปฝงไว ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองไดข้ึนสวรรคเหมือนกับ 
 เชิญไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมท่ีไมมีโทษ ๑ วจีกรรม 
 ท่ีไมมีโทษ ๑ มโนกรรมท่ีไมมีโทษ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม 
 ๓ ประการน้ีแล ตองไดข้ึนสวรรค เหมือนกับเชิญไปวางไว ฯ 
                            วิสมสูตร 
      [๕๘๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองตก- 
 *นรก เหมือนกับถูกนําเอาไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม 
 ท่ีไมสม่ําเสมอ ๑ วจีกรรมท่ีไมสม่ําเสมอ ๑ มโนกรรมท่ีไมสม่ําเสมอ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ตองตกนรก เหมอืน 
 กับถูกนําเอาไปฝงไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการตองได 
 ข้ึนสวรรค เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม 



 ท่ีสม่ําเสมอ ๑ วจีกรรมท่ีสม่ําเสมอ ๑ มโนกรรมท่ีสม่ําเสมอ ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ตองไดข้ึนสวรรค เหมือนกับ 
 เชิญไปวางไว ฯ 
                            อสุจิสูตร 
      [๕๘๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตอง 
 ตกนรก เหมือนกับถูกนําเอาไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม 
 ท่ีไมสะอาด ๑ วจีกรรมท่ีไมสะอาด ๑ มโนกรรมท่ีไมสะอาด ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ตองตกนรก เหมือนกับถกูนํา 
 เอาไปฝงไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตองข้ึนสวรรค 
 เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมท่ีสะอาด ๑ 
 วจีกรรมท่ีสะอาด ๑ มโนกรรมท่ีสะอาด ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวย 
 ธรรม ๓ ประการน้ีแล ตองไดข้ึนสวรรค เหมอืนกับเชิญเอาไปวางไว ฯ 
                           ขตสูตรท่ี ๑ 
      [๕๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูมี 
 โทษ มีขอท่ีวิญูชนจะพึงติเตียน และตองประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมฝายอกุศล ๑ วจีกรรมฝายอกุศล ๑ 
 มโนกรรมฝายอกุศล ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ยอมบรหิารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปน 
 ผูมีโทษ มีขอท่ีวิญูชนจะพึงติเตียน และตองประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย เปนผูไมมีโทษ วิญูชนไมพึง 
 ติเตียน และไดประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม 
 ฝายกุศล ๑ วจีกรรมฝายกุศล ๑ มโนกรรมฝายกุศล ๑ ฯลฯ ฯ 
                           ขตสูตรท่ี ๒ 
      [๕๙๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมท่ีมีโทษ ๑ วจีกรรมท่ีมี 
 โทษ ๑ มโนกรรมท่ีมีโทษ ๑ ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบ 
 แหลม ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมท่ีไมมีโทษ ๑ วจีกรรม 
 ท่ีไมมีโทษ ๑ มโนกรรมท่ีไมมีโทษ ๑ ฯลฯ ฯ 
                           ขตสูตรท่ี ๓ 
      [๕๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมท่ีไมสม่ําเสมอ ๑ วจีกรรม 
 ท่ีไมสม่ําเสมอ ๑ มโนกรรมท่ีไมสม่ําเสมอ ๑ ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษ 



 ผูฉลาด เฉียบแหลม ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมท่ี 
 สม่ําเสมอ ๑ วจีกรรมท่ีสม่ําเสมอ ๑ มโนกรรมท่ีสม่ําเสมอ ๑ ฯลฯ ฯ 
                           ขตสูตรท่ี ๔ 
      [๕๙๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัตบุรุษผูโงเขลา ไมเฉียบแหลม 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ คือ กายกรรมท่ีไมสะอาด ๑ วจีกรรมท่ีไมสะอาด ๑ 
 มโนกรรมท่ีไมสะอาด ๑ ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ คือ กายกรรมท่ีสะอาด ๑ วจีกรรมท่ี 
 สะอาด ๑ มโนกรรมท่ีสะอาด ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษผูฉลาด เฉียบแหลม 
 ประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ยอมบรหิารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูก 
 ทําลาย ยอมเปนผูไมมีโทษ วิญูชนไมพึงติเตียน และไดประสบบุญเปน 
 อันมาก ฯ 
                           วันทนาสูตร 
      [๕๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย การไหว ๓ อยางน้ี ๓ อยางเปนไฉน 
 คือ ไหวทางกาย ๑ ไหวทางวาจา ๑ ไหวทางใจ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย การไหว 
 ๓ อยางนี้แล ฯ 
                          สุปุพพัณหสูตร 
      [๕๙๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย 
 ประพฤติสุจริตดวยวาจา ประพฤติสุจริตดวยใจ ในเวลาเชา เวลาเชาก็เปนเวลา 
 เชาท่ีดีของสัตวเหลานั้น สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย ประพฤติสุจริตดวย 
 วาจา ประพฤติสุจริตดวยใจ ในเวลาเท่ียง เวลาเท่ียงก็เปนเวลาเท่ียงท่ีดีของ 
 สัตวเหลานั้น สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย ประพฤติสุจริตดวยวาจา 
 ประพฤติสุจริตดวยใจ ในเวลาเย็น เวลาเย็นกเ็ปนเวลาเย็นท่ีดีของสัตวเหลา 
 นั้น 
            สัตวท้ังหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นช่ือวาเปน 
            ฤกษดี มงคลดี สวางดี รุงดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี 
            ในพรหมจารีบุคคลท้ังหลาย กายกรรมเปนสวนเบ้ืองขวา 
            วจีกรรมเปนสวนเบ้ืองขวา มโนกรรมเปนสวนเบ้ืองขวา 
            ความปรารถนาของทานเปนสวนเบ้ืองขวา สัตวท้ังหลายทํา 
            กรรมอันเปนสวนเบ้ืองขวาแลว ยอมไดผลประโยชนอัน 
            เปนสวนเบ้ืองขวา ทานเหลาน้ันไดประโยชนแลว จงไดรับ 
            ความสุข จงงอกงามในพระพุทธศาสนา จงไมมีโรค ถึง 
            ความสุข พรอมดวยญาติท้ังมวล ฯ 
                        จบมังคลวรรคท่ี ๕ 
                        -------------- 



                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อกุศลสูตร ๒. สาวัชชสูตร ๓. วิสมสตูร ๔. สุจริตสูตร 
 ๕. ขตสูตรท่ี ๑ ๖. ขตสูตรท่ี ๒ ๗. ขตสูตรท่ี ๓ ๘. ขตสูตรท่ี ๔ 
 ๙. วันทนาสูตร ๑๐. สุปุพพัณหสูตร ฯ 
                       ตติยปณณาสกจบบริบูรณ 
                       --------------- 
                 พระสูตรท่ีไมสงเคราะหเขาในปณณาสก 
      [๕๙๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน 
 คือ อาคาฬหปฏิปทา ขอปฏิบัติอยางหยาบชา ๑ นิชฌามปฏิปทา ขอปฏิบัติ 
 อยางเหี้ยมเกรยีม ๑ มัชฌิมาปฏิปทา ขอปฏิบัติอยางกลาง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็อาคาฬหปฏิปทาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิ 
 อยางนี้วา โทษในกามไมมี เขายอมถึงความเปนผูตกไปในกาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวา อาคาฬหปฏิปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็นิชฌามปฏิปทาเปนไฉน 
 อเจลกบางคนในโลกน้ี เปนผูไรมรรยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา 
 เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาท่ีเขาแบงไวกอน ไมรับภกิษาท่ีเขาทําเฉพาะ 
 ไมรับภิกษาท่ีเขานิมนต ไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากปากกะเชา ไมรับ 
 ภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอมทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับ 
 ภิกษาท่ีคนสองคนกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของ 
 หญิงท่ีกําลังใหลูกดูดนม ไมรบัภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรษุ ไมรับภิกษาท่ี 
 นัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในท่ีท่ีไดรับเลี้ยงดูสุนัข ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวัน 
 ไตตอมเปนกลุม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําหมัก 
 ดอง เขารับภิกษาท่ีเรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษา 
 ท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง ... รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง 
 เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียว 
 บาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอย ๒ ใบบาง ... เยียวยาอัตภาพดวย 
 ภิกษาในถาดนอย ๗ ใบบาง กินอาหารท่ีเก็บคางไววันเดียวบาง ๒ วันบาง ... 
 ๗ วันบาง เปนผูประกอบดวยความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาต้ังก่ึงเดือน 
 เชนนี้ อเจลกนั้น เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูก 
 เดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปน 
 ภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง 
 มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาและผลไมในปาเปนอาหารบาง บริโภคผลไมหลน 
 เยียวยาอัตภาพ อเจลกนั้นทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุล 
 บาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผา 
 เปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากําพลทําดวยผมคนบาง ผากําพลทํา 



 ดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ 
 ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะ 
 บาง เปนผูกระโหยงคือประกอบความเพียรในการกระโหยงบาง เปนผูนอนบน 
 หนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง คือ 
 ประกอบความขวนขวายในการลงนํ้าบาง เปนผูประกอบความขวนขวาย ในการ 
 ทํารางกายใหเดือดรอนกระสบักระสายหลายวิธีดังกลาวมา ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้ 
 เรียกวานิชฌามปฏิปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มัชฌิมาปฏิปทาเปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู เปนผูมีความเพียร 
 มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได พิจารณาเห็นเวทนา 
 ในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย 
 อยู เปนผูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
 ได ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทา 
 ๓ อยางนี้แล ฯ 
      [๕๙๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉนคือ 
 อาคาฬหปฏิปทา ๑ นิชฌามปฏิปทา ๑ มัชฌิมาปฏิปทา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็อาคาฬหปฏิปทาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา อาคาฬหปฏิปทา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็นิชฌามปฏิปทาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา 
 นิชฌามปฏิปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มัชฌิมามปฏิปทาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต 
 ต้ังจิตไว เพื่อยงัธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน เพื่อละธรรม 
 อันเปนบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน เพื่อ 
 ความต้ังม่ัน ไมเสื่อมสูญ เพิ่มพูน ไพบูลย เจริญ บริบูรณแหงกุศลธรรมท่ี 
 เกิดข้ึนแลว ... เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย ฉันทะสมาธิ และปธานสังขาร 
 เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอัน 
 ประกอบดวยจิตสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสา- 
 *สมาธิและปธานสังขาร ... เจริญสัทธินทรีย วิริยินทรยี สตินทรีย สมาธินทรีย 
 ปญญินทรีย ... เจริญสัทธาพละ วิริยพละ สมาธิพละ ปญญาพละ ... เจริญ 
 สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสมัโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค 
 ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค ... เจริญสัมมา 
 ทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
 สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๓ อยางนี้แล ฯ 
      [๕๙๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ตอง 
 ตกนรก เหมือนกับถูกนําเอาไปฝงไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ ฆาสัตว 



 ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการฆาสัตว ๑ พอใจในการฆาสัตว ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ตองตกนรก เหมือนกับ 
 ถูกนําเอาไปฝงไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการข้ึนสวรรค 
 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 ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 ตองไดข้ึนสวรรค เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ 
 มีความเห็นชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบ ๑ พอใจในความ 
 เห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ีประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล ตองได 
 ข้ึนสวรรค เหมือนกับเชิญเอาไปวางไว ฯ 
      [๕๙๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพื่อรูราคะดวยปญญาอันยิ่ง จึงควร 
 เจริญธรรม ๓ ประการ ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ สุญญตสมาธิ ๑ 



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

จบติกนิบาต 
    --------- 

 


