พระสุตตันตปฎก
เลม ๑๓
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ปฐมปญณาสก
ภัณฑคามวรรคที่ ๑
อนุพุทธสูตร
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภัณฑคาม แควนวัชชี ณ ที่
นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลา
นั้นทูลรับสนองพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทั้งเรา ทั้งทานทั้งหลายไดแลนไปแลว ไดทองเที่ยวไปแลว
สิ้นกาลนานอยางนี้ เพราะยังไมรูแจง ไมแทงตลอดซึ่งธรรม ๔ ประการ ธรรม ๔
ประการเปนไฉน คือ ศีลที่เปนอริยะ ๑ สมาธิที่เปนอริยะ ๑ ปญญาที่เปน
อริยะ ๑ และวิมุตติที่เปนอริยะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ ศีลที่เปนอริยะ
สมาธิที่เปนอริยะ ปญญาที่เปนอริยะ และวิมตุ ติที่เปนอริยะ อันเราและทาน
ทั้งหลายไดตรัสรู ไดแทงตลอดแลว ถอนตัณหาในภพขึ้นไดแลว ตัณหาอัน
นําไปสูภพสิ้นไปแลว บัดนี้ ภพใหมไมมีอีกตอไป
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญาและวิมุตติ ซึ่งไมมี
ธรรมอื่นยิ่งกวา อันพระโคตม ศาสดาผูมียศไดตรัสรูแลว
พระพุทธเจาผูพระศาสดามีจักษุทรงกระทําที่สุดทุกข ตรัสรู
พระธรรมแลว ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย พระองคเสด็จ
ปรินิพพานแลว ดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปปติตสูตร
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เราเรียกวา ผูตกไปจากธรรมวินัยนี้ ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน คือ ศีลที่เปน
อริยะ ๑ สมาธิที่เปนอริยะ ๑ ปญญาที่เปนอริยะ ๑ และวิมุตติที่เปนอริยะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เราเรียกวา
ผูตกไปจากธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๔ ประการ เราเรียกวา ผูไมตกไปจากธรรมวินัยนี้ ธรรม ๔ ประการเปนไฉน

คือ ศีลที่เปนอริยะ ๑ สมาธิที่เปนอริยะ ๑ ปญญาที่เปนอริยะ ๑ และวิมุตติ
ที่เปนอริยะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล
เราเรียกวา ผูไมตกไปจากธรรมวินัยนี้
ผูที่ตกไปจากธรรมวินัยนี้ ชื่อวาผูตกไป ผูก ําหนัดเพราะราคะ
เปนผูกลับมาอีก ฉะนั้น ควรทํากิจที่ควรทํา ยินดีใน
คุณชาติที่ควรยินดี จะไดบรรลุสุขทั้งโลกียสุขและโลกุตตร
สุข ฯ
จบสูตรที่ ๒
ขตสูตรที่ ๑
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปน
คนพาล ไมเฉียบแหลม ไมใชสัตบุรุษ ยอมคุมครองตนที่ ปราศจากคุณสมบัติ
ยอมเปนผูประกอบไปดวยโทษ นักปราชญติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญ
เปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ไมใครครวญสืบสวนใหรอบคอบ
แลว กลาวสรรเสริญคุณของผูไ มควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญสืบสวนใหรอบ
คอบแลว กลาวติเตียนผูที่ควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญสืบสวนใหรอบคอบ
แลว ยังความเลื่อมใสใหเกิดในฐานะที่ไมควรเลื่อมใส ๑ ไมใครครวญสืบสวน
ใหรอบคอบแลว ยังความไมเลือ่ มใสใหเกิดในฐานะที่ควรเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนคนพาล ไม
เฉียบแหลม ไมใชสัตบุรุษ ยอมคุมครองตนที่ปราศจากคุณสมบัติ ยอมเปนผู
ประกอบไปดวยโทษ นักปราชญติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปน
อันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนบัณฑิต
เฉียบแหลม เปนสัตบุรุษ ยอมคุมครองตนใหประกอบไปดวยคุณสมบัติ เปนผู
หาโทษมิได ทั้งนักปราชญไมติเตียน และยอมประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๔
ประการเปนไฉน คือ ใครครวญ สืบสวนรอบคอบแลว กลาวติเตียนผูที่ควร
ติเตียน ๑ ใครครวญสืบสวนรอบคอบแลว กลาวสรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญ ๑
ใครครวญ สืบสวนรอบคอบแลว ยังความไมเลื่อมใสใหเกิดในฐานะที่ไมควร
เลื่อมใส ๑ ใครครวญสืบสวนรอบคอบแลว ยังความเลื่อมใสใหเกิดในฐานะ
ที่ควรเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้
แล เปนบัณฑิต เฉียบแหลม เปนสัตบุรุษ ยอมคุมครองตนใหประกอบไปดวย
คุณสมบัติ เปนผูหาโทษมิได ทัง้ นักปราชญไมติเตียน และยอมประสบบุญ
เปนอันมาก ฯ
ผูใด ยอมสรรเสริญผูที่ควรนินทา หรือยอมนินทาผูท ี่ควร
สรรเสริญ ผูนั้นชื่อวายอมคนหาโทษดวยปาก ยอมไมได

ประสบสุขเพราะโทษนั้น ความพายแพการพนันดวยทรัพย
ทั้งหมด พรอมดวยตน มีโทษนอย การที่ยังใจให
ประทุษรายในทานผูด ําเนินไปดีแลวนี้แหละ เปนโทษใหญ
กวา (โทษการพนัน) ผูที่ตั้งวาจา และใจอันเปนบาปไว
ติเตียนพระอริยเจา ยอมเขาถึงนรกสิ้นแสนสามสิบหกนิรัพ
พุททะ และหาอัพพุททะ ฯ
จบสูตรที่ ๓
ขตสูตรที่ ๒
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูปฏิบัติผิดในบุคคล ๔ จําพวก เปน
คนพาล ไมฉลาด ไมใชสัตบุรุษ ยอมบริหารตนใหปราศจากคุณสมบัติ เปนผู
ประกอบดวยโทษ ทั้งนักปราชญติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก
บุคคล ๔ จําพวกใครบาง คือ มารดา ๑ บิดา ๑ พระตถาคต ๑ สาวกของ
พระตถาคต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูปฏิบัติผิดในบุคคล ๔ จําพวกนี้แล
เปนคนพาล ไมฉลาด ไมใชสตั บุรุษ ยอมบริหารตนใหปราศจากคุณสมบัติ
เปนผูประกอบดวยโทษ ทั้งนักปราชญติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญ
เปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูปฏิบัติชอบในบุคคล ๔ จําพวก เปน
บัณฑิต ฉลาด เปนสัตบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหเสื่อมเสีย เปนผูไมมีโทษ
ทั้งนักปราชญก็สรรเสริญ และยอมประสบบุญเปนอันมาก บุคคล ๔ จําพวก
ใครบาง คือ มารดา ๑ บิดา ๑ พระตถาคต ๑ สาวกของพระตถาคต ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูปฏิบัติชอบในบุคคล ๔ จําพวกนี้แล เปนบัณฑิต
ฉลาด เปนสัตบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหเสื่อมเสีย เปนผูไมมีโทษ ทั้งนัก
ปราชญก็สรรเสริญ และยอมประสบบุญเปนอันมาก
นรชนใด ปฏิบัติผิดในมารดา บิดา พระตถาคตสัมมา
สัมพุทธเจา หรือในสาวกของพระตถาคต นรชนเชนนั้น
ยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก บัณฑิตทั้งหลายยอม
ติเตียนนรชนนั้น ในโลกนี้ทีเดียว เพราะเหตุที่ไมประพฤติ
ธรรม ในมารดาบิดา และเขาละโลกนี้ไปแลว ยอมไปสู
อบาย สวนนรชนใดปฏิบัติชอบในมารดาบิดา ในพระ
ตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา หรือในสาวกของพระตถาคต
นรชนเชนนั้น ยอมประสบบุญเปนอันมาก บัณฑิตทั้งหลาย
ยอมสรรเสริญนรชนนั้นในโลกนี้ทีเดียว เพราะเหตุที่ประพฤติ
ธรรมในมารดาบิดา และเขาละโลกนีไ้ ปแลว ยอมบันเทิง
ในสวรรค ฯ

จบสูตรที่ ๔
อนุโสตสูตร
[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูไปตามกระแส ๑ บุคคลผูไปทวนกระแส ๑
บุคคลผูมีตนตั้งอยูแลว ๑ บุคคลผูเปนพราหมณ ขามถึงฝงตั้งอยูบนบก ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูไปตามกระแสเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
เสพกามทั้งหลาย และยอมกระทํากรรมอันเปนบาป นี้เราเรียกวาบุคคลผูไปตาม
กระแส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูไปทวนกระแสเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมไมเสพกาม และยอมไมกระทํากรรมอันเปนบาป แมมีหนานอง
ดวยน้ําตา รองไหอยู เพราะประกอบดวยทุกขบาง เพราะประกอบดวยโทมนัส
บาง ก็ประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ บริบูรณได นี้เราเรียกวาบุคคลผูไปทวน
กระแส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีตนตั้งอยูแลวเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูผ ุดขึ้นเกิด ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับมาจากโลกนั้น
เปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิน้ ไป นี้เราเรียกวาบุคคลผูมีตน
ตั้งอยูแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูเปนพราหมณขามถึงฝง ตั้งอยูบนบก
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ กระทําใหแจงซึ่ง เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู นี้เราเรียกวาบุคคลผูเ ปนพราหมณขามถึงฝงตั้งอยูบ นบก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
ชนเหลาใดในโลกนี้ ไมสํารวมในกามทั้งหลาย ยังไม
ปราศจากราคะ มีปรกติบริโภคกาม ชนเหลานั้นแล ถูกตัณหา
ครอบงําแลว เขาถึงชาติและชราบอยๆ ชื่อวาไปตามกระแส
เพราะฉะนั้น ธีรชนในโลกนี้ เปนผูมีสติตั้งมั่นแลวไมเสพ
กาม และไมทํากรรมอันเปนบาป แมประกอบดวยทุกขก็
ละกามได นักปราชญทั้งหลายเรียกบุคคลนั้นวาไปทวน
กระแส นรชนใดแล ละกิเลส ๕ ประการเสียได เปน
ผูมีการศึกษาบริบูรณ มีความไมเสื่อมเปนธรรมดา ถึงความ
เปนผูชํานาญในจิต มีอินทรียตั้งมั่นแลว นรชนนั้นแล
นักปราชญทั้งหลายเรียกวาผูมีตนตั้งอยูแลว ธรรมทั้งหลาย
ที่เปนกุศลและอกุศล อันบุคคลใดกําจัดหมดแลว ถึงซึ่ง
อันตั้งอยูไมได ไมมีอยู บุคคลนั้นเปนผูจบเวท อยูจบ
พรหมจรรยแลว ถึงที่สุดแหงโลก นักปราชญทั้งหลาย
เรียกวาผูถึงฝง ฯ

จบสูตรที่ ๕
อัปปสุตสูตร
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูมีสุตะนอย ไมเขาถึงดวยสุตะ ๑ บุคคลผูมีสุตะ
นอย เขาถึงดวยสุตะ ๑ บุคคลผูมีสุตะมากไมเขาถึงดวยสุตะ ๑ บุคคลผูมีสุตะ
มาก เขาถึงดวยสุตะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีสุตะนอย ไมเขาถึงดวย
สุตะอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ มีสุตะ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละนอย เขาหาไดรูอรรถ
รูธรรมแหงสุตะนอยนั้น แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม บุคคลผูมีสตุ ะนอย
ไมเขาถึงดวยสุตะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีสตุ ะนอยเขาถึงดวย
สุตะอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ มีสุตะ คือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ
นอย เขายอมรูอ รรถรูธรรมแหงสุตะนอยนั้น แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
บุคคลผูมีสุตะนอยเขาถึงดวยสุตะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมสี ุตะ
มาก ไมเขาถึงดวยสุตะอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ มีสุตะ คือ สุตตะ
เคยยะ ฯลฯ เวทัลละมาก เขาหาไดรูทั่วถึงอรรถรูทั่วถึงธรรมแหงสุตะมากนั้น
แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม บุคคลผูมีสุตะมากไมเขาถึงดวยสุตะอยางนี้
แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีสุตะมากเขาถึงดวยสุตะอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ มีสุตะ คือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละมาก เขารูทั่วถึงอรรถ
รูทั่วถึงธรรมแหงสุตะมากนั้น แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลผูมีสุตะ
มากเขาถึงดวยสุตะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏ
อยูในโลก ฯ
ถาบุคคลแมมีสุตะนอย ไมตั้งมั่นแลวในศีล นักปราชญ
ทั้งหลายยอมติเตียนเขา ทั้งโดยศีลและสุตะทั้งสอง ถา
บุคคลแมมีสุตะนอย ตั้งมั่นแลวในศีล นักปราชญยอม
สรรเสริญเขาโดยศีล แตสตุ ะของเขาไมสมบูรณ ถาบุคคล
แมมีสุตะมาก ไมตั้งมั่นแลวในศีล นักปราชญยอมติเตียน
เขาโดยศีล แตสุตะของเขาสมบูรณ ถาบุคคลแมมีสุตะมาก
ตั้งมั่นดีแลวในศีล นักปราชญยอมสรรเสริญเขา ทั้งโดยศีล
และสุตะทั้งสอง ใครควรเพื่อจะติเตียนเขาผูเปนพหูสูต
ผูทรงธรรม เปนพุทธสาวกผูมีปญญา ผูเปนประดุจแทงทอง
ชมพูนุช แมเทวดาก็ยอมชมเชย แมพรหมก็สรรเสริญ ฯ
จบสูตรที่ ๖
สังฆโสภณสูตร

[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ เปนผูเฉียบแหลม ไดรับ
แนะนําดีแลว เปนผูแกลวกลา เปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม ยอมยังหมูใหงาม ๔ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ
ภิกษุ ๑ ภิกษุณี ๑ อุบาสก ๑ อุบาสิกา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวก
นี้แล เปนผูเฉียบแหลม ไดรับแนะนําดีแลว เปนผูแกลวกลา เปนพหูสูต
เปนผูทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมยังหมูใหงาม ฯ
บุคคลใด เปนผูฉลาด แกลวกลา เปนพหูสูต ผูทรงธรรม
ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลเชนนั้น เราเรียกวา
ผูยังหมูใหงาม ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา เปนผู
มีศรัทธา สมบูรณดวยศีล เปนพหูสูตเหลานี้แล ยอมยัง
หมูใหงาม แทจริง บุคคลเหลานี้ เปนผูยังหมูใหงาม ฯ
จบสูตรที่ ๗
เวสารัชชสูตร
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยเวสารัชชญาณเหลาใด
ยอมปฏิญาณฐานะแหงผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร
เวสารัชชญาณของตถาคตมี ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราไมเห็นนิมติ นี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
จักทักทวงเราโดยคํามีเหตุผลในธรรมเหลานี้วา ทานปฏิญาณวาเปนพระสัมมา*สัมพุทธะ ธรรมเหลานี้ยังไมตรัสรูแลว เมื่อเราไมเห็นนิมิตแมนี้ยอมเปนผูถ ึง
ความเกษม ถึงความไมมีภัย ถึงความแกลวกลาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม
เห็นนิมิตนี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
จักทักทวงเราโดยคํามีเหตุผลในธรรมเหลานี้วา ทานปฏิญาณวาเปนพระขีณาสพ
อาสวะเหลานีข้ องทานยังไมสิ้นแลว เมื่อเราไมเห็นนิมิตแมนี้ ยอมเปนผูถึงความ
เกษม ถึงความไมมีภัย ถึงความแกลวกลาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็น
นิมิตนี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จัก
ทักทวงเราดวยคํามีเหตุผลในธรรมเหลานี้วา ทานกลาวธรรมเหลาใดวา ทําอันตราย
ธรรมเหลานั้นไมอาจทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง เมื่อเราไมเห็นนิมิตแมนี้
ยอมเปนผูถึงความเกษม ถึงความไมมีภัย ถึงความแกลวกลาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราไมเห็นนิมติ นี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
จักทักทวงเราดวยคํามีเหตุผลในธรรมเหลานี้วา ทานแสดงธรรมเพื่อประโยชน
อยางใด ประโยชนอยางนั้นไมเปนทางสิ้นทุกขโดยชอบแกบุคคลผูทําตาม เมื่อ
เราไมเห็นนิมติ แมนี้ ยอมเปนผูถึงความเกษม ถึงความไมมีภัย ถึงความ
แกลวกลาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยเวสารัชชญาณเหลาใด

ปฏิญาณฐานะแหงผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร
เวสารัชชญาณของตถาคตมี ๔ ประการนี้แล ฯ
วาทะเหลาใดเหลาหนึ่ง ที่เขาตระเตรียมไวมาก และ
สมณพราหมณทั้งหลายอาศัยวาทะใด วาทะเหลานั้นมาถึง
พระตถาคตผูแกลวกลา ผูล วงวาทะเสียได ยอมหายไป
ผูใดครอบงําธรรมจักรอันเปนโลกุตตรประกาศแลว มีปรกติ
อนุเคราะหสัตวทั่วหนา สัตวทั้งหลายยอมนมัสการผูเชนนั้น
ผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย ผูถึงฝงแหงภพ ฯ
จบสูตรที่ ๘
ตัณหาสูตร
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อจะเกิดขึน้ แกภิกษุ ยอมเกิดขึ้นใน
ที่ใด ที่นั้นใหชื่อวาเปนที่เกิดขึน้ แหงตัณหา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ
ตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นแกภิกษุ ยอมเกิดขึ้นเพราะจีวรเปนเหตุ ๑ เพราะบิณฑบาต
เปนเหตุ ๑ เพราะเสนาสนะเปนเหตุ ๑ เพราะเภสัชอันประณีตและประณีตกวา
เปนเหตุ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้น ยอมเกิดขึน้ ในที่ใด ที่นั้น
ยอมชื่อวาเปนที่เกิดขึน้ แหงตัณหา ๔ ประการนี้แล ฯ
บุรุษมีตัณหาเปนเพื่อนสอง ทองเทีย่ วไปตลอดกาลยืดยาว
นาน ไมลวงพนสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และความเปน
อยางอื่น ภิกษุผูมีสติสัมปชัญญะรูโทษนี้ และรูตัณหาเปนที่
เกิดแหงทุกข พึงเปนผูปราศจากตัณหา ไมถือมั่น ยอม
เวนรอบ ฯ
จบสูตรที่ ๙
โยคสูตร
[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โยคะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ
กามโยคะ ๑ ภวโยคะ ๑ ทิฏฐิโยคะ ๑ อวิชชาโยคะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็กามโยคะเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูชดั ซึ่งความเกิด ความดับ
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงกามทัง้ หลาย ตามความเปนจริง เมื่อ
เขาไมรูชัดซึ่ง ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหง
กามทั้งหลาย ตามความเปนจริง ความกําหนัดเพราะกาม ความเพลิดเพลินเพราะ
กาม ความเยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุนเพราะกาม ความกระหายเพราะกาม
ความเรารอนเพราะกาม ความหยั่งลงในกาม และความทะยานอยากเพราะกาม
ในกามทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวากามโยคะ กามโยคะเปนดังนี้ ก็
ภวโยคะเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ

คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงภพทั้งหลาย ตามความเปนจริง เมื่อ
เขาไมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงภพ
ทั้งหลาย ตามความเปนจริง ความกําหนัดเพราะภพ ความเพลิดเพลินเพราะภพ
ความเยื่อใยเพราะภพ ความหมกมุนเพราะภพ ความกระหายเพราะภพ ความ
เรารอนเพราะภพ ความหยั่งลงในภพ และความทะยานอยากเพราะภพ ในภพ
ทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวาภวโยคะ กามโยคะ ภวโยคะเปนดังนี้
ก็ทิฏฐิโยคะเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูชดั ซึ่งความเกิด ความดับ
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงทิฐิทั้งหลาย ตามความเปนจริง เมื่อ
เขาไมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงทิฐิ
ทั้งหลาย ตามความเปนจริง ความกําหนัดเพราะทิฐิ ความเพลิดเพลินเพราะทิฐิ
ความเยื่อใยเพราะทิฐิ ความหมกมุนเพราะทิฐิ ความกระหายเพราะทิฐิ ความ
เรารอนเพราะทิฐิ ความหยั่งลงเพราะทิฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฐิ ในทิฐิ
ทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวาทิฏฐิโยคะ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ
เปนดังนี้ ก็อวิชชาโยคะเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูชัดซึ่งความ
เกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ประการ
ตามความเปนจริง เมื่อเขาไมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบาย
เครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ประการ ตามความเปนจริง ความไมรู ความ
ไมหยั่งรู ในผัสสายตนะ ๖ ยอมเกิดขึน้ นี้เราเรียกวาอวิชชาโยคะ กามโยคะ
ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ และอวิชชาโยคะ เปนดังนี้ บุคคลผูประกอบดวยอกุศล
ธรรมอันลามก อันเปนเครื่องเศราหมอง เปนเหตุใหเกิดในภพใหม มีความ
กระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก มีชาติ ชราและมรณะตอไปอีก ฉะนั้น เรา
จึงเรียกวา ผูไมเกษมจากโยคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โยคะ ๔ ประการเหลานี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน คือ ความพรากจากกามโยคะ ๑ ความพรากจากภวโยคะ ๑ ความ
พรากจากทิฏฐิโยคะ ๑ ความพรากจากอวิชชาโยคะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความ
พรากจากกามโยคะเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดซึ่งความเกิด
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงกามทั้งหลาย ตามความ
เปนจริง เมื่อเขารูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัด
ออกแหงกามทัง้ หลาย ตามความเปนจริง ความกําหนัดเพราะกาม ความเพลิด*เพลินเพราะกาม ความเยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุนเพราะกาม ความกระหาย
เพราะกาม ความเรารอนเพราะกาม ความหยัง่ ลงในกาม ความทะยานอยากเพราะ
กาม ในกามทั้งหลาย ยอมไมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวาความพรากจากกามโยคะ
ความพรากจากกามโยคะเปนดังนี้ ก็ความพรากจากภวโยคะเปนไฉน ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ
และอุบายเครื่องสลัดออกแหงภพทั้งหลาย ตามความเปนจริง เมื่อเขารูชดั ซึ่ง
ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงภพทั้งหลาย
ตามความเปนจริง ความกําหนัดเพราะภพ ความเพลิดเพลินเพราะภพ ความ
เยื่อใยเพราะภพ ความหมกมุนเพราะภพ ความกระหายเพราะภพ ความเรารอน
เพราะภพ ความหยั่งลงในภพ และความทะยานอยากเพราะภพ ในภพทั้งหลาย
ยอมไมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวาความพรากจากภวโยคะ ความพรากจากกามโยคะ
ความพรากจากภวโยคะ เปนดังนี้ ก็ความพรากจากทิฏฐิโยคะเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ
และอุบายเครื่องสลัดออกแหงทิฐิทั้งหลาย ตามความเปนจริง เมื่อเขารูชดั ซึ่ง
ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงทิฐิทั้งหลาย
ตามความเปนจริง ความกําหนัดเพราะทิฐิ ความเพลิดเพลินเพราะทิฐิ ความ
เยื่อใยเพราะทิฐิ ความหมกมุนเพราะทิฐิ ความกระหายเพราะทิฐิ ความเรารอน
เพราะทิฐิ ความหยั่งลงในทิฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฐิ ในทิฐิทั้งหลาย
ยอมไมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวาความพรากจากทิฏฐิโยคะ ความพรากจากกามโยคะ
ความพรากจากภวโยคะ ความพรากจากทิฏฐิโยคะ เปนดังนี้ ก็ความพรากจาก
อวิชชาโยคะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดซึง่
ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖
ประการ ตามความเปนจริง เมือ่ เขารูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ
และอุบายเครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ประการ ตามความเปนจริง ความ
ไมรู ความไมหยั่งรู ในผัสสายตนะ ๖ ประการ ยอมไมเกิดขึ้น นี้เราเรียกวา
ความพรากจากอวิชชาโยคะ ความพรากจากกามโยคะ ความพรากจากภวโยคะ
ความพรากจากทิฏฐิโยคะ ความพรากจากอวิชชาโยคะ เปนดังนี้ บุคคลผูพรากจาก
อกุศลธรรมอันลามก อันเปนเครื่องเศราหมอง เปนเหตุใหเกิดในภพใหม มีความ
กระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก มีชาติ ชรา และมรณะตอไปอีก ฉะนั้น เราจึง
เรียกวา ผูเกษมจากโยคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการ
นี้แล ฯ
สัตวทั้งหลายผูประกอบดวยกามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ
และอวิชชาโยคะ ยอมเปนผูมีปรกติถึงชาติและมรณะ ไปสู
สงสาร สวนสัตวเหลาใด กําหนดรูกามทัง้ หลายและภวโยคะ
โดยประการทั้งปวง ถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิโยคะ และสํารอก
อวิชชาเสียได สัตวเหลานั้นแล เปนผูพรากจากโยคะทั้งปวง
เปนมุนีผูลว งพนโยคะเสียได ฯ
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๕. อนุโสตสูตร ๖. อัปปสุตสูตร ๗. สังฆโสภณสูตร ๘. เวสารัชชสูตร
๙. ตัณหาสูตร ๑๐. โยคสูตร
-----------จรวรรคที่ ๒
จารสูตร
[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก
เกิดขึ้นแกภิกษุผูกําลังเดินอยู และภิกษุยินดี ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหถึง
ความพินาศซึ่งวิตกนั้น ไมใหถึงความไมมี ภิกษุแมกําลังเดินอยูเปนอยางนี้แลว
เราเรียกวา ผูไมมีความเพียร ไมมีโอตตัปปะ เกียจคราน มีความเพียรเลวเปน
นิจนิรันดร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก
เกิดขึ้นแกภิกษุผูยืนอยู และภิกษุยินดี ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหถึงความพินาศ
ซึ่งวิตกนั้น ไมใหถึงความไมมี ภิกษุแมยืนอยูเปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูไมมี
ความเพียร ไมมีโอตตัปปะ เกียจคราน มีความเพียรเลวเปนนิจนิรันดร ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกิดขึ้นแกภิกษุผู
นั่งอยู และภิกษุยินดี ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหถึงความพินาศซึ่งวิตกนั้น
ไมใหถึงความไมมี ภิกษุแมนั่งอยูเปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูไมมีความเพียร
ไมมีโอตตัปปะ เกียจคราน มีความเพียรเลวเปนนิจนิรันดร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกิดขึ้นแกภิกษุผูนอนตื่นอยู และ
ภิกษุยินดี ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหถึงความพินาศซึ่งวิตกนั้น ไมใหถึงความ
ไมมี ภิกษุแมนอนตื่นอยูเปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูไมมีความเพียร ไมมีโอตตัปปะ
เกียจคราน มีความเพียรเลวเปนนิจนิรันดร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก
พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกิดขึ้นแกภิกษุผูเดินอยู และภิกษุไมยินดี ละ
บรรเทา กระทําใหพินาศซึ่งวิตกนั้น ใหถึงความไมมี ภิกษุแมเดินอยูเปนอยางนี้
เราเรียกวา ผูมคี วามเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนิจนิรันดร
มีใจเด็ดเดี่ยว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก
เกิดขึ้นแกภิกษุผูยืนอยู และภิกษุไมยินดี ละ บรรเทา กระทําใหพินาศซึ่งวิตก
นั้น ใหถึงความไมมี ภิกษุแมยืนอยูเ ปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูม ีความเพียร
มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนิจนิรันดร มีใจเด็ดเดี่ยว ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกิดขึน้ แกภิกษุผูนั่งอยู
และภิกษุไมยินดี ละ บรรเทา กระทําใหพินาศซึ่งวิตกนั้น ใหถึงความไมมี
ภิกษุแมนั่งอยูเปนอยางนี้ เราเรียกวาผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอัน
ปรารภแลวเปนนิจนิรันดร มีใจเด็ดเดี่ยว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก
พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกิดขึ้นแกภิกษุผูนอนตื่นอยู และภิกษุไมยินดี
ละ บรรเทา กระทําใหพินาศซึ่งวิตกนั้น ใหถึงความไมมี ภิกษุแมนอนตื่นอยู
เปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลว
เปนนิจนิรันดร มีใจเด็ดเดี่ยว ฯ
ถาภิกษุใด เดินก็ตาม ยืนก็ตาม นั่งหรือนอนก็ตาม ยอม
ตรึกถึงวิตกอันลามกอิงอาศัยกิเลส ภิกษุผเู ชนนั้น เปนผู
ดําเนินไปสูทางผิด หมกมุนแลวในอารมณ อันยังความ
ลุมหลงใหเกิด เปนผูไมควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม
แตถาภิกษุใดเดินก็ตาม ยืนก็ตาม นั่งหรือนอนก็ตาม ยังวิตก
ใหสงบแลว ยินดีในธรรม เปนที่สงบวิตก ภิกษุเชนนั้น
เปนผูควรเพื่อบรรลุซึ่งสัมโพธิญาณอันอุดม ฯ
จบสูตรที่ ๑
ศีลสูตร
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีศีลสมบูรณ มีปาติโมกข
สมบูรณ จงเปนผูสํารวมในปาติโมกขสังวร สมบูรณดวยอาจาระและโคจร
มีปรกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย
เมื่อเธอทั้งหลายมีศีลสมบูรณ มีปาติโมกขสมบูรณ สํารวมในปาติโมกขสังวร
สมบูรณดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณนอย สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย กิจที่ควรทํายิ่งกวานี้ จะพึงมีอะไรเลา ถาแมภิกษุ
กําลังเดินไป อภิชฌาไปปราศแลว พยาบาทไปปราศแลว ละถีนมิทธะไดแลว
ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ละวิจิกิจฉาไดแลว ปรารภความเพียรไมยอหยอน
มีสติมั่นไมหลงลืม มีกายสงบไมระส่ําระสาย มีจิตมั่นคง มีอารมณเปนหนึ่ง
ภิกษุแมเดินอยูเ ปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียร
อันปรารภแลวเปนนิจนิรันดร มีใจเด็ดเดี่ยว ถาแมภิกษุยืนอยู ... ถาแมภิกษุ
นั่งอยู ... ถาแมภิกษุนอนตื่นอยู อภิชฌาไปปราศแลว พยาบาทไปปราศแลว
ละถีนมิทธะไดแลว ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ละวิจิกิจฉาไดแลว ปรารภความ
เพียรไมยอหยอน มีสติมั่นไมหลงลืม มีกายสงบไมระส่ําระสาย มีจิตมั่นคง
มีอารมณเปนหนึ่ง ภิกษุแมนอนตื่นอยูเปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูมีความเพียร
มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนิจนิรันดร มีใจเด็ดเดี่ยว ฯ

ภิกษุพึงเดินตามสบาย พึงยืนตามสบาย พึงนั่งตามสบาย พึง
นอนตามสบาย พึงคูตามสบาย พึงเหยียดตามสบาย ตลอด
คติของโลก ทั้งเบื้องบน ทามกลาง และเบื้องต่ํา และพิจารณา
ตลอดความเกิด และความเสื่อมไปแหงธรรม และขันธ
ทั้งหลาย นักปราชญทั้งหลายกลาวภิกษุอยางนั้น ผูมีสติทุก
เมื่อ ศึกษาปฏิปทาอันสมควรแกความสงบใจเสมอ วามีใจ
เด็ดเดี่ยว ฯ
จบสูตรที่ ๒
ปธานสูตร
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด ยอมพยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิต ตั้งจิตมั่น เพื่อไมใหอกุศลธรรมอันลามกทีย่ ังไมเกิด เกิดขึ้น ๑
ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตมั่น เพื่อ
ละอกุศลธรรมอันลามกทีเ่ กิดขึ้นแลว ๑ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตมั่น เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น ๑
ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตมั่น เพื่อ
ความตั้งมั่น เพื่อความไมหลงลืม เพื่อใหมียงิ่ ขึ้น เพื่อความไพบูลย เพื่อเจริญ
เพื่อใหบริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึน้ แลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔
ประการนี้แล ฯ
พระขีณาสพเหลานั้น มีความเพียรอันชอบ ครอบงําเตภูมิกวัฏ
อันเปนบวงแหงมาร เปนผูอันกิเลสไมอาศัยแลว ถึงฝง
แหงภัย คือชาติ และมรณะ ทานเหลานั้นชนะมารพรอมทั้ง
เสนา ชื่นชมแลว เปนผูไมหวั่นไหว กาวลวงกําลังพระยามาร
เสียทั้งหมด (ถึงความสุขแลว) ฯ
จบสูตรที่ ๓
สังวรสูตร
[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเพียร ๔ ประการนี้ ๔ ประการนี้เปนไฉน
คือ สังวรปธาน ๑ ปหานปธาน ๑ ภาวนาปธาน ๑ อนุรักขนาปธาน ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็สังวรปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว
ไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ทีเ่ มื่อ
ไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส
ครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู...
ดูดกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... รูธรรมารมณ

ดวยใจแลว ไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบตั ิเพื่อสํารวม
มนินทรีย ที่เมือ่ ไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา
และโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย นี้เรา
เรียกวาสังวรปธาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปหานปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมครอบงํา ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหพินาศ ยอมใหถึงความไมมี
ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ... ซึ่งพยาบาทวิตกเกิดขึ้นแลว ... ซึ่งวิหิงสาวิตก
เกิดขึ้นแลว ... ซึ่งอกุศลธรรมอันลามกทีเ่ กิดขึ้นแลว นี้เราเรียกวาปหานปธาน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภาวนาปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติ*สัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ
ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญ
ปติสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญสมาธิสัมโพช*ฌงค ... ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ นอมไปในความสละ นี้เราเรียกวาภาวนาปธาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
อนุรักขนาปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมตามรักษาสมาธินิมิตอันเจริญ
ที่เกิดขึ้นแลว คือ อัฏฐิกสัญญา ปุฬวกสัญญา วินีลกสัญญา วิปุพพกสัญญา
วิจฉิทกสัญญา อุทธุมาตกสัญญา นี้เราเรียกวาอนุรักขนาปธาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความเพียร ๔ ประการนี้แล ฯ
ปธาน ๔ ประการนี้ คือ สังวรปธาน ๑ ปหานปธาน ๑
ภาวนาปธาน ๑ อนุรักขนาปธาน ๑ อันพระพุทธเจาผูเปน
เผาพันธุ พระอาทิตย ทรงแสดงแลว ซึ่งเปนเครื่องใหภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ผูมีความเพียรพึงถึงความสิ้นทุกขได ฯ
จบสูตรที่ ๔
ปญญัติสูตร
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบัญญัติซึ่งสิ่งที่เลิศ ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัตวผูมีอัตภาพ (ใหญ) อสุรินทราหูเปนเลิศ
บรรดาบุคคลผูบริโภคกาม พระเจามันธาตุราชเปนเลิศ บรรดาผูใหญยิ่ง มารผูมี
บาปเปนเลิศ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อันโลกกลาววาเปนเลิศในโลก
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและ
มนุษย ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบัญญัติสิ่งที่เลิศ ๔ ประการเหลานี้แล ฯ
บรรดาสัตวผูมีอัตภาพ (ใหญ) อสุรินทราหูเปนเลิศ บรรดา
บุคคลผูบริโภคกาม พระเจามันธาตุราชเปนเลิศ บรรดาผูใหญยิ่ง มารเปนเลิศ พระพุทธเจาผูรุงเรืองดวยฤทธิ์ อัน
โลกกลาววาเปนเลิศในโลก ทั้งเทวดาและมนุษย ทั่วภูมิเปน

ที่อยูของสัตว ทั้งเบื้องบน ทามกลาง และเบื้องต่ํา ฯ
จบสูตรที่ ๕
โสขุมมสูตร
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ญาณเปนเครื่องแทงตลอดลักษณะอันละเอียด
๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบดวยญาณอันกําหนดรูลักษณะอันละเอียดในรูปอยางยิ่ง ยอมไมพิจารณา
เห็นญาณอันกําหนดรูลักษณะอันละเอียดในรูปอื่น ซึ่งยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณ
เปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดในรูปนัน้ และไมปรารถนาญาณเปนเครื่อง
กําหนดลักษณะอันละเอียดในรูปอื่น อันยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณเปนเครือ่ ง
กําหนดลักษณะอันละเอียดในรูปนั้น เปนผูประกอบดวยญาณเปนเครื่องกําหนด
ลักษณะอันละเอียดในเวทนา ... เปนผูประกอบดวยญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะ
อันละเอียดในสัญญา ... เปนผูประกอบดวยญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอัน
ละเอียดในสังขาร ยอมไมพิจารณาเห็นซึ่งญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอัน
ละเอียดในสังขารอื่น ซึ่งยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณเปนเครือ่ งกําหนดลักษณะอัน
ละเอียดในสังขารนั้น และไมปรารถนาญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียด
ในสังขารอื่น ซึ่งยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียด
ในสังขารนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียด ๔
ประการนี้แล ฯ
ภิกษุใดรูความที่รูปขันธเปนของละเอียด รูความเกิดแหง
เวทนา รูความเกิดและความดับแหงสัญญา รูจักสังขารโดย
ความไมเทีย่ ง โดยเปนทุกข และโดยความเปนอนัตตา
ภิกษุนั้นแล เปนผูเห็นชอบ เปนผูสงบ ยินดีในสันติบท
ชํานะมารพรอมทั้งเสนา ยอมทรงไวซึ่งรางกายมีในที่สดุ ฯ
จบสูตรที่ ๖
อคติสูตรที่ ๑
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การถึงอคติ ๔ ประการนี้ อคติ ๔ ประการ
เปนไฉน บุคคลยอมถึงฉันทาคติ ยอมถึงโทสาคติ ยอมถึงโมหาคติ ยอมถึง
ภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การถึงอคติ ๔ ประการนี้แล ฯ
ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความหลง
ความกลัว ยศของผูนั้นยอมเสื่อม ดุจพระจันทรขางแรม
ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๗
อคติสูตรที่ ๒

[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน บุคคลยอมไมถึงฉันทาคติ ยอมไมถึงโทสาคติ ยอมไมถึงโมหาคติ
ยอมไมถึงภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้แล ฯ
ผูใดไมประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง
ความหลง ความกลัว ยศของผูนั้น ยอมเต็มเปยม ดุจ
พระจันทรขางขึ้น ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๘
อคติสูตรที่ ๓
[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การถึงอคติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
บุคคลยอมถึงฉันทาคติ ยอมถึงโทสาคติ ยอมถึงโมหาคติ ยอมถึงภยาคติ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย การถึงอคติ ๔ ประการนี้แล ฯ
ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความหลง
ความกลัว ยศของผูนั้นยอมเสื่อม เหมือนพระจันทรขางแรม
ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
บุคคลยอมไมถึงฉันทาคติ ยอมไมถึงโทสาคติ ยอมไมถึงโมหาคติ ยอมไมถึง
ภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้แล ฯ
ผูใดไมประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง
ความหลง ความกลัว ยศของผูนั้น ยอมเต็มเปยม ดุจ
พระจันทรขางขึ้น ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๙
ภัตตุเทสกสูตร
[๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัตตุเทสกผูประกอบไปดวยธรรม ๔ ประการ
เหมือนถูกนําไปวางไวในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ภัตตุเทสกยอมถึง
ฉันทาคติ ยอมถึงโทสาคติ ยอมถึงโมหาคติ ยอมถึงภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภัตตุเทสกผูประกอบไปดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือนถูกนําไปวางไวในนรก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัตตุเทสกผูประกอบไปดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกนําไป
วางไวในสวรรค ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ภัตตุเทสกยอมไมถึงฉันทาคติ
ยอมไมถึงโทสาคติ ยอมไมถึงโมหาคติ ยอมไมถึงภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภัตตุเทสกผูประกอบไปดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือนถูกนําไปวางไว
ในสวรรค ฯ
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งไมสํารวมในกาม ไมประกอบดวยธรรม
ไมเคารพในธรรม มีปรกติถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ

และภยาคติ ก็แลบุคคลนี้เราเรียกวา เปนหยากเยื่อในบริษัท
อันสมณะผูรูกลาวแลวอยางนี้ ชนเหลาใดตั้งอยูในธรรม มี
ปรกติไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ยอมไม
กระทํากรรมอันลามก เพราะฉะนัน้ บุคคลนั้นชื่อวา เปน
สัตบุรุษที่นาสรรเสริญ ก็แลบุคคลนี้เราเรียกวาเปนผูผ ุดผอง
ในบริษัท อันสมณะผูรูกลาวแลวอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๒
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จารสูตร ๒. ศีลสูตร ๓. ปธานสูตร ๔. สังวรสูตร
๕. ปญญัติสูตร ๖. โสขุมมสูตร ๗. อคติสูตรที่ ๑ ๘. อคติสูตรที่ ๒
๙. อคติสูตรที่ ๓ ๑๐. ภัตตุเทสกสูตร ฯ
--------อุรุเวลวรรคที่ ๓
อุรุเวลสูตรที่ ๑
[๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู
มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
สนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ในคราวแรกตรัสรูเราอยูที่ตนอชปาลนิโครธ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา
ในอุรุเวลาประเทศ เมื่อเราหลีกออกเรนอยูในที่ลับ ความปริวิตกแหงใจได
บังเกิดขึ้นอยางนี้วา บุคคลผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง ยอมอยูเปนทุกข เรา
จะพึงสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณคนไหนหนอแล แลวอาศัยอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราไดปริวิตกตอไปวา เราจะพึงสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณอื่น
แลวอาศัยอยู เพื่อความบริบูรณแหงศีลขันธที่ยังไมบริบูรณ แตเราไมเห็นสมณะ
หรือพราหมณอื่น ผูมีศีลสมบูรณกวาตน ซึ่งเราจะพึงสักการะเคารพแลวอาศัยอยู
ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณะพราหมณ
เทวดาและมนุษย เราจะพึงสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณอื่น แลวอาศัยอยู
เพื่อความบริบูรณแหงสมาธิขันธ ... แหงปญญาขันธ ... แหงวิมุตติขันธที่ยังไม
บริบูรณ แตเราไมเห็นสมณะหรือพราหมณอื่น ผูมีสมาธิสมบูรณกวาตน ... มี
มีปญญาสมบูรณกวาตน ... มีวิมุตติสมบูรณกวาตนในโลกพรอมทั้งเทวโลก มาร*โลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เรา

ไดปริวิตกตอไปวา ไฉนหนอแล เราพึงสักการะเคารพธรรมที่เราตรัสรูนั้นอาศัย
เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมรูความปริวิตกแหงใจของ
เราดวยใจ ไดอนั ตรธานจากพรหมโลกไปปรากฏขางหนาเรา เปรียบเหมือน
บุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ครั้งนัน้ แล ทาวสหัมบดี*พรหมกระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง คุกมณฑลเขาเบื้องขวาลงที่แผนดิน
ประนมอัญชลีมาทางเรา แลวกลาวคํานี้กะเราวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปน
อยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด
ไดมีแลวในอดีตกาล แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแมเหลานั้นสักการะเคารพ
พระธรรมนั่นเทียว อาศัยอยูแลว พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดจักมีในอนาคต
แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลานั้น ก็จักสักการะเคารพพระธรรมนั่นเทียว
อาศัยอยูแมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็จงสักการะเคารพ
พระธรรมนั่นแหละอาศัยอยูเ ถิด ทาวสหัมบดีพรหม ครั้นไดกลาวไวยากรณ
ภาษิตนี้จบลงแลว ไดกลาวคาถาประพันธตอไปวา
พระสัมมาสัมพุทธเจาในอดีตเหลาใดดวย พระพุทธเจาใน
อนาคตเหลาใดดวย และพระพุทธเจาในบัดนี้ดวย ผูยัง
ความโศกของสัตวเปนอันมากใหเสื่อมคลาย ลวนเคารพ
พระสัทธรรมอยู นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแหละ กุลบุตรผูรักษาตน จํานงความเปนใหญ
เมื่อระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงทํา
ความเคารพพระสัทธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวประพันธคาถานี้ ครั้น
แลวอภิวาทเรา กระทําประทักษิณแลวหายไปในที่นั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมการที่เราทราบการเชื้อเชิญของพรหมแลวสักการะเคารพอาศัยธรรมที่เราตรัสรูนั้น
นั่นแหละอยู เปนการสมควรแกตน เมื่อใด แมสงฆประกอบไปดวยความเปน
ใหญแลว เมื่อนั้น เราก็เคารพแมในสงฆ ฯ
จบสูตรที่ ๑
อุรุเวลสูตรที่ ๒
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวแรกตรัสรู เราอยูที่ตนอชปาลนิโครธ
ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ ครั้งนั้นแล พวกพราหมณมากดวยกัน
เปนผูแกเฒา เปนผูใหญลวงกาลผานวัยแลว เขาไปหาเรา ครั้นแลวไดสนทนา
ปราศรัยกับเรา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวไดกลาวกะเราวา ทานพระโคดม เราไดสดับมาอยางนี้วา
พระสมณโคดมไมอภิวาท ไมลุกรับพราหมณผูแกเฒา เปนผูใหญลวงกาลผานวัย

แลว ทั้งไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ ขอนี้เปนอยางที่เราไดสดับมาหรือ การที่ทาน
พระโคดมไมอภิวาท หรือไมลุกรับพวกพราหมณผูแกเฒา เปนผูใหญลวงกาล
ผานวัยแลว หรือไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ นั้นไมสมควรเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความปริวิตกนี้ไดมีแกเราวา ทานเหลานี้ยอมไมรูซึ่งเถระ หรือธรรมอันกระทําให
เปนเถระ ถาแมบุคคลผูเฒามีอายุ ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ป แตเกิดมา แต
เขามีปรกติพูดในกาลไมสมควร พูดไมจริง พูดไมเปนประโยชน พูดไมเปน
ธรรม พูดไมเปนวินัย กลาววาจาที่ไมควรจดจําไว ไมมีหลักฐาน ไมมีขอบเขต
ไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลไมควร เขายอมถึงซึ่งกาลนับวา เปนเถระ
ผูเขลาโดยแท ถาแมเด็กกําลังรุน มีผมดําสนิท ยังหนุมแนน อยูในปฐมวัย
แตมีปรกติพูดในกาลอันควร พูดจริง พูดเปนประโยชน พูดเปนธรรม พูดเปน
วินัย กลาววาจาที่ควรจดจํา มีหลักฐาน มีขอบเขต ประกอบดวยประโยชน
โดยกาลอันควร เขายอมถึงซึ่งกาลนับวา เปนเถระผูฉลาดโดยแท ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมอันกระทําใหเปนเถระ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระ
และโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขา
บททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงไวซึ่งสุตะ สั่งสมซึ่งสุตะ เปนผูไดสดับมา
มาก ทรงจําไว คลองปากขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรมอันงามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดย
ไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเ ปนสุขในปจจุบัน ๑
ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เถรกรณธรรม ๔ ประการนี้แล ฯ
ผูใดมีจิตฟุงซาน มีความดําริไมมั่นคง เชนกับมฤค ยินดี
ในธรรมของอสัตบุรุษ ยอมกลาวคําเพอเจอเปนอันมาก ผู
นั้นมีความเห็นลามก ปราศจากความเอื้อเฟอ ตั้งอยูไกล
จากความเปนผูมั่นคง สวนผูใด สมบูรณดวยศีล เปนผู
สดับ มีปฏิภาณ ประกอบในธรรมอันทําความมั่นคง ยอม
เห็นแจงอรรถแหงอริยสัจดวยปญญา เปนผูถึงฝงแหงธรรม
ทั้งปวง ไมมีกิเลสอันเปนประดุจหลักตอ มีไหวพริบ มี
ชาติและมรณะอันละไดแลว เปนผูประพฤติพรหมจรรย
สมบูรณ เรากลาวผูนั้นวาเปนเถระ อาสวะของภิกษุใดไมมี
เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย เราเรียกภิกษุนั้นวาเถระ ฯ

จบสูตรที่ ๒
โลกสูตร
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกตถาคตตรัสรูแลว ตถาคตพรากจากโลก
แลว เหตุเกิดแหงโลกตถาคตตรัสรูแลว เหตุเกิดแหงโลกตถาคตละไดแลว
ความดับแหงโลกตถาคตตรัสรูแลว ความดับแหงโลกตถาคตกระทําใหแจงแลว
ปฏิปทาอันยังสัตวใหถึงความดับแหงโลก ตถาคตตรัสรูแลว ปฏิปทาอันยังสัตว
ใหถึงความดับแหงโลกตถาคตใหเจริญแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปารมณที่เห็นดวย
จักษุ สัททารมณที่ฟงดวยหู คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณที่รูไดดวย
ทวารนั้นๆ ธรรมารมณที่รูแจงดวยใจ ของโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ของหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย ตถาคต
ไดบรรลุแลว เสาะแสวงหาแลว คนควาแลวดวยใจ ตถาคตตรัสรูรูปารมณที่
เห็นไดดวยจักษุเปนตนนั้นโดยชอบ เพราะฉะนั้น โลกจึงเรียกวา ตถาคต อนึ่ง
ตถาคตยอมตรัสรูซึ่งราตรีใด และยอมยังราตรีใดใหดับ ตถาคตยอมกลาว ยอม
ทักทาย ยอมแสดงออกซึ่งคําใดในระหวางนี้ คํานั้นทั้งหมดยอมเปนอยางนัน้
ทีเดียว หาไดเปนอยางอื่นไม เพราะฉะนั้น โลกจึงเรียกวา ตถาคต ตถาคตมี
ปรกติกลาวอยางใด ทําอยางนัน้ ทําอยางใด กลาวอยางนั้น ตถาคตมีปรกติ
กลาวอยางใด ทําอยางนั้น ทําอยางใด กลาวอยางนั้น ดวยประการฉะนี้ เพราะ
ฉะนั้น โลกจึงเรียกวา ตถาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนผูยิ่งใหญในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ
เทวดาและมนุษย เปนผูอันใครๆ ครอบงําไมได ผูเห็นแจงโดยแท ยังอํานาจ
ใหเปนไป เพราะฉะนัน้ โลกจึงเรียกวา ตถาคต ฯ
ผูใดรูยิ่งแลวซึ่งโลกทั้งปวง รูตามเปนจริงในโลกทั้งปวง พราก
ไปจากโลกทั้งปวง ไมมีกิเลสนอนเนื่องในสันดานในโลก
ทั้งปวง ผูนั้นแล เปนธีรชนผูครอบงําอารมณทั้งปวงได ปลด
เปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งมวลเสียได เปนผูถูกตอง
นิพพานอันมีความสงบอยางยิ่ง ไมมีภยั แตที่ไหนๆ ผูนี้
เปนพระขีณาสพผูรูแลว ไมมีทุกข ตัดความสงสัยไดแลว
ถึงความสิ้นไปแหงกรรมทั้งปวง เปนผูหลุดพนเพราะความ
สิ้นไปแหงอุปธิ บุคคลนี้เปนผูมีโชค เปนพุทธะ ชื่อวา
เปนสีหะผูยอดเยี่ยม ประกาศพรหมจักรใหแกโลกทั้งเทว
โลก เพราะเหตุนั้น เทวดาและมนุษยจึงถึงพระพุทธเจาวา
เปนสรณะ มาประชุมกันนมัสการพระองคผูเปนใหญ ผู
ปราศจากความขลาด เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักนมัสการ

พระองคผูเปนใหญ ผูปราศจากความขลาด กลาวสรรเสริญ
วา เปนผูฝกตนประเสริฐกวาบรรดาผูฝกตนทั้งหลาย เปน
ฤาษีผูสงบกวาบรรดาผูสงบทั้งหลาย เปนผูพนชั้นเยีย่ มกวา
บรรดาผูพนทั้งหลาย เปนผูขามฝงประเสริฐกวาบรรดาผูขาม
ฝงทั้งหลาย ในโลกพรอมทั้งเทวโลก จะหาบุคคลเปรียบ
ดวยพระองคไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๓
กาฬกสูตร
[๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กาฬการาม ใกลเมือง
สาเกต ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปารมณที่เห็นดวยจักษุ สัททารมณที่ฟงดวยหู
คันธารมณ รสารมณ และโผฏฐัพพารมณ ที่รูไดดวยทวารนั้นๆ ธรรมารมณ
ที่รูแจงดวยใจ ของโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ของหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เราไดบรรลุแลว เสาะแสวงหาแลว
คนควาแลวดวยใจ เรายอมรูรปู ารมณที่เห็นไดดวยจักษุเปนตนนั้นรูแลวดวยปญญา
อันยิ่ง ตถาคตรูรูปารมณเปนตนนั้นแจงชัด รูปารมณเปนตนนั้นไมปรากฏในตถาคต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราพึงกลาววา ... เรายอมรูรูปารมณเปนตนนั้น คํานั้นของเรา
พึงเปนคําเท็จ เราพึงกลาววา ... เรายอมรูรูปารมณเปนตนนั้นดวย ไมรูดวย แม
คําของเรานั้นก็พึงเปนเชนนั้นแหละ เราพึงกลาววา ... เรารูก็หามิได ไมรูก็หา
มิได ซึ่งรูปารมณเปนตนนั้น คํานั้นจึงเปนโทษแกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ตถาคตเห็นรูปที่ควรเห็น ยอมไมสําคัญวาเห็นรูปที่เห็นแลว ยอมไมสําคัญวาเปน
รูปที่ยังไมมีใครเห็น ยอมไมสาํ คัญวาเห็นรูปที่ควรเห็น ยอมไมสําคัญวาเห็นรูปที่
มหาชนดูกันอยู ตถาคตฟงเสียงที่ควรฟง ยอมไมสําคัญวาฟงเสียงที่ฟงแลวยอมไม
สําคัญวาฟงเสียงที่ยังไมมีใครฟง ยอมไมสําคัญวาฟงเสียงทีค่ วรฟง ยอมไมสําคัญ
วาฟงเสียงที่มหาชนฟงกันอยู ตถาคตรูคันธารมณเปนตนที่ควรรู ยอมไมสาํ คัญวารู
คันธารมณเปนตนที่รูแลว ยอมไมสําคัญวารูคันธารมณเปนตนที่ยังไมมีใครรู ยอม
ไมสําคัญวารูคันธารมณเปนตนที่ควรรู ยอมไมสําคัญวารูคันธารมณเปนตนที่มหาชน
รูกันอยู ตถาคตรูแจงธรรมารมณที่ควรรูแจง ยอมไมสําคัญวารูแจงธรรมารมณที่รูแจง
แลว ยอมไมสําคัญวารูแจงธรรมารมณที่ยังไมมีใครรู ยอมไมสําคัญวารูแจง
ธรรมารมณที่ควรรูแจง ยอมไมสําคัญวารูแจงธรรมารมณที่มหาชนรูแจงกันอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนผูคงที่เชนนัน้ เทียว ในธรรมทั้งหลาย คือ รูปารมณ
สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ และธรรมารมณ และเรายอม

กลาววาบุคคลอื่นผูคงที่ยิ่งกวา หรือประณีตกวาตถาคตผูคงที่นั้นไมมี ดวยประการ
ฉะนี้แล ฯ
รูปที่เห็นแลว เสียงที่ฟงแลว หรือหมวด ๓ แหงอารมณ
มีคันธารมณเปนตนที่ทราบแลวอยางใดอยางหนึ่งอันดูดดื่ม อัน
ชนเหลาอื่นสําคัญวาจริง ตถาคตเปนผูคงที่ในรูปเปนตน
เหลานั้น อันสํารวมแลวเอง ไมพึงเชื่อคําคนอื่นทั้งจริงและ
เท็จ เราเห็นลูกศร คือ ทิฐินี้กอนแลว ยอมรู ยอมเห็น
ลูกศร คือ ทิฐิที่หมูสัตวหมกมุนของอยูเชนนั้น ความหมก
มุนยอมไมมีแกตถาคตทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๔
พรหมจริยสูตร
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตผูประพฤติพรหมจรรย เพื่อลวง
ประชาชนก็หามิได เพื่อเกลี้ยกลอมประชาชนก็หามิได เพื่ออานิสงส คือ ลาภ
สักการะ และความสรรเสริญ ก็หามิได เพื่ออานิสงส คือ การอวดอางวาทะก็
หามิได เพื่อความปรารถนาวา ชนจงรูจักเราดวยอาการดังนี้ ก็หามิได โดยทีแ่ ท
ตถาคตอยูประพฤติพรหมจรรยนี้ เพื่อสังวร เพื่อละ เพื่อคลายความกําหนัด
เพื่อดับกิเลส ฯ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไดทรงแสดงพรหมจรรยอันเปน
การละเวน มีปรกติยังสัตวใหหยั่งลงภายในนิพพาน เพื่อ
สังวร เพื่อละ หนทางนี้อนั ทานผูใหญผูแสวงหาคุณอันใหญ
ดําเนินไปแลว อนึ่ง ชนเหลาใดยอมดําเนินไปสูทางนั้น
ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ชนเหลานั้นชื่อวาทําตาม
คําสั่งสอนของศาสดา จักกระทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
จบสูตรที่ ๕
กุหสูตร
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใด เปนผูล วง เปนผูกระดาง
เปนคนประจบ มีปรกติวางทา มีมานะดุจไมออ ที่ยกขึ้น เปนผูไมมั่นคง ภิกษุ
เหลานั้นหาใชเปนผูนับถือเราไม เปนผูไปปราศจากธรรมวินัยนี้ และยอมไมถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ สวนภิกษุเหลาใด เปนผูไมลวง ไม
ประจบ เปนธีรชน ไมกระดาง เปนผูมั่นคงดี ภิกษุเหลานั้นแลชื่อวานับถือเรา
ไมไปปราศจากธรรมวินัยนี้ และยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ
ภิกษุเหลาใด ลอลวง กระดาง ประจบ วางทา มีมานะดุจ
ไมออ และไมตั้งมั่น ภิกษุเหลานั้นยอมไมงอกงามในธรรม-

อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว สวนภิกษุเหลาใดไม
ลอลวง ไมประจบ เปนธีรชน ไมกระดาง ตั้งมั่นดีแลว
ภิกษุเหลานั้นแล ยอมงอกงามในธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว ฯ
จบสูตรที่ ๖
สันตุฏฐิสูตร
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัย ๔ อยางนี้ ทั้งนอย หาไดงาย และ
หาโทษมิได ปจจัย ๔ อยางเปนไฉน คือ บรรดาจีวร บังสุกุลจีวร ทั้งนอย
หาไดงาย และหาโทษมิได ๑ บรรดาโภชนะ คําขาวที่หาไดดว ยปลีแข็ง ทั้งนอย
หาไดงาย และหาโทษมิได ๑ บรรดาเสนาสนะ รุกขมูล ทั้งนอย หาไดงาย
และหาโทษมิได ๑ บรรดาเภสัช มูตรเนา ทั้งนอย หาไดงาย และหาโทษ
มิได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปจจัย ๔ อยางนี้แล ทั้งนอย หาไดงา ย หาโทษ
มิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ภิกษุเปนผูสันโดษดวยปจจัย อันนอยและหา
ไดงาย เราจึงกลาวขอนี้วา เปนองคแหงความเปนสมณะอยางหนึ่งของเธอ ฯ
เมื่อภิกษุสันโดษดวยปจจัยอันหาโทษมิได ทั้งนอยและหา
ไดงาย ปรารภเสนาสนะ จีวร ปานะ และโภชนะ จิตของเธอ
ก็ไมคับแคนไมกระทบกระเทือนทุกทิศ และธรรมเหลาใด
อันภิกษุนั้นกลาวแลว อนุโลมแกสมณธรรม ธรรมเหลานั้น
อันภิกษุผูไมประมาท มีความสันโดษถือเอาโดยยิ่ง ฯ
จบสูตรที่ ๗
วังสสูตร
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยวงศ ๔ ประการนี้ นักปราชญสรรเสริญ
วาเปนเลิศ มีมานาน เปนเชื้อสายแหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจาย
ไมเคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิตยอมไมรังเกียจ จักไมรังเกียจ วิญูชนทัง้ สมณะ
และพราหมณไมเกลียด อริยวงศ ๔ ประการเปนไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได มีปรกติกลาวสรรเสริญคุณแหงสันโดษ
ดวยจีวรตามมีตามได ยอมไมถึงการแสวงหาอันไมสมควรเพราะจีวรเปนเหตุ เมื่อ
ไมไดก็ไมตกใจ ครั้นไดแลวก็ไมยึดถือ ไมหมกมุน ไมหวงใย มีปรกติ
เห็นโทษ มีปญญาเครื่องรื้อออกใชสอยอยู ไมยกตน ไมขมผูอ ื่น เพราะ
สันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น จริงอยู ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจคราน
ในการสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววาเปนผูตั้งอยูในอริยวงศอันเปนของเกา ซึ่งนักปราชญ
สรรเสริญวาเปนเลิศ ฯ

อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได
มีปรกติกลาวสรรเสริญคุณแหงสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ยอมไมถึงการ
แสวงหาอันไมสมควรเพราะบิณฑบาตเปนเหตุ เมื่อไมไดกไ็ มตกใจ ครั้นไดแลว
ก็ไมยึดถือ ไมหมกมุน ไมหวงใย มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องรื้อออก
บริโภคอยู และยอมไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความสันโดษดวยบิณฑบาต
ตามมีตามไดนั้น จริงอยู ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจครานในการสันโดษดวย
บิณฑบาตตามมีตามไดนั้น มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนี้เรากลาววา เปนผูตั้งอยูในอริยวงศอนั เปนของเกา ซึ่งนักปราชญสรรเสริญ
วาเปนเลิศ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได
มีปรกติกลาวสรรเสริญคุณแหงการสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ยอมไม
ถึงการแสวงหาอันไมสมควรเพราะเสนาสนะเปนเหตุ เมื่อไมไดก็ไมตกใจ ครั้น
ไดแลวยอมไมยึดถือ ไมหมกมุน ไมหวงใย มีปรกติเห็นโทษ มีปญญา
เครื่องรื้อออกบริโภคอยูและยอมไมยกตน ไมขมผูอื่น เพราะความสันโดษดวย
เสนาสนะตามมีตามไดนั้น จริงอยู ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจครานในการ
สันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามไดนั้น มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา เปนผูตั้งอยูในอริยวงศอันเปนของเกา ซึ่งนักปราชญ
สรรเสริญวาเปนเลิศ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเปนผูมีภาวนาเปนที่มายินดี ยินดีแลว
ในภาวนา มีปหานะเปนที่มายินดี ยินดีแลวในปหานะ ยอมไมยกตน ไมขม ผูอื่น
เพราะมีภาวนาเปนที่มายินดี เพราะยินดีในภาวนา เพราะมีปหานะเปนที่มายินดี
เพราะยินดีในปหานะนั้น จริงอยู ภิกษุใดเปนผูขยัน ไมเกียจครานในภาวนา
และปหานะนัน้ มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรา
กลาววา เปนผูต ั้งอยูในอริยวงศอันเปนของเกา ซึ่งนักปราชญสรรเสริญวา
เปนเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยวงศ ๔ ประการนี้แล นักปราชญรูวาเลิศ
มีมานาน เปนเชื้อสายแหงพระอริยะเปนของเกา ไมกระจัดกระจาย และไมเคย
กระจัดกระจาย อันบัณฑิตยอมไมรังเกียจ จักไมรังเกียจ วิญูชนทั้งสมณะ
และพราหมณไมเกลียด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยอริยวงศ ๔ ประการนี้ ถึงแมอยูใน
ทิศตะวันออก เธอยอมครอบงําความไมยินดีเสียได ความไมยินดียอมไมครอบงํา
เธอได ถึงแมเธออยูในทิศตะวันตก ... ในทิศเหนือ ... ในทิศใต เธอ
ก็ยอมครอบงําความไมยินดีเสียได ความไมยนิ ดียอมไมครอบงําเธอได ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะเธอเปนธีรชนครอบงําความไมยินดีและความยินดีได ฯ

ความยินดียอมครอบงําธีรชนไมได ความไมยินดีไมอาจ
ครอบงําธีรชน ธีรชนยอมครอบงําความไมยินดีได เพราะ
ธีรชนเปนผูครอบงําความไมยินดี กิเลสอะไรจะมากั้นกาง
บุคคลผูบรรเทากิเลสเสียได มีปรกติละกรรมทั้งปวงไดเด็ดขาด
ใครควรเพื่อจะติเตียนบุคคลนั้นผูเปนประดุจแทงทองชมพูนุท
แมเทวดาก็เชยชม แมพรหมก็สรรเสริญ ฯ
จบสูตรที่ ๘
ธรรมปทสูตร
[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บทธรรม ๔ ประการนี้ บัณฑิตสรรเสริญ
วาเลิศ เปนของมีมานาน เปนประเพณีของพระอริยะเปนของเกา ไมกระจัด
กระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย บัณฑิตยอมไมรังเกียจ และจักไมรังเกียจ
อันวิญูชนทั้งสมณะและพราหมณไมเกลียด บทธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ
บทธรรมคืออนภิชฌา ๑ บทธรรมคืออพยาบาท ๑ บทธรรมคือสัมมาสติ ๑
บทธรรมคือสัมมาสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บทธรรม ๔ ประการนี้แล บัณฑิต
สรรเสริญวาเลิศ เปนของมีมานาน เปนประเพณีของพระอริยะเปนของเกา
ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย นักปราชญยอมไมรังเกียจ จักไมรงั เกียจ
วิญูชนทั้งสมณะและพราหมณไมเกลียด ฯ
บุคคลไมพึงเปนผูมากไปดวยความเพงเล็ง มีใจไมพยาบาท
มีสติ มีจิตมีอารมณเปนหนึ่งตั้งมั่นดวยดีในความเปนกลางอยู ฯ
จบสูตรที่ ๙
ปริพาชกสูตร
[๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกลกรุง
ราชคฤห ก็โดยสมัยนั้นแล พวกปริพาชกผูมีชอื่ เสียงโดงดัง มากดวยกัน
อาศัยอยูในปริพาชการาม ใกลฝงแมน้ําสิปปนี คือ อันนภารปริพาชก วธรปริพาชก
และสุกุลทายิปริพาชก รวมทั้งปริพาชกผูมีชื่อเสียงโดงดังเหลาอื่นดวย ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น เสด็จเขาไปทางปริพาชการาม
ริมฝงแมน้ําสิปปนี ครั้นเสด็จเขาไปแลว ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไวถวาย
ครั้นประทับนั่งแลว ไดตรัสกะปริพาชกเหลานั้นวา ดูกรปริพาชกทั้งหลาย
บทแหงธรรม ๔ ประการนี้ บัณฑิตสรรเสริญวาเปนเลิศ เปนของมีมานาน เปน
ประเพณีของพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย
นักปราชญยอมไมรังเกียจ จักไมรังเกียจ วิญูชนทั้งสมณะและพราหมณไมเกลียด
บทแหงธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ บทแหงธรรมคืออนภิชฌา ๑ บทแหงธรรม
คือ อพยาบาท ๑ บทแหงธรรม คือ สัมมาสติ ๑ บทแหงธรรมคือสัมมาสมาธิ ๑

ดูกรปริพาชกทั้งหลาย บทแหงธรรม ๔ ประการนี้แล บัณฑิตสรรเสริญวาเปนเลิศ
เปนของมีมานาน เปนประเพณีของพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจาย
ไมเคยกระจัดกระจาย บัณฑิตยอมไมรังเกียจ จักไมรังเกียจ วิญูชนทั้งสมณะ
และพราหมณไมเกลียด บุคคลใดพึงกลาวอยางนี้วา เราบอกคืนบทแหงธรรมคือ
อนภิชฌานี้แลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมากไปดวยอภิชฌา ผูมี
ราคะแรงกลาในกามทั้งหลาย ดังนี้ เราพึงกลาวในเพราะคํานั้นกะบุคคลนั้น
อยางนี้วา จงมา จงกลาว จงพูดเถิด เราจักดูอานุภาพของเขา ดังนี้
ขอที่บุคคลนั้นแล บอกคืนบทแหงธรรมคืออนภิชฌาแลว จักบัญญัติสมณะ
หรือพราหมณผูมากไปดวยอภิชฌา มีราคะแรงกลาในกามทัง้ หลาย นั่นไมเปน
ฐานะที่จะมีได บุคคลใดแลพึงกลาวอยางนี้วา เราบอกคืนบทแหงธรรมคืออพยาบาท
นี้แลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีจิตพยาบาท มีความดําริแหงใจอัน
เศราหมอง เราพึงกลาวในเพราะคํานั้นกะบุคคลนั้นอยางนี้วา จงมา จงกลาว
จงพูดเถิด เราจักดูอานุภาพของเขา ดังนี้ ขอที่บุคคลนั้นแลบอกคืนบทแหงธรรม
คืออพยาบาทแลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีจิตพยาบาท มีความดําริแหงใจ
อันเศราหมอง นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได บุคคลใดแลพึงกลาวอยางนี้วา เราบอก
คืนบทแหงธรรมคือสัมมาสตินี้แลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีสติหลงลืม
ผูไมมีสัมปชัญญะ ดังนี้ เราพึงกลาวในเพราะคํานั้นกะบุคคลนั้นอยางนี้วา จงมา
จงกลาว จงพูดเถิด เราจักดูอานุภาพของเขา ดังนี้ ขอที่บุคคลนั้นแลบอกคืนบท
แหงธรรมคือสัมมาสติแลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีสติหลงลืม ผูไมมี
สัมปชัญญะ นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได บุคคลใดแลพึงกลาวอยางนี้วา เราบอก
คืนบทแหงธรรมคือสัมมาสมาธิแลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีจิตไมตั้งมั่น
ผูมีจิตหมุนเวียน ดังนี้ เราพึงกลาวในเพราะคํานั้นกะบุคคลนัน้ อยางนี้วา จงมา
จงกลาว จงพูดเถิด เราจักดูอานุภาพของเขา ดังนี้ ขอที่บุคคลนั้นแลบอกคืนบท
แหงธรรมคือสัมมาสมาธิแลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีจิตไมตั้งมั่น
ผูมีจิตหมุนเวียน นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได ฯ
บุคคลใดแลพึงสําคัญบทแหงธรรม ๔ ประการนี้วา ควรติเตียน ควร
คัดคาน ฐานะอันบัณฑิตพึงติเตียน ซึ่งกระทบกระเทือนวาทะอันประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการ ยอมมาถึงบุคคลนั้นในปจจุบันเทียว บทแหงธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน คือ ถาบุคคลยอมติเตียน ยอมคัดคานบทแหงธรรม คือ อนภิชฌา
และสมณะหรือพราหมณเหลาใดเปนผูม ากไปดวยอภิชฌา มีราคะแรงกลาในกาม
ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลานั้น บุคคลนั้นยกยองบูชาและสรรเสริญ ถา
บุคคลยอมติเตียน ยอมคัดคานบทแหงธรรม คืออพยาบาท สมณะหรือพราหมณ
ผูมีจิตพยาบาท มีความดําริแหงใจอันเศราหมอง บุคคลนั้นยกยองบูชาและสรรเสริญ

ถาบุคคลยอมติเตียน ยอมคัดคานบทแหงธรรม คือ สัมมาสติ สมณะหรือพราหมณ
ผูมีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ บุคคลนั้นยกยองบูชาและสรรเสริญ ถาบุคคล
ยอมติเตียน ยอมคัดคานบทแหงธรรม คือ สัมมาสมาธิ สมณะหรือพราหมณ
ผูมีจิตไมตั้งมั่น ผูมีจิตหมุนเวียน บุคคลนั้นยกยองบูชาและสรรเสริญ ฯ
บุคคลใดพึงสําคัญบทแหงธรรม ๓ ประการนี้วา ควรติเตียน ควรคัดคาน
ฐานะอันบัณฑิตพึงติเตียน ซึ่งกระทบกระเทือนวาทะอันประกอบดวยธรรม
๔ ประการนี้ ยอมเขาถึงบุคคลนั้นในปจจุบันเทียว ปริพาชกชื่อวัสสะและภัญญะ
ผูอยูในอุกกลชนบทเปนอเหตุกวาทะ อกิริยวาทะ นัตถิกวาทะ ไดสําคัญบทแหง
ธรรม ๔ ประการนี้วาไมควรติเตียน ไมควรคัดคาน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
กลัวตอนินทา กลัวตอความกระทบกระเทือน และกลัวตอความติเตียน ฯ
บุคคลผูไมพยาบาท มีสติในกาลทุกเมื่อ มีจิตตั้งมั่นใน
ภายใน ศึกษาในความกําจัดอภิชฌาอยู เราเรียกวาเปนผู
ไมประมาท ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอุรุเวลวรรคที่ ๓
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุรุเวลสูตรที่ ๑ ๒. อุรุเวลสูตรที่ ๒ ๓. โลกสูตร ๔. กาฬกสูตร
๕. พรหมจริยสูตร ๖. กุหสูตร ๗. สันตุฏฐิสูตร ๘. อริยวังสสูตร
๙. ธรรมปทสูตร ๑๐. ปริพาชกสูตร ฯ
--------จักกวรรคที่ ๔
จักกสูตร
[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักร ๔ ประการนี้ เปนเครื่องเปนไปแก
มนุษยและเทวดาผูประกอบ เปนเครื่องที่มนุษยและเทวดาประกอบแลว ยอมถึง
ความเปนผูใหญ (และ) ความไพบูลยในโภคะทั้งหลาย ตอกาลไมนานนัก
จักร ๔ ประการเปนไฉน คือ ปฏิรูปเทสวาสะ การอยูในถิ่นที่เหมาะ ๑
สัปปุริสูปสสยะ การคบสัตบุรุษ ๑ อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ ๑ และ
ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูมีบุญไดกระทําไวแลวในปางกอน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จักร ๔ ประการนี้แล เปนเครื่องเปนไปแกเทวดาและมนุษยผูประกอบ เปนเครื่องที่
มนุษยและเทวดาประกอบแลว ยอมถึงความเปนผูใหญ (และ) ความไพบูลย
ในโภคะทั้งหลาย ตอกาลไมนานนัก ฯ
นรชนพึงอยูในถิ่นที่เหมาะ พึงกระทําอริยชนใหเปนมิตร

ถึงพรอมดวยความตั้งตนไวชอบ มีบุญไดกระทําไวแลวใน
ปางกอน ธัญชาติ ทรัพย ยศ ชื่อเสียง และความสุข
ยอมหลั่งไหลมาสูนรชนนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
สังคหสูตร
[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ ทาน การให ๑ เปยยวัชชะ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ อัตถจริยา ความ
ประพฤติประโยชน ๑ สมานัตตา ความเปนผูมีตนเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ฯ
การให ๑ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ ความประพฤติประโยชน
ในโลกนี้ ๑ ความเปนผูมีตนสม่ําเสมอในธรรมนั้นๆ ตาม
สมควร ๑ ธรรมเหลานั้นแล เปนเครื่องสงเคราะหโลก
ประดุจสลักเพลาควบคุมรถที่แลนไปอยูไ วได ฉะนัน้
ถาธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานี้ ไมพึงมีไซรมารดาหรือบิดาไม
พึงไดความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแหงบุตร ก็เพราะเหตุที่
บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานี้ ฉะนั้น
พวกเขาจึงถึงความเปนใหญ และเปนที่นาสรรเสริญ ฯ
จบสูตรที่ ๒
สีหสูตร
[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีหมฤคราช ยอมออกจากทีอ่ าศัยเวลาเย็น
ครั้นออกจากทีอ่ าศัยแลว ยอมเหยียดหยัด ครั้นเหยียดหยัดแลว ยอมเหลียวดู
ทิศทั้ง ๔ โดยรอบ ครั้นเหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบแลว ยอมบันลือสีหนาท ๓
ครั้ง แลวยอมกาวหนาไปหาเหยื่อ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัตวดิรัจฉานเหลาใดแล
ไดฟงเสียงของสีหมฤคราชผูบ ันลืออยู สัตวเหลานั้นโดยมากยอมกลัว สลดใจ
และหวาดสะดุง จําพวกอยูโพรงก็เขาโพรง จําพวกอาศัยน้ําก็ลงน้ํา จําพวก
อาศัยปาก็เขาปา จําพวกมีปกยอมบินขึ้นสูอากาศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัว
ประเสริฐแหงพระราชาแมเหลาใด ที่ถูกผูกไวในคามนิคมและราชธานีทั้งหลาย
ดวยเครื่องผูก คือเชือกหนังอันมั่นคง ชางตัวประเสริฐแมเหลานั้น พึงทําลาย
เครื่องผูกเหลานั้นขาดไป มีความกลัว ถึงถายมูตรและกรีสหนีไปตามทางที่จะ
ไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีหมฤคราชมีฤทธิม์ ากอยางนี้แล มีศักดานุภาพยิ่งใหญ
กวาเหลาสัตวดิรัจฉาน ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด ตถาคตบังเกิดขึ้น
ในโลก เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไป
ดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมผี ูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา

ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูเบิกบานแลว ในกาลนั้น
ยอมแสดงธรรมวา สักกายะดังนี้ เหตุแหงสักกายะดังนี้ ความดับแหงสักกายะ
ดังนี้ ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงสักกายะดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดา
แมเหลาใดมีอายุยืน มีรัศมี มีความสุขมาก สถิตอยูยั่งยืนในวิมานอันสูง
เทวดาแมเหลานั้น ฟงธรรมเทศนาของตถาคตแลว โดยมากยอมกลัว สลดใจ
หวาดสะดุงวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวาพวกเราไมเทีย่ งหนอ อยาไดสําคัญ
วาเที่ยง พวกเราไมยั่งยืนหนอ อยาไดสําคัญวายั่งยืน พวกเราไมคงที่หนอ อยาได
สําคัญวาคงที่ ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา พวกเราไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงที่
นับเนื่องในสักกายะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนผูมีฤทธิม์ ากอยางนี้แล เปนผู
มีศักดานุภาพยิ่งใหญอยางนี้ กวาโลกทั้งเทวโลก ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
พระพุทธเจาผูเปนพระศาสดา หาบุคคลเปรียบมิได ตรัสรู
แลว ทรงประกาศธรรมจักรแกโลกทั้งเทวโลก ทรงแสดง
ธรรมคือสักกายะ ไดแกทกุ ข เหตุเกิดแหงทุกข ความ
ดับทุกข และอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อันมีปรกติ
ยังสัตวใหถึงความระงับทุกข ฉันใด เทวดาผูมีอายุยืนแม
เหลาใด มีรัศมี มียศ เปนผูก ลัวถึงความสะดุง ดุจ
มฤคที่กลัวตอราชสีห ก็ฉันนั้น เทวดาเหลานั้น เปนผู-
กาวลวงสักกายะเพราะสดับถอยคําของพระอรหันต ผูหลุดพน
ผูคงที่วา ทานผูเจริญ ไดยนิ วา พวกเราไมเที่ยง ฯ
จบสูตรที่ ๓
ปสาทสูตร
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสในสิ่งเลิศ ๔ ประการนี้
๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย ไมมีเทาก็ตาม ๒ เทาก็ตาม
๔ เทาก็ตาม มีเทามากก็ตาม มีรูปหรือไมมีรูปก็ตาม มีสัญญาหรือไมมีสัญญา
ก็ตาม มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชก็ตาม มีประมาณเพียงใด พระ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อันชาวโลกกลาววาเลิศกวาสัตวเหลานั้น ชน
เหลาใดเลื่อมใสในพระพุทธเจา ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในสิ่งเลิศ และ
วิบากอันเลิศยอมมีแกชนผูเลือ่ มใสในสิ่งเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ปจจัย
ปรุงแตงมีประมาณเทาใด อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เรากลาววาเลิศกวา
ธรรมเหลานั้น ชนเหลาใดเลื่อมใสในอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ชนเหลา
นั้นชื่อวาเลื่อมใสในสิ่งเลิศ และวิบากอันเลิศยอมมีแกชนผูเลือ่ มใสในสิ่งเลิศ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ปจจัยปรุงแตงหรือไมปรุงแตงมีประมาณเทาใด วิราคะ
คือ ธรรมอันย่ํายีความเมา ธรรมเครื่องกําจัดความกระหาย ความถอนเสียซึ่ง

ความอาลัย ความเขาไปตัดวัฏฏะ ธรรมเปนทีส่ ิ้นตัณหา ความคลายกําหนัด
ความดับ นิพพาน เรากลาววาเลิศกวาธรรมเหลานั้น ชนเหลาใดเลือ่ มใส
ในวิราคะ ชนเหลานั้นชื่อวาเลือ่ มใสในสิ่งเลิศ และวิบากอันเลิศยอมมีแกชน
ผูเลื่อมใสในสิ่งเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูก็ดี คณะก็ดี มีประมาณเทาใด
พระสงฆสาวกของตถาคต คือ คูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้ คือ พระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของ
ทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา เรา
กลาววาเลิศกวาหมูหรือคณะเหลานั้น ชนเหลาใดเลือ่ มใสในพระสงฆ ชนเหลานั้น
ชื่อวาเลื่อมใสในสิ่งเลิศ และวิบากอันเลิศยอมมีแกชนผูเ ลื่อมใสในสิ่งเลิศ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสในสิ่งเลิศ ๔ ประการนี้แล ฯ
บุญที่เลิศ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติคุณ สุข และพละ
อันเลิศ ยอมเจริญแกบุคคลผูรูแจงซึ่งธรรมอันเลิศ เลือ่ มใส
โดยความเปนของเลิศ เลือ่ มใสในพระพุทธเจาผูเลิศ ผูเ ปน
ทักขิไณยบุคคลชั้นเยีย่ ม เลื่อมใสในพระธรรมอันเลิศ
ซึ่งเปนธรรมปราศจากราคะ สงบและเปนสุข เลื่อมใส
ในพระสงฆผูเลิศ ซึ่งเปนบุญเขตชั้นเยี่ยม ถวายทานใน
ทานผูเลิศนั้น ผูมีปญญาตั้งมั่นแลวในธรรมอันเลิศ ใหทาน
แกทานผูเปนบุญเขตอันเลิศ จะเกิดเปนเทวดาหรือมนุษย
ก็ตาม ยอมถึงความเปนผูเลิศ บันเทิงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๔
วัสสการสูตร
[๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล วัสสการพราหมณมหาอํามาตย
ของพระเจากรุงมคธ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดสนทนาปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอเปนเครื่องใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ*โคดมผูเ จริญ เรายอมบัญญัติผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ วาเปนมหาบุรุษ
ผูมีปญญาใหญ ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลในโลกนี้
เปนผูสดับเรื่องที่สดับแลวนั้นๆ มาก ยอมรูอรรถแหงภาษิตนั้นๆ วา นี้เปนอรรถ
แหงภาษิตนี้ นี้เปนอรรถแหงภาษิตนี้ ๑ เปนผูมีสติ ระลึก ตามระลึกซึ่งสิ่งที่
กระทําคําที่พูดแลว แมนานได ๑ เปนผูขยัน ไมเกียจครานในกรณียกิจอันเปน
ของคฤหัสถ ๑ เปนผูประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนทางดําเนินใน
กรณียกิจนั้น สามารถเพื่อจะทํา สามารถจะจัดแจงได ๑ เรายอมบัญญัติ

บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล วาเปนมหาบุรุษผูมีปญญาใหญ ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ถาขาพระองคพึงอนุโมทนา ขอทานพระโคดมทรงอนุโมทนา
แกขาพระองค แตถาขาพระองคพึงคัดคาน ขอทานพระโคดมทรงคัดคานแกขา
พระองค ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เราไมอนุโมทนาแกทานเลย
เราไมคัดคานเลย ดูกรพราหมณ เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการแล วาเปนมหาบุรุษผูมีปญญาใหญ ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกร
พราหมณ บุคคลในโลกนี้เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพือ่
สุขแกชนหมูมาก ยังประชุมชนมากใหตั้งอยูในธรรมที่ควรรู เปนอริยะ ไดแก
ความเปนผูมีกลั ยาณธรรม ความเปนผูมกี ุศลธรรม ๑ บุคคลนั้นยอมจํานงเพื่อ
ตรึกวิตกใด ยอมตรึกวิตกนั้น ยอมไมจํานงเพือ่ ตรึกวิตกใด ยอมไมตรึกวิตกนั้น
ยอมจํานงเพื่อดําริเหตุที่พึงดําริใด ยอมดําริเหตุที่พึงดํารินั้นได ยอมไมจาํ นงเพื่อ
ดําริเหตุที่พึงดําริใด ยอมไมดําริเหตุที่พึงดํารินั้น เปนผูถึงความชํานาญแหงใจ
ในคลองแหงวิตกทั้งหลาย ดวยประการดังนี้ ๑ เปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขใน
ปจจุบัน ๑ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ๑ ดูกรพราหมณ
เราไมอนุโมทนาและไมคดั คานแกทานเลย เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการนี้แล วาเปนมหาบุรุษผูมีปญญาใหญ ฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเ จริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมเคย
มีมาแลว พระโคดมผูเจริญตรัสคํานี้ดีแลว ขาพระองคจะจําไวซึ่งพระโคดม
ผูเจริญ วาประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้ แทจริง พระโคดมผูเจริญ ทรง
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพือ่ สุขแกชนหมูม าก ทรงยังประชุม
ชนหมูมากใหตั้งอยูในญายธรรมอันประเสริฐ คือ ความเปนผูมีกัลยาณธรรม ความ
เปนผูมีกุศลธรรม แทจริง พระโคดมผูเจริญ ทรงจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอม
ทรงตรึกวิตกนั้นได ไมทรงจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมไมทรงตรึกวิตกนั้นได
ทรงจํานงเพื่อดําริสิ่งที่พึงดําริใด ยอมทรงดําริสิ่งที่พึงดํารินั้นได ไมทรงจํานงเพื่อ
ดําริสิ่งที่พึงดําริใด ยอมไมทรงดําริสิ่งที่พึงดํารินั้นได แทจริง พระโคดมผูเจริญ
ทรงถึงความชํานาญแหงใจในคลองแหงวิตกทั้งหลาย แทจริง พระโคดมผูเจริญ
ทรงมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีใน
จิตยิ่ง เปนธรรมเครื่องอยูเ ปนสุขในปจจุบัน แทจริง พระโคดมผูเจริญ ทรง
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ

พ. ดูกรพราหมณ ทานกลาววาจารับสมอางแนแทแล และเราจัก
พยากรณแกทาน แทจริง เราเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก
เพื่อสุขแกชนหมูมาก ยังประชุมชนหมูมากใหตั้งอยูในญายธรรมอันประเสริฐ
คือ ความเปนผูม ีกัลยาณธรรม ความเปนผูมกี ศุ ลธรรม แทจริง เรายอมจํานงเพื่อ
ตรึกวิตกใด ยอมตรึกวิตกนั้นได ไมจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมไมตรึกวิตกนั้น
ได ยอมจํานงเพื่อดําริสิ่งที่พึงดําริใด ยอมดําริสิ่งที่พึงดํารินั้นได ไมจํานงเพื่อ
ดําริสิ่งที่พึงดําริใด ยอมไมดาํ ริสิ่งที่พึงดํารินั้นได แทจริง เราเปนผูถึงความชํานาญ
แหงใจในคลองแหงวิตกทั้งหลาย แทจริง เราเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุข
ในปจจุบัน แทจริง เรากระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
บุคคลใด รูแจงหนทางอันจะปลดเปลื้องสัตวทั้งปวงเสียจาก
บวงแหงมัจจุ ประกาศไญยธรรมอันเกือ้ กูลแกเทวดาและ
มนุษย อนึ่ง ชนเปนอันมากยอมเลื่อมใสเพราะเห็นหรือสดับ
บุคคลใด เราเรียกบุคคลนั้นซึ่งเปนผูฉลาดตอธรรมอันเปน
ทางและมิใชทาง ผูทํากิจเสร็จแลว หาอาสวะมิได เปนผูร ู
แลว มีสรีระในภพเปนที่สดุ วา เปนมหาบุรุษ ฯ
จบสูตรที่ ๕
โทณสูตร
[๓๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จดําเนินทางไกลในระหวางเมือง
อุกกัฏฐะและเมืองเสตัพยะ แมโทณพราหมณก็เดินทางไกลในระหวางเมือง
อุกกัฏฐะและเมืองเสตัพยะ โทณพราหมณไดเห็นรอยกงจักรในรอยพระบาทของ
พระผูมีพระภาคมีซี่ตั้งพัน ประกอบดวยกงและดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง
ครั้นเห็นแลวจึงรําพึงวา อัศจรรยจริงหนอทานผูเจริญ สิ่งไมเคยมีมามีขึ้น รอยเทา
เหลานี้ชะรอยจักไมใชรอยเทามนุษย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จแวะออก
จากทาง ประทับนั่งที่โคนไมตนหนึ่ง ทรงคูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ดํารงสติไว
เฉพาะหนา ครั้งนั้น โทณพราหมณติดตามรอยพระบาทของพระผูมีพระภาค ได
เห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งที่โคนไมแหงหนึ่ง นาพอใจ ควรแกความเลือ่ มใส
มีพระอินทรียอันสงบ มีพระทัยอันสงบ ถึงความฝกฝนและความสงบอันยอดเยี่ยม
มีตนอันฝกแลวคุมครองแลว มีอินทรียอันรักษาแลว เปนผูประเสริฐ ครั้น
เห็นแลวจึงเขาไปเฝาถึงที่ประทับ แลวทูลถามวา ทานผูเจริญเปนเทวดาหรือ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ เรามิใชเปนเทวดา ฯ
โท. ทานผูเจริญเปนคนธรรพหรือ ฯ

พ. ดูกรพราหมณ เรามิใชเปนคนธรรพ ฯ
โท. ทานผูเจริญเปนยักษหรือ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เรามิใชเปนยักษ ฯ
โท. ทานผูเจริญเปนมนุษยใชไหม ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เรามิใชเปนมนุษย
โท. เราถามทานวา เปนเทวดาหรือ ทานตอบวาไมใช เราถามวาเปน*คนธรรพหรือ ทานตอบวาไมใช เราถามวาเปนยักษหรือ ทานตอบวาไมใช เรา
ถามวาเปนมนุษยหรือ ทานก็ตอบวาไมใช ถาอยางนั้นทานผูเจริญเปนอะไรแน ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เราพึงเปนเทวดา เพราะยังละอาสวะเหลาใดไมได
อาสวะเหลานัน้ เราละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน
กระทําใหไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรพราหมณ เราพึงเปน*คนธรรพ ... เราพึงเปนยักษ ... เราพึงเปนมนุษย เพราะยังละอาสวะเหลาใดไมได
อาสวะเหลานัน้ เราละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน
กระทําใหไมมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือน
ดอกอุบล ดอกปทุม หรือดอกบัวขาว เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ตั้งอยูพนน้ํา แต
น้ํามิไดแปดเปอ น แมฉันใด ดูกรพราหมณ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลก
เติบโตขึ้นในโลก อยูครอบงําโลก อันโลกมิไดแปดเปอน ดูกรพราหมณ ทาน
จงทรงจําเราไววาเปนพระพุทธเจา ฯ
ความบังเกิดเปนเทวดา หรือคนธรรพ ผูเที่ยวไปในเวหา
พึงมีแกเราดวยอาสวะใด เราพึงถึงความเปนยักษ และ
เขาถึงความเปนมนุษยดวยอาสวะใด อาสวะเหลานั้นของเรา
สิ้นไปแลว เรากําจัดเสียแลว กระทําใหปราศจากเครื่อง
ผูกพัน ดอกบัวตั้งอยูพนน้ํา ยอมไมแปดเปอนดวยน้ํา ฉันใด
เราก็ยอมไมแปดเปอนดวยโลก ฉันนั้น ดูกรพราหมณ
เพราะฉะนั้น เราจึงเปนพระพุทธเจา ฯ
จบสูตรที่ ๖
อปริหานิสูตร
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผู
ไมควรเพื่อเสื่อมรอบ ชื่อวายอมประพฤติใกลนิพพานทีเดียว ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูสมบูรณดวยศีล ๑
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ เปนผูรูประมาณในโภชนะ ๑ เปนผู
ประกอบเนืองๆ ซึ่งมีความเพียรเครื่องตื่นอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผู
สมบูรณดวยศีลอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมระวังในพระ

ปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดว ยศีลอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือเอาโดยนิมติ ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ
ยอมประพฤติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรม
อันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึง
ความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวย
จมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจ
แลว ไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบตั ิเพื่อสํารวม
มนินทรีย ที่เมือ่ ไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา
และโทมนัสครอบงําได ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย
ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ
เปนผูรูประมาณในโภชนะอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว
ยอมกลืนกินซึง่ อาหารมิใชเพื่อจะเลน มิใชเพือ่ จะมัวเมา มิใชเพื่อประเทืองผิว
มิใชเพื่อจะตกแตง เพียงเพื่อรางกายนี้ดํารงอยูได เพื่อยังอัตภาพใหเปนไป
เพื่อกําจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยหวังวา จักกําจัดเวทนาเกา
และจักไมยังเวทนาใหมใหบังเกิดขึ้น ความเปนไป ความที่รางกายไมมโี ทษ และ
ความอยูสําราญจักมีแกเรา ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะ
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเครือ่ งตื่น
อยูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกั้นดวยการ
เดินจงกรม ดวยการนั่งตลอดวัน ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกัน้ ดวย
การเดินจงกรม ดวยการนั่งตลอดปฐมยามแหงราตรี ยอมสําเร็จสีหไสยาโดยขาง
เบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ มนสิการความสําคัญในอันจะ
ลุกขึ้น ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี ลุกขึ้นแลวยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรม
เครื่องกั้นดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่ง ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี ภิกษุเปนผู
ประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเครื่องตื่นอยูอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูไมควรเพื่อเสื่อมรอบ ชื่อวายอม
ประพฤติใกลนิพพานทีเดียว ฯ
ภิกษุผูดํารงอยูในศีล สํารวมในอินทรียทงั้ หลาย รูประมาณใน
โภชนะ และยอมประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเครื่องตื่น
อยู ภิกษุผูมีปรกติพากเพียรอยูอยางนี้ ไมเกียจครานตลอด
วันและคืน บําเพ็ญกุศลธรรมเพื่อถึงความเกษมจากโยคะ
ภิกษุผูยินดีในความไมประมาท หรือมีปรกติเห็นภัยในความ

ประมาทเปนผูไมควรเพื่อความเสื่อม ชื่อวาประพฤติใกล
นิพพานทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๗
ปฏิลีนสูตร
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีทิฏฐิสัจจะแตละอยางอันบรรเทา
ไดแลว มีการแสวงหาทั้งปวงอันสละแลว มีกายสังขารอันสงบระงับ เราเรียกวา
ผูมีการหลีกออกเรนอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีทิฏฐิสัจจะแตละอยาง
อันบรรเทาไดแลวอยางไร ทิฏฐิสัจจะแตละอยางเปนอันมาก ของสมณพราหมณ
ผูมีกิเลสหนาแนนเหลาใด คือ เห็นวา โลกเทีย่ ง หรือวาโลกไมเที่ยง โลกมี
ที่สุด หรือวาโลกไมมีที่สดุ ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพเปนอื่น
สรีระก็เปนอื่น สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก หรือวาสัตวเบื้องหนา
ตายแลวยอมไมเกิดอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีก
ก็มี หรือวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได
ทิฏฐิสัจจะเหลานั้นทั้งหมดอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรเทาไดแลว สละแลว
คายออกแลว ปลอยแลว ละไดแลว สละคืนแลว ภิกษุเปนผูมีทิฏฐิสัจจะ
แตละอยางอันบรรเทาไดแลวอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีการแสวงหาทั้งปวง อันสละแลวอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีการแสวงหากามอันละไดแลว มีการแสวงหาภพอันละ
ไดแลว มีการแสวงหาพรหมจรรยอันสงบแลว ภิกษุเปนผูมีการแสวงหาทั้งปวง
อันสละแลว อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีกายสังขารอันสงบระงับอยางไร ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทกุ ข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกข
และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ภิกษุ
เปนผูมีกายสังขารอันสงบระงับอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูหลีกออกเรนอยูอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูละอัสมิมานะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน
กระทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุเปนผูห ลีกออกเรนอยู
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีทิฏฐิสัจจะแตละอยางอันบรรเทาไดแลว
มีการแสวงหาทั้งปวงอันสละแลว มีกายสังขารอันสงบระงับแลว เราเรียกวา
ผูหลีกออกเรนอยู ฯ
การแสวงหากาม การแสวงหาภพ กับการแสวงหาพรหมจรรย
อันภิกษุในธรรมวินัยนี้ สละคืนแลว การเชื่อถือสัจจะ และ
ฐานะแหงทิฐิทั้งหลาย อันภิกษุในธรรมวินัยนี้ถอนขึ้นแลว

ดวยประการดังนี้ ภิกษุผูสํารอกราคะทั้งปวง ผูหลุดพนเพราะ
สิ้นตัณหา สละคืนการแสวงหา ถอนฐานะแหงทิฐิทั้งหลาย
ไดแลว ภิกษุนั้นแล เปนผูส งบ มีสติ ระงับกายสังขาร
เปนผูไมพายแพ เปนผูตรัสรูเพราะรูเทาถึงมานะ เราเรียกวา
เปนผูหลีกออกเรนอยู ฯ
จบสูตรที่ ๘
อุชชยสูตร
[๓๙] ครั้งนั้นแล อุชชยพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถามวา แมพระโคดมผูเ จริญก็กลาว
สรรเสริญยัญของพวกขาพเจาหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ
เรามิไดสรรเสริญยัญไปทุกอยาง และก็มไิ ดติเตียนยัญไปทุกอยาง ดูกรพราหมณ
ในยัญชนิดใดมีการ ฆาโค ฆาแพะ แกะ ฆาไก สุกร สัตวตางชนิดถูกฆา
ดูกรพราหมณ เราไมสรรเสริญยัญเห็นปานนี้แล อันประกอบดวยความริเริ่ม
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระอรหันต หรือผูบรรลุอรหัตมัค ยอมไมเกีย่ วของ
ยัญเห็นปานนั้น อันประกอบดวยความริเริ่ม แตในยัญชนิดใด ไมมีการฆาโค
ไมมีการฆาแพะ แกะ ไมมกี ารฆาไก สุกร สัตวตางชนิดไมถูกฆา เรายอม
สรรเสริญยัญเห็นปานนั้นแล อันปราศจากความริเริ่ม คือ นิจทาน อนุกุลยัญ
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระอรหันตหรือผูบรรลุอรหัตมรรค ยอมเกี่ยวของยัญ
เห็นปานนั้น อันปราศจากความริเริ่ม ฯ
มหายัญที่มีการริเริ่มใหญ คือ อัสสเมธ ปุริสเมธ การบูชา
ชื่อสัมมาปาสวาชเปยยะ และนิรัคคละ เหลานั้น ไมมีผลมาก
ในยัญใดมีการฆาแพะ แกะ โค และสัตวตางๆ พระอริยะ
ทั้งหลายผูดําเนินชอบ ผูแสวงหาคุณใหญ ยอมไมเกี่ยวของ
ยัญนั้น แตยัญใดไมมกี ารริเริ่ม เปนอนุกุลยัญที่ชนทั้งหลาย
บูชาเสมอ และแพะ แกะ โค สัตวตางๆ ไมถูกฆาใน
ยัญใด พระอริยะทั้งหลายผูดําเนินชอบ ผูแ สวงหาคุณใหญ
ยอมสรรเสริญยัญนั้น นักปราชญยอมบูชาอยางนี้ ยัญนี้มี
ผลมาก เพราะเมื่อบุคคลบูชาอยูอยางนี้ ยอมมีแตความดี
ไมมีความชั่ว และยัญยอมไพบูลย ทั้งเทวดายอมเลื่อมใส ฯ
จบสูตรที่ ๙
อุทายสูตร
[๔๐] ครั้งนั้นแล อุทายพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ

ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา แมพระโคดม
ผูเจริญยอมกลาวสรรเสริญยัญของพวกขาพเจาหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรพราหมณ เรามิไดสรรเสริญยัญไปทุกอยาง และก็มิไดติเตียนยัญไปทุกอยาง
ดูกรพราหมณ ในยัญชนิดใด มีการฆาโค ฆาแพะ แกะ ฆาไก สุกร สัตว
ตางชนิดถูกฆา เราไมสรรเสริญยัญเห็นปานนี้ อันประกอบดวยความริเริ่ม ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะพระอรหันต หรือผูบรรลุอรหัตมรรค ยอมไมเกี่ยวของยัญ
เห็นปานนั้น อันประกอบดวยความริเริ่ม แตในยัญชนิดใดไมมีการฆาโค ไมมี
การฆาแพะ แกะ ไมมีการฆาไก สุกร สัตวตางชนิดไมถูกฆา เรายอมสรรเสริญ
ยัญเห็นปานนี้ อันปราศจากความริเริ่ม ไดแกนิจทาน อนุกุลยัญ ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะพระอรหันตหรือผูบรรลุอรหัตมรรค ยอมเกีย่ วของยัญเห็นปานนี้
อันปราศจากความริเริ่ม ฯ
ทานผูประพฤติพรหมจรรยทั้งหลาย ผูสาํ รวมแลว ยอม
สรรเสริญยัญชนิดที่กระทําเปนหมวด ไมมีความริเริ่ม ควร
โดยกาลเชนนั้น ทานผูรูทงั้ หลาย ผูฉลาดตอบุญ ผูมีกิเลส
เพียงดังวาหลังคาอันเปดแลวในโลก ผูลวงเลยตระกูลและคติ
ไปแลว ยอมสรรเสริญยัญชนิดนี้ ถาบุคคลกระทําการบูชา
ในยัญ หรือในมตกทานตามสมควร มีจิตเลื่อมใส บูชา
ในเนื้อนาอันดี คือ พรหมจารีบุคคลทั้งหลาย ยัญที่บุคคล
บูชาดีแลว เซนสรวงดีแลว สมบูรณแลว อันบุคคลกระทํา
แลวในทักขิเณยยบุคคลทัง้ หลาย ยอมเปนยัญไพบูลย และ
เทวดายอมเลื่อมใส บัณฑิตผูมีเมธาเปนผูม ีศรัทธา มีใจ
อันสละแลว บูชายัญอยางนี้แลว ยอมเขาถึงโลก อันปราศจาก
ความเบียดเบียน เปนสุข ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบจักกวรรคที่ ๔
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จักกสูตร ๒. สังคหสูตร ๓. สีหสูตร ๔. ปสาทสูตร
๕. วัสสการสูตร ๖. โทณสูตร ๗. อปริหานิสูตร ๘. ปฏิลีนสูตร
๙. อุชชยสูตร ๑๐. อุทายสูตร ฯ
--------โรหิตัสสวรรคที่ ๕

สมาธิสูตร
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน คือ สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่ออยูเปนสุขในปจจุบันมีอยู ๑ สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะมีอยู ๑ สมาธิภาวนาอันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะมีอยู ๑ สมาธิภาวนา
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะมีอยู ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปน
ไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบันเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู บรรลุ
ทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอเุ บกขา
มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระ
อริยะสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุ บกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน
ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปน
ไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งญาณทัสสนะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มนสิการอาโลก*สัญญา อธิษฐานทิวาสัญญา ๑- วา กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือน
กลางคืน มีใจอันสงัด ปราศจากเครื่องรัดรึง อบรมจิตใหมีความสวางอยู ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปน
ไปเพื่อไดญาณทัสสนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว
@๑. ความสําคัญหมายวากลางวัน
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
รูแจงเวทนาที่เกิดขึ้น รูแจงเวทนาที่ตั้งอยู รูแจงเวทนาที่ดับไป รูแจงสัญญาที่
เกิดขึ้น รูแจงสัญญาที่ตั้งอยู รูแจงสัญญาที่ดับไป รูแจงวิตกที่เกิดขึน้
รูแจงวิตกที่ตั้งอยู รูแจงวิตกที่ดับไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้น
อาสวะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ อยูวา รูปเปนดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงรูปเปนดังนี้
ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงเวทนาเปนดังนี้ ความ

ดับแหงเวทนาเปนดังนี้ สัญญาเปนดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงสัญญาเปนดังนี้
ความดับแหงสัญญาเปนดังนี้ สังขารเปนดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงสังขารเปนดังนี้
ความดับแหงสังขารเปนดังนี้ วิญญาณเปนดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณเปนดังนี้
ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมาธิภาวนา ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง คําตอไปนี้ เรากลาวแลว
ในปุณณปญหาในปรายนวรรค หมายเอาขอความนี้วา
ความหวั่นไหวไมมีแกบุคคลใด ในโลกไหนๆ เพราะรูความ
สูงต่ําในโลก บุคคลนั้นเปนผูสงบปราศจากควันคือความโกรธ
เปนผูไมมคี วามคับแคน เปนผูหมดหวัง เรากลาววา ขาม
ชาติและชราไดแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปญหาสูตร
[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปญหาพยากรณ ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน
คือ ปญหาที่พึงพยากรณโดยสวนเดียวมีอยู ๑ ปญหาที่พึงจําแนกพยากรณมีอยู ๑
ปญหาที่ตองสอบถามแลวพยากรณมีอยู ๑ ปญหาที่ควรงดมีอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปญหาพยากรณ ๔ อยาง นี้แล ฯ
๑. กลาวแกโดยสวนเดียว ๒. จําแนกกลาวแก ๓. ยอนถาม
กลาวแก ๔. การงดกลาวแก อนึ่ง ภิกษุใดยอมรูความ
สมควรแกธรรมในฐานะนั้นๆ แหงปญญาเหลานั้น บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวภิกษุอยางนั้นวา เปนผูฉลาดตอปญหาทั้ง ๔
ภิกษุผูที่ใครๆ ไลปญหาไดยาก ครอบงําไดยาก เปนผูล ึกซึ้ง
ใหพายแพไดยาก และเปนผูฉลาดตอประโยชนทั้ง ๒ คือ
ทั้งในดานเจริญและในดานเสื่อม ยอมเปนผูฉลาดงดเวน
ทางเสื่อม ถือเอาทางเจริญ เปนธีรชนเพราะรูจักประโยชน
ชาวโลกขนานนามวา บัณฑิต ฯ
จบสูตรที่ ๒
โกธสูตรที่ ๑
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ เปนผูห นักในความโกรธ ไมหนักในสัทธรรม ๑
เปนผูหนักในความลบหลู ไมหนักในสัทธรรม ๑ เปนผูหนักในลาภ ไมหนัก
ในสัทธรรม ๑ เปนผูหนักในสักการะ ไมหนักในสัทธรรม ๑ บุคคล ๔
จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้

มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ เปนผูหนักในสัทธรรม ไมหนัก
ในความโกรธ ๑ เปนผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในความลบหลู ๑ เปนผูหนัก
ในสัทธรรม ไมหนักในลาภ ๑ เปนผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในสักการะ ๑
บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
ภิกษุผูหนักในความโกรธ และความลบหลู หนักในลาภ
และสักการะ พวกเธอยอมไมงอกงามในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธะแสดงแลว สวนภิกษุเหลาใด เปนผูหนักใน
สัทธรรมอยูแลว และกําลังเปนผูหนักในสัทธรรมอยู ภิกษุ
เหลานั้นแล ยอมงอกงามในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธะ
ทรงแสดงแลว ฯ
จบสูตรที่ ๓
โกธสูตรที่ ๒
[๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัทธรรม ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน คือ ความเปนผูหนักในความโกรธ ไมเปนผูหนักในสัทธรรม ๑
ความเปนผูหนักในความลบหลู ไมหนักในสัทธรรม ๑ ความเปนผูหนักในลาภ
ไมหนักในสัทธรรม ๑ ความเปนผูหนักในสักการะ ไมหนักในสัทธรรม ๑
อสัทธรรม ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธรรม ๔ ประการนี้
๔ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในความโกรธ ๑
ความเปนผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในความลบหลู ๑ ความเปนผูหนักใน
สัทธรรม ไมหนักในลาภ ๑ ความเปนผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในสักการะ ๑
สัทธรรม ๔ ประการนี้แล ฯ
ภิกษุผูหนักในความโกรธและความลบหลู หนักในลาภและ
สักการะ ยอมไมงอกงามในพระสัทธรรม ดุจพืชที่หวานไว
ในนาไมดี สวนภิกษุเหลาใด เปนผูหนักในสัทธรรมอยูแลว
และกําลังเปนผูหนักในสัทธรรม ภิกษุเหลานั้นแล ยอม
งอกงามในธรรม ประดุจตนไมอาศัยยางงอกงามอยู ฉะนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
โรหิตัสสสูตรที่ ๑
[๔๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล
โรหิตัสสเทวบุตร เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหาร
เชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท
แลวยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค

ผูเจริญ สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติ
ในโอกาสใดหนอแล พระองคอาจหรือหนอเพื่อจะทรงทราบ เพื่อจะทรงเห็น
หรือเพื่อจะทรงถึงซึ่งที่สุดแหงโลกดวยการเสด็จไปในโอกาสนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสตอบวา ดูกรอาวุโส สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ
ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใดแล เรายอมไมกลาวโอกาสนั้นวาเปนที่สุดแหงโลก
ที่ควรรู ควรเห็น ควรถึงดวยการไป ฯ
โร. อัศจรรย พระเจาขา สิง่ ไมเคยมีไดมขี นึ้ พระเจาขา เทาที่พระผูมี
พระภาคตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกรอาวุโส สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย
ยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใดแล เรายอมไมกลาวโอกาสนั้น วาเปน
ที่สุดแหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวยการไป เปนอันตรัสดีแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว ขาพระองคเปนฤาษีชื่อโรหิตัสสะ
เปนบุตรนายบาน มีฤทธิ์ไปในอากาศได ความเร็วของขาพระองคนั้นเปรียบไดกับ
นายขมังธนู ผูม ีธนูอันมั่นเหมาะ ศึกษาดีแลว เชี่ยวชาญ เคยแสดงให
ปรากฏแลว พึงยิงลูกศรอันเบาใหผานเงาตาลดานขวางไปไดโดยไมสูยาก ฉะนั้น
การยกยางเทาแตละกาวของขาพระองค เปรียบดวยสมุทรดานตะวันตกไกล
จากสมุทรดานตะวันออก ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ความปรารถนาเห็น
ปานนี้วา เราจักถึงที่สุดแหงโลกดวยการไป เกิดขึ้นแลวแกขา พระองคนั้น
ผูประกอบดวยกําลังเร็วเห็นปานนั้น และดวยการยกยางเทาเห็นปานนั้น ขาพระองค
นั้นแล เวนจากการกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิม้ เวนจากการถาย
อุจจาระ ปสสาวะ เวนจากการหลับและการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย เปนผูมี
ชีวิตอยูตลอดรอยปในคราวทีม่ นุษยมีอายุรอยป ไปตลอดรอยป ไมทันถึงทีส่ ุด
แหงโลก ไดทํากาละเสียในระหวางทีเดียว นาอัศจรรย พระเจาขา สิ่งไมเคยมี
ไดมีขึ้นพระเจาขา เทาที่พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกรอาวุโส
สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอบุ ัติ ในโอกาส
ใด เราไมกลาวโอกาสนั้น วาเปนที่สุดแหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควรถึง
ดวยการไป เปนอันตรัสดีแลว
พ. ดูกรอาวุโส สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอม
ไมจุติ ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใด เราไมกลาวโอกาสนั้น วาเปนที่สุด
แหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวยการไป และเรายอมไมกลาวการกระทํา
ที่สุดแหงทุกข เพราะไปไมถึงที่สุดแหงโลก แตเรายอมบัญญัติโลก เหตุเกิด
แหงโลก ความดับแหงโลก และปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงโลก ในอัตภาพ
อันมีประมาณวาหนึ่ง มีสัญญาและมีใจนีเ้ ทานั้น ฯ
ในกาลไหนๆ ที่สุดแหงโลก อันใครๆ ไมพึงถึงดวยการไป

และการเปลื้องตนใหพนจากทุกข ยอมไมมีเพราะไมถึงทีส่ ุด
แหงโลก เพราะฉะนั้นแล ทานผูรูแจงโลก มีเมธาดี
ถึงที่สุดแหงโลก มีพรหมจรรยอยูจบแลว เปนผูมีบาป
อันสงบ รูที่สุดแหงโลกแลว ยอมไมหวังโลกนี้และ
โลกหนา ฯ
จบสูตรที่ ๕
โรหิตัสสสูตรที่ ๒
[๔๖] ครั้งนั้นแล เมื่อราตรีนั้นผานไปแลว พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยาม
ลวงไปแลว โรหิตัสสเทวบุตร มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง
ไสว เขามาหาเราถึงที่อยู อภิวาทเราแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลว
ไดถามเราวา ขาแตพระองคเจริญ สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย
ยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใดหนอแล พระองคอาจหรือหนอเพื่อจะทรง
ทราบ เพื่อจะทรงเห็น หรือเพื่อจะทรงถึงที่สดุ แหงโลกดวยการไปในโอกาสนั้น
ดังนี้ เมื่อเทวบุตรกลาวอยางนี้แลว เราไดกลาวกะเทวบุตรนั้นวา ดูกรอาวุโส
สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอบุ ัติ ในโอกาส
ใดแล เรายอมไมกลาวโอกาสนัน้ วาเปนที่สุดแหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควรถึง
ดวยการไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว โรหิตัสสเทวบุตร
ไดกลาวกะเราวา นาอัศจรรย พระเจาขา สิ่งไมเคยมีไดมีขึ้น พระเจาขา
เทาที่พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้วา สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอม
ไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใดแล เรายอมไมกลาวโอกาสนั้น
วาเปนที่สุดแหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวยการไป เปนอันตรัสดี
แลว ขาแตพระองคผเู จริญ เรื่องเคยมีมาแลว ขาพระองคเปนฤาษีชื่อโรหิตัสสะ
เปนบุตรนายบานมีฤทธิ์ไปในอากาศได ความเร็วของขาพระองคนั้น เปรียบไดกับ
นายขมังธนู ผูม ีธนูอันมั่นเหมาะ ศึกษาดีแลว เคยแสดงใหปรากฏแลว
พึงยิงลูกศรอันเบาใหผานเงาตาลดานขวางไปไดโดยไมสยู าก ฉะนั้น การยกยางเทา
แตละกาวของขาพระองค เปรียบดวยสมุทรดานตะวันตกไกลจากสมุทรดานตะวัน
ออก ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ความปรารถนาเห็นปานนี้วา เราจักถึงที่สุด
แหงโลกดวยการไป ดังนี้ ไดเกิดขึ้นแกขาพระองคนั้น ผูประกอบดวยกําลัง
เร็วเห็นปานนั้น และดวยการยกยางเทาเห็นปานนั้น ขาพระองคนั้นแล เวน
จากการกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม เวนจากการถายอุจจาระ ปสสาวะ
เวนจากการหลับและการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย เปนผูมชี ีวิตอยูตลอดรอยป
ในคราวที่มนุษยมีอายุรอยป ไปตลอดรอยป ไมทันถึงที่สุดแหงโลก ไดทํากาละ

เสียในระหวางทีเดียว นาอัศจรรย พระเจาขา สิ่งไมเคยมีไดมีขึ้น พระเจาขา
เทาที่พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกรอาวุโส สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก
ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใด เราไมกลาวโอกาสนั้น
วาเปนที่สุดแหงโลก ที่ควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวยการไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเทวบุตรกลาวอยางนี้แลว เราไดกลาวกะเทวบุตรวา ดูกรอาวุโส สัตวยอม
ไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใด
เราไมกลาวโอกาสนั้น วาเปนที่สุดแหงโลก ทีค่ วรรู ควรเห็น ควรถึง ดวยการไป
และเรายอมไมกลาวการกระทําที่สุดแหงทุกข เพราะไปไมถึงที่สุดแหงโลก
แตเรายอมบัญญัติโลก เหตุเกิดแหงโลก ความดับแหงโลก ปฏิปทาเครื่องใหถึง
ความดับแหงโลก ในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่ง มีสัญญาและมีจิตนี้เทานัน้
ในกาลไหนๆ ที่สุดแหงโลกอันใครๆ ไมพึงถึงดวยการไป
และการเปลื้องทุกขยอมไมมี เพราะไมถึงที่สุดแหงโลก
เพราะฉะนั้นแล ทานผูรูแจงโลก มีเมธาดี ถึงที่สุดแหงโลก
มีพรหมจรรยอยูจบแลว เปนผูมีบาปอันสงบ รูที่สุดแหงโลก
แลว ยอมไมหวังโลกนี้ และโลกหนา ฯ
จบสูตรที่ ๖
สุวิทูรสูตร
[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไกลกันแสนไกล ๔ ประการ
๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฟากับแผนดิน นี้เปนสิ่งที่ไกลกัน
แสนไกลประการที่ ๑ ฝงนี้และฝงโนนแหงสมุทร นี้เปนสิ่งที่ไกลกันแสนไกล
ประการที่ ๒ พระอาทิตยยามขึ้นและยามอัสดงคตนี้เปนสิ่งที่ไกลกันแสนไกล
ประการที่ ๓ ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ นี้เปนสิ่งที่ไกลกันแสนไกล
ประการที่ ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไกลกันแสนไกล ๔ ประการนี้แล ฯ
นักปราชญทั้งหลายกลาววา ฟากับดินไกลกัน ฝงสมุทร
ก็ไกลกัน พระอาทิตยสองแสงยามอุทยั กับยามอัสดงคต
ไกลกัน บัณฑิตกลาววา ธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของ
อสัตบุรุษไกลกันยิ่งกวานัน้ การสมาคมของสัตบุรุษ
มั่นคงยืดยาว ยอมเปนอยางนั้นตราบเทากาลที่พึงดํารงอยู
สวนการสมาคมของอสัตบุรุษ ยอมจืดจางเร็ว เพราะฉะนั้น
ธรรมของสัตบุรุษ จึงไกลจากธรรมของอสัตบุรุษ ฯ
จบสูตรที่ ๗
วิสาขสูตร
[๔๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน

อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ทาน
วิสาขปญจาลิบุตร ไดชี้แจงภิกษุทั้งหลาย ในอุปฏฐานศาลาใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันเปนวาจาของชาวเมือง
สละสลวย ปราศจากโทษ ใหเขาใจความไดแจมแจง นับเนื่องในนิพพาน ไม
อิงวัฏฏะ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงออกจากทีเ่ รนในสายัณหสมัย เสด็จ
ไปยังอุปฏฐานศาลา แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลวตรัสถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครหนอ ชี้แจงภิกษุทั้งหลายในอุปฏฐานศาลา
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันเปนวาจา*ของชาวเมือง สละสลวย ปราศจากโทษ ใหเขาใจความไดแจมแจง นับเนื่อง
ในนิพพาน ไมอิงวัฏฏะ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผเู จริญ ทาน
วิสาขปญจาลิบุตร ชี้แจงภิกษุทั้งหลายในอุปฏฐานศาลาใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันเปนวาจาของชาวเมือง สละสลวย
ปราศจากโทษ ใหเขาใจความไดแจมแจง นับเนื่องในนิพพาน ไมอิงวัฏฏะ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานวิสาขปญจาลิบุตรวา ดีละ ดีละ
วิสาขะ เปนการดีแลววิสาขะ ที่เธอชี้แจงภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันเปนวาจาของชาวเมือง สละสลวย
ปราศจากโทษ ใหเขาใจความไดแจมแจง นับเนื่องในนิพพาน ไมอิงวัฏฏะ ฯ
คนที่ไมพูด ชนทั้งหลายยอมรูไมไดวา เปนพาลหรือบัณฑิต
สวนคนที่พูด ชนทั้งหลายยอมรูวา เปนผูแสดงอมตบท
บุคคลพึงยังธรรมใหสวางแจมแจง พึงยกยองธงของฤาษี
ทั้งหลาย ฤาษีทั้งหลายมีสุภาษิตเปนธง เพราะวาธรรมเปน
ธงของพวกฤาษี ฯ
จบสูตรที่ ๘
วิปลลาสสูตร
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส
ในสิ่งที่ไมเทีย่ งวาเที่ยง ๑ ในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข ๑ ในสิ่งที่ไมใชตนวา
เปนตน ๑ ในสิ่งที่ไมงามวางาม ๑ สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส
๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาไมวิปลาส จิตไมวิปลาส ทิฐิไม
วิปลาส ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ สัญญาไมวิปลาส จิตไม
วิปลาส ทิฐิไมวิปลาส ในสิ่งที่ไมเทีย่ งวาไมเทีย่ ง ๑ ในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนทุกข ๑
ในสิ่งที่ไมใชตนวาไมใชตน ๑ ในสิ่งที่ไมงามวาไมงาม ๑ สัญญาไมวิปลาส
จิตไมวิปลาส ทิฐิไมวิปลาส ๔ ประการนี้แล ฯ

เหลาสัตวผูถูกมิจฉาทิฐิกําจัด มีจิตฟุงซาน มีความสําคัญผิด
มีความสําคัญในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเทีย่ ง สําคัญในสิ่งที่เปนทุกข
วาเปนสุข สําคัญในสิ่งที่ไมใชตนวาเปนตน และสําคัญในสิ่งที่
ไมงามวางาม สัตวคือชนเหลานั้น ชื่อวาประกอบแลวในเครื่อง
ประกอบของมาร ไมเปนผูเกษมจากโยคะ มีปรกติไปสูชาติ
และมรณะ ยอมไปสูสงสาร ก็ในกาลใด พระพุทธเจาทั้งหลาย
ผูกระทําแสงสวาง บังเกิดขึ้นในโลก พระพุทธเจาเหลานัน้
ยอมประกาศธรรมนี้เปนเครื่องใหสัตวถึงความสงบทุกข ชน
เหลานั้น ผูมีปญญา ฟงธรรมของพระพุทธเจาเหลานั้น
แลว ไดจิตของตน ไดเห็นสิ่งไมเทีย่ งโดยความเปนของไม
เที่ยง ไดเห็นทุกขโดยความเปนทุกข ไดเห็นสิ่งที่ไมใชตน
วาไมใชตน ไดเห็นสิ่งที่ไมงามโดยความเปนของไมงาม
สมาทานสัมมาทิฐิ จึงลวงทุกขทั้งปวงได ฯ
จบสูตรที่ ๙
อุปกิเลสสูตร
[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องมัวหมองของพระจันทร และพระอาทิตย
อันเปนเหตุใหพระจันทรและพระอาทิตยไมแผดแสง ไมสองแสง ไมไพโรจน
มี ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ เมฆ ๑ หมอก ๑ ควันและละออง ๑
ราหูจอมอสูร ๑ เครื่องมัวหมองของพระจันทรและพระอาทิตย อันเปนเหตุให
พระจันทรและพระอาทิตยไมแผดแสง ไมสวางไสว ไมไพโรจน ๔ ประการนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของสมณพราหมณทั้งหลาย อันเปนเหตุใหสมณพราหมณ
พวกหนึ่งไมสงา ไมรุงเรือง ไมไพโรจน ก็มี ๔ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน
๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ดื่มสุราและ
เมรัย ไมงดเวนจากการดื่มสุราและเมรัย นีเ้ ปนอุปกิเลสของสมณพราหมณ
ประการที่ ๑ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเสพเมถุนธรรม ไมงดเวนจากเมถุน
ธรรม นี้เปนอุปกิเลสของสมณพราหมณประการที่ ๒ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง
ยินดีทองและเงิน ไมงดเวนจากการรับทองและเงิน นี้เปนอุปกิเลสของสมณ*พราหมณประการที่ ๓ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ ไมงดเวน
จากมิจฉาชีพ นี้เปนอุปกิเลสของสมณพราหมณประการที่ ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อุปกิเลสของสมณพราหมณทั้งหลาย อันเปนเหตุใหสมณพราหมณพวกหนึ่ง
ไมสงา ไมรุงเรือง ไมไพโรจน ฯ
สมณพราหมณพวกหนึ่ง ถูกราคะและโทสะ ปกคลุมแลว
อันอวิชชาหุมหอแลว เพลิดเพลินรูปที่นารัก ยอมดื่มสุรา

และเมรัย เสพเมถุน เปนผูไ มรูแจง ยินดีรบั ทองและเงิน
สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยอมเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ อุปกิเลสอันเปนเหตุใหสมณพราหมณพวกหนึ่งไมสงา ไมรุงเรือง ไมไพโรจน ซึ่งเปนที่รูกันวา เปนผูไมบริสุทธิ์
มีธุลีคือกิเลส เปนผูอันความมืดรัดรึงแลว เปนทาสแหง
ตัณหา อันตัณหานําไปดวยดี ยอมยังอัตภาพอันหยาบให
เจริญ ยอมยินดีภพใหมเหลานี้ อันพระพุทธเจาผูเปน
เผาพันธุแหงพระอาทิตยตรัสไวแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบโรหิตัสสวรรคที่ ๕
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สมาธิสูตร ๒. ปญหาสูตร ๓. โกธสูตรที่ ๑ ๔. โกธสูตรที่ ๒
๕. โรหิตัสสสูตรที่ ๑ ๖. โรหิตัสสสูตรที่ ๒ ๗. สุวิทูรสูตร ๘. วิสาขสูตร
๙. วิปลลาสสูตร ๑๐. อุปกิเลสสูตร ฯ
จบปฐมปณณาสก
---------ทุติยปณณาสก
ปุญญาภิสันทวรรคที่ ๑
ปุญญาภิสันทสูตรที่ ๑
[๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้ นําความสุข
มาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หวงบุญ
หวงกุศล ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบริโภคจีวรของทายกใด
เขาถึงเจโตสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู หวงบุญหวงกุศลของทายกนั้นหาประมาณ
มิได นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดใน
สวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ ภิกษุบริโภคบิณฑบาตของทายกใด ... บริโภคเสนาสนะของทายกใด ...
บริโภคเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแหงคนไขของทายกใด เขาถึงเจโตสมาธิอันหา
ประมาณมิไดอยู หวงบุญหวงกุศลของทายกนั้นหาประมาณมิได นําความสุขมา
ให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้แล นําความสุขมาให ใหอารมณอัน

เลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ฯ
อนึ่ง การถือเอาประมาณแหงบุญของอริยสาวก ผูประกอบดวยหวงบุญ
หวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญหวงกุศลมีประมาณเทานี้ นําความสุขมาให
ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ดังนี้ ไมใช
กระทําไดงาย โดยที่แท ยอมถึงการนับวา เปนกองบุญใหญ จะนับจะประมาณ
มิไดทีเดียว การถือเอาประมาณแหงน้ําในมหาสมุทรวา เทานี้อาฬหกะ เทานี้
รอยอาฬหกะ เทานี้พันอาฬหกะ หรือวาเทานี้แสนอาฬหกะ ไมใชทําไดงาย
โดยที่แท ยอมถึงการนับวา เปนหวงน้ําใหญ จะนับจะประมาณมิไดทเี ดียว
แมฉันใด การถือเอาประมาณแหงบุญของอริยสาวก ผูประกอบดวยหวงบุญหวง
กุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญหวงกุศลมีประมาณเทานี้ นําความสุขมาให ให
อารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ดังนี้ ไมใช
กระทําไดงาย โดยที่แท ยอมถึงซึ่งการนับวา เปนกองบุญใหญ จะนับจะ
ประมาณมิไดทีเดียว ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
แมน้ําทั้งหลาย อันคับคั่งดวยหมูปลาเปนจํานวนมาก ไหล
ไปยังสาครคือทะเลใหญ ที่ขังน้ําใหญ ไมมีประมาณ
ประกอบดวยสิ่งที่นากลัวมาก เปนที่อยูอาศัยแหงรัตนะเปน
อันมาก ยอมยังสาครใหเต็ม ฉันใด ทอธารแหงบุญยอมยัง
นรชนผูเปนบัณฑิต ผูใหขาวและน้ํา ใหเครื่องปูลาด
ที่นอนและที่นั่ง ใหเต็มดวยบุญ ฉันนั้น เหมือนอยางแมน้ํา
คือหวงน้ํายังสาครใหเต็มฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปุญญาภิสันทสูตรที่ ๒
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้ นําความสุข
มาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หวงบุญ
หวงกุศล ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงสมบูรณ
ดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก
ชั้นเยี่ยม เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูมีโชค

หวงบุญหวงกุศลประการที่ ๑ นี้ นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปน
วิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกือ้ กูล เพื่อสุขอัน
นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดี
แลว อันผูบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอม
เขามาในตน อันวิญูชนพึงรูไดเฉพาะตน หวงบุญหวงกุศลประการที่ ๒ นี้
นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวใน
พระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดี เปนผูปฏิบัติตรง
เปนผูปฏิบัติเปนธรรม เปนผูปฏิบัติชอบ คือ คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้คือ
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ
เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่น
ยิ่งกวา หวงบุญหวงกุศลประการที่ ๓ นี้ นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ
มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผู
ประกอบดวยศีล อันพระอริยะใครแลว ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย
เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมถูกตอง เปนไปเพื่อสมาธิ
หวงบุญหวงกุศลประการที่ ๔ นี้ นําสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก
เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้
แล นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสขุ เปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดใน
สวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ ฯ
ผูใดมีศรัทธาตั้งมั่นไมหวั่นไหวในพระตถาคต มีศีลดีงาม
อันพระอริยะเจาใครแลว สรรเสริญแลว มีความเลื่อมใสใน
พระสงฆ และมีความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลายกลาวผูน ั้นวา
เปนคนไมขัดสน ชีวิตของผูนั้นไมเปลา เพราะฉะนั้น ผูม ี
ปญญา เมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ควร
ประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรมไว
เนืองๆ เถิด ฯ
จบสูตรที่ ๒
สังวาสสูตรที่ ๑

[๕๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จดําเนินหนทางไกลในระหวาง
เมืองมธุราและเมืองเวรัญชาตอกัน คหบดีและคหปตานีมากดวยกัน ก็เปนผู
ดําเนินหนทางไกล ในระหวางเมืองมธุราและเมืองเวรัญชาตอกัน ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาคเสด็จแวะออกจากทาง ประทับนั่งที่โคนไมแหงหนึ่ง คหบดีและ
คหปตานีเหลานั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งที่โคนไมแหงหนึ่ง จึงไดพากัน
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะคหบดีและคหปตานีเหลานั้น
วา ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย การอยูร วม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ ชายผีอยูรวมกับหญิงผี ๑ ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดา ๑ ชายเทวดาอยูรว ม
กับหญิงผี ๑ ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดา ๑ ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย
ก็ชายผีอยูรวมกับหญิงผีอยางไร สามีในโลกนี้เปนผูมักฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ
ผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท
เปนคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทินคือความตระหนี่ครอบงํา ดาและบริภาษ
สมณพราหมณ อยูครองเรือน แมภรรยาของเขาก็เปนผูมักฆาสัตว ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท เปนคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทินคือความตระหนี่ครอบงํา ดา
และบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย
ชายผีอยูรวมกับหญิงผีอยางนี้แล ฯ
ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ก็ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางไร
สามีในโลกนี้เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ ดาและบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน
สวนภรรยาของเขาเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติ
ผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการดื่มน้ําเมาคือสุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท มีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ ไมดาไม
บริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ชายผี
อยูรวมกับหญิงเทวดาอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ก็ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผีอยางไร
สามีในโลกนี้เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน สวนภรรยาของเขา
เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ ดาและบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดูกรคหบดี
และคหปตานีทั้งหลาย ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผีอยางนี้แล ฯ
ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย ก็ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดา
อยางไร สามีในโลกนี้เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ไมดาไมบริภาษสมณ*พราหมณ อยูครองเรือน แมภรรยาของเขาก็เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ
ไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย

ชายเทวดาอยูรว มกับหญิงเทวดาอยางนี้แล ดูกรคหบดีและคหปตานีทั้งหลาย การ
อยูรวม ๔ ประการนี้แล ฯ
ภรรยาและสามีทั้งสองเปนผูทุศีล เปนคนตระหนี่ มักดาวา
สมณพราหมณ ชื่อวาเปนผีมาอยูรวมกัน สามีเปนผูทศุ ีล
มีความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ สวนภรรยาเปนผูมี
ศีล รูความประสงคของผูข อ ปราศจากความตระหนี่ ภรรยา
นั้นชื่อวาเทวดาอยูรวมกับสามีผี สามีเปนผูมีศีล รูความ
ประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหนี่ สวนภรรยาเปนผู
ทุศีล มีความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ ชื่อวาหญิงผี
อยูรวมกับสามีเทวดา ทั้งสองเปนผูมีศรัทธา รูความประสงค
ของผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม ภรรยาและ
สามีทั้งสองนั้น เจรจาถอยคําที่นารักแกกันและกัน ยอมมี
ความเจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก ทั้งสองฝายมีศีลเสมอ
กัน รักใครกันมาก ไมมีใจรายตอกัน ครั้นประพฤติธรรม
ในโลกนี้แลว เปนผูมีศีลและวัตรเสมอกัน ยอมเปนผูเสวย
กามารมณเพลิดเพลินบันเทิงใจอยูในเทวโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
สังวาสสูตรที่ ๒
[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอยูรวม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ ชายผีอยูรวมกับหญิงผี ๑ ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดา ๑ ชายเทวดาอยูรว ม
กับหญิงผี ๑ ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชายผีอยู
รวมกับหญิงผีอยางไร สามีในโลกนี้เปนผูมักฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดใน
กาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มีความละโมบ มีจิต
พยาบาท มีความเห็นผิด เปนคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทิน คือความ
ตระหนี่ครอบงํา ดาและบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน แมภรรยาของเขา
ก็เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายผีอยูรวมกับ
หญิงผีอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางไร สามีในโลกนี้
เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน สวนภรรยาของเขาเปนผูงดเวนจากการ
ฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการ
พูดสอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ไมมีความละโมบ ไมมี
พยาบาท มีความเห็นชอบ มีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความ
ตระหนี่ ไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายผี

อยูรวมกับหญิงเทวดาอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผีอยางไร สามีในโลกนี้
เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน สวนภรรยาของเขาเปนผูมกั
ฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผี
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางไร สามีใน
โลกนี้เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน แมภรรยาของเขาก็เปน
ผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายเทวดาอยู
รวมกับหญิงเทวดาอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอยูรวม ๔ ประการนี้แล ฯ
ภรรยาและสามีทั้งสองเปนผูทุศีล เปนคนตระหนี่ มักดาวา
สมณพราหมณ ชื่อวาเปนผีมาอยูรวมกัน สามีเปนผูทศุ ีล
มีความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ สวนภรรยาเปนผูมี
ศีล รูความประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหนี่ ภรรยา
นั้นชื่อวาเทวดาอยูรวมกับสามีผี สามีเปนผูมีศีล รูความ
ประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหนี่ สวนภรรยาเปน
ผูทุศีล มีความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ ชื่อวาหญิง
ผีอยูรวมกับสามีเทวดา ทั้งสองเปนผูมศี รัทธารูความประสงค
ของผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม ภรรยาและสามี
ทั้งสองนั้น เจรจาถอยคําที่นารักแกกนั และกัน ยอมมีความ
เจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก ทั้งสองฝายมีศีลเสมอกัน
รักใครกันมาก ไมมีใจรายตอกัน ครั้นประพฤติธรรมใน
โลกนี้แลว เปนผูมีศีลและวัตรเสมอกัน ยอมเปนผูเสวย
กามารมณเพลิดเพลินบันเทิงใจอยูในเทวโลก ฯ
จบสูตรที่ ๔
สมชีวิสูตรที่ ๑
[๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เภสกฬามฤคทายวัน
ใกลบานสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูม ีพระภาคทรงนุง
แลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของนกุลบิดาคฤหบดี แลว
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้งนั้นแล คฤหบดีผูนกุลบิดาและคฤหปตานี
ผูนกุลมารดา เขาเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว คฤหบดีผูนกุลบิดาไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ นับแตเวลาที่ตระกูลนําคฤหปตานีผูนกุลมารดาซึ่งยังเปน
สาวมา เพื่อขาพระองคผูยังเปนหนุม ขาพระองคมิไดรูสึกจะประพฤตินอกใจ

คฤหปตานีผูนกุลมารดาแมดวยใจเลย ที่ไหนจะประพฤตินอกใจดวยกายเลา ขา
พระองคทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ แมคฤหป*ตานีผูนกุลมารดา ก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นับแต
เวลาที่ตระกูลนําหมอมฉันซึ่งยังเปนสาวมา เพื่อคฤหบดีผูนกุลบิดาซึ่งยังเปนหนุม
หมอมฉันมิไดรูสึกจะประพฤตินอกใจคฤหบดีผูนกุลบิดาแมดวยใจเลย ที่ไหนจะ
ประพฤตินอกใจดวยกายเลา หมอมฉันทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งใน
ปจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรคฤหบดีและคฤหปตานี ถาภรรยาและสามี
ทั้งสอง หวังจะพบกันและกันทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพไซร ทั้งสองเทียว
พึงเปนผูมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปญญาเสมอกัน
ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ยอมไดพบกันและกันทั้งในปจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ
ภรรยาและสามีทั้งสองเปนผูมีศรัทธา รูความประสงคของ
ผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม เจรจาคําที่นารักแก
กันและกัน ยอมมีความเจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก
ทั้งสองฝายมีศีลเสมอกัน รักใครกันมาก ไมมีใจรายตอกัน
ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว ทั้งสองเปนผูมีศีลและวัตร
เสมอกัน ยอมเปนผูเสวยกามารมณ เพลิดเพลินบันเทิงใจ
อยูในเทวโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
สมชีวิสูตรที่ ๒
[๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภรรยาและสามี
ทั้งสองพึงหวังพบกันและกันทั้งในปจจุบัน และในสัมปรายภพ ทั้งสองเทียวพึง
เปนผูมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปญ
 ญาเสมอกัน
ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ยอมไดพบกันและกันทั้งในปจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ
ภรรยาและสามีทั้งสองเปนผูมีศรัทธา รูความประสงคของ
ผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม เจรจาคําที่นารักแก
กันและกัน ยอมมีความเจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก ทั้ง
สองฝายมีศีลเสมอกัน รักใครกันมาก ไมมีใจรายตอกัน
ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว ทั้งสองเปนผูมีศีลและวัตรเสมอ
กัน ยอมเปนผูเสวยกามารมณ เพลิดเพลินบันเทิงใจอยูใ น
เทวโลก ฯ
จบสูตรที่ ๖
สุปปวาสสูตร

[๕๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในนิคมของโกลิยราชสกุล
ชื่อปชชเนละ แควนโกฬิยะ ครัง้ นั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว
ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของโกลิยธิดาชื่อสุปปวาสา ครั้นแลว
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้งนั้นแล โกลิยธิดาชื่อสุปปวาสาไดอังคาส
พระผูมีพระภาคดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ดวยมือของตน ใหอิ่มหนํา
เพียงพอแลว ไดเห็นพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ นําพระหัตถออกจากบาตรแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรนางสุปปวาสา
อริยสาวิกาผูใหโภชนะ ชื่อวายอมใหฐานะ ๔ แกปฏิคาหก ฐานะ ๔ เปนไฉน
คือ ใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ ครั้นใหอายุแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงอายุ
อันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ครั้นใหวรรณะแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงวรรณะ
อันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ครั้นใหสุขแลว ยอมเปนผูมสี วนแหงสุข
อันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ครั้นใหพละแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงพละอัน
เปนทิพยหรือเปนของมนุษย ดูกรนางสุปปวาสา อริยสาวิกา เมื่อใหโภชนะ ชื่อวา
ยอมใหฐานะ ๔ ประการนี้แกปฏิคาหก ฯ
อริยสาวิกา ยอมใหโภชนะที่ปรุงแลว สะอาดประณีต
สมบูรณดวยรส ทักษิณานั้นอันบุคคลใหแลวในทานผูด ําเนิน
ไปตรง ผูประกอบดวยจรณะ ผูถึงความเปนใหญ สืบตอ
บุญกับบุญ เปนทักษิณามีผลมาก อันพระพุทธเจาผูรูแจงโลก
สรรเสริญแลว ชนเหลาใดเมื่อระลึกถึงยัญเชนนั้น ยอม
เปนผูมีความโสมนัสเทีย่ วไปในโลก กําจัดมลทินคือความ
ตระหนี่พรอมทั้งรากเงาออกแลว ชนเหลานั้นไมถูกนินทา
ยอมเขาถึงฐานะคือสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๗
สุทัตตสูตร
[๕๘] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่*ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาค
ไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูใหโภชนะ ชื่อวายอมใหฐานะ ๔ ประการ
แกปฏิคาหก ฐานะ ๔ ประการเปนไฉน คือ ใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ครั้นใหอายุแลวยอมเปนผูมีสว นแหงอายุอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ครั้นให
วรรณะแลว ... ครั้นใหสุขแลว ... ครั้นใหพละแลว ยอมเปนผูม ีสวนแหง
พละอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ดูกรคฤหบดี อริยสาวกเมื่อใหโภชนะ ชื่อวา
ยอมใหฐานะ ๔ ประการนี้แกปฏิคาหก ฯ
ผูใดยอมใหโภชนะโดยเคารพ ตามกาลอันควร แกทานผู

สํารวม บริโภคโภชนะที่ผูอื่นใหเปนอยู ผูนั้นชื่อวาใหฐานะ
ทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ นรชนผูมีปรกติ
ใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอมเปนผูมอี ายุยืน มีบริวารยศ
ในที่ที่ตนเกิดแลว ฯ
จบสูตรที่ ๘
โภชนสูตร
[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทายกผูใหโภชนะ ชื่อวายอมใหฐานะ
๔ ประการแกปฏิคาหก ๔ ประการเปนไฉน คือใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ครั้นใหอายุแลว ยอมเปนผูมีสว นแหงอายุอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ครั้น
ใหวรรณะแลว ... ครั้นใหสุขะแลว ... ครั้นใหพละแลว ยอมเปนผูมีสวน
แหงพละอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทายกผูใหโภชนะ
ชื่อวายอมใหฐานะ ๔ ประการนี้แกปฏิคาหก ฯ
ผูใดยอมใหโภชนะ ตามกาล อันควร โดยเคารพ แกปฏิคาหก
ผูสํารวมแลว ผูบริโภคโภชนะที่ผูอื่นใหเปนอยู ผูนั้นชือ่ วา
ยอมใหฐานะ ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ
นรชนผูมีปรกติใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอมเปนผู
มีอายุยนื มีบริวารยศ ในที่ที่ตนเกิดแลว ฯ
จบสูตรที่ ๙
คิหิสามีจิสูตร
[๖๐] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาค
ไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ชื่อวาเปนผู
ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแกคฤหัสถอันเปนเหตุใหไดยศ และเปนไปเพื่อเกิดใน
สวรรค ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูบํารุง
ภิกษุสงฆดวยจีวร ๑ ดวยบิณฑบาต ๑ ดวยเสนาสนะ ๑ ดวยเภสัชบริขารอัน
เปนปจจัยแกคนไข ๑ ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล
ชื่อวาเปนผูปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแกคฤหัสถ อันเปนเหตุใหไดยศ และเปนไป
เพื่อสวรรค ฯ
บัณฑิตทั้งหลายบํารุงทานผูมีศีล ผูด าํ เนินไปโดยชอบ ดวย
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชอันเปนปจจัยแกคนไข
ชื่อวายอมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแกคฤหัสถ บุญยอมเจริญ
แกเขาทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาทํากรรมอัน
เจริญแลว ยอมเขาถึงฐานะคือสวรรค ฯ

จบสูตรที่ ๑๐
จบปุญญาภิสันทวรรคที่ ๑
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปุญญาภิสันทสูตรที่ ๑ ๒. ปุญญาภิสันทสูตรที่ ๒ ๓. สังวาส
สูตรที่ ๑ ๔. สังวาสสูตรที่ ๒ ๕. สมชีวิสูตรที่ ๑ ๖. สมชีวิสูตรที่ ๒
๗. สุปปวาสาสูตร ๘. สุทัตตสูตร ๙. โภชนสูตร ๑๐. คิหิสามีจิสูตร ฯ
----------ปตตกรรมวรรคที่ ๒
ปตตกรรมสูตร
[๖๑] ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี ธรรม ๔ ประการนี้ นาปรารถนา นาใคร นา
พอใจ หาไดยากในโลก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ขอโภคะจงเกิดขึ้นแก
เราโดยทางธรรม นี้เปนธรรมประการที่ ๑ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
หาไดยากในโลก เราไดโภคะทัง้ หลายโดยทางธรรมแลว ขอยศจงเฟองฟูแกเรา
พรอมดวยญาติและมิตรสหาย นี้เปนธรรมประการที่ ๒ อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ หาไดยากในโลก เราไดโภคะทั้งหลายโดยทางธรรมแลว ไดยศพรอม
ดวยญาติและมิตรสหายแลว ขอเราจงเปนอยูน าน จงรักษาอายุใหยั่งยืน นี้เปน
ธรรมประการที่ ๓ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก เราได
โภคะทั้งหลายโดยทางธรรมแลว ไดยศพรอมดวยญาติและมิตรสหายแลว เปนอยู
นาน รักษาอายุใหยั่งยืนแลว เมือ่ ตายแลว ขอเราจงเขาถึงสุคติโลกสวรรค นี้
เปนธรรมประการที่ ๔ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก
ดูกรคฤหบดี ธรรม ๔ ประการนี้แล นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยาก
ในโลก ฯ
ดูกรคฤหบดี ธรรม ๔ ประการ ยอมเปนไปเพื่อใหไดธรรม ๔ ประการ
นี้ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน คือ สัทธาสัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑
ดูกรคฤหบดี ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัย ยอมเปนผูมีศรัทธา
เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองค
นั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูจําแนกธรรม ดูกรคฤหบดี นี้เรียกวาสัทธาสัมปทา
ก็สีลสัมปทาเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ
เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท

นี้เรียกวา สีลสัมปทา ก็จาคสัมปทาเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจ
ปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดี
ในการสละ เปนผูควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน อยูค รอบครองเรือน
นี้เรียกวาจาคสัมปทา ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน บุคคลมีใจอันความโลภไมสม่ํา*เสมอ คือ อภิชฌาครอบงําแลว ยอมทํากิจทีไ่ มควรทํา ไมยนิ ดีกิจที่ควรทํา
เมื่อทํากิจทีไ่ มควรทํา ไมยินดีกิจที่ควรทําอยู ยอมเสือ่ มจากยศและความสุข
บุคคลมีใจอันพยาบาทครอบงํา ... อันถีนมิทธะครอบงํา ... อันอุทธัจจกุกกุจจะ
ครอบงํา ... อันวิจิกิจฉาครอบงําแลว ยอมทํากิจที่ไมควรทํา ไมยินดีกจิ ที่ควรทํา
ยอมเสื่อมจากยศและความสุข ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนั้นแลรูวา อภิชฌาวิสม*โลภะเปนอุปกิเลสของจิต ยอมละอภิชฌาวิสมโลภะอันเปนอุปกิเลสของจิตเสียได
รูวา พยาบาท ... ถีนมิทธะ ... อุทธัจจกุกกุจจะ ... วิจิกิจฉา เปนอุปกิเลสของ
จิต ยอมละวิจกิ ิจฉาอันเปนอุปกิเลสของจิต ดูกรคฤหบดี เมื่อใดอริยสาวกรูว า
อภิชฌาวิสมโลภะเปนอุปกิเลสของจิตดังนี้แลว เมื่อนั้นยอมละเสียได เมือ่ ใด
อริยสาวกรูวาพยาบาท ... ถีนมิทธะ ... อุทธัจจกุกกุจจะ ... วิจิกิจฉา เปน
อุปกิเลสของจิตดังนี้แลว เมื่อนั้น ยอมละเสียได อริยสาวกนี้เราเรียกวา เปน
ผูมีปญญามาก มีปญญาหนาแนน เปนผูเห็นทาง เปนผูถึงพรอมดวยปญญา นี้
เรียกวา ปญญาสัมปทา ดูกรคฤหบดี ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อให
ไดธรรม ๔ ประการนี้แล อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก ฯ
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนี้แล ยอมเปนผูกระทํากรรมอันสมควร ๔
ประการ ดวยโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร สั่งสมขึ้นดวยกําลัง
แขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรมไดมาแลวโดยธรรม กรรม ๔ ประการ
เปนไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข เอิบอิ่ม
บริหารใหเปนสุขโดยชอบ เลีย้ งมารดา บิดา ใหเปนสุข เอิบอิ่ม บริหารให
เปนสุขไดโดยชอบ เลี้ยงบุตร ภรรยา คนใช คนงาน และบริวารใหเปนสุข
เอิบอิ่ม บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ เลี้ยงมิตรและอํามาตยใหเปนสุข เอิบอิม่
บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ดวยโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความขยันหมั่น
เพียร ฯลฯ นี้เปนฐานะขอที่ ๑ ที่อริยสาวกนั้นไดถึงแลว คือ ถึงโดยควรแก
เหตุ ไดบริโภคแลวโดยควร อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมปองกันอันตราย
ทั้งหลายที่เกิดแตไฟ แตน้ํา แตพระราชา แตโจร หรือแตทายาทผูไมเปนทีร่ ัก
เห็นปานนั้น ดวยโภคทรัพยทตี่ นหามาไดดวยความขยันหมัน่ เพียร สั่งสมขึน้ ดวย
กําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรม ไดมาแลวโดยธรรม กระทําตน
ใหสวัสดี นี้เปนฐานะขอที่ ๒ ที่อริยสาวกนั้นไดถึงแลว คือ ถึงโดยควรแก
เหตุ ไดบริโภคแลวโดยควร อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูท ําพลี ๕ ประการ

คือ ญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี ราชพลี เทวตาพลี ดวยโภคทรัพยที่ตน
หามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร สั่งสมขึ้นดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว
ประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรม นี้เปนฐานะขอที่ ๓ ทีอ่ ริยสาวกนั้นไดถึงแลว
คือ ถึงแลวโดยควรแกเหตุ ไดบริโภคแลวโดยควร อีกประการหนึ่ง อริยสาวก
ยอมยังทักษิณาอันมีผลในเบื้องบน ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อ
เกิดในสวรรค ใหตั้งไวเฉพาะในสมณพราหมณผูงดเวนจากความประมาทมัวเมา
ผูตั้งอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกฝนตนผูเดียว ยังตนผูเดียวใหสงบ ยังตนผูเดียว
ใหดับกิเลส เห็นปานนั้น ดวยโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร
สั่งสมดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรมไดมาโดยธรรม นี้เปน
ฐานะขอที่ ๔ ที่อริยสาวกนั้นไดถึงแลว คือ ถึงโดยควรแกเหตุ ไดบริโภคแลว
โดยควร ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนั้นชื่อวาเปนผูกระทํากรรมอันสมควร ๔ ประการ
นี้ ดวยโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร สั่งสมขึ้นดวยกําลังแขน
มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรม ดูกรคฤหบดี โภคทรัพย
ของใครๆ ถึงความสิ้นไป นอกจากกรรมอันสมควร ๔ ประการนี้ เราเรียกวา
สิ้นเปลืองโดยใชเหตุ สิ้นเปลืองไปโดยไมสมควร ใชสอยโดยไมสมควรแกเหตุ
สวนโภคทรัพยของใครๆ ถึงความสิ้นไปดวยกรรมอันสมควร ๔ ประการนี้ เรา
เรียกวา สิ้นเปลืองไปโดยเหตุอันควร สิ้นเปลืองไปโดยสถานที่ควร ใชสอย
โดยสมควรแกเหตุ
โภคทรัพยทั้งหลายเราไดบริโภคแลว คนที่ควรเลี้ยง เราได
เลี้ยงแลว เราไดขามพนอันตรายทั้งหลายไปแลว ทักษิณามี
ผลอันเลิศ เราไดใหแลว อนึ่ง พลีกรรม ๕ ประการ เรา
ไดกระทําแลว ทานผูมีศลี สํารวมอินทรีย ประพฤติพรหมจรรย
เราไดบํารุงแลว บัณฑิตอยูครอบครองเรือน พึงปรารถนา
โภคทรัพย เพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้นเราไดบรรลุแลว
โดยลําดับ กรรมที่ไมเดือดรอนในภายหลังเราไดกระทําแลว
นรชนผูมีอันจะตายเปนสภาพ เมื่อคํานึงถึงเหตุนี้ เปนผูตั้ง
อยูแลวในธรรมของพระอริยะ บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญ
เขาในโลกนี้ทีเดียว ครั้นเขาละไปแลว ยอมบันเทิงใน
โลกสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๑
อันนนาถสูตร
[๖๒] ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมพี ระภาค

ไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี สุข ๔ ประการนี้ อันคฤหัสถผูบริโภคกามพึงไดรับตาม
กาลตามสมัย สุข ๔ ประการเปนไฉน คือ สุขเกิดแตความมีทรัพย ๑ สุขเกิด
แตการจายทรัพยบริโภค ๑ สุขเกิดแตความไมเปนหนี้ ๑ สุขเกิดแตประกอบ
การงานที่ปราศจากโทษ ๑ ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดแตความมีทรัพยเปนไฉน
โภคทรัพยของกุลบุตรในโลกนี้ เปนของที่เขาหามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร
สั่งสมขึ้นดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรม
เขายอมไดรับความสุขโสมนัสวา โภคทรัพยที่หามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร
สั่งสมขึ้นดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรมของ
เรามีอยู นี้เรียกวา สุขเกิดแตความมีทรัพย ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดแตการจาย
ทรัพยบริโภคเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ ยอมใชสอยโภคทรัพย และยอมกระทํา
บุญทั้งหลาย ดวยโภคทรัพยทตี่ นหามาไดดวยความขยันหมัน่ เพียร สั่งสมขึน้ ดวย
กําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรม เขายอมไดรับ
ความสุขโสมนัสวา เรายอมใชสอยโภคทรัพย และยอมกระทําบุญทั้งหลายดวย
โภคทรัพย ฯลฯ นี้เรียกวา สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค ดูกรคฤหบดี
ก็สุขเกิดแตความไมเปนหนี้เปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ ยอมไมเปนหนี้อะไรๆ
ของใครๆ นอยก็ตาม มากก็ตาม เขายอมไดรบั ความสุขโสมนัสวา เราไมเปน
หนี้อะไรๆ ของใครๆ นอยก็ตาม มากก็ตาม นี้เรียกวา สุขเกิดแตความไม
เปนหนี้ ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดแตการประกอบการงานที่ปราศจากโทษเปนไฉน
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อัน
หาโทษมิได เขายอมไดรับความสุขโสมนัสวา เราประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม อันหาโทษมิได นี้เรียกวา สุขเกิดแตการประกอบการงานที่ปราศจาก
โทษ ดูกรคฤหบดี สุข ๔ ประการนี้แล อันคฤหบดีผูบริโภคกามพึงไดรับตาม
กาลตามสมัย ฯ
นรชนผูมีอันจะตายเปนสภาพ รูความไมเปนหนี้วาเปนสุขแลว
พึงระลึกถึงสุขเกิดแตความมีทรัพย เมือ่ ใชสอยโภคะเปนสุข
อยู ยอมเห็นแจงดวยปญญา ผูมีเมธาดี เมื่อเห็นแจง ยอมรู
สวนทั้ง ๒ วา สุขแมทั้ง ๓ อยางนี้ ไมถงึ เสี้ยวที่ ๑๖ อัน
จําแนกแลว ๑๖ ครั้ง ของสุขเกิดแตการประกอบการงานที่
ปราศจากโทษ ฯ
จบสูตรที่ ๒
สพรหมสูตร
[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดาและบิดา เปนผูอันบุตรทั้งหลายของ
ตระกูลเหลาใดบูชาแลวภายในเรือน ตระกูลเหลานั้น ชื่อวามีพรหม มารดา

และบิดา เปนผูอ ันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหลาใดบูชาแลวภายในเรือน ตระกูล
เหลานั้นชื่อวามีบุรพาจารย มารดาและบิดา เปนผูอันบุตรทั้งหลายของตระกูล
เหลาใดบูชาแลวภายในเรือน ตระกูลเหลานั้นชือ่ วามีบุรพเทพ มารดาและบิดา
เปนผูอันบุตรทั้งหลายของตระกูลเหลาใดบูชาแลวภายในเรือน ตระกูลเหลานั้น
ชื่อวามีอาหุเนยยบุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาพรหมบุรพาจารย บุรพเทพ
อาหุเนยยบุคคล นี้เปนชื่อของมารดาและบิดา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดา
และบิดาเปนผูม ีอุปการะมาก เปนผูประคบประหงมเลี้ยงดูบตุ ร เปนผูแสดงโลกนี้
แกบุตร ฯ
มารดาและบิดาผูอนุเคราะหแกบุตร ทานเรียกวา พรหม
บุรพาจารย และอาหุเนยยบุคคลของบุตรทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้นแหละ บุตรผูเปนบัณฑิตพึงนอบนอม พึงสักการะ
ทานดวยขาว น้ํา ผานุงหม ที่นอน ที่นั่ง อบกาย ใหอาบน้ํา
และชําระเทา เพราะเหตุที่บุตรผูเปนบัณฑิตไดบํารุงบําเรอใน
มารดาและบิดา บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญเขา ครั้นเขา
ละโลกนีไ้ ปแลว ยอมบันเทิงในโลกสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๓
นิรยสูตร
[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอม
เกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมัก
ฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามา
โยนลง ฯ
การฆาสัตว การลักทรัพย การคบหาภรรยาของผูอื่น การ
พูดเท็จ เรากลาววา เปนกรรมกิเลส บัณฑิตทั้งหลายยอม
ไมสรรเสริญเลย ฯ
จบสูตรที่ ๔
รูปสูตร
[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวก
เปนไฉนคือ ผูถ ือประมาณในรูป เลื่อมใสในรูป ๑ ผูถือประมาณในเสียง เลื่อม
ใสในเสียง ๑ ผูถือประมาณในความเศราหมอง เลื่อมใสในความเศราหมอง ๑
ผูถือประมาณในธรรม เลื่อมใสในธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวก
นี้แล มีปรากฏอยูในโลกนี้ ฯ
ก็ชนเหลาใด ถือประมาณในรูป และชนเหลาใด คลอยไป

ตามเสียง ชนเหลานั้น เปนผูตกอยูในอํานาจของฉันทราคะ
ยอมไมรูจักชนนั้น คือ ยอมไมรูคุณภายในของเขา และ
ไมเห็นขอปฏิบัติภายนอกของเขา บุคคลนั้นแล เปนคน
เขลา ถูกหอมลอมไวโดยรอบ อันเสียงยอมพัดไป อนึง่
บุคคลไมรูคุณภายใน และไมเห็นขอปฏิบัติภายนอกของเขา
แมบุคคลนั้นเห็นผลในภายนอก ก็ยังถูกเสียงพัดไป สวน
บุคคลรูทั่วถึงคุณภายในของเขา และเห็นแจงขอปฏิบัติภาย
นอกของเขา บุคคลนั้นเปนผูเห็นธรรมอันปราศจากเครื่องกั้น
ยอมไมถูกเสียงพัดไป ฯ
จบสูตรที่ ๕
สราคสูตร
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูมีราคะ ๑ มีโทสะ ๑ มีโมหะ ๑ มีมานะ ๑
บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
ชนทั้งหลาย กําหนัดนักในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
เพลิดเพลินในรูปที่นารัก เปนสัตวเลวทราม อันโมหะผูกไว
ยอมยังเครื่องผูกใหเจริญ เปนผูไมฉลาด ยอมกระทําอกุศล
กรรมอันเกิดแตราคะบาง เกิดแตโทสะบาง เกิดแตโมหะบาง
มีความคับแคน ใหทุกขตอไป สัตวทั้งหลายอันอวิชชาหุม
หอแลว เปนผูมืดมน ไมมีจักษุ พวกเขายอมไมสาํ คัญ
วาเราเปนผูมีสภาพเหมือนธรรม ๓ ทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๖
อหิสูตร
[๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ
รูปหนึ่งในกรุงสาวัตถีถูกงูกัด ทํากาละแลว ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมากพากัน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุรูปหนึ่งใน
เมืองสาวัตถีนี้ถูกงูกัด ทํากาละแลว พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนั้นชะรอยจะไมไดแผเมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง ๔ เปนแน ก็ถาเธอพึงแผ
เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง ๔ ไซร เธอก็ไมพึงถูกงูกัดทํากาละ ตระกูลพญางู ๔
เปนไฉน คือ ตระกูลพญางูชื่อวิรูปกข ๑ ตระกูลพญางูชื่อเอราปถะ ๑ ตระกูล
พญางูชื่อฉัพยาปุตตะ ๑ ตระกูลพญางูชื่อกัณหาโคตมกะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุนั้นชะรอยจะไมไดแผเมตตาจิตไปยังสกุลพญางู ๔ จําพวกนี้เปนแน ก็ถาเธอ
พึงแผเมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ไซร เธอก็ไมพึงถูกงูกัดทํากาละ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุแผเมตตาจิตไปยังตระกูลพญางู ๔ จําพวกนี้
เพื่อคุมครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อปองกันตน ฯ
ความเปนมิตร ของเรา จงมีกับ สกุลพญางู ทั้งหลาย ชื่อวิรูปกข
ความเปนมิตรของเราจงมีกับ สกุลพญางู ทั้งหลาย ชื่อเอราปถะ
ความเปนมิตร ของเราจงมีกับ สกุลพญางู ทั้งหลาย ชื่อฉัพยาปุตตะ ความเปนมิตรของเราจงมีกับสกุลพญางูทั้งหลายชื่อ
กัณหาโคตมกะ ความเปนมิตรของเราจงมีกับสัตวทั้งหลายที่
ไมมีเทา ความเปนมิตรของเราจงมีกับสัตวจําพวก ๒ เทา
ความเปนมิตรของเราจงมีกับสัตวจําพวก ๔ เทา ความเปน
มิตรของเราจงมีกับสัตวจําพวกมีเทามาก สัตวไมมีเทาอยา
เบียดเบียนเรา สัตว ๒ เทาอยาเบียดเบียนเรา สัตว ๔ เทา
อยาเบียดเบียนเรา สัตวมีเทามากอยาเบียดเบียนเรา ขอ
สรรพสัตวทั้งปวงที่มีลมปราณ มีชีวิตเปนอยู จงไดพบ
เห็นความเจริญเถิด อยาไดมาถึงโทษอันลามกนอยหนึง่ เลย ฯ
พระพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได พระธรรมมีคุณหาประมาณมิได
พระสงฆมีคุณหาประมาณมิได สัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงปอง
จะขาบ แมลงมุม ตุกแก หนู ลวนมีประมาณ ความรักษาอันเรากระทําแลว
ความปองกันอันเรากระทําแลว ขอหมูสัตวทั้งหลายจงหลีกไปเสีย เรานั้น
กําลังนอบนอมพระผูมีพระภาคอยู กําลังนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง ๗
พระองคอยู ฯ
จบสูตรที่ ๗
เทวทัตตสูตร
[๖๘] สมัยหนึ่ง เมื่อพระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาค
ประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค
ทรงปรารภพระเทวทัตต ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ
และการสรรเสริญเกิดขึ้นแกพระเทวทัตตเพื่อฆาคน เพื่อความพินาศ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ตนกลวยยอมเผล็ดผลเพื่อฆาตน เมื่อความพินาศ แมฉันใด ลาภ
สักการะ และการสรรเสริญเกิดขึ้นแกพระเทวทัตตเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมไผยอมตกขุยเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ
แมฉันใด ลาภ สักการะ และการสรรเสริญเกิดขึ้นแกพระเทวทัตตเพื่อฆาคน
เพื่อความพินาศ ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมออยอมผลิดอกเพื่อฆา

ตน เพื่อความพินาศ แมฉันใด ลาภ สักการะ และการสรรเสริญเกิดขึ้นแก
พระเทวทัตตเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมมาอัศดรยอมตั้งครรภเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ แมฉันใด ลาภ สักการะ
และการสรรเสริญเกิดขึ้นแกพระเทวทัตตเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ ก็ฉันนั้น
เหมือนกันแล ฯ
ผลกลวยยอมฆาตนกลวย ขุยไผยอมฆาตนไผ ดอกออ
ยอมฆาตนออ ลูกมาอัศดรยอมฆาแมมาอัศดร ฉันใด
สักการะยอมฆาบุรุษชั่ว ฉันนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๘
ปธานสูตร
[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปธานคือความเพียร ๔ ประการนี้
๔ ประการเปนไฉน คือ สังวรปธาน ๑ ปหานปธาน ๑ ภาวนาปธาน ๑
อนุรักขนาปธาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สังวรปธานเปนไฉน ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อใหอกุศลบาปธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึน้
นี้เรียกวา สังวรปธาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปหานธานเปนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว
เพื่อละอกุศลบาปธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว นี้เรียกวา ปหานปธาน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภาวนาปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อใหกุศลกรรมที่ยังไมเกิด
ใหเกิดขึ้น นี้เรียกวา ภาวนาปธาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อนุรักขนาปธานเปน
ไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อความดํารงอยู เพื่อไมหลงลืม เพื่อความเจริญยิ่งขึน้
เพื่อความไพบูลย เพื่อเพิ่มพูน เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
นี้เรียกวา อนุรักขนาปธาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปธานคือความเพียร ๔ ประการ
นี้แล ฯ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูม ีความเพียร พึงถึงความสิ้นทุกขไดดวย
ปธานเหลาใด ปธาน ๔ ประการเหลานี้ คือ สังวรปธาน ๑
ปหานปธาน ๑ ภาวนาปธาน ๑ อนุรักขนาปธาน ๑ อัน
พระพุทธเจาผูเ ปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ทรงแสดง
ไวแลว ฯ
จบสูตรที่ ๙
ธรรมิกสูตร

[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระราชาเปนผูไมตั้งอยูใ นธรรม
สมัยนั้น แมพวกขาราชการ ก็เปนผูไมตั้งอยูในธรรม เมื่อพวกขาราชการไมตั้ง
อยูในธรรม สมัยนั้น แมพราหมณและคฤหบดีก็เปนผูไมตั้งอยูในธรรม เมือ่
พราหมณและคฤหบดีไมตั้งอยูในธรรม สมัยนั้น แมชาวนิคมและชาวชนบท ก็
เปนผูไมตั้งอยูใ นธรรม เมื่อชาวนิคมและชาวชนบทไมตั้งอยูใ นธรรม พระจันทร
และพระอาทิตยยอมหมุนเวียนไมสม่ําเสมอ เมื่อพระจันทรและพระอาทิตยหมุน
เวียนไมสม่ําเสมอ หมูดาวนักษัตรก็ยอมหมุนเวียนไมสม่ําเสมอ เมื่อคืนและวัน
หมุนเวียนไมสม่ําเสมอ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็หมุนเวียนไมสม่ําเสมอ เมือ่
เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนไมสม่ําเสมอ ฤดูและปกย็ อมหมุนเวียนไมสม่ํา
เสมอเมือ่ ฤดูและปหมุนเวียนไมสม่ําเสมอ ลมยอมพัดไมสม่ําเสมอ เมื่อลมพัดไม
สม่ําเสมอ ลมก็เดินผิดทางไมสม่ําเสมอ ยอมพัดเวียนไป เมื่อลมเดินผิดทางไมสม่ํา
เสมอพัดเวียนไป เทวดายอมกําเริบ เมื่อเทวดากําเริบฝนยอมไมตกตองตามฤดูกาล
เมื่อฝนไมตกตองตามฤดูกาล ขาวกลาทั้งหลายก็สุกไมเสมอกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มนุษยผูบริโภคขาวที่สุกไมเสมอกัน ยอมเปนผูมีอายุนอ ย มีผิวพรรณเศราหมอง
มีกําลังนอย มีอาพาธมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระราชาเปนผูตั้งอยูในธรรม
สมัยนั้น แมขาราชการก็ยอมเปนผูตั้งอยูในธรรม เมื่อขาราชการตั้งอยูในธรรม
สมัยนั้น แมพราหมณและคฤหบดีก็เปนผูตั้งอยูในธรรม เมือ่ พราหมณและ
คฤหบดีตั้งอยูในธรรม สมัยนั้น แมชาวนิคมและชาวชนบท ก็ยอมเปนผูตั้งอยู
ในธรรม เมื่อชาวนิคมและชาวชนบทเปนผูตั้งอยูในธรรม พระจันทรและพระ
อาทิตยก็ยอมหมุนเวียนสม่ําเสมอ เมื่อพระจันทรและพระอาทิตยหมุนเวียนสม่ํา
เสมอกัน หมูดาวนักษัตรก็ยอมหมุนเวียนสม่าํ เสมอ เมือ่ หมูดาวนักษัตรหมุนเวียน
สม่ําเสมอ คืนและวันก็ยอ มหมุนเวียนสม่ําเสมอ เมื่อคืนและวันยอมหมุนเวียน
สม่ําเสมอ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ยอมหมุนเวียนสม่ําเสมอกัน เมื่อ
เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนสม่ําเสมอ ฤดูและปกย็ อมหมุนเวียนไปสม่าํ
เสมอ เมื่อฤดูและปหมุนเวียนไปสม่ําเสมอกัน ลมยอมพัดสม่ําเสมอ เมื่อลม
พัดสม่ําเสมอ ลมยอมพัดไปถูกทาง เมื่อลมพัดไปถูกทาง เทวดายอม
ไมกําเริบ เมื่อเทวดาไมกําเริบ ฝนยอมตกตองตามฤดูกาล เมือ่ ฝน
ตกตองตามฤดูกาล ขาวกลาก็สุกเสมอกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยผูบริโภคขาว
กลาที่สุกเสมอกัน ยอมมีอายุยนื มีผิวพรรณดี มีกําลัง และมีอาพาธนอย ฯ
เมื่อฝูงโคขามไปอยู ถาโคผูนําฝูงไปคด โคเหลานั้นยอม
ไปคดทั้งหมด ในเมื่อโคผูนําไปคด ในมนุษยก็เหมือนกัน
ผูใดไดรับสมมติใหเปนผูนํา ถาผูนั้นประพฤติอธรรม
ประชาชนนอกนี้ก็จะประพฤติอธรรมเหมือนกัน แวนแควน

ทั้งหมดจะไดประสบความทุกข ถาพระราชาเปนผูไ มตั้งอยู
ในธรรม เมื่อฝูงโคขามไปอยู ถาโคผูนําฝูงไปตรง โคเหลา
นั้นยอมไปตรงทั้งหมด ในเมื่อโคผูนําไปตรง ในหมูมนุษย
ก็เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติใหเปนผูน ํา ถาผูนั้นประพฤติ
ธรรม ประชาชนนอกนีย้ อมประพฤติธรรมเหมือนกัน แวน
แควนทั้งหมดยอมไดประสบความสุข ถาพระราชาเปนผู
ตั้งอยูในธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปตตกรรมวรรคที่ ๒
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปตตกรรมสูตร ๒. อันนนาถสูตร ๓. สพรหมกสูตร
๔. นิรยสูตร ๕. รูปสูตร ๖. สราคสูตร ๗. อหิสูตร ๘. เทว*ทัตตสูตร ๙. ปธานสูตร ๑๐. ธรรมิกสูตร ฯ
----------อปณณกวรรคที่ ๓
ปธานสูตร
[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอม
เปนผูปฏิบัติปฏิปทาอันไมผดิ และเปนอันปรารภเหตุ เพื่อความสิ้นอาสวะ
ทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ๑ เปน
พหูสูต ๑ ปรารภความเพียร ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูปฏิบัติปฏิปทาอันไมผดิ และเปนปรารภเหตุเพื่อ
ความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑
ทิฏฐิสูตร
[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบธรรม ๔ ประการ ยอมเปนผู
ปฏิบัติปฏิปทาอันไมผดิ และเปนอันปรารภเหตุ เพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เนกขัมมวิตก ๑ อพยาบาทวิตก ๑ อวิหิงสา
วิตก ๑ สัมมาทิฏฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
นี้แล เปนผูปฏิบัติปฏิปทาอันไมผิด และเปนอันปรารภเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะ
ทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๒
สัปปุริสสูตร

[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ พึง
ทราบวาเปนอสัตบุรุษ ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ แม
ไมถูกถามก็เปดเผยความเสียหายของผูอื่น จะกลาวอะไรถึงถูกถามเลา และเมื่อ
ถูกถามเขาก็แกปญหาโดยตรง ไมออมคอม ไมหนวงเหนี่ยว แลวกลาวความ
เสียหายของผูอ ื่นเต็มที่อยางกวางขวาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวาทานผูนี้เปน
อสัตบุรุษ ฯ
อีกประการหนึ่ง อสัตบุรุษในโลกนี้ แมถูกถามก็ไมเปดเผยความดีของ
ผูอื่น จะกลาวอะไรถึงไมถูกถาม และเมือ่ ถูกถามแลว ก็ไมแกปญหาโดยตรง
ออมคอม หนวงเหนี่ยว แลวกลาวสรรเสริญคุณผูอื่นโดยยอ ไมเต็มที่ ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ ฯ
อีกประการหนึ่ง อสัตบุรุษในโลกนี้ แมถูกถามก็ไมเปดเผยความเสีย
หายของตน จะกลาวอะไรถึงไมถูกถาม และเมื่อถูกถามแลว ก็ไมแกปญหาโดย
ตรง ออมคอม หนวงเหนี่ยว แลวกลาวความเสียหายของตนโดยยอ ไมเต็มที่
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ ฯ
อีกประการหนึ่ง อสัตบุรุษในโลกนี้ แมไมถูกถามก็เปดเผยความดีของ
ตน จะกลาวอะไรถึงถูกถามเลา และเมื่อถูกถามแลวก็แกปญหาโดยตรง ไมออม
คอม ไมหนวงเหนี่ยว แลวกลาวความดีของตนเต็มที่อยางกวางขวาง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล พึงทราบวา เปนอสัตบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ พึงทราบวา
เปนสัตบุรุษ ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ สัตบุรุษในโลกนี้ แมถูกถามก็ไม
เปดเผยความเสียหายของผูอ นื่ จะกลาวอะไรถึงไมถูกถามเลา แตเมื่อถูกถาม
เขา ก็ไมแกปญหาโดยตรง ออมคอม หนวงเหนี่ยว กลาวความเสียหายของผู
อื่นโดยยอไมเต็มที่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ฯ
อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษในโลก แมไมถูกถามก็เปดเผยความดีของผูอ ื่น
จะกลาวอะไรถึงถูกถามเลา แตเมื่อถูกถามเขาก็แกปญหาโดยตรง ไมออมคอม ไม
หนวงเหนี่ยว กลาวความดีของผูอื่นเต็มทีอ่ ยางกวางขวาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึง
ทราบวาทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ฯ
อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษในโลกนี้ แมไมถกู ถามก็เปดเผยความเสียหาย
ของตน จะกลาวอะไรถึงถูกถามเลา แตเมื่อถูกถามเขาก็แกปญ
 หาโดยตรง ไม
ออมคอม ไมหนวงเหนี่ยว แลวกลาวความเสียหายของตนเต็มที่อยางกวางขวาง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ฯ
อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษในโลกนี้ แมถูกถามก็ไมเปดเผยความดีของตน

จะกลาวอะไรถึงถูกถามเลา แตเมื่อถูกถามเขาก็ไมแกปญหาโดยตรง ออมคอม
หนวงเหนี่ยว แลวกลาวความดีของตนโดยยอ ไมเต็มที่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึง
ทราบวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการนี้แล พึงทราบวาเปนสัตบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญิงสะใภที่ถูกนํามาคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งเทานั้น นาง
ตั้งหิริและโอตตัปปะไดอยางแรงกลาในแมผัว พอผัว และผัว โดยที่สดุ ใน
คนรับใชและคนทํางาน สมัยตอมา นางอาศัยอยูคุนเคย จึงกลาวกะแมผัว
บาง พอผัวบาง และผัวบาง อยางนี้วา จงหลีกไป ก็พวกทานรูอะไร ดังนี้
ฉันใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพียงออกบวชไดวนั หนึ่ง
หรือคืนหนึ่งเทานั้น เธอตั้งหิริและโอตตัปปะไวอยางแรงกลา ในพวกภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาทัง้ หลาย โดยที่สดุ ในคนวัดและสามเณร สมัยตอมา
เธออาศัยความอยูรวม จึงกลาวกะอาจารยบาง กะอุปชฌายบาง อยางนี้วา จงหลีก
ไปก็พวกทานรูอะไร ดังนี้ เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้วา เราจักมีใจเสมือนหญิงสะใภซึ่งมาใหมอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
อัคคสูตรที่ ๑
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเลิศ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ ศีลอันเลิศ ๑ สมาธิอันเลิศ ๑ ปญญาอันเลิศ ๑ วิมุตติอันเลิศ ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเลิศ ๔ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
อัคคสูตรที่ ๒
[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเลิศอีก ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปน
ไฉน คือ รูปอันเลิศ ๑ เวทนาอันเลิศ ๑ สัญญาอันเลิศ ๑ ภพอันเลิศ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเลิศอีก ๔ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
กุสินาราสูตร
[๗๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ระหวางตนรังทั้งคูใน
สาลวัน อันเปนที่ประพาสของมัลลกษัตริย ใกลกรุงกุสินารา ในปรินิพพานสมัย
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุสักรูปหนึ่งพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ใน
ธรรม ในพระสงฆ ในมรรค หรือในปฏิปทา เธอทั้งหลายจงถามเถิด อยาไดมี

ความเสียใจในภายหลังวา พระศาสดาไดประทับอยูเฉพาะหนาของเราทั้งหลาย เรา
ทั้งหลายไมอาจจะสอบถามพระผูมีพระภาคเจาเฉพาะพระพักตรได เมื่อพระผูมี
พระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุเหลานั้นไดนิ่งอยู แมครั้งที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓
พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสักรูปหนึ่งพึงมี
ความสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ในธรรม ในพระสงฆ ในมรรค หรือ
ในปฏิปทา เธอทั้งหลายจงถามเถิด อยาไดเสียใจในภายหลังวา พระศาสดา
ประทับอยูเฉพาะหนาของเราทั้งหลาย เราทั้งหลายไมอาจจะสอบถามพระผูมีพระภาค
เฉพาะพระพักตรได ภิกษุเหลานั้นก็ไดนิ่งอยู ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส
เตือนภิกษุทั้งหลายวา เปนไดภกิ ษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไมพงึ ถามแมดวยความ
เคารพตอพระศาสดา แมสหายก็จงบอกแกสหายเถิด เมื่อพระผูมีพระภาคตรัส
อยางนี้แลว ภิกษุเหลานั้นก็ไดนิ่งอยู ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ นาอัศจรรย ไมเคยมี ขาพระองคเลื่อม
ใสในภิกษุสงฆอยางนี้ แมภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุสงฆนี้ก็ไมมีความสงสัย หรือความ
เคลือบแคลงในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในมรรค หรือในปฏิปทา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธอกลาวดวยความเลือ่ มใสแท ญาณของ
ตถาคตในขอนี้ก็เหมือนกันวา แมภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุสงฆนี้ ไมมีความสงสัยหรือ
ความเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ในธรรม ในพระสงฆ ในมรรค หรือในปฏิปทา
ดูกรอานนท แทจริงบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ รูปสุดทายภายหลังเปนโสดาบัน มีอัน
ไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะไดตรัสรูตอไป ฯ
จบสูตรที่ ๖
อจินติตสูตร
[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้ อันบุคคลไมควรคิด
เมื่อบุคคลคิด พึงเปนผูมีสวนแหงความเปนบา เดือดรอน อจินไตย ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พุทธวิสัยของพระพุทธเจาทั้งหลาย ๑ ฌานวิสัย
ของผูไดฌาน ๑ วิบากแหงกรรม ๑ ความคิดเรื่องโลก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อจินไตย ๔ ประการนี้แล ไมควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเปนผูม ีสวนแหงความ
เปนบา เดือดรอน ฯ
จบสูตรที่ ๗
ทักขิณาสูตร
[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทักขิณาวิสุทธิ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปน
ไฉน คือ ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกประการ ๑ ทักขิณา
บริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายกประการ ๑ ทักขิณาไมบริสุทธิ์ทงั้ ฝาย
ทายกทั้งฝายปฏิคาหกประการ ๑ ทักขิณาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหก

ประการ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทักขิณาบริสทุ ธิ์ฝายทายกไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก
เปนอยางไร ทายกในโลกนี้ เปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรม ฝายปฏิคาหก เปนคน
ทุศีล มีบาปธรรม ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกอยาง
นี้แล ฯ
ก็ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายกเปนอยางไร คือ
ทายกในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีบาปธรรม สวนปฏิคาหกเปนผูมีศีล มีกัลยาณ*ธรรม ทักขิณาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายกอยางนี้แล ฯ
ก็ทักขิณาไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหกเปนอยางไร คือ ทายกใน
โลกนี้ เปนผูทศุ ีล มีบาปธรรม แมปฏิคาหกก็เปนผูทุศีล มีบาปธรรม
ทักขิณาไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหก อยางนี้แล ฯ
ก็ทักขิณาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหกเปนอยางไร คือ ทายกใน
โลกนี้ เปนผูมศี ีล กัลยาณธรรม แมปฏิคาหกก็เปนผูมีศีล มีกลั ยาณธรรม
ทักขิณาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหกอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทักขิณา
วิสุทธิ ๔ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
วณิชชสูตร
[๗๙] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคลบางคนในโลก
นี้ ทําการคาขายขาดทุน อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคลบางคนในโลกนี้
ทําการคาขายไมไดกําไรตามทีป่ ระสงค อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคล
บางคนในโลกนี้ ทําการคาขายไดกําไรตามที่ประสงค อะไรเปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขายไดกําไรยิ่งกวาที่ประสงค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหาสมณะหรือ
พราหมณแลว ยอมปวารณาวา ขอทานจงบอกปจจัยที่ทานประสงค เขากลับไม
ถวายปจจัยที่เขาปวารณา ถาเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสูความเปนมนุษยนี้ เขา
ทําการคาขายอยางใดๆ เขายอมขาดทุน อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไป
หาสมณะหรือพราหมณแลว ยอมปวารณาวา ขอทานจงบอกปจจัยที่ทานประสงค
แตเขาถวายปจจัยที่ปวารณาไวไมเปนไปตามประสงค ถาเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้น
มาสูความเปนมนุษยนี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ เขายอมไมไดกําไรตามที่
ประสงค อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลว ยอม
ปวารณาวา ขอทานจงบอกปจจัยที่ตองประสงค เขาถวายปจจัยที่ปวารณาไวตามที่
ประสงค ถาเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสูความเปนมนุษยนี้ เขาทําการคาขาย

อยางใดๆ เขายอมไดกําไรตามที่ประสงค อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไป
หาสมณะหรือพราหมณแลว ปวารณาวา ขอทานจงบอกปจจัยที่ตองประสงค เขา
ถวายปจจัยที่ปวารณาไวยิ่งกวาที่ประสงค ถาเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้น มาสูความ
เปนมนุษยนี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ เขายอมไดกําไรยิ่งกวาที่ประสงค ดูกร
สารีบุตร นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขาย
ขาดทุน นี้เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขายไมได
กําไรตามที่ประสงค นี้เปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการ
คาขายไดกําไรตามที่ประสงคนี้ เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคลบางคนในโลกนี้
ทําการคาขายไดกําไรยิ่งกวาทีป่ ระสงค ฯ
จบสูตรที่ ๙
กัมโมชสูตร
[๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกล
เมืองโกสัมพี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ
ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหมาตุคาม
นั่งในสภาไมได ประกอบการงานใหญๆ ไมได ไปนอกเมืองไมได ๑- พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรอานนท มาตุคามมักโกรธ มักริษยา มีความตระหนี่ มี
ปญญาทราม ดูกรอานนท นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหมาตุคามนั่งในสภาไม
ได ประกอบการงานใหญๆ ไมได ไปนอกเมืองไมได ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอปณณกวรรคที่ ๓
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปธานสูตร ๒. ทิฏฐิสูตร ๓. สัปปุริสสูตร ๔. อัคคสูตรที่ ๑
๕. อัคคสูตรที่ ๒ ๖. กุสินาราสูตร ๗. อจินติตสูตร ๘. ทักขิณาสูตร
๙. วณิชชสูตร ๑๐. กัมโมชสูตร ฯ
---------@๑. ไปเก็บเงินไกลๆ ไมได
มจลวรรคที่ ๔
ปาณาติปาตสูตร
[๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอม
เกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมัก
ฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ บุคคลผูประกอบ

ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรค เหมือน
ถูกเชิญมา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ จาก
การลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนถูกเชิญมา ฯ
จบสูตรที่ ๑
มุสาสูตร
[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอม
เกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผู
มักพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑ บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรค เหมือน
ถูกเชิญมา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ จาก
การพูดสอเสียด ๑ จากการพูดคําหยาบ ๑ จากการพูดเพอเจอ ๑ บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนถูกเชิญมา ฯ
จบสูตรที่ ๒
วัณณสูตร
[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิด
ในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ บุคคลไมพิจารณา
ใครครวญกอนแลว กลาวสรรเสริญ บุคคลที่ไมควรสรรเสริญ ๑ ไมพิจารณา
ใครครวญกอนแลว กลาวติเตียนบุคคลที่ควรสรรเสริญ ๑ ไมพิจารณาใครครวญ
กอนแลว ปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ไมควรเลื่อมใส ๑ ไมพิจารณาใครครวญ
กอนแลวปลูกความไมเลือ่ มใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส ๑ บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรค เหมือน
ถูกเชิญมา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ บุคคลพิจารณาใครครวญกอนแลว
ยอมติเตียนบุคคลที่ควรติเตียน ๑ พิจารณาใครครวญกอนแลว ยอมสรรเสริญบุคคล
ที่ควรสรรเสริญ ๑ พิจารณาใครครวญกอนแลว ปลูกความไมเลื่อมใสในฐานะที่ไม
ควรเลื่อมใส ๑ พิจารณาใครครวญกอนแลว ปลูกความเลือ่ มใสในฐานะที่ควรเลื่อม
ใส ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรค
เหมือนถูกเชิญมา ฯ
จบสูตรที่ ๓
โกธสูตร

[๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอม
เกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูหนัก
ในความโกรธ ไมหนักในพระสัทธรรม ๑ เปนผูหนักในความลบหลู ไมหนัก
ในพระสัทธรรม ๑ เปนผูหนักในลาภ ไมหนักในพระสัทธรรม ๑ เปนผูหนักใน
สักการะ ไมหนักในพระสัทธรรม ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล
ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรค เหมือนถูกเชิญมา ธรรม ๔ ประการเปน
ไฉน คือ เปนผูห นักในพระสัทธรรม ไมหนัก ในความโกรธ ๑ เปนผูหนักใน
พระสัทธรรม ไมหนักในความลบหลู ๑ เปนผูหนักในพระสัทธรรม ไมหนัก
ในลาภ ๑ เปนผูหนักในพระสัทธรรม ไมหนักในสักการะ ๑ บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรค เหมือนถูกเชิญมา ฯ
จบสูตรที่ ๔
ตมสูตร
[๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔
จําพวกเปนไฉน คือ ผูมืดมาแลว มีมืดตอไปจําพวก ๑ ผูมืดมาแลว มีสวางตอ
ไปจําพวก ๑ ผูสวางมาแลว มีมืดตอไปจําพวก ๑ ผูสวางมาแลว มีสวางตอไป
จําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมืดมาแลว มีมืดตอไปเปนอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดมาในตระกูลต่ํา คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลชางสาน
ตระกูลนายพราน ตระกูลชางเย็บหนัง หรือในตระกูลคนเทหยากเยื่อ อันเปนตระกูล
เข็ญใจ มีขาว น้ําและโภชนะนอย เปนอยูโดยฝดเคือง หาของบริโภคและผานุง
หมไดโดยฝดเคือง อนึ่ง เขามีผิวพรรณทราม ไมนาดู เปนคนแคระ มีโรค
มาก เปนคนตาบอด เปนคนงอย เปนคนกระจอก หรือพิการไปแถบหนึ่ง ไมได
ขาว น้ํา ผานุงหม ยานพาหนะ ระเบียบดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่
นอน ที่อยูอาศัย และประทีป ตามสมควร เขาซ้ําประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา
และดวยใจ ครัน้ ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว เมื่อตายไปยอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลเปนผูมดื มาแลว มีมืดตอไปอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมืดมาแลว มีสวางตอไปเปนอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ เกิดมาในตระกูลต่ํา คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลชางสาน
ตระกูลนายพราน ตระกูลชางเย็บหนัง หรือตระกูลคนเทหยากเยื่อ อันเปน
ตระกูลเข็ญใจ มีขาว น้ําและโภชนะนอย เปนอยูโดยฝดเคือง หาของบริโภค
และผานุงหมไดโดยฝดเคือง อนึ่ง เขามีผิวพรรณทราม ไมนาดู เปนคนแคระ
มีโรคมาก เปนคนตาบอด เปนคนงอย เปนคนกระจอก หรือเปนคนพิการไป
แถบหนึ่ง ไมไดขาว น้ํา ผานุงหม ยานพาหนะ ระเบียบดอกไม ของหอม

เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีป ตามสมควร แตเขาประพฤติ
สุจริตดวยกาย ดวยวาจาและดวยใจ ครั้นประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค บุคคลเปนผูมืดมาแลว มีสวางตอไป
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูสวางมาแลว มีมืดตอไปเปนอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ เกิดมาในตระกูลสูง คือ ตระกูลกษัตริยมหาศาล ตระกูล
พราหมณมหาศาล หรือตระกูลคหบดีมหาศาล อันเปนตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพยมากมี
โภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใชที่นาปลื้มใจมากมาย มีทรัพยสินเหลือลน
อนึ่ง เขามีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความเปนผูม ีผิวพรรณงาม
ยิ่งนัก เปนผูมปี รกติไดขาว น้ํา ผานุงหม ยานพาหนะ ระเบียบดอกไม ของ
หอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอ าศัย และประทีป แตเขาประพฤติทุจริตดวย
กาย วาจา และดวยใจ ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา และใจแลว เมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลเปนผูสวางมาแลว มีมืด
ตอไปอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูสวางมาแลว มีสวางตอไปเปนอยางไร
บุคคลบางคนในโลก เกิดมาในตระกูลสูง คือ ตระกูลกษัตริยมหาศาล ตระกูล
พราหมณมหาศาล หรือตระกูลคหบดีมหาศาล อันเปนตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพยมาก
มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใชทนี่ าปลื้มใจมากมาย มีทรัพยสนิ
เหลือลน อนึ่ง เขามีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความเปนผูมผี ิว
พรรณงามยิ่งนัก มีปรกติไดขาว น้ํา ผานุงหม ยานพาหนะ ระเบียบดอกไม
ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีป เขายอมประพฤติ
สุจริตดวยกาย วาจา และดวยใจ ครั้นประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา และใจ
แลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค บุคคลเปนผูสวางมาแลว มีสวาง
ตอไปอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยู
ในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
โอณตสูตร
[๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูต่ํามาแลวต่ําตอไปจําพวก ๑ ผูต่ํามาแลวสูงตอ
ไปจําพวก ๑ ผูสูงมาแลวต่ําตอไปจําพวก ๑ ผูสูงมาแลวสูงตอไปจําพวก ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูต่ําแลวต่ําตอไปเปนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้
เกิดมาในตระกูลต่ํา คือ ตระกูลจัณฑาล ฯลฯ เขาประพฤติทุจริตดวยกาย ดวย
วาจา และดวยใจ ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา และใจแลว เมื่อตายไป

ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลเปนผูต่ํามาแลวต่ําตอไป
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูต่ํามาแลวสูงตอไปเปนอยางไร บุคคลบาง
คนในโลกนี้ เกิดมาในตระกูลต่ํา คือ ตระกูลจัณฑาล ฯลฯ แตเขาประพฤติ
สุจริตดวยกาย ดวยวาจา และดวยใจ ครั้นประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา และ
ใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค บุคคลผูต่ํามาแลวสูงตอไป
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูสูงมาแลวต่ําตอไปเปนอยางไร บุคคลบาง
คนในโลกนี้ เกิดมาในตระกูลสูง คือ ตระกูลกษัตริยมหาศาล ฯลฯ เขา
ประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา และดวยใจครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา
และใจแลว เมือ่ ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลผูสูงมา
แลวต่ําตอไปอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูสูงมาแลวสูงตอไปเปนอยางไร บุคคลบาง
คนในโลกนี้ เกิดมาในตระกูลสูง คือ ตระกูลกษัตริยมหาศาล ฯลฯ เขาประพฤติ
สุจริตดวยกาย ดวยวาจา และดวยใจ ครั้นประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา
และใจแลว เมือ่ ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค บุคคลผูสูงมาแลวสูง
ตอไปอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยู
ในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๖
ปุตตสูตร
[๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ สมณะผูไมหวั่นไหวจําพวก ๑ สมณะบุณฑริกจําพวก ๑
สมณะปทุมจําพวก ๑ สมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะจําพวก ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูไ มหวั่นไหวอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
พระเสขะ ผูดําเนินปฏิปทาปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เชฏฐโอรส
ของพระมหากษัตริยผูไดมูรธาภิเษกแลว จะไดอภิเษก แตยังไมอภิเษกกอน
เปนผูถึงความแนนอนที่จะไดอภิเษก ฉันใด ภิกษุเปนพระเสขะ ดําเนินปฏิปทา
ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลเปนสมณะ
ไมหวั่นไหวอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางไร ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู แตหาไดถูกตอง
วิโมกข ๘ ดวยนามกายไม บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางนี้แล ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะปทุมอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู และยอมถูกตองวิโมกข ๘
ดวยนามกาย บุคคลเปนสมณะปทุมอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะเปน
อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดรับขอรองจึงบริโภคจีวรเปนอันมาก ไมไดรับ
ขอรองยอมบริโภคจีวรนอย ไดรับขอรองจึงบริโภคบิณฑบาตเปนอันมาก ไมได
รับขอรองยอมบริโภคบิณฑบาตนอย ไดรับขอรองจึงบริโภคเสนาสนะเปนอันมาก
ไมไดรับขอรองยอมบริโภคเสนาสนะนอย ไดรับขอรองจึงบริโภคเภสัชบริขารอัน
เปนปจจัยแกคนไขเปนอันมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอยและยอมอยูกับ
สพรหมจารีเหลาใด สพรหมจารีเหลานั้นยอมประพฤติดวยกายกรรมเปนทีช่ อบใจ
เปนสวนมาก ที่ไมชอบใจเปนสวนนอย ยอมประพฤติวจีกรรมเปนที่ชอบเปน
สวนมาก ที่ไมชอบใจเปนสวนนอย ยอมประพฤติมโนกรรมเปนที่ชอบใจเปน
สวนมาก ที่ไมชอบใจเปนสวนนอย ตอเธอ ยอมนําเขาไปแตสิ่งที่ชอบใจเทา
นั้น ที่ไมชอบใจมีนอย อนึ่ง เวทนาเหลาใด มีดีเปนสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะ
เปนสมุฏฐานก็ดี มีลมเปนสมุฏฐานก็ดี ประชุมกันเกิดก็ดี เกิดแตฤดูแปรปรวน
ก็ดี เกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอก็ดี เกิดแตบาดเจ็บก็ดี เกิดแตผลของกรรม
ก็ดี เวทนาเหลานั้น ไมบังเกิดแกเธอเปนสวนมาก เธอเปนผูม ีอาพาธนอย เปน
ผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีใน
จิตยิ่ง เปนสุขวิหารธรรมในปจจุบัน กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อัน
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะทัง้ หลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขา
ถึงอยู บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะเรียกบุคคลใดโดยชอบวาเปนสมณะผู
ละเอียดออนในหมูสมณะ ก็พึงเรียกบุคคลนั้น คือ เรานี้แหละวา เปนสมณะผู
ละเอียดออนในหมูสมณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเราไดรับขอรองเทานั้น จึง
ใชสอยจีวรมาก ไมไดรับขอรองยอมใชสอยแตนอย ไดรับขอรองเทานั้นจึง
บริโภคบิณฑบาตมาก ไมไดรบั ขอรองยอมบริโภคแตนอย ไดรับขอรองเทานั้นจึง
บริโภคเสนาสนะมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ไดรับขอรองเทานั้นจึง
บริโภคเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไขมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย
และเรายอมอยูก ับภิกษุเหลาใด ภิกษุเหลานั้นยอมประพฤติดวยกายกรรมอันเปนที่
พอใจเทานั้นตอเราเปนอันมาก ที่ไมพอใจนอย ยอมประพฤติดวยวจีกรรมเปนที่
พอใจเทานั้นตอเราเปนอันมาก ที่ไมพอใจนอย ยอมประพฤติมโนกรรมเปนที่พอใจ
เทานั้นตอเราเปนอันมาก ที่ไมพอใจนอย ยอมนําเขามาแตสงิ่ ที่พอใจเทานั้น ที่

ไมพอใจนอย อนึ่ง เวทนาเหลาใด มีดีเปนสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเปนสมุฏฐาน
ก็ดี มีลมเปนสมุฏฐานก็ดี ประชุมกันเกิดขึ้นก็ดี เกิดแตฤดูแปรปรวนก็ดี เกิด
แตการบริหารไมสม่ําเสมอก็ดี เกิดแตบาดเจ็บก็ดี เกิดแตผลกรรมก็ดี เวทนา
เหลานั้น ไมบังเกิดขึ้นแกเรามากนัก เราเปนผูม ีอาพาธนอย อนึ่ง เราเปนผูมี
ปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยากไมลําบากซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง
เปนสุขวิหารธรรมในปจจุบัน กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึง
อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะเรียกก็พึงเรียกบุคคลนั้น คือ เรานี่แหละวา
เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๗
สังโยชนสูตร
[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลเปนสมณะผูไมหวั่นไหวจําพวก ๑ เปนสมณะ
บุณฑริกจําพวก ๑ เปนสมณะปทุมจําพวก ๑ เปนสมณะผูล ะเอียดออนในหมู
สมณะจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูไ มหวั่นไหวอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป เปนผูมีอัน
ไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง จะตรัสรูในเบื้องหนา บุคคลเปนสมณะผูไ ม
หวั่นไหวอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และทําราคะ โทสะ
โมหะใหเบาบาง จะมาสูโลกนีอ้ ีกครั้งเดียวเทานั้น และจะกระทําที่สุดทุกขได
บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะปทุมอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนอุปปาติกะ เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ ประการสิ้นไป จักปรินิพพานในภพ
นั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลเปนสมณะปทุมอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทัง้ หลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู บุคคล
เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔
จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๘
ทิฏฐิสูตร

[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔
จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลเปนสมณะผูไมหวั่นไหวจําพวก ๑ เปนสมณะ
บุณฑริกจําพวก ๑ เปนสมณะปทุมจําพวก ๑ เปนสมณะผูล ะเอียดออนในหมู
สมณะจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูไ มหวั่นไหวอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสมั มาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มีสัมมาวาจา มี
สัมมากัมมันตะ มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ มีสัมมาสมาธิ
บุคคลเปนสมณะผูไมหวั่นไหวอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูมสี ัมมาทิฏฐิ ฯลฯ มีสัมมาญาณะ มีสัมมาวิมุติ แตไมถูกตอง
วิโมกข ๘ ดวยนามกายอยู บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะปทุมอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ มีสัมมาญาณะ มีสมั มาวิมุติ และถูกตองวิโมกข ๘
ดวยนามกายอยู บุคคลเปนสมณะปทุมอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดรับขอรองจึงบริโภคจีวรมาก ไมไดรบั ขอรองยอมบริโภค
แตนอย ฯลฯ บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางนี้แล ฯ
บุคคลเมื่อจะเรียกบุคคลใดโดยชอบวา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมู
สมณะ พึงเรียกบุคคลนั้น คือ เรานี่แหละวา เปนสมณะผูล ะเอียดออนในหมู
สมณะ เพราะเราไดรับขอรองเทานั้นจึงบริโภคจีวรมาก ไมไดรับขอรองยอม
บริโภคแตนอย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏ
อยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๙
ขันธสูตร
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔
จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลเปนสมณะผูไมหวั่นไหวจําพวก ๑ เปนสมณะ*บุณฑริกจําพวก ๑ เปนสมณะปทุมจําพวก ๑ เปนสมณะผูล ะเอียดออนในหมู
สมณะจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูไ มหวั่นไหวอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตมรรค ปรารถนาความสิ้นโยคะ
อันยอดเยี่ยมอยู บุคคลเปนสมณะผูไ มหวั่นไหวอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันธ ๕ วา รูปเปน
ดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงรูปเปนดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดังนี้ ...
สัญญาเปนดังนี้ ... สังขารเปนดังนี้ ... วิญญาณเปนดังนี้ ความเกิดขึ้นแหง

วิญญาณเปนดังนี้ ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้ แตเธอหาไดถูกตอง วิโมกข ๘
ดวยนามกายไม บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะปทุมเปนอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันธ ๕ วา รูปเปน
ดังนี้ ความเกิดแหงรูปเปนดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดังนี้ ...
สัญญาเปนดังนี้ ... สังขารเปนดังนี้ ... วิญญาณเปนดังนี้ ความเกิดแหงวิญญาณ
เปนดังนี้ ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้ และเธอถูกตองวิโมกข ๘ ดวยนาม
กายอยู บุคคลเปนสมณะปทุมอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดรับขอรองเทานั้นจึงบริโภคจีวรเปนอันมาก ไมไดรับ
ขอรองยอมบริโภคแตนอย ฯลฯ บุคคลเปนสมณะผูล ะเอียดออนในหมูสมณะ
อยางนี้แล ฯ
ก็บุคคลเมื่อจะเรียกบุคคลใดโดยชอบวา เปนสมณะผูล ะเอียดออนใน
หมูสมณะ พึงเรียกบุคคลนั้น คือ เรานี่แหละวา เปนสมณะผูล ะเอียดออนใน
หมูสมณะ เพราะเราไดรับขอรองเทานั้นจึงบริโภคจีวรเปนอันมาก ไมไดรับขอรอง
ยอมบริโภคแตนอย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏ
อยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมจลวรรคที่ ๔
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปาณาติปาตสูตร ๒. มุสาวาทสูตร ๓. วัณณสูตร ๔. โกธ*สูตร ๕. ตมสูตร ๖. โอณตสูตร ๗. ปุตตสูตร ๘. สังโยชนสูตร
๙. ทิฏฐิสูตร ๑๐. ขันธสูตร ฯ
----------อสุรวรรคที่ ๕
อสุรสูตร
[๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลเปนเชนกับอสูร มีคนเชนกับอสูรเปนบริวาร
จําพวก ๑ เปนเชนกับอสูร แตมีคนเชนกับเทวดาเปนบริวารจําพวก ๑ เปนเชน
กับเทวดา มีคนเชนกับอสูรเปนบริวารจําพวก ๑ เปนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับ
เทวดาเปนบริวารจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนเชนกับอสูร มีคนเชนกับ
อสูรเปนบริวารอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีบาปธรรม

แมบริษัทของเขาก็เปนคนทุศลี มีบาปธรรม บุคคลเปนเชนกับอสูร มีคนเชนกับ
อสูรเปนบริวารอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนเชนกับอสูร แตมีคนเชนกับเทวดา
เปนบริวารอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีบาปธรรม แตบริษัท
ของเขาเปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม บุคคลเปนเชนกับอสูร แตมีคนเชนกับ
เทวดาเปนบริวารอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับอสูรเปนบริวาร
อยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม แตบริษัทของเขา
เปนคนทุศีล มีบาปธรรม บุคคลเปนคนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับอสูรเปน
บริวาร อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับเทวดาเปน
บริวารอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม แมบริษัท
ของเขาก็เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม บุคคลเปนคนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับ
เทวดาเปนบริวารอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏ
อยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑
สมาธิสูตรที่ ๑
[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีปรกติไดความสงบใจในภาย
ใน แตไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนใน
โลกนี้ มีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม แตไมไดความสงบใจ
ในภายในจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมีปรกติไดความสงบใจในภายใน
ทั้งไมไดอธิปญ
 ญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ มี
ปรกติไดความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจํา
พวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูใ นโลก ฯ
จบสูตรที่ ๒
สมาธิสูตรที่ ๒
[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีปรกติไดความสงบใจใน
ภายใน แตไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ มีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม แตไมไดความสงบ
ใจในภายในจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมีปรกติไดความสงบใจในภายใน
ทั้งไมไดอธิปญ
 ญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้มี

ปรกติไดความสงบใจในภายในทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหลานั้น บุคคลผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน
แตไมไดอธิปญ
 ญาและความเห็นแจงในธรรม พึงตั้งอยูในความสงบใจในภายใน
กระทําความเพียรในอธิปญญา และความเห็นแจงในธรรม สมัยตอมา เขายอม
เปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงใน
ธรรม บุคคลผูมีปรกติไดอธิปญ
 ญาและความเห็นแจงในธรรม แตไมไดความสงบ
ใจในภายใน พึงตั้งอยูในอธิปญ
 ญาและความเห็นแจงในธรรม แลวกระทําความ
เพียรในความสงบแหงใจในภายใน สมัยตอมา เขายอมเปนผูม ีปรกติไดอธิปญ
 ญา
และความเห็นแจงในธรรม ทั้งไดความสงบใจในภายใน บุคคลไมมีปรกติได
ความสงบใจในภายใน ทั้งไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม พึงกระทํา
ฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมยอทอ สติและ
สัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดกุศลธรรมเหลานั้นแหละ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลมีผานุงหมถูกไฟไหม หรือมีศีรษะถูกไฟไหม พึงกระทําฉันทะ
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมยอทอ สติและ
สัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟที่ผาหรือที่ศีรษะ ฉันใด บุคคลนั้นก็
พึงทําฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมยอทอ
สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดกุศลธรรมเหลานั้นแหละ ฉันนัน้
เหมือนกัน สมัยตอมา เขายอมเปนผูมีปรกติ ไดความสงบใจในภายใน ทั้งได
อธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมีปรกติได
ความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม พึงตั้งอยูใน
กุศลธรรมเหลานั้นแหละ แลวกระทําความเพียรใหยิ่ง เพื่อความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูใน
โลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
สมาธิสูตรที่ ๓
[๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีปรกติไดความสงบใจ
ในภายใน แตไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม แตไมได
ความสงบใจในภายในจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีปรกติไดความ
สงบใจในภายใน ทั้งไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและ
ความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหลานั้น บุคคลผู

มีปรกติไดความสงบใจในภายใน แตไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม
พึงเขาไปหาบุคคลผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม แลวถาม
อยางนี้วา พึงเห็นสังขารอยางไรหนอ พึงพิจารณาสังขารอยางไร พึงเห็นแจง
สังขารไดอยางไร ผูถูกถามนั้นยอมตอบเขาตามความเห็น ความรูวา พึงเห็น
สังขารไดอยางนี้แล พึงพิจารณาสังขารอยางนี้ พึงเห็นแจงสังขารอยางนี้ สมัย
ตอมา เขาเปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและความ
เห็นแจงในธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีปรกติไดอธิปญ
 ญาและความเห็น
แจงในธรรม แตไมไดความสงบใจในภายใน พึงเขาไปหาบุคคลผูมีปรกติได
ความสงบใจในภายใน แลวถามอยางนี้วา พึงตั้งจิตไวอยางไร พึงนอมจิตไป
อยางไร พึงทําจิตใหมีอารมณเดียวเกิดขึ้นไดอยางไร พึงชักจูงจิตใหเปนสมาธิ
ไดอยางไร ผูถกู ถามนั้นยอมตอบเขาตามความเห็น ความรูวา พึงตั้งจิตไวอยางนี้
พึงนอมจิตไปอยางนี้ พึงทําจิตใหมีอารมณเดียวเกิดขึ้นอยางนี้ พึงชักจูงจิตให
เปนสมาธิไดอยางนี้ สมัยตอมาเขาเปนผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจง
ในธรรม ทั้งไดความสงบใจในภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูไมมีปรกติ
ไดความสงบใจในภายใน ทั้งไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม พึงเขาไป
หาบุคคลผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจง
ในธรรม แลวถามอยางนี้วา พึงตั้งจิตไวอยางไรหนอ พึงนอมจิตไปอยางไร
พึงทําจิตใหมีอารมณเดียวเกิดขึ้นอยางไร พึงชักจูงจิตใหเปนสมาธิไดอยางไร
พึงเห็นสังขารนั้นไดอยางไร พึงพิจารณาสังขารอยางไร พึงเห็นแจงสังขารอยางไร
ผูถูกถามนั้นยอมตอบเขาตามความเห็น ความรูอยางนี้วา พึงตั้งจิตไวอยางนี้ ฯลฯ
พึงเห็นแจงสังขารอยางนี้ สมัยตอมา เขาเปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน
ทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูม ีปกติ
ไดความสงบใจในภายใน ทั้งไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม พึงตั้งอยูใน
กุศลธรรมเหลานั้นแหละ แลวกระทําความเพียรใหยิ่ง เพื่อความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูใน
โลกนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
ฉลาวาตสูตร
[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏในโลก ๔ จําพวก
เปนไฉน คือ บุคคลผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ผูอื่นจําพวก ๑ ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน
จําพวก ๑ ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑
ผูปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชนตนทั้งเพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ทอนไมที่ทิ้งอยูในปาชา ไฟติดสองขาง ตรงกลางเปอนคูถ ยอมไมสําเร็จ
ประโยชนแกเครื่องไมในบาน ทั้งไมสําเร็จประโยชน แกเครื่องไมในปา
ฉันใดเรากลาวบุคคลผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นนี้
เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหลานั้น บรรดาบุคคล ๒ จําพวกนี้
คือ บุคคลผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน และไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น กับ
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผอู ื่นแตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน บุคคลผูปฏิบัติ
เพื่อประโยชนผูอื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนเปนผูงามกวาและประณีตกวา
บรรดาบุคคล ๓ จําพวก คือ บุคคล ผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและไม
ปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น กับบุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผอู ื่นแตไมปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตน และบุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนผอู ื่น บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น
นี้ เปนผูงามกวาและประณีตกวา บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้ บุคคลผูปฏิบัติ
ทั้งเพื่อประโยชนตนทั้งเพื่อประโยชนผูอื่น เปนผูเลิศ เปนผูว ิเศษ เปนประธาน
อุดม และเปนผูประเสริฐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นมสดจากแมโค นมสมจาก
นมสด เนยขนจากนมสม เนยใสจากเนยขน ยอดเนยใสจากเนยใส หัวเนย
ใส โลกกลาววาเลิศในบรรดาสิ่งเหลานั้น ฉันใด บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้
บุคคลผูปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชนตนทั้งเพื่อประโยชนผูอื่น เปนผูเลิศ เปนผูวิเศษ
เปนประธาน อุดม และเปนผูประเสริฐ ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๔ จําพวกนี้แล ปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
ราคสูตร
[๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๔
จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ผูอื่นจําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อประโยชนผอู ื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนจําพวก ๑
ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอนื่ จําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนตน ทั้งเพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูป ฏิบัติเพื่อกําจัดราคะดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหกําจัด
ราคะ เปนผูปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหกําจัดโทสะ
เปนผูปฏิบัติกําจัดโมหะดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหกําจัดโมหะ บุคคลเปน
ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นอยางนี้แล ก็บุคคล
ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ไมปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะดวยตนเอง แตชักชวนผูอนื่ ใหกําจัดราคะ

ไมปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นใหกําจัดโทสะ ไมปฏิบัติ
เพื่อกําจัดโมหะดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นใหกําจัดโมหะ บุคคลเปนผูปฏิบัติ
เพื่อประโยชนผูอื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนเองอยางนีแ้ ล ก็บุคคลไม
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูไ มปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะดวยตนเอง ทั้งไมชกั ชวนผูอื่นใหกําจัด
ราคะ เปนผูไมปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะดวยตนเอง ทั้งไมชักชวนผูอื่นใหกําจัด
โทสะ เปนผูไ มปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะดวยตนเอง ทั้งไมชกั ชวนผูอื่นใหกําจัด
โมหะ บุคคลเปนผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชนบุคคล
อื่นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนทั้งเพื่อ
ประโยชนผอู ื่นอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะ
ดวยตนเอง ทั้งชักชวนผูอื่นใหกําจัดราคะ เปนผูปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะดวยตนเอง
ทั้งชักชวนผูอนื่ ใหกําจัดโทสะ เปนผูปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะดวยตนเอง ทั้งชักชวน
ผูอื่นใหกําจัดโมหะ บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนทัง้ เพื่อประโยชนผูอื่น
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๖
นิสันติสูตร
[๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔
จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนผอู ื่นจําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ตนจําพวก ๑ ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตนทั้งเพื่อประโยชนผอู ื่นจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูสามารถรูไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย มีปรกติทรงไวซึ่ง
ธรรมที่ไดสดับแลว และใครครวญอรรถแหงธรรมที่ตนทรงไว รูอรรถรูธรรม
ทั่วถึงแลว เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม แตหามีวาจาไพเราะ กลาวถอยคํา
ออนหวาน ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง อันสละสลวย ไมมีโทษ ยังผูฟง
ใหเขาใจเนื้อความไม หาชี้แจงใหเพื่อนพรหมจรรยเห็นชัด ใหสมาทาน ให
อาจหาญรื่นเริงไม บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ผูอื่นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น แตไมปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูสามารถรูไดเร็วใน
กุศลธรรมทั้งหลาย ไมเปนผูม ีปรกติทรงธรรมที่ไดสดับแลว ไมเปนผูใครครวญ
อรรถแหงธรรมที่ตนทรงไว หาไดรูอรรถรูธรรมทั่วถึงแลวปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรมไม แตเปนผูมีวาจาไพเราะ กลาวถอยคําออนหวาน ประกอบดวยวาจาของ

ชาวเมือง อันสละสลวย ไมมีโทษยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความ เปนผูชี้แจงใหเพื่อน
พรหมจรรยเห็นชัด ใหสมาทาน อาจหาญ รื่นเริง บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนผอู ื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
บุคคลไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูไมสามารถรูไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมเปนผูมีปรกติ
ทรงธรรมที่ไดสดับแลว และไมเปนผูใครครวญอรรถแหงธรรมที่ตนทรงจําไว หา
ไดรูอรรถรูธรรมทั่วถึงแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม ทั้งหาเปนผูมีวาจา
ไพเราะ กลาวถอยคําออนหวาน ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง อันสละสลวย
หาโทษมิได ยังผูฟงใหเขาใจเนือ้ ความไม ทั้งไมชี้แจงใหเพื่อนพรหมจรรย
เห็นชัด ใหสมาทาน อาจหาญ รื่นเริง บุคคลเปนผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน
ทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอนื่ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนตนทั้งเพื่อประโยชนผูอื่นอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูสามารถ
รูไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย มีปรกติทรงจําธรรมที่ไดสดับแลว มีปรกติใครครวญ
อรรถแหงธรรมที่ตนทรงจําไว รูอรรถรูธรรมทั่วถึงแลว ปฏิบัติธรรมตามสมควร
แกธรรม ทั้งเปนผูมีวาจาไพเราะ กลาวถอยคําออนหวาน ประกอบดวยวาจาของ
ชาวเมือง สละสลวย หาโทษมิได ยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความ และเปนผูชี้แจง
ใหเพื่อนพรหมจรรยเห็นชัด ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง บุคคลเปนผูปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตน ทั้งเพื่อประโยชนผอู ื่นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๗
อัตตหิตสูตร
[๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนผอู ื่นจําพวก ๑ ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ตนจําพวก ๑ ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑
ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งเพื่อประโยชนผอู ื่นจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๘
สิกขาสูตร
[๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
ผูอื่นจําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อประโยชนผอู ื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนจําพวก ๑
ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอนื่ จําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อ

ประโยชนตน ทั้งปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคล
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูง ดเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหงดเวน
จากการฆาสัตว เปนผูงดเวนจากการลักทรัพยดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอ ื่นให
งดเวนจากการลักทรัพย เปนผูง ดเวนจากการประพฤติผิดในกามดวยตนเอง แตไม
ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม เปนผูงดเวนจากการพูดเท็จดวย
ตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการพูดเท็จ เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือ
สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหงดเวน
จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตงั้ แหงความประมาท บุคคลเปนผูปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชนผอู ื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูไมงดเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นให
งดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูไมงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาทดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการดื่มน้าํ เมาคือสุรา
และเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น แตไม
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตนอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูไมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอนื่ อยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
ผูไมงดเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง ทั้งไมชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการฆาสัตว
ฯลฯ เปนผูไมงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาทดวยตนเอง ทั้งไมชกั ชวนผูอื่นใหงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท บุคคลเปนผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งไมปฏิบัติ
เพื่อประโยชนผูอื่นอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชน
ตน ทั้งเพื่อประโยชนผูอื่นอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากการ
ฆาสัตวดวยตนเอง ทั้งชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูงดเวน
จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตงั้ แหงความประมาทดวยตนเอง ทั้ง
ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ทั้งเพื่อประโยชนผูอื่นอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๙
โปตลิยสูตร
[๑๐๐] ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อโปตลิยะ เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึง
ที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามโปตลิย-

*ปริพาชกวา ดูกรโปตลิยะ บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวก
เปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกลาวติเตียนบุคคลผูควรติเตียนตาม
ความเปนจริง โดยกาลอันควร เปนผูไมกลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตาม
ความเปนจริง โดยกาลอันควรจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกลาว
สรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควร ไมกลาว
ติเตียนบุคคลผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควรจําพวก ๑ บุคคลบาง
คนในโลกนี้ ไมกลาวติเตียนบุคคลผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร
ทั้งไมกลาวสรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควรจําพวก ๑
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูก ลาวติเตียนบุคคลผูควรติเตียนตามความเปนจริง
โดยกาลอันควร ทั้งเปนผูกลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตามความเปนจริง
โดยกาลอันควรจําพวก ๑ ดูกรโปตลิยะ บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูใน
โลก ดูกรโปตลิยะ บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้แล ทานชอบใจบุคคลจําพวกไหน
วา เปนผูงามกวา และประณีตกวา โปตลิยปริพาชกกราบทูลวา ทานพระโคดม
บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลก
นี้ เปนผูกลาวติเตียนบุคคลผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร แต
ไมกลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควรจําพวก ๑
ฯลฯ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกลาวติเตียนบุคคลผูควรติเตียนตามความ
เปนจริง โดยกาลอันควร ทั้งเปนผูกลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตามความ
เปนจริง โดยกาลอันควรจําพวก ๑ บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก
บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้ ขาพเจาชอบใจบุคคลผูไมกลาวติเตียน บุคคลผูควร
ติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร และไมกลาวสรรเสริญบุคคลที่ควร
สรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควรวา เปนผูงามกวา และประณีตกวา
บุคคล ๔ จําพวกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมีความงาม คือ อุเบกขา ฯ
พ. ดูกรโปตลิยะ บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวก
เปนไฉน ฯลฯ บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้ บุคคลผูกลาวติเตียนบุคคลที่ควร
ติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร และผูสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญ
ตามความเปนจริง โดยกาลอันควรนี้ เปนผูงามกวา และประณีตกวาบุคคล ๔
จําพวกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมีความงาม คือ ความเปนผูรูจักกาลในอัน
ควรติเตียนและสรรเสริญนั้นๆ ฯ
โป. ทานพระโคดม บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ฯลฯ
ทานพระโคดม บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้ ขาพเจาชอบใจบุคคลที่กลาวติเตียน
บุคคลที่ควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร และกลาวสรรเสริญบุคคล
ที่ควรสรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควรวา เปนผูงามกวา และประณีต

กวาบุคคล ๔ จําพวกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมีความงาม คือ ความเปน
ผูรูกาลในอันติเตียนและสรรเสริญนั้นๆ ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดม
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของ
ที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในเวลามืดดวยหวังวา ผูมจี ักษุ
จักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กับทั้งพระธรรมและ
ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอสุรวรรคที่ ๕
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อสุรสูตร ๒. สมาธิสูตรที่ ๑ ๓. สมาธิสูตรที่ ๒ ๔. สมาธิสูตรที่ ๓
๕. ฉลาวาตสูตร ๖. ราคสูตร ๗. นิสันติสูตร ๘. อัตตหิตสูตร ๙. สิกขาสูตร
๑๐. โปตลิยสูตร ฯ
จบทุติยปณณาสก
---------ตติยปณณาสก
วลาหกวรรคที่ ๑
วลาหกสูตรที่ ๑
[๑๐๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู
มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผู
มีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
วลาหก (เมฆ) ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ วลาหกคําราม แตไมใหฝนตก
อยาง ๑ ใหฝนตก แตไมคํารามอยาง ๑ ไมคํารามทั้งไมใหฝนตกอยาง ๑ คําราม
ดวยใหฝนตกดวยอยาง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหก ๔ อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ จําพวก
นี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจวลาหกคํารามไมให
ฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหกใหฝนตก แตไมคํารามจําพวก ๑ ดุจวลาหกทั้งไม
คํารามทั้งไมใหฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวยจําพวก ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจวลาหกคําราม แตไมใหฝนตกอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูชอบพูดแตไมชอบทํา บุคคลเปนดุจวลาหกคําราม แตไม

ใหฝนตกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกคําราม แตไมใหฝนตก แมฉันใด
เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจวลาหกใหฝนตก
แตไมคํารามอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทํา แตไมชอบพูด บุคคล
เปนดุจวลาหกใหฝนตก แตไมคํารามอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกให
ฝนตก แตไมคําราม แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลเปนดุจวลาหกไมคํารามทั้งไมใหฝนตกอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนคนไมชอบพูดทั้งไมชอบทํา บุคคลเปนดุจวลาหกไมคํารามทั้งไมใหฝนตก
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกไมคํารามทั้งไมใหฝนตก แมฉันใด เรา
กลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจวลาหกคํารามดวย
ใหฝนตกดวยอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูชอบพูดดวยชอบทําดวย
บุคคลเปนดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวยอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหก
คํารามดวยใหฝนตกดวย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑
วลาหกสูตรที่ ๒
[๑๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหก ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ
วลาหกคําราม แตไมใหฝนตกอยาง ๑ ใหฝนตก แตไมคํารามอยาง ๑ ทั้งไม
คํารามทั้งไมใหฝนตกอยาง ๑ คํารามดวยใหฝนตกดวยอยาง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
วลาหก ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน บุคคลเปรียบดวย
วลาหก ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจวลาหก
คําราม แตไมใหฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหกไมคําราม แตใหฝนตกจําพวก ๑
ดุจวลาหกทั้งไมคํารามทั้งไมใหฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวย
จําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจวลาหกคําราม แตไมใหฝนตกอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณ คาถา
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ เขาไมรูทั่วถึงตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจ
วลาหกคําราม แตไมใหฝนตกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกคําราม แต
ไมใหฝนตก แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
บุคคลเปนดุจวลาหกใหฝนตก แตไมคํารามอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้
ไมไดเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ แตเขารูทั่วถึงตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจ
วลาหกใหฝนตก แตไมคํารามอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกใหฝนตก
แตไมคําราม แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย

บุคคลเปนดุจวลาหกทั้งไมคํารามทั้งไมใหฝนตกอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้
ไมไดเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ ทัง้ เขาไมรูทั่วถึงตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจ
วลาหกทั้งไมคํารามทั้งไมใหฝนตกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกทั้งไม
คํารามทั้งไมใหฝนตก แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเปนดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวยอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้
เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ ทั้งเขารูท ั่วถึงตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจวลาหก
คํารามดวยใหฝนตกดวยอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วลาหกคํารามดวยใหฝนตก
ดวย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบ
ดวยวลาหก ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๒
กุมภสูตร
[๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมอ ๔ ชนิดนี้ ๔ ชนิดเปนไฉน คือ หมอ
เปลาปดชนิด ๑ หมอเต็มเปดชนิด ๑ หมอเปลาเปดชนิด ๑ หมอเต็มปดชนิด ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมอ ๔ ชนิดนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ
บุคคลดุจหมอเปลาปดจําพวก ๑ ดุจหมอเต็มเปดจําพวก ๑ ดุจหมอเปลาเปด
จําพวก ๑ ดุจหมอเต็มปดจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหมอเปลา
ปดอยางไร การกาว การถอย การเหลียว การแล การคู การเหยียด การทรง
สังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ลวนแตนาเลื่อมใส แตเขา
ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ*คามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหมอเปลาปดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมอ
เปลาปด แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคล
เปนดุจหมอเต็มเปดอยางไร การกาว การถอย การเหลียว การแล การคู
การเหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ไมนา
เลื่อมใส แตเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหมอเต็มเปดอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หมอเต็มเปด แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลเปนดุจหมอเปลาเปดอยางไร การกาว การถอย การเหลียว การแล
การคู การเหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้
ไมนาเลื่อมใส ทั้งเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหมอเปลาเปดอยางนีแ้ ล

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมอเปลาเปด แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหมอเต็มปดอยางไร การกาว การถอย การ
เหลียว การแล การคู การเหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคล
บางคนในโลกนี้ นาเลื่อมใส ทัง้ เขาทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหมอเต็มปด
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมอเต็มปด แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้
เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
อุทกรหทสูตร
[๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงน้ํา ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ
หวงน้ําตื้นเงาลึกอยาง ๑ หวงน้ําลึกเงาตื้นอยาง ๑ หวงน้ําตื้นเงาตื้นอยาง ๑
หวงน้ําลึกเงาลึกอยาง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงน้ํา ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน บุคคลเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยู
ในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจหวงน้ําตื้นเงาลึกจําพวก ๑ ดุจหวงน้ํา
ลึกเงาตื้นจําพวก ๑ ดุจหวงน้ําตื้นเงาตื้นจําพวก ๑ ดุจหวงน้ําลึกเงาลึกจําพวก ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําตื้นเงาลึกอยางไร การกาว การถอย
การเหลียว การแล การคู การเหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของ
บุคคลบางคนในโลกนี้ ลวนนาเลื่อมใส แตเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจ
หวงน้ําตื้นเงาลึกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงน้ําตื้นเงาลึก แมฉันใด
เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําลึกเงาตื้น
อยางไร การกาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนใน
โลกนี้ ไมนาเลือ่ มใส แตเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหวงน้าํ ลึกเงาตื้นอยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงน้ําลึกเงาตื้น แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบ
ฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําตื้นเงาตื้นอยางไร การกาว ฯลฯ
การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ไมนาเลื่อมใส
ทั้งเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นีท้ ุกข*นิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหวงน้ําตื้นเงาตื้นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หวงน้ําตื้นเงาตื้น แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําลึกเงาลึกอยางไร การกาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ บาตร
และจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ลวนนาเลือ่ มใส ทั้งเขาทราบชัดตาม

ความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บุคคลเปนดุจหวงน้ําลึกเงาลึกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงน้ําลึกเงาลึก
แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวย
หวงน้ํา ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๔
อัมพสูตร
[๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มะมวง ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ
มะมวงดิบผิวสุกอยาง ๑ มะมวงสุกผิวดิบอยาง ๑ มะมวงดิบผิวดิบอยาง ๑
มะมวงสุกผิวสุกอยาง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มะมวง ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน บุคคลเปรียบดวยมะมวง ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏ
อยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจมะมวงดิบผิวสุกจําพวก ๑ ดุจ
มะมวงสุกผิวดิบจําพวก ๑ ดุจมะมวงดิบผิวดิบจําพวก ๑ ดุจมะมวงสุกผิวสุก
จําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวสุกอยางไร การกาว
การถอย การเหลียว การแล การคู การเหยียด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร
ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ลวนนาเลื่อมใส แตเขาไมทราบชัดตามความเปนจริง
วา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทกุ ขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคล
เปนดุจมะมวงดิบผิวสุกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย มะมวงดิบผิวสุก แมฉันใด
เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจมะมวงสุก
ผิวดิบอยางไร การกาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคล
บางคนในโลกนี้ ไมนาเลื่อมใส แตเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจมะมวงสุก
ผิวดิบอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย มะมวงสุกผิวดิบ แมฉันใด เรากลาว
บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวดิบอยางไร
การกาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ ไมนา
เลื่อมใส ทั้งเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวดิบอยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มะมวงดิบผิวดิบ แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจมะมวงสุกผิวสุกอยางไร การกาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ
บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกนี้ นาเลื่อมใส ทั้งเขาทราบชัดตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บุคคลเปนดุจมะมวงสุกผิวสุกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย มะมวงสุกผิวสุก
แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบ
ดวยมะมวง ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลกนี้ ฯ

จบสูตรที่ ๕
มูสิกาสูตร
[๑๐๖] XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
[๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนู ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ หนูขุดรูแตไมอยูจําพวก ๑ อยูแตไมขุดรูจําพวก ๑ ไมขุดรูไมอยูจําพวก ๑
ขุดรูดวยอยูด วยจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนู ๔ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจหนูขุดรูแตไมอยูจําพวก ๑ ดุจหนูอยูแตไม
ขุดรูจําพวก ๑ ดุจหนูไมขุดรูไมอยูจําพวก ๑ ดุจหนูขุดรูดวยอยูดวยจําพวก ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหนูขุดรูแตไมอยูอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทาน
อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ แตเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหนู
ขุดรูแตไมอยูอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนูขุดรูแตไมอยู แมฉันใด เรา
กลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหนูอยูแตไมขดุ รู
อยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ (ไม) เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ
แตเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ บุคคลเปนดุจหนูอยูแตไมขุดรู
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนูอยูแตไมขุดรู แมฉันใด เรากลาว
@๑ ขอ ๑๐๖ ไมมี ความจริงนาจะเปน อุทกรหทสูตร ๒ สูตร ในขอ ๑๐๔ และ ๑๐๕ เพราะ
@ตัสสุทานมีอยางนั้น ขอ ๑๐๖ เปนอัมพสูตร
บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหนูไมขุดรูไมอยูอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ เขาไม*ทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ บุคคลเปนดุจหนูไมขุดรูไมอยูอ ยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนูไมขุดรูไมอยู แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหนูขุดรูดวยอยูดวยอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ ทั้งทราบชัดตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บุคคลเปนดุจหนูขุดรูดวยอยูด วยอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนูขุดรูดวย
อยูดวย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
เปรียบดวยหนู ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๗
พลิพัททสูตร

[๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โคพลิพัท ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ โคเปนผูขม เหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูงอื่นจําพวก ๑ ขมเหงโคฝูงอื่น
ไมขมเหงโคฝูงตนจําพวก ๑ ขมเหงโคฝูงตนดวย ขมเหงโคฝูงอื่นดวยจําพวก ๑
ไมขมเหงโคฝูงตนดวย ไมขมเหงโคฝูงอื่นดวยจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โคพลิพัท ๔ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคล
เปรียบดวยโคพลิพัท ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ
บุคคลดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูงอื่นจําพวก ๑ ดุจโคพลิพัท
ขมเหงโคฝูงอืน่ ไมขมเหงโคฝูงตนจําพวก ๑ ดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงตนดวย
ขมเหงโคฝูงอืน่ ดวยจําพวก ๑ ดุจโคพลิพัทไมขมเหงโคฝูงตนดวย ไมขมเหงโค
ฝูงอื่นดวยจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงตน
ไมขมเหงโคฝูงอื่นอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูย ังบริษัทของตนให
หวาดเสียว ไมยังบริษัทของบุคคลคนอื่นใหหวาดเสียว บุคคลเปนดุจโคพลิพัท
ขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูงอื่นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย โคพลิพัท
ขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูงอื่น แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงอืน่ ไมขมเหงโคฝูง
ตนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังบริษัทอื่นใหหวาดเสียว ไมยังบริษัท
ของตนใหหวาดเสียว บุคคลเปนดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงอืน่ ไมขมเหงโค
ฝูงตนอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย โคพลิพัทขมเหงโคฝูงอืน่ ไมขมเหงโคฝูงตน
แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปน
ดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงตนดวยขมเหงโคฝูงอื่นดวยอยางไร บุคคลบางคนใน*โลกนี้ ยังบริษัทของตนและบริษัทของบุคคลอื่นใหหวาดเสียว บุคคลเปนดุจ
โคพลิพัทขมเหงโคฝูงตนดวย ขมเหงโคฝูงอื่นดวยอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โคพลิพัทขมเหงโคฝูงตนดวย ขมเหงโคฝูงอื่นดวย แมฉันใด เรากลาวบุคคล
นี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพัทไมขมเหงโคฝูงตน
ไมขมเหงโคฝูงอื่นอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมยังบริษัทของตนและบริษัท
ของบุคคลอื่นใหหวาดเสียว บุคคลเปนดุจโคพลิพัทไมขมเหงโคฝูงตน ไมขม เหง
โคฝูงอื่นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย โคพลิพัทไมขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหง
โคฝูงอื่น แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
เปรียบดวยโคพลิพัท ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบวรรคที่ ๘
รุกขสูตร
[๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไม ๔ ชนิดนี้ ๔ ชนิดเปนไฉน คือ
ตนไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวารชนิด ๑ ตนไมกะพี้มีไมแกนเปนบริวารชนิด ๑

ตนไมแกนมีไมกะพี้เปนบริวารชนิด ๑ ตนไมแกนมีไมแกนเปนบริวารชนิด ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไม ๔ ชนิดนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ
บุคคลดุจไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวารจําพวก ๑ ดุจไมกะพี้มีไมแกนเปนบริวาร
จําพวก ๑ ดุจไมแกนมีไมกะพี้เปนบริวารจําพวก ๑ ดุจไมแกนมีไมแกนเปนบริวาร
จําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวารอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีบาปธรรม แมบริษัทของเขาก็เปนคน*ทุศีล มีบาปธรรม บุคคลเปนดุจไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวารอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ตนไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวาร แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้
เปรียบฉันนั้น ก็บุคคลเปนดุจไมกะพี้มีไมแกนเปนบริวารอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีบาปธรรม แตบริษัทของเขาเปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม
บุคคลเปนดุจไมกะพี้มีไมแกนเปนบริวารอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมกะพี้
มีไมแกนเปนบริวาร แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลเปนดุจไมแกนมีไมกะพี้เปนบริวารอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
ผูมีศีล มีกัลยาณธรรม แตบริวารของเขาเปนคนทุศีล มีบาปธรรม บุคคล
เปนดุจไมแกนมีไมกะพี้เปนบริวารอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมแกนมี
ไมกะพี้เปนบริวาร แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลเปนดุจไมแกนมีไมแกนเปนบริวารอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
ผูมีศีล มีกัลยาณธรรม แมบริษัทของเขาก็เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม บุคคล
เปนดุจไมแกนมีไมแกนเปนบริวารอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมแกนมีไม
แกนเปนบริวารแมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๙
อาสีวิสสูตร
[๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสรพิษ ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ อสรพิษมีพิษแลนพิษไมรายจําพวก ๑ มีพิษรายพิษไมแลนจําพวก ๑ มีพิษ
แลนดวยพิษรายดวยจําพวก ๑ มีพิษไมแลนพิษไมรายจําพวก ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อสรพิษ ๔ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน บุคคล
เปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ
บุคคลดุจอสรพิษมีพิษแลนพิษไมรายจําพวก ๑ ดุจอสรพิษมีพิษรายพิษไมแลน
จําพวก ๑ ดุจอสรพิษมีพิษแลนดวยพิษรายดวยจําพวก ๑ ดุจอสรพิษมีพิษไมแลน
พิษไมรายจําพวก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษแลนพิษไม
รายอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนืองๆ แตความโกรธของเขา

นั้นไมนอนเนือ่ งอยูนาน บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษแลนพิษไมรายอยางนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อสรพิษมีพิษแลนพิษไมราย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบ
ฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษรายพิษไมแลนอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมโกรธเนืองๆ ทีเดียว แตความโกรธของเขานั้นนอน
เนื่องอยูนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษรายพิษไมแลนอยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสรพิษมีพิษรายพิษไมแลน แมฉันใด เรากลาว
บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษแลนดวยมีพิษ
รายดวยอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนืองๆ และความโกรธ
ของเขานั้นนอนเนื่องอยูนาน บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษแลนดวยพิษรายดวยอยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสรพิษมีพิษแลนดวยพิษรายดวย แมฉันใด เรากลาว
บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษไมแลน
พิษไมรายอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขา
นั้นก็ไมนอนเนื่องอยูนาน บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษไมแลนพิษไมรายอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสรพิษมีพิษไมแลนพิษไมราย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้
เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบวลาหกวรรคที่ ๑
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วลาหกสูตรที่ ๑ ๒. วลาหกสูตรที่ ๒ ๓. กุมภสูตร
๔. อุทกรหทสูตร ๖. อัมพสูตร ๗. มูสิกาสูตร ๘. พลิพัททสูตร
๙. รุกขสูตร ๑๐. อาสีวิสสูตร ฯ
--------เกสีวรรคที่ ๒
เกสีสูตร
[๑๑๑] ครั้งนั้นแล สารถีผูฝกมาชื่อเกสี เขาไปเฝาพระผูม พี ระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรเกสี ทานอันใครๆ ก็รูกันดีแลววาเปนสารถี
ผูฝกมา ก็ทานฝกหัดมาที่ควรฝกอยางไร สารถีผูฝกมาชื่อเกสีกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคฝกหัดมาที่ควรฝกดวยวิธีละมอมบาง รุนแรงบาง
ทั้งละมอมทั้งรุนแรงบาง ฯ
พ. ดูกรเกสี ถามาที่ควรฝกของทานไมเขาถึงการฝกหัดดวยวิธีละมอม

ดวยวิธีรุนแรง ดวยวิธีทั้งละมอมทั้งรุนแรง ทานจะทําอยางไรกะมัน ฯ
เก. ขาแตพระองคผูเจริญ ถามาที่ควรฝกของขาพระองค ไมเขาถึงการ
ฝกหัดดวยวิธลี ะมอม ดวยวิธรี ุนแรง ดวยวิธีทั้งละมอมทั้งรุนแรง ก็ฆามันเสียเลย
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวาโทษมิใชคณ
ุ อยาไดมีแกสกุลอาจารยของเราเลย
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูม ีพระภาคเปนสารถีฝกบุรุษชั้นเยี่ยม ก็พระผูม ีพระภาค
ทรงฝกบุรุษที่ควรฝกอยางไร ฯ
พ. ดูกรเกสี เราแล ยอมฝกบุรุษที่ควรฝกดวยวิธีละมอมบาง รุนแรงบาง
ทั้งละมอมทั้งรุนแรงบาง ดูกรเกสี ในวิธีทั้ง ๓ นั้น การฝกดังตอไปนี้ เปนวิธี
ละมอม คือ กายสุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงกายสุจริตเปนดังนี้ วจีสุจริตเปนดังนี้
วิบากแหงวจีสุจริตเปนดังนี้ มโนสุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงมโนสุจริตเปนดังนี้
เทวดาเปนดังนี้ มนุษยเปนดังนี้ การฝกดังตอไปนี้เปนวิธีรนุ แรง คือกายทุจริต
เปนดังนี้ วิบากแหงกายทุจริตเปนดังนี้ วจีทุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงวจีทุจริต
เปนดังนี้ มโนทุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงมโนทุจริตเปนดังนี้ นรกเปนดังนี้ กําเนิดสัตว
ดิรัจฉานเปนดังนี้ ปตติวิสัยเปนดังนี้ การฝกดังตอไปนี้ เปนวิธีทั้งละมอมทั้ง
รุนแรง คือ กายสุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงกายสุจริตเปนดังนี้ กายทุจริตเปนดังนี้
วิบากแหงกายทุจริตเปนดังนี้ วจีสุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงวจีสุจริตเปนดังนี้
วจีทุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงวจีทุจริตเปนดังนี้ มโนสุจริตเปนดังนี้ วิบากแหง
มโนสุจริตเปนดังนี้ มโนทุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงมโนทุจริตเปนดังนี้ เทวดา
เปนดังนี้ มนุษยเปนดังนี้ นรกเปนดังนี้ กําเนิดสัตวดิรัจฉานเปนดังนี้ ปตติวิสัย
เปนดังนี้ ฯ
เก. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุรุษที่ควรฝกของพระองคไมเขาถึงการฝก
ดวยวิธีละมอม ดวยวิธีรุนแรง ดวยวิธีทั้งละมอมทั้งรุนแรง พระผูมีพระภาค
จะทําอยางไรกะเขา ฯ
พ. ดูกรเกสี ถาบุรุษที่ควรฝกของเราไมเขาถึงการฝกดวยวิธีละมอม
ดวยวิธีรุนแรง ดวยวิธีทั้งละมอมทั้งรุนแรง เราก็ฆาเขาเสียเลย ฯ
เก. ขาแตพระองคผูเจริญ ปาณาติบาตไมสมควรแกพระผูมีพระภาคเลย
ก็เมื่อเปนเชนนั้น ไฉนพระผูม ีพระภาคจึงตรัสอยางนี้วา ฆาเขาเสีย ฯ
พ. จริง เกสี ปาณาติบาตไมสมควรแกตถาคต ก็แตวาบุรุษที่ควร
ฝกใด ยอมไมเขาถึงการฝกดวยวิธีละมอม ดวยวิธีรุนแรง ดวยวิธีทั้งละมอม
ทั้งรุนแรง ตถาคตไมสําคัญบุรุษที่ควรฝกนั้นวา ควรวากลาว ควรสั่งสอน แม
พรหมจารีผูเปนวิญูชนก็ยอมไมสําคัญวา ควรวากลาว ควรสั่งสอน ดูกรเกสี
ขอที่ตถาคต ไมสําคัญบุรุษที่ควรฝกวา ควรวากลาว ควรสั่งสอน แมสพรหมจารี
ผูเปนวิญูชนทั้งหลายก็ไมสําคัญวา ควรวากลาว ควรสั่งสอน นี้เปนการฆาอยางดี

ในวินัยของพระอริยะ ฯ
เก. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่พระตถาคตไมสําคัญบุรุษที่ควรฝกวา ควร
วากลาว ควรสั่งสอน แมสพรหมจารีผูวิญูชนก็ไมสําคัญวา ควรวากลาว
ควรสั่งสอน นั้นเปนการฆาอยางดีแนนอน ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผเู จริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
พระผูมีพระภาค ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของ
ที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยหวังวา
คนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค
กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมพี ระภาคโปรดทรงจํา
ขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวติ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑
ชวสูตร
[๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาประกอบ
ดวยองค ๔ ประการ ยอมเปนมาควรแกพระราชา เปนมาตน ยอมถึงการนับวา
เปนราชพาหนะ องค ๔ ประการเปนไฉน คือ ซื่อตรงประการ ๑ วองไวประการ ๑
อดทนประการ ๑ สงบเสงี่ยมประการ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ
ของพระราชาประกอบดวยองค ๔ ประการนี้แล ยอมเปนมาควรแกพระราชา
เปนมาตน ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรแกทักษิณา
ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ฉันนั้นเหมือนกันแล
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ซื่อตรงประการ ๑ วองไวประการ ๑ อดทน
ประการ ๑ สงบเสงี่ยมประการ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม
๔ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรแกทักษิณา ควร
ทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ฯ
จบสูตรที่ ๒
ปโตทสูตร
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ ๔ จําพวกนี้มีปรากฏ
อยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ พอเห็น
เงาปะฏักเขาก็ยอมสลด ถึงความสังเวชวา วันนี้นายสารถีผูฝก มาจักใหเราทําเหตุ
อะไรหนอ เราจักตอบแทนแกเขาอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนย
ตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี นี้เปนมาอาชาไนยตัวเจริญที่ ๑ มี
ปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เห็นเงาปะฏักแลว

ยอมไมสลด ไมถึงความสังเวชเลยทีเดียว แตเมื่อถูกแทงดวยปะฏักที่ขุมขน
จึงสลด ถึงความสังเวชวา วันนี้นายสารถีผูฝก มาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอ
เราจักตอบแทนแกเขาอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัว
ในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี นี้เปนมาอาชาไนยตัวเจริญที่ ๒ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เห็นเงาปะฏัก
แลวยอมไมสลด ไมถึงความสังเวช แมถูกแทงดวยปะฏักทีข่ มุ ขนก็ไมสลด
ไมถึงความสังเวช แตเมื่อถูกแทงดวยปะฏักถึงผิวหนังจึงสลด ถึงความสังเวชวา
วันนี้นายสารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอ เราจักตอบแทนแกเขาอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี นี้เปนมา
อาชาไนยตัวเจริญที่ ๓ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เห็นเงาปะฏัก
ก็ไมสลด ไมถงึ ความสังเวช แมถูกแทงดวยปะฏักที่ขุมขนก็ไมสลด ไมถึง
ความสังเวช แมถูกแทงดวยปะฏักถึงผิวหนังก็ไมสลด ไมถึงความสังเวช แตเมื่อ
ถูกแทงดวยปะฏักถึงกระดูก จึงสังเวช ถึงความสลดวา วันนีน้ ายสารถีผูฝกมาจัก
ใหเราทําเหตุอะไรหนอ เราจักตอบแทนแกเขาอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย มา
อาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี นี้เปนมาอาชาไนยตัวเจริญ
ที่ ๔ มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ ๔ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในโลก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเ จริญ ๔ จําพวก มีปรากฏอยูในโลก
ฉันนั้นเหมือนกัน ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุรุษอาชาไนยผูเ จริญบางคนในโลกนี้
ไดฟงวา ในบานหรือในนิคมโนนมีหญิงหรือชายถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยา
เขายอมสลด ถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้น เปนผูสลดแลว เริ่มตั้งความเพียรไว
โดยแยบคาย มีใจเด็ดเดี่ยว ยอมกระทําใหแจงซึ่งปรมสัจจะดวยนามกาย และ
เห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา มาอาชาไนยตัวเจริญพอเห็นเงาปะฏักยอมสลด
ถึงความสังเวช แมฉันใด เรากลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญนี้เปรียบฉันนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี
นี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเ จริญที่ ๑ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง บุรุษอาชาไนยผูเ จริญบางคนในโลกนี้ ไมไดฟงวา
ในบานหรือในนิคมโนน มีหญิงหรือชายถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยา แตเขา
เห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยาเอง เขาจึงสลด ถึงความสังเวช
เพราะเหตุนั้น เปนผูสลดแลว เริ่มตั้งความเพียรไวโดยแยบคาย มีใจเด็ดเดีย่ ว
ยอมกระทําใหแจงซึ่งปรมสัจจะดวยนามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา
มาอาชาไนยตัวเจริญถูกแทงดวยปะฏักทีข่ ุมขนยอมสลด ถึงความสังเวช แมฉันใด

เรากลาวบุรุษอาชาไนยผูเ จริญนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนย
ผูเจริญบางคนในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี นี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเจริญที่ ๒
มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง บุรุษอาชาไนยผูเ จริญบางคนในโลกนี้ ไมไดฟงวา
ในบานหรือในนิคมโนน มีหญิงหรือชายถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยา และไมได
เห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยาเอง แตญาติหรือสาโลหิตของเขา
ถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยา เขาจึงสลด ถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้น เปนผู
สลดแลว เริ่มตั้งความเพียรไวโดยแยบคาย มีใจเด็ดเดี่ยว ยอมกระทําใหแจง
ซึ่งปรมสัจจะดวยนามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา มาอาชาไนยตัว
เจริญถูกแทงผิวหนังจึงสลด ถึงความสังเวช แมฉันใด เรากลาวบุรุษอาชาไนย
ผูเจริญนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเ จริญบางคนในโลกนี้
แมเห็นปานนี้ก็มี นี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเ จริญที่ ๓ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง บุรุษอาชาไนยผูเ จริญบางคนในโลกนี้ ไมไดฟงวา
ในบานหรือในนิคมโนน มีหญิงหรือชายถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยา และไมได
เห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยาเอง ทั้งญาติหรือสาโลหิตของเขา
ก็ไมถึงทุกข หรือทํากาลกิริยา แตเขาเองทีเดียว อันทุกขเวทนาเปนไปทางสรีระ
กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ แทบจะนําชีวิตไปเสีย ถูกตองแลว
เขาจึงสลด ถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้น เปนผูสลดแลวเริ่มตั้งความเพียรไวโดย
แยบคาย มีใจเด็ดเดีย่ ว ยอมกระทําใหแจงซึ่งปรมสัจจะดวยนามกาย และเห็นแจง
แทงตลอดดวยปญญา มาอาชาไนยตัวเจริญถูกแทงดวยปะฏักถึงกระดูก จึงสลด
ถึงความสังเวช แมฉันใด เรากลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญนี้เปรียบฉันนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี
นี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเ จริญที่ ๔ มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษ
อาชาไนยผูเ จริญ ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
นาคสูตร
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา ประกอบดวย
องค ๔ ยอมเปนชางควรแกพระราชา เปนชางตน ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะ
องค ๔ เปนไฉน คือ ชางตัวประเสริฐของพระราชา ในโลกนี้ เปนสัตว
สําเหนียก ๑ กําจัดได ๑ อดทน ๑ ไปไดเร็ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชาง
ตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตวสําเหนียกอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชาง
ตัวประเสริฐของพระราชา ในโลกนี้ ยอมเอาใจใสมนสิการถึงเหตุการณที่นาย*ควาญชางจะใหกระทํา ที่ตนเคยทําก็ตาม ไมเคยทําก็ตาม ประมวลเหตุการณ

ทั้งหมดไวดวยใจ คอยเงี่ยโสตสดับอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐ
ของพระราชา เปนสัตวสําเหนียกอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชา เปนสัตวกําจัดได
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา ในโลกนี้ เขาสูสงคราม
แลว ยอมกําจัดชางบาง พลชางบาง มาบาง พลมาบาง รถบาง พลรถบาง
พลเดินเทาบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตว
กําจัดไดอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตวอดทนอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา ในโลกนี้ เขาสูสงครามแลว
เปนสัตวอดทนตอการประหารดวยหอก ตอการประหารดวยดาบ ตอการประหาร
ดวยหลาว ตอเสียงระเบ็งเซ็งแซแหงกลอง บัณเฑาะวและสังข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ชางตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตวอดทนอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชา เปนสัตวไปไดเร็ว
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชาในโลกนี้ นายควาญชาง
จะใชไปสูทิศใด ตนจะเคยไปหรือไมเคยไปก็ตาม ยอมเปนสัตวไปสูทิศนั้น
เร็วพลันทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา เปนสัตว
ไปไดเร็วอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา ประกอบ
ดวยองค ๔ นี้แล ยอมเปนสัตวควรแกพระราชา เปนชางตน ถึงการนับวาเปน
ราชพาหนะ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนั้น
เหมือนกันแล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแก
ทักษิณา เปนผูค วรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
สําเหนียก ๑ กําจัดได ๑ อดทน ๑ ไปได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผู
สําเหนียกอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จดจํา กระทําธรรมวินัยนี้อันพระตถาคต
ประกาศแลว ทรงแสดงอยู ไวในใจ ประมวลธรรมวินัยทั้งปวงไวดวยใจ
เงี่ยโสตลงสดับธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสําเหนียกอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูกําจัดไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมอดกลั้น ยอมละ ยอมบรรเทา ซึ่งกามวิตกอันบังเกิดขึ้นแลว กระทําใหพินาศ
ใหถึงความไมมี ยอมอดกลั้น ยอมละ ยอมบรรเทา ซึ่งพยาบาทวิตก อัน
บังเกิดขึ้นแลว กระทําใหพินาศ ใหถึงความไมมี ยอมอดกลัน้ ยอมละ ยอม
บรรเทาซึ่งวิหิงสาวิตก อันบังเกิดขึ้นแลว กระทําใหพินาศ ใหถึงความไมมี
ยอมอดกลั้น ยอมละ ยอมบรรเทา ซึ่งธรรมอันเปนบาปอกุศล อันบังเกิดขึ้นแลว

กระทําใหพินาศ ใหถึงความไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูกําจัดได
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูอดทนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูอดทนตอความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย สัมผัสแหง
เหลือบยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เปนผูมีปรกติอดทนตอคํากลาว
อันหยาบคาย รายกาจ ที่บังเกิดขึ้นแลว ตอทุกขเวทนาเปนไปทางสรีระ กลาแข็ง
เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ แทบจะนําชีวิตไปเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเปนผูอดทนอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูไปไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทิศใด
ที่ตนไมเคยไป โดยกาลนานนี้ คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืน
อุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับ นิพพาน เปนผู
ไปสูทิศนั้นไดเร็ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไปไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูค วรของ
ตอนรับ เปนผูควรแกทักษิณา เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งไปกวา ฯ
จบสูตรที่ ๔
ฐานสูตร
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ มีเหตุเพื่อทําสิ่งที่ไมพอใจ และเหตุนั้นเมื่อทําเขา ยอมเปนไปเพื่อความ
ฉิบหาย ๑ มีเหตุเพื่อทําสิ่งที่ไมพอใจ และเหตุนั้นเมื่อทําเขา ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชน ๑ มีเหตุเพื่อทําสิ่งที่พอใจ และเหตุนั้นเมื่อทําเขา ยอมเปนไปเพื่อ
ความฉิบหาย ๑ มีเหตุเพื่อทําสิ่งที่พอใจ และเหตุนั้นเมื่อทําเขา ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเหตุ ๔ ประการนั้น เหตุเพื่อทําสิ่งที่ไมพอใจ
และเหตุนั้นเมือ่ ทําเขายอมเปนไปเพื่อความฉิบหายนี้ บัณฑิตยอมสําคัญวาไมควร
ทําโดยสวนทั้งสองทีเดียว คือ บัณฑิตยอมสําคัญวา ไมควรทําแมโดยเหตุเพื่อทํา
สิ่งที่ไมพอใจ ยอมสําคัญวา ไมควรทําแมโดยเหตุที่เมื่อทําเขายอมเปนไปเพื่อความ
ฉิบหาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุนี้ บัณฑิตยอมสําคัญวาไมควรทําโดยสวน
ทั้งสองทีเดียว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเหตุเพื่อทําสิ่งที่ไมพอใจ และเหตุนั้นเมื่อทําเขา
ยอมเปนไปเพื่อประโยชน พึงทราบคนพาลและบัณฑิตได ในเพราะกําลังของบุรุษ
ในเพราะความเพียรของบุรุษ ในเพราะความบากบั่นของบุรุษ คนพาลยอมไม
สําเหนียกดังนีว้ า เหตุนี้เพื่อทําสิ่งที่ไมพอใจก็จริง ถึงอยางนั้น เหตุนี้เมื่อทําเขา
ยอมเปนไปเพื่อประโยชน ดังนี้ เขายอมไมกระทําเหตุนั้น เหตุนั้นอันเขาไม

กระทําอยู ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย สวนบัณฑิตยอมสําเหนียกดังนี้วา เหตุนี้
เพื่อทําสิ่งที่ไมพอใจก็จริง ถึงอยางนั้น เหตุนี้ เมื่อทําเขายอมเปนไปเพื่อประโยชน
ดังนี้ เขายอมกระทําเหตุนั้น เหตุนั้นอันเขากระทําอยู ยอมเปนไปเพื่อประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมในเหตุเพื่อทําสิ่งที่พอใจ และเหตุนั้นเมื่อทํา
เขายอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย พึงทราบคนพาลและบัณฑิต ในเพราะกําลังของ
บุรุษ ในเพราะความเพียรของบุรุษ ในเพราะความบากบั่นของบุรุษ คนพาล
ยอมไมสําเหนียกดังนี้วา เหตุนี้เพื่อทําสิ่งที่พอใจก็จริง ถึงอยางนั้น เหตุนี้เมื่อ
ทําเขายอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย ดังนี้ เขายอมกระทําเหตุนั้น เหตุนั้นอันเขา
กระทําอยู ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย สวนบัณฑิตยอมสําเหนียกดังนี้วา เหตุนี้
เพื่อทําสิ่งที่พอใจก็จริง ถึงอยางนั้น เหตุนี้เมื่อทําเขา ยอมเปนไปเพื่อความ
ฉิบหาย ดังนี้ เขายอมไมกระทําเหตุนั้น เหตุนั้นอันเขาไมกระทําอยู ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อทําสิ่งที่พอใจ และเหตุนั้นเมื่อทําเขา ยอม
เปนไปเพื่อประโยชน บัณฑิตยอมสําคัญวา ควรทําโดยสวนทั้ง ๒ ทีเดียว คือ ยอม
สําคัญวา ควรทําโดยเหตุเพื่อทําสิ่งที่พอใจ และโดยเหตุที่เมือ่ ทําเขา ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชน เหตุนี้ บัณฑิตยอมสําคัญวา ควรทําโดยสวนทั้ง ๒ ทีเดียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๔ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
อัปปมาทสูตร
[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ควรทําความไมประมาทโดยฐานะ ๔ ประการ
๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงละกายทุจริต จงเจริญ
กายสุจริต และอยาประมาทในการละกายทุจริตและการเจริญกายสุจริตนั้น จงละ
วจีทุจริต จงเจริญวจีสุจริต และอยาประมาทในการละวจีทุจริตและการเจริญ
วจีสุจริตนั้น จงละมโนทุจริต จงเจริญมโนสุจริต และอยาประมาทในการละ
มโนทุจริตและการเจริญมโนสุจริตนั้น จงละมิจฉาทิฐิ จงเจริญสัมมาทิฐิ และอยา
ประมาทในการละมิจฉาทิฐิและการเจริญสัมมาทิฐินั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาล
ใดแล ภิกษุละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ละมโน
ทุจริต เจริญมโนสุจริต ละมิจฉาทิฐิ เจริญสัมมาทิฐิไดแลว ในกาลนั้น เธอยอม
ไมกลัวตอความตาย อันจะมีในภายหนา ฯ
จบสูตรที่ ๖
อารักขสูตร
[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงกระทําความไมประมาท คือ มีสติ
เครื่องรักษาใจโดยสมควรแกตน ในฐานะ ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน คือ

ภิกษุพึงกระทําความไมประมาท คือ มีสติเครื่องรักษาใจโดยสมควรแกตนวา
จิตของเราอยากําหนัดในธรรมเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ๑ จิตของเราอยาขัดเคือง
ในธรรมเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง ๑ จิตของเราอยาหลงในธรรมเปนที่ตั้งแหง
ความหลง ๑ จิตของเราอยามัวเมาในธรรมเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา ๑ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ในกาลใดแล จิตของภิกษุไมกําหนัดในธรรมเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
เพราะปราศจากความกําหนัด จิตของภิกษุไมขัดเคืองในธรรมเปนที่ตั้งแหงความ
ขัดเคือง เพราะปราศจากความขัดเคือง จิตของภิกษุไมหลงในธรรมเปนที่ตั้ง
แหงความหลง เพราะปราศจากความหลง จิตของภิกษุไมมัวเมาในธรรมเปนที่ตั้ง
แหงความมัวเมา เพราะปราศจากความมัวเมา ในกาลนั้น เธอยอมไมหวาดเสียว
ไมหวั่น ไมไหว ไมถึงความสะดุง และยอมไมไปแมเพราะเหตุแหงถอยคํา
ของสมณะ ฯ
จบสูตรที่ ๗
สังเวชนียสูตร
[๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่ควรเห็น ควรใหเกิดความสังเวช
แหงกุลบุตรผูมีศรัทธา ๔ แหงนี้ ๔ แหงเปนไฉน คือ สถานที่ควรเห็น ควร
ใหเกิดความสังเวชแหงกุลบุตรผูมีศรัทธาวา พระตถาคตประสูติ ณ ที่นี้ ๑ พระ*ตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ที่นี้ ๑ พระตถาคตทรงประกาศธรรมจักร
อันยอดเยี่ยม ณ ที่นี้ ๑ พระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ณ ที่นี้ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่ควรเห็น ควรใหเกิดความสังเวชแหงกุลบุตร
ผูมีศรัทธา ๔ แหงนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
ภยสูตรที่ ๑
[๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ
ชาติภัย ๑ ชราภัย ๑ พยาธิภัย ๑ มรณภัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภัย ๔ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
ภยสูตรที่ ๒
[๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ อัคคีภัย ๑ อุทกภัย ๑ ราชภัย ๑ โจรภัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภัย ๔ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเกสีวรรคที่ ๒
---------

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เกสีสูตร ๒. ชวสูตร ๓. ปโตทสูตร ๔. นาคสูตร ๕. ฐานสูตร
๖. อัปปมาทสูตร ๗. อารักขสูตร ๘. สังเวชนียสูตร ๙. ภยสูตรที่ ๑
๑๐. ภยสูตรที่ ๒ ฯ
---------ภยวรรคที่ ๓
ภยสูตรที่ ๑
[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ
อัตตานุวาทภัย ภัยเกิดแตการติเตียนตนเอง ๑ ปรานุวาทภัย ภัยเกิดแตผูอื่น
ติเตียน ๑ ทัณฑภัย ภัยเกิดแตอาญา ๑ ทุคติภัย ภัยเกิดแตทุคติ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อัตตานุวาทภัย เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ก็เราแล พึงประพฤติทุจริตดวยกาย พึงประพฤติทุจริต
ดวยวาจา พึงประพฤติทุจริตดวยใจ ไฉนตัวเราจะไมพึงติเตียนเราโดยศีลไดเลา
ดังนี้ เขากลัวตอภัยเกิดแตการติเตียนตัวเอง จึงละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต
ละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริต ละมโนทุจริต บําเพ็ญมโนสุจริต ยอมรักษาตน
ใหบริสุทธิ์ นี้เรียกวาอัตตานุวาทภัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปรานุวาทภัยเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ก็เราแล พึงประพฤติทุจริตดวยกาย
พึงประพฤติทุจริตดวยวาจา พึงประพฤติทุจริตดวยใจ ไฉนคนอื่นจะไมพึงติเตียน
เราโดยศีลไดเลา ดังนี้ เขากลัวตอภัยเกิดแตคนอื่นติเตียน จึงละกายทุจริต
บําเพ็ญกายสุจริต ละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริต ละมโนทุจริต บําเพ็ญ
มโนสุจริต ยอมรักษาตนใหบริสุทธิ์ นี้เรียกวาปรานุวาทภัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทัณฑภัยเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เห็นเจานายจับโจรผูป ระพฤติชั่วชามาลงกรรมกรณตางๆ คือโบยดวย
แสบาง เฆี่ยนดวยหวายบาง ตีดวยตะบองสั้นบาง ตัดมือบาง ตัดเทาบาง ตัด
ทั้งมือทั้งเทาบาง ตัดหูบาง ตัดจมูกบาง ตัดทั้งหูทั้งจมูกบาง ลงกรรมกรณ
วิธีหมอเคี่ยวน้าํ สมบาง ลงกรรมกรณวิธีขอดสังขบาง ลงกรรมกรณวิธีปากราหูบาง
ลงกรรมกรณวิธีมาลัยไฟบาง ลงกรรมกรณวิธีคบมือบาง ลงกรรมกรณวิธีริ้วสาย
บาง ลงกรรมกรณวิธีนุงเปลือกไมบาง ลงกรรมกรณวิธียืนกวางบาง ลงกรรมกรณ
วิธีเหยื่อเกีย่ วเบ็ดบาง ลงกรรมกรณวิธีเหรียญกษาปณบาง ลงกรรมกรณวิธีแปรง
แสบบาง ลงกรรมกรณวิธีถางเวียนบาง ลงกรรมกรณวิธีตั่งฟางบาง ราดดวยน้ํามัน
กําลังเดือดบาง ใหสุนัขกัดบาง ใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปนบาง ตัดศีรษะดวย
ดาบบาง บุคคลนั้นจึงมีความปริวิตกอยางนี้วา เจานายจับโจรผูประพฤติชั่วชา

มาลงกรรมกรณตางๆ คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ตัดศีรษะดวยดาบบาง เพราะ
เหตุแหงกรรมอันลามกเห็นปานใด ถาเราจะพึงทํากรรมอันลามกเห็นปานนั้นบาง
เจานายจะพึงจับเราไปลงกรรมกรณตางๆ เห็นปานนั้น คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ
ตัดศีรษะดวยดาบบาง เขากลัวตอภัยคืออาญา ไมกลาฉกชิงทรัพยของผูอื่น
นี้เรียกวาทัณฑภัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุคติภัยเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากของกายทุจริต ในภายหนา ชั่วราย
วิบากของวจีทุจริตในภายหนา ชั่วราย วิบากของมโนทุจริตในภายหนา ชั่วราย
ก็เราแล พึงประพฤติทุจริตดวยกาย พึงประพฤติทุจริตดวยวาจา พึงประพฤติทุจริต
ดวยใจ ขอนั้นอะไรเลา เมื่อกายแตกตายไป เราจะพึงเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เขากลัวตอทุคติภัย ยอมละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต ยอม
ละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริต ยอมละมโนทุจริต บําเพ็ญมโนสุจริต ยอมบริหาร
ตนใหหมดจดได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาทุคติภัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย
๔ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
ภยสูตรที่ ๒
[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ คนผูลงน้ําจะพึงหวังได
๔ ประการเปนไฉน คือ ภัยคือคลื่น ๑ ภัยคือจรเข ๑ ภัยคือน้ําวน ๑ ภัย
คือปลาฉลาม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้แล คนผูล งน้ําพึงหวังได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ ประการนี้ กุลบุตรบางคนในโลกนี้ ผูออกบวชเปน
บรรพชิตดวยศรัทธา ในธรรมวินัยนี้พึงหวังได ฉันนั้นเหมือนกันแล ๔ ประการ
เปนไฉน คือ ภัยคือคลื่น ๑ ภัยคือจรเข ๑ ภัยคือน้ําวน ๑ ภัยคือปลาฉลาม ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภัยคือคลืน่ เปนไฉน กุลบุตรบางคนในโลกนี้ ออกบวชเปน
บรรพชิตดวยศรัทธา ดวยคิดวา เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงํา ชื่อวาตกอยูในกองทุกข มีทกุ ขเปนเบื้องหนา
แมไฉนการกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ เธอบวชอยางนั้นแลว
เพื่อนสพรหมจารีตักเตือน สั่งสอนวา ทานพึงกาวไปอยางนี้ พึงถอยกลับอยางนี้
พึงแลดูอยางนี้ พึงเหลียวดูอยางนี้ พึงคูเขาอยางนี้ พึงเหยียดออกอยางนี้
พึงทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรอยางนี้ เธอยอมคิดอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถ
มีแตจะตักเตือนสั่งสอนผูอื่น ก็ภิกษุเหลานี้คราวลูกคราวหลานของเรา สําคัญเราวา
ควรตักเตือนสั่งสอน เธอโกรธเคืองแคนใจ บอกคืนสิกขาลาเพศ ภิกษุนี้เรียกวา
เปนผูกลัวตอภัยคือคลื่น บอกคืนสิกขาลาเพศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาภัยคือคลื่นนี้
เปนชื่อแหงความโกรธและความแคนใจ นี้เรียกวาภัยคือคลื่น ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภัยคือจรเขเปนไฉน กุลบุตรบางคนในโลกนี้
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ดวยคิดวา เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงํา ชื่อวาตกอยูในกองทุกข มีทุกข
เปนเบื้องหนา แมไฉน การกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ
เธอบวชอยางนั้นแลว เพื่อนสพรหมจารีตักเตือนสั่งสอนวา สิ่งนี้เธอควรเคีย้ ว
สิ่งนี้ไมควรเคี้ยว สิ่งนี้ควรบริโภค สิ่งนี้ไมควรบริโภค สิ่งนี้ควรลิ้ม สิ่งนี้
ไมควรลิ้ม สิ่งนี้ควรดื่ม สิ่งนี้ไมควรดื่ม ของเปนกัปปยะเธอควรเคี้ยว ของเปน
อกัปปยะเธอไมควรเคี้ยว ของเปนกัปปยะเธอควรบริโภค ของเปนอกัปปยะเธอ
ไมควรบริโภค ของเปนกัปปยะเธอควรลิม้ ของเปนอกัปปยะเธอไมควรลิ้ม
ของเปนกัปปยะเธอควรดืม่ ของเปนอกัปปยะเธอไมควรดื่ม เธอควรเคี้ยวในกาล
เธอไมควรเคีย้ วในวิกาล เธอควรบริโภคในกาล เธอไมควรบริโภคในวิกาล เธอ
ควรลิ้มในกาล เธอไมควรลิม้ ในวิกาล เธอควรดื่มในกาล เธอไมควรดื่มในวิกาล
เธอยอมคิดอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถ ปรารถนาสิ่งใดก็เคี้ยวสิ่งนั้น ไม
ปรารถนาสิ่งใดก็ไมเคีย้ วสิ่งนัน้ ปรารถนาสิ่งใดก็บริโภคสิ่งนั้น ไมปรารถนา
สิ่งใดก็ไมบริโภคสิ่งนั้น ปรารถนาสิ่งใดก็ลิ้มสิ่งนั้น ไมปรารถนาสิ่งใดก็ไมลมิ้
สิ่งนั้น ปรารถนาสิ่งใดก็ดื่มสิง่ นั้น ไมปรารถนาสิ่งใดก็ไมดมื่ สิ่งนั้น ยอมเคีย้ ว
สิ่งที่เปนกัปปยะบาง สิ่งที่เปนอกัปปยะบาง ยอมบริโภคสิ่งที่เปนกัปปยะบาง
สิ่งที่ไมเปนอกัปปยะบาง ยอมลิ้มสิ่งที่เปนกัปปยะบาง สิ่งที่เปนอกัปปยะบาง
ยอมดื่มสิ่งทีเ่ ปนกัปปยะบาง สิ่งที่เปนอกัปปยะบาง ยอมเคีย้ วในกาลบาง ใน
วิกาลบาง ยอมบริโภคในกาลบาง ในวิกาลบาง ยอมลิ้มในกาลบาง ในวิกาลบาง
ยอมดื่มในกาลบาง ในวิกาลบาง คฤหบดีผูมีศรัทธายอมถวายของควรเคี้ยว หรือ
ของควรบริโภคแมใด อันประณีต ในกลางวัน ในเวลาวิกาลแกเราทั้งหลาย
ภิกษุเหลานี้ ยอมกระทําเสมือนหนึ่งปดปากแมในของเหลานัน้ เธอโกรธเคือง
แคนใจ บอกคืนสิกขาลาเพศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาภัยคือจรเขนี้แล เปนชื่อ
แหงความเปนผูเห็นแกทอง นีเ้ รียกวาภัยคือจรเข ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภัยคือน้ําวนเปนไฉน กุลบุตรบางคนในโลกนี้
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ดวยคิดวา เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงํา ชื่อวาตกอยูในกองทุกข มีทุกข
เปนเบื้องหนา แมไฉน การกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ
เธอบวชแลวอยางนี้ เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบาน
หรือนิคม ไมรักษากาย วาจา ใจ ไมตั้งสติ ไมสํารวมอินทรีย เธอเห็นคฤหบดี
ในบานหรือนิคมนั้น เพรียบพรอมบําเรอตนอยูดวยกามคุณ ๕ เธอคิดอยางนี้วา
เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถเพรียบพรอม บําเรอตนอยูดวยกามคุณ ๕ ก็โภคสมบัติ

ในสกุลของเรามีพรอม เราอาจเพื่อจะบริโภคโภคะทั้งหลายและทําบุญได ถา
กระไรเราพึงบอกคืนสิกขาลาเพศ แลวบริโภคโภคะทั้งหลายและทําบุญเถิด เธอ
ยอมบอกคืนสิกขาลาเพศ ภิกษุนี้เรียกวา กลัวตอภัยคือน้ําวน บอกคืนสิกขา
ลาเพศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาภัยคือน้ําวนนี้ เปนชื่อของกามคุณ ๕ นี้เรียกวา
ภัยคือน้ําวน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภัยคือปลาฉลามเปนไฉน กุลบุตรบางคนในโลกนี้
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ดวยคิดวา เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงํา ชื่อวาตกอยูในกองทุกข มีทุกข
เปนเบื้องหนา แมไฉน การกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ
เธอบวชแลวอยางนี้ เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบาน
หรือนิคม ไมรักษากาย วาจา ใจ ไมตั้งสติ ไมสํารวมอินทรีย เธอเห็นมาตุคาม
ในบานหรือนิคมนั้น นุงไมเรียบรอย หรือหมไมเรียบรอย ราคะยอมรบกวนจิต
ของเธอ เพราะเห็นมาตุคามนุงไมเรียบรอย หรือหมไมเรียบรอย เธอมีจิต
อันราคะรบกวน ยอมบอกคืนสิกขาลาเพศ ภิกษุนี้เรียกวา กลัวตอภัย
คือปลาฉลาม บอกคืนสิกขาลาเพศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา ภัยคือปลาฉลามนี้
เปนชื่อของมาตุคาม นี้เรียกวา ภัยคือปลาฉลาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔
ประการนี้แล กุลบุตรบางคนในโลกนี้ ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ใน
ธรรมวินัยนี้ จะพึงหวังได ฯ
จบสูตรที่ ๒
ฌานสูตรที่ ๑
[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บุคคลนั้น
พอใจ ชอบใจปฐมฌานนั้น และถึงความปลืม้ ใจดวยปฐมฌานนั้น ตั้งอยูใน
ปฐมฌานนั้น นอมใจไปในปฐมฌานนั้น อยูจนคุนดวยปฐมฌานนั้น ไมเสื่อม
เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาพรหมกายิกา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กัปหนึ่งเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาพรหมกายิกา ปุถุชนดํารงอยู
ในชั้นพรหมกายิกานั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลา
นั้นใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวก
ของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชั้นพรหมนั้นตราบเทาสิ้นอายุ ยังประมาณอายุ
ของเทวดาเหลานั้นทั้งหมดใหสิ้นไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับ
ปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อคติ อุบัติมีอยู ฯ

อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใส
แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวติ ก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจาร
สงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจทุติยฌานนั้น
และถึงความปลื้มใจดวยทุติยฌานนั้น ตั้งอยูในทุติยฌานนั้น นอมใจไปใน
ทุติยฌานนั้น อยูจนคุนดวยทุติยฌานนั้น ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ ยอมเขา
ถึงความเปนสหายของเทวดาพวกอาภัสสระ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเปน
ประมาณอายุของเทวดาเหลาอาภัสสระ ปุถุชนดํารงอยูในชัน้ อาภัสสระ ตราบเทา
ตลอดอายุ ยังประมาณอายุทงั้ หมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึง
นรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารง
อยูในชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดา
เหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปน
ความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ
คือในเมื่อคติ อุบัติมีอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีอเุ บกขา มีสติสัมปชัญญะ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูม ีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บุคคลนั้นพอใจ
ชอบใจตติยฌานนั้น และถึงความปลื้มใจดวยตติยฌานนั้น ตั้งอยูในตติยฌานนั้น
นอมใจไปในตติยฌานนั้น อยูจ นคุนดวยตติยฌานนั้น ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุภกิณหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ กัป
เปนประมาณอายุของเทวดาเหลาสุภกิณหะ ปุถุชนดํารงอยูในชั้นสุภกิณหะนัน้
ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอม
เขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมีพระภาค
ดํารงอยูในชั้นสุภกิณหะนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดา
เหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล
เปนความพิเศษ ผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมได
สดับ คือ ในเมื่อคติ อุบัติมีอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมี
สุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุ
ใหสติบริสุทธิ์อยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจจตุตถฌานนั้น และถึงความปลื้มใจ
ดวยจตุตถฌานนั้น ตั้งอยูในจตุตถฌานนั้น นอมใจไปในจตุตถฌานนั้น อยูจน
คุนดวยจตุตถฌานนั้น ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหาย
ของเทวดาเหลาเวหัปผละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๕๐๐ กัปเปนประมาณอายุของ
เทวดาเหลาเวหัปผละ ปุถุชนดํารงอยูในชั้นเวหัปผละนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยัง

ประมาณอายุทงั้ หมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิด
ดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชั้นเวหัป*ผละนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไป
แลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความพิเศษผิด
แผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อ
คติ อุบัติมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวก มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๓
ฌานสูตรที่ ๒
[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู รูป เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มีอยูในปฐมฌานนั้น บุคคลนั้นพิจารณา
เห็นธรรมเหลานั้นโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังหัวฝ
เปนดังลูกศร เปนของทนไดยาก เปนของเบียดเบียน เปนของไมเชื่อฟง เปน
ของตองทําลายไป เปนของวางเปลา เปนของไมใชตน บุคคลนั้นเมื่อตายไป
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุทธาวาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
อุบัตินี้แลไมทั่วไปดวยปุถุชน ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและ
ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณอันใด มีอยูในจตุตถฌานนั้น บุคคลนั้นยอม
พิจารณาเห็นธรรมเหลานั้น โดยความเปนของไมเทีย่ ง เปนทุกข เปน
ดังโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนของทนไดยาก เปนของเบียดเบียน
เปนของไมเชื่อฟง เปนของตองทําลายไป เปนของวางเปลา เปนของไมใชตน
บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุทธาวาส ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความอุบัตินี้แลไมทั่วไปดวยปุถุชน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔
จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๔
เมตตาสูตรที่ ๑
[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวย
เมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้อง
บน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน ดวยใจ

ประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี
ความเบียดเบียนอยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจเมตตาฌานและถึงความปลื้มใจดวย
เมตตาฌานนั้น ยับยั้งอยูในเมตตาฌานนั้น นอมใจไปในเมตตาฌานนั้น อยูจนคุน
ดวยเมตตาฌานนั้น ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของ
เทวดาเหลาพรหมกายิกา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัปหนึ่งเปนประมาณอายุของเทวดา
เหลาพรหมกายิกา ปุถุชนดํารงอยูในชั้นพรหมกายิกานั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยัง
ประมาณอายุทงั้ หมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิด
ดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชั้นพรหม
กายิกานั้นตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้น
ไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผก
แตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อคติ
อุบัติมีอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยกรุณาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทีส่ าม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้อง
ลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลกทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวย
กรุณาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียด
เบียนอยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจกรุณาฌานนั้น และถึงความปลื้มใจดวย
กรุณาฌานนั้น ยับยั้งอยูในกรุณาฌานนั้น นอมใจไปในกรุณาฌานนั้น อยูจน
คุนดวยกรุณาฌานนั้น ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของ
เทวดาเหลาอาภัสสระ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลา
อาภัสสระ ปุถุชนดํารงอยูในชัน้ อาภัสสระนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุ
ทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง
เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชัน้ อาภัสสระนั้น ตราบ
เทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอม
ปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน
ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อคติ อุบัติมีอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยมุทิตาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทีส่ าม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้อง
ลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบ
ดวยมุทิตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมเี วรไมมีความเบียด
เบียนอยู บุคคลนั้น พอใจ ชอบใจมุทิตาฌานนั้น และถึงความปลื้มใจดวยมุทิตา*ฌานนั้น ยับยัง้ อยูในมุทิตาฌานนั้น นอมใจไปในมุทิตาฌานนั้นอยูจนคุนดวยมุทิตา
ฌานนั้น ไมเสือ่ ม เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา

สุภกิณหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาสุภกิณหะ
ปุถุชนดํารงอยูในชั้นสุภกิณหะนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของ
เทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง
สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชัน้ สุภกิณหะนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยัง
ประมาณอายุทงั้ หมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้น
เอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผู
ไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อคติ อุบัติมีอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทีส่ าม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้อง
ลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบ
ดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวรไมมีความเบียด
เบียนอยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจอุเบกขาฌานนั้น และถึงความปลื้มใจดวย
อุเบกขาฌานนัน้ ยับยั้งอยูในอุเบกขาฌานนั้น นอมใจไปในอุเบกขาฌานนั้น อยูจน
คุนดวยอุเบกขาฌานนั้น ไมเสือ่ ม เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของ
เทวดาชั้นเวหัปผละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๕๐๐ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลา
เวหัปผละ ปุถุชนดํารงอยูในเวหัปผละนั้นตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมด
ของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัย
บาง สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในชั้นเวหัปผละนั้นตราบเทาตลอด
อายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว ยอมปรินิพพานใน
ภพนั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกันระหวางอริย*สาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเมื่อคติ อุบัติมีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
เมตตาสูตรที่ ๒
[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบ
ดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้
ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุก
สถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใด
มีอยูในเมตตาฌานนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้น โดยความเปนของ
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนของทนไดยาก
เปนของเบียดเบียน เปนของไมเชื่อฟง เปนของตองทําลายไป เปนของวางเปลา

เปนของไมใชตน บุคคลนั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา
เหลาสุทธาวาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอุบัตินี้แลไมทั่วไปดวยปุถุชน ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยกรุณา ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยมุทิตา ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทีส่ าม ที่สี่ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้อง
ลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจ
ประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียนอยู รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใด มีอยู
ในอุเบกขาฌานนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้น โดยความเปนของไม
เที่ยง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนของทนไดยาก
เปนของเบียดเบียน เปนของไมเชื่อฟง เปนของตองทําลายไป เปนของวางเปลา
เปนของไมใชตน บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา
เหลาสุทธาวาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอุบัตินี้แลไมทั่วไปดวยปุถุชน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๖
อัจฉริยสูตรที่ ๑
[๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการยอมปรากฏ
เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๔ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด พระโพธิสัตวจุติจากชั้นดุสิต มีสติสัมปชัญญะ เสด็จ
ลงสูครรภพระมารดา เมื่อนั้น แสงสวางอันโอฬารหาประมาณมิได ยอมปรากฏใน
โลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย แมในโลกันตริกนรกอัน
โลงโถง ไมมีอะไรปดบัง มืดมิดมองไมเห็นอะไร ซึ่งแสงสวางแหงพระจันทรและ
พระอาทิตยผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนั้นสองไมถึง แตแสงสวางอันยิ่ง หา
ประมาณมิได ยอมปรากฏแมในโลกันตริกนรกนั้น ลวงเทวานุภาพของเทวดา
ทั้งหลาย แมพวกสัตวที่เกิดในนรกนั้น ยอมจํากันและกันไดดวยแสงสวางนัน้ วา
ทานผูเจริญ ไดยินวา แมสัตวเหลาอื่นผูเกิดในที่นี้ก็มี (ไมใชมแี ตเรา) ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอ ที่ ๑ ยอมปรากฏ เพราะความ
ปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ประสูติจาก
ครรภพระมารดา ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอที่ ๒
ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ

อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอที่ ๓ ยอมปรากฏ เพราะ
ความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตประกาศอนุตรธรรมจักร เมื่อนั้น
แสงสวางอยางยิ่ง หาประมาณมิได ยอมปรากฏในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ลวงเทวา*นุภาพของเทวดาทั้งหลาย แมในโลกันตริกนรกอันโลงโถง ไมมีอะไรปดบัง มืดมิด
มองไมเห็นอะไร ซึ่งแสงสวางแหงพระจันทรและพระอาทิตยผูมีฤทธิ์มีอานุภาพ
มากอยางนั้นสองไมถึง แตแสงสวางอยางยิ่ง หาประมาณมิได ยอมปรากฏแมใน
โลกันตริกนรกนั้น ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย แมพวกสัตวที่เกิดในนรก
นั้น ยอมจํากันและกันไดดวยแสงสวางนั้นวา ทานผูเจริญ ไดยินวา แมสัตว
เหลาอื่นผูเกิดในที่นี้ก็มี (ไมใชมีแตเรา) ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความอัศจรรย
ไมเคยมีขอที่ ๔ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการนี้ ยอม
ปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
จบสูตรที่ ๗
อัจฉริยสูตรที่ ๒
[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการ ยอม
ปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูสัตวผูมีอาลัย (คือกามคุณ) เปนที่รื่นรมย
ยินดีในอาลัย บันเทิงในอาลัย เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมอันหาความอาลัยมิได
อยู หมูสัตวนั้นยอมฟงดวยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรูทั่วถึง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอ ที่ ๑ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏ
แหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูสัตวผูมีมานะ (ความถือตัว) เปนที่รื่นรมย ยินดี
ในมานะ บันเทิงในมานะ เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมอันเปนเครื่องปราบปรามมานะ
อยู หมูสัตวนั้นยอมฟงดวยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรูทั่วถึง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอ ที่ ๒ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูสัตวผูมีความไมสงบเปนที่รื่นรมย ยินดีแลวใน
ความไมสงบ บันเทิงในความไมสงบ เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมอันกระทําความ
สงบอยู หมูสัตวนั้นยอมฟงดวยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรูทั่วถึง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอ ที่ ๓ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏ

แหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูสัตวผูตกอยูในอวิชชา เปนผูมืด ถูกอวิชชารัด
รึงไว เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมอันเปนเครือ่ งปราบปรามอวิชชาอยู หมูสตั วนั้น
ยอมฟงดวยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรูทั่วถึง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความ
อัศจรรยไมเคยมีขอที่ ๔ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการนี้ ยอม
ปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
จบสูตรที่ ๘
อัจฉริยสูตรที่ ๓
[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการนี้ ใน
เพราะพระอานนท ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุบริษัทเขาไป
เพื่อเห็นอานนท ภิกษุบริษัทนั้นยอมมีใจยินดีแมดวยการเห็น ถาอานนทกลาว
ธรรมในบริษัทนั้น ภิกษุบริษัทนั้น ยอมมีใจยินดีแมดวยคําทีก่ ลาวนั้น ภิกษุบริษัท
นั้นเปนผูไมอมิ่ เลย ถาอานนทเปนผูนิ่ง ฯ
ถาภิกษุณีบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ... ฯ
ถาอุบาสกบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ... ฯ
ถาอุบาสิกาบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมมีใจยินดี
แมดวยการเห็น ถาอานนทกลาวธรรมในบริษัทนั้น อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมมีใจ
ยินดีแมดวยคําที่กลาวนั้น อุบาสิกาบริษัทนั้นเปนผูไมอิ่มเลย ถาอานนทเปนผูนิ่ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการนี้แล ในเพราะ
พระอานนท ฯ
จบสูตรที่ ๙
อัจฉริยสูตรที่ ๔
[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการนี้ ใน
เพราะพระเจาจักรพรรดิ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาขัตติย*บริษัทเขาไปเฝาเยีย่ มพระเจาจักรพรรดิ ขัตติยบริษัทนั้นยอมมีพระทัยยินดีแมดวย
การเฝาเยี่ยมนัน้ ถาพระเจาจักรพรรดิดํารัสในที่ประชุมนั้น ขัตติยบริษัทนั้นยอมมี
พระทัยยินดี แมดวยพระดํารัส ขัตติยบริษัทยอมเปนผูไมอมิ่ เลย ถาพระเจา
จักรพรรดิทรงนิ่งเสีย ฯ
ถาพราหมณบริษัทเขาไปเฝาเยีย่ มพระเจาจักรพรรดิ ... ฯ
ถาคฤหบดีบริษัทเขาไปเฝาเยี่ยมพระเจาจักรพรรดิ ... ฯ
ถาสมณบริษัทเขาไปเยีย่ มพระเจาจักรพรรดิ สมณบริษัทนั้นยอมมีใจยินดี
แมดวยการเฝาเยี่ยมนั้น ถาพระเจาจักรพรรดิดํารัสในที่ประชุมนั้น สมณบริษัท

นั้นยอมมีใจยินดีแมดวยพระดํารัส สมณบริษัทนั้นยอมเปนผูไมอิ่มเลย ถาพระ
เจาจักรพรรดิทรงนิ่งเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการ
นี้แล ในเพราะพระเจาจักรพรรดิ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการ ในเพราะพระอานนท
ฉันนั้นเหมือนกันแล ๔ ประการเปนไฉน คือ ถาภิกษุบริษัทเขาไปเพื่อเห็น อานนท
ภิกษุบริษัทนั้นยอมมีใจยินดีแมดวยการเห็น ถาอานนทกลาวธรรมในที่ประชุมนั้น
ภิกษุบริษัทยอมมีใจยินดีแมดว ยคําที่กลาว ภิกษุบริษัทยอมเปนผูไมอิ่มเลย ถาอานนท
นิ่งอยู ฯ
ถาภิกษุณีบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ... ฯ
ถาอุบาสกบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ... ฯ
ถาอุบาสิกาบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมมีใจยินดี
แมดวยการเห็น ถาอานนทกลาวธรรมในที่ประชุมนั้น อุบาสิกาบริษัทยอมมีใจ
ยินดีแมดวยคําที่กลาว อุบาสิกาบริษัทยอมเปนผูไมอิ่มเลย ถาอานนทนิ่งอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการนี้ ในเพราะพระอานนท ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบภยวรรคที่ ๓
ปุคคลวรรคที่ ๔
[๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละโอรัมภาคิย*สังโยชนไมได ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไมได ยังละสังโยชน
อันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพไมได ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนได แตยังละสังโยชน
อันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไมได ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพไมได ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนได ละสังโยชน
อันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัติได แตยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพ
ไมได ฯ
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนได ละสังโยชนอัน
เปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัติได ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลจําพวกไหน ยังละโอรัมภาคิยสังโยชนไมได
ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไมได ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อ
ใหไดภพไมได คือ พระสกทาคามี ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ยังละ
โอรัมภาคิยสังโยชนไมได ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไมได ยังละ
สังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพไมได ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลจําพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชนได แตยัง
ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไมได ยังละสังโยชนอนั เปนปจจัยเพือ่
ใหไดภพไมได คือ พระอนาคามีผูมีกระแสในเบื้องบน ไปสูอกนิฏฐภพ ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชนได แตยังละสังโยชนอันเปน
ปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไมได ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพไมได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลจําพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชนได
ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัติได แตยังละสังโยชนอนั เปนปจจัยเพือ่
ใหไดภพไมได คือ พระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
นี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชนได ละสังโยชนอนั เปนปจจัยเพือ่ ใหไดอุบัติได
แตยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดภพไมได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลจําพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชนได
ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัติได ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหได
ภพได คือ พระอรหันตขีณาสพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิย*สังโยชนได ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัติได ละสังโยชนอันเปน
ปจจัยเพื่อใหไดภพได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยู
ในโลก ฯ
[๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูฉลาดผูกไมฉลาดแก ๑ ฉลาดแกไมฉลาดผูก ๑
ฉลาดทั้งผูกฉลาดทั้งแก ๑ ไมฉลาดทั้งผูกไมฉลาดทั้งแก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ อุคฆฏิตัญู ผูอาจรูธรรมแตพอทานยกหัวขอขึ้นแสดง ๑
วิปจิตัญู ผูอาจรูธรรมตอเมื่อทานอธิบายความแหงหัวขอนั้น ๑ เนยยะ
ผูพอแนะนําได ๑ ปทปรมะ ผูมีบทเปนอยางยิ่ง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูดํารงชีพดวยผลของความหมั่น ไมใชดํารงชีพ
ดวยผลของกรรม ๑ บุคคลผูดํารงชีพดวยผลของกรรม ไมใชดํารงชีพดวย
ผลของความหมั่น ๑ บุคคลผูดํารงชีพดวยผลของความหมั่น ทั้งดํารงชีพดวยผล
ของกรรม ๑ บุคคลผูดํารงชีพดวยผลของความหมั่นก็ไมใช ดํารงชีพดวยผลของ
กรรมก็ไมใช ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูมีโทษ ๑ บุคคลผูมากดวยโทษ ๑ บุคคล

ผูมีโทษนอย ๑ บุคคลผูหาโทษมิได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมโี ทษ
อยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรมอันมีโทษ เปน
ผูประกอบดวยวจีกรรมอันมีโทษ เปนผูประกอบดวยมโนกรรมอันมีโทษ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลเปนผูมโี ทษอยางนี้แล ก็บุคคลเปนผูมากดวยโทษอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
อันมีโทษเปนสวนมาก ที่หาโทษมิไดเปนสวนนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
เปนผูมากดวยโทษอยางนี้แล ก็บุคคลเปนผูมโี ทษนอยอยางไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูป ระกอบดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อันไมมีโทษ
เปนสวนมาก ที่มีโทษเปนสวนนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมโี ทษนอย
อยางนี้แล ก็บุคคลเปนผูหาโทษมิไดอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบ
ดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อันหาโทษมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเปนผูหาโทษมิไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมกระทําให
บริบูรณในศีล ไมกระทําใหบริบูรณในสมาธิ ไมกระทําใหบริบูรณในปญญา
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล แตไมกระทําให
บริบูรณในสมาธิ ไมกระทําใหบริบูรณในปญญา อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล กระทําใหบริบูรณในสมาธิ แตไมกระทําใหบริบูรณ
ในปญญา อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูก ระทําใหบริบูรณในศีล กระทําให
บริบูรณในสมาธิ กระทําใหบริบูรณในปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมหนัก
ในศีล ไมมีศีลเปนใหญ เปนผูไมหนักในสมาธิ ไมมีสมาธิเปนใหญ เปนผูไม
หนักในปญญา ไมมีปญญาเปนใหญ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูหนัก
ในศีล มีศีลเปนใหญ แตเปนผูไมหนักในสมาธิ ไมมีสมาธิเปนใหญ
เปนผูไมหนักในปญญา ไมมีปญญาเปนใหญ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูหนักในศีล มีศีลเปนใหญ เปนผูหนักในสมาธิ มีสมาธิเปนใหญ
แตเปนผูไมหนักในปญญา ไมมีปญญาเปนใหญ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูหนักในศีล มีศีลเปนใหญ เปนผูหนักในสมาธิ มีสมาธิเปนใหญ
เปนผูหนักในปญญา มีปญญาเปนใหญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในโลก ฯ

[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลมีกายออกไปแลว มีจิตยังไมออก ๑ มีกายยังไมออก
มีจิตออกไปแลว ๑ มีกายยังไมออกดวย มีจิตยังไมออกดวย ๑ มีกายออกไป
แลวดวย มีจิตออกไปแลวดวย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูมีกายออกไป
แลว มีจิตยังไมออกไปอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เสพเสนาสนะอันสงัด
คือ ปาและราวปา เขาตรึกถึงกามวิตกบาง ตรึกถึงพยาบาทวิตกบาง ตรึกถึงวิหิงสา
วิตกบาง ในเสนาสนะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมีกายออกไปแลว
มีจิตยังไมออกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูมีกายยังไมออกไป
มีจิตออกไปอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ
ปาและราวปา เขาตรึกถึงเนกขัมมวิตกบาง อัพยาบาทวิตกบาง อวิหิงสาวิตกบาง
ในที่นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมกี ายยังไมออกไป มีจิตออกไปแลว
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูมีกายยังไมออกดวย มีจิตยังไมออก
ดวยอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและราวปา
เขาตรึกถึงกามวิตกบาง ตรึกถึงพยาบาทวิตกบาง ตรึกถึงวิหิงสาวิตกบาง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมีกายยังไมออกดวย มีจิตยังไมออกดวยอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูมีกายออกไปแลวดวย มีจิตออกไปแลว
ดวยอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและราวปา
เขาตรึกถึงเนกขัมมวิตกบาง อัพยาบาทวิตกบาง อวิหิงสาวิตกบาง ในเสนาสนะ
นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูมีกายออกไปแลวดวย มีจิตออกไปแลวดวย
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมกถึก ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ กลาวธรรมนอยและไมประกอบดวย
ประโยชน ทั้งบริษัทก็เปนผูไมฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน ธรรมกถึก
เห็นปานนี้ ยอมถึงการนับวา เปนธรรมกถึกสําหรับบริษัทเห็นปานนั้น อนึ่ง
ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวธรรมนอยและประกอบดวยประโยชน
ทั้งบริษัทก็เปนผูฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน ธรรมกถึกเห็นปานนี้
ยอมถึงการนับวา เปนธรรมกถึกสําหรับบริษัทเปนปานนั้น อนึ่ง ธรรมกถึกบางคน
ในโลกนี้ ยอมกลาวธรรมมาก แตไมประกอบดวยประโยชน ทั้งบริษัทก็เปน
ผูไมฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน ธรรมกถึกเห็นปานนี้ ยอมถึงการนับ
วา เปนธรรมกถึกสําหรับบริษัทเห็นปานนั้น อนึ่ง ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้
ยอมกลาวธรรมมากและประกอบดวยประโยชน ทั้งบริษัทก็เปนผูฉ ลาดตอประโยชน
และมิใชประโยชน ธรรมกถึกเห็นปานนี้ ยอมถึงการนับวา เปนธรรมกถึก
สําหรับบริษัทเห็นปานนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมกถึก ๔ จําพวกนี้แล ฯ

[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักพูด ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน
นักพูดยอมจํานนโดยอรรถ แตไมจํานนโดยพยัญชนะก็มี นักพูดจํานนโดย
พยัญชะแตไมจํานนโดยอรรถก็มี นักพูดจํานนทั้งโดยอรรถทั้งโดยพยัญชนะก็มี
นักพูดไมจํานนทั้งโดยอรรถทั้งโดยพยัญชนะก็มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักพูด
๔ จําพวกนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผปู ระกอบดวยปฏิสัมภิทา ๔
พึงถึงความจํานนโดยอรรถหรือโดยพยัญชนะ นี้ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ฯ
จบปุคคลวรรคที่ ๔
อาภาวรรคที่ ๕
[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แสงสวาง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ แสงสวางแหงพระจันทร ๑ แสงสวางแหงพระอาทิตย ๑ แสงสวางแหงไฟ ๑
แสงสวางแหงปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แสงสวาง ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาแสงสวาง ๔ ประการนี้ แสงสวางแหงปญญาเปนเลิศ ฯ
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัศมี ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ รัศมีแหงพระจันทร ๑ รัศมีแหงพระอาทิตย ๑ รัศมีแหงไฟ ๑ รัศมี
แหงปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัศมี ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดารัศมี ๔ ประการนี้ รัศมีแหงปญญาเปนเลิศ ฯ
[๑๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสวาง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ ความสวางแหงพระจันทร ๑ ความสวางแหงพระอาทิตย ๑ ความสวาง
แหงไฟ ๑ ความสวางแหงปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสวาง ๔ ประการ
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความสวาง ๔ ประการนี้ ความสวางแหง
ปญญาเปนเลิศ ฯ
[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โอภาส ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ โอภาสแหงพระจันทร ๑ โอภาสแหงพระอาทิตย ๑ โอภาสแหงไฟ ๑
โอภาสแหงปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โอภาส ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาโอภาส ๔ ประการนี้ โอภาสแหงปญญาเปนเลิศ ฯ
[๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความโพลง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ ความโพลงแหงพระจันทร ๑ ความโพลงแหงพระอาทิตย ๑ ความโพลง
แหงไฟ ๑ ความโพลงแหงปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความโพลง ๔ ประการ
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความโพลง ๔ ประการนี้ ความโพลงแหง
ปญญาเปนเลิศ ฯ
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาล ๔ นี้ กาล ๔ เปนไฉน คือ การฟง
ธรรมตามกาล ๑ การสนทนาธรรมตามกาล ๑ การสงบตามกาล ๑ การพิจารณา
ตามกาล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาล ๔ นี้แล ฯ

[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาล ๔ นี้ อันบุคคลบําเพ็ญโดยชอบ
ใหเปนไปโดยชอบ ยอมใหถึงความสิ้นอาสวะโดยลําดับ กาล ๔ เปนไฉน
คือ การฟงธรรมตามกาล ๑ การสนทนาตามกาล ๑ การสงบตามกาล ๑
การพิจารณาตามกาล ๑ กาล ๔ นี้แล อันบุคคลบําเพ็ญโดยชอบ ใหเปนไปโดย
ชอบ ยอมใหถึงความสิ้นอาสวะโดยลําดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อฝนเม็ดใหญ
ตกบนภูเขา น้ําไหลไปตามที่ลมุ ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวยใหเต็ม
ซอกเขา ลําธารและหวยเต็มแลว ยอมยังหนองใหเต็ม หนองเต็มแลว
ยอมยังบึงใหเต็ม บึงเต็มแลว ยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม แมนา้ํ นอยเต็มแลว
ยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญเต็มแลว ยอมยังสมุทรสาครใหเต็ม
แมฉันใด กาล ๔ นี้ อันบุคคลบําเพ็ญโดยชอบ ใหเปนไปโดยชอบ
ยอมใหถึงความสิ้นอาสวะโดยลําดับ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วจีทุจริต ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
วจีทุจริต ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วจีสุจริต ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ พูดจริง ๑ พูดไมสอเสียด ๑ พูดออนหวาน ๑ พูดดวยปญญา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วจีสุจริต ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาระ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ สีลสาระ ๑ สมาธิสาระ ๑ ปญญาสาระ ๑ วิมุตติสาระ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สาระ ๔ ประการนี้แล ฯ
จบอาภาวรรคที่ ๕
จบตติยปณณาสก
----------จตุตถปณณาสก
อินทรียวรรคที่ ๑
[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ อินทรียคือศรัทธา ๑ อินทรียคือวิริยะ ๑ อินทรียคือสมาธิ ๑ อินทรีย
คือปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ พละคือศรัทธา ๑ พละคือวิริยะ ๑ พละคือสมาธิ ๑ พละคือปญญา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ พละคือปญญา ๑ พละคือวิริยะ ๑ พละคือกรรมอันหาโทษมิได ๑

พละคือการสงเคราะห ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ พละคือสติ ๑ พละคือสมาธิ ๑ พละคือกรรมอันหาโทษมิได ๑ พละคือ
การสงเคราะห ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ พละคือการพิจารณาหาทาง ๑ พละคือการบําเพ็ญ ๑ พละคือกรรมอันหาโทษ
มิได ๑ พละคือการสงเคราะห ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสงไขยแหงกัป ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด สังวัฏกัปตั้งอยู เมื่อนั้น ใครๆ ก็ไมอาจ
นับไดวา เทานี้ป เทานี้รอยป เทานี้พันป หรือเทานี้แสนป ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อใด สังวัฏฏัฏฐายีกัปตั้งอยู เมื่อนัน้ ใครๆ ก็ไมอาจนับไดวา
เทานี้ป เทานี้รอ ยป เทานี้พันป หรือเทานี้แสนป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อใด วิวัฏกัปตั้งอยู เมื่อนั้น ใครๆ ไมอาจนับไดวา เทานี้ป เทานี้รอยป
เทานี้พันป หรือเทานี้แสนป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด วิวัฏฏัฏฐายีกัปตั้งอยู
เมื่อนั้น ใครๆ ไมอาจนับไดวา เทานี้ป เทานี้รอยป เทานี้พันป หรือเทานี้
แสนป ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสงไขยแหงกัป ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โรค ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน
คือโรคทางกาย ๑ โรคทางใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูปฏิญาณความ
ไมมีโรคดวยโรคทางกาย ตลอดปหนึ่งมีปรากฏ ผูปฏิญาณความไมมีโรคตลอด
๒ ปบาง ๓ ปบาง ๔ ปบาง ๕ ปบาง ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง
๔๐ ปบาง ๕๐ ปบาง ผูปฏิญาณความไมมีโรคแมยิ่งกวา ๑๐๐ ปบาง มีปรากฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาใดปฏิญาณความไมมีโรคทางใจแมครูหนึ่ง
สัตวเหลานั้นหาไดยากในโลก เวนจากพระขีณาสพ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โรคของบรรพชิต ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูม ักมาก เปนผูคบั แคน ไมสันโดษ
ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามได
ภิกษุนั้นเมื่อเปนผูมักมาก มีความคับแคน ไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามไดแลว ยอมตั้งความปรารถนา
ลามกเพื่อใหไดความยกยอง เพื่อใหไดลาภสักการะและความสรรเสริญ ภิกษุนั้น
วิ่งเตน ขวนขวาย พยายามเพือ่ ใหไดความยกยอง เพื่อใหไดลาภ สักการะและความ
สรรเสริญ เธอเขาไปหาตระกูลทั้งหลายเพื่อใหเขานับถือ ยอมนั่ง [ในตระกูล]
เพื่อใหเขานับถือ พูดธรรมเพื่อใหเขานับถือ กลั้นอุจจาระปสสาวะเพื่อให
เขานับถือ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โรคของบรรพชิต ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักไมเปนผูม ี
ความมักมาก มีจิตคับแคน ไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลาน
ปจจัยเภสัชบริขาร จักไมตั้งความปรารถนาลามกเพื่อใหไดความยกยอง เพื่อใหได
ลาภสักการะและความสรรเสริญ จักไมวิ่งเตน จักไมขวนขวาย จักไมพยายาม
เพื่อใหไดความยกยอง เพื่อใหไดลาภสักการะ และความสรรเสริญ จักเปน
ผูอดทนตอหนาว รอน หิว ระหายตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดดและ
สัตวเสือกคลานทั้งหลาย ตอถอยคําอันหยาบคายรายแรงตางๆ เราจักเปน
ผูอดกลั้นตอเวทนาทางสรีระที่บังเกิดขึ้น อันเปนทุกข กลาแข็ง เผ็ดรอน
ไมเปนที่ชื่นชม ไมเปนที่พอใจ อาจปลงชีวิตเสียได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
[๑๕๘] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายผูมีอายุ ภิกษุเหลานั้นรับคําของทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทงั้ หลาย ผูใดผูหนึ่งจะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม
พิจารณาเห็นธรรม ๔ ประการในตน ผูนั้นพึงถึงความตกลงใจในขอนี้วา เรายอม
เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย การมีธรรม ๔ ประการอยูในตนนี้ พระผูมีพระภาค
ตรัสวาเปนความเสื่อม ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมีราคะ ไพบูลย ๑
ความเปนผูมีโทสะไพบูลย ๑ ความเปนผูมโี มหะไพบูลย ๑ และไมมีปญญาจักษุ
กาวไปในฐานะ และอฐานะอันลึกซึ้ง ๑ ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ผูใดผูหนึง่ จะเปน
ภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยอมพิจารณาเห็นธรรม ๔ ประการนี้ในตน ผูนั้นพึงถึงความ
ตกลงใจในขอนี้วา เรายอมเสือ่ มจากกุศลธรรมทั้งหลาย การมีธรรม ๔ ประการอยู
ในตนนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความเสือ่ ม ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย
ผูใดผูหนึ่งจะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม พิจารณาเห็นธรรม ๔ ประการในตน
ผูนั้นพึงถึงความตกลงใจในขอนี้วา เราไมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย การมี
ธรรม ๔ ประการอยูในตนนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวาไมเปนความเสื่อม ธรรม
๔ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมีราคะเบาบาง ๑ ความเปนผูมีโทสะ
เบาบาง ๑ ความเปนผูมโี มหะเบาบาง ๑ และมีปญญาจักษุกาวไปในฐานะ
และอฐานะอันลึกซึ้ง ๑ ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งจะเปนภิกษุหรือ
ภิกษุณีก็ตาม พิจารณาเห็นธรรม ๔ ประการนี้ในตน ผูนั้นพึงถึงความตกลงใจ
ในขอนี้วา เราไมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย การมีธรรม ๔ ประการอยูในตนนี้
พระผูมีพระภาคตรัสวาไมเปนความเสื่อม ฯ
[๑๕๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมือง
โกสัมพี ครั้งนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาวา บุรุษผูเจริญ พอจงมา
พอจงเขาไปหาพระผูเปนเจาอานนท จงไหวเทาพระผูเปนเจาอานนทดวยเศียรเกลา

ตามคําของเราวา ขาแตพระผูเปนเจาผูเ จริญ ภิกษุณีชื่อนี้กําลังอาพาธ ไดรับทุกข
เปนไขหนัก นางยอมไหวเทาของพระผูเปนเจาอานนทดวยเศียรเกลา และพอ
จงกลาวอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาส ขอพระผูเปนเจาอานนท
จงอาศัยความอนุเคราะห เขาไปหาภิกษุณีนั้น ยังสํานักของภิกษุณีนั้นดวยเถิด
บุรุษนั้นรับคําภิกษุณีนั้นแลว เขาไปหาทานพระอานนทถึงทีอ่ ยู อภิวาทแลวนั่ง
ณ ที่ควรขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบเรียนทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ
ภิกษุณีชื่อนี้กําลังอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก นางไหวเทาของพระผูเปน
เจาอานนทดวยเศียรเกลา และกลาวอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาส
ขอพระผูเปนเจาอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห เขาไปหาภิกษุณีนั้น ยังสํานักของ
นางภิกษุณีดวยเถิด ทานพระอานนทรับคําดวยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล ทานพระ
อานนทครองผาในเวลาเชา ถือบาตรและจีวรเขาไปยังสํานักของนางภิกษุณี
ภิกษุณีนั้นไดเห็นทานพระอานนท มาแตไกลแลว จึงนอนคลุมผา ตลอดศีรษะ
อยูบนเตียง ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปหาภิกษุณีนั้น แลวนั่งบนอาสนะ
ที่แตงตั้งไว ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุณีนั้นวา ดูกรนองหญิง กายนี้เกิดขึ้นดวย
อาหาร อาศัยอาหารแลวพึงละอาหารเสีย กายนี้เกิดขึ้นดวยตัณหา อาศัยตัณหา
แลวพึงละตัณหาเสีย กายนี้เกิดขึ้นดวยมานะ อาศัยมานะแลวพึงละมานะเสีย
กายนี้เกิดขึ้นดวยเมถุน ควรละเมถุนเสีย การละเมถุน พระผูม ีพระภาคตรัสวา
เสตุฆาต ๑- ดูกรนองหญิง ก็คําที่เรากลาววา กายนี้เกิดขึ้นดวยอาหาร อาศัย
อาหารแลวพึงละอาหารเสีย ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรนองหญิง
@๑ การฆากิเลสดวยอริยมรรค
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว บริโภคอาหาร ไมบริโภค
เพื่อเลน ไมบริโภคเพื่อมัวเมา ไมบริโภคเพื่อประเทืองผิว ไมบริโภคเพื่อประดับ
บริโภคเพียงเพื่อความตั้งอยูแหงกายนี้ เพื่อยังอัตภาพใหเปนไป เพื่อระงับความ
หิวกระหาย เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา ดวยการบริโภคนี้
เราจักกําจัดเวทนาเกาไดดวย และจักไมยังเวทนาใหมใหเกิด ความดําเนินไป
ได ความไมมีโทษ และความผาสุก จักมีแกเรา สมัยตอมา ภิกษุนั้นอาศัยอาหาร
แลวละอาหารเสียได ดูกรนองหญิง คําที่เรากลาววา กายนี้เกิดขึ้นดวยอาหาร
อาศัยอาหารแลวพึงละอาหารเสีย ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาว ดูกรนองหญิง
ก็คําที่เรากลาววา กายนี้เกิดขึน้ ดวยตัณหา อาศัยตัณหาแลวพึงละตัณหาเสีย
ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรนองหญิง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดยินวา ภิกษุ
ชื่อนี้กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ดังนี้ เธอคิด
อยางนี้วา เมื่อไรหนอ แมเราจักกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ

อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู ดังนี้ สมัยตอมา เธออาศัยตัณหาแลวละตัณหาเสียได ดูกรนองหญิง
คําที่กลาววา กายนี้เกิดขึ้นดวยตัณหา อาศัยตัณหาแลวพึงละเสีย ดังนี้
เราอาศัยขอนี้กลาว ดูกรนองหญิง ก็คําที่เรากลาววา กายนี้เกิดขึ้นดวยมานะ
อาศัยมานะ แลวพึงละมานะเสีย ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรนองหญิง
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไดยนิ วา ภิกษุชื่อนี้กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดังนี้ เธอมีความคิดอยางนี้วา ก็ทานผูมอี ายุ
ชื่อนั้น กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ดังนี้ ไฉนเรา
จักกระทําไมได สมัยตอมา เธออาศัยมานะแลวยอมละมานะเสียเอง ดูกรนองหญิง
คําที่เรากลาววา กายนี้เกิดขึ้นดวยมานะ อาศัยมานะแลวพึงละมานะเสีย ดังนี้
เราอาศัยขอนี้กลาว ดูกรนองหญิง กายนี้เกิดขึน้ ดวยเมถุน ควรละเมถุนเสีย
การละเมถุนพระผูมีพระภาคตรัสวา เสตุฆาต ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล ภิกษุณีนั้นลุกขึน้ จากเตียง กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขาง
หนึ่ง หมอบลงแทบเทาของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา แลวกลาวกะทาน
พระอานนทวา ขาแตพระผูเปนเจาผูเ จริญ ดิฉันเปนคนพาล เปนคนหลง
ไมฉลาด ไดลวงเกินไปแลว ขอพระผูเปนเจาอานนทจงยกโทษแกดิฉันซึ่งได
กระทําอยางนี้ เพื่อสํารวมตอไป ทานพระอานนทกลาววา เอาเถอะนองหญิง
เธอเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด ไดลวงเกินไปแลว เมือ่ เธอซึ่งไดทํา
อยางนี้ เห็นโทษโดยความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม เรายอมยกโทษใหเธอ
ดูกรนองหญิง การเห็นโทษโดยความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวม
ตอไป นี้เปนความเจริญ ในวินัยของพระอริยะ ฯ
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสุคตหรือวินัยของพระสุคตยังดํารง
อยูในโลก พึงเปนไปเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อสุขแกชนเปน
อันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระสุคตเปนไฉน
ตถาคตอุบัติขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอม
ดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก
ไมมีผูอื่นยิ่งไปกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว
เปนผูจําแนกธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือพระสุคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็วินัยของพระสุคตเปนไฉน พระสุคตนั้นยอมทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้ง

พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือวินัยของพระสุคต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสุคตหรือวินัยของพระสุคตยังดํารงอยูในโลก พึงเปนไป
เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอน
เพื่อความเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ๔ ประการเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเลาเรียนพระสูตรอันเรียนกันมาผิดลําดับ ดวยบทและพยัญชนะที่ตั้งไวผดิ
แมอรรถแหงบทและพยัญชนะที่ตั้งไวผิด ยอมมีนัยผิดไปดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนธรรมขอที่ ๑ ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอน เพื่อความเสื่อมสูญแหงพระ
สัทธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมอันทําให
เปนผูวายาก เปนผูไมอดทน ไมรับคําพร่ําสอนโดยเคารพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนธรรมขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอน เพื่อความเสื่อมสูญแหงพระ
สัทธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเหลาใดเปนพหูสูต เลาเรียนนิกาย ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา ภิกษุนั้นไมบอกพระสูตรแกผูอื่นโดยเคารพ เมื่อภิกษุ
เหลานั้นมรณภาพลง พระสูตรยอมมีรากขาดสูญ ไมมีที่พึ่งอาศัย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอน เพื่อความเสื่อม
สูญแหงพระสัทธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเ ปนพระเถระ เปนผูมักมาก มีความ
ประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาในการกาวลง ทอดธุระในวิเวก ไมปรารภความ
เพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรม
ที่ยังไมทําใหแจง หมูชนผูเกิดมาภายหลังยอมดําเนินตามอยางภิกษุเหลานั้น แมชน
ผูเกิดมาภายหลังนั้น ก็เปนผูม ักมาก มีความประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาใน
การกาวลง ทอดธุระในวิเวก ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมทําใหแจง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอน เพื่อความ
เสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น
เพื่อความไมฟนเฟอน เพื่อความไมเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนพระสูตรอัน
เรียนกันมาดี ดวยบทและพยัญชนะอันตั้งไวดี แมอรรถแหงบทและพยัญชนะ
ที่ตั้งไวดี ยอมมีนัยดีไปดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๑ ยอมเปน

ไป เพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไมฟนเฟอน เพื่อความไมเสือ่ มสูญแหง
พระสัทธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมอันทําใหเปน
ผูวางาย เปนผูอ ดทน รับคําพร่ําสอนโดยเคารพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปน
ธรรมขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไมฟนเฟอน เพื่อความ
ไมเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเหลาใดเปนพหูสูต เลาเรียนนิกาย ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา ภิกษุเหลานั้นบอกพระสูตรแกผูอื่นโดยเคารพ เมื่อภิกษุ
เหลานั้นมรณภาพลง พระสูตรยอมไมขาดมูลเดิม ยังมีที่พงึ่ อาศัย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไมฟนเฟอน
เพื่อความไมเสือ่ มสูญแหงพระสัทธรรม ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเ ปนพระเถระ เปนผูไมมกั มาก
ไมประพฤติยอหยอน ทอดธุระในการกาวลง เปนหัวหนาในวิเวก ปรารภความ
เพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรม
ที่ยังไมทําใหแจง หมูชนผูเกิดมาภายหลังยอมดําเนินตามอยางภิกษุเหลานั้น
แมหมูชนผูเกิดมาภายหลังเหลานั้น ก็เปนผูไมมักมาก ไมประพฤติยอมหยอน
ทอดธุระในการกาวลง เปนหัวหนาในวิเวก ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรม
ทยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมทําใหแจง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๔ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น เพื่อความ
ไมฟนเฟอน เพื่อความไมเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไมฟนเฟอน
เพื่อความไมเสือ่ มสูญแหงพระสัทธรรม ฯ
จบอินทรียวรรคที่ ๑
------------ปฏิปทาวรรคที่ ๒
[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชา ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปา*ภิญญา ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ปฏิบัติสะดวก
แตรูไดชา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว ๑ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขาปฏิปทา

ทันธาภิญญาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดยปรกติเปนคนมีราคะกลา
ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนคนมีโทสะกลา
ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโทสะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนคนมี
โมหะกลา ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโมหะเนืองๆ บาง อินทรีย ๕
ประการนี้ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
ของเขาปรากฏวาออน เขายอมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะไดชา เพราะ
อินทรีย ๕ เหลานี้ออน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ โดยปรกติเปนผูมีราคะกลา ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะ
เนืองๆ บาง โดยปรกติเปนผูมโี ทสะกลา ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแต
โทสะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนผูมีโมหะกลา ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิด
แตโมหะเนืองๆ บาง อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
ของเขาปรากฏวาแกกลา เขายอมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลัน
เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้แกกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ โดยปรกติไมเปนคนมีราคะกลา ยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแต
ราคะเนืองๆ บาง โดยปรกติไมเปนผูมโี ทสะกลา ยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัส
อันเกิดแตโทสะเนืองๆ บาง โดยปรกติไมเปนผูมีโมหะกลา ยอมไมไดเสวยทุกข
โทมนัสอันเกิดแตโมหะเนืองๆ บาง อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย ของเขาปรากฏวาออน เขายอมไดบรรลุคณ
ุ วิเศษเพื่อความ
สิ้นอาสวะชา เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ โดยปรกติไมเปนผูมรี าคะกลา ไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะ
เนืองๆ บาง โดยปรกติเปนผูไมมีโทสะกลา ไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแต
โทสะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนผูไมมีโมหะกลา ไมไดเสวยทุกขโทมนัสอัน
เกิดแตโมหะเนืองๆ บาง อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย ของเขาปรากฏวาแกกลา เขายอมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะ
ไดฉับพลัน เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้แกกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ๔ ประการ
เปนไฉน คือ ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑

สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาเปนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายวาไมงาม มีความสําคัญในอาหารวาเปนของปฏิกลู
มีความสําคัญในโลกทั้งปวงวาไมนายินดี พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงวาไมเที่ยง
อนึ่ง มรณสัญญาของเธอตั้งอยูดีแลวในภายใน เธอเขาไปอาศัยธรรมอันเปนกําลัง
ของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปญญา
อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวาออน
เธอไดบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะชา เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเปนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายวาไมงาม ... แตอินทรีย ๕ ประการนี้ คือ
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวาแกกลา เธอยอมไดบรรลุคุณวิเศษ
เพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้แกกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาเปนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขอันเกิด
แตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติ
สิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูม ี
อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดังนี้ บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทกุ ข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ
บริสุทธิ์อยู เธออาศัยธรรมอันเปนกําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา
หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปญญาอยู อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวาออน เธอบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะชา
เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา สุขาปฏิปทา*ทันธาภิญญา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเปนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ เธออาศัยธรรมอันเปนกําลังของพระเสขะ
๕ ประการนี้ คือ สัทธา หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปญญา ทั้งอินทรีย ๕ ประการนี้
คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวาแกกลา เธอยอมไดบรรลุ
คุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้แกกลา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ การปฏิบัติไมอดทน ๑ การปฏิบัติอดทน ๑ การปฏิบัติขมใจ ๑ การปฏิบัติ
ระงับ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การปฏิบัติไมอดทนเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เขาดา ยอมดาตอบ เขาขึ้งโกรธ ยอมขึง้ โกรธตอบ เขาทุมเถียง ยอม
ทุมเถียงตอบ นี้เรียกวาการปฏิบัติไมอดทน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การปฏิบัติอดทนเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เขาดา ไมดาตอบ เขาขึ้งโกรธ ไมขึ้งโกรธตอบ เขาทุมเถียง ไมทุมเถียงตอบ
นี้เรียกวาการปฏิบัติอดทน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การปฏิบัติขมใจเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อ
สํารวมจักขุนทรียที่เมือ่ ไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล
คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ยอมถึงความสํารวม
ในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ...
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูไมถือโดยนิมิต
ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียทเี่ มือ่ ไมสํารวมแลว จะพึง
เปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอม
รักษามนินทรีย ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
การปฏิบัติขมใจ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การปฏิบัติระงับเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมไมรับรอง ยอมละ ยอมบรรเทาซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ใหระงับไป
กระทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ยอมไมรับรอง ยอมละ ยอมบรรเทาซึ่ง
พยาบาทวิตก ... วิหิงสาวิตก ... ยอมไมรับรอง ยอมละ ยอมบรรเทาซึ่งธรรม
อันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึน้ แลวๆ ใหระงับไป กระทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการปฏิบัติระงับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔
ประการนี้แล ฯ
[๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ การปฏิบัติไมอดทน ๑ การปฏิบัติอดทน ๑ การปฏิบัติขมใจ ๑ การปฏิบัติ
ระงับ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การปฏิบัติไมอดทนเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูไมอดทนตอหนาว รอน หิว ระหาย ตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม
แดดและสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย ตอถอยคําอันหยาบคาย รายแรง เปนผูไม
อดทนตอทุกขเวทนาทางกายอันเกิดขึ้นแลว กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมนาชื่นใจ

ไมนาพอใจ อาจปลงชีวิตเสียได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา การปฏิบัติ
ไมอดทน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การปฏิบัติอดทนเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูอดทนตอหนาว รอน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการปฏิบัติ
อดทน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การปฏิบัติขมใจเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เห็นรูปดวยจักษุ ... ฟงเสียงดวยหู ... สูดกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูไมถือโดยนิมิต ไมถือโดย
อนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียที่เมือ่ ไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุ
ใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษา
มนินทรีย ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
การปฏิบัติขมใจ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การปฏิบัติระงับเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมไมรับรอง ยอมละ ยอมบรรเทาซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแลวใหระงับไป กระทํา
ใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ยอมไมรับรอง ยอมละ ยอมบรรเทาซึ่งพยาบาทวิตก
... วิหิงสาวิตก ... ธรรมอันเปนบาปอกุศล ที่เกิดขึ้นแลวๆ ใหระงับไป
กระทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการปฏิบัติระงับ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทา*ทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในปฏิปทา
๔ ประการนั้น ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา บัณฑิตกลาววา เลวโดยสวนทั้งสอง
ทีเดียว คือ กลาววาเลวแมดวยการปฏิบัติลําบาก กลาววาเลวแมดวยการรูชา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทานี้บัณฑิตกลาววาเลวโดยสวนทั้งสองทีเดียว ทุกขา*ปฏิปทาขิปปาภิญญา บัณฑิตกลาววาเลวเพราะปฏิบัติลําบาก สุขาปฏิปทาทันธา
ภิญญา บัณฑิตกลาววาเลวเพราะรูไดชา สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา บัณฑิตกลาว
วาประณีตโดยสวนทั้งสองทีเดียว คือ กลาววาประณีตแมดวยการปฏิบัติสะดวก
กลาววาประณีตแมดวยการรูไดเร็ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทานี้บัณฑิตกลาววา
ประณีตโดยสวนทั้งสองทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๖๗] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ
ถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระมหาโมคคัลลานะ ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระสารีบุตร
ไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกรทานผูมีอายุโมคคัลลานะ ปฏิปทา ๔

ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ ทุกขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ ดูกร
ทานผูมีอายุ ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้ จิตของทาน
หลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย ไมถือมั่นดวยอุปาทาน เพราะอาศัยปฏิปทา
ขอไหน ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุสารีบุตร ปฏิปทา ๔
ประการนี้ ฯลฯ บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้ จิตของผมหลุดพนแลวจากอาสวะ
ทั้งหลาย ไมถือมั่นดวยอุปาทาน เพราะอาศัยทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯ
[๑๖๘] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปหาทานพระสารีบุตร
ถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกร
ทานผูมีอายุสารีบุตร ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ... ดูกรทานผูมีอายุ บรรดา
ปฏิปทา ๔ ประการนี้ จิตของทานหลุดพนแลวจากอาสวะทัง้ หลาย ไมถือมั่น
ดวยอุปาทาน เพราะอาศัยปฏิปทาขอไหน ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานผูมี
อายุโมคคัลลานะ ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ... ดูกรทานผูมีอายุ บรรดาปฏิปทา
๔ ประการนี้ จิตของผมหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย ไมถือมั่นดวยอุปาทาน
เพราะอาศัยสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯ
[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูใ นโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนสังขารปรินิพพายี
จะปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรงในปจจุบันเทียว บางคนเมื่อกายแตก
จึงเปนสสังขารปรินิพพายี บางคนเปนอสังขารปรินิพพายี จะปรินิพพานดวย
ไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรงในปจจุบัน บางคนเมื่อกายแตกจึงเปนอสังขาร
ปรินิพพายี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนสสังขารปรินิพพายีในปจจุบันอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายวาไมงาม มีความสําคัญในอาหารวาปฏิกูล
มีความสําคัญในโลกทั้งปวงวาไมนายินดี พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงวาไมเที่ยง
และมรณสัญญาของเธอตั้งอยูด ีแลวในภายใน เธออาศัยธรรมเปนกําลังของพระ*เสขะ ๕ ประการนี้อยู คือ ศรัทธา หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปญญา ทั้งอินทรีย
๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
ของเธอปรากฏวาแกกลา เธอยอมเปนสสังขารปรินิพพายีในปจจุบันเทียว เพราะ
อินทรีย ๕ ประการนี้แกกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนสสังขารปรินิพพายี
ในปจจุบันอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อกายแตกจึงเปนสสังขารปรินิพพายีอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายวาไมงาม ฯลฯ อินทรีย ๕ ประการ
คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ... ของเธอปรากฏวาออน เธอเมื่อกายแตก

จึงเปนสสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเมื่อกายแตกจึงเปนสสังขารปรินิพพายีอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนอสังขารปรินิพพายีในปจจุบันอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน
ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน เธออาศัยธรรมเปนกําลังของพระ*เสขะ ๕ ประการนี้ คือ ศรัทธา ... ปญญา อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ
สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวาแกกลา เธอเปนอสังขาร
ปรินิพพายีในปจจุบัน เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้แกกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเปนอสังขารปรินิพพายีในปจจุบันอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อกายแตกจึงเปนอสังขารปรินิพพายีอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน
ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ แตอินทรีย ๕ ประการนี้
คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวาออน เธอเมือ่ กายแตก
จึงเปนอสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลเมื่อกายแตกจึงเปนอสังขารปรินิพพายี อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๗๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมือง*โกสัมพี ณ ทีน่ ั้นแล ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลายวา อาวุโสภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยอมพยากรณการบรรลุ
อรหัตในสํานักของเราดวยมรรค ๔ โดยประการทั้งปวง หรืออยางใดอยางหนึ่ง
ในบรรดามรรค ๔ ประการนี้ มรรค ๔ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบือ้ งหนา เมื่อเธอเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบือ้ งหนา
มรรคยอมเกิด เธอยอมเสพ ยอมเจริญ ยอมกระทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ
เจริญ กระทําใหมากซึ่งมรรคนั้น ยอมละสังโยชนทั้งหลายได อนุสัยยอม*สิ้นสุด ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบือ้ งหนา เมื่อเธอ
เจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบือ้ งหนา มรรคยอมเกิด เธอยอมเสพ ยอมเจริญ
ยอมกระทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ กระทําใหมากซึ่งมรรคนั้น
ยอมละสังโยชนทั้งหลายได อนุสัยยอมสิน้ สุด ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาควบคูกันไป เมื่อเธอ
เจริญสมถะและวิปสสนาควบคูกันไป มรรคยอมเกิด เธอยอมเสพ เจริญ กระทํา
ใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ กระทําใหมากซึ่งมรรคนั้น ยอมละ

สังโยชนทั้งหลายได อนุสยั ยอมสิ้นสุด ฯ
อีกประการหนึ่ง ใจของภิกษุปราศจากอุทธัจจะในธรรม สมัยนั้น จิตนั้น
ยอมตั้งมั่น สงบ ณ ภายใน เปนจิตเกิดดวงเดียว ตั้งมั่นอยู มรรคยอมเกิดขึน้ แกเธอ
เธอยอมเสพ เจริญ กระทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอเสพ เจริญ กระทํา
ใหมากซึ่งมรรคนั้น ยอมละสังโยชนทั้งหลายได อนุสัยยอมสิ้นสุด ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย บุคคลผูใดผูหนึ่ง เปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยอมพยากรณการบรรลุอรหัต
ในสํานักของเรา ดวยมรรค ๔ ประการนี้ โดยประการทั้งปวง หรืออยางใด
อยางหนึ่ง บรรดามรรค ๔ ประการนี้ ฯ
จบปฏิปทาวรรคที่ ๒
-------------สัญเจตนิยวรรคที่ ๓
[๑๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกายมีอยู สุขทุกขภายในยอมเกิดขึน้
เพราะกายสัญเจตนา ๑- เปนเหตุ หรือเมื่อวาจามีอยู สุขทุกขในภายในยอมเกิดขึ้น
เพราะวจีสัญเจตนา ๒- เปนเหตุ หรือเมื่อใจมีอยู สุขทุกขภายในยอมเกิดขึ้น เพราะ
มโนสัญเจตนา ๓- เปนเหตุ อีกอยางหนึ่ง เพราะอวิชชาเปนปจจัย บุคคลยอม
ปรุงแตงกายสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นดวยตนเองบาง
หรือบุคคลอื่นยอมปรุงแตงกายสังขารของบุคคลนั้น อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภาย
ในเกิดขึ้นแกบคุ คลนั้น หรือบุคคลรูสึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขาร อันเปน
ปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึน้ บาง หรือบุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขาร
อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นบาง บุคคลยอมปรุงแตงวจีสังขารอันเปน
ปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึน้ ดวยตนเองบาง หรือบุคคลอื่นยอมปรุงแตงวจีสังขาร
ของบุคคลนั้น อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นแกบุคคลนั้นบาง หรือบุคคล
รูสึกตัวยอมปรุงแตงวจีสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นบาง หรือ
บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงวจีสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นบาง
บุคคลยอมปรุงแตงมโนสังขารอันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นดวยตนเองบาง
หรือบุคคลอื่นยอมปรุงแตงมโนสังขารของบุคคลนั้น อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภาย
ในเกิดขึ้นแกบคุ คลนั้นบาง หรือบุคคลรูสึกตัวยอมปรุงแตงมโนสังขารอันเปนปจจัย
ใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นบาง หรือบุคคลไมรูสึกตัวยอมปรุงแตงมโนสังขารอันเปน
ปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึน้ บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิชชาติดตามไปแลวใน
ธรรมเหลานี้ แตเพราะอวิชชานั่นแลดับโดยสํารอกไมเหลือ กายอันเปนปจจัย
ใหสุขทุกขภายในเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น ยอมไมมี วาจา ... ใจ ... เขต ... วัตถุ
... อายตนะ ... อธิกรณะอันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดขึน้ แกบุคคลนั้น
ยอมไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไดอัตภาพ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน

คือ ความไดอตั ภาพที่สัญเจตนาของตนเปนไป ไมใชสัญเจตนาของผูอื่นเปนไป
@๑. ความจงใจทางกาย ๒. ความจงใจทางวาจา ๓. ความจงใจทางใจ
ก็มี ความไดอตั ภาพที่สัญเจตนาของผูอื่นเปนไป ไมใชสัญเจตนาของตนเปนไป
ก็มี ความไดอตั ภาพที่สัญเจตนาของตนดวย สัญเจตนาของผูอื่นดวยเปนไปก็มี
ความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของตนก็มิใชสัญเจตนาของผูอนื่ ก็มิใชเปนไปก็มี ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความไดอัตภาพ ๔ ประการนี้แล ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอนี้ ขาพระองคทราบชัด
เนื้อความโดยพิสดารอยางนี้วา บรรดาความไดอัตภาพ ๔ ประการนั้น ความได
อัตภาพที่สัญเจตนาของตนเปนไป มิใชสัญเจตนาของผูอื่นเปนไปนี้ คือ การจุติ
จากกายนั้นของสัตวเหลานั้น ยอมมีเพราะสัญเจตนาของตนเปนเหตุ ความได
อัตภาพที่สัญเจตนาของผูอื่นเปนไป มิใชสัญเจตนาของตนเปนไปนี้ คือ การจุติ
จากกายนั้นของสัตวเหลานั้น ยอมมีเพราะสัญเจตนาของผูอ ื่นเปนเหตุ ความได
อัตภาพที่สัญเจตนาของตนดวย สัญเจตนาของผูอื่นดวยเปนไปนี้ คือ การจุติจาก
กายนั้นของสัตวเหลานั้น ยอมมีเพราะสัญเจตนาของตนและสัญเจตนาผูอื่นเปนเหตุ
ความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของตนเปนไปก็มิใช สัญเจตนาของผูอื่นเปนไปก็มิใชนี้
จะพึงเห็นเทวดาทั้งหลายดวยอัตภาพนั้นเปนไฉน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร พึงเห็นเทวดาทั้งหลายผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ดวยอัตภาพนั้น ฯ
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องให
สัตวบางจําพวกในโลกนี้ จุติจากกายนั้นแลวเปนอาคามีกลับมาสูความเปนอยาง
นี้ อนึ่ง อะไรเปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางจําพวกในโลกนี้ จุติจากกายนั้น
แลวเปนอนาคามี ไมกลับมาสูค วามเปนอยางนี้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน
ไมได แตเขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปจจุบัน บุคคลนั้นชอบใจ ยินดี
และถึงความปลื้มใจดวยเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ยับยัง้ อยูในเนวสัญญา*นาสัญญายตนะนั้น นอมใจไป อยูจนคุนในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ไมเสื่อม
เมื่อทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทวดาผูเ ขาถึงชั้นเนวสัญญานา*สัญญายตนภพ เขาจุติจากชั้นนั้นแลวยอมเปนอาคามี กลับมาสูความเปนอยาง
นี้ ดูกรสารีบุตร อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนไดแลว
เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ ในปจจุบัน บุคคลนั้นชอบใจ ยินดี และถึง
ความปลื้มใจ ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ยับยั้งในเนวสัญญานา*สัญญายตนะนั้น นอมใจไป อยูจนคุนในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ไมเสื่อม

เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทวดาผูเขาถึงชั้นเนวสัญญา*นาสัญญายตนภพ เขาจุติจากชั้นนั้นแลว ยอมเปนอนาคามี ไมกลับมาสูความ
เปนอยางนี้ ดูกรสารีบุตร นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางจําพวกในโลก
นี้ จุติจากกายนั้นแลวเปนอาคามี กลับมาสูความเปนอยางนี้ อนึ่ง นี้เปนเหตุ
เปนปจจัยเครือ่ งใหสัตวบางจําพวกในโลกนี้ จุติจากกายนั้นแลวเปนอนาคามี
ไมกลับมาสูความเปนอยางนี้ ฯ
[๑๗๒] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
อาวุโสภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เราอุปสมบทแลวไดกึ่งเดือน ก็ไดกระทําใหแจง
อรรถปฏิสัมภิทาโดยเปนสวน โดยจําแนก เรายอมบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง
เปดเผย จําแนก กระทําใหงายซึ่งอรรถปฏิสัมภิทานั้นโดยอเนกปริยาย ก็ผูใดแล
พึงมีความสงสัยหรือความเคลือบแคลง ผูนั้นพึงถามเรา เราพึงพยากรณ
พระศาสดาของเราทั้งหลาย ทรงฉลาดดวยดีในธรรมทั้งหลาย ประทับอยูเฉพาะ
หนาของเราทั้งหลาย เราอุปสมบทแลวไดกึ่งเดือน กระทําใหแจงธรรมปฏิสัมภิทา
... นิรุตติปฏิสัมภิทา ... ปฏิภาณปฏิสัมภิทา โดยเปนสวน โดยจําแนก
เรายอมบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายซึ่ง
ปฏิภาณปฏิสัมภิทานั้นโดยอเนกปริยาย ก็ผูใดแลพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง
ผูนั้น พึงถามเรา เราพึงพยากรณ พระศาสดาของเราทั้งหลายทรงฉลาดดวยดี
ในธรรมทั้งหลาย ประทับอยูเฉพาะหนาของเราทั้งหลาย ฯ
[๑๗๓] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึง
ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโส
เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ อื่นมีอยูหรือ ทาน
พระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ
อะไรๆ อื่นไมมอี ยูหรือ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ
ม. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ
อะไรๆ อื่นมีอยูด วย ไมมีอยูดวยหรือ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ
ม. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ
อะไรๆ อื่นมีอยูก ็มิใช ไมมีอยูกม็ ิใชหรือ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส อยากลาวอยางนั้น ฯ

ม. ผมถามวา ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอก
ไมเหลือ อะไรๆ อื่นมีอยูหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยาง
นั้น ผมถามวา ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ
อะไรๆ อื่นไมมอี ยูหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยากลาวอยางนั้น ผม
ถามวา ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ
อื่นมีอยูดวย ไมมีอยูดวยหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนัน้
ผมถามวา ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ
อื่นมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก ็มิใชหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยาง
นั้น ดูกรอาวุโส ก็เนื้อความแหงคําตามที่ทานกลาวแลวนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร ฯ
สา. ดูกรอาวุโส เมื่อกลาววา เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอก
ไมเหลือ อะไรๆ อื่นมีอยูหรือ ... ไมมีอยูหรือ ... มีอยูดวย ไมมีอยูดวย
หรือ ... มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มใิ ชหรือ ดังนี้ ชื่อวาทําความไมเนิ่นชาใหเนิ่นชา
ผัสสายตนะ ๖ ยังดําเนินไปเพียงใด ปปญจธรรมก็ยังดําเนินไปเพียงนั้น ปปญจ
ธรรมยังดําเนินไปเพียงใด ผัสสายตนะ ๖ ก็ยังดําเนินไปเพียงนั้น ดูกรอาวุโส
เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ ปปญจธรรมก็ดับ
สงบระงับ ฯ
[๑๗๔] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะถึงที่
อยู ไดปราศรัยกับทานพระมหาโกฏฐิตะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะ
ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ
อยูหรือ ทานพระมหาโกฏฐิตะกลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ
อะไรๆ อื่นไมมอี ยูหรือ ฯ
ม. ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ
อะไรๆ อื่น มีอยูดวย ไมมีอยูด ว ยหรือ ฯ
ม. ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ
อา. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ
อะไรๆ อื่นมีอยูก ็มิใช ไมมีอยูกม็ ิใชหรือ ฯ
ม. ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ
อา. ผมถามวา เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ
อะไรๆ อื่นมีอยูห รือ ทานกลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ผมถามวา
ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ อื่น

หรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ผมถามวา ดูกรอาวุโส
เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ อื่นมีอยูดวย
อยูดวยหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนัน้ ผมถามวา
อาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ อื่นมีอยูก็
มิใช ไมมีอยูก ม็ ิใชหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น
ดูกรอาวุโส ก็เนื้อความแหงคําตามที่ทานกลาวแลวนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร ฯ
ม. อาวุโส เมื่อกลาววา เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอก
ไมเหลือ อะไรๆ อื่นมีอยูหรือ ... ไมมีอยูหรือ ... มีอยูดวย ไมมีอยูดวยหรือ
... มีอยูก็มิใช ไมมีอยูกม็ ิใชหรือ ดังนี้ ชื่อวาทําความไมเนิ่นชาใหเนิ่นชา
ผัสสายตนะ ๖ ยังดําเนินไปเพียงใด ปปญจธรรมก็ดําเนินไปเพียงนั้น ปปญจธรรม
ยังดําเนินไปเพียงใด ผัสสายตนะ ๖ ก็ดําเนินไปเพียงนั้น ดูกรอาวุโส เพราะ
ผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ ปปญจธรรมก็ดับสนิท สงบระงับ ฯ
[๑๗๕] ครั้งนั้นแล ทานพระอุปวานเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู
ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโส บุคคล
กระทําที่สุดแหงทุกขดวยวิชชาหรือหนอ ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโส
ไมใชอยางนั้น ฯ
อุ. ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําที่สุดแหงทุกขดวยจรณะหรือ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนั้น ฯ
อุ. ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําที่สุดแหงทุกขดวยวิชชาและจรณะหรือ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนั้น ฯ
อุ. ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําที่สุดแหงทุกขอื่นจากวิชชาและจรณะหรือ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนั้น ฯ
อุ. ผมถามวา ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําทีส่ ุดแหงทุกข ดวยวิชชาหรือ
ทานกลาววา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนั้น ผมถามวา ดูกรอาวุโส บุคคลกระทํา
ที่สุดแหงทุกขดวยจรณะหรือ ... ดวยวิชชาและจรณะหรือ ... อื่นจากวิชชาและ
จรณะหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนั้น ดูกรอาวุโส ก็บุคคล
กระทําที่สุดแหงทุกขไดอยางไรเลา ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ถาบุคคลจักกระทําที่สดุ แหงทุกขไดดวยวิชชาแลวไซร
ก็จักเปนผูมอี ุปาทานเทียวกระทําที่สุดแหงทุกขได ถาบุคคลจักกระทําที่สดุ ไดดวย
จรณะแลวไซร ก็จักเปนผูมอี ุปาทานเทียวกระทําที่สุดแหงทุกขได ถาบุคคลจัก
กระทําที่สุดแหงทุกขไดดวยวิชชาและจรณะไซร ก็จักเปนผูมอี ุปาทานเทียวกระทํา
ที่สุดแหงทุกขได ถาบุคคลจักกระทําที่สุดแหงทุกขไดนอกจากวิชชาและจรณะไซร

ปุถุชนก็จักกระทําที่สุดแหงทุกขได เพราะปุถุชนเวนจากวิชชาและจรณะ ดูกร
อาวุโส บุคคลผูมีจรณะวิบัติยอมไมรูไมเห็นตามความเปนจริง บุคคลผูมีจรณะ
สมบูรณจึงรูจึงเห็นตามความเปนจริง ยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
[๑๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบ พึง
ปรารถนาอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเถิด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรและโมคคัลลานะนี้เปนตราชู เปนประมาณแหงภิกษุ
ทั้งหลายผูสาวกของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูมีศรัทธา เมื่อปรารถนาโดยชอบ
พึงปรารถนาอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนพระเขมาภิกษุณี และพระอุบลวรรณาภิกษุณี
เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขมาภิกษุณีและอุบลวรรณาภิกษุณีนี้เปนตราชู เปน
ประมาณแหงภิกษุณีทั้งหลายผูสาวิกาของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูมศี รัทธา
เมื่อปรารถนาโดยชอบ พึงปรารถนาอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนจิตตคฤหบดีและ
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสก
ชาวเมืองอาฬวีนี้เปนตราชู เปนประมาณแหงอุบาสกทั้งหลายผูเ ปนสาวกของเรา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูม ีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบ พึงปรารถนาอยางนี้วา
ขอเราจงเปนเชนนางขุชชุตราอุบาสิกา และนางเวฬุกัณฏกีนันทมารดาเถิด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นางขุชชุตราอุบาสิกา และนางเวฬุกัณฏกีนนั ทมารดานี้เปนตราชู
เปนประมาณของอุบาสิกาทั้งหลายผูสาวิกาของเรา ฯ
[๑๗๗] ครั้งนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสกะทานพระราหุลวา ดูกรราหุล ปฐวีธาตุที่เปนภายในก็ดี เปน
ภายนอกก็ดี ปฐวีธาตุนั้นก็เปนแตสักวาปฐวีธาตุเทานั้น พึงเห็นปฐวีธาตุนั้นดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใช
ตัวตนของเรา เพราะเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนั้น จิตยอม
เบื่อหนายในปฐวีธาตุ ยอมคลายกําหนัดในปฐวีธาตุ ดูกรราหุล อาโปธาตุที่
เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี อาโปธาตุนั้นก็เปนแตสักวาอาโปธาตุเทานั้น พึง
เห็นอาโปธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา
นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของตน เพราะเห็นดวยปญญาอันชอบตามความ
เปนจริงอยางนั้น จิตยอมเบื่อหนายในอาโปธาตุ ยอมคลายกําหนัดในอาโปธาตุ
ดูกรราหุล เตโชธาตุที่เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี เตโชธาตุนั้นก็เปนแต
สักวาเตโชธาตุเทานั้น พึงเห็นเตโชธาตุนั้นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา เพราะเห็น
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนัน้ จิตยอมเบื่อหนายในเตโชธาตุ ยอม
คลายกําหนัดในเตโชธาตุ ดูกรราหุล วาโยธาตุที่เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี

วาโยธาตุนั้นก็เปนแตสักวาวาโยธาตุเทานั้น พึงเห็นวาโยธาตุนั้นดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน
ของเรา เพราะเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนั้น จิตยอมเบื่อหนาย
ในวาโยธาตุ ยอมคลายกําหนัดในวาโยธาตุ ดูกรราหุล เพราะเหตุที่ภิกษุพิจารณา
เห็นวามิใชตัวตน ไมเนื่องในตน ในธาตุ ๔ นี้ ภิกษุนี้เรากลาววา ตัดตัณหาได
แลว รื้อถอนสังโยชนเสียได กระทําที่สุดแหงทุกขไดแลวเพราะละมานะได
โดยชอบ ฯ
[๑๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเจโตวิมุติอันสงบ
อยางใดอยางหนึ่งอยู ภิกษุนั้นมนสิการสักกายนิโรธ (ความดับสักกายะ คือ
วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓) เมื่อเธอมนสิการสักกายนิโรธอยู จิตของเธอยอมไม
แลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในสักกายนิโรธ เมือ่ เปนเชนนี้
ภิกษุนั้นแลไมพึงหวังไดสักกายนิโรธ บุรุษมีมือเปอนยางเหนียวจับกิ่งไม มือของ
เขานั้นพึงจับติดกิ่งไมอยู แมฉนั ใด ภิกษุบรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่ง
อยู ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เธอยอมมนสิการสักกายนิโรธ เมื่อเธอมนสิการ
สักกายนิโรธอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปใน
สักกายนิโรธ เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนั้นแลไมพึงหวังไดสักกายนิโรธ อนึ่ง ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ บรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ภิกษุนั้นยอม
มนสิการสักกายนิโรธ เมื่อเธอมนสิการสักกายนิโรธอยู จิตยอมแลนไป ยอม
เลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอมนอมไปในสักกายนิโรธ เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนั้นแล
พึงหวังไดสักกายนิโรธ บุรุษมีมือหมดจดจับกิ่งไม มือของเขานั้นไมพึงจับติดอยู
ที่กิ่งไม แมฉันใด ภิกษุบรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ก็ฉันนัน้
เหมือนกันแล เธอยอมมนสิการสักกายนิโรธ เมื่อเธอมนสิการสักกายนิโรธ
จิตยอมแลนไป ยอมเลือ่ มใส ยอมตั้งอยู ยอมนอมไปในสักกายนิโรธ เมื่อเปน
เชนนี้ ภิกษุนั้นแลพึงหวังไดสักกายนิโรธ อนึง่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเจโต*วิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ภิกษุนั้นยอมมนสิการ การทําลายอวิชชา เมื่อ
เธอมนสิการ การทําลายอวิชชาอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเลือ่ มใส ไมตั้งอยู
ไมนอมไปในการทําลายอวิชชา เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนั้นแลไมพึงหวังไดการ
ทําลายอวิชชา บอน้ําใหญนับไดหลายป คนพึงปดทางไหลเขาของบอน้ํานั้นเสีย
และเปดทางไหลออกไว ทั้งฝนก็ไมตกเพิ่มเติมตามฤดูกาล เมือ่ เปนอยางนี้
บอน้ําใหญนั้นก็ไมพึงหวังที่จะมีน้ําลนขอบออกไปได แมฉันใด ภิกษุบรรลุเจโต*วิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เธอยอมมนสิการ การ
ทําลายอวิชชา เมื่อเธอมนสิการ การทําลายอวิชชาอยู จิตยอมไมแลนไป ไม

เลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในการทําลายอวิชชา เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนั้นแล
ไมพึงหวังไดการทําลายอวิชชา อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเจโตวิมุติอัน
สงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ภิกษุนั้นมนสิการ การทําลายอวิชชา เมื่อเธอมนสิการ
การทําลายอวิชชาอยู จิตยอมแลนไป ยอมเลือ่ มใส ยอมตั้งอยู ยอมนอมไปใน
การทําลายอวิชชา เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนั้นพึงหวังไดการทําลายอวิชชา บอน้าํ *ใหญนับไดหลายป คนพึงเปดทางไหลเขาของบอน้ํานั้นไว และปดทางไหลออก
เสีย ทั้งฝนก็ตกเพิ่มเติมตามฤดูกาล เมื่อเปนอยางนี้ บอน้ําใหญนั้นก็พึงหวังที่จะ
มีน้ําลนขอบออกไปได แมฉันใด ภิกษุบรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุนั้นยอมมนสิการ การทําลายอวิชชา เมื่อเธอมนสิการ
การทําลายอวิชชาอยู จิตยอมแลนไป ยอมเลือ่ มใส ยอมตั้งอยู ยอมนอมไป
ในการทําลายอวิชชา เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนั้นแลพึงหวังไดการทําลายอวิชชา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๑๗๙] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู
ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโส*สารีบุตร อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ ไม
ปรินิพพานในปจจุบัน ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรอาวุโสอานนท สัตว
ทั้งหลายในโลกนี้ ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้หานิภาคิยสัญญา (สัญญา
ฝายเสื่อม) นี้ฐิติภาคิยสัญญา (สัญญาฝายดํารงอยู) นี้วิเสสภาคิยสัญญา
(สัญญาฝายวิเศษ) นี้นิพเพธภาคิยสัญญา (สัญญาฝายชําแรกกิเลส) ดูกรอาวุโส
อานนท นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ ไมปรินิพพาน
ในปจจุบัน ฯ
อา. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัยเครือ่ งใหสัตว
บางพวกในโลกนี้ ปรินิพพานในปจจุบัน ฯ
สา. ดูกรอาวุโสอานนท สัตวทั้งหลายในโลกนี้ ยอมทราบชัดตามความ
เปนจริงวา นี้หานิภาคิยสัญญา นี้ฐิติภาคิยสัญญา นี้วิเสสภาคิยสัญญา
นี้นิพเพธภาคิยสัญญา ดูกรอาวุโสอานนท นีแ้ ลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัตว
บางพวกในโลกนี้ ปรินิพพานในปจจุบัน ฯ
[๑๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อานันทเจดียใกล
โภคนคร ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงมหาประเทศ ๔ นี้ เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เรา
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มหาประเทศ ๔ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาว
อยางนี้วา ดูกรอาวุโส ขอนี้ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผู
มีพระภาควา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น
ครั้นแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวพึงเทียบเคียงในพระสูตร
พึงสอบสวนในพระวินัย ถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย
บทและพยัญชนะเหลานั้น เทียบเคียงกันไมไดในพระสูตร สอบสวนกันไมได
ในพระวินัย ในขอนี้พึงลงสันนิษฐานไดวา นี้มิใชคําของพระผูมีพระภาคอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาแนแท ภิกษุนี้รับมาผิดแลว เธอทั้งหลายพึงทิ้งคํานี้เสียทีเดียว
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ขอนี้ขาพเจาไดสดับมา
ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคํา*สั่งสอนของพระศาสดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึง
คัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น ครั้นแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี
แลวเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย ถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร
สอบสวนในพระวินัย บทและพยัญชนะเหลานั้น เทียบเคียงกันไดในพระสูตร
สอบสวนกันไดในพระวินัย ในขอนี้พึงลงสันนิษฐานไดวา นี้เปนคําของพระผู
มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแนแท และภิกษุนี้รับมาดีแลว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนมหาประเทศขอที่ ๑ เธอทั้งหลายพึงทรงจําไว ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า สงฆอยูในอาวาสชื่อโนน
พรอมทั้งพระเถระพรอมทั้งทานที่เปนประธาน ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะ
หนาสงฆนั้นวา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น
ครั้นแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวเทียบเคียงในพระสูตร สอบ
สวนในพระวินัย ถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย บทและ
พยัญชนะเหลานั้น เทียบเคียงกันไมไดในพระสูตร สอบสวนกันไมไดในพระวินัย
ในขอนี้พึงลงสันนิษฐานไดวา นี้มิใชคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม*พุทธเจาแนแท และสงฆนั้นรับมาผิดแลว เธอทั้งหลายพึงทิ้งคํานี้เสียทีเดียว อนึ่ง
ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกลาวอยางนี้วา สงฆอยูในอาวาสชื่อโนน พรอมทั้งพระเถระ
พรอมทั้งทานที่เปนประธาน ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะหนาสงฆนั้นวา
นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น ครั้นแลวพึงเรียนบท
และพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย
ถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย บทและพยัญชนะเหลานั้น

เทียบเคียงกันไดในพระสูตร สอบสวนกันไดในพระวินัย ขอนี้พึงลงสันนิษฐาน
ไดวา นี้เปนคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมพุทธเจาแนแท และสงฆนั้นรับมา
ดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมหาประเทศขอที่ ๒ เธอทั้งหลายพึงทรงจําไว ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า ภิกษุผูเปนพระเถระมาก
ดวยกันอยูในอาวาสชื่อโนน เปนพหูสูต ชํานาญในนิกาย ๑- ทรงธรรม ทรงวินัย
ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับมา รับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลานั้น ... ขาพเจาได
สดับมารับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลานั้นวา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคํา
สั่งสอนของพระศาสดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึงคัดคาน
คํากลาวของภิกษุนั้น ครั้นแลว พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวพึง
เทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย ถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร
สอบสวนในพระวินัย บทและพยัญชนะเหลานั้นเทียบเคียงกันไดในพระสูตร
@๑. นิกาย ๕ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย
สอบสวนกันไดในพระวินัย ในขอนี้พึงลงสันนิษฐานไดวา นี้เปนคําของพระผู
มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแนแท และพระเถระเหลานั้นรับ
มาดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมหาประเทศขอที่ ๓ เธอทั้งหลายพึงทรง
จําไว ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้ า ภิกษุผูเปนเถระรูปหนึ่ง
อยูในอาวาสชือ่ โนน เปนพหูสูต ชํานาญในนิกาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรง
มาติกา ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระรูปนั้น ... ขาพเจาได
สดับมา ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระรูปนั้นวา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นีเ้ ปน
คําสั่งสอนของพระศาสดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึง
คัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น ครั้นแลว พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี
แลวพึงเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย ถาเมื่อเทียบเคียงใน
พระสูตร สอบสวนในพระวินัย บทและพยัญชนะเหลานั้นเทียบเคียงกันไดใน
พระสูตร สอบสวนกันไดในพระวินัย ในขอนีพ้ ึงลงสันนิษฐานไดวา นี้เปนคํา
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแนแท และพระเถระ
รูปนั้นรับมาดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมหาประเทศขอที่ ๔ เธอทั้งหลาย
พึงทรงจําไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาประเทศ ๔ นี้แล ฯ
จบสัญเจตนิยวรรคที่ ๓
----------------โยธาชีววรรคที่ ๔
[๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักรบประกอบดวยองค ๔ จึงเปนผูควรแก
พระราชา เปนผูควรที่พระราชาใชสอย ยอมถึงซึ่งการนับวาเปนอังคาพยพของ

พระราชาทีเดียว องค ๔ เปนไฉน คือ นักรบในโลกนี้เปนผูฉลาด ๑ เปนผูยิง
ไดไกล ๑ เปนผูยิงไดเร็ว ๑ ทําลายขาศึกหมูใหญได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นักรบประกอบดวยองค ๔ เหลานี้แล ยอมเปนผูควรแกพระราชา เปนผูควรที่
พระราชาใชสอย ยอมถึงการนับวาเปนอังคาพยพของพระราชาทีเดียว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ยอม
เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแกทักษิณา เปนผูควรทํา
อัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูฉ ลาดในฐานะ ๑ เปนผูยิงไดไกล ๑ เปนผูยิงไดเร็ว ๑
ทําลายขาศึกหมูใหญได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูฉลาดในฐานะอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศลี ฯลฯ สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฉ ลาดในฐานะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ
เปนผูยิงไดไกลอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตาม
ความเปนจริงอยางนี้วา รูปอยางใดอยางหนึ่งทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน
เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งไกลและใกล
รูปทั้งหมดนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ยอมเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใด
อยางหนึ่ง ... สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ... วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปน
อดีต อนาคตและปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลว
หรือประณีต ทั้งไกลและใกล วิญญาณทั้งหมดนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา
ไมใชตัวตนของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูยิงไดไกลอยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูยิงไดเร็วอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ปฏิปทาใหถึงความดับ
ทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูยิงไดเร็วอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
ภิกษุเปนผูทําลายขาศึกหมูใหญไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําลายกอง
อวิชชาใหญเสียได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเปนผูทําลายขาศึกหมูใหญไดอยางนี้
แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนผูควร
ของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแกทักษิณา เปนผูควรทําอัญชลี
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมมีใครๆ จะเปนสมณะพราหมณ เทวดา มาร
พรหม หรือผูใดผูหนึ่งในโลก ที่จะรับรองธรรม ๔ ประการได ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน คือไมมีใครๆ ... ที่จะรับรองวา สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา อยาแก
ไมมีใครๆ ... ที่จะรับรองวา สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา อยาเจ็บไข ไมมี
ใครๆ ... ที่จะรับรองวา สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา อยาตาย อนึ่ง ไมมี

ใครๆ ... ที่จะรับรองวา วิบากแหงกรรมอันลามก เศราหมอง ใหเกิดในภพใหม
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก มีชาติ ชราและมรณะตอไป อยาบังเกิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมมีใครๆ จะเปนสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม
หรือผูหนึ่งผูใดในโลก ที่จะรับรองธรรม ๔ ประการนี้แล ฯ
[๑๘๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล วัสการพราหมณผูเปน
มหาอํามาตยในแควนมคธ เขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระโคดมผูเจริญ ขาพเจามี
วาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา ผูใ ดผูหนึ่งยอมกลาวสิ่งที่ตนเห็นวา เราเห็นอยางนี้
โทษแตการพูดนั้นไมมี ผูใดผูห นึ่งยอมกลาวสิ่งที่ตนไดฟงมาวา เราไดฟงมาอยางนี้
โทษแตการพูดนั้นไมมี ผูใดผูห นึ่งยอมกลาวสิ่งที่ตนทราบ (ทางจมูก ลิ้น กาย)
วา เราทราบอยางนี้ โทษแตการพูดนั้นไมมี ผูใ ดผูหนึ่งยอมกลาวสิ่งที่ตนรูแจง
(ทางใจ) วา เรารูแจงอยางนี้ โทษแตการพูดนั้นไมมี ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เราไมกลาวสิ่งทีเ่ ห็นทั้งหมดวา
ควรกลาว และไมกลาวสิ่งทีเ่ ห็นทั้งหมดวา ไมควรกลาว เราไมกลาวสิ่งที่ไดฟง
ทั้งหมดวา ควรกลาว และไมกลาวสิ่งที่ไดฟง ทั้งหมดวา ไมควรกลาว เราไม
กลาวสิ่งที่ทราบทั้งหมดวา ควรกลาว และไมกลาวสิ่งที่ทราบทั้งหมดวา ไมควร
กลาว เราไมกลาวสิ่งที่รูแจงทั้งหมดวา ควรกลาว และไมกลาวสิ่งที่รูแจงทั้งหมด
วา ไมควรกลาว ดูกรพราหมณ แทจริง เมื่อบุคคลกลาวสิ่งที่ไดเห็นอันใด อกุศล*ธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป เรากลาวสิ่งที่ไดเห็นเห็นปานนั้นวา ไมควรกลาว
แตเมื่อบุคคลกลาวสิ่งที่ไดเห็นอันใด อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญขึ้น
เรากลาวสิ่งที่ไดเห็นเห็นปานนั้นวา ควรกลาว ดูกรพราหมณ เมื่อบุคคลกลาวสิ่งที่ได
ฟงมาอันใด ... สิ่งที่ไดทราบอันใด ... สิ่งที่รูแจงมาอันใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น
กุศลธรรมเสื่อมไป เรากลาวสิง่ ที่ไดฟงมาเห็นปานนั้น ... สิ่งที่ไดทราบมาเห็น
ปานนั้น ... สิ่งที่รูแจงเห็นปานนั้นวา ไมควรกลาว แตเมื่อบุคคลกลาวสิ่งที่ไดฟง
มาอันใด ... สิ่งที่ไดทราบมาอันใด ... สิ่งที่รูแจงอันใด อกุศลธรรมเสื่อมไป
กุศลธรรมเจริญขึ้น เรากลาวสิ่งที่ไดฟงมาเห็นปานนั้น ... สิ่งที่ไดทราบมาเห็น
ปานนั้น ... สิ่งที่รูแจงเห็นปานนั้นวา ควรกลาว ครั้งนั้นแล วัสการพราหมณ
มหาอํามาตยในแควนมคธ ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจาก
อาสนะแลวหลีกไป ฯ
[๑๘๔] ครั้งนั้นแล พราหมณชื่อชานุโสณีเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาค
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง

กันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจามีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา สัตวผูมีความตาย
เปนธรรมดา ยอมไมกลัว ไมถึงความสะดุงตอความตาย ไมมี ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ สัตวผูมีความตายเปนธรรมดา
ยอมกลัว ถึงความสะดุงตอความตาย มีอยู สัตวผูมีความตายเปนธรรมดา ไมกลัว
ไมถึงความสะดุงตอความตาย มีอยู ดูกรพราหมณ ก็สัตวผูมีความตาย
เปนธรรมดา ยอมกลัว ถึงความสะดุงตอความตายเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูย ังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไม
ปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน
ยังไมปราศจากความทะยานอยากในกามทั้งหลาย มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่ง
ถูกตองเขา เมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตก
อยางนี้วา กามอันเปนที่รักจักละเราไปเสียละหนอ และเราก็จะตองละกามอัน
เปนที่รักไป เขายอมเศราโศก ยอมลําบากใจ ยอมร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ
ถึงความหลงใหล ดูกรพราหมณ บุคคลนี้แล ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอม
กลัว ถึงความสะดุงตอความตาย ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูยังไมปราศจากความ
กําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจาก
ความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยังไมปราศจากความทะยานอยาก
ในกาย มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองเขา เมื่อเขามีโรคหนักอยางใด
อยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตกอยางนี้วา กายอันเปนที่รักจักละเราไป
ละหนอ และเราก็จักละกายอันเปนที่รักไป เขายอมเศราโศก...ดูกรพราหมณ
แมบุคคลนี้แล ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว ถึงความสะดุงตอความตาย ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมไดทําความดีไว ไมได
ทํากุศลไว ไมไดทําความปองกันความกลัวไว ทําแตบาป ทําแตกรรมที่หยาบชา
ทําแตกรรมที่เศราหมอง มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองเขา เมือ่ เขามีโรค
หนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตกอยางนี้วา เราไมไดทาํ
ความดีไว ไมไดทํากุศลไว ไมไดทําความปองกันความกลัวไว ทําแตบาป
ทําแตกรรมที่หยาบชา ทําแตกรรมที่เศราหมอง ดูกรผูเจริญ คติของคนไมไดทํา
ความดี ไมไดทํากุศล ไมไดทาํ ความปองกันความกลัว ทําแตบาป ทําแตกรรม
ที่หยาบชา ทําแตกรรมที่เศราหมอง มีประมาณเทาใด เราละไปแลวยอมไปสู
คตินั้น เขายอมเศราโศก...ดูกรพราหมณ แมบุคคลนี้แล ผูมีความตาย
เปนธรรมดา ยอมกลัว ถึงความสะดุงตอความตาย ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความสงสัยเคลือบแคลง

ไมถึงความตกลงใจในพระสัทธรรม มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองเขา
เมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตกอยางนี้วา เรามี
ความสงสัยเคลือบแคลง ไมถึงความตกลงใจในพระสัทธรรม เขายอมเศราโศก
...ดูกรพราหมณ แมบุคคลนี้แล มีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว ถึงความ
สะดุงตอความตาย ดูกรพราหมณ บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีความตายเปนธรรมดา
ยอมกลัว ถึงความสะดุงตอความตาย ฯ
ดูกรพราหมณ บุคคลมีความตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัว ไมถึงความ
สะดุงตอความตาย เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปราศจากความกําหนัด
ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจาก
ความเรารอน ปราศจากความทะยานอยากในกามทั้งหลาย มีโรคหนักอยางใด
อยางหนึ่งถูกตองเขา เมือ่ เขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมไม
มีความปริวิตกอยางนี้วา กามทั้งหลายอันเปนที่รักจักละเราไปเสียละหนอ และ
เราก็จักละกามอันเปนที่รักไป เขายอมไมเศราโศก ไมลําบาก ไมร่ําไร ไมทุบอก
คร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหล ดูกรพราหมณ บุคคลนี้แล ผูมีความตายเปน*ธรรมดา ยอมไมกลัว ไมถึงความสะดุงตอความตาย ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปราศจากความกําหนัด
ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความ
เรารอน ปราศจากความทะยานอยากในกาย มีโรคหนักอยางหนึ่งถูกตองเขา เมื่อ
เขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมไมมีปริวิตกอยางนี้วา กายอัน
เปนที่รักจักละเราไปละหนอ และเราก็จักละกายอันเปนที่รักนีไ้ ป เขายอม
ไมเศราโศก...ดูกรพราหมณ บุคคลแมนี้แล มีความตายเปนธรรมดา ยอม
ไมกลัว ยอมไมถึงความสะดุง ตอความตาย ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมไดกระทําบาป ไมได
ทํากรรมที่หยาบชา ไมไดทํากรรมที่เศราหมอง เปนผูทําความดีไว ทํากุศลไว
ทํากรรมเครื่องปองกันความกลัวไว มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองเขา เมื่อ
เขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตกอยางนี้วา เราไม
ไดทํากรรมอันเปนบาป ไมไดทํากรรมหยาบชา ไมไดทํากรรมที่เศราหมอง
เปนผูทํากรรมดีไว ทํากุศลไว ทํากรรมเครื่องปองกันความกลัวไว คติของบุคคล
ผูไมไดทาํ บาปไว ไมไดทํากรรมหยาบชา ไมไดทํากรรมที่เศราหมอง ทํากรรม
ดีไว ทํากุศลไว ทํากรรมเครื่องปองกันความกลัวไวเพียงใด เราละไปแลว
จักไปสูคตินั้น เขายอมไมเศราโศก...ดูกรพราหมณ แมบุคคลนั้นแล มีความ
ตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัว ยอมไมถึงความสะดุงตอความตาย ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีความสงสัย ไมมี

ความเคลือบแคลง ถึงความตกลงใจในพระสัทธรรม มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่ง
ถูกตองเขา เมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตก
อยางนี้วา เราไมมีความสงสัย ไมมีความเคลือบแคลง ถึงความตกลงใจในพระ
สัทธรรม เขายอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไม
ถึงความหลงใหล ดูกรพราหมณ แมบุคคลนี้แล มีความตายเปนธรรมดา ยอม
ไมกลัว ยอมไมถึงความสะดุง ตอความตาย ดูกรพราหมณ บุคคล ๔ จําพวกนี้แล
มีความตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัว ยอมไมถึงความสะดุงตอความตาย ฯ
พราหมณชานุโสณีไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเ จริญ ภาษิตของ*พระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
[๑๘๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล
พระนครราชคฤห สมัยนั้นแล ปริพาชกผูมีชื่อเสียงมากดวยกัน คือ ปริพาชก
ชื่ออันนภาระ ชื่อวธระ ชื่อสกุลุทายี และปริพาชกผูมีชอื่ เสียงเหลาอื่น อาศัย
อยูในปริพาชการามริมฝงแมน้ําสัปปนี ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จออกจาก
ที่เรนในเวลาเย็น แลวเสด็จเขาไปทางปริพาชการามริมฝงแมน้ําสัปปนี สมัยนั้น
แล ปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น กําลังนั่งประชุมสนทนากันอยูวา สัจจะ
ของพราหมณแมอยางนี้ๆ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาปริพาชกเหลา
นั้น ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ครั้นแลวไดตรัสถามปริพาชกเหลานั้น
วา ดูกรปริพาชกทั้งหลาย บัดนี้ทานทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่อง
อะไรหนอ และทานทั้งหลายกําลังนั่งสนทนาอะไรกันคางอยู ปริพาชกเหลานั้น
กราบทูลวา พระโคดมผูเ จริญ ขาพระองคทั้งหลายกําลังนั่งประชุมสนทนากันอยูวา
สัจจะของพราหมณ แมอยางนี้ๆ ฯ
พ. ดูกรปริพาชกทั้งหลาย สัจจะของพราหมณ ๔ ประการนี้ อันเรา
กระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว ๔ ประการเปนไฉน คือ พราหมณ
บางคนในโลกนี้ กลาวอยางนีว้ า สัตวทั้งปวงไมควรฆา เมื่อพราหมณกลาวดังนี้
ชื่อวากลาวจริง มิใชกลาวเท็จ และดวยการกลาวจริงนั้น เขาไมสําคัญตัววา เรา
เปนสมณะ เราเปนพราหมณ เราเปนผูประเสริฐกวาเขา เราเปนผูเสมอกับเขา
เราเปนผูเลวกวาเขา อนึ่ง เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตินั้นแลว เปนผูปฏิบัติเพื่อ
เอ็นดูอนุเคราะหเหลาสัตวนั้นแหละ ฯ
อีกประการหนึ่ง พราหมณกลาวอยางนี้วา กามทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เมื่อพราหมณกลาวดังนี้ ชื่อวากลาวจริง มิใช
กลาวเท็จ และดวยการกลาวจริงนั้น เขายอมไมสําคัญตัววา เราเปนสมณะ ...
อนึ่ง เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตินั้นแลว เปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อ

คลายกําหนัด เพื่อดับกามทั้งหลายนั่นแหละ ฯ
อีกประการหนึ่ง พราหมณกลาวอยางนี้วา ภพทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เมื่อพราหมณกลาวดังนี้ ชื่อวากลาวจริง มิใช
กลาวเท็จ และดวยการกลาวจริงนั้น เขายอมไมสําคัญตัววา เราเปนสมณะ ...
อนึ่ง เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตินั้นแลว เปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับภพทั้งหลายนั่นแหละ ฯ
อีกประการหนึ่ง พราหมณกลาวอยางนี้วา เรายอมไมมีในอะไรๆ
เรายอมไมมีในความเปนอะไรๆ ของใครๆ อนึ่ง ใครๆ ยอมไมมีในอะไรๆ
ความเปนอะไรๆ ของใครๆ ยอมไมมีในความเปนอะไรๆ ของเรา เมื่อเขากลาว
ดังนี้ ชื่อวากลาวจริง มิใชกลาวเท็จ และดวยการกลาวจริงนั้น เขายอมไม
สําคัญตัววา เราเปนสมณะ เราเปนพราหมณ เราเปนผูประเสริฐกวาเขา
เราเปนผูเสมอเขา เราเปนผูเ ลวกวาเขา อนึ่ง เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัติ
นั้นแลว ยอมเปนผูดําเนินปฏิปทาอันหาความกังวลมิไดทีเดียว ดูกรปริพาชก
ทั้งหลาย สัจจะของพราหมณ ๔ ประการนี้แล อันเราทําใหแจงดวยปญญา
อันยิ่งเอง ประกาศแลว ฯ
[๑๘๖] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ โลกอันอะไรหนอแลนําไป โลกอัน
อะไรชักมา และบุคคลยอมลุอาํ นาจของอะไรที่บังเกิดขึ้นแลว พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดีละ ดีละ ภิกษุ ปญญาของเธอหลักแหลม ปฏิภาณของเธอดีจริง
ปริปุจฉาของเธอเขาที เธอถามอยางนี้วา โลกอันอะไรหนอแลนําไป โลกอัน
อะไรชักมา และบุคคลยอมลุอาํ นาจของอะไรที่บังเกิดขึ้นแลว ดังนี้หรือ ฯ
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ โลกอันจิตแลนําไป อันจิตชักมา และบุคคลยอมลุ
อํานาจของจิตที่บังเกิดขึ้นแลว ฯ
ภิกษุนั้นชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา
แลวไดทูลถามปญหายิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา บุคคลเปน*พหูสูต เปนผูทรงธรรม เปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร
หนอแล บุคคลจึงเปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ฯ
พ. ดีละ ดีละ ภิกษุ ปญญาของเธอหลักแหลม ปฏิภาณของเธอดีจริง
ปริปุจฉาของเธอเขาที เธอถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา
บุคคลเปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม เปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ดังนี้ ดวยเหตุ
เพียงเทาไรหนอแล บุคคลจึงเปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ดังนี้หรือ ฯ

ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ เราแสดงธรรมเปนอันมาก คือ สุตตะ...เวทัลละ ถา
แมภิกษุรูทั่วถึงอรรถ รูทั่วถึงธรรมแหงคาถา ๔ บาทแลว เปนผูปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรมไซร ก็ควรเรียกวา เปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ฯ
ภิกษุนั้นชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา
แลวไดทูลถามปญหายิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา บุคคลผูสดับ
มีปญญาชําแรกกิเลส ผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล
บุคคลจึงเปนผูส ดับมีปญญาชําแรกกิเลส ฯ
พ. ดีละ ดีละ ภิกษุ ปญญาของเธอหลักแหลม ปฏิภาณของเธอดีจริง
ปริปุจฉาของเธอเขาที เธอถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา
บุคคลผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส ผูสดับมีปญ
 ญาชําแรกกิเลส ดังนี้ ดวยเหตุ
เพียงเทาไรหนอแล บุคคลจึงเปนผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส ดังนี้หรือ ฯ
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดสดับวา นี้ทุกข และเห็นแจง
แทงตลอดเนื้อความแหงคําที่สดับนั้นดวยปญญา ไดสดับวา นี้ทุกขสมุทัย และ
ไดเห็นแจงแทงตลอดเนื้อความแหงคําที่สดับนั้นดวยปญญา ไดสดับวา นี้ทุกข
นิโรธ และเห็นแจงแทงตลอดเนื้อความแหงคําที่สดับนั้นดวยปญญา ไดสดับวา
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา และเห็นแจงแทงตลอดเนื้อความแหงคําที่สดับนั้นดวย
ปญญา ดูกรภิกษุ บุคคลเปนผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลสอยางนี้แล ฯ
ภิกษุนั้นชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา
แลวไดทูลถามปญหายิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา บุคคลผูเปน*บัณฑิตมีปญญามาก ผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล
บุคคลจึงเปนบัณฑิตมีปญญามาก ฯ
พ. ดีละ ดีละ ภิกษุ ปญญาของเธอหลักแหลม ปฏิภาณของเธอ
ดีจริง ปริปุจฉาของเธอเขาที เธอถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา
บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก ดังนี้ ดวยเหตุ
เพียงเทาไรหนอแล บุคคลจึงเปนบัณฑิตมีปญญามาก ดังนี้หรือ ฯ
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามากในธรรมวินัยนี้ ยอมไม
คิดเพื่อเบียดเบียนตน ยอมไมคิดเพื่อเบียดเบียนผูอื่น ยอมไมคิดเพื่อเบียดเบียน
ตนและผูอื่น เมื่อคิด ยอมคิดเพื่อเกื้อกูลแกตน เกื้อกูลแกผูอนื่ เกื้อกูลแกตน
และผูอื่น และเกื้อกูลแกโลกทั้งหมดทีเดียว ดูกรภิกษุ บุคคลเปนบัณฑิต
มีปญญามากอยางนี้แล ฯ

[๑๘๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน*กลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล วัสการพราหมณมหา
อํามาตยของแควนมคธ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับ*พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
อสัตบุรุษจะพึงรูอสัตบุรุษดวยกันไดหรือหนอวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ พระผูมี
พระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ขอที่อสัตบุรุษจะพึงรูอสัตบุรุษดวยกันวา ทาน
ผูนี้เปนอสัตบุรุษ ดังนี้ ไมใชฐานะ ไมใชโอกาสที่จะเปนไดเลย ฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ อสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษไดหรือหนอวา
ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ แมขอที่อสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปนสัต*บุรุษ ดังนี้ ก็ไมใชฐานะ ไมใชโอกาสจะพึงเปนได ฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตบุรุษพึงรูสัตบุรุษดวยกันไดหรือหนอแลวา
ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ขอที่สัตบุรุษพึงรูสัตบุรุษดวยกันวา ทานผูนี้เปน
สัตบุรุษ ดังนี้ เปนฐานะเปนโอกาสที่มีได ฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตบุรุษพึงรูอสัตบุรุษไดหรือหนอวา ทาน
ผูนี้เปนอสัตบุรุษ
พ. ดูกรพราหมณ แมขอที่สตั บุรุษพึงรูอสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ
ดังนี้ ก็เปนฐานะเปนโอกาสทีม่ ีได ฯ
ว. ขาแตพระองคผเู จริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขาแตพระ
โคดมผูเจริญ ขอที่พระโคดมตรัส ชอบแลววา ขอที่อสัตบุรุษจะพึงรูอสัตบุรุษดวย
กันวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ ดังนี้ ไมใชฐานะไมใชโอกาสที่จะเปนได ขอที่
อสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ดังนี้ ก็ไมใชฐานะไมใชโอกาส
ที่จะเปนได ขอที่สัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษดวยกันวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ดังนี้
เปนฐานะเปนโอกาสที่มีได และขอที่สัตบุรุษ จะพึงรูอสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปน
อสัตบุรุษ ดังนี้ ก็เปนฐานะเปนโอกาสที่มไี ด ขาแตพระโคดมผูเจริญ สมัยหนึ่ง
ในบริษัทของโตเทยยพราหมณ พวกบริษัทกลาวติเตียนผูอนื่ วา พระเจาเอเฬยยะ
ผูทรงเลื่อมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร เปนพาล ทรงกระทําความเคารพอยางยิ่ง
เห็นปานนี้ คือ ทรงอภิวาท ทรงลุกรับ ทรงกระทําอัญชลีกรรม และสามีจิกรรม
ในสมณรามบุตร แมขาราชบริพารของพระเจาเอเฬยยะเหลานี้ คือ ยมกะ
โมคคัลละ อุคคะ นาวินากี คันธัพพะ และอัคคิเวสสะ ผูเ ลื่อมใสยิ่งนักใน
สมณรามบุตร ก็เปนพาล และกระทําความเคารพอยางยิ่งเห็นปานนี้ คือ อภิวาท

ลุกรับ อัญชลีกรรม และสามีจิกรรม ในสมณรามบุตร สวนโตเทยยพราหมณ*แนะนําบริษัทเหลานั้นโดยนัยนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย จะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน พระเจาเอเฬยยะเปนบัณฑิต ทรงสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวาผูส ามารถ
เล็งเห็นประโยชน ในกิจที่ควรทําและกิจที่ควรทําอันยิ่ง ในคําที่ควรพูดและคําที่
ควรพูดอันยิ่ง พวกบริวารรับวา เปนอยางนัน้ ทานผูเจริญ โตเทยยพราหมณ
กลาวตอไปวา ทานผูเจริญทั้งหลาย เพราะเหตุที่สมณรามบุตรเปนผูฉลาดกวา
พระเจาเอเฬยยะ เปนผูสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวา ฉะนั้น พระเจา
เอเฬยยะจึงทรงเลื่อมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร และทรงกระทําความเคารพอยางยิ่ง
เห็นปานนี้ คือ ทรงอภิวาท ทรงลุกรับ ทรงทําอัญชลีกรรม และสามีจิกรรม
ในสมณรามบุตร ทานผูเจริญทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขาราชบริพาร
ของพระเจาเอเฬยยะ คือ ยมกะ โมคคัลละ อุคคะ นาวินากี คันธัพพะ
อัคคิเวสสะ เปนผูฉลาดสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวาผูสามารถเล็งเห็น
ประโยชน ในกิจที่ควรทําและกิจที่ควรทําอันยิ่ง ในคําที่ควรพูดและคําที่ควรพูด
อันยิ่ง พวกบริวารรับวาเปนอยางนั้นทานผูเ จริญ โตเทยยพราหมณกลาวตอไปวา
เพราะเหตุที่สมณรามบุตร เปนบัณฑิตยิ่งกวาขาราชบริพารผูเปนบัณฑิตของพระเจา
เอเฬยยะ เปนผูสามารถเล็งเห็นประโยชนยงิ่ กวาผูสามารถเล็งเห็นประโยชน ใน
กิจที่ควรทําและกิจที่ควรทําอันยิ่ง ในคําที่ควรพูดและคําที่ควรพูดอันยิ่ง ฉะนั้น
พวกขาราชบริพารของพระเจาเอเฬยยะ จึงเลื่อมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร และ
กระทําความเคารพอยางยิ่งเห็นปานนี้ คือ อภิวาท ลุกรับ อัญชลีกรรม และ
สามีจิกรรม ในสมณรามบุตร ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมา
แลว ขอที่พระโคดมผูเ จริญตรัสนั้นชอบแลว...ขาแตพระโคดมผูเจริญ บัดนี้
ขาพระองคทั้งหลายขอทูลลาไป ขาพระองคทั้งหลายมีกิจมาก มีกรณียะมาก ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ทานจงรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้นแล วัสการพราหมณมหาอํามาตยของแควนมคธ ชื่นชม
อนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ
[๑๘๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ
ใกลกรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล อุปกมัณฑิกาบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจามีวาทะอยางนี้ มีทิฐิ
อยางนี้วา ผูใดผูหนึ่งกลาวติเตียนผูอื่น ผูนั้นทัง้ หมดยอมไมอาจใหกุศลกรรม
เกิดขึ้นได เมื่อไมอาจใหกุศลกรรมเกิดขึ้นได ยอมเปนผูถูกครหาติเตียน พระผู
มีพระภาคตรัสวา ดูกรอุปกะ ถาบุคคล กลาวติเตียนผูอื่น เมือ่ เขากลาวติเตียน
ผูอื่นอยู ยอมไมอาจใหกุศลกรรมเกิดขึ้นได เมื่อไมอาจใหกุศลกรรมเกิดขึ้นได

ยอมเปนผูถูกครหาติเตียนไซร ดูกรอุปกะ ทานนั่นแหละกลาวติเตียนผูอื่น ยอม
ไมอาจใหกุศลกรรมเกิดขึ้นได เมื่อไมอาจใหกุศลกรรมเกิดขึน้ ได ยอมเปนผูถ ูก
ครหาติเตียน ฯ
อุ. ขาแตพระองคผเู จริญ บุคคลพึงจับปลาที่พอผุดขึ้นเทานั้นดวยแห
ใหญ แมฉันใด ขาพระองคก็ฉนั นั้นเหมือนกัน พอเอยขึ้นเทานั้น พระผูมีพระภาค
ก็ทรงจับดวยบวงคือวาทะอันใหญ ฯ
พ. ดูกรอุปกะ เราบัญญัติแลววา นี้เปนอกุศลแล บท พยัญชนะ
ธรรมเทศนาของตถาคตในขอนั้น หาประมาณมิไดวา นี้เปนอกุศลแมเพราะเหตุนี้
อนึ่ง เราบัญญัติวา อกุศลนี้นั้นแล ควรละเสีย บท พยัญชนะ ธรรมเทศนา
ของตถาคตในขอนั้น หาประมาณมิไดวา แมเพราะเหตุนี้ อกุศลนี้ควรละเสีย
อนึ่ง เราบัญญัติไวแลววา นี้เปนกุศลแล บท พยัญชนะ ธรรมเทศนา
ของตถาคตในขอนั้น หาประมาณมิไดวา นีเ้ ปนกุศลแมเพราะเหตุนี้ อนึ่ง เรา
บัญญัติวา กุศลนี้นั้นแลควรบําเพ็ญ บท พยัญชนะ ธรรมเทศนาของตถาคตใน
ขอนั้น หาประมาณมิไดวา กุศลนี้ควรบําเพ็ญแมเพราะเหตุนี้ ฯ
ลําดับนั้นแล อุปกมัณฑิกาบุตรชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค
ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท กระทําประทักษิณแลว เขาไปเฝาพระเจาแผนดิน
มคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหีบุตร ครั้นแลวไดกราบทูลการสนทนาปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาคทั้งหมดนั้น แกพระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหีบุตร
เมื่ออุปกมัณฑิกาบุตรกราบทูลอยางนี้แลว พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรู
เวเทหีบุตรทรงกริ้ว ไมทรงพอพระทัย ไดตรัสกะอุปกมัณฑิกาบุตรวา เจาเด็ก
ลูกชาวนาเกลือนี่อวดดี ปากกลา บังอาจ จักสําคัญพระผูมีพระภาคอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้ วาควรรุกราน เจาอุปกะจงหลีกไป จงพินาศ ฉัน
อยาไดเห็นเจาเลย ฯ
[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ควรกระทําใหแจง ๔ ประการนี้
๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ควรกระทําใหแจงดวยกายก็มี
ที่ควรกระทําใหแจงดวยสติก็มี ที่ควรกระทําใหแจงดวยจักษุก็มี ที่ควรกระทําให
แจงดวยปญญาก็มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกระทําใหแจงดวยกายเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิโมกข ๘ ควรกระทําใหแจงดวยกาย ก็ธรรมที่ควรกระทําให
แจงดวยสติเปนไฉน ปุพเพนิวาสควรกระทําใหแจงดวยสติ ก็ธรรมที่ควรกระทํา
ใหแจงดวยจักษุเปนไฉน การจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย ควรกระทําใหแจง
ดวยจักษุ ก็ธรรมที่ควรกระทําใหแจงดวยปญญาเปนไฉน ความสิ้นอาสวะ
ทั้งหลาย ควรกระทําใหแจงดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกระทํา
ใหแจง ๔ ประการนี้แล ฯ

[๑๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพารามปราสาท
ของมิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาค
แวดลอมดวยภิกษุสงฆ ประทับนั่งในวันอุโบสถ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค
ทรงตรวจดูภิกษุสงฆซึ่งเปนผูนิ่งเงียบแลว ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บริษัทนี้เงียบ ปราศจากเสียงสนทนา บริสุทธิ์ ตั้งอยูในสาระ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุสงฆนี้ก็เปนเชนนั้น บริษัทเชนใดที่บุคคลหาไดยาก แมเพื่อจะเห็น
ในโลก ภิกษุสงฆนี้ก็เปนเชนนัน้ บริษัทนี้ก็เปนเชนนั้น บริษัทเชนใดเปนผู
ควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ภิกษุสงฆนี้ก็เปนเชนนั้น บริษัทนี้
ก็เปนเชนนั้น แมของนอยที่เขาใหในบริษัทเชนใด ยอมเปนของมาก ของมากที่เขา
ใหในบริษัทเชนใด ยอมเปนของมากยิ่งกวา ภิกษุสงฆนี้ก็เปนเชนนั้น บริษัทนี้ก็
เปนเชนนั้น การไปเพื่อจะดูบริษัทเชนใด แมจะนับดวยโยชน ถึงจะตองเอาเสบียง
ทางไปก็ควรภิกษุสงฆนี้ ก็เปนเชนนั้น ภิกษุสงฆนี้เห็นปานนั้น คือ ในภิกษุสงฆนี้
ภิกษุทั้งหลายที่ถึงความเปนเทพก็มี ภิกษุทั้งหลายที่ถึงความเปนพรหมก็มี ภิกษุ
ทั้งหลายที่ถึงชั้นอเนญชาก็มี ภิกษุทั้งหลายที่ถึงความเปนอริยะก็มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็อยางไรภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนเทพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุ
จตุตถฌาน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาถึงความเปนเทพ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนพรหม ภิกษุในธรรมวินัยนี้
มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็
เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่ว
สัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปน
ใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบดวย
กรุณา...มีใจประกอบดวยมุทิตา...มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปสูทิศหนึ่งอยู
ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทัว่ สัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบ
ดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี
ความเบียดเบียนอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนพรหม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรภิกษุจึงชื่อวา ถึงชั้นอเนญชา ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับสิ้นปฏิฆสัญญา เพราะไม
มนสิการถึงนานัตตสัญญา บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ดวยบริกรรมวาอากาศ
ไมมีที่สุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญ*จายตนฌาน ดวยบริกรรมวาวิญญาณไมมีทสี่ ุด เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะ

โดยประการทัง้ ปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ดวยบริกรรมวา อะไรๆ ไมมี
เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตน*ฌาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แลภิกษุจึงชื่อวาถึงชั้นอเนญชา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็อยางไรภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนอริยะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความ
จริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แลภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนอริยะ ฯ
จบโยธาชีววรรคที่ ๔
---------------มหาวรรคที่ ๕
[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๔ ประการแหงธรรมทั้งหลาย
ที่บุคคลฟงเนืองๆ คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ อันบุคคล
พึงหวังได อานิสงส ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ...เวทัลละ ธรรมเหลานั้นเปนธรรมอันภิกษุ
นั้นฟงเนืองๆ คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ เธอมีสติ หลงลืม
เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่ง บทแหงธรรมทั้งหลาย
ยอมปรากฏแกเธอผูม ีความสุขในภพนั้น สติบังเกิดขึ้นชา แตสัตวนั้นยอมเปนผู
บรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนอานิสงสประการที่ ๑ แหง
ธรรมทั้งหลายที่บุคคลฟงเนืองๆ คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ
อันบุคคลพึงหวังได ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ...เวทัลละ
ธรรมเหลานั้นเปนธรรมอันภิกษุนั้นฟงเนืองๆ คลองปากขึ้นใจ แทงตลอดดวยดี
ดวยทิฐิ เธอมีสติหลงลืม เมื่อกระทํากาละ ยอมเขาถึงเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่ง
บทแหงธรรมทั้งหลายยอมไมปรากฏแกเธอ ผูมีความสุขอยูใ นภพนั้นเลย แต
ภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึงความชํานาญแหงจิต แสดงธรรมแกเทพบริษัท เธอมีความ
ปริวิตกอยางนี้วา ในกาลกอนเราไดประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยใด นี้คือ
ธรรมวินัยนั้น สติบังเกิดขึ้นชา แตวาสัตวนั้นยอมบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูฉลาดตอเสียงกลอง เขาเดินทางไกล พึงไดยินเสียง
กลอง เขาไมพงึ มีความสงสัย หรือเคลือบแคลงวา เสียงกลองหรือไมใชหนอ
ที่แทเขาพึงถึงความตกลงใจวา เสียงกลองทีเดียว ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเลาเรียนธรรม ฯลฯ ยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนอานิสงสประการที่ ๒ แหงธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟงเนืองๆ
คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ...บทแหงธรรม

ทั้งหลาย ยอมไมปรากฏแกเธอผูมีความสุขอยูใ นภพนั้นเลย ทัง้ ภิกษุผูมีฤทธิ์
ถึงความชํานาญแหงจิต ก็ไมไดแสดงธรรม ในเทพบริษัท แตเทพบุตรยอม
แสดงธรรมในเทพบริษัท เธอมีความคิดอยางนี้วา ในกาลกอนเราไดประพฤติ
พรหมจรรยในธรรมวินัยใด นี้คือธรรมวินัยนัน้ เอง สติบังเกิดขึ้นชา แตวาสัตว
นั้นยอมเปนผูบ รรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูฉลาดตอเสียงสังข
เขาเดินทางไกล พึงไดฟงเสียงสังขเขา เขาไมพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง
วา เสียงสังขหรือมิใชหนอ ที่แทเขาพึงถึงความตกลงใจวา เสียงสังข ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ ยอมเปนผู
บรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนอานิสงสประการที่ ๓ แหง
ธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟงเนืองๆ คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ
อันบุคคลพึงหวังได ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... บทแหงธรรม
ทั้งหลาย ยอมไมปรากฏแกเธอผูมีความสุขอยูใ นภพนั้นเลย แมภิกษุผูมีฤทธิ์
ถึงความชํานาญแหงจิต ก็มิไดแสดงธรรมในเทพบริษัท แมเทพบุตรก็ไมไดแสดง
ธรรมในเทพบริษัท แตเทพบุตรผูเกิดกอนเตือนเทพบุตรผูเกิดทีหลังวา ทานผู
นฤทุกขยอมระลึกไดหรือวา เราไดประพฤติพรหมจรรยในกาลกอน เธอกลาว
อยางนี้วา เราระลึกไดทานผูนฤทุกข เราระลึกไดทานผูนฤทุกข สติบังเกิดขึ้นชา
แตวาสัตวนั้นยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สหายสองคน
เลนฝุนดวยกัน เขามาพบกัน บางครั้งบางคราว ในที่บางแหง สหายคนหนึ่ง
พึงกลาวกะสหายคนนั้นอยางนี้วา สหาย ทานระลึกกรรมแมนี้ไดหรือ เขาพึง
กลาวอยางนี้วา เราระลึกได เราระลึกได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เหมือนกัน
ยอมเลาเรียนธรรม ฯลฯ ยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนอานิสงสประการที่ ๔ แหงธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟงเนืองๆ คลองปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๔
ประการนี้ แหงธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟงแลวเนืองๆ คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอด
ดวยดีดวยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได ฯ
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้พึงรูดวยฐานะ ๔
ฐานะ ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศีลพึงรูไดดวยการอยูรว มกัน และศีล
นั้นพึงรูไดดวยกาลนาน ไมใชเล็กนอย มนสิการอยูจึงจะรู ไมมนสิการอยูหารูไม
คนมีปญญาจึงจะรู คนมีปญญาทรามหารูไม ความสะอาดพึงรูไดดวยถอยคํา และ
ความสะอาดนัน้ พึงรูไดโดยกาลนาน ไมใชเล็กนอย มนสิการอยูจึงจะรู ไม
มนสิการหารูไม คนมีปญญาจึงจะรู คนมีปญญาทรามหารูไม กําลังใจพึงรูไดใน
อันตราย และกําลังใจนั้นแล พึงรูไดโดยกาลนาน ไมใชเล็กนอย มนสิการจึง

จะรู ไมมนสิการหารูไม คนมีปญญาจึงจะรู คนมีปญญาทรามหารูไม ปญญาพึง
รูไดดวยการสนทนาและปญญานั้นแลพึงรูไดโดยกาลนาน ไมใชเล็กนอย มนสิการ
จึงจะรู ไมมนสิการหารูไม คนมีปญญาจึงจะรู คนมีปญญาทรามหารูไม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา ศีลพึงรูไดดวยการอยูรวมกัน...
คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร บุคคลในโลก
นี้ เมื่ออยูรวมกับบุคคลยอมรูอยางนี้วา ทานผูน ี้มักทําศีลใหขาด มักทําใหทะลุ
มักทําใหดาง มักทําใหพรอย ตลอดกาลนานแล ไมกระทําติดตอไป ไมประพฤติ
ติดตอในศีลทั้งหลาย ทานผูนี้เปนคนทุศีล หาใชเปนคนมีศีลไม อนึ่ง บุคคล
ในโลกนี้ เมื่ออยูรวมกับบุคคลยอมรูอยางนี้วา ทานผูนี้มีปรกติไมทําศีลให
ขาด ไมทําใหทะลุ ไมทําใหดาง ไมทําใหพรอย ตลอดกาลนาน มีปรกติทําติด
ตอไป ประพฤติติดตอในศีลทั้งหลาย ทานผูนเี้ ปนผูมีศีล หาใชเปนผูทุศีล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย คําที่เรากลาววา ศีลพึงรูไดดวยการอยูรวมกัน...คนมีปญญา
ทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา ความสะอาดพึงรูไดดวยถอยคํา...
คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร บุคคลในโลกนี้
สนทนาอยูกับบุคคลยอมรูอยางนี้วา ทานผูนพี้ ูดกันตัวตอตัวเปนอยางหนึ่ง พูดกัน
สองตอสองเปนอยางหนึ่ง พูดกันสามคนเปนอยางหนึ่ง พูดกันมากคนเปนอยางหนึ่ง
ทานผูนี้พูดคําหลังผิดแผกไปจากคํากอน ทานผูนี้มีถอยคําไมบริสุทธิ์ ทานผูนี้หามี
ถอยคําบริสุทธิ์ไม อนึ่ง บุคคลในโลกนี้ เมื่อสนทนาอยูกับบุคคลยอมรูอยางนีว้ า
ทานผูนี้พูดกันตัวตอตัวเปนอยางไร พูดกันสองคน สามคน มากคน ก็อยางนั้น
ทานผูนี้พูดคําหลังไมผิดแผกจากคํากอน มีถอยคําบริสุทธิ์ ทานผูนี้หามีถอยคําไม
บริสุทธิ์ไม ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําที่เรากลาววา ความสะอาดพึงรูไดดวยถอยคํา...
คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา กําลังใจพึงรูไดในอันตราย...คนมี
ปญญาทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร บุคคลบางคนในโลก
นี้ กระทบความเสื่อมญาติ กระทบความเสื่อมโภคทรัพย หรือกระทบความเสื่อม
เพราะโรค ยอมไมพิจารณาอยางนี้วา โลกสันนิวาสนี้เปนอยางนั้นเอง การได
อัตภาพเปนอยางนั้น ในโลกสันนิวาสตามที่เปนแลว ในการไดอัตภาพตามที่เปน
แลว โลกธรรม ๘ คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑ ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑
นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑ ยอมหมุนเวียนไปตามโลก และโลก
ยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ดังนี้ บุคคลนั้นกระทบความเสือ่ มญาติ กระทบ
ความเสื่อมโภคทรัพย หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรค ยอมเศราโศก ลําบาก
ใจ ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหล สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ กระทบ

ความเสื่อมญาติ กระทบความเสื่อมโภคทรัพย หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรค
ยอมพิจารณาอยางนี้วาโลกสันนิวาสนี้เปนอยางนั้นเอง การไดอัตภาพเปนอยาง
นั้น ในโลกสันนิวาสตามที่เปนแลว ในการไดอัตภาพตามที่เปนแลว โลก
ธรรม ๘ คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑ ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑
นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑ หมุนเวียน ไปตามโลก และโลกยอม
หมุนเวียนตามโลกธรรม ๘ ดังนี้ บุคคลนั้นกระทบความเสื่อมญาติ กระทบ
ความเสื่อมโภคทรัพย หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรคยอมไมเศราโศก ไม
ลําบากใจ ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คําที่เรากลาววา กําลังใจพึงรูไดในอันตราย...คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้
นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา...
คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร บุคคลบางคนใน
โลกนี้ สนทนากับบุคคลยอมรูอยางนี้วา ความลึกซึ้งของทานผูนี้เพียงไร อภินิหาร
ของทานผูนเี้ พียงไร และการถามปญหาของทานผูนี้เพียงไร ทานผูนี้ปญญาทราม
ทานผูนี้ไมมีปญ
 ญา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานผูนไี้ มอางบทความอันลึกซึ้ง
อันสงบ ประณีต ที่สามัญชนคาดไมถึง ละเอียด อันบัณฑิตพึงรูได อนึ่ง ทาน
ผูนี้กลาวธรรมอันใด ทานผูนี้ไมสามารถจะบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปด
เผย จําแนก กระทําใหตื้น ซึ่งเนื้อความแหงธรรมนั้นได โดยยอหรือโดยพิสดาร
ทานผูนี้มีปญญาทราม ทานผูนี้ไมมีปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูมีจักษุยืนอยู
ที่ฝงหวงน้ํา พึงเห็นปลาเล็กๆ ผุดอยู เขาพึงทราบไดวา กิริยาผุดของปลาตัวนี้
เปนอยางไร ทําใหเกิดคลื่นเพียงไหน และมีความเร็วเพียงไร ปลาตัวนี้เล็ก ไม
ใชปลาตัวใหญ ดังนี้ ฉันใด บุคคลเมื่อสนทนากับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมรูอยางนี้วา ความลึกซึ้งของทานผูนเี้ พียงไร ฯลฯ ทานผูนี้มีปญญาทราม ทาน
ผูนี้ไมมีปญญา ดังนี้ สวนบุคคลในโลกนี้ สนทนาอยูกับบุคคลยอมรูอยางนี้วา
ความลึกซึ้งของทานผูนี้เพียงไร อภินิหารของทานผูนี้เพียงไร การถามปญหาของ
ทานผูนี้เพียงไร ทานผูนี้มีปญญา ทานผูนี้ไมใชทรามปญญา ขอนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะทานผูนยี้ อมอางบทความลึกซึ้ง สงบ ประณีต สามัญชนคาดไมถึง ละเอียด
อันบัณฑิตพึงรูได และทานผูน ี้ยอมกลาวธรรมใด ทานผูนี้เปนผูสามารถเพื่อจะ
บอก เพื่อแสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้น ซึ่งเนื้อ
ความแหงธรรมนั้น ทั้งโดยยอหรือพิสดารได ทานผูนี้เปนผูมปี ญญา ทาน
ผูนี้หาใชเปนผูม ีปญญาทรามไม ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูมีจักษุยืนอยูท ี่
ฝงหวงน้ํา พึงเห็นปลาตัวใหญกําลังผุด เขาพึงรูอยางนี้วา กิริยาผุดของปลาตัวนี้เปน
อยางไร ทําใหเกิดคลื่นไดเพียงไหน มีความเร็วเพียงไร ปลาตัวนี้ใหญ หาใช

ปลาตัวเล็กไม ดังนี้ ฉันใด บุคคลสนทนาอยูก บั บุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอม
รูอยางนี้วา ความลึกซึ้งของทานผูนี้เพียงไร ฯลฯ ทานผูนี้มปี ญญา หาใชเปนผูมี
ปญญาทรามไม ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําที่เรากลาววา ปญญาพึงรูไดดวยการ
สนทนา...คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้แล อันบุคคลพึงรูไดดวยฐานะ ๔ นี้ ฯ
[๑๙๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปา
มหาวัน ใกลเมืองเวสาลี ครั้งนั้นแล ภัททิยลิจฉวีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา พระ*สมณโคดมทรงมีมายา ยอมทรงรูมายาเครือ่ งกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถียให
มานับถือ พวกเขาเหลานั้นพากันกลาวอยางนีว้ า พระสมณโคดมทรงมีมายา ยอม
ทรงรูมายาเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถียใหมานับถือ ขาแตพระองค
ผูเจริญ คนเหลานั้นเปนอันกลาวตามที่พระผูมีพระภาคตรัสแลหรือ ไมไดกลาว
ตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมเปนจริง ยอมพยากรณธรรมสมควรแกธรรม และการ
คลอยตาม วาทะอันชอบแกเหตุไรๆ ยอมไมมาถึงฐานะอันควรติเตียนแลหรือ
แทจริง ขาพระองคไมประสงคจะกลาวตูพระผูมีพระภาคเลย พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภัททิยะ ทานจงมาเถิด ทานทั้งหลายอยาไดถือโดยฟงตามกันมา อยาไดถือโดย
สืบตอกันมา อยาไดถือโดยตื่นขาว อยาไดถือโดยอางตํารา อยาไดถือโดยนึกเดาเอา
เอง อยาไดถือโดยคาดคะเนอยาไดถือโดยตรึกตามอาการ อยาไดถือโดยชอบใจวา
ถูกกับลัทธิของตน อยาไดถือโดยเชื่อวาสมณะเปนครูของเรา ดูกรภัททิยะ เมื่อใด
ทานพึงรูไดดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลา
นี้อันวิญูชนติเตียน ธรรมเหลานี้อันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไป
เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข เมื่อนั้น ทานทั้งหลายพึงละเสียเถิด ดูกร
ภัททิยะ ทานจะพึงสําคัญความความขอนั้นเปนไฉน ความโลภเมื่อเกิดขึ้น
ภายในบุคคล ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพื่อมิใชประโยชน ฯ
ภัท. เพื่อมิใชประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ ก็บุคคลผูโ ลภมาก ถูกความโลภครอบงําย่ํายีจิต ยอม
ฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได ยอมชักชวนผูอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนั้นก็ได ขอนีย้ อ มเปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนาน
หรือ ฯ
ภัท. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โทสะ ... โมหะ ...
การแขงดี เมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรุษ ยอมเกิดขึน้ เพื่อประโยชนหรือเพือ่ มิใช

ประโยชน ฯ
ภัท. เพื่อมิใชประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ บุคคลผูแขงดี ถูกความแขงดีครอบงําย่ํายีจิต ยอม
ฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได ชักชวนผูอนื่ เพื่อความเปน
อยางนั้นก็ได ขอนี้ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนานหรือ ฯ
ภัท. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมเหลานี้เปน
กุศลหรือเปนอกุศล ฯ
ภัท. เปนอกุศล พระเจาขา ฯ
พ. มีโทษหรือไมมีโทษ
ภัท. มีโทษ พระเจาขา ฯ
พ. วิญูชนติเตียนหรือวิญูชนสรรเสริญ ฯ
ภัท. วิญูชนติเตียน พระเจาขา ฯ
พ. บุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อ
ทุกข หรือมิใช หรือวาทานมีความเห็นอยางไรในขอนี้ ฯ
ภัท. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมเหลานี้บุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว
ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกข ขาพระองคมีความเห็นอยางนี้ในขอนี้
พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ เราไดกลาวคําใดกะทานวา ทานทั้งหลายอยาถือโดย
ฟงตามกันมา...เมื่อใด ทานพึงรูไดดวยตนเองวาธรรมเหลานี้เปนอกุศล...ทาน
ทั้งหลายควรละเสียเถิด ดังนี้ คํานั้นเรากลาวเพราะอาศัยขอนี้ ดูกรภัททิยะ ทาน
ทั้งหลายอยาไดถือโดยฟงตามกันมา...เมื่อใด ทานทั้งหลายพึงรูไดดวยตนเองวา
ธรรมเหลานี้เปนกุศลธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้วิญูชนสรรเสริญ ธรรม
เหลานี้บุคคลสมาทานใหบริบูรณแลวยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อสุข เมื่อนั้น
ทานทั้งหลายพึงเขาถึงธรรมเหลานั้นอยูเถิด ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน ความไมโลภเมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรุษ ยอมเกิดขึน้ เพื่อ
ประโยชนหรือเพื่อมิใชประโยชน ฯ
ภัท. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ ก็บุคคลผูไ มโลภนี้ ไมถูกความโลภครอบงําย่ํายีจิต
ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ และชักชวนผูอื่นเพื่อความ
เปนอยางนั้น ขอนี้ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนาน
หรือ ฯ
ภัท. อยางนั้น พระเจาขา ฯ

พ. ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความไมโกรธ...
ความไมหลง...ความไมแขงดี เกิดขึ้นในภายในของบุรุษ ยอมเกิดขึน้ เพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล หรือเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล ฯ
ภัท. เพื่อประโยชนเกื้อกูล พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ ก็บุคคลผูไ มแขงดีนี้ ไมถูกความแขงดีครอบงําย่ํายีจิต
ยอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ และชักชวนผูอื่นเพื่อความเปน
อยางนั้น ขอนีย้ อมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนานหรือ ฯ
ภัท. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมเหลานี้เปน
กุศล หรือเปนอกุศล ฯ
ภัท. เปนกุศล พระเจาขา ฯ
พ. มีโทษหรือหาโทษมิได ฯ
ภัท. หาโทษมิได พระเจาขา ฯ
พ. วิญูชนติเตียนหรือสรรเสริญ ฯ
ภัท. วิญูชนสรรเสริญ พระเจาขา ฯ
พ. ธรรมเหลานี้อันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขหรือมิใช หรือทานมีความเห็นอยางไรในขอนี้ ฯ
ภัท. ธรรมเหลานี้อันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข ขาพระองคมีความเห็นอยางนี้ในขอนี้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ เราไดกลาวคําใดกะทานวา ทานทั้งหลายจงมาเถิด
ทานทั้งหลายอยาไดถือฟงตามกันมา...ทานทั้งหลายพึงเขาถึงธรรมเหลานั้นอยูเถิด
ดังนี้ คํานั้นเรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ดูกรภัททิยะ คนเหลาใดเปนคนสงบ เปน
สัตบุรุษคนเหลานั้นยอมชักชวนสาวกอยางนีว้ า บุรุษผูเจริญ ทานจงมา จงปราบ
ปรามความโลภเสียเถิด เมือ่ ปราบปรามความโลภได จักไมกระทํากรรมอันเกิด
แตความโลภดวยกายวาจาใจ จงปราบปรามความโกรธเสียเถิด เมื่อทานปราบปราม
ความโกรธได จักไมกระทํากรรมอันเกิดแตความโกรธดวยกาย วาจา ใจ จงปราบ
ปรามความหลงเสียเถิด เมื่อปราบปรามความหลงได จักไมกระทํากรรมอันเกิด
แตความหลงดวยกาย วาจา ใจ จงปราบปรามความแขงดีเสียเถิด เมื่อปราบปราม
ความแขงดีได จักไมกระทํากรรมอันเกิดแตความแขงดีดวยกาย วาจา ใจ ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ภัททิยลิจฉวีไดกราบทูลพระผูม-ี
*พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอ
พระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต
วันนี้เปนตนไป ฯ

พ. ดูกรภัททิยะ ก็เราไดกลาวชักชวนทานอยางนี้วา ดูกรภัททิยะ
ขอทานจงมาเปนสาวกของเราเถิด เราจักเปนศาสดาของทาน ดังนี้หรือ ฯ
ภัท. มิใชเชนนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภัททิยะ สมณพราหมณพวกหนึ่งกลาวตูเราผูมีปรกติกลาวอยางนี้
มีปรกติบอกอยางนี้ ดวยคําอันไมแนนอน เปนคําเปลา คําเท็จ คําไมจริง วา
พระสมณโคดมมีมายา รูจักมายาเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถียใ หมา
นับถือ ฯ
ภัท. ขาแตพระองคผูเจริญ มายาเครื่องกลับใจนี้ดีนัก งามนัก ถาญาติ
สาโลหิตอันเปนที่รักของขาพระองค พึงกลับใจมาดวยมายาเปนเครื่องกลับใจชนิด
นี้ ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข แกบรรดาญาติสาโลหิตอัน
เปนที่รักของขาพระองค ตลอดกาลนาน ถาแมกษัตริยทั้งปวงจะพึงกลับใจมาดวย
มายาเปนเครื่องกลับใจชนิดนี้ ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกกษัตริย
ทั้งปวงตลอดกาลนาน ถาพราหมณทั้งปวง...แพศย...ศูทรทั้งปวงจะพึงกลับ
ใจมาดวยมายาเปนเครื่องกลับใจชนิดนี้ ขอนัน้ ก็จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อสุข แกศูทรแมทั้งปวงตลอดกาลนาน ฯ
ดูกรภัททิยะ คําที่ทานกลาวนี้เปนอยางนัน้ ๆ ถาแมกษัตริยทั้งปวงพึง
ทรงกลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรม บําเพ็ญกุศลธรรม ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพือ่
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข แกกษัตริยทั้งปวงตลอดกาลนาน ถาแมพราหมณ...
แพศย...ศูทรพึงกลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรม บําเพ็ญกุศลธรรม ขอนั้นก็พึง
เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข แกศูทรทั้งปวงตลอดกาลนาน ถาแมโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษย พึงกลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรม บําเพ็ญกุศลธรรม ขอนั้นก็พึงเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขแกโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก แก
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ตลอดกาลนาน ดูกรภัททิยะ
ถาแมพวกมหาศาลเหลานี้ จะพึงกลับใจมาดวยมายาเครื่องกลับใจนี้ เพื่อละอกุศล
ธรรม บําเพ็ญกุศลธรรม ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข
แกพวกมหาศาลเหลานี้ตลอดกาลนาน ถามหาศาลเหลานี้พึงตั้งใจ จะปวยกลาว
ไปไยถึงผูที่เปนมนุษยเลา ฯ
[๑๙๔] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยูทนี่ คิ มของพวกโกฬิยะ ชื่อสาปุคะ
ในแควนโกฬิยะ ครั้งนั้นแล โกฬิยบุตรชาวนิคมสาปุคะมากดวยกัน เขาไปหา
ทานพระอานนทถึงที่อยู อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ทานพระอานนทไดกลาวกะโกฬิยบุตรชาวสาปุคนิคมวา ดูกรพยัคฆปชชะทั้งหลาย
องคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ๔ ประการนี้ พระผูมีพระภาคผูรู

ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวชอบแลว เพื่อความ
หมดจดของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่าํ ไร เพื่อความดับสูญ
แหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน องค ๔
ประการเปนไฉน คือ องคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ คือ ศีล ๑
จิต ๑ ทิฐิ ๑ วิมุตติ ๑ ดูกรพยัคฆปชชะทั้งหลาย ก็องคเปนที่ตงั้ แหงความเพียร
เพื่อความบริสุทธิ์ คือ ศีลเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูม ีศีล ฯลฯ
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย นี้เรียกสีลปาริสุทธิ ความพอใจ ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ
ในสีลปาริสุทธินั้นวา เราจักยังสีลปาริสุทธิเห็นปานนั้นอันยังไมบริบูรณใหบริบูรณ
จักใชปญญาประคับประคองสีลปาริสุทธิอันบริบูรณไวในฐานะนั้นๆ นี้เรียกวาองค
เปนที่ตั้งแหงความเพียร คือ สีลปาริสุทธิ ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะทั้งหลาย ก็องคเปนที่ตั้งแหงความเพียร คือ จิตต*ปาริสุทธิเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน...
ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌานอยู นี้เรียกวาจิตตปาริสุทธิ ความพอใจ...
สติและสัมปชัญญะในจิตตปาริสุทธินั้นวา เราจักยังจิตตปาริสุทธิเห็นปานนัน้ อัน
ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ จักใชปญญาประคับประคองจิตตปาริสุทธิอันบริบูรณไว
ในฐานะนั้นๆ นี้เรียกวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียร คือ จิตตปาริสุทธิ ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะทั้งหลาย ก็องคเปนที่ตั้งแหงความเพียร คือ ทิฏฐิ*ปาริสุทธิเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวาทิฏฐิปาริสุทธิ
ความพอใจ...สติและสัมปชัญญะในทิฏฐิปาริสุทธินั้นวา เราจักยังทิฏฐิปาริสุทธิ
เห็นปานนั้นอันยังไมบริบูรณใหบริบูรณ จักใชปญญาประคับประคองทิฏฐิปาริสุทธิ
อันบริบูรณไวในฐานะนั้นๆ นี้เรียกวาองคเปนที่ตั้งแหงความเพียร คือ ทิฏฐิ
ปาริสุทธิ ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะทั้งหลาย ก็องคเปนที่ตั้งแหงความเพียร คือ วิมุตติ*ปาริสุทธิเปนไฉน อริยสาวกนี้แล เปนผูประกอบดวยองคเปนที่ตั้งแหงความเพียร
คือ สีลปาริสุทธิ...จิตตปาริสุทธิ...ทิฏฐิปาริสุทธิแลว ยอมคลายจิตในธรรม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ยอมเปลื้องในธรรมที่ควรเปลื้อง ครั้นแลวยอมถูกตอง
สัมมาวิมุติ นี้เรียกวาวิมุตติปาริสุทธิ ความพอใจ...สติและสัมปชัญญะในวิมุตติ
ปาริสุทธินั้นวา เราจักยังวิมุตติปาริสุทธิเห็นปานนี้อันยังไมบริบูรณใหบริบูรณ
จักใชปญญาประคับประคองวิมุตติปาริสุทธิอันบริบูรณไวในฐานะนั้นๆ นี้เรียกวา
องคเปนที่ตั้งแหงความเพียร คือ วิมุตติปาริสุทธิ ดูกรพยัคฆปชชะทั้งหลาย
องคเปนที่ตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ๔ ประการนี้แล อันพระผูมพี ระภาค

ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวชอบแลว เพื่อ
ความหมดจดของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและร่าํ ไร เพื่อความดับสูญ
แหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน ฯ
[๑๙๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในนิโครธาราม เมือง
กบิลพัสดุ แควนสักกะ ครั้งนั้นแล เจาศากยะพระนามวาวัปปะ เปนสาวกของ
นิครนถ เสด็จเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู ทรงอภิวาทแลว
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาววา
ดูกรวัปปะ บุคคลในโลกนี้ พึงเปนผูสํารวมดวยกาย สํารวมดวยวาจา สํารวม
ดวยใจ เขาฆาตัวนี้ กลับไปฆาตัวอื่น เพราะอวิชชาดับไป วิชชาเกิดขึ้น ทาน
เห็นฐานะที่เปนเหตุใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาไปตามบุคคลในสัมปราย*ภพ หรือไม วัปปศากยราชตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเห็นฐานะนั้น
บุคคลกระทําบาปกรรมไวในปางกอนซึ่งยังใหผลไมหมด อาสวะทั้งหลายอันเปน
ปจจัยแหงทุกขเวทนา พึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพอันมีบาปกรรมนั้นเปนเหตุ
ทานพระมหาโมคคัลลานะสนทนากับวัปปศากยราชสาวกของนิครนถ คางอยูเพียง
นี้เทานั้น ครั้งนั้นแล เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรน เสด็จเขา
ไปยังอุปฏฐานศาลา ประทับนั่งบนอาสนะที่ปลู าดไว ครั้นแลว ไดตรัสถามทาน
พระมหาโมคคัลลานะวา ดูกรโมคคัลลานะ บัดนี้ เธอทั้งหลายประชุมสนทนากัน
ดวยเรื่องอะไร และเธอทั้งหลายพูดอะไรคางกันไวในระหวาง ทานพระมหา*โมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
ขาพระองคไดกลาวกะวัปปศากยราชสาวกของนิครนถวา ดูกรวัปปะ บุคคลใน
โลกนี้ พึงเปนผูสํารวมดวยกาย สํารวมดวยวาจา สํารวมดวยใจ เพราะอวิชชา
ดับไป วิชชาเกิดขึ้น ทานเห็นฐานะที่เปนเหตุใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกข*เวทนาไปตามบุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม เมื่อขาพระองคกลาวอยางนีแ้ ลว
วัปปศากยราชสาวกของนิครนถ ไดกลาวกะขาพระองควา ขาแตทานผูเจริญ
ขาพเจาเห็นฐานะนั้น บุคคลกระทําบาปกรรมไวในปางกอนซึ่งยังใหผลไมหมด
อาสวะทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพ อันมี
บาปกรรมนั้นเปนเหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคสนทนากับวัปปศากยราช
สาวกของนิครนถคางอยูเพียงนี้แล ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคก็เสด็จมาถึง ครั้ง
นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกับวัปปศากยราชสาวกของนิครนถวา ดูกรวัปปะ
ถาทานจะพึงยินยอมขอที่ควรยินยอม และคัดคานขอที่ควรคัดคานตอเรา และทาน
ไมรูความแหงภาษิตของเราขอใด ทานพึงซักถามในขอนั้นยิง่ ขึ้นไปวา ขอนีอ้ ยางไร
ความแหงภาษิตขอนี้อยางไร ดังนี้ไซร เราพึงสนทนากันในเรื่องนี้ได วัปปศากย*ราชกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักยินยอมขอที่ควรยินยอมและ

จักคัดคานขอที่ควรคัดคานตอพระผูมีพระภาค อนึ่ง ขาพระองคไมรูความแหง
ภาษิตของพระผูมีพระภาคขอใด ขาพระองคจักซักถามพระผูมีพระภาคในขอนั้นยิ่ง
ขึ้นไปวา ขอนี้อยางไร ความแหงภาษิตขอนี้อยางไร ขอเราจงสนทนากันในเรื่อง
นี้เถิด พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรวัปปะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อาสวะเหลาใดกอ
ทุกข เดือดรอน เกิดขึ้นเพราะการกระทําทางกายเปนปจจัย เมื่อบุคคลงดเวนจาก
การกระทําทางกายแลว อาสวะเหลานั้นที่กอ ทุกข เดือดรอน ยอมไมมีแกเขา
เขาไมทํากรรมใหมดวย รับผลกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปดวย นี้เปนปฏิปทาเผา
กิเลสใหพินาศ ผูปฏิบัติพึงเห็นไดเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู
ควรนอมเขามา วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดูกรวัปปะ ทานยอมเห็นฐานะที่เปนเหตุ
ใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม ฯ
ว. ไมเห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรวัปปะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อาสวะเหลาใดกอ*ทุกข เดือดรอน เกิดขึ้นเพราะการกระทําทางวาจาเปนปจจัย เมื่อบุคคลงดเวน
จากการกระทําทางวาจาแลว อาสวะเหลานั้นทีก่ อทุกข เดือดรอน ยอมไม
มีแกเขา เขาไมทํากรรมใหมดวย รับผลกรรมเกาแลวทําใหสนิ้ ไปดวย นี้เปน
ปฏิปทาเผากิเลสใหพินาศ...วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดูกรวัปปะ ทานยอมเห็น
ฐานะที่เปนเหตุใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา พึงไปตามบุคคลใน
สัมปรายภพนั้นหรือไม ฯ
ว. ไมเห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรวัปปะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อาสวะเหลาใดกอ*ทุกข เดือดรอน เกิดขึ้นเพราะการกระทําทางใจเปนปจจัย เมื่อบุคคลงดเวนจาก
การกระทําทางใจแลว อาสวะที่กอทุกข เดือดรอน ยอมไมมีแกเขา เขาไมทํา
กรรมใหมดวย รับผลกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปดวย นี้เปนปฏิปทาเผากิเลสให
พินาศ...วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดูกรวัปปะ ทานยอมเห็นฐานะที่เปนเหตุให
อาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม ฯ
ว. ไมเห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรวัปปะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อาสวะเหลาใดกอ*ทุกข เดือดรอน เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเปนปจจัย เพราะอวิชชาดับไป วิชชาเกิด
ขึ้น อาสวะที่กอ ทุกข เดือดรอน เหลานั้นยอมไมมีแกเขา เขาไมทํากรรมใหม
ดวย รับผลกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปดวย นี้เปนปฏิปทาเผากิเลสใหพินาศ ...
อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดูกรวัปปะ ทานยอมเห็นฐานะที่เปนเหตุใหอาสวะอัน
เปนปจจัยแหงทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม ฯ

ว. ไมเห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรวัปปะ เมื่อภิกษุมีจติ หลุดพนโดยชอบอยางนี้แลว ยอมบรรลุ
ธรรมเปนเครื่องอยูเปนนิตย ๖ ประการ เธอเห็นรูปดวยจักษุแลวไมดีใจ ไมเสียใจ
มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหู...สูดกลิ่นดวยจมูก...ลิ้มรส
ดวยลิ้น...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูแจงธรรมารมณดวยใจแลวไมดีใจ
ไมเสียใจ มีอเุ บกขา มีสติสัมปชัญญะอยู เธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด
ยอมรูชัดวา เราเสวยเวทนามีกายเปนที่สดุ เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ยอมรู
ชัดวา เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ยอมรูชดั วา เมื่อกายแตกสิ้นชีวิตไป
เวทนาทั้งปวงอันไมนาเพลิดเพลินในโลกนี้ จักเปนของเย็น ดูกรวัปปะ เงา
ปรากฏเพราะอาศัยตนไม ครั้งนั้น บุรุษพึงถือจอบและตะกรามา เขาตัดตนไมนั้น
ที่โคน ครั้นแลว ขุดคุยเอารากขึ้น โดยที่สดุ แมเทาตนแฝกก็ไมใหเหลือ เขา
ตัดผาตนไมนั้นใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย กระทําใหเปนซีกๆ แลวผึ่งลมและแดด
ครั้นผึ่งลมและแดดแหงแลวเผาไฟ กระทําใหเปนขี้เถา โปรยในที่มีลมพัดจัดหรือ
ลอยในกระแสน้ําอันเชี่ยวในแมน้ํา เมื่อเปนเชนนั้น เงาที่ปรากฏเพราะอาศัยตนไม
นั้น มีรากขาดสูญ ประดุจตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปน
ธรรมดา แมฉันใด ดูกรวัปปะ ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อภิกษุมีจิตหลุดพน
โดยชอบอยางนี้แลว ยอมไดบรรลุธรรมเปนเครื่องอยูเนืองนิตย ๖ ประการ
เธอเห็นรูปดวยจักษุแลวไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ฟง
เสียงดวยหู...สูดกลิ่นดวยจมูก...ลิ้มรสดวยลิ้น...ถูกตองโผฏฐัพพะดวย
กาย...รูแจงธรรมารมณดวยใจแลวไมดีใจ ไมเสียใจ มีอเุ บกขา มีสติ*สัมปชัญญะอยู เธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ยอมรูชดั วา เราเสวยเวทนา
มีกายเปนที่สดุ เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สดุ ยอมรูชัดวา เราเสวยเวทนามีชีวิต
เปนที่สุด ยอมรูชัดวา เมื่อกายแตกสิ้นชีวิตไป เวทนาทั้งปวงอันไมนาเพลิดเพลิน
ในโลกนี้ จักเปนของเย็น ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว วัปปศากยราชสาวกของนิครนถ ได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษตองการกําไร เลี้ยงลูกมา
ไวขาย (ถาลูกมาตายหมด) เขาพึงขาดทุน ซ้ํายังตองเหน็ดเหนื่อยลําบากใจยิง่ ขึ้น
ไป แมฉันใด ขาพระองคหวังกําไรเขาคบหานิครณถผูโง ตองขาดทุน ทั้งตอง
เหน็ดเหนื่อยลําบากใจยิ่งขึ้นไป ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ตั้งแต
วันนี้เปนตนไป ขาพระองคนี้จักโปรยความเลื่อมใสในพวกนิครณถผูโงเขลาเสีย
ในที่ลมพัดจัด หรือลอยเสียในแมน้ํา อันมีกระแสเชี่ยว ขาแตพระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่

คว่ํา เปดของทีป่ ด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืดดวยหวังวา
คนผูมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนัน้ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค กับทั้งพระ*ธรรม และพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองค
วาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
[๑๙๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฏาคาร ศาลาปามหาวัน
ใกลนครเวสาลี ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีพระนามวาสาฬหะและอภัย เสด็จเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายอภิวาทแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลว เจาสาฬหะลิจฉวีไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติการรื้อถอนโอฆะ เพราะเหตุ ๒ อยาง
คือ เพราะเหตุสีลวิสุทธิ ๑ เพราะเหตุเกลียดตบะ ๑ สวนในธรรมวินัยนี้
พระผูมีพระภาคตรัสอยางไร พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรสาฬหะ เรากลาวสีลวิสทุ ธิแลวา เปน
องคแหงสมณธรรมอยางหนึ่ง สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะยกยองการเกลียดตบะ
ถือการเกลียดตบะเปนสาระ ติดอยูในการเกลียดตบะ สมณพราหมณเหลานั้นไมควร
เพื่อจะรื้อถอนโอฆะออกได อนึ่ง สมณพราหมณเหลาใดมีความประพฤติทางกาย
ไมบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางใจไมบริสุทธิ์
มีอาชีพไมบริสุทธิ์ สมณพราหมณเหลานั้นไมควรเพื่อญาณทัศนะ เพื่อความตรัสรู
ชั้นเยี่ยม ดูกรสาฬหะ เปรียบเหมือนบุรุษใครจะขามแมน้ํา พึงถือผึ่งอันคมเขา
ไปสูปา เขาพบตนรังใหญในปานั้น ลําตนตรง ยังหนุม ไมมีทนี่ ารังเกียจ เขา
พึงตัดที่โคน ตัดที่ปลาย ริดกิ่งและใบเรียบรอยดีแลว ถากดวยผึ่ง แลวเกลา
ดวยมีด ขีดลงพอเปนรอย ขัดดวยลูกหินแลวปลอยลงแมน้ํา ดูกรสาฬหะ ทาน
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นควรจะขามแมน้ํานั้นไดหรือ ฯ
ส. ขอนั้นเปนไมได พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ
ส. ขาแตพระองคผเู จริญ เพราะตนรังนั้นเขาแตงเกลีย้ งเกลาในภายนอก
ไมเรียบรอยในภายใน บุรุษนั้นพึงหวังขอนี้ไดวา ไมรังจะตองจม และบุรุษนั้น
จักถึงความพินาศ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสาฬหะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะ
ยกยองการเกลียดตบะ ถือการเกลียดตบะเปนสาระ ติดอยูในการเกลียดตบะ
สมณพราหมณเหลานั้นไมควรเพื่อรื้อถอนโอฆะออก อนึ่ง สมณพราหมณเหลาใด
มีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ มีความ
ประพฤติทางใจไมบริสุทธิ์ มีอาชีพไมบริสุทธิ์ สมณพราหมณเหลานั้นไมควรเพื่อ
ญาณทัศนะ เพื่อความตรัสรูชั้นเยี่ยม สวนสมณพราหมณเหลาใด ไมเปนผูม ี

วาทะยกยองการเกลียดตบะ ไมถือการเกลียดตบะเปนสาระ ไมติดอยูในการ
เกลียดตบะ สมณพราหมณเหลานั้นควรเพื่อรื้อถอนโอฆะออกได อนึ่ง สมณ*พราหมณเหลาใดมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
มีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์ มีอาชีพบริสุทธิ์ สมณพราหมณเหลานั้นควรเพื่อ
ญาณทัศนะ เพื่อความตรัสรูชั้นเยี่ยม เปรียบเหมือนบุรุษใครจะขามแมน้ํา ถือเอา
ผึ่งอันคมเขาไปสูปา เขาเห็นตนรังใหญในปานั้น ลําตนตรง ยังหนุม ไมมีทนี่ า
รังเกียจ เขาพึงตัดมันที่โคน แลวตัดปลาย ริดกิ่งและใบเรียบรอยดีแลว ถาก
ดวยผึ่ง เกลาดวยมีด ขัดแตงดวยสิ่ว ทําภายในใหเรียบรอย ขุดเปนรอง แลว
ขัดดวยลูกหิน กระทําใหเปนเรือ ติดกรรเชียงและหางเสือ แลวปลอยลงแมนา้ํ
ดูกรสาฬหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นควรขามแมน้ําไดหรือไม ฯ
ส. ได พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ
ส. ขาแตพระองคผเู จริญ เพราะตนรังนั้นเขาแตงเกลีย้ งเกลาดีในภาย
นอก เรียบรอยในภายใน ทําเปนเรือ ติดกรรเชียงและหางเสือ บุรุษนั้นพึงหวัง
ขอนี้ไดวา เรือจักไมจม บุรุษจักถึงฝงไดโดยสวัสดี พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสาฬหะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณพราหมณเหลาใด ไมมี
วาทะยกยองการเกลียดตบะ ไมถือการเกลียดตบะเปนสาระ ไมติดอยูในการ
เกลียดตบะ สมณพราหมณเหลานั้นควรเพื่อรื้อถอนโอฆะออกได อนึ่ง สมณ*พราหมณเหลาใด มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
มีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์ มีอาชีพบริสุทธิ์ สมณพราหมณเหลานั้นควรเพื่อ
ญาณทัศนะ เพื่อความตรัสรูชั้นเยี่ยม ดูกรสาฬหะ เปรียบเหมือนนักรบ ถึงแม
จะรูกระบวนลูกศรเปนอันมาก ถึงกระนั้น เขาจะไดชอื่ วาเปนนักรบคูควรแก
พระราชา เปนผูควรที่พระราชาใชสอย ยอมถึงการนับวาเปนองคของพระราชา
ทีเดียว ก็ดวยสถาน ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ เปนผูยิงไดไกล ๑
ยิงไดไว ๑ ทําลายขาศึกหมูใหญได ๑ ดูกรสาฬหะ นักรบผูยิงไดไกล แมฉันใด
อริยสาวกผูมีสมั มาสมาธิกฉ็ ันนั้น อริยสาวกผูม ีสัมมาสมาธิ ยอมเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต
ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ใกล
หรือไกล รูปทั้งหมดนี้ ไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ยอมเห็น
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง...สัญญา
อยางใดอยางหนึ่ง...สังขารอยางใดอยางหนึ่ง...วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง เปน
อดีต อนาคต ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ
ประณีต ใกลหรือไกล วิญญาณทั้งหมดนี้ไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตน

ของเรา ดังนี้ ดูกรสาฬหะ นักรบผูยิงไดไวฉันใด อริยสาวกผูมีสัมมาทิฏฐิกฉ็ ันนั้น
อริยสาวกผูมีสมั มาทิฏฐิยอมรูช ัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้
ทุกขนิโรธ นี้ทกุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทา ดูกรสาฬหะ นักรบผูทําลายขาศึกหมูใหญ
ได ฉันใด อริยสาวกผูมีสัมมาวิมุติก็ฉันนั้น อริยสาวกผูมีสัมมาวิมุติยอมทําลาย
กองอวิชชาอันใหญเสียได ฯ
[๑๙๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระนาง*มัลลิกาเทวีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายอภิวาทแลว
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูม ีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้ มี
ผิวพรรณทราม รูปชั่ว ไมนาดู ยากจนขัดสนทรัพยสมบัติและต่ําศักดิ์ ขาแต
พระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้ มี
ผิวพรรณทราม รูปชั่ว ไมนาดู แตเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก
และสูงศักดิ์ ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคาม
บางคนในโลกนี้ มีรูปงาม นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณ
อันงามยิ่งนัก แตเปนคนยากจน ขัดสนทรัพยสมบัติ และต่ําศักดิ์ ขาแตพระองค
ผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้ มีรูปงาม นาดู
นาเลื่อมใส ประกอบดวยความเปนผูมผี ิวพรรณงามยิ่งนัก ทัง้ เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพย
มาก มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกนี้
เปนผูมักโกรธ มากไปดวยความแคนใจ ถูกวาแมเล็กนอยก็ขดั เคือง ฉุนเฉียว
กระฟดกระเฟยด กระดางกระเดื่อง แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม
พอใจใหปรากฏ เปนผูไมใหทาน คือ ขาว น้ํา ยวดยาน ระเบียบ ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีปโคมไฟ แกสมณะหรือพราหมณ
และเปนผูม ีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหวและ
การบูชาของผูอื่น เกียดกันตัดรอน ผูกความริษยา ถามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพ
นั้นมาสูความเปนอยางนี้ กลับมาเกิดในชาติใดๆ ยอมเปนผูม ีผิวพรรณทราม
รูปชั่ว ไมนาดู ทั้งเปนคนยากจน ขัดสนทรัพยสมบัติและต่ําศักดิ์ ฯ
ดูกรพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ มากไป
ดวยความแคนใจ ถูกวาแมเล็กนอยก็ขัดเคือง ฉุนเฉียว กระฟดกระเฟยด
กระดางกระเดือ่ ง แสดงความโกรธความขัดเคือง และความไมพอใจใหปรากฏ
แตเขาเปนผูใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน ระเบียบ ของหอม เครื่อง
ลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีปโคมไฟ แกสมณะหรือพราหมณ

และไมเปนผูมใี จริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว
และบูชาของผูอ ื่น ไมเกียดกัน ไมตัดรอน ไมผกู ความริษยา ถามาตุคามนั้น
จุติจากอัตภาพนั้นมาสูความเปนอยางนี้ กลับมาเกิดในชาติใดๆ ยอมเปนผูม ี
ผิวพรรณทราม รูปชั่ว ไมนาดู แตเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก
และสูงศักดิ์ ฯ
ดูกรพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูม ักโกรธ
ไมมากไปดวยความคับแคนใจ ถูกวาแมมากก็ไมขัดเคือง ไมฉุนเฉียว ไม*กระฟดกระเฟยด ไมกระดางกระเดื่อง ไมแสดงความโกรธความขัดเคืองและ
ความไมพอใจใหปรากฏ แตเปนผูไมใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน
ระเบียบ ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีปโคมไฟ
แกสมณะ หรือพราหมณ และเปนผูมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ
ความนับถือ การไหวและการบูชาของผูอื่น เกียดกัน ตัดรอน ผูกความริษยา
ถามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ กลับมาเกิดในชาติ
ใดๆ ยอมเปนผูม ีรูปงาม นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงาม
ยิ่งนัก แตเปนคนเข็ญใจ ยากจน ขัดสนและต่ําศักดิ์ ฯ
ดูกรพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูม ักโกรธ
ไมมากไปดวยความคับแคนใจ ถูกวาแมมากก็ไมขัดเคือง ไมฉุนเฉียว ไมกระฟด
กระเฟยด ไมกระดางกระเดื่อง ไมแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม
พอใจใหปรากฏ เปนผูใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน ระเบียบ ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีปโคมไฟ แกสมณะหรือพราหมณ
และถามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้ กลับมาเกิด
ในชาติใดๆ ยอมเปนผูมีรูปงาม นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมผี ิวพรรณ
งามยิ่งนัก ทั้งเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ ฯ
ดูกรพระนางมัลลิกา นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้
มีผิวพรรณทราม รูปชั่ว ไมนาดู ทั้งเปนคนเข็ญใจ ยากจนขัดสนและต่ําศักดิ์
อนึ่ง นี้เปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้มีผิวพรรณทราม รูปชั่ว
ไมนาดู แตเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก และสูงศักดิ์ นี้แลเปนเหตุ
เปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้มีรูปงาม นาดู นาชม ประกอบดวย
ความเปนผูมผี วิ พรรณงามยิ่งนัก แตเปนคนเข็ญใจ ยากจน ขัดสนและต่ําศักดิ์
อนึ่ง นี้เปนเหตุเปนปจจัยมาตุคามใหบางคนในโลกนี้มีรูปงาม นาดู นาชม
ประกอบดวยความเปนผูมผี ิวพรรณงามยิ่งนัก ทั้งเปนผูมั่งคัง่ มีทรัพยมาก มี
โภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว พระนางมัลลิกาเทวีไดกราบทูล

พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ในชาติอื่นชรอยหมอมฉันจะเปนผู
มักโกรธ มากไปดวยความแคนใจ ถูกวาแมเล็กนอยก็ขดั เคือง ฉุนเฉียว
กระฟดกระเฟยด กระดางกระเดื่อง แสดงความโกรธความขัดเคืองและความ
ไมพอใจใหปรากฏ ในบัดนี้ หมอมฉันจึงมีผิวพรรณทราม รูปชั่ว ไมนาดู
แตในชาติอื่น หมอมฉันคงไดใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน ระเบียบ
ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีปโคมไฟ บัดนี้
หมอมฉันจึงเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก ในชาติอื่น หมอมฉัน
คงจะไมมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหวและ
การบูชาของผูอื่น ไมเกียดกัน ไมตัดรอน ไมผกู ความริษยา ในบัดนี้ หมอมฉัน
จึงมีศักดิ์สูง ขาแตพระองคผูเจริญ ก็นางกษัตริยบาง นางพราหมณีบาง นาง*คฤหบดีบาง มีอยูในราชสกุลนี้ หมอมฉันไดดํารงความเปนใหญยิ่งกวาหญิง
เหลานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ตั้งแตวันนี้ไป หมอมฉันจักไมโกรธ ไมมาก
ไปดวยความแคนใจ ถึงถูกวากลาวมากก็จักไมขัดเคือง ไมฉนุ เฉียว ไมกระฟด*กระเฟยด ไมกระดางกระเดือ่ ง ไมแสดงความโกรธความขัดเคืองและความ
ไมพอใจใหปรากฏ จักใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน ระเบียบ
ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย และประทีปโคมไฟ แกสมณพราหมณ
จักไมมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว และบูชา
ของผูอื่น จักไมเกียดกัน ไมตดั รอน ไมผูกความริษยา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําหมอมฉันวา
เปนอุบาสิกา ผูถ ึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูใ นโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน บางคนเปนผูทําผูอนื่ ใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน บางคนทําตนใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และทําผูอนื่ ใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน บางคนไมทําตนใหเดือดรอน
ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และไมทําผูอื่นใหเดือดรอน
ไมประกอบความขวนขวายในการทําใหผูอื่นเดือดรอน ผูไมทําตนใหเดือดรอน
และไมทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนผูไมหิว ดับรอน เย็นใจ เสวยสุข มีตน
อันประเสริฐ อยูในปจจุบันเทียว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูทําตนใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
ชีเปลือย ไรมารยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุด

ก็ไมหยุด ไมยนิ ดีภิกษาที่เขานํามาเฉพาะ ไมยินดีภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมยนิ ดี
การเชิญ ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาจากปากหมอขาว ไมรับภิกษา
ที่คนยืนครอมธรณีประตูให ไมรับภิกษาที่คนยืนครอมทอนไมให ไมรับภิกษาที่
คนยืนครอมสากให ไมรับภิกษาของคนสองคนผูกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของ
หญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผู
คลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาที่นัดแนะกันไว ไมรับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู
ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกนิ เนื้อ ไมดมื่ สุรา
ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาว
คําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือนสองหลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาวสองคําบาง
รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพ
ดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไว
วันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัต
ที่เวียนมาตั้งกึง่ เดือนเชนนี้บาง ชีเปลือยนั้น เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง
มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียาง
เปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง
มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและ
ผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ ชีเปลือยนั้นทรงผาปาน
บาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง
หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง
ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง
เปนผูถอนผมและหนวด ประกอบดวยความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง
เปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง ประกอบความขวนขวายในการ
กระโหยงบาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูอ าบน้ํา
วันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง เขาเปนผูประกอบ
ความขวนขวายในการทํากายใหเดือดรอน ใหเรารอนมีอยางตางๆ เห็นปานนี้อยู
ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล บุคคลชื่อวาเปนผูทําตนให
เดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
ฆาแพะ ฆาสุกร เปนนายพรานนก เปนนายพรานเนื้อ เปนผูหยาบชา เปนคน
ฆาปลา เปนโจร เปนผูฆาโจร เปนนักโทษ หรือเปนผูทํากรรมอันหยาบชา
ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล บุคคลชื่อวาเปนผูทําผูอนื่
ใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูทําตนใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และเปนผูท ําผูอื่นใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนพระราชามหากษัตริยไดมูรธาภิเษก หรือวาเปนพราหมณมหาศาล บุคคลนั้น
ใหสรางสัณฐาคารใหมทางทิศตะวันออกแหงพระนคร แลวปลงผมและหนวด
นุงหนังสัตวมีเล็บ ชโลมกายดวยเนยและน้ํามัน เกาหลังดวยเขามฤค เขาไปสู
สัณฐาคารพรอมดวยมเหสีและพราหมณปุโรหิต บุคคลนั้นสําเร็จการนอนบนพื้น
อันปราศจากการปูลาด ไลดวยมูลโคสด น้ํานมใดมีอยูใ นนมเตาหนึ่งของแมโค
ลูกออนตัวหนึ่ง พระราชายอมยังพระชนมใหเปนไปดวยน้าํ นมเตานั้น น้ํานมใด
มีอยูในนมเตาที่ ๒ พระมเหสียอมยังพระชนมใหเปนไปดวยน้ํานมเตานั้น น้ํานม
ใดมีอยูในนมเตาที่ ๓ พราหมณปุโรหิตยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานมเตานั้น
น้ํานมใดมีอยูในนมเตาที่ ๔ ยอมบูชาไฟดวยน้ํานมเตานั้น ลูกโคยอมยังอัตภาพ
ใหเปนไปดวยน้ํานมที่เหลือ พระราชานั้นตรัสอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงฆาโคเทานี้
เพื่อบูชายัญ จงฆาลูกโคผูเ ทานี้เพื่อบูชายัญ จงฆาลูกโคเมียเทานี้เพื่อบูชายัญ
จงฆาแพะเทานี้เพื่อบูชายัญ จงฆาแกะเทานีเ้ พื่อบูชายัญ จงตัดตนไมเทานี้เพื่อ
ทําหลัก จงเกี่ยวหญาคาเทานี้เพื่อบังและลาด แมชนเหลาใดทีเ่ ปนทาสก็ดี
เปนคนรับใชก็ดี เปนคนงานก็ดี ของพระราชานั้น แมชนเหลานั้นสะดุงตออาญา
สะดุงตอภัย มีหนานองดวยน้าํ ตารองไหทําการงานอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อยางนี้แล บุคคลชื่อวาเปนผูท ําตนใหเดือดรอน ประกอบดวยความขวนขวาย
ในการทําตนใหเดือดรอน และเปนผูท ําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความ
ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร บุคคลชื่อวาไมทําตนใหเดือดรอน ไม
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และไมทําผูอื่นใหเดือดรอน
ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน บุคคลนั้นเปนผูไมทาํ ตนให
เดือดรอน และไมทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนผูไมมีความหิว ดับ เย็นใจ
เสวยสุข มีตนอันประเสริฐอยูใ นปจจุบันเทียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคต
เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก
ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกธรรม พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรง
สอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย

พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดีหรือบุตร
แหงคฤหบดี หรือบุคคลผูเกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น เขาฟง
ธรรมนั้นแลว ยอมไดศรัทธาในพระตถาคต เขาประกอบดวยการไดซึ่งศรัทธานั้น
ยอมเห็นตระหนักชัดดังนี้วา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปน
ทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณโดย
สวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขขดั ไมใชทําไดงาย ถากระไร
เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตเถิด สมัย
ตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อเขาบวชแลวอยางนี้ ถึงความเปนผู
มีสิกขาและสาชีพ เสมอดวยภิกษุทั้งหลาย ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต
วางอาชญา วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพ
สัตวอยูเสมอ ละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ถือเอาแตของที่เขาให
จํานงแตของที่เขาให มีตนไมเปนขโมย สะอาดอยูเสมอ ละกรรมอันเปนขาศึก
แกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนจากเมถุนอันเปน
กิจของชาวบาน ละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย พูดเปน
หลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟง
จากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนน
แลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลว
บาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคน
ผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหพรอม
เพรียงกัน ละวาจาหยาบ เวนขาดจากวาจาหยาบ กลาวแตคําที่ปราศจากโทษ
เสนาะโสต ชวนใหรัก จับใจ สุภาพ คนสวนมากรักใคร พอใจ ละคํา
เพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ
พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบ
ดวยประโยชน โดยกาลอันควร เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม
ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล เวนขาดจากการ
ฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เวนขาด
จากการทัดทรง ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไม ของหอม และเครื่อง
ประเทืองผิว อันเปนฐานะแหงการแตงตัว เวนขาดจากการนัง่ นอนบนที่นั่งที่นอน
อันสูงใหญ เวนขาดจากการรับทองและเงิน เวนขาดจากการรับธัญชาติดิบ
เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี เวนขาดจากการรับ
ทาสีและทาส เวนขาดจากการรับแพะและแกะ เวนขาดจากการรับไกและสุกร
เวนขาดจากการรับชาง โค มาและฬา เวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน เวนขาด

จากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซื้อขาย เวนขาดจากการ
ฉอโกงดวยตาชั่ง โกงดวยของปลอมและโกงดวยเครื่องตวงวัด เวนขาดจากการ
รับสินบน การลอลวงและการตลบแตลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา
การตีชิง การปลนและกรรโชก เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย
ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง
นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปน
เครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง เธอเปนผูประกอบ
ดวยศีลขันธอนั เปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน
เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิตร ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวม
จักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ
อภิชฌา และโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมใน
จักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู...ดมกลิ่นดวยจมูก...ลิ้มรสดวยลิ้น...ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย...รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมติ ร ไมถือ
อนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสาํ รวมแลว จะเปนเหตุ
ใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโสมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษา
มนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย เธอประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปน
อริยะ เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันบริสุทธิ์ไมระคนดวยกิเลสในภายใน เธอยอม
ทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ยอมทําความรูส ึกตัวในการแล
ในการเหลียว ยอมทําความรูส ึกตัวในการคูเขา ในการเหยียดออก ยอมทําความ
รูสึกตัวในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ยอมทําความรูสึกตัวในการฉัน การดื่ม
การเคี้ยว การลิม้ ยอมทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความ
รูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น ความนิ่ง เธอประกอบ
ดวยศีลขันธ อินทรียสังวร และสติสัมปชัญญะ อันเปนอริยะเชนนี้ ยอมเสพ*เสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ
ที่แจง ลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความโลภในโลก มีใจปราศจากความโลภอยู ยอม
ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความโลภ ละความประทุษราย คือพยาบาท ไมคิด
พยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูล แกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตให
บริสุทธิ์จากความประทุษรายคือ พยาบาท ละถีนมิทธะแลว มีความกําหนด
หมายอยูที่แสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะ ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ
ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไ มฟุงซาน มีจิตสงบภายใน ยอมชําระจิตให
บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิ ฉา ไมมีความ

สงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา เธอละนิวรณ
เหลานี้อันเปนอุปกิเลสของใจ เปนเครื่องทําปญญาใหทุรพลแลว สงัดจากกาม
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมี
กิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว
อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพือ่ บุพเพนิวาสานุสติญาณ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนได
เปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง
หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติ
บาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน
เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขและทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว
ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มี
ผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขและทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติ
กอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ภิกษุนั้น
เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกเิ ลส ปราศจากอุปกิเลส เปนจิต
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติ
และอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้
ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป
เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้
ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนจิตออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป
เพื่ออาสวขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกข*นิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความ
ดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเธอรูเ ห็นอยางนี้ จิตยอม
หลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพน

แลว ก็มีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อยางนี้แล บุคคลชื่อวาเปนผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความ
ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และไมทาํ ผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความ
ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน และบุคคลนั้นเปนผูไมทําตนใหเดือดรอน
ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนผูไ มมีความหิว เปนผูดับ เย็นใจ เสวยสุข มีตน
อันประเสริฐ อยูในปจจุบัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏ
อยูในโลก ฯ
[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงตัณหาเชนดังขาย ทองเทีย่ วไป
แผซานไป เกาะเกีย่ วอยูในอารมณตางๆ เปนเครื่องปกคลุมหุมหอสัตวโลกนี้
ซึ่งนุงเหมือนกลุมดายอันยุงเหยิง ขอดเปนปมเปนเหมือนหญาปลอง ไมใหลว ง
พนอบาย ทุคติ วินิบาต และสงสารไปได เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหาเชนดังขาย ทองเที่ยวไป แผซานไป เกาะเกี่ยวอยู
ในอารมณตางๆ เปนเครื่องปกคลุมหุมหอสัตวโลกนี้ ซึ่งนุงเหมือนกลุมดายอัน
ยุงเหยิง ขอดเปนปม เปนเหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง ไมใหลวงพน
อบาย ทุคติ วินิบาต และสงสารไปไดนั้นเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหา
วิจริต ๑๘ ประการนี้ อาศัยขันธบัญจกภายใน ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการนี้
อาศัยขันธบัญจกภายนอก ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการอันอาศัยขันธบัญจกภายใน
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีความถือวา เรามี ก็ยอมมีความถือวา เราเปน
อยางนี้ เราเปนอยางนั้น เราเปนอยางอื่น เราไมเปนอยู เราพึงเปนอยางนี้
เราพึงเปนอยางนั้น เราพึงเปนอยางอื่น แมไฉนเราพึงเปน แมไฉนเราพึงเปน
อยางนี้ แมไฉนเราพึงเปนอยางนั้น แมไฉนเราพึงเปนอยางอื่น เราจักเปน เรา
จักเปนอยางนี้ เราจักเปนอยางนั้น เราจักเปนอยางอื่น ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการ
นี้อาศัยขันธบัญจกภายใน ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการอันอาศัยขันธบัญจกภายนอก
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีความถือวา เรามีดวยขันธบัญจกนี้ ก็ยอม
มีความถือวา เราเปนอยางนี้ดว ยขันธบัญจกนี้ เราเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้
เราเปนอยางอืน่ ดวยขันธบัญจกนี้ เราเปนอยูด วยขันธบัญจกนี้ เราไมเปนอยูดวย
ขันธบัญจกนี้ เราพึงเปนดวยขันธบัญจกนี้ เราพึงเปนอยางนีด้ วยขันธบัญจกนี้
เราพึงเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้ เราพึงเปนอยางอื่นดวยขันธบัญจกนี้ แมไฉน
เราพึงเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกนี้ แมไฉนเราพึงเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้
แมไฉนเราพึงเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้ แมไฉนเราพึงเปนอยางอื่นดวยขันธ*บัญจกนี้ เราจักเปนดวยขันธบัญจกนี้ เราจักเปนอยางนีด้ วยขันธบัญจกนี้ เราจัก

เปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้ เราจักเปนอยางอื่นดวยขันธบัญจกนี้ ตัณหาวิจริต
๑๘ ประการนี้อาศัยขันธบัญจกภายนอก ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการอาศัยขันธบัญจก
ภายใน ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการอาศัยขันธบัญจกภายนอก ดวยประการฉะนี้
รวมเรียกวา ตัณหาวิจริตเห็นปานนี้ ที่เปนอดีต ๓๖ อนาคต ๓๖ เปนปจจุบัน
๓๖ รวมเปนตัณหาวิจริต ๑๐๘ ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหานี้
นั้นแล เชนดังขาย ทองเที่ยวไป แผซานไป เกาะเกีย่ วอยูในอารมณตางๆ
เปนเครื่องปกคลุมหุมหอสัตวโลกนี้ ซึ่งนุงเหมือนดายอันยุง เหยิง ขอดเปนปม
เปนเหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง ไมใหลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต
และสงสารไปได ฯ
[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๔ ประการนี้ยอมเกิด ๔ ประการ
เปนไฉน คือ ความรักยอมเกิดเพราะความรัก ๑ โทสะยอมเกิดเพราะความรัก ๑
ความรักยอมเกิดเพราะโทสะ ๑ โทสะยอมเกิดเพราะโทสะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ความรักยอมเกิดเพราะความรักอยางไร บุคคลในโลกนี้เปนที่นาปรารถนา นาใคร
นาพอใจของบุคคล คนอื่นๆ มาประพฤติตอบุคคลที่รักนั้น ดวยอาการที่นา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เขายอมมีความคิดอยางนี้วา คนอื่นมาประพฤติตอ
บุคคลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจของเรา ดวยอาการอันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ เขายอมเกิดความรักในคนเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความรัก
ยอมเกิดเพราะความรักอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โทสะยอมเกิดเพราะความรักอยางไร บุคคลในโลก
นี้เปนที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจของบุคคล คนอื่นมาประพฤติตอบุคคลนั้น
ดวยอาการอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ บุคคลนั้นยอมมีความคิด
อยางนี้วา คนอื่นมาประพฤติตอบุคคลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจของเรา
ดวยอาการอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ เขายอมเกิดโทสะในคน
เหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทสะยอมเกิดเพราะความรัก อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความรักยอมเกิดเพราะโทสะอยางไร บุคคลในโลก
นี้ไมเปนที่นาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจของบุคคล คนอื่นๆ มาประพฤติ
ตอบุคคลนั้น ดวยอาการอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ บุคคลนั้น
ยอมมีความคิดอยางนี้วา คนอืน่ ๆ มาประพฤติตอบุคคลที่ไมนาปรารถนา ไมนา
ใคร ไมนาพอใจของเรา ดวยอาการอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ
เขายอมเกิดความรักใครในคนเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความรักยอมเกิดเพราะ
โทสะอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โทสะยอมเกิดเพราะโทสะอยางไร บุคคลในโลกนี้
ไมเปนที่นาปรารถนา ไมนารักใคร ไมนาพอใจของบุคคล คนอื่นๆ มาประพฤติ

ตอบุคคลนั้น ดวยอาการอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ บุคคลนั้นยอมมี
ความคิดอยางนี้วา คนอื่นๆ มาประพฤติตอคนที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา
พอใจของเรา ดวยอาการอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เขายอมเกิดโทสะ
ในบุคคลเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทสะยอมเกิดเพราะโทสะอยางนี้แล ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๔ ประการนี้แล ยอมเกิด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุสงัดจากกาม ฯลฯ เขาปฐมฌานอยู
สมัยนั้น แมความรักที่เกิดเพราะความรัก ยอมไมมีแกภิกษุนนั้ แมโทสะทีเ่ กิด
เพราะความรัก ยอมไมมีแกภิกษุนั้น แมความรักที่เกิดเพราะโทสะ ยอมไมมีแก
ภิกษุนั้น แมโทสะที่เกิดเพราะโทสะ ยอมไมมีแกภิกษุนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมัยใด ภิกษุเขาทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน สมัยนั้น แม
ความรักที่เกิดเพราะความรัก ยอมไมมีแกภิกษุนั้น แมโทสะที่บังเกิดเพราะความ
รัก ยอมไมมีแกภิกษุนั้น แมความรักที่เกิดเพราะโทสะ ยอมไมมีแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู สมัยนั้น แมความรักที่เกิดเพราะความรัก เปนธรรมชาติอันภิกษุนั้นละ
ไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวนทําใหไมใหมี ไมเกิดขึ้น
ตอไปเปนธรรมดา แมโทสะทีเ่ กิดเพราะความรัก...แมความรักที่เกิดเพราะโทสะ...
แมโทสะทีเ่ กิดเพราะโทสะ เปนธรรมชาติอันภิกษุนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมใหมี ไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ภิกษุนี้
เราเรียกวา ไมยึดถือ ไมโตตอบ ไมบังหวนควัน ไมลุกโพลง ไมถูกไฟไหม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเชื่อวายึดถืออยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมเห็น
รูปโดยความเปนตน เห็นตนวามีรูป เห็นรูปในตน หรือเห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนา
โดยความเปนตน เห็นตนวามีเวทนา เห็นเวทนาในตน หรือเห็นตนในเวทนา ยอม
เห็นสัญญาโดยความเปนตน เห็นตนวามีสัญญา เห็นสัญญาในตน หรือเห็นตน
ในสัญญา ยอมเห็นสังขารทั้งหลาย โดยความเปนตน เห็นตนวามีสังขาร เห็น
สังขารในตน หรือเห็นตนในสังขาร ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน เห็น
ตนวามีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ ภิกษุชื่อวายึดถือ
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุชื่อวาไมยึดถืออยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมไมเห็นรูปโดยความเปนตน ไมเห็นตนวามีรูป ไมเห็นรูปในตน หรือไมเห็น
ตนในรูป ไมเห็นเวทนา...ไมเห็นสัญญา...ไมเห็นสังขาร...ไมเห็นวิญญาณ
โดยความเปนตน ไมเห็นตนวามีวิญญาณ ไมเห็นวิญญาณในตน หรือไมเห็น
ตนในวิญญาณ ภิกษุชื่อวาไมยดึ ถืออยางนี้แล ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวายอมโตตอบอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมดาตอบผูด าตน ยอมโกรธตอบผูโกรธตน ยอมโตเถียงตอบผูโตเถียงตน
ภิกษุชื่อวายอมโตตอบอยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวายอมไมโตตอบอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมไมดาตอบผูดาตน ยอมไมโกรธตอบผูโกรธตน ยอมไมโตเถียงตอบผู
โตเถียงตน ภิกษุชื่อวาไมโตตอบอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมบังหวนควันอยางไร เมื่อมีความถือวา
เราเปนอยางนี้ เราเปนอยางนัน้ เราเปนอยางอื่น เราเปนอยู เราไมเปนอยู
เราพึงเปน เราพึงเปนอยางนี้ เราพึงเปนอยางนั้น เราพึงเปนอยางอื่น แมไฉน
เราพึงเปน แมไฉนเราพึงเปนอยางนี้ แมไฉนเราพึงเปนอยางนั้น แมไฉนเราพึง
เปนอยางอื่น เราจักเปน เราจักเปนอยางนี้ เราจักเปนอยางนัน้ เราจักเปนอยาง
อื่น ภิกษุชื่อวายอมบังหวนควันอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมบังหวนควันอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อไมมีความถือวา เรามีอยู ก็ยอมไมมีความถือวา เราเปนอยางนี้ ... เราจัก
เปนอยางอื่น ภิกษุชื่อวายอมไมบังหวนควันอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุลุกโพลงอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมี
ความถือวา เรามีขันธบัญจกนี้ ก็ยอมมีความถือวา เราเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจก
นี้ เราเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้ เราเปนอยางอื่นดวยขันธบัญจกนี้ เราเปน
อยูดวยขันธบัญจกนี้ เราไมเปนอยูดวยขันธบัญจกนี้ เราพึงเปนขันธบัญจกนี้
เราพึงเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้ เราพึงเปนอยางอื่นดวยขันธบัญจกนี้ แมไฉน
เราพึงเปนดวยขันธบัญจกนี้ แมไฉนเราพึงเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกนี้ แมไฉน
เราพึงเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้ เราจักเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกนี้ เราจัก
เปนอยางอื่นดวยขันธบัญจกนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุลุกโพลงอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมลุกโพลงอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อไมมี
ความถือวา เรามีดวยขันธบัญจกนี้ ก็ยอมไมมีความถือวา เราเปนอยางนีด้ วย
ขันธบัญจกนี้...เราจักเปนอยางอื่นดวยขันธบัญจกนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ยอมไมลกุ โพลงอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุถูกไฟไหมอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังละ
อัสมิมานะ ตัดรากขาด ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด
อีกตอไปเปนธรรมดา ไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถูกไฟไหมอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมถูกไฟไหมอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูละอัสมิมานะไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไม
ใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมถูกไฟไหม

อยางนี้แล ฯ
จบมหาวรรคที่ ๕
จบจตุตถปณณาสก
-------------วรรคที่ไมสงเคราะหเปนปณณาสก
สัปปุริสวรรคที่ ๑
[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกวา
อสัปบุรุษ สัปบุรุษ และสัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาค
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษ
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนคนฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท บุคคลนี้เราเรียกวา
อสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนคนฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการฆาสัตวอีกดวย
ลักทรัพยดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการลักทรัพยอีกดวย ประพฤติผิดใน
กามดวยตนเอง และชักชวนผูอ ื่นในการประพฤติผิดในกามอีกดวย พูดเท็จดวย
ตนเอง และชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จอีกดวย ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปน
ฐานแหงความประมาทดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการดื่มน้ําเมาคือสุราและ
เมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทอีกดวย บุคคลนี้เราเรียกวา อสัปบุรุษยิ่งกวา
อสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงด
เวนจากการฆาสัตว งดเวนจากการลักทรัพย งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม
งดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหง
ความประมาท บุคคลนี้เราเรียกวา สัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปบุรุษผูยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตวดวยตัวเอง และชักชวนผูอนื่ ใหงดเวนจากการ
ฆาสัตวอีกดวย เปนผูงดเวนจากการลักทรัพยดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงด
เวนจากการลักทรัพยอีกดวย เปนผูงดเวนจากการประพฤติผิดในกามดวยตนเอง
และชักชวนผูอนื่ ใหงดเวนจากการประพฤติผิดในกามอีกดวย เปนผูงดเวนจากการ
พูดเท็จดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการพูดเท็จอีกดวย เปนผูง ดเวน
จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทดวยตนเอง และ
ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความ

ประมาทอีกดวย บุคคลนี้เราเรียกวา สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ
[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกวา
อสัปบุรุษ สัปบุรุษ และสัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไ มมีศรัทธา ไมมโี อตตัปปะมีสุตะนอย เปนคนเกียจ
คราน มีสติหลงลืม มีปญญาทราม บุคคลนี้เราเรียกวา อสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ตนเองเปนผูไมมีศรัทธา และชักชวนผูอื่นในความเปนผูไมมีศรัทธา
อีกดวย ตนเองไมมีหิริ และชักชวนผูอื่นในความเปนผูไมมีหิริอีกดวย ตนเอง
เปนผูไมมโี อตตัปปะ และชักชวนผูอื่นในความเปนผูไมมีโอตตัปปะอีกดวย ตนเอง
มีสุตะนอย และชักชวนผูอื่นในความเปนผูมสี ุตะนอยอีกดวย ตนเองเปนผูเ กียจ
คราน และชักชวนผูอื่นในความเปนผูเ กียจครานอีกดวย ตนเองมีสติหลงลืม
และชักชวนผูอนื่ ในความเปนผูมีสติหลงลืมอีกดวย ตนเองมีปญญาทราม และ
ชักชวนผูอื่นในความเปนผูมปี ญญาทรามอีกดวย บุคคลผูน ี้เราเรียกวา อสัปบุรุษ
ที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี
ศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ เปนพหูสูต ปรารภความเพียร มีสติ มีปญญา
บุคคลนี้เราเรียกวา สัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความถึงพรอม
ดวยศรัทธาอีกดวย เปนผูม ีหิริดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเปนผูมหี ิริ
อีกดวย เปนผูม ีโอตตัปปะดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเปนผูมโี อตตัปปะอีก
ดวย เปนผูมีสติตั้งมั่นดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความมีสติตั้งมั่นอีกดวย
เปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความถึงพรอมดวย
ปญญาอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ
[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกวา
อสัปบุรุษ สัปบุรุษ และสัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนคนมักฆาสัตว มักลักทรัพย มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มักพูด
คําสอเสียด มักพูดคําหยาบ มักพูดคําเพอเจอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้
เราเรียกวา อสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคน

ในโลกนี้ เปนผูม ักฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการฆาสัตวอีกดวย
เปนผูมักลักทรัพยดวยตนเอง และชักชวนผูอนื่ ใหลักทรัพยอีกดวย เปนผูมัก
ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหประพฤติผิดในกามอีกดวย
เปนผูมักกลาวเท็จดวยตนเอง และชักชวนผูอนื่ ใหกลาวเท็จดวยตนเอง และ
ชักชวนผูอื่นใหกลาวเท็จอีกดวย เปนผูมกั กลาวคําสอเสียดดวยตนเอง และ
ชักชวนผูอื่นใหกลาวคําสอเสียดอีกดวย เปนผูมักกลาวคําหยาบดวยตนเอง และ
ชักชวนผูอื่นใหกลาวคําหยาบอีกดวย เปนผูม ักกลาวคําเพอเจอดวยตนเอง และ
ชักชวนผูอื่นใหกลาวคําเพอเจออีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา
อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
งดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเวน
จากมุสาวาท งดเวนจากปสุณวาจา งดเวนจากผรุสวาจา งดเวนจากสัมผัปปลาปะ
ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูง ดเวนจากปาณาติบาตดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจาก
ปาณาติบาตอีกดวย เปนผูงดเวนจากอทินนาทานดวยตนเอง และชักชวน
ผูอื่นใหงดเวนจากอทินนาทานอีกดวย เปนผูง ดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวยตนเอง
และชักชวนผูอนื่ ใหงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารอีกดวย เปนผูง ดเวนจากมุสาวาท
ดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากมุสาวาทอีกดวย เปนผูงดเวน
จากปสุณวาจาดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากปสุณวาจาอีกดวย
เปนผูงดเวนจากผรุสวาจาดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากผรุสวาจา
อีกดวย เปนผูงดเวนจากสัมผัปปลาปะดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวน
จากสัมผัปปลาปะอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษ
ที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ
[๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกวา
อสัปบุรุษ สัปบุรุษ และสัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ เปนคนมักโลภ มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมกั ฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการฆาสัตวอีกดวย ฯลฯ
เปนคนมักโลภดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความมักโลภอีกดวย เปนผูมจี ิต
พยาบาทดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความพยาบาทอีกดวย เปนผูมีความเห็น

ผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอนื่ ในความเห็นผิดอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
นี้เราเรียกวาอสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ เปนผูไมมักโลภ ไมมีจิตพยาบาท มีความเห็นชอบ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาตดวยตนเอง และชักชวนผูอนื่ ใหงดเวนจากปาณา*ติบาตอีกดวย ฯลฯ เปนผูไมมักโลภดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความไมโลภอีก
ดวย เปนผูไมมีจิตพยาบาทดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความไมพยาบาทอีกดวย
เปนผูมีความเห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบอีกดวย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ
[๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกวา
อสัปบุรุษ สัปบุรุษ และสัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมีความเห็นผิด มีความดําริผิด มีวาจาผิด มีการงานผิด มีอาชีพผิด มี
ความพยายามผิด ตั้งสติผิด ตั้งใจมั่นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา
อสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูม ีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นผิดอีก
ดวย เปนผูมีความดําริผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความดําริผิดอีกดวย
เปนผูมีวาจาผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในวาจาผิดอีกดวย เปนผูมกี ารงาน
ผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอนื่ ในการงานผิดอีกดวย เปนผูมอี าชีพผิดดวยตนเอง
และชักชวนผูอนื่ ในอาชีพผิดอีกดวย เปนผูมีความพยายามผิดดวยตนเอง และ
ชักชวนผูอื่นในความพยายามผิดอีกดวย เปนผูตั้งสติผิดดวยตนเอง และชักชวน
ผูอื่นในการตั้งสติผิดอีกดวย เปนผูตั้งใจมั่นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใน
การตั้งใจมั่นผิดอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษที่ยิ่งกวา
อสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี
ความเห็นชอบ มีความดําริชอบ มีวาจาชอบ มีการงานชอบ มีอาชีพชอบ มี
ความพยายามชอบ ตั้งสติชอบ ตั้งใจมั่นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรา
เรียกวาสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูม ีความเห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบอีก

ดวย เปนผูมีความดําริชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความดําริชอบอีกดวย
เปนผูมีวาจาชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอนื่ ในวาจาชอบอีกดวย เปนผูมีการ
งานชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการงานชอบอีกดวย เปนผูมอี าชีพชอบ
ดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในอาชีพชอบอีกดวย เปนผูม ีความพยายามชอบ
ดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความพยายามชอบอีกดวย เปนผูตั้งสติชอบดวย
ตนเอง และชักชวนผูอื่นในการตั้งสติชอบอีกดวย เปนผูตั้งใจมั่นดวยตนเอง
และชักชวนผูอนื่ ในความตั้งใจมั่นอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา
สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ
[๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษที่ยิ่งกวา
อสัปบุรุษ สัปบุรุษ และสัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมีความเห็นผิด ฯลฯ เปนผูมีความรูผิด เปนผูมีความพนผิด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา อสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูม ีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นผิดอีก
ดวย ฯลฯ เปนผูมีความรูผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความรูผิดอีกดวย
เปนผูมีความพนผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอ ื่นในความพนผิดอีกดวย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษที่ยิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี
ความเห็นชอบ ฯลฯ เปนผูมีความรูชอบ เปนผูมีความพนชอบ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกสัปบุรุษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูม ีความเห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบ
อีกดวย ฯลฯ เปนผูมีความรูชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอนื่ ในความรูชอบ
อีกดวย เปนผูม ีความพนชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความพนชอบ
อีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ
[๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงคนชั่ว คนชั่วที่ยิ่งกวาคนชั่ว
คนดี และคนดีที่ยิ่งกวาคนดี แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็คนชั่วเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ
เปนผูมีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนชั่ว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนชั่วที่ยิ่งกวาคนชั่วเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมกั ฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการฆาสัตวอีกดวย ฯลฯ
เปนผูมีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นผิดอีกดวย ดูกรภิกษุ-

*ทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนชั่วที่ยิ่งกวาคนชั่ว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนดีเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูงดเวน
จากการฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา
คนดี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนดีทยี่ ิ่งกวาคนดีเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูงดเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการฆาสัตว
อีกดวย ฯลฯ เปนผูมีความเห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความ
เห็นชอบอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนดีที่ยิ่งกวาคนดี ฯ
[๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงคนชั่ว คนชั่วที่ยิ่งกวาคนชั่ว
คนดี และคนดีที่ยิ่งกวาคนดี แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนชั่วเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความเห็นผิด ฯลฯ
มีความรูผิด มีความพนผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนชั่ว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนชั่วที่ยิ่งกวาคนชั่วเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูม ีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นผิดอีก
ดวย ฯลฯ เปนผูมีความรูผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความรูผิดอีกดวย
เปนผูมีความพนผิดดวยตนเองและชักชวนผูอ ื่นในความพนผิดอีกดวย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนชั่วที่ยิ่งกวาคนชั่ว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนดีเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมีความ
เห็นชอบ ฯลฯ มีความรูชอบ มีความพนชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้
เราเรียกวาคนดี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนดีทยี่ ิ่งกวาคนดีเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมีความเห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบอีกดวย ฯลฯ
เปนผูมีความรูช อบดวยตนเอง และชักชวนผูอ ื่นในความรูชอบอีกดวย เปนผู
มีความพนชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในความพนชอบอีกดวย ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนดีที่ยิ่งกวาคนดี ฯ
[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงบุคคลผูมีธรรมอันลามก บุคคล
ผูมีธรรมอันลามกที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามก บุคคลผูม ีธรรมอันงาม และบุคคล
ผูมีธรรมอันงามที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันงาม แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง
ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันลามกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนคนฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา
ผูมีธรรมอันลามก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันลามกที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอัน
ลามกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆ า สัตวดวยตนเอง และชักชวน

ผูอื่นในฆาสัตวอีกดวย ฯลฯ เปนผูมีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอ ื่น
ในความเห็นผิดอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาผูมีธรรมอันลามก
ที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันงามเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ บุคคลนี้เราเรียกวา
ผูมีธรรมอันงาม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันงามที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันงาม
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง และ
ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการฆาสัตวอีกดวย ฯลฯ เปนผูมคี วามเห็นชอบดวย
ตนเอง และชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้
เราเรียกวาผูม ธี รรมอันงามทีย่ ิ่งกวาบุคคลผูม ีธรรมอันงาม ฯ
[๒๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงบุคคลผูมีธรรมอันลามก บุคคล
ผูมีธรรมอันลามกที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามก บุคคลผูม ีธรรมอันงาม และ
บุคคลผูมีธรรมอันงามที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันงาม แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันลามกเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูม ีความเห็นผิด ฯลฯ มีความรูผิด มีความพนผิด ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา ผูมีธรรมอันลามก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันลามกที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอัน
ลามกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูม คี วามเห็นผิดดวยตนเอง และ
ชักชวนผูอื่นในความเห็นผิดอีกดวย ฯลฯ เปนผูมีความรูผดิ ดวยตนเอง และ
ชักชวนผูอื่นในความรูผิดอีกดวย เปนผูม ีความพนผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอื่น
ในความพนผิดอีกดวย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา ผูมีธรรมอันลามก
ที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันงามเปนไฉน บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูม ีความเห็นชอบ ฯลฯ มีความรูชอบ มีความพนชอบ บุคคล
นี้เราเรียกวาผูม ีธรรมอันงาม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันงามที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันงาม
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเปนผูม ีความเห็นชอบ และชักชวน
ผูอื่นในความเห็นชอบอีกดวย ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความรูชอบ และชักชวนผูอื่น
ในความรูชอบอีกดวย ตนเองเปนผูมีความพนชอบ และชักชวนผูอื่นในความ
พนชอบอีกดวย บุคคลนี้เราเรียกวาบุคคลผูมธี รรมอันงามทีย่ ิ่งกวาบุคคลผูม ีธรรม
อันงาม ฯ
จบสัปปุริสวรรคที่ ๑

---------------โศภนวรรคที่ ๒
[๒๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประทุษรายบริษัท ๔ จําพวกนี้
๔ จําพวกเปนไฉน คือ ภิกษุผูทุศีล มีธรรมอันลามกชื่อวาประทุษรายบริษัท
ภิกษุณีผูทุศีล มีธรรมอันลามก ชื่อวาประทุษรายบริษัท อุบาสกผูทุศีล มีธรรม
อันลามก ชื่อวาประทุษรายบริษัท อุบาสิกาผูทุศีล มีธรรมอันลามก ชื่อวา
ประทุษรายบริษัท ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล เปนผูประทุษราย
บริษัท ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูทําบริษัทใหงาม ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน
คือ ภิกษุผูมีศีล มีธรรมอันงาม ชื่อวาผูทําบริษัทใหงาม ภิกษุณีผูมีศีล มีธรรม
อันงาม ชื่อวาผูท ําบริษัทใหงาม อุบาสกผูมีศลี มีธรรมอันงาม ชื่อวาผูทําบริษัท
ใหงาม อุบาสิกาผูมีศีล มีธรรมอันงาม ชื่อวาผูท ําบริษัทใหงาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูทําบริษัทใหงาม ๔ จําพวกนี้แล ฯ
[๒๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑
วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ มิจฉาทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ สัมมา*ทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือน
ถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค ฯ
[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑
วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ความเปนคนอกตัญูอกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกเชิญมา
ประดิษฐานไวในสวรรค ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑
มโนสุจริต ๑ ความเปนคนกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค ฯ
[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนคนฆาสัตว ๑
ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการ
ฆาสัตว ๑ งดเวนจากการลักทรัพย ๑ งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑

งดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ฯ
[๒๑๕] เปนผูมีความเห็นผิด ๑ ดําริผิด ๑ เจรจาผิด ๑ ทําการงาน
ผิด ๑ ฯลฯ เปนผูมีความเห็นชอบ ๑ ดําริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ ทําการงาน
ชอบ ๑ ฯ
[๒๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีอาชีพผิด ๑
พยายามผิด ๑ ระลึกผิด ๑ ตั้งใจไวผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีอาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลึก
ชอบ ๑ ตั้งใจไวชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
นี้แล เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค ฯ
[๒๑๗] เปนผูมักกลาวสิ่งทีไ่ มไดเห็นวาไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่
ไมไดฟงวาไดฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดทราบวาไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาว
สิ่งที่ไมไดรูวาไดรู ๑ ฯลฯ เปนผูมักกลาวสิ่งทีไ่ มไดเห็นวาไมไดเห็น ๑
เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดฟงวาไมไดฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งทีไ่ มไดทราบวาไมได
ทราบ ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมรูวาไมไดรู ๑ ฯ
[๒๑๘] เปนผูมักกลาวสิ่งทีไ่ ดเห็นวาไมไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่
ไดฟงวาไมไดฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดทราบวาไมไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาว
สิ่งที่ไดรูวาไมไดรู ๑ ฯลฯ เปนผูมักกลาวสิ่งทีไ่ ดเห็นวาไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาว
สิ่งที่ไดฟงวาไดฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดทราบวาไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาว
สิ่งที่ไดรูวาไดรู ๑ ฯ
[๒๑๙] เปนคนไมมีศรัทธา ๑ เปนคนทุศีล ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑
ฯลฯ เปนคนมีศรัทธา ๑ เปนคนมีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ฯ
[๒๒๐] เปนคนไมมีศรัทธา ๑ เปนคนทุศีล ๑ เปนคนเกียจคราน ๑
มีปญญาทราม ๑ ฯลฯ เปนคนมีศรัทธา ๑ เปนคนมีศีล ๑ เปนผูปรารภ
ความเพียร ๑ มีปญญา ๑ ฯ
จบโศภนวรรคที่ ๒
---------------ทุจริตวรรคที่ ๓
[๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วจีทุจริต ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ
คําเท็จ ๑ คําสอเสียด ๑ คําหยาบ ๑ คําเพอเจอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
วจีทุจริต ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย วจีสุจริต ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน

คือ คําจริง ๑ คําไมสอเสียด ๑ คําออนหวาน ๑ คําพอประมาณ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย วจีสุจริต ๔ อยางนี้ ฯ
[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เปนผูไมฉลาด เปนอสัปบุรุษ ยอมบริหารตนใหถูกขจัดถูกทําลาย เปนคนมีโทษ
วิญูชนติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ มิจฉาทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูไมฉลาด เปน
อสัปบุรุษ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย เปนคนมีโทษ วิญูชนติเตียน
และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการ เปนผูฉลาด เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด
ไมใหถูกทําลาย ไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียน และยอมไดประสบบุญเปน
อันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑
สัมมาทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล
เปนผูฉลาด เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลายไมมโี ทษ
วิญูชนไมติเตียน และยอมไดประสบบุญเปนอันมาก ฯ
[๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เปนผูไมฉลาด เปนอสัปบุรุษ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย เปนผูม ีโทษ
วิญูชนติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ความเปนคนอกตัญู
อกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล
เปนผูไมฉลาด เปนอสัปบุรุษ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลายเปนผูมีโทษ
วิญูชนติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัณฑิตผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนคนฉลาด เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตน
ไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียน และยอมประสบ
บุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑
มโนสุจริต ๑ ความเปนคนกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผู
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนคนฉลาด เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตน
ไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ไมมีโทษวิญูชนไมติเตียน และยอมประสบ
บุญเปนอันมาก ฯ
[๒๒๔] เปนคนฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑
พูดเท็จ ๑ ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ งดเวนจากการลักทรัพย ๑
งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ งดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ฯลฯ
[๒๒๕] เปนผูมีความเห็นผิด ๑ ดําริผิด ๑ ทําการงานผิด ๑ เจรจาผิด ๑

ฯลฯ เปนผูมีความเห็นชอบ ๑ ดําริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ ทําการงานชอบ ๑ ฯลฯ
[๒๒๖] เปนผูมีอาชีพผิด ๑ พยายามผิด ๑ ระลึกผิด ๑ ตั้งใจไวผิด ๑
ฯลฯ เปนผูมีอาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจไวชอบ ๑ ฯลฯ
[๒๒๗] เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดเห็นวาไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่
ไมไดฟงวาไดฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดทราบวาไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาว
สิ่งที่ไมไดรูวาไดรู ๑ ฯลฯ เปนผูมักกลาวสิ่งทีไ่ มไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ เปนผู
มักกลาวสิ่งที่ไมไดฟงวาไมไดฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดทราบวาไมไดทราบ ๑
เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไมไดรูวาไมไดรู ๑ ฯลฯ
[๒๒๘] เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่
ไดฟงวาไมไดฟง ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดทราบวาไมไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่
ไดรูวาไมไดรู ๑ ฯลฯ เปนผูมักกลาวสิ่งที่ไดเห็นวาไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวสิ่งที่
ไดฟงวาไดฟง ๑ มักกลาวสิ่งทีไ่ ดทราบวาไดทราบ ๑ มักกลาวสิ่งที่ไดรูวาไดรู ๑ ฯลฯ
[๒๒๙] เปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูทุศีล ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑
ฯลฯ เปนผูมศี รัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ฯลฯ
[๒๓๐] เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ทุศีล ๑ เกียจคราน ๑ มีปญญา
ทราม ๑ ฯลฯ เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ ปรารภความเพียร ๑ มีปญญา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูฉลาด
เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย เปนผูไมมีโทษ
วิญูชนไมติเตียน และยอมประสบบุญเปนอันมาก ฯ
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กวี ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน คือ
จินตกวี ๑ สุตกวี ๑ อรรถกวี ๑ ปฏิภาณกวี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กวี ๔ จําพวกนี้แล ฯ
จบทุจริตวรรคที่ ๓
----------กรรมวรรคที่ ๔
[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ กรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํา
มีวิบากดําก็มี กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทัง้ ขาวก็มี
กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว
ประกาศใหทราบ ฯ
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ กรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํา

มีวิบากดําก็มี กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทัง้ ขาวก็มี
กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียน ยอมปรุงแตงวจีสังขารอันมีความ
เบียดเบียน ยอมปรุงแตงมโนสังขารอันมีความเบียดเบียน ครั้นแลวยอมเขาถึง
โลกที่มีความเบียดเบียน ผัสสะอันมีความเบียดเบียนยอมถูกตองบุคคลนั้น ผูเขา
ถึงโลกที่มีความเบียดเบียน เขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอม
ไดเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียน เปนทุกขโดยสวนเดียว เปรียบเหมือนสัตว
นรก นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมปรุงแตงกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขารอันไมมีความเบียดเบียน ครั้น
แลวยอมเขาถึงโลกที่ไมมีความเบียดเบียน ผัสสะอันไมมีความเบียดเบียนยอม
ถูกตองบุคคลนั้น ผูเขาถึงโลกที่ไมมีความเบียดเบียน เขาอันผัสสะทีไ่ มมีความ
เบียดเบียนถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาอันไมมีความเบียดเบียน เปนสุข
โดยสวนเดียว เปรียบเหมือนเทพชั้นสุภกิณหะ นี้เราเรียกวากรรมขาวมีวิบาก
ขาว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวบิ ากทั้งดําทั้งขาวเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขารอันมีความ
เบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ครั้นแลวยอมเขาถึงโลกที่มีความ
เบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ผัสสะอันมีความเบียดเบียนบาง
ไมมีความเบียดเบียนบาง ยอมถูกตองบุคคลนั้น ผูเขาถึงโลกที่มีความเบียดเบียน
บาง ไมมีความเบียดเบียนบาง เขาอันผัสสะทีม่ ีความเบียดเบียนบาง ไมมีความ
เบียดเบียนบางถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมี
ความเบียดเบียนบาง มีทั้งสุขและทั้งทุกขระคนกัน เปรียบเหมือนมนุษย เทพ
บางพวก และวินิปาติกสัตวบางพวก นี้เราเรียกวากรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบาก
ทั้งดําทั้งขาว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไมดําไมขาวมีวบิ ากไมดําไมขาวยอมเปนไปเพือ่
ความสิ้นกรรมเปนไฉน เจตนาใดเพื่อละกรรมดําอันมีวิบากดําในบรรดากรรม
เหลานั้นก็ดี เจตนาใดเพื่อละกรรมขาวอันมีวิบากขาวก็ดี เจตนาใดเพื่อละกรรม
ทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็ดี นี้เราเรียกวากรรมไมดาํ ไมขาว มีวิบากไมดํา
ไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล
เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ
[๒๓๔] ครั้งนั้นแล พราหมณชื่อสิขาโมคคัลลานะ เขาไปเฝาพระผูม-ี

*พระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอ
ใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูม-ี
*พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ หลายวันมาแลว โสณกายนมาณพไปหา
ขาพระองค ครั้นแลวไดกลาววา พระสมณโคดมยอมทรงบัญญัติการไมกระทํา
กรรมทั้งปวง ก็แลเมื่อบัญญัติการไมกระทํากรรมทั้งปวง ชื่อวากลาวความขาดสูญ
แหงโลก ขาแตพระโคดมผูเจริญ โลกนี้มีกรรมเปนสภาพ ดํารงอยูดวยการ
กอกรรมมิใชหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เราไมรูสึกวาไดเห็น
โสณกายนมาณพเลย ที่ไหนจะไดปราศรัยเห็นปานนี้กันเลา ดูกรพราหมณ
กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ
๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบากดําก็มี กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี
กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มี กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว
ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มี ฯ
ดูกรพราหมณ ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
ปรุงแตงกายสังขาร ... วจีสังขาร ... มโนสังขารอันมีความเบียดเบียน ... เขาอัน
ผัสสะที่มีความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน
เปนทุกขโดยสวนเดียว เหมือนสัตวนรก นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ
ดูกรพราหมณ ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ปรุงแตงกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขาร อันไมมีความเบียดเบียน...
เขาอันผัสสะทีไ่ มมีความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาอันไมมีความ
เบียดเบียน เปนสุขโดยสวนเดียว เหมือนพวกเทพสุภกิณหะ นี้เราเรียกวา
กรรมขาวมีวิบากขาว ฯ
ดูกรพราหมณ ก็กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาวเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ ปรุงแตงกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขารอันมีความ
เบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง...เขาอันผัสสะอันมีความเบียดเบียน
บาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาอันมีความ
เบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง มีทงั้ สุขและทุกขระคนกันเหมือน
มนุษย เทพบางพวก และวินิปาติกสัตวบางพวก นี้เราเรียกวากรรมทั้งดําทั้งขาว
มีวิบากทั้งดําทัง้ ขาว ฯ
ดูกรพราหมณ ก็กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไป
เพื่อความสิ้นกรรม เปนไฉน เจตนาใดเพื่อละกรรมดํามีวิบากดําในบรรดากรรม
เหลานั้นก็ดี...นี้เราเรียกวากรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไป
เพื่อความสิ้นกรรม ดูกรพราหมณ กรรม ๔ ประการนี้แล เราทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ

[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบากดํา
ก็มี กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มี กรรมไมดํา
ไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและ
เมรัยอันเปนทีต่ ั้งแหงความประมาท นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จาก
การพูดเท็จ จากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท
นี้เราเรียกวากรรมขาวมีวิบากขาว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวบิ ากทั้งดําทั้งขาวเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความ
เบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เราเรียกวา กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปน
ไปเพื่อความสิ้นกรรมเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เจตนาใดเพื่อละกรรมดํา อันมี
วิบากดําในบรรดากรรมเหลานั้นก็ดี ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมไมดําไมขาว มีวิบาก
ไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล
เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบาก
ดําก็มี กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรมทั้งดําทัง้ ขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็มี กรรม
ไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต มีจิตประทุษรายตอพระตถาคต ยังพระ
โลหิตใหหอขึ้น ทําลายสงฆใหแตกกัน นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการ
พูดเท็จ จากการพูดสอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ไมมาก
ไปดวยความเพงเล็ง มีจิตไมพยาบาท มีความเห็นชอบ นี้เราเรียกวากรรมขาว
มีวิบากขาว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาวเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขาร อันมีความเบียดเบียนบาง ไมมี

ความเบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไป
เพื่อความสิ้นกรรมเปนไฉน เจตนาใดเพื่อละกรรมดําอันมีวบิ ากดําในบรรดากรรม
เหลานั้นก็ดี ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปน
ไปเพื่อความสิ้นกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล เรากระทําให
แจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ
[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน กรรมดํามีวิบากดําก็มี
กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทัง้ ขาวก็มี กรรมไมดําไมขาว
มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิน้ กรรมก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมปรุงแตงกายสังขารอันไมมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เรียกวากรรมขาวมีวิบาก
ขาว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาวเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมี
ความเบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปน
ไปเพื่อความสิ้นกรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เราเรียกวากรรม
ไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศ
ใหทราบ ฯ
[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน กรรมดํามีวิบากดําก็มี
กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทัง้ ขาวก็มี กรรมไมดํา
ไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อสิ้นกรรมก็มี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมปรุงแตงกายสังขาร อันมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมดํามี*วิบากดํา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขารอันไมมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรม*ขาวมีวิบากขาว ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาวเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมี
ความเบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไป
เพื่อความสิ้นกรรมเปนไฉน สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริย*สัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค
อุเบกขาสัมโพชฌงค นี้เราเรียกวากรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอม
เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล เราทํา
ใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ
[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอม
เกิดในนรก เหมือนถูกนํามาทิง้ ลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอัน
มีโทษ ๑ วจีกรรมอันมีโทษ ๑ มโนกรรมอันมีโทษ ๑ ทิฐิอันมีโทษ ๑ บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือน
เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันไมมีโทษ ๑
วจีกรรมอันไมมีโทษ ๑ มโนกรรมอันไมมีโทษ ๑ ทิฐิอันไมมีโทษ ๑ บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษ*ฐานไว ฯ
[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม
อันมีความเบียดเบียน ๑ วจีกรรมอันมีความเบียดเบียน ๑ มโนกรรมอันมีความ
เบียดเบียน ๑ ทิฐิอันมีความเบียดเบียน ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
นี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม
๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันไมมีความเบียดเบียน ๑ วจีกรรมอันไมมี
ความเบียดเบียน ๑ มโนกรรมอันไมมีความเบียดเบียน ๑ ทิฐิอันไมมีความ
เบียดเบียน ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรค
เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ
[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในธรรมวินัยนี้เทานั้น สมณะที่ ๒
มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔ มีในธรรมวินัยนี้
ลัทธิอื่นวางจากสมณะทัง้ ๔ เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนี้เถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสังโยชน ๓
เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งจะตรัสรูในเบื้องหนา

นี้สมณะ (ที่๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๒ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เปนพระสกทาคามี
มาสูโลกนี้คราวเดียวเทานั้นแลวกระทําที่สุดทุกขได นี้สมณะที่ ๒ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๓ เปนไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน
๕ สิ้นไป เปนอุปปาติกะ (เปนพระอนาคามี) จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม
กลับจากโลกนัน้ เปนธรรมดา นี้สมณะที่ ๓ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๔
เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู นี้สมณะที่ ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะ (ที่๑) มีในธรรมวินัยนี้เทานั้น
สมณะที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นวางจากสมณะทั้ง ๔ เธอ
ทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนี้เถิด ฯ
[๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยสัปบุรุษแลว พึงหวัง
ไดอานิสงส ๔ ประการ อานิสงส ๔ ประการเปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยศีลที่
เปนอริยะ ๑ ยอมเจริญดวยสมาธิที่เปนอริยะ ๑ ยอมเจริญดวยปญญาที่เปนอริยะ ๑
ยอมเจริญดวยวิมุตติที่เปนอริยะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยสัปบุรุษแลว
พึงหวังไดอานิสงส ๔ ประการนี้ ฯ
จบกรรมวรรคที่ ๔
------------อาปตติภยวรรคที่ ๕
[๒๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตารามใกลเมือง
โกสัมพี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา
ดูกรอานนท อธิกรณนั้นระงับแลวหรือ ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ อธิกรณนั้นจักระงับแตที่ไหน สัทธิวิหาริกของทานพระอนุรุทธชื่อวาพาหิยะ
ตั้งอยูในการทําลายสงฆถายเดียว เมื่อพระพาหิยะตั้งอยูอยางนั้นแลว ทานพระ
อนุรุทธก็ไมสําคัญที่จะพึงวากลาวแมสักคําเดียว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
อานนท เมื่อไร อนุรุทธจะจัดการชําระอธิกรณในทามกลางสงฆ อธิกรณชนิด
ใดก็ตามที่บังเกิดขึ้น เธอทั้งหลายกับสารีบุตรและโมคคัลลานะตองระงับอธิกรณ
ทั้งหมดนั้นมิใชหรือ ดูกรอานนท ภิกษุผูลามก เล็งเห็นอํานาจประโยชน ๔
ประการนี้ ยอมยินดีดวยการทําลายสงฆ อํานาจประโยชน ๔ ประการเปนไฉน
ดูกรอานนท ภิกษุผูลามกในธรรมวินัยนี้ เปนผูทุศีล มีบาปธรรม มีความประพฤติไม
สะอาด นารังเกียจ มีการงานอันปกปด มิใชสมณะปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมประพฤติ
พรหมจรรยปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน ชุมดวยกิเลส รุงรัง

ดวยโทษ เธอปริวิตกอยางนี้วา ถาภิกษุทั้งหลายจักรูเราวา เปนคนทุศีล มีบาป
ธรรม... รุงรังดวยโทษ จักเปนผูพรอมเพรียงกันนาสนะเราเสีย แตภิกษุผูเปน
พรรคพวกจักไมนาสนะเรา ดูกรอานนท ภิกษุผูลามก เล็งเห็นอํานาจประโยชนที่ ๑
นี้ ยอมยินดีดวยการทําลายสงฆ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูลามก มีความเห็นผิด ประกอบดวยอันตคาหิก*ทิฐิ เธอปริวิตกอยางนี้วา ถาภิกษุทั้งหลายจักรูเราวามีความเห็นผิด ประกอบดวย
อันตคาหิกทิฐิ จักเปนผูพรอมเพรียงกันนาสนะเราเสีย แตภิกษุผูเปนพรรคพวก
จักไมนาสนะเรา ดูกรอานนท ภิกษุผูลามก เล็งเห็นอํานาจประโยชนขอที่ ๒ นี้
ยอมยินดีดวยการทําลายสงฆ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูลามก มีอาชีพผิด เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ เธอ
ยอมปริวิตกอยางนี้วา ถาภิกษุทั้งหลายจักรูเราวามีอาชีพผิด เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ
จักเปนผูพรอมเพรียงกันนาสนะเราเสีย แตภิกษุเปนพรรคพวกจักไมนาสนะเรา
ดูกรอานนท ภิกษุผูลามก เล็งเห็นอํานาจประโยชนขอที่ ๓ นี้ ยอมยินดีดวยการ
ทําลายสงฆ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูลามก ปรารถนาลาภ สักการะและความยกยอง
เธอปริวิตกอยางนี้วา ถาภิกษุทั้งหลายจักรูเราวาปรารถนาลาภ สักการะและความ
ยกยอง จักพรอมเพรียงกัน ไมสักการะเคารพนับถือบูชาเรา แตภิกษุผูเปนพรรค
พวกจักสักการะเคารพนับถือบูชาเรา ดูกรอานนท ภิกษุผูลามก เล็งเห็นอํานาจ
ประโยชนขอที่ ๔ นี้ ยอมยินดีดวยการทําลายสงฆ ดูกรอานนท ภิกษุผูลามก
เล็งเห็นอํานาจประโยชน ๔ ประการนี้แล ยอมยินดีดวยการทําลายสงฆ ฯ
[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกลัวตออาบัติ ๔ ประการนี้
๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนราชบุรุษจับโจรผูประพฤติ
หยาบชาไดแลว แสดงแกพระราชา ดวยกราบทูลวา ขอเดชะ ผูนี้เปนผูประพฤติ
หยาบชาตอพระองค ขอพระองคจงทรงลงอาญาแกเขา พระราชาจึงตรัสอยางนี้วา
ทานผูเจริญทานทั้งหลายจงไป จงมัดบุรุษนี้เอาแขนไพลหลังใหมั่นคงดวยเชือกอัน
เหนียว โกนผมแลวนําตระเวนไปตามถนนและตรอกดวยบัณเฑาะวมีเสียงหยาบ
ออกทางประตูดานใต แลวจงตัดศีรษะทางดานใตแหงนคร พวกราชบุรุษนั้นเอา
แขนไพลหลังใหมั่นคงดวยเชือกอันเหนียวแลวโกนผม นําตระเวนไปตามถนน
และตรอกดวยบัณเฑาะวมีเสียงหยาบ แลวนําออกทางประตูดานใต ตัดศีรษะเสีย
ทางดานใตแหงนคร ในที่นั้น มีบุรุษผูยืนอยู ณ ที่สวนหนึ่ง กลาวอยางนี้วา
ทานผูเจริญ บุรุษนี้กระทํากรรมอันหยาบชานาติเตียนถึงถูกตัดศีรษะ ราชบุรุษ
ทั้งหลายจึงจับมัดแขนไพลหลังใหมั่นคงดวยเชือกอันเหนียว โกนศีรษะดวยมีดโกน
นําตระเวนไปตามถนนและตรอก ดวยบัณเฑาะวมีเสียงหยาบ แลวนําออกทาง

ประตูดานใต ตัดศีรษะทางดานใตแหงนคร เขาไมควรทํากรรมอันหยาบชาเห็น
ปานนี้จนถูกตัดศีรษะเลยหนอ ดังนี้ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกัน ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป เขาไปตั้งสัญญาคือความกลัวอันแรงกลาอยาง
นั้นไวในธรรม คือ ปาราชิกทั้งหลาย ขอนั้นเปนอันหวังไดวา ผูที่ยังไมตองธรรม
คือ ปาราชิก จักไมตอง หรือผูที่ตองแลวจักกระทําคืนตามธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุงผาดํา สยายผมหอยสากไวที่
คอ เขาไปหาหมูมหาชนแลวพึงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทัง้ หลาย ขาพเจาได
ทํากรรมลามก นาติเตียน ควรแกการหอยสาก ทานทั้งหลายพอใจใหขาพเจา
กระทําสิ่งใด ขาพเจาจะกระทําสิ่งนั้น ในที่นั้น มีบุรุษยืนอยู ณ ที่สวนหนึ่ง
กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย บุรุษนี้ไดกระทํากรรมอันลามก นาติเตียน
ควรแกการหอยสาก เขานุงผาดํา สยายผม หอยสากไวที่คอเขาไปหาหมูมหาชน
แลวกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจากระทํากรรมอันลามก นาติเตียน
ควรแกการหอยสาก ทานทั้งหลายพอใจใหขาพเจากระทําสิ่งใด ขาพเจาจะกระทํา
สิ่งนั้น ดังนี้เขาไมควรกระทํากรรมอันเปนบาป นาติเตียน ควรแกการหอยสาก
เห็นปานนั้นเลยหนอ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุหรือ
ภิกษุณีบางรูป เขาไปตั้งสัญญาคือความกลัวอันแรงกลาอยางนั้นไวในธรรม คือ
สังฆาทิเสสทั้งหลาย ขอนั้นเปนอันหวังไดวา ผูที่ยังไมตองธรรม คือ สังฆาทิเสส
จักไมตอง หรือผูที่ตองแลวจักกระทําคืนตามธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุงผาดํา สยายผมหอยหอขี้เถาไวที่
คอ เขาไปหาหมูมหาชน แลวพึงกลาวอยางนีว้ า ทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาได
กระทํากรรมอันลามก นาติเตียน ควรแกการหอยหอขี้เถา ทานทั้งหลายพอใจจะ
ใหขาพเจากระทําสิ่งใด ขาพเจาจะกระทําสิ่งนัน้ ในที่นั้น มีบุรุษยืนอยู ณ ที่สว น
หนึ่งกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย บุรุษนี้ไดกระทํากรรมอันลามก นา
ติเตียน ควรแกการหอยหอขี้เถา เขานุงผาดํา สยายผมหอยหอขี้เถา เขาไปหา
หมูมหาชนแลวกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทัง้ หลาย ขาพเจาไดกระทํากรรมอัน
ลามก นาติเตียน ควรแกการหอยหอขี้เถา ทานทั้งหลายพอใจจะใหขาพเจาทํา
สิ่งใด ขาพเจาจะทําสิ่งนั้น เขาไมควรกระทํากรรมอันลามก ควรแกการหอยหอ
ขี้เถาเห็นปานนี้เลยหนอ แมฉนั ใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ภิกษุ
หรือภิกษุณีบางรูป เขาไปตั้งสัญญาคือความกลัวอันแรงกลาอยางนั้นไวในธรรม
คือ ปาจิตตียทั้งหลาย ขอนี้เปนอันหวังไดวา ผูที่ยังไมตองธรรม คือ ปาจิตตีย
จักไมตอง หรือผูที่ตองแลวจักกระทําคืนตามธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุงผาดํา สยายผมเขาไปหาหมู
มหาชน แลวพึงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญทัง้ หลาย ขาพเจาไดกระทํากรรมอัน

ลามก นาติเตียน ควรตําหนิ ทานทั้งหลายพอใจใหขาพเจากระทําสิ่งใด ขาพเจา
จะกระทําสิ่งนัน้ ณ ที่นั้น มีบุรุษยืนอยู ณ ที่สว นหนึ่งกลาวอยางนี้วา ทาน
ผูเจริญทั้งหลาย บุรุษผูนี้ไดกระทํากรรมอันลามก นาติเตียน ควรตําหนิ เขานุงผา
ดํา สยายผม เขาไปหาหมูมหาชนแลวกลาวอยางนี้วา ทานผูเ จริญทั้งหลาย ขาพเจา
ไดกระทํากรรมอันลามก นาติเตียน ควรตําหนิ ทานทั้งหลายพอใจใหขาพเจา
กระทําสิ่งใด ขาพเจาจะกระทําสิ่งนั้น เขาไมควรกระทํากรรมอันลามก นา
ติเตียน ควรตําหนิ เห็นปานนั้น แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป เขาไปตั้งสัญญาคือ ความกลัวอันแรงกลาอยางนั้นไวใน
ธรรม คือ ปาฏิเทสนียะทั้งหลาย ขอนั้นพึงหวังไดวา ผูที่ยังไมตองธรรม คือ
ปาฏิเทสนียะ จักไมตอง ผูที่ตอ งแลวจักกระทําคืนตามธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความกลัวตออาบัติ ๔ ประการนี้แล ฯ
[๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมอยูประพฤติพรหมจรรยนี้ อันมี
สิกขาเปนอานิสงส มีปญญาเปนยอด มีวิมุตติเปนแกน มีสติเปนอธิปไตย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมจรรยมีสิกขาเปนอานิสงสอยางไร สิกขา คือ อภิสมาจาร
เราบัญญัติแกสาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เพื่อความเลื่อมใสของผูทยี่ ังไมเลือ่ มใส
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของผูท ี่เลื่อมใสแลว สิกขา คือ อภิสมาจารเราบัญญัติแลว
แกสาวกเพื่อความเลื่อมใสของผูที่ยังไมเลือ่ มใส เพื่อความเลือ่ มใสยิ่งขึ้นของผูที่
เลื่อมใสแลว ดวยประการใดๆ สาวกนั้นเปนผูม ีปรกติไมทําสิกขานั้นใหขาด
ไมใหทะลุ ไมใหดาง ไมใหพรอย ยอมสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย
ดวยประการนัน้ ๆ
อีกประการหนึ่ง สิกขาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย เราบัญญัติแกสาวก
ทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง สิกขาอันเปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรย เราบัญญัติแกสาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดย
ประการทั้งปวง ดวยประการใดๆ สาวกนั้นเปนผูมีปรกติไมทาํ สิกขานั้นใหขาด
ไมใหทะลุ ไมใหดาง ไมใหพรอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดวย
ประการนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยมีสิกขาเปนอานิสงสอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมจรรยมีปญญาเปนยอดอยางไร ธรรมทั้งหลาย
เราแสดงแลวแกสาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดย
ประการทั้งปวง ธรรมทั้งหลายเราแสดงแลวแกสาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกข
โดยชอบ โดยประการทั้งปวง ดวยประการใดๆ ธรรมทั้งหมดนั้นอันสาวกพิจารณา
ดวยปญญา ดวยประการนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยมีปญญาเปนยอด
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนอยางไร ธรรมทั้งหลาย

เราแสดงแกสาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการ
ทั้งปวง ธรรมทั้งหลายเราแสดงแกสาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ
โดยประการทัง้ ปวง ดวยประการใดๆ ธรรมทั้งหมดนั้นเปนธรรมอันวิมุตติถูกตอง
แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมจรรยมีสติเปนอธิปไตยอยางไร สติอันภิกษุ
ตั้งไวดีแลวในภายในทีเดียววา เราจักบําเพ็ญอภิสมาจาริกสิกขาที่ยังไมบริบูรณให
บริบูรณ หรือวา จักอนุเคราะหอภิสมาจาริกสิกขาอันบริบูรณแลวไว ดวยปญญา
ในฐานะนั้นๆ ดังนี้บาง สติอันภิกษุตั้งไวดีแลวในภายในทีเดียววา เราจักบําเพ็ญ
สิกขาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือวาจัก
อนุเคราะหสิกขาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่บริบูรณแลวไว ดวยปญญาใน
ฐานะนั้นๆ ดังนี้บาง สติอันภิกษุตั้งไวดีแลวในภายในทีเดียววา เราจักพิจารณาธรรม
ที่เราไมไดพิจารณาแลวดวยปญญาในฐานะนั้นๆ หรือวา จักอนุเคราะหธรรมที่เรา
พิจารณาแลวไดดวยปญญาในฐานะนั้นๆ ดังนี้บาง สติอันภิกษุตั้งไวดีแลวในภายใน
ทีเดียววา เราจักถูกตองธรรมที่เราไมไดถูกตองดวยวิมุตติ หรือวา จักอนุเคราะห
ธรรมที่เราถูกตองแลวดวยปญญาในฐานะนั้นๆ ดังนี้บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พรหมจรรยมีสติเปนอธิปไตยอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ที่เรากลาววา เราอยู
ประพฤติพรหมจรรยอันมีสิกขาเปนอานิสงส มีปญญาเปนยอด มีวิมุตติเปนแกน
มีสติเปนอธิปไตย ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไสยา (การนอน) ๔ อยางนี้ ๔ อยาง
เปนไฉน คือ เปตไสยา (นอนอยางคนตาย) ๑ กามโภคีไสยา (นอนอยาง
คนบริโภคกาม) ๑ สีหไสยา (นอนอยางราชสีห) ๑ ตถาคตไสยา (นอนอยาง
ตถาคต) ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เปตไสยาเปนไฉน คนตายโดยมากนอนหงาย
นี้เราเรียกวาเปตไสยา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กามโภคีไสยาเปนไฉน คนบริโภคกามโดยมากนอน
ตะแคงขางซาย นี้เราเรียกวากามโภคีไสยา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีหไสยาเปนไฉน สีหมฤคราชยอมสําเร็จการนอน
ขางเบื้องขวา ซอนเทาเลื่อมเทา สอดหางเขาในระหวางโคนขา มันตื่นขึ้นแลว
ยืดกายเบื้องหนาแลว เหลียวดูกายเบื้องหลัง ถามันเห็นความผิดแปลกหรือความ
ละปรกติแหงกาย มันยอมเสียใจดวยเหตุนั้น ถามันไมเห็นอะไรผิดปรกติ มันยอม
ดีใจดวยเหตุนั้น นี้เราเรียกวาสีหไสยา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตถาคตไสยาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน นี้เราเรียกวาตถาคตไสยา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ไสยา (การนอน) ๔ อยางนี้แล ฯ

[๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูปารหบุคคล ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวก
เปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกพุทธะ ๑
สาวกของพระตถาคต ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูปารหบุคคล
๔ จําพวกนี้แล ฯ
[๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความ
เจริญแหงปญญา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ สัปปุริสสังเสวะ การคบ
สัปบุรุษ ๑ สัทธรรมสวนะ ฟงคําสั่งสอนของทาน ๑ โยนิโสมนสิการ ทําไว
ในใจโดยแยบคาย ๑ ธรรมานุธรรมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหง
ปญญา ฯ
[๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการ เปนธรรมมีอุปการะมาก
แกมนุษย ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรมสวนะ
๑ โยนิโสมนสิการ ๑ ธรรมานุธรรมปฏิปตติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔
ประการนี้แล เปนธรรมมีอุปการะมากแกมนุษย ฯ
[๒๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โวหารอันมิใชของพระอริยะ ๔ ประการนี้
๔ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูกลาวสิ่งทีไ่ มไดเห็นวาเห็น ๑ ความเปนผู
กลาวสิ่งที่ไมไดฟงวาไดฟง ๑ ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไมไดทราบวาไดทราบ ๑
ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไมไดรูวา ไดรู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โวหารอันไมใชของ
พระอริยะ ๔ ประการนี้แล ฯ
[๒๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ ความเปนผูก ลาวสิ่งที่ไมไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไมได
ฟงวาไมไดฟง ๑ ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไมไดทราบวาไมไดทราบ ๑ ความเปน
ผูกลาวสิ่งที่ไมไดรูวาไมไดรู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๔ ประการ
นี้แล ฯ
[๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โวหารอันมิใชของพระอริยะ ๔ ประการ
นี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูกลาวสิง่ ที่ไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ ความ
เปนผูกลาวสิ่งที่ไดฟงวาไมไดฟง ๑ ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไดทราบวาไมไดทราบ ๑
ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไดรูวาไมไดรู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โวหารอันมิใชของพระ*อริยะ ๔ ประการนี้แล ฯ
[๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน คือ ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไดเห็นวาไดเห็น ๑ ความเปนผูกลาวสิ่งทีไ่ ด
ฟงวาไดฟง ๑ ความเปนผูกลาวสิ่งที่ไดทราบวาไดทราบ ๑ ความเปนผูกลาวสิ่งที่
ไดรูวาไดรู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๔ ประการนี้แล ฯ

จบอาปตติภยวรรคที่ ๕
------------อภิญญาวรรคที่ ๖
[๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงกําหนดรูไวก็มี ธรรมที่รูยงิ่ ดวยปญญาแลวพึงละ
เสียก็มี ธรรมทีร่ ูยิ่งดวยปญญาแลวพึงใหเจริญก็มี ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึง
กระทําใหแจงก็มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงกําหนดรู
เปนไฉน อุปาทานขันธ ๕ นี้เราเรียกวา ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงกําหนด
รูไว ก็ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงละเสียเปนไฉน คือ อวิชชา และภวตัณหา
นี้เราเรียกวา ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงละเสีย ก็ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลว
พึงใหเจริญเปนไฉน คือ สมถะและวิปสสนา นี้เราเรียกวา ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญา
แลวพึงใหเจริญ ก็ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงกระทําใหแจงเปนไฉน คือ วิชชา
และวิมุตติ นี้เราเรียกวา ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงกระทําใหแจง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ฯ
[๒๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนริยปริเยสนา การแสวงหาอันไมประเสริฐ
๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเปนผู
มีชราเปนธรรมดา ยอมแสวงหาสิ่งที่มีชราเปนธรรมดานั่นเอง ๑ ตนเองเปนผูมี
พยาธิเปนธรรมดา ยอมแสวงหาสิ่งที่มีพยาธิเปนธรรมดานั่นเอง ๑ ตนเองเปนผูมี
มรณะเปนธรรมดา ยอมแสวงหาสิ่งที่มีมรณะเปนธรรมดานัน่ เอง ๑ ตนเองเปน
ผูมีความเศราหมองเปนธรรมดา ยอมแสวงหาสิ่งที่มีความเศราหมองเปนธรรมดา
นั่นเอง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนริยปริเยสนา ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยปริเยสนา การแสวงหาอยางประเสริฐ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเปนผูมีชราเปนธรรมดา รูโทษในสิ่งที่มีชรา
เปนธรรมดาแลว ยอมแสวงหานิพพานอันไมมีชรา เปนแดนเกษมจากโยคะ
อยางเยีย่ ม ๑ ตนเองเปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา รูโทษในสิ่งที่มีพยาธิเปนธรรมดา
แลว ยอมแสวงหานิพพานอันไมมีพยาธิ เปนแดนเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ๑
ตนเองเปนผูมมี รณะเปนธรรมดา รูโทษในสิ่งที่มีมรณะเปนธรรมดาแลว ยอม
แสวงหานิพพานอันไมตาย เปนแดนเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ๑ ตนเองเปนผูมี
ความเศราหมองเปนธรรมดา รูโทษในสิ่งที่มีความเศราหมองเปนธรรมดาแลว
ยอมแสวงหานิพพานอันไมเศราหมอง เปนแดนเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยปริเยสนา ๔ ประการนี้แล ฯ
[๒๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน คือ ทาน การให ๑ เปยยวัชชะ เจรจาถอยคํานารัก ๑ อรรถจริยา

ประพฤติประโยชน ๑ สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ฯ
[๒๕๗] ครั้งนั้นแล ทานพระมาลุงกยบุตรเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม-ี
*พระภาคโปรดทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว
พึงหลีกออกจากหมู อยูผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว
อยูเถิด พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรมาลุงกยบุตร ทีนี้เราจักกลาวกะพวกภิกษุหนุม
อยางไรเลา ในเมื่อทานเปนคนแกเฒา เปนผูใหญ ขอโอวาทของตถาคตโดยยอ
พระมาลุงกยบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรง
แสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรดทรงแสดงธรรมโดยยอ แมไฉน
ขาพระองคจะพึงรูถึงเนื้อความแหงภาษิตของพระผูมีพระภาค แมไฉน ขาพระองค
พึงเปนทายาทแหงภาษิตของพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
มาลุงกยบุตร เหตุเกิดตัณหา ซึ่งเปนที่ที่ตัณหาเมื่อเกิด ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุ
๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรมาลุงกยบุตร ตัณหาเมื่อเกิดแกภิกษุ
ยอมเกิดขึ้นเพราะจีวรเปนเหตุ ๑ เพราะบิณฑบาตเปนเหตุ ๑ เพราะเสนาสนะ
เปนเหตุ ๑ เพราะความเปนและความไมเปนอยางนั้น อยางนีเ้ ปนเหตุ ๑
ดูกรมาลุงกยบุตร เหตุเกิดตัณหาซึ่งเปนที่ที่ตัณหา เมื่อเกิดยอมเกิดแกภิกษุ
๔ ประการนี้แล เมื่อใดแล ภิกษุละตัณหาไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทํา
ใหเปนดุจตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ภิกษุนี้
เราเรียกวา ตัดตัณหาไดเด็ดขาด รื้อสังโยชนไดแลว ไดกระทําที่สุดทุกขไดแลว
เพราะละมานะโดยชอบ ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระมาลุงกยบุตร อันพระผูมีพระภาคทรงโอวาทดวย
พระโอวาทนี้แลว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณ
แลวหลีกไป ลําดับนั้นแล ทานพระมาลุงกยบุตรเปนผูหลีกออกจากหมู อยูผเู ดียว
ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ไดกระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหง
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กลุ บุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต โดยชอบ
ตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ตอกาลไมนานเลย
ไดรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมีอีก ก็แลทานพระมาลุงกยบุตรเปนพระอรหันต
องคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
[๒๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเปนใหญ
ในโภคทรัพยแลว ยอมไมตั้งอยูไดนานเพราะสถาน ๔ หรือสถานใดสถานหนึ่ง

บรรดาสถาน ๔ นั้น สถาน ๔ เปนไฉน คือ ไมแสวงหาพัสดุที่หายแลว ๑
ไมซอมแซมพัสดุที่คร่ําครา ๑ ไมรูจักประมาณในการบริโภค ๑ ตั้งสตรีหรือ
บุรุษทุศีลใหเปนพอบานแมเรือน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึง
ความเปนใหญในโภคทรัพยแลว ยอมไมตั้งอยูไดนานเพราะสถาน ๔ นี้
หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถาน ๔ นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใด
ตระกูลหนึ่งถึงความเปนใหญในโภคทรัพยแลว ยอมตั้งอยูไดนานเพราะสถาน ๔
หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถาน ๔ นั้น สถาน ๔ เปนไฉน คือ
แสวงหาพัสดุที่หายแลว ๑ ซอมแซมพัสดุที่คร่ําครา ๑ รูจักประมาณในการ
บริโภค ๑ ตั้งสตรีหรือบุรุษผูมีศีลใหเปนพอบานแมเรือน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเปนใหญในโภคทรัพยแลว ยอมตั้งอยูไดนานเพราะ
สถาน ๔ นี้ หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถาน ๔ นั้น ฯ
[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบ
ดวยองค ๔ ยอมเปนมาควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ยอมถึงการนับวาเปน
ราชพาหนะ องค ๔ เปนไฉน คือ มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้
สมบูรณดวยวรรณะ ๑ สมบูรณดวยกําลัง ๑ สมบูรณดวยความเร็ว ๑ สมบูรณ
ดวยทรวดทรง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบ
ดวยองค ๔ นี้แล เปนมาควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ถึงการนับวาเปน
ราชพาหนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนัน้
เหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่น
ยิ่งกวา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสมบูรณ
ดวยวรรณะ ๑ สมบูรณดวยกําลัง ๑ สมบูรณดวยเชาวน ๑ สมบูรณดวย
ทรวดทรง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางไร ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อบําเพ็ญกุศลธรรม เปนผูมกี ําลัง
มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวย
กําลังอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดว ยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ รูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ*คามินีปฏิปทา ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดว ยทรวดทรงอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปรกติไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเปน

ปจจัยแกคนไข ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยทรวดทรงอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบ
ดวยองค ๔ ประการ ยอมเปนมาควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ถึงการ
นับวาเปนราชพาหนะทีเดียว องค ๔ เปนไฉน คือ มาอาชาไนยตัวเจริญของ
พระราชาในโลกนี้ เปนมาสมบูรณดวยวรรณะ ๑ สมบูรณดวยกําลัง ๑
สมบูรณดวยความเร็ว ๑ สมบูรณดวยทรวดทรง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนย
ตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๔ นี้แล เปนมาควรแกพระราชา
ควรเปนมาทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ ๑ สมบูรณดวยกําลัง ๑ สมบูรณ
ดวยเชาวน ๑ สมบูรณดวยทรวดทรง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณ
ดวยวรรณะอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ภิกษุเปนผูส มบูรณดวยวรรณะอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดว ยกําลังอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อบําเพ็ญกุศลธรรม เปนผู
มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวย
กําลังอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดว ยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ภิกษุเปนผูสมบูรณ
ดวยเชาวนอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดว ยทรวดทรงอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูปรกติไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเปนปจจัย
แกคนไข ภิกษุเปนผูสมบูรณดว ยทรวดทรงอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ กําลังคือความเพียร ๑ กําลังคือสติ ๑ กําลังคือสมาธิ ๑ กําลังคือปญญา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๔ ประการนี้แล ฯ
[๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการ

ไมควรเสพเสนาสนะสงัดอันตั้งอยูในราวปา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ
เปนผูมีปญญาทราม เพราะกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก และเปนผู
โงเขลาบาน้ําลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ไมควรเสพเสนาสนะ*สงัดอันตั้งอยูใ นราวปา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
ควรเสพเสนาสนะสงัดอันตั้งอยูในราวปา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ
เปนผูมีปญญา เพราะเนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก และเปนผูไม
โงเขลาไมบาน้าํ ลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ควรเสพ*เสนาสนะสงัดอันตั้งอยูในราวปา ฯ
[๒๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลผูไมฉลาด เปนอสัปบุรุษ ประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย เปนผูประกอบ
ดวยโทษ วิญูชนติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม
๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันมีโทษ ๑ วจีกรรมอันมีโทษ ๑
มโนกรรมอันมีโทษ ๑ ทิฐิอันมีโทษ ๑ คนพาลผูไมฉลาด เปนอสัปบุรุษ
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย
เปนผูประกอบดวยโทษ วิญูชนติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปน
อันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผูฉลาด เปนสัปบุรุษ ประกอบดวยธรรม
๔ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ไมประกอบดวยโทษ
วิญูชนไมติเตียน และยอมไดประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน
คือ กายกรรมอันไมมีโทษ ๑ วจีกรรมอันไมมโี ทษ ๑ มโนกรรมอันไมมีโทษ ๑
ทิฐิอันไมมีโทษ ๑ บัณฑิตผูฉลาด เปนสัปบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียน
และยอมประสบบุญเปนอันมาก ดังนี้แล ฯ
จบอภิญญาวรรคที่ ๖
------------กรรมปถวรรคที่ ๗
[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ตนเอง
เปนผูฆาสัตว ๑ ชักชวนผูอื่นในการฆาสัตว ๑ พอใจในการฆาสัตว ๑
กลาวสรรเสริญคุณการฆาสัตว ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๔
ประการเปนไฉน คือ ตนเองเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ ชักชวนผูอื่นให
งดเวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการงดเวนจากการฆาสัตว ๑ กลาวสรรเสริญ

คุณการงดเวนจากการฆาสัตว ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล
ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ
[๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ตนเอง
เปนผูลักทรัพย ๑ ชักชวนผูอื่นในการลักทรัพย ๑ พอใจในการลักทรัพย ๑
กลาวสรรเสริญคุณการลักทรัพย ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๔
ประการเปนไฉน คือ ตนเองเปนผูงดเวนจากการลักทรัพย ๑ ชักชวนผูอื่น
ใหงดเวนจากการลักทรัพย ๑ พอใจในการงดเวนจากการลักทรัพย ๑ กลาว
สรรเสริญคุณการงดเวนจากการลักทรัพย ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ
[๒๖๖] ตนเองเปนผูประพฤติผิดในกาม ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
ประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญคุณ
การประพฤติผิดในกาม ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผูง ดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑
ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการงดเวนจาก
การประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการประพฤติผิด
ในกาม ๑ ฯลฯ
[๒๖๗] ตนเองเปนผูพูดเท็จ ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พอใจ
ในการพูดเท็จ ๑ กลาวสรรเสริญคุณการพูดเท็จ ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผูงดเวน
จากการพูดเท็จ ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ พอใจใน
การงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ฯ
[๒๖๘] ตนเองเปนผูพูดสอเสียด ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดสอเสียด ๑
พอใจในการพูดสอเสียด ๑ กลาวสรรเสริญคุณการพูดสอเสียด ๑ ฯลฯ
ตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดสอเสียด ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากการพูด
สอเสียด ๑ พอใจในการงดเวนจากการพูดสอเสียด ๑ กลาวสรรเสริญคุณ
การงดเวนจากการพูดสอเสียด ๑ ฯลฯ ฯ
[๒๖๙] ตนเองเปนผูพูดคําหยาบ ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดคําหยาบ ๑
พอใจในการพูดคําหยาบ ๑ กลาวสรรเสริญคุณในการพูดคําหยาบ ๑ ฯลฯ
ตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ ชักชวนผูอื่นในการงดเวนจากการพูด
คําหยาบ ๑ พอใจในการงดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ กลาวสรรเสริญคุณการ
งดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ ฯลฯ ฯ
[๒๗๐] ตนเองเปนผูพูดคําเพอเจอ ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเพอเจอ ๑

พอใจในการพูดเพอเจอ ๑ กลาวสรรเสริญคุณการพูดเพอเจอ ๑ ฯลฯ ตนเอง
เปนผูงดเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ ชักชวนผูอนื่ ในการงดเวนจากการพูดเพอเจอ ๑
พอใจในการงดเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการ
พูดเพอเจอ ๑ ฯลฯ
[๒๗๑] ตนเองเปนผูมากไปดวยความโลภ ๑ ชักชวนผูอื่นในความ
โลภ ๑ พอใจในความโลภ ๑ กลาวสรรเสริญคุณความโลภ ๑ ฯลฯ ตนเอง
เปนผูไมมากไปดวยความโลภ ๑ ชักชวนผูอื่นในความไมโลภ ๑ พอใจในความ
ไมโลภ ๑ กลาวสรรเสริญคุณความไมโลภ ๑ ฯลฯ ฯ
[๒๗๒] ตนเองเปนผูมีจิตพยาบาท ๑ ชักชวนผูอื่นในความพยาบาท ๑
พอใจในความพยาบาท ๑ กลาวสรรเสริญคุณความพยาบาท ๑ ฯลฯ ตนเอง
เปนผูไมมีจิตพยาบาท ๑ ชักชวนผูอื่นในความไมพยาบาท ๑ พอใจในความ
ไมพยาบาท ๑ กลาวสรรเสริญคุณความไมพยาบาท ๑ ฯลฯ ฯ
[๒๗๓] ตนเองเปนผูมีความเห็นผิด ๑ ชักชวนผูอื่นในความเห็นผิด ๑
พอใจในความเห็นผิด ๑ กลาวสรรเสริญคุณความเห็นผิด ๑ ฯลฯ ตนเอง
เปนผูมีความเห็นชอบ ๑ ชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบ ๑ พอใจในความ
เห็นชอบ ๑ กลาวสรรเสริญคุณความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมา
ประดิษฐานไว ฯ
จบกรรมปถวรรคที่ ๗
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[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการควรเจริญ เพื่อความ
รูยิ่งราคะ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได ๑ ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา...๑ ยอม
พิจารณาเห็นจิตในจิต...๑ ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ ธรรม ๔
ประการนี้ ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการควรเจริญ
เพื่อรูยิ่งราคะ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว
เพื่อไมใหอกุศลบาปธรรมที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น ๑ ... เพื่อละอกุศลบาปธรรมที่เกิด
ขึ้นแลว ๑ เพื่อใหกุศลที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น ๑ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน

เพื่อความมียิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศล
ธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ ธรรม ๔ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการ ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๔ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
ฉันทสมาธิ และปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ...๑
จิตตสมาธิ...๑ วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ๑ ธรรม ๔ ประการนี้
ควรเจริญเพื่อความรูยิ่งราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการควรเจริญ
เพื่อกําหนดรูราคะ ฯลฯ ธรรม ๔ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อความสิ้นไปรอบ
เพื่อละ เพื่อความสิ้น เพื่อความเสื่อม เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับ เพื่อสละ
เพื่อสละคืน ซึ่งราคะ ธรรม ๔ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู
เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้น เพื่อความเสื่อม เพื่อคลายกําหนัด
เพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืน ซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ
ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเฐยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ
มทะ ปมาทะ ฯ
จบจตุกกนิบาต ฯ
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