


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระสุตตันตปฎก 
เลม ๑๔ 

อังคุตตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

ปฐมปณณาสก 
เสขพลวรรคที่ ๑ 
๑. สังขิตตสูตร 

      [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ - 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของเสขบุคคล ๕ ประการ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ ศรัทธา กําลัง คือ หิริ กําลัง คือ โอตตัปปะ 
 กําลัง คือ วิริยะ กําลัง คือ ปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของเสขบุคคล ๕ 
 ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้วา พวกเราจักเปนผูประกอบดวยกําลัง คือ ศรัทธา กําลัง คือ หิริ กําลัง 
 คือ โอตตัปปะ กําลัง คือ วิริยะ กําลัง คือ ปญญา อันเปนกําลังของพระเสข 
 บุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                          ๒. วิตถตสูตร 
      [๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของเสขบุคคล ๕ ประการนี้ ๕ ประการนี้ 
 เปนไฉน คือ กาํลัง คือ ศรัทธา กําลัง คือ หิริ กําลัง คือ โอตตัปปะ กําลัง 
 คือ วิริยะ กําลัง คือ ปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กําลัง คือ ศรัทธาเปนไฉน ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมเชื่อพระปญญาเคร่ือง 
 ตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปน 
 พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว 
 ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นจะยิ่งกวา เปนศาสดาของ 
 เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวากําลัง 
 คือ ศรัทธา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กําลัง คือ หิริเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูมีหิริ ยอมละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ยอมละอายตอการ 
 ประกอบธรรมอันเปนบาปอกศุล นี้เรียกวากําลัง คือ หิริ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ 
 กําลัง คือ โอตตัปปะเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีโอตตัปปะ ยอม 
 สะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ยอมสะดุงกลัวตอการประกอบธรรม 



 อันเปนบาปอกุศล นี้เรียกวากําลัง คือ โอตตัปปะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กําลัง คือ 
 วิริยะเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศล 
 ธรรมทั้งหลาย เพ่ือยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มคีวามบากบ่ันมั่นคง 
 ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม นี้เรียกวา กําลัง คอื วิริยะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ 
 กําลัง คือ ปญญาเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมปีญญา ประกอบ 
 ดวยปญญาเคร่ืองหยั่งถึงความเกิดขึ้นและดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลสเปนเคร่ือง 
 ใหถึงความส้ินไปแหงทุกขโดยชอบ นี้เรียกวากําลัง คือ ปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 กําลังของพระเสขบุคคล ๕ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ 
 เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา พวกเราจักเปนผูประกอบดวยกําลัง คือ ศรัทธา 
 กําลัง คือ หิริ กําลัง คือ โอตตัปปะ กําลัง คือ วิริยะ กําลัง คือ ปญญา อันเปน 
 กําลังของพระเสขบุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                          ๓. ทุกขสูตร 
      [๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมอยู 
 เปนทุกข มีความเดือดรอน คับแคน เรารอนในปจจุบัน เมื่อแตกกายตายไป 
 พึงหวังไดทุคติ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คอื ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมมี 
 ศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ เกียจคราน ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมอยูเปนทุกข มีความ 
 เดือดรอน คับแคน เรารอนในปจจุบัน เมื่อแตกกายตายไปพึงหวังไดทุคติ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมอยูเปนสขุ 
 ไมเดือดรอน ไมคับแคน ไมเรารอนในปจจุบัน เมื่อแตกกายตายไปพึงหวังได 
 สุคติ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑ 
 มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ปรารภความเพียร ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมอยูเปนสุข ไมเดือดรอน ไม 
 คับแคน ไมเรารอนในปจจุบัน เมื่อแตกกายตายไปพึงหวังไดสุคติ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                           ๔. ภตสูตร 
      [๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมถูก 
 นํามาทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทิ้งไวฉะนั้น ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ 
 เกียจคราน ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล ยอมถูกนํามาทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของทีเ่ขานํามาทิ้งไวฉะนั้น 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูไดรับเชญิมา 



 ไวบนสวรรค เหมือนสิ่งของทีเ่ขานํามาวางไวฉะนั้น ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ปรารภความ 
 เพียร ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ยอมเปนผูไดรับเชิญมาไวบนสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาวางไวฉะนั้น ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                          ๕. สิกขสูตร 
      [๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป ลาสิกขาสึกออกมา 
 เปนคฤหัสถ เธอยอมถึงฐานะอันนาติเตียน ซ่ึงถูกกลาวหาอันชอบแกเหตุ ๕ 
 ประการในปจจุบัน ๕ ประการเปนไฉน คือ ทานไมมีแมศรัทธาในกุศลธรรม ๑ 
 ไมมีแมหิริในกุศลธรรม ๑ ไมมีแมโอตตัปปะในกุศลธรรม ๑ ไมมีแมความเพียร 
 ในกุศลธรรม ๑ ไมมีแมปญญาในกุศลธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือ 
 ภิกษุณีบางรูป ลาสิกขาสึกออกมาเปนคฤหัสถ เธอยอมถึงฐานะอันนาติเตียน ซ่ึง 
 ถูกกลาวหาอันชอบแกเหตุ ๕ ประการนี้แลในปจจุบัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 หรือภิกษุณีบางรูป แมมีทุกข โทมนัส มีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู ยอม 
 ประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ บริบูรณ เธอยอมถึงฐานะอันนาสรรเสริญที่ชอบ 
 แกเหตุ ๕ ประการในปจจุบัน ๕ ประการเปนไฉน คือ เธอมีศรัทธาในกุศลธรรม ๑ 
 มีหิริในกุศลธรรม ๑ มีโอตตัปปะในกุศลธรรม ๑  มีความเพียรในกุศลธรรม ๑ 
 มีปญญาในกุศลธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป แมมีทุกข 
 โทมนัส  มีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู ยอมประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ 
 บริบูรณ เธอยอมถึงฐานะอันนาสรรเสริญที่ชอบแกเหตุ ๕ ประการนี้แลในปจจุบัน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                         ๖. สมาปตติสูตร 
      [๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การถึงอกุศลยอมไมมี ตลอดเวลาที่ศรัทธาใน 
 กุศลธรรมยังต้ังมั่นอยู แตเมื่อใด ศรัทธาเสื่อมหายไป อัสสทัธิยะ (ความไมเชื่อ) 
 ยอมกลุมรุม เมื่อนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึงอกุศลยอมไมมีตลอดเวลาที่ 
 หิริในกุศลธรรมยังต้ังมั่นอยู แตเมื่อใด หิริเสื่อมหายไป อหิริกะ (ความไม 
 ละอาย) ยอมกลุมรุม เมื่อนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึงอกุศลยอมไมม ี
 ตลอดเวลาที่โอตตัปปะในกุศลธรรมยังต้ังมั่นอยู แตเมื่อใด โอตตัปปะเส่ือมหาย 
 ไป อโนตตัปปะ (ความไมสะดุงกลัว) ยอมกลุมรุม เมื่อนั้น การถึงอกุศล 
 ยอมมี การถึงอกุศลยอมไมมีตลอดเวลาที่วิริยะในกุศลธรรมยังต้ังมั่นอยู แต 
 เมื่อใด โอตตัปปะเส่ือมหายไป อโนตตัปปะ (ความไมสะดุงกลัว) ยอมกลุมรุม 
 เมื่อนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึงอกุศลยอมไมมีตลอดเวลาที่วิริยะในกุศล 
 ธรรมยังต้ังมั่นอยู แตเมื่อใด วริิยะเสื่อมหายไป โกสัชชะ (ความเกียจคราน) 



 ยอมกลุมรุม เมื่อนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึงอกุศลยอมไมมี ตลอดเวลาที่ปญญา 
 ยังต้ังมั่นอยู แตเมื่อใด ปญญาเส่ือมหายไป ปญญาทรามยอมกลุมรุม เมื่อนั้น 
 การถึงอกุศลยอมมี ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                          ๗. กามสูตร 
      [๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยมากสัตวทั้งหลาย หมกมุนอยูในกาม 
 กุลบุตรผูละเคียวและคานหาบหญาออกบวชเปนบรรพชิต ควรเรียกวาเปนกุลบุตร 
 ผูมีศรัทธาออกบวช ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาควรไดกามดวยความเปนหนุม 
 และกามเหลาน้ันก็มีอยูตามสภาพ คือ เลว ปานกลางและประณีต กามทั้งหมด 
 ก็ถึงการนับไดวาเปนกามทั้งนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเด็กออนนอน 
 หงาย พึงเอาชิ้นไมหรือชิ้นกระเบ้ืองใสเขาไปในปาก เพราะความพลั้งเผลอของ 
 พ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยงพึงสนใจในเด็กนั้นทันที แลวรีบนําเอาชิ้นไมหรือชิ้นกระเบ้ือง 
 ออกโดยเร็ว ถาไมสามารถนําออกโดยเร็วได กพึ็งเอามือซายจบั งอนิ้วมือขางขวา 
 แลวแยงเขาไปนําออกมาทั้งทีม่ีโลหิต ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาจะมีความลําบาก 
 แกเด็ก เราไมกลาววา ไมมีความลําบาก และพ่ีเลี้ยงผูหวังประโยชน มุงความสุข 
 อนุเคราะห พึงกระทําอยางนัน้ดวยความอนุเคราะห แตเมื่อใด เด็กนั้นเจริญวัย มี 
 ปญญาสามารถ เมื่อนั้น พ่ีเลี้ยงก็วางใจในเด็กนั้นไดวา บัดน้ี เด็กมีความสามารถ 
 รักษาตนเองไดแลว ไมควรพลั้งพลาด ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผู 
 ที่เราตองรักษาเธอ ตลอดเวลาที่เธอยังไมกระทําดวยศรัทธาในกุศลธรรม ไมกระทํา 
 ดวยหิริในกุศลธรรม ไมกระทาํดวยโอตตัปปะในกุศลธรรม ไมกระทําดวยวริิยะใน 
 กุศลธรรม ไมกระทําดวยปญญาในกุศลธรรม แตเมื่อใด ภิกษุกระทําดวยศรัทธา 
 ในกุศลธรรม กระทําดวยหิริในกุศลธรรม กระทําดวยโอตตัปปะในกุศลธรรม 
 กระทําดวยวิริยะในกุศลธรรม กระทําดวยปญญาในกุศลธรรม เมื่อนั้น เราก็ยอม 
 วางใจในเธอไดวา บัดน้ี ภิกษุมีความสามารถรักษาตนเองไดแลว ไมควร 
 ประมาท ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. จวนสูตร 
      [๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 เคลื่อน ไมต้ังมัน่ในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูไมมี 
 ศรัทธายอมเคลื่อน ไมต้ังมั่นในพระสัทธรรม ภิกษุผูไมมีหิริ ... ภิกษุผูไมม ี
 โอตตัปปะ ... ภิกษุผูเกียจคราน ... ภิกษุผูมีปญญาทราม ยอมเคลื่อน ไมต้ังมั่น 
 ในพระสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ยอมเคลือ่น ไมต้ังมั่นในพระสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 



 ๕ ประการ ยอมไมเคลือ่น ยอมต้ังมั่นในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุผูมีศรัทธา ยอมไมเคลื่อน ยอมต้ังมัน่ในพระสัทธรรม ภิกษุผูมีหิริ ... 
 ภิกษุผูมีโอตตัปปะ ... ภิกษุผูปรารภความเพียร ... ภิกษุผูมีปญญา ยอมไมเคลื่อน 
 ยอมต้ังมั่นในพระสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล ยอมไมเคลื่อน ยอมต้ังมัน่ในพระสัทธรรม ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                        ๙. อคารวสูตรที่ ๑ 
      [๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูไมม ี
 ที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง ยอมเคลื่อน ไมต้ังมั่นในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุผูไมมีศรัทธา เปนผูไมมทีี่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง ยอมเคลื่อน 
 ไมต้ังมั่นในพระสัทธรรม ภิกษุผูไมมีหิริ ... ภิกษุผูไมมีโอตตัปปะ ... ภิกษุผู 
 เกียจคราน ... ภิกษุผูมีปญญาทราม เปนผูไมมีที่เคารพ ไมมทีี่ยําเกรง ยอมเคลื่อน 
 ไมต้ังมั่นในพระสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล เปนผูไมมีที่เคารพ ไมมทีี่ยําเกรง ยอมเคลื่อน ไมต้ังมั่นในพระสัทธรรม 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูมีที่เคารพ มีทีย่ําเกรง 
 ยอมไมเคลื่อน ยอมต้ังมั่นในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ 
 ผูมีศรัทธา เปนผูมีที่เคารพ มทีี่ยําเกรง ยอมไมเคลื่อน ยอมต้ังมั่นในพระสัทธรรม 
 ภิกษุผูมีหิริ ... ภิกษุผูมีโอตตัปปะ ... ภิกษุผูปรารภความเพียร ... ภิกษุผูมีปญญา 
 เปนผูมีทีเ่คารพ มีที่ยําเกรง ยอมไมเคลื่อน ยอมต้ังมั่นในพระสัทธรรม ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูมีที่เคารพ มทีี่ 
 ยําเกรง ยอมไมเคลื่อน ยอมต้ังมั่นในพระสัทธรรม ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                       ๑๐. อคารวสูตรที่ ๒ 
      [๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผู 
 ไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง เปนผูไมควรเพ่ือถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย 
 ในธรรมวินัยนี้ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูไมมีศรัทธา เปนผูไมมีที ่
 เคารพ ไมมีที่ยาํเกรง เปนผูไมควรเพ่ือถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ใน 
 ธรรมวินัยนี้ ภิกษุผูไมมีหิริ ... ภิกษุผูไมมีโอตตัปปะ ... ภิกษุผูเกยีจคราน ... ภิกษุ 
 ผูมีปญญาทราม เปนผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง เปนผูไมควรเพ่ือถึงความเจริญ 
 งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
 ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมมีที่เคารพ ไมมทีี่ยําเกรง เปนผูไมควรเพ่ือถึงความ 
 เจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยน้ี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูมีที่เคารพ มีที่ยาํเกรง เปนผูควรเพ่ือถึงความเจริญ 



 งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูมีศรัทธา 
 เปนผูมีทีเ่คารพ มีที่ยําเกรง เปนผูควรเพ่ือถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ใน 
 ธรรมวินัยนี้ ภิกษุผูมีหิริ ... ภิกษุผูมีโอตตัปปะ ... ภิกษุผูปรารภความเพียร ... ภิกษุ 
 ผูมีปญญา เปนผูมีที่เคารพ มีทีย่ําเกรง เปนผูควรเพ่ือถึงความเจริญ งอกงาม 
 ไพบูลย ในธรรมวินัยน้ี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล เปนผูมีทีเ่คารพ มีที่ยําเกรง เปนผูควรเพ่ือถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย 
 ในธรรมวินัยนี้ ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        จบเสขพลวรรคที่ ๑ 
                      ----------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. สังขิตตสูตร ๒. วิตถตสูตร ๓. ทุกขสูตร ๔. ภตสูตร 
 ๕. สิกขสูตร ๖. สมาปตติสูตร ๗. กามสูตร ๘. จวนสูตร ๙. อคารว 
 สูตรที่ ๑ ๑๐. อคารวสูตรที่ ๒ ฯ 
                     ------------------- 
                          พลวรรคที่ ๒ 
                         ๑. อนนุสสุตสูตร 
      [๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราบรรลุถึงบารมีอันเปนที่สุดเพราะรูยิ่ง ใน 
 ธรรมที่ไมไดสดับแลวในกาลกอนจึงปฏิญาณได กําลังของตถาคต ๕ ประการนี้ 
 ที่เปนเหตุใหตถาคตผูประกอบแลว ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาท 
 ในบริษัท ประกาศพรหมจักร กําลัง ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ ศรัทธา ๑ 
 กําลัง คือ หิริ ๑ กําลัง คือ โอตตัปปะ ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ 
 ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของตถาคต ๕ ประการนี้แล ที่เปนเหตุให 
 ตถาคตผูประกอบแลว ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท 
 ประกาศพรหมจักร 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                           ๒. กูฏสูตร 
      [๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ กาํลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ หิริ ๑ กําลัง คือ โอตตัปปะ ๑ 
 กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของพระเสขะ 
 ๕ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดากําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ 
 กําลัง คือ ปญญาเปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวม สิ่งที่เปนเลิศ เปนยอด 
 เปนที่รวบรวมแหงเรือนยอด คือ ยอด ฉันใด บรรดากําลังของพระเสขะ ๕ 



 ประการนี้ กําลัง คือ ปญญา ก็เปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวม ฉะนั้นเหมือนกัน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทัง้หลายพึงศึกษาอยางนี้วา พวกเรา 
 จักประกอบดวยกําลังคือศรัทธา ... กําลัง คือ หิริ ... กําลัง คือ โอตตัปปะ ... 
 กําลังคือวิริยะ ... กําลัง คือ ปญญา อันเปนกําลงัของพระเสขะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                          ๓. สังขิตสูตร 
      [๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 กําลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือ 
 สมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                          ๔. วิตถตสูตร 
      [๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 กําลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือ 
 สมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง คือ ศรัทธาเปนไฉน 
 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมเช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคต 
 วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผู 
 เบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวากําลัง คือ ศรัทธา ก็กําลัง คือ วิริยะ 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร 
 เพ่ือละอกุศลธรรม ... ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวากําลัง คือ วิริยะ 
 ก็กําลัง คือ สติเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี 
 สติ ประกอบดวยสติเคร่ืองรักษาตัวชั้นเยี่ยม ระลึกตามแมสิง่ที่ทําแมคําที่พูดไว 
 นานได นี้เรียกวากําลัง คือ สติ ก็กําลัง คือ สมาธิเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน 
 มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เพราะวิตกวิจารสงบไป บรรลุทุติย- 
 *ฌาน อันเปนความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผดุขึ้น ไมมีวิตกวิจาร 
 มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู เพราะปติสิ้นไป เปนผูมีอเุบกขา มีสติ มี 
 สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญ 
 วา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสขุ บรรลุจตุตถฌาน อันไมม ี
 ทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มี 
 อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวากําลัง คือ สมาธิ ก็กําลัง คือ 
 ปญญาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา 
 ประกอบดวยปญญาที่หยั่งถึงความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส 
 เปนเคร่ืองใหถึงความส้ินไปแหงทุกขโดยชอบ นี้เรียกวากําลงั คือ ปญญา ดูกร- 



 *ภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                         ๕. ทัฏฐัพพสูตร 
      [๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 กําลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือ 
 สมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พึงเห็นกําลงั คือ ศรัทธา 
 ในที่ไหน พึงเห็นในโสตาปตติยังคะ [องคเปนเคร่ืองใหบรรลุความเปนพระ- 
 *โสดา]  ๔ พึงเห็นกําลัง คือ ศรัทธาในที่นี้  พึงเห็นกําลัง คือ วิริยะในที่ไหน 
 พึงเห็นในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นกําลัง คือ วิริยะในที่นี้ พึงเห็นกําลัง คือ สติ 
 ในที่ไหน พึงเห็นในสติปฏฐาน ๔ พึงเห็นกําลัง คือ สติในที่นี้ พึงเห็นกําลัง 
 คือสมาธิในที่ไหน พึงเห็นในฌาน ๔ พึงเห็นกําลัง คือ สมาธใินที่นี้ พึงเห็น 
 กําลัง คือ ปญญาในที่ไหน พึงเห็นในอริยสัจ ๔ พึงเห็นกําลัง คือ ปญญาใน 
 ที่นี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                          ๖. ปุนกูฏสูตร 
      [๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 กําลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือ สมาธิ ๑ 
 กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล บรรดากําลัง ๕ 
 ประการนี้แล กําลัง คือ ปญญา เปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวม เหมือน 
 สิ่งที่เปนเลิศ เปนยอด เปนทีร่วบรวม แหงเรือนยอด คือ ยอด ฉันใด 
 บรรดากําลัง ๕ ประการนี้ กําลัง คือ ปญญาเปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวม 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                         ๗. หิตสูตรที่  ๑ 
      [๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน ไมชื่อวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอื่น ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตน 
 เอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยศีล เปนผูถึงพรอมดวยสมาธดิวยตนเอง 
 ไมชักชวนผูอืน่ในการถึงพรอมดวยสมาธิ เปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง 
 ไมชักชวนผูอืน่ในการถึงพรอมดวยปญญา เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง ไม 
 ชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะดวยตน 
 เอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมชื่อวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน ไมชื่อวา 



 ปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอื่น ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                         ๘. หิตสูตรที่ ๒ 
      [๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอืน่ ไมชื่อวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวย 
 ตนเอง แตชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยศีล ไมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธดิวย 
 ตนเอง แตชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยสมาธิ ไมเปนผูถึงพรอมดวยปญญา 
 ดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยปญญา ไมเปนผูถึงพรอมดวย 
 วิมุตติดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวย 
 วิมุตติญานทัสนะดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมชื่อวาปฏิบัติ 
 เพ่ือประโยชนผูอื่น ไมชื่อวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                         ๙. หิตสูตรที่ ๓ 
      [๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมไม 
 ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน ไมชื่อวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอื่น ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวย 
 ตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยศีล ไมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธดิวย 
 ตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยสมาธิ ไมเปนผูถึงพรอมดวยปญญา 
 ดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยปญญา ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติ 
 ดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติ- 
 *ญาณทัสนะดวยตนเอง ไมชกัชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมชื่อวาปฏิบัติเพ่ือ 
 ประโยชนตน ไมชื่อวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอื่น ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                         ๑๐. หิตสูตรที่ ๔ 
      [๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน และชื่อวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอื่น ธรรม ๕ 
 ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีล 
 ดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยศีล เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ 
 ดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยสมาธิ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา 
 ดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยปญญา เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติ 



 ดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติ- 
 *ญาณทัสนะดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมชื่อวาปฏิบัติ 
 เพ่ือประโยชนตน และชื่อวาปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอื่น ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                         จบพลวรรคที่ ๒ 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. อนนุสสุตสูตร ๒. กูฏสูตร ๓. สังขิตสูตร ๔. วิตถตสูตร 
 ๕. ทัฏฐัพพสูตร ๖. ปุนกูฏสูตร ๗. หิตสูตรที่ ๑ ๘. หิตสูตรที่ ๒ ๙. หิตสูตร 
 ที่ ๓ ๑๐. หิตสูตรที่ ๔ 
                       --------------- 
                        ปญจังคิกวรรคที่ ๓ 
                        ๑. คารวสูตรที่ ๑ 
      [๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผูไมมีทีเ่คารพ ไมมีที่ยําเกรง ไมม ี
 ความประพฤติเสมอในเพ่ือนพรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตร ๑- 
 ใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริก- 
 *วัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะ ๒- ใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะ 
 ที่จะมีได ขอทีภิ่กษุไมบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณแลว จักรักษาศีลให 
 บริบูรณนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมรักษาศีลใหบริบูรณแลว จักอบรม 
 สัมมาทิฐิใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมอบรมสัมมาทิฐิให 
 บริบูรณแลว จักเจริญสัมมาสมาธิใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมไีด ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผูมีทีเ่คารพ มีที่ยําเกรง มีความประพฤติเสมอในเพ่ือน 
 พรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะ 
 ที่จะมีได ขอทีภิ่กษุบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จัก 
 บําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะท่ีจะมไีด ขอที่ภิกษุบําเพ็ญ 
 ธรรมของพระเสขะใหบริบูรณแลว จักรักษาศีลใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะที่จะ 
 มีได ขอที่ภิกษุรักษาศีลใหบริบูรณแลว จักอบรมสัมมาทิฐิใหบริบูรณไดนั้น เปน 
 ฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุอบรมสัมมาทิฐิใหบริบูรณแลว จักเจริญสัมมาสมาธิให 
 บริบูรณไดนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                        ๒. คารวสูตรที่ ๒ 
      [๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผูไมมทีี่เคารพ ไมมีทีย่ําเกรง ไมม ี
 ความประพฤติเสมอในเพ่ือนพรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตร 



 @๑. วัตรที่จะตองประพฤติใหดียิ่งขึ้น ๒. ธรรมที่ผูยังไมสาํเร็จอรหัตจะตองบําเพ็ญ 
 ใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอทีภิ่กษุไมบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมา- 
 *จาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณไดนั้น ไมใช 
 ฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณแลว จักรักษา 
 ศีลขันธใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมไีด ขอที่ภิกษุไมรักษาศีลขันธให 
 บริบูรณแลว จักเจริญสมาธิขนัธใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมไีด ขอที ่
 ภิกษุไมเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญปญญาขันธใหบริบูรณไดนั้น 
 ไมใชฐานะที่จะมีได ดกูรภิกษุทั้งหลาย ขอทีภิ่กษุมีที่เคารพ มีที่ยําเกรง มีความ 
 ประพฤติเสมอในเพ่ือนพรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรให 
 บริบูรณไดนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ขอที่ภิกษุบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตร 
 ใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะท่ีจะม ี
 ได ขอที่ภิกษุบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณแลว จักรักษาศีลขันธให 
 บริบูรณไดนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ขอที่ภิกษุรักษาศีลขันธใหบริบูรณแลว จัก 
 เจริญสมาธิขันธใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ขอที่ภิกษุเจริญสมาธิขันธ 
 ใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญปญญาขันธใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                         ๓. อุปกิเลสสูตร 
      [๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งเศราหมองแหงทอง ซ่ึงเปนเหตุใหทอง 
 เศราหมองแลว ยอมไมออน ใชการไมได ไมสุกใส เสียเร็ว จะทําเปนเคร่ือง 
 ประดับไมได มี ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน คือ เหล็ก ๑ โลหะ ๑ ดีบุก ๑ 
 ตะกั่ว ๑ เงิน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งเศราหมองแหงทอง ๕ ประการนี้แล ซ่ึง 
 เปนเหตุใหทองเศราหมองแลว ยอมไมออน ใชการไมได ไมสุกใส เสียเร็ว จะทํา 
 เปนเคร่ืองประดับไมได เมือ่ใด ทองพนจากส่ิงเศราหมอง ๕ ประการนี้ ยอม 
 ออน ใชการได สุกใส ทนทาน จะทําเปนเคร่ืองประดับก็ได คอื ชางทอง 
 ตองการเครื่องประดับชนิดใดๆ เชน แหวน ตุมหู สรอยคอ สังวาลย ก็ทําได 
 ตามตองการ ฉันใด อุปกิเลสแหงจิต ซ่ึงเปนเหตุใหจิตเศราหมองแลว ยอมไม 
 ออน ใชการไมได ไมผองใส เสียเร็ว ไมต้ังมัน่โดยชอบเพ่ือความหมดสิ้นไป 
 แหงอาสวะ ก็มี ๕ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน อุปกิเลส ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถ่ินมิทธะ ๑ อุทธจัจกุกกุจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑ 
 อุปกิเลสแหงจติ ๕ ประการนี้แล ซ่ึงเปนเหตุใหจิตเศราหมองแลว ยอมไมออน 
 ใชการไมได ไมผองใส เสยีเร็ว ไมต้ังมั่นโดยชอบ เพ่ือความหมดสิ้นไปแหง 
 อาสวะ แตเมื่อใด จิตพนจากอุปกิเลส ๕ ประการนี้ ยอมออน ใชการได 
 ผองใส ทนทาน ต้ังมั่นโดยชอบ เพ่ือความหมดสิ้นไปแหงอาสวะ และภิกษุ 



 จะนอมจิตไปเพ่ือทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซ่ึงธรรมที่จะพึงทําใหแจงไดดวย 
 ปญญาอันยิ่งใดๆ เมื่อธรรมเคร่ืองสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผล 
 สําเร็จในธรรมนั้นๆ โดยแนนอน ถาภิกษุหวังอยูวา เราพึงแสดงฤทธิ์ไดหลาย 
 ประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําให 
 ปรากฎก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไป 
 ในที่วางก็ได ผดุขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือน 
 เดินบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร พระ- 
 *อาทิตย ซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนีด้วยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอด 
 พรหมโลกก็ได เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จใน 
 อิทธิวิธีนั้นๆ โดยแนนอน ถาเธอหวังอยูวา เราพึงฟงเสียง ๒ อยาง คือ เสียง 
 ทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสต 
 ของมนุษย เมือ่ธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จใน 
 ทิพโสตน้ันๆ โดยแนนอน ถาเธอหวังอยูวา เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของ 
 บุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็พึงรูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็ 
 พึงรูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็พึงรูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ 
 ก็พึงรูวาจิตปราศจากโทสะ จติมีโมหะ ก็พึงรูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจาก 
 โมหะ ก็พึงรูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็พึงรูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน 
 ก็พึงรูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ๑- ก็พึงรูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน 
 มหรคต ก็พึงรูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็พึงรูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา 
 หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็พึงรูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็พึงรูวาจิต 
 เปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็พึงรูวาจิตไมเปนสมาธิ จติหลุดพน ก็พึงรูวา 
 จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็พึงรูวาจิตไมหลุดพน เมื่อธรรมเคร่ืองสืบตอมี 
 อยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในเจโตปริยญาณนั้นๆ ๒- โดยแนนอน 
 ถาเธอหวังอยูวา เราพึงระลึกชาติกอนไดเปนอนัมาก คือ ระลกึไดชาติหน่ึงบาง 
 สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง 
 สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง 
 แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง 
 ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยาง 
 นั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสขุ เสวยทุกขอยางนัน้ๆ 
 มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไปเกดิในภพโนน แมใน 
 ภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร 
 อยางนั้น ไดเสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติ 
 จากภพน้ันแลว ไดมาเกดิในภพนี้ เราพึงระลึกชาติกอนไดเปนอันมากพรอมทั้ง 



 อาการ ๓- พรอมทั้งอุเทศ ๔- ดวยประการฉะนี้ เมื่อธรรมเครือ่งสืบตอมีอยูไมขาด 
 สาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในบุพเพนิวาสานุสติญาณ ๕- นั้นๆ โดยแนนอน 
 ถาเธอหวังอยูวา เราพึงเห็นหมูสัตวกําลังเคลื่อน กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มี 
 ผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุ 
 @๑. มหรคต จิตถึงความเปนจิตใหญ คือจิตที่ประกอบดวยฌาน 
 @๒. เจโตปริยญาณ ญาณเปนเคร่ืองกําหนดรูใจผูอื่น 
 @๓. อาการหมายถึงผิวพรรณเปนตน ๔. อุเทศหมายถึงชื่อและสกุล ๕. ญาณเคร่ือง 
 @ระลึกชาติหนหลังได 
 ของมนุษย พึงรูหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต 
 วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ถือมั่นการกระทําดวย 
 อํานาจมิจฉาทฐิิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตว 
 เหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา 
 เปนสัมมาทิฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ สัตวเหลานั้น เมื่อตายไป 
 เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เราพึงเห็นหมูสัตวที่กําลังเคลือ่น กําลังอุปบัติ เลว 
 ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทพิยจักษุอันบริสุทธิ ์
 ลวงจักษุของมนุษย พึงรูหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เมื่อธรรม 
 เคร่ืองสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในจุตูปปาตญาณน้ันๆ โดย 
 แนนอน ถาเธอหวังอยูวา เราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา 
 อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขา 
 ถึงอยู เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในเจโตวิมุติ 
 ปญญาวิมุตินั้นๆ โดยแนนอน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                           ทุสสีลสูตร 
      [๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศีลวิบัติแลว ยอม 
 เปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อสัมมาสมาธไิมมี ยถาภูตญาณทัสสนะ ๑- ของภิกษุ 
 ผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมม ี
 นิพพิทา ๒- และวิราคะ ๓- ของภิกษุผูมียถาภูตญาณวิบัติ ยอมเปนธรรมมอีุปนิสัยขาด 
 แลว เมื่อนิพพิทาและวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะ ๔- ของภิกษุผูมีนิพพิทาและ 
 วิราคะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอปุนิสัยขาดแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมที่มีกิ่งและใบ 
 วิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น ก็ไมถึงความบริบูรณ แมเปลือกก็ไมถึงความ 
 บริบูรณ แมกะพ้ีก็ไมถึงความบริบูรณ แมแกนก็ไมถึงความบริบูรณ ฉันใด ฉันนั้น 
 @๑. หมายถึงอาสวักขยญาณ ๒. วิปสสนาชั้นสูง ๓. มรรค ๔. ผลวิมุตติและปจจเวกขณญาณ 
 เหมือนกันแล ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศีลวิบัติแลว ยอม 



 เปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อสัมมาสมาธไิมมี ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุ 
 ผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะ 
 ไมมี นิพพิทาและวิราคะ ของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสนะวิบัติ ยอมเปนธรรมมี 
 อุปนิสัยขาดแลว เมื่อนิพพิทาและวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะ ของภิกษุผูม ี
 นิพพิทาและวิราคะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวย 
 อุปนิสัย เมื่อสมัมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูถึงพรอมดวย 
 สัมมาสมาธิ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู 
 นิพพิทาและวิราคะ ของภิกษุผูถึงพรอมดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมเปนธรรม 
 ถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อนิพพิทาและวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะ ของภิกษุ 
 ผูถึงพรอมดวยนิพพิทาและวิราคะ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย ดกูรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ตนไมที่กิ่งและใบบริบูรณ แมกะเทาะของตนไมนัน้ก็ถึงความบริบูรณ 
 แมเปลือกก็ถึงความบริบูรณ แมกระพ้ีก็ถึงความบริบูรณ แมแกนก็ถึงความบริบูรณ 
 ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล ถึงพรอม- 
 *ดวยศีล ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสยั เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยธาภูตญาณ- 
 *ทัสสนะ ของภิกษุผูถึงพรอมดวยสัมมาสมาธิ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย 
 เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาและวิราคะของภิกษุผูถึงพรอมดวยยถาภูต 
 ญาณทัสสนะ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อนิพพิทาและวิราคะมีอยู 
 วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูถึงพรอมดวยนิพพิทาและวิราคะ ยอมเปนธรรมถึงพรอม 
 ดวยอุปนิสัย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                         ๕. อนุคคหสูตร 
      [๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฐิ อันองค ๕ อนุเคราะหแลว ยอม 
 เปนธรรมมีเจโตวิมุติเปนผล มีเจโตวิมุติเปนผลานิสงส และเปนธรรมมีปญญา- 
 *วิมุติ ๑- เปนผล มีปญญาวิมุติเปนผลานิสงส องค ๕ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ในธรรมวินัยนี้ สัมมาทิฐิอันศีลอนุเคราะหแลว อันสุตะอนุเคราะหแลว อันการ 
 สนทนาธรรมอนุเคราะหแลว อันสมถะอนุเคราะหแลว อันวิปสสนาอนุเคราะห 
 แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฐิอันองค ๕ เหลานี้แล อนุเคราะหแลว ยอมมี 
 เจโตวิมุติเปนผล มีเจโตวิมุติเปนผลานิสงส และมีปญญาวิมุตติเปนผล มีปญญา 
 วิมุติเปนผลานสิงส ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                          ๖. วิมุตติสูตร 
      [๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการนี้ ซ่ึงเปนเหตุให 



 จิตของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่วทีย่ังไมหลุดพน ยอมหลุดพน 
 อาสวะที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป หรือเธอยอมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ 
 ชั้นเยี่ยม ที่ยังไมไดบรรลุ เหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครูบางรูป แสดงธรรมแกภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือ 
 เพ่ือนสพรหมจารี ผูอยูในฐานะครูแสดงแกเธอ เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม 
 ยอมเกดิปราโมทย เมื่อเกิดปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อใจเกิดปติกายยอมสงบ 
 ผูมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จติยอมต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปน 
 เหตุแหงวิมุตติขอที่ ๑ ซ่ึงเปนเหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มี 
 ใจเด็ดเดี่ยว ทีย่งัไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้นไป ยอมถึงความ 
 สิ้นไป หรือเธอยอมไดบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ที่ยังไมไดบรรลุ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารี 
 ผูอยูในฐานะครูบางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ ก็แตวาภิกษุยอมแสดงธรรมเทา 
 ที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร เธอยอมเขาใจอรรถ 
 @๑. หมายถึงอาสวักขยญาณ 
 เขาใจธรรมในธรรมนั้น ที่ภิกษุแสดงธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาแก 
 ชนเหลาอื่นโดยพิสดาร เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ยอมเกิดปราโมทย  ... 
 เมื่อมีสุข จิตยอมต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่ ๒ ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีผู 
 อยูในฐานะครูบางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ แมภิกษุก็ไมไดแสดงธรรม 
 เทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร ก็แตวาภิกษุยอมทํา 
 การสาธยายธรรมเทาที่ไดสดบั ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร เธอยอมเขา 
 ใจอรรถ เขาใจธรรม ในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุสาธยายธรรมเทาที่ไดสดับ ได 
 ศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ยอมเกิด 
 ปราโมทย ... เมื่อมีสุข จิตยอมต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุแหงวิมุตติ 
 ขอที่ ๓  ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีผู 
 อยูในฐานะครูบางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ ภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาที่ 
 ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร แมภิกษุก็ไมไดทําการ 
 สาธยายธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร ก็แตวาภิกษุยอม 
 ตรึกตรองใครครวญธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ เธอยอมเขา 
 ใจอรรถ เขาใจธรรมในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุตรึกตรองใครครวญธรรมตามที่ได 
 สดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรมยอมเกดิ 



 ปราโมทย ... เมื่อมีสุข จิตยอมต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่ ๔ ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีผูอยู 
 ในฐานะครูบางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ ภิกษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาทีไ่ดสดับ 
 ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร ภิกษุก็ไมไดสาธยายธรรมเทาที่ได 
 สดับไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร แมภิกษุก็ไมไดตรึกตรอง ใครครวญธรรมเทาที ่
 ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ ก็แตวา สมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่ง เธอเลา 
 เรียนมาดวยดี ทําไวในใจดวยดี ทรงไวดวยดี แทงตลอดดวยดี ดวยปญญา เธอยอม 
 เขาใจอรรถ เขาใจธรรมในธรรมนั้น ตามที่เธอเลาเรียนสมาธินิมิตอยางใดอยาง 
 หน่ึงมาดวยดี ทําไวในใจดวยดี ทรงไวดวยดี แทงตลอดดวยดี ดวยปญญา 
 เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ยอมเกิดปราโมทย เมือ่เกดิปราโมทยแลวยอม 
 เกิดปติ เมื่อมีใจเกิดปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสขุ เมื่อมีสุข 
 จิตยอมต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่ ๕ ซ่ึงเปนเหตุใหจิตของ 
 ภิกษุผูไมประมาทมีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่วอยู ที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพน 
 อาสวะที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป หรือเธอยอมไดบรรลุธรรมอันเกษมจาก 
 โยคะชั้นเยีย่ม ที่ยังไมไดบรรลุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการนี้แล 
 ซ่ึงเปนเหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่วอยู ทีย่งัไม 
 หลุดพนยอมหลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความส้ินไป หรือเธอยอมได 
 บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยีย่ม ที่ยังไมไดบรรลุ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                          ๗. สมาธิสูตร 
      [๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีปญญารักษาตน มีสติเจริญ 
 สมาธิหาประมาณมิไดเถิด เมือ่เธอมีปญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิหา 
 ประมาณมิไดอยู ญาณ ๕ อยาง ยอมเกดิขึ้นเฉพาะตน ญาณ ๕ อยางเปนไฉน 
 คือ ญาณยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้มสีุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวบิาก 
 ตอไป ๑ สมาธินี้เปน อริยะ ปราศจากอามิส ๑ สมาธินี้อันคนเลวเสพไมได ๑ 
 สมาธินี้ละเอียด ประณีต ไดดวยความสงบระงับ บรรลุไดดวยความเปนธรรม 
 เอกผุดขึ้น และมิใชบรรลุไดดวยการขมธรรมที่เปนขาศึก หามกิเลสดวยจิตอัน 
 เปนสสังขาร ๑ ก็เรายอมมีสติเขาสมาธินี้ได มสีติออกจากสมาธินี้ได ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีปญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิอันหาประมาณ 
 มิไดเถิด เมื่อเธอทั้งหลายมีปญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิอันหาประมาณมิได 
 อยู ญาณ ๕ อยางนี้แล ยอมเกดิขึ้นเฉพาะตน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. อังคิกสูตร 



      [๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบ 
 ดวยองค ๕ อันประเสริฐ เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การ 
 เจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน เธอทํากายน้ีแหละใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบ 
 ซาน ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้ง 
 ตัว ที่ปติและสุขอันเกดิแตวิเวกจะไมถูกตอง เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน 
 หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูฉลาด จะพึงใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริดแลว 
 พรมดวยน้ําหมักไว ตกเวลาเย็นกอนจุรณสีตัวซ่ึงซึมไปจับติดทั่วทั้งหมด ยอมไม 
 กระจายออกฉนัใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ทํากายน้ีแหละใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซาน 
 ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวกไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติ 
 และสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนการเจริญสัมมา 
 สมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐขอที่ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใส 
 แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวติก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจาร 
 สงบไป มีปติและสุขทีเ่กิดแตสมาธิอยู เธอทาํกายน้ีแหละใหชุมชื่น เอิบอิ่ม 
 ซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ 
 ทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง เปรียบเหมือนหวงนํ้าลึก 
 ที่มีน้ําปนปวน ไมมีทางไหลมาได ทั้งในดานตะวันออก ดานใต ดานตะวันตก 
 ดานเหนือ และฝนก็ไมตกเพ่ิมตามฤดูกาล แตสายนํ้าเย็นพุขึ้นจากหวงนํ้านั้นแลว 
 จะพึงทําหวงนํ้านั้นแหละใหชุมชื่น เอิบอาบ ซาบซึมดวยนํ้าเย็น ไมมเีอกเทศ 
 ไหนๆ แหงหวงน้ํานั้นทั้งหมด ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น 
 นั่นแล ยอมทํากายน้ีแหละใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซาน ดวยปติ และสุขอัน 
 เกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิด 
 แตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบ 
 ดวยองค ๕ อันประเสริฐ ขอที่ ๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ 
 เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลาย 
 สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอทํากายน้ีให 
 ชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกาย 
 ของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขอันปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบ 
 เหมือนในกออบุล กอบัวหลวง หรือกอบัวขาว ดอกอุบล ดอกบัวหลวง หรือ 
 ดอกบัวขาว บางเหลาซ่ึงเกิดในน้ํา ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา อนัน้ําหลอเลี้ยง 
 ดอกบัวเหลานั้น ชุมชื่น เอิบอาบ ซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอด ตลอดเงา 



 ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงดอกอุบล ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว ทั่วทุกสวน 
 ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชืน่ 
 เอิบอิ่ม ซาบซาน ดวยสุขอันปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ 
 ทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบ 
 ดวยองค ๕ อันประเสริฐ ขอที่ ๓ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌานอันไมมีสุข 
 ไมมีทุกข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสและโทมนสักอนๆ ได 
 มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธอน่ังแผไปทั่วกายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธิ ์
 ผองแผว ไมมเีอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ ผองแผว 
 จะไมถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศรีษะ 
 ดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขา ทีผ่าขาวจะไมถูก 
 ตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอน่ังแผไปทั่วกายน้ีแหละ ดวยใจอันบริสุทธิ์ 
 ผองแผว ไมมเีอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ ผองแผว 
 จะไมถูกตอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธทิี่ประกอบดวยองค 
 ๕ อันประเสริฐ ขอที่ ๔ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมถือดวยดี ทําไวใน 
 ใจดวยดี ใครครวญดวยดี แทงตลอดดวยดี ซ่ึงปจจเวกขณนิมิตดวยปญญา 
 เปรียบเหมือนคนอื่นพึงเห็นคนอื่น คนยืนพึงเห็นคนนั่ง หรือคนนั่งพึงเห็นคนนอน 
 ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เธอยอมถือดวยดี ทําไวในใจดวยดี ใครครวญดวยดี 
 แทงตลอดดวยดี ซ่ึงปจจเวกขณนิมิตดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนการ 
 เจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ขอที่ ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ 
 อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว อยางนี้ ภิกษุจะโนมนอมจติไปเพ่ือทําใหแจง 
 ดวยปญญาอันยิ่ง ซ่ึงธรรมที่จะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งใดๆ เธอยอมถึง 
 ความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยูโดยแนนอน  เปรียบ 
 เหมือนหมอน้ําต้ังอยูบนที่รอง เต็มดวยน้ําเสมอขอบปากพอที่กาจะดืม่ได บุรุษผู 
 มีกําลัง พึงเอียงหมอน้ํานั้นไปรอบๆ น้ําก็พึงกระฉอกออกมาไดหรือ ฯ 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา 
       พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธิอัน 
 ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทาํใหมากแลวอยางนี้ 
 เธอโนมนอมจติไปเพ่ือทําใหแจงดวยปญญาอนัยิ่ง ซ่ึงธรรมที่จะพึงทําใหแจงดวย 
 ปญญาอันยิ่งใดๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อ 
 เหตุมีอยู เปรียบเหมือนสระนํ้าที่ภูมิภาคอันราบเรียบ กวางสี่เหลี่ยม กั้นดวยทํานบ 



 เต็มดวยน้ําเสมอขอบปากพอที่กาจะดืม่ได บุรุษผูมีกําลังพึงเปดทํานบสระน้ันทุกๆ 
 ดาน น้ําก็พึงไหลออกมาไดหรือ 
       ภิ. อยางนั้น พระเจาขา 
       พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธิอันประ 
 กอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี ้เธอ 
 โนมนอมจิตไป เพ่ือทําใหแจงดวยปญญาอนัยิ่ง ซ่ึงธรรมที่จะพึงทําใหแจงดวย 
 ปญญาอันยิ่งใดๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อ 
 เหตุมีอยู เปรียบเหมือนรถมาที่เทียมแลวจอดอยูทางใหญ ๔ แยก มีพ้ืนราบเรียบ 
 มีประตักวางไวขางบน คนฝกมาผูขยันชํานาญในการฝกขึน้ขี่รถนั้นแลว ถือเชือกดวย 
 มือซาย ถือประตักดวยมือขวา พึงขับรถใหเดินหนาบาง ใหถอยหลังบาง ไดตาม 
 ตองการ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธอิัน 
 ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทาํใหมากแลวอยางนี้ 
 เธอโนมนอมจติไปเพ่ือทําใหแจงดวยปญญาอนัยิ่ง ซ่ึงธรรมที่จะพึงทําใหแจงดวย 
 ปญญาอันยิ่งใดๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุ 
 มีอยู ถาเธอมุงหวังอยูวา เราพึงแสดงฤทธิ์ไดหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลาย 
 คนก็ได ฯลฯ พึงใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมถึงความเปน 
 ผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงไดยิน 
 เสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสยีงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวย 
 ทิพยโสตอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานใน 
 ธรรมน้ันๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงกําหนดรูใจของ 
 สัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็พึงรูวาจิตมีราคะ หรือ 
 จิตปราศจากราคะ ก็พึงรูวาจิตปราศจากราคะ ฯลฯ หรือจิตไมหลุดพน ก็พึง 
 รูวาจิตไมหลุดพน เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุ 
 มีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติ 
 หน่ึงบาง สองชาติบาง ฯลฯ เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอนัมาก พรอมทั้ง 
 อาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยาน 
 ในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติกํา 
 ลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย 
 ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ พึงรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม 
 ดวยประการฉะนี้ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อ 
 เหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อัน 
 หาอาสวะมิได เพราะอาสวะทัง้หลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขา 
 ถึงอยู เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ฯ 



                           จบสูตรที่ ๘ 
                          ๙. จังกมสูตร 
      [๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการจงกรม ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเดินจงกรมยอมเปนผูอดทนตอการเดินทางไกล ๑ 
 ยอมเปนผูอดทนตอการบําเพ็ญเพียร ๑ ยอมเปนผูมีอาพาธนอย ๑ อาหารที่กิน 
 ดื่ม เคี้ยว ลิ้มแลวยอมยอยไปโดยดี ๑ สมาธิทีไ่ดเพราะการเดนิจงกรมยอมต้ัง 
 อยูไดนาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการเดินจงกรม ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                         ๑๐. นาคิตสูตร 
      [๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอม 
 ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชื่ออิจฉานังคละ ได 
 ยินวา สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูทีไ่พรสณฑชื่ออิจฉานังคละ ใกล 
 บานพราหมณคาม ชื่ออิจฉานงัคละ พราหมณและคฤหบดี ชาวบานอิจฉานังคละ 
 ไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จถึง 
 บานอิจฉานังคละ ประทับอยูที่ไพรสณฑ ชื่ออิจฉานังคละ ใกลพราหมณคามช่ือ 
 อิจฉานังคละ ก็เกียรติศัพทอันงามของทานพระสมณโคดมพระองคนั้น ขจรไป 
 แลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต 
 ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก 
 เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 
 ทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกน้ีพรอม 
 ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองค 
 เองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม 
 ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ทรง 
 ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง 
 ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลาย เห็นปานนัน้ เปนการดีแล ดังนี้ คร้ังนั้น 
 พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ เมื่อลวงราตรีไป จึงพากันถือของเคี้ยว 
 ของฉันเปนจํานวนมาก เขาไปทางไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ คร้ันแลว ไดยืน 
 ชุมนุมกันที่ซุมประตูดานนอก สงเสียงอื้ออึง สมัยนั้น ทานพระนาคิตะเปน 
 อุปฏฐากของพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระนาคิตะวา ดูกร 
 นาคิตะ ก็พวกใครสงเสียงอื้ออึงอยูนั้น คลายพวกชาวประมงแยงปลากัน ทาน 
 พระนาคิตะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณและคฤหบดีชาวบาน 
 อิจฉานังคละเหลานั้น พากันถือของเค้ียวของฉันเปนจํานวนมาก มายืนประชุม 
 กันที่ซุมประตูดานนอก เพ่ือถวายพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆ ฯ 



      พ. ดูกรนาคิตะ เราไมติดยศ และยศก็ไมติดเรา ผูใดแลไมพึงได 
 ตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซ่ึงสุขอันเกิด 
 แตเนกขัมมะ สุขอันเกดิแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตความ 
 ตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบากน้ี ผูนัน้ 
 พึงยินดีสุขที่ไมสะอาด สุขในการนอน และสุขที่อาศัยลาภ สกัการะ และการ 
 สรรเสริญ ฯ 
      นา. ขาแตพระองคผูเจริญ บัดน้ี ขอพระผูมีพระภาคทรงรับ ขอ 
 พระสุคตจงทรงรับ บัดน้ี เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคจะทรงรับ พระผูมีพระภาค 
 จักเสด็จไปทางใดๆ พราหมณและคฤหบดีชาวนิคมและชาวชนบท ก็จักหลั่งไหล 
 ไปทางนั้นๆ เหมือนเมื่อฝนเมด็ใหญตกลงมา น้ําก็ยอมไหลไปตามท่ีลุม ฉันใด 
 พระผูมีพระภาคจักเสด็จไปทางใดๆ พราหมณและคฤหบดชีาวนิคมและชาวชนบท 
 ก็จักหลั่งไหลไปทางนั้นๆ ฉันนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะศีลและปญญาของ 
 พระผูมีพระภาค ฯ 
      พ. ดูกรนาคิตะ เราไมติดยศ และยศก็ไมติดเรา ผูใดแลไมพึงไดตาม 
 ความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซ่ึงสุขอันเกิดแต 
 เนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกดิแตความสงบ สุขอันเกิดแตความ 
 ตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมอยาก ไดโดยไมลําบากน้ี ผูนัน้ 
 พึงยินดีสุขที่ไมสะอาด สุขในการนอน และสุขที่อาศัยลาภ สกัการะ และการ 
 สรรเสริญ ดูกรนาคิตะ อาหาร ที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มแลวยอมมีอจุจาระและ 
 ปสสาวะเปนผล นี้เปนผลแหงอาหารนั้น ความรักมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัส และอปุายาส ที่เกดิขึน้เพราะสิ่งที่รักแปรปรวนเปนอื่นเปนผล นีเ้ปน 
 ผลแหงความรักนั้น ความเปนของปฏิกูลในอสุภนิมิต ยอมต้ังอยูแกภิกษุผูขวน 
 ขวายการประกอบตามอสุภนิมิต นี้เปนผลแหงการประกอบตามอสุภนิมิตนั้น 
 ความเปนของปฏิกูลในผัสสะ ยอมต้ังอยูแกภิกษุผูพิจารณาเห็นวาไมเที่ยงใน 
 ผัสสายตนะ ๖ อยู นี้เปนผลแหงการพิจารณาเห็นวาไมเที่ยงในผัสสายตนะน้ัน 
 ความเปนของปฏิกูลในอุปาทาน ยอมต้ังอยูแกภิกษุผูพิจารณาเห็นความเกดิ และ 
 ความดับในอุปาทานขันธ ๕ นี้เปนผลแหงการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับใน 
 อุปาทานขันธนั้น ฯ 
                       จบปญจังคิกวรรคที่ ๓ 
                      ------------------ 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. คารวสูตรที่ ๑ ๒. คารวสูตรที่ ๒ ๓. อุปกิเลสสูตร 
 ๔. ทุสสีลสูตร ๕. อนุคคหสูตร ๖. วิมุตติสูตร ๗. สมาธิสูตร ๘. อังคิก 



 สูตร ๙. จังกมสูตร ๑๐. นาคิตสูตร ฯ 
                     -------------------- 
                          สุมนวรรคที่ ๔ 
                          ๑. สุมนสูตร 
      [๓๑] คร้ังนั้นแล สุมนาราชกุมารี ๑- แวดลอมดวยรถ ๕๐๐ คัน และ 
 ราชกุมารี ๕๐๐ คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน 
 พระวโรกาส สาวกของพระผูมีพระภาค ๒ คน มีศรัทธา มีศีล มีปญญาเทาๆ 
 กัน คนหนึ่งเปนผูให คนหนึ่งไมให คนทั้งสองน้ัน เมื่อตายไปแลว พึงเขาถึง 
 สุคติโลกสวรรค แตคนทั้งสองน้ัน ทั้งที่เปนเทวดาเหมือนกนั พึงมีความพิเศษ 
 แตกตางกันหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสุมนา คนทั้งสองน้ันพึงมีความ 
 พิเศษแตกตางกัน คือ ผูใหเปนเทวดายอมขมเทวดาผูไมใหดวยเหตุ ๕ ประการ 
 คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตยที่เปนทพิย ดูกรสุมนา ผูที่ใหเปน 
 เทวดา ยอมขมเทวดาผูไมใหดวยเหตุ ๕ ประการนี้ ฯ 
      สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลกน้ันแลว 
 มาสูความเปนมนุษย แตคนทั้งสองน้ัน ทั้งที่เปนมนุษยเหมือนกัน พึงมีความ 
 พิเศษแตกตางกันหรือ ฯ 
      พ. ดูกรสุมนา คนทั้งสองน้ันมีความพิเศษแตกตางกัน คือ ผูใหเปน 
 มนุษย ยอมขมคนไมใหไดดวยเหตุ ๕ ประการ คือ ดวยอายุ วรรณะ สุข 
 ยศ และอธิปไตยที่เปนของมนุษย ดูกรสุมนา ผูใหเปนมนุษยยอมขมคนผู 
 ไมใหดวยเหตุ ๕ ประการนี้ ฯ 
      สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาคนทั้งสองน้ันออกบวช แตคนทั้งสอง 
 นั้น ทั้งที่เปนบรรพชิตเหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกตางกันหรือ 
      พ. ดูกรสุมนา คนทั้งสองน้ันมีความพิเศษแตกตางกัน คือ คนที่ให 
 เปนบรรพชิต ยอมขมคนที่ไมใหดวยเหตุ ๕ ประการ คือ เมือ่ออกปากขอยอม 
 @๑. ราชธิดาของพระเจาปเสนทิโกศล 
 ไดจีวรมาก เมือ่ไมออกปากขอยอมไดนอย เมื่อออกปากขอยอมไดบิณฑบาตมาก 
 เมื่อไมออกปากขอยอมไดนอย เมื่อออกปากขอยอมไดเสนาสนะมาก เมือ่ไมออก 
 ปากขอยอมไดนอย เมื่อออกปากขอยอมไดบริขารคือยาที่เปนเคร่ืองบําบัดไขมาก 
 เมื่อไมออกปากขอยอมไดนอย และจะอยูรวมกับเพ่ือนพรหมจรรยเหลาใด เพ่ือน 
 พรหมจรรยเหลานั้นก็ประพฤติตอเธอดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เปนที่ 
 พอใจเปนสวนมาก ไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอมนําสิ่งเปนที่พอใจมาเปน 
 สวนมาก ยอมนําสิ่งไมเปนทีพ่อใจมาเปนสวนนอย ดูกรสุมนา ผูใหเปนบรรพชิต 



 ยอมขมผูไมใหดวยเหตุ ๕ ประการนี้ ฯ 
      สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาคนทั้งสองน้ันบรรลุอรหัตแตคนทั้งสอง 
 นั้นทั้งที่ไดบรรลุอรหัตเหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกตางกันหรือ 
      พ. ดูกรสุมนา เราไมกลาววามีเหตุแตกตางกันใดๆ ในวิมุตติ กับ 
 วิมุตติ ขอนี้ ฯ 
      สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญไมเคยม ี
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอนี้กําหนดไดวา ควรใหทาน ควรทําบุญ เพราะบุญเปน 
 อุปการะแมแกเทวดา แมแกมนษุย แมแกบรรพชิต ฯ 
      พ. อยางนั้นสุมนา อยางนัน้สุมนา ควรใหทาน ควรทําบุญ เพราะ 
 บุญเปนอุปการะแมแกเทวดา แมแกมนุษย แมแกบรรพชิต ฯ 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึง 
 ไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
      ดวงจันทรปราศจากมลทิน เดินไปในอากาศยอมสวางกวา 
      หมูดาวทั้งปวงในโลก ดวยรัศมี ฉันใด บุคคลผูสมบูรณดวย 
      ศีล มีศรัทธา ก็ฉันนั้น ยอมไพโรจนกวาผูตระหนี่ทั้งปวง 
      ในโลกดวยจาคะ ฯ เมฆทีล่อยไปตามอากาศ มีสายฟา 
      ปลาบแปลบ มีชอต้ังรอย ตกรดแผนดินเต็มที่ดอนและที ่
      ลุม ฉันใด สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูสมบูรณดวย 
      ทัสนะ เปนบัณฑิต ก็ฉันนั้น ยอมขมผูตระหนี่ไดดวย 
      ฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และเปยม 
      ดวยโภคะ ยอมบันเทิงใจในสวรรคในปรโลก ดังนี้ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                          ๒. จุนทิสูตร 
      [๓๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน 
 กลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤห คร้ังนั้นแล ราชกุมารีชื่อวาจุนที แวด 
 ลอมดวยรถ ๕๐๐ คัน และกุมารี ๕๐๐ คน เขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ประทับ 
 ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ราชกุมารพระนามวาจุนทะ พระภาดาของหมอมฉัน กลาวอยาง 
 นี้วา หญิงหรือชายเปนผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึง 
 พระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาด 
 จากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากการดืม่น้ําเมาคือสุราและ 
 เมรัย อันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท ผูนั้นตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติอยาง 
 เดียว ไมเขาถึงทุคติ ดังนี้ หมอมฉันจึงขอทูลถามวา ผูที่เลือ่มใสในศาสดา 



 เชนไร เมื่อตายไปแลวจึงเขาถึงสุคติอยางเดยีว ไมเขาถึงทุคติ ผูที่เลื่อมใสใน 
 ธรรมเชนไร เมื่อตายไปแลวจึงเขาถึงสุคติอยางเดยีว ไมเขาถึงทุคติ ผูที่เลื่อม 
 ใสในสงฆเชนไร เมื่อตายไปแลวจึงเขาถึงสุคติอยางเดียว ไมเขาถึงทุคติ ผูที่ทําให 
 บริบูรณในศีลเชนไร เมื่อตายไปแลว จึงเขาถึงสุคติอยางเดยีว ไมเขาถึง 
 ทุคติ ฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจุนที สัตวที่ไมมีเทากด็ ีมี ๒ เทาก็ดี มี 
 ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ด ีไมมีรูปก็ดี มีสญัญาก็ดี ไมมีสญัญาก็ดี 
 มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใชก็ดี มีประมาณเทาใด พระตถาคตอรหันต 
 สัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเลิศกวาสัตวเหลานั้น ชนเหลาใดเลื่อมใสใน 
 พระพุทธเจา ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในส่ิงที่เลิศ ก็วิบากอนัเลิศยอมมีแก 
 บุคคลผูที่เลื่อมใสในส่ิงที่เลิศ ธรรมที่เปนปจจัยปรุงแตงก็ดี ที่ปจจัยไมปรุงแตงก็ 
 ดี มีประมาณเทาใด วิราคะ คือ ธรรมอันย่ํายคีวามเมา กําจัดความกระหาย 
 ถอนเสียซ่ึงอาลัย เขาไปตัดวัฏฏะ เปนที่สิ้นตัณหา เปนที่คลายกําหนัด เปนที่ 
 ดับ นิพพาน บัณฑิตกลาววาเลิศกวาธรรมเหลานั้น ชนเหลาใดเล่ือมใสใน 
 วิราคธรรม ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในส่ิงที่เลิศ ก็วิบากอนัเลิศยอมมีแก 
 บุคคลผูเลื่อมใสในส่ิงที่เลิศ ฯ หมูก็ดี คณะก็ด ีมีประมาณเทาใด สงฆสาวก 
 ของพระตถาคต คือ คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้สงฆสาวกของพระผูม ี
 พระภาค เปนผูควรของคํานบั เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปน 
 ผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา บัณฑิตกลาววาเลิศกวา 
 หมูหรือคณะเหลานั้น ชนเหลาใดเลือ่มใสในสงฆ ชนเหลานัน้ชื่อวาเลื่อมใสใน 
 สิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศยอมมแีกบุคคลผูที่เลือ่มใสในส่ิงที่เลศิ ศีลมีประมาณ 
 เทาใด ศีลที่พระอริยเจาใครแลว คือ ศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย 
 เปนไทย อันวญิูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมลูบคลํา เปนไปเพ่ือสมาธิ 
 บัณฑิตกลาววาเลิศกวาศีลเหลานั้น ชนเหลาใดยอมทําใหบริบูรณในอริยกันตศีล 
 ชนเหลานั้นชื่อวาทําใหบริบูรณในสิ่งที่เลิศ กว็ิบากอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูทําให 
 บริบูรณในสิ่งที่เลิศ ฯ 
      บุญอันเลิศ คือ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุขและกําลัง 
      ยอมเจริญแกบุคคลผูรูแจงธรรมที่เลิศ เลื่อมใสในส่ิงที่เลิศ 
      คือ เลื่อมใสในพระพุทธเจาผูเลิศ ผูเปนทักขิเณยบุคคลชั้น 
      เยี่ยม เลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศ อันปราศจากราคะ เปน 
      ที่เขาไปสงบ เปนสุข เลื่อมใสในพระสงฆผูเลิศ เปน 
      นาบุญชั้นเยี่ยม ใหทานในสิ่งที่เลิศ ปราชญผูถือมั่นธรรม 
      ที่เลิศ ใหสิ่งที่เลิศ เปนเทวดาหรือมนุษย ยอมถึงสถาน 
      ที่เลิศ บันเทิงใจอยู ฯ 



                           จบสูตรที่ ๒ 
                          ๓.อุคคหสูตร 
      [๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ชาติยาวัน ใกลเมือง 
 ภัททิยะ ฯ คร้ังนั้นแล ทานอุคคหเศรษฐีผูเปนหลานทานเมณฑกเศรษฐี 
 ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่อันควรสวนขาง 
 หน่ึง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอม 
 ดวยภิกษุ ๓ รูปจงทรงรับภัตตาหารของขาพระองค ในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาค 
 ทรงรับดวยดุษณีภาพ ทานอุคคหเศรษฐีทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนต 
 แลว จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคมทําประทักษิณแลวหลีกไป คร้ังนั้นแล 
 พอลวงราตรีนั้นไป เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลวถือบาตรจีวรเสด็จ 
 เขาไปยังนเิวศนของทานอุคคหเศรษฐี ประทับน่ังบนอาสนะท่ีเขาแตงต้ังไว 
 คร้ังนั้น ทานอุคคหเศรษฐีหลานของเมณฑกเศรษฐี ไดอังคาสพระผูมีพระภาค 
 ใหอิ่มหนําสําราญ ดวยขาทนยีโภชนียาหารอยางประณีตดวยมือของตนเอง เมื่อ 
 ทราบวาพระผูมีพระภาคทรงเสวยเสร็จแลว ทรงลดพระหัตถจากบาตรแลว จึงนั่ง 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กุมารีเหลานี้ของ 
 ขาพระองค จักไปอยูสกลุสามี ขอพระผูมีพระภาคทรงกลาวสอน ทรงพรํ่าสอน 
 กุมารีเหลานั้น ซ่ึงจะพึงเปนประโยชนสุขแกกุมารีเหลานั้นตลอดกาลนาน ฯ 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสสอนกุมารีเหลานั้นตอไปดังนี้วา ดูกรกุมารี เพราะเหตุ 
 นั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา มารดาบิดาของสามีที่เปนผูปรารถนา 
 ประโยชน หวังความเกื้อกลูอนุเคราะหดวยความเอ็นดู เราทัง้หลายจักต่ืนกอนทาน 
 นอนทีหลังทาน คอยรับใชทาน ประพฤติเปนที่พอใจทาน พูดคําเปนที่รักตอทาน 
 ดูกรกุมารีทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ เพราะเหตุนั้นแหละ 
 เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา ชนเหลาใดเปนที่เคารพของสามี คือ มารดา บิดา 
 หรือสมณพราหมณ เราทั้งหลาย จักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เมื่อทาน 
 มาถึงที่ก็จักตอนรับดวยที่นั่งหรือน้ํา ดูกรกุมารีทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้แล ฯ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา การงานภายใน 
 บานของสามี คือ การทําขนสตัว หรือการทําผา เราทั้งหลายจักเปนผูขยัน 
 ไมเกียจครานในการงานน้ันๆ จักประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาอันเปนอุบาย 
 ในการงานนั้นๆ อาจทํา อาจจัด ดูกรกุมารีทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้แล ฯ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย 
 จักรูการงานที่อันโตชนภายในบานของสามี คือ ทาส คนใช หรือกรรมกรทํา 
 แลว วาทําแลว ที่ยังไมไดทํา วายังไมไดทํา จักรูคนปวยไขวามีกําลังหรือไมมี 
 กําลัง และจักแบงของเค้ียวของบริโภคใหตามเหตุที่ควร ดูกรกุมารีทั้งหลาย 



 เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทัง้หลายพึงศึกษา 
 อยางนี้วา เราทัง้หลายจักยังทรัพย ขาวเปลือก เงิน หรือทองที่สามีหามาได 
 ใหคงอยู ดวยการรักษา คุมครอง จักไมเปนนกัเลงการพนัน ไมเปนขโมย 
 ไมเปนนักดื่ม ไมผลาญทรัพยใหพินาศ ดูกรกุมารีทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึง 
 ศึกษาอยางนี้แล ฯ ดูกรกุมารีทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ 
      สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่นสามีผูหมั่นเพียร ขวนขวาย 
      อยูเปนนิตย เลี้ยงตนอยูทกุเมื่อ ใหความปรารถนาทั้งปวง 
      ไมทําสามีใหขุนเคือง ดวยประพฤติแสดงความหึงหวงสามี 
      และยอมบูชาผูที่เคารพทั้งปวงของสามี เปนผูขยัน ไมเกยีจ 
      คราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติเปนที่พอใจ 
      ของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได นารีใดยอมประพฤติ 
      ตามความพอใจของสามอียางนี้ นารีนั้นยอมเขาถึงความเปน 
      เทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                           ๔. สีหสูตร 
      [๓๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กุฏาคารศาลาปามหาวัน 
 ใกลเมืองเวสาลี คร้ังนั้นแล สีหเสนาบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 
 ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงสามารถบัญญติผลแหงทานที่จะพึงเห็นไดในปจจุบัน 
 หรือหนอ พระผูมีพระภาคตรัสวาสามารถ ทานสีหเสนาบดี แลวจึงตรัสตอไป 
 วา ดูกรทานสีหเสนาบดี ทายกผูเปนทานบดี ยอมเปนที่รักทีช่อบใจของชนเปน 
 อันมาก แมขอนี้เปนผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษผูสงบยอมคบหาทายกผูเปนทานบดี แมขอนี้ 
 ก็เปนผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง ฯ 
      อีกประการหนึ่ง กิตติศัพทอันงามของทายกผูเปนทานบดียอมขจร แมขอนี้ 
 ก็เปนผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ทายกผูเปนทานบดี จะเขาไปสูที่ประชุมใดๆ คือ 
 ที่ประชุมกษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะ ก็ยอมเปนผูองอาจไมเกอเขิน 
 เขาไป แมขอนีก้็เปนผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ทายกผูเปนทานบดี เมื่อตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติ 
 โลกสวรรค แมขอนี้ก็เปนผลแหงทานที่จะพึงไดในสัมปรายภพ ฯ 
      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสดังนี้แลว สีหเสนาบดีจึงทูลวา ขาแตพระองค 



 ผูเจริญ ผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง ๔ ขอ เหลานี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสบอก 
 แลว ขาพระองคยอมเชื่อตอพระผูมีพระภาคในผลแหงทาน ๔ ขอนี้ก็หามิได 
 แมขาพระองคเองก็ทราบดี คอื ขาพระองคเปนทายก เปนทานบดี ยอมเปนที่รัก 
 เปนที่ชอบใจของชนเปนอันมาก สัตบุรุษผูสงบยอมคบหาขาพระองค ผูเปนทายก 
 เปนทานบดี กิตติศัพทอันงามของขาพระองคผูเปนทายก เปนทานบดี ยอมขจร 
 ทั่วไปวา สีหเสนาบดีเปนทายก เปนทานบดี เปนผูบํารุงพระสงฆ ขาพระองค 
 ผูเปนทายก เปนทานบดี จะเขาไปสูที่ประชุมใดๆ คือ ที่ประชุมกษัตริย 
 พราหมณ คฤหบดี สมณะ ก็ยอมเปนผูแกลวกลาไมเกอเขนิเขาไป ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง ๔ ขอนี้ พระผูมีพระภาคตรัสบอกแลว 
 ขาพระองคยอมเช่ือตอพระผูมีพระภาคในผลแหงทาน ๔ ขอนี้ ก็หามิได แมขา 
 พระองคเองกย็อมทราบดี สวนผลแหงทานทีจ่ะพึงเห็นเอง (ขอที่ ๕) ที่พระผูม ี
 พระภาคตรัสบอกขาพระองควา ทายกผูเปนทานบดีเมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึง 
 สุคติโลกสวรรค ขาพระองคยอมไมทราบ ก็แตวาขาพระองคยอมเชื่อตอพระผูม ี
 พระภาคในขอนี้ ฯ พระผูมีพระภาคตรัสย้ําวา อยางนั้นทานสีหเสนาบดีๆ คือ 
 ทายกผูเปนทานบดี เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      นรชนผูไมตระหนี่ใหทาน ยอมเปนที่รักของชนเปนอันมาก 
      ชนเปนอันมากยอมคบหานรชนน้ัน นรชนน้ันยอมไดเกยีรติ 
      มียศ เจริญ เปนผูไมเกอเขนิแกลวกลาเขาสูที่ประชุมชน 
      เพราะเหตุนี้แล บัณฑิตผูหวังสุข จงขจัดมลทิน คือ ความ 
      ตระหนี่แลวใหทาน บัณฑิตเหลานั้นยอมประดิษฐานใน 
      ไตรทิพย ถึงความเปนสหายของเทวดา ราเริงอยูตลอดกาล 
      นาน บัณฑิตเหลานั้น ไดทําสิ่งที่มุงหวัง ไดทํากุศลแลว 
      จุติจากโลกน้ีแลว ยอมมีรัศมีเปลงปลั่ง เที่ยวชมไปใน 
      อุทยานชื่อนันทนวัน ยอมเพรียบพรอมดวยกามคุณ ๕ 
      เพลิดเพลินร่ืนเริงบันเทิงใจอยูในนันทนวนั สาวกทั้งปวง 
      ของพระสุคตผูไมมีกิเลส ผูคงที่ ทําตามพระดํารัสของ 
      พระองคแลว ยอมราเริงทุกเมื่อ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                        ๕. ทานานิสังสสูตร 
      [๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสแหงการใหทาน ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ผูใหทานยอมเปนที่รักที่ชอบใจของชนหมูมาก ๑ 
 สัปบุรุษผูสงบยอมคบหาผูใหทาน ๑ กิตติศัพทอันงามของผูใหทานยอมขจร 
 ทั่วไป ๑ ผูใหทานยอมไมหางเหินจากธรรมของคฤหัสถ ๑ ผูใหทานเมื่อตายไป 



 แลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสแหงการใหทาน 
 ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ผูใหทานยอมเปนที่รักของชนเปนอันมาก ชื่อวาดําเนินตาม 
      ธรรมของสัปบุรุษ สัปบุรุษผูสงบผูสํารวมอินทรีย ประกอบ 
      พรหมจรรย ยอมคบหาผูใหทานทุกเมื่อ สปับุรุษเหลานั้น 
      ยอมแสดงธรรมเปนที่บรรเทาทุกขทั้งปวงแกเขา เขาไดทราบ 
      ชัดแลว ยอมเปนผูหาอาสวะมิไดปรินิพพานในโลกน้ี ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                         ๖. กาลทานสูตร 
      [๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาลทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ทายกยอมใหทานแกผูมาสูถ่ินของตน ๑ ทายกยอมใหทานแก 
 ผูเตรียมจะไป ๑ ทายกยอมใหทานในสมัยขาวแพง ๑ ทายกยอมใหขาวใหม 
 แกผูมีศีล ๑ ทายกยอมใหผลไมใหมแกผูมีศีล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาลทาน 
 ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ผูมีปญญา รูความประสงค ปราศจากความตระหนี่ ยอมใหทาน 
      ในกาลที่ควรให เพราะผูใหทานตามกาลในพระอริยเจา 
      ทั้งหลาย ผูปฏิบัติซ่ือตรง ผูมีใจคงที่ เปนผูมีใจผองใส 
      ทักขิณาทานจึงจะมีผลไพบูลย ชนเหลาใดยอมอนโุมทนา 
      หรือชวยเหลือในทักขณิาทานน้ัน ทักขิณาทานน้ันยอมไมมี 
      ผลบกพรอง เพราะการอนุโมทนาหรือการชวยเหลือนั้น 
      แมพวกท่ีอนุโมทนาหรือชวยเหลือ ยอมเปนผูมีสวนแหงบุญ 
      เพราะฉะน้ัน ผูมีจิตไมทอถอยจึงควรใหทานในเขตที่มผีล 
      มาก บุญทั้งหลายยอมเปนที่พ่ึงของสัตวทั้งหลายในปรโลก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                        ๗. โภชนทานสูตร 
      [๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทายกผูใหโภชนะเปนทาน ชื่อวาใหฐานะ 
 ๕ อยางแกปฏิคาหก ๕ อยางเปนไฉน คือ ใหอายุ ๑ ใหวรรณะ ๑ ใหสุข ๑ 
 ใหกําลัง ๑ ใหปฏิภาณ ๑ คร้ันใหอายุแลวยอมเปนผูมีสวนแหงอายุทั้งทีเ่ปนทิพย 
 ทั้งที่เปนมนุษย คร้ันใหวรรณะแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงวรรณะท้ังที่เปนทพิย 
 ทั้งที่เปนมนุษย คร้ันใหสุขแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงสุขทั้งที่เปนทิพยทั้งทีเ่ปน 
 มนุษย คร้ันใหกําลังแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงกําลังทั้งทีเ่ปนทิพยทั้งที่เปนมนุษย 
 คร้ันใหปฏิภาณแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงปฏิภาณทั้งที่เปนทิพยทั้งที่เปนมนุษย 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทายกผูใหโภชนะเปนทานชื่อวาใหฐานะ ๕ อยางนี้แล ฯ 



      ปราชญผูมีปญญา ใหอายุยอมไดอายุ ใหกําลัง ยอมได 
      กําลัง ใหวรรณะยอมไดวรรณะ ใหปฏิภาณยอมไดปฏิภาณ 
      ใหสุขยอมไดสุข คร้ันใหอายุ กําลัง วรรณะ สุข และ 
      ปฏิภาณแลวจะเกิดในที่ใดๆ ยอมเปนผูมอีายุยืน มียศ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                        ๘. สัทธานิสังสสูตร 
      [๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธา ยอมมีอานิสงส ๕ ประการ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ สัปบุรุษผูสงบในโลกทุกๆ ทาน เมื่อจะอนุเคราะห 
 ยอมอนุเคราะหผูมีศรัทธากอนผูอื่น ยอมไมอนุเคราะหผูไมมีศรัทธากอนผูอื่น ๑ 
 เมื่อจะเขาไปหา ยอมเขาไปหาผูมีศรัทธากอนผูอื่น ยอมไมเขาไปหาผูไมมีศรัทธา 
 กอนผูอื่น ๑ เมือ่จะตอนรับ ยอมตอนรับผูมีศรัทธากอนผูอื่น ยอมไมตอนรับผู 
 ไมมีศรัทธากอนผูอื่น ๑ เมื่อจะแสดงธรรม ยอมแสดงธรรมแกผูมีศรัทธากอน 
 ผูอื่น ยอมไมแสดงธรรมแกผูไมมีศรัทธากอนผูอื่น ๑ กุลบุตรผูมีศรัทธาเมื่อไป 
 แลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธายอมมี 
 อานิสงส ๕ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไทรใหญที่ทาง 
 สี่แยก มีพ้ืนราบเรียบ ยอมเปนที่พ่ึงของพวกนกโดยรอบ ฉนัใด กุลบุตรผูมี 
 ศรัทธาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนที่พ่ึงของชนเปนอันมาก คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
 อุบาสก อุบาสิกา ฯ 
      ตนไมใหญ สลางดวยกิ่ง ใบ และผล มีลําตนแข็งแรง 
      มีรากมั่นคง สมบูรณดวยผล ยอมเปนที่พ่ึงของนกทั้งหลาย 
      ฝูงนกยอมอาศัยตนไมนั้น ซ่ึงเปนที่ร่ืนรมยใจ ใหเกิดสุข 
      ผูตองการความรมเย็น ยอมเขาไปอาศัยรมเงา ผูตองการผล 
      ก็ยอมบริโภคผลได ฉนัใด ทานผูปราศจากราคะ ปราศจาก 
      โทสะ ปราศจากโมหะ ไมมีอาสวะ เปนบุญเขตในโลก 
      ยอมคบหาบุคคลผูมีศรัทธา ซ่ึงสมบูรณดวยศีล ประพฤติ 
      ถอมตน ไมกระดาง สุภาพ ออนโยน มีใจมัน่คง ฉันนั้น 
      เหมือนกัน ทานเหลานั้น ยอมแสดงธรรมเครื่องบรรเทาทุกข 
      ทั้งปวงแกเขา เขาเขาใจท่ัวถึงธรรมนั้นแลว ยอมเปนผูหมด 
      อาสวกิเลส ปรินิพพาน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                          ๙. ปุตตสูตร 
      [๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดา บิดา เล็งเห็นฐานะ ๕ ประการนี้ 
 จึงปรารถนาบุตรเกิดในสกุล ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน คือ บุตรที่เราเลี้ยงมาแลว 



 จักเลี้ยงตอบแทน ๑ จักทํากิจแทนเรา ๑ วงศสกุลจักดํารงอยูไดนาน ๑ บุตร 
 จักปกครองทรัพยมรดก ๑ เมื่อเราตายไปแลว บุตรจักบําเพ็ญทักษิณาทานให ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดา บิดา เล็งเห็นฐานะ ๕ ประการนี้แล จึงปรารถนา 
 บุตรเกิดในสกุล ฯ 
      มารดาบิดาผูฉลาด เล็งเห็นฐานะ ๕ ประการจึงปรารถนาบุตร 
      ดวยหวังวา บุตรที่เราเลี้ยงมาแลว จักเลีย้งตอบเรา จักทํา 
      กิจแทนเรา วงศสกุลจักดํารงอยูไดนาน บุตรจักปกครอง 
      ทรัพยมรดก และเมือ่เราตายไปแลว บุตรจักบําเพ็ญทักษิณา- 
      *ทานให มารดาบิดาผูฉลาดเล็งเห็นฐานะเหลานี้ จึงปรารถนา 
      บุตร ฉะนั้นบุตรผูเปนสัปบุรุษ ผูสงบ มีกตัญูกตเวที 
      เมื่อระลึกถึงบุรพคุณของทาน จึงเลี้ยงมารดาบิดา ทํากิจแทน 
      ทาน เชื่อฟงโอวาท เลีย้งสนองพระคุณทาน สมดังที่ทานเปน 
      บุรพการี ดํารงวงศสกุล บุตรผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีล 
      ยอมเปนทีส่รรเสริญทั่วไป ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                          ๑๐. สาลสูตร 
      [๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนสาละใหญอาศัยขุนเขาหิมวนัต ยอมเจริญ 
 ดวยความเจรญิ ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยกิ่งและใบ ๑ 
 ยอมเจริญดวยเปลือก ๑ ยอมเจริญดวยกะเทาะ ๑ ยอมเจริญดวยกระพ้ี ๑ ยอม 
 เจริญดวยแกน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนสาละใหญอาศัยขุนเขาหิมวันต ยอม 
 เจริญดวยความเจริญ ๕ ประการนี้แล ฉันใด ชนภายในอาศัยเจาบานผูมีศรัทธา 
 ยอมเจริญดวยความเจริญ ๕ ประการ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความเจริญ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยศรัทธา ๑ ยอมเจริญดวยศีล ๑ ยอมเจริญดวย 
 สุตะ ๑ ยอมเจริญดวยจาคะ ๑ ยอมเจริญดวยปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ชนภายในอาศัยเจาบานผูมีศรัทธา ยอมเจริญดวยความเจริญ ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ตนไมทั้งหลาย อาศัยบรรพตศิลาลวนในปาใหญ ยอมเจริญ 
      ขึ้นเปนไมใหญชั้นเจาปา ฉันใด บุตร ภรรยา มิตร 
      อํามาตย หมูญาติ และคนที่เขาไปอาศัยเลีย้งชีพทั้งหลาย 
      ในโลกนี้ ไดอาศัยกุลบุตรผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีล 
      จึงเจริญได ฉันนั้นเหมือนกัน ชนเหลานั้นเห็นศีล จาคะและ 
      สุจริตทั้งหลาย ของกุลบุตรผูมีศีล จาคะและสุจริตนั้น 
      เมื่อประจักษชัดแลว ยอมประพฤติตาม ชนเหลานั้น คร้ัน 
      ประพฤติธรรมอันเปนที่ไปสูสวรรค สุคติ ในโลกนี้แลว 



      ยอมเปนผูเพลิดเพลิน เพียบพรอมดวยกาม บันเทิงใจ 
      ในเทวโลก ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                         จบสุมนวรรคที่ ๔ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. สุมนสูตร ๒. จุนทิสูตร ๓. อุคคหสูตร ๔. สีหสูตร 
 ๕. ทานานิสังสสูตร ๖. กาลทานสูตร ๗. โภชนทานสูตร ๘. สัทธานิสังสสูตร 
 ๙. ปุตตสูตร ๑๐. สาลสูตร ฯ 
                         ------------ 
                        มุณฑราชวรรคที่ ๕ 
                          ๑. อาทิยสูตร 
      [๔๑] คร้ังนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
 ที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคได 
 ตรัสกับทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ประโยชนที่จะพึงถือเอาแต 
 โภคทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
 ยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลัง 
 แขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม เลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา 
 บริหารตนใหเปนสุขสําราญ เลี้ยงมารดาบิดาใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา บริหารให 
 เปนสุขสําราญ เลี้ยงบุตร ภรรยา ทาสกรรมกร คนใช ใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา 
 บริหารใหเปนสุขสําราญ นี้เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความ 
 หมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมา 
 โดยธรรม เลีย้งมิตรสหายใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา บริหารใหเปนสุขสําราญ นี้ 
 เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๒ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความ 
 หมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมา 
 โดยธรรม ปองกันอันตรายท่ีเกิดแตไฟ น้ํา พระราชา โจร หรือทายาทผูไมเปน 
 ที่รัก ทําตนใหสวัสดี นี้เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๓ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความ 
 หมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมา 
 โดยธรรม ทําพลี ๕ อยาง คือ 
      ๑. ญาติพลี [บํารุงญาติ] 



      ๒. อติถิพลี [ตอนรับแขก] 
      ๓. ปุพพเปตพลี [บํารุงญาติผูตายไปแลวคือทําบุญอุทิศกุศลให] 
      ๔. ราชพลี [บํารุงราชการ คือบริจาคทรัพยชวยชาติ] 
      ๕. เทวตาพลี [บํารุงเทวดา คือทําบุญอุทิศใหเทวดา] 
 นี้เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๔ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความ 
 หมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมา 
 โดยธรรม บําเพ็ญทักษิณา มีผลสูงเลิศ เกื้อกลูแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยัง 
 อารมณเลิศใหเปนไปดวยดีในสมณพราหมณ ผูเวนจากความมัวเมาประมาท ต้ัง 
 อยูในขันติและโสรัจจะ ผูมั่นคง ฝกฝนตนใหสงบระงับดับกิเลสโดยสวนเดียว 
 นี้เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๕ ฯ 
      ดูกรคฤหบดี ประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพย ๕ ประการนี้แล ถา 
 เมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชนแตโภคทรัพย ๕ ประการนี้ โภคทรัพยหมดสิ้นไป 
 อริยสาวกนั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา เราไดถือเอาประโยชนแตโภคทรัพยนั้นแลว 
 และโภคทรัพยของเราก็หมดส้ินไป ดวยเหตุนี้ อริยสาวกนั้น ยอมไมมีความ 
 เดือดรอน ถาเมื่ออริยสาวกนัน้ถือเอาประโยชนแตโภคทรัพย ๕ ประการนี้ 
 โภคทรัพยเจริญขึ้น อริยสาวกนั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา เราถือเอาประโยชน 
 แตโภคทรัพยนี้แลว และโภคทรัพยของเรากเ็จริญขึ้น อริยสาวกนั้นยอมไมมี 
 ความเดือดรอน อริยสาวกยอมไมมีความเดือดรอนดวยเหตุทั้ง ๒ ประการ 
 ฉะนี้แล ฯ 
      นรชนเมื่อคํานึงถึงเหตุนี้วา เราไดใชจายโภคทรัพยเลี้ยงตน 
      แลว ไดใชจายโภคทรัพยเลีย้งคนที่ควรเลีย้งแลว ไดผานพน 
      ภัยที่เกิดขึ้นแลว ไดใหทักษิณาอันมีผลสูงเลิศแลว ไดทํา 
      พลี ๕ ประการแลว และไดบํารุงทานผูมีศีล สํารวมอินทรีย 
      ประพฤติพรหมจรรยแลว บัณฑิตผูอยูครองเรือน พึงปรารถนา 
      โภคทรัพย เพ่ือประโยชนใด ประโยชนนัน้ เราก็ไดบรรลุ 
      แลว เราไดทําสิ่งที่ไมตองเดือดรอนแลว ดงันี้ชื่อวาเปนผู 
      ดํารงอยูในธรรมของพระอริยะ บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญ 
      เขาในโลกน้ี เมื่อเขาละจากโลกน้ีไปแลว ยอมบันเทิงใจใน 
      สวรรค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                         ๒. สัปปุริสสูตร 
      [๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปบุรุษเมื่อเกิดในสกุล ยอมเกิดมาเพ่ือ 



 ประโยชน เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุข แกชนเปนอันมาก คือ แกมารดาบิดา 
 แกบุตรภริยา แกทาส กรรมกร คนรับใช แกมิตรสหาย แกสมณพราหมณ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมอืนมหาเมฆ ยังขาวกลาทั้งปวงใหงอกงาม ชื่อวายอม 
 มีมาเพ่ือประโยชน เพ่ือเกือ้กลู เพ่ือความสุข แกชนเปนอันมาก ฉันใด สัปบุรุษ 
 เมื่อเกดิในสกุล ยอมเกดิมาเพ่ือประโยชน เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุข แกชน 
 เปนอันมาก คอื แกมารดาบิดา แกบุตรภริยา แกทาส กรรมกร คนรับใช 
 แกมิตรสหาย แกสมณพราหมณ ฉันนั้นเหมอืนกัน ฯ 
      สัปบุรุษผูครอบครองโภคทรัพย เปนประโยชนเกื้อกูลแกชน 
      เปนอันมาก เทวดายอมรักษาเขาผูอันธรรมคุมครอง เปน 
      พหูสูต สมบูรณดวยศีลและความประพฤติ เกียรติยอมไม 
      ละเขาผูต้ังอยูในธรรม ใครจะสามารถติเตียนเขาผูต้ังอยูใน 
      ธรรม สมบูรณดวยศีล มีวาจาสัจ มีหิริในใจ เปรียบเหมือน 
      แทงทองชมพูนุท แมเทวดาก็ชม แมพรหมก็สรรเสริญเขา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                          ๓. อิฎฐสูตร 
      [๔๓] คร้ังนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมี 
 พระภาคไดตรัสกับทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ธรรม ๕ ประการนี้ 
 นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดโดยยากในโลก ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 อายุ ๑ วรรณะ ๑ สุขะ ๑ ยศ ๑ สวรรค ๑ ดูกรคฤหบดี ธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดโดยยากในโลก ฯ 
      ธรรม ๕ ประการนี้ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดโดยยากในโลก 
 เรามิไดกลาววาจะพึงไดเพราะเหตุแหงความออนวอน หรือเพราะเหตุแหงความ 
 ปรารถนา ถาธรรม ๕ ประการนี้ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดโดยยาก 
 ในโลก จักไดเพราะเหตุแหงความออนวอน หรือเพราะเหตุแหงความปรารถนา 
 แลวไซร ในโลกนี้ ใครจะพึงเสื่อมจากอะไร ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูตองการ 
 อายุ ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินอายุ หรือแมเพราะเหตุแหงอายุ อริยสาวก 
 ผูตองการอายุ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพ่ืออายุ เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพ่ือ 
 อายุที่พระอริยสาวกน้ันปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพ่ือใหไดอายุ อริยสาวกผูนัน้ยอม 
 ไดอายุทีเ่ปนของทิพย หรือเปนของมนุษย อริยสาวกผูตองการวรรณะ ไมควร 
 ออนวอนหรือเพลิดเพลินวรรณะ หรือแมเพราะเหตุแหงวรรณะ อริยสาวกผูตอง 
 การวรรณะ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพ่ือวรรณะ เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพ่ือ 
 วรรณะ ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพ่ือใหไดวรรณะ อริยสาวกนั้น 



 ยอมไดวรรณะที่เปนของทิพย หรือเปนของมนุษย อริยสาวกผูตองการสุข ไม 
 ออนวอนหรือเพลิดเพลินสุข หรือแมเพราะเหตุแหงสุข อริยสาวกผูตองการสุข 
 พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพ่ือสุข เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพ่ือสุขที่อริยสาวกนั้น 
 ปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพ่ือใหไดสุข อริยสาวกน้ันยอมไดสุขที่เปนของทิพย 
 หรือของมนุษย อริยสาวกผูตองการยศ ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินยศ หรือ 
 แมเพราะเหตุแหงยศ อริยสาวกผูตองการยศ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพ่ือยศ 
 เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพ่ือยศที่อริยสาวกนัน้ปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพ่ือใหไดยศ 
 อริยสาวกนั้น ยอมไดยศที่เปนของทิพย หรือของมนุษย อริยสาวกผูตองการ 
 สวรรค ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค หรือแมเพราะเหตุแหงสวรรค 
 อริยสาวกผูตองการสวรรค พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพ่ือสวรรค เพราะปฏิปทา 
 อันเปนไปเพ่ือสวรรค ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพ่ือใหไดสวรรค 
 อริยสาวกนั้นยอมไดสวรรค ฯ 
      ชนผูปรารถนาอายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สวรรค ความเกิด 
      ในตระกูลสูง และความเพลินใจ พึงทําความไมประมาทให 
      มากยิ่งขึ้น บัณฑิตทั้งหลาย ยอมสรรเสริญความไมประมาท 
      ในการทําบุญ บัณฑิตผูไมประมาทแลว ยอมยึดถือประโยชน 
      ทั้งสองไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนใน 
      สัมปรายภพ ผูมีปญญา ทานเรียกวาบัณฑิต เพราะบรรลุถึง 
      ประโยชนทัง้สองน้ัน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                        ๔. มนาปทายีสูตร 
      [๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กูฏาคารศาลาปามหาวัน 
 ใกลเมืองเวสาลี คร้ังนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือ 
 บาตรและจีวร เสด็จเขาไปสูนิเวศนแหงอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี ประทับน่ัง 
 บนอาสนะท่ีเขาตบแตงไว คร้ังนั้น อุคคคฤหบดีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ 
 ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา 
 ผูใหของที่พอใจยอมไดของทีพ่อใจ ดังนี้ ก็ขาทนียาหารชื่อสาลปุบผกะของขา 
 พระองคเปนที่พอใจ ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับขาทนียาหาร 
 ของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว อุคค- 
 *คฤหบดีไดกราบทูลอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ 
 พระพักตรพระผูมีพระภาควา ผูใหของที่พอใจยอมไดของทีพ่อใจ ดังนี้ ก็เนื้อ 
 สุกรอยางดีของขาพระองคเปนที่พอใจ ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห 



 รับเนื้อสุกรอยางดีของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห 
 รับแลว อุคคคฤหบดีไดกราบทูลอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับ 
 รับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ผูใหของที่พอใจยอมไดของที่พอใจ 
 ดังนี้ ก็นาลิยสากะขาทนียาหารซ่ึงทอดดวยน้าํมัน ของขาพระองคเปนที่พอใจ ขอ 
 พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับนาลิยสากะขาทนียาหารของขาพระองค 
 นั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ผูใหของที่พอใจยอม 
 ไดของที่พอใจ ดังนี้ ก็ขาวสุกแหงขาวสาลีที่ขาวสะอาด มีกับมาก มีพยัญชนะ 
 มาก ของขาพระองค เปนที่พอใจ ขอพระผูมพีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห 
 รับขาวสุกแหงขาวสาลี ของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความ 
 อนุเคราะหรับแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดบัรับมาเฉพาะพระพักตร 
 พระผูมีพระภาควา ผูใหของที่พอใจยอมไดของที่พอใจ ดังนี้ ก็ผาที่ทําในแควน 
 กาสีของขาพระองคเปนที่พอใจ ขอพระผูมพีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับ 
 ผาของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ผูให 
 ของที่พอใจยอมไดของที่พอใจ ดังนี้ ก็เตียงมเีทาทําเปนรูปสัตวราย ลาดดวยผา 
 โกเชาว ลาดดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่มีสณัฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาด 
 อยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมเีพดาน เคร่ืองลาดใหญมีหมอนขางทั้งสอง 
 ของขาพระองคเปนที่พอใจ และขาพระองคก็ยอมทราบดีวา สิ่งเหลานี้ไมควรแก 
 พระผูมีพระภาค เตียงไมจันทนของขาพระองคนี้มีราคาเกินกวาแสนกหาปณะ ขอ 
 พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับเตียงของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมี 
 พระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาค ทรง 
 อนุโมทนาดวยอนุโมทนียกถาดังตอไปนี้ 
      ผูใหของที่พอใจ ยอมไดของที่พอใจ ผูใดยอมใหเคร่ืองนุง 
      หม ที่นอน ขาว น้ํา และปจจัยมีประการตางๆ ดวย 
      ความพอใจ ในทานผูประพฤติตรง สิ่งของที่ใหไปแลวนั้น 
      ยอมเปนของที่บริจาคแลว สละแลว ไมคิดเอาคืน ผูนั้น 
      เปนสัปบุรุษทราบชัดวา พระอรหันตเปรียบดวยนาบุญ บริจาค 
      สิ่งที่บริจาคไดยากแลว ชื่อวาใหของที่พอใจ ยอมไดของที ่
      พอใจ ดังนี้ ฯ 
     ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาค คร้ันทรงอนุโมทนาดวยอนโุมทนียกถากะ 
 อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีแลว จึงเสด็จลุกจากอาสนะหลกีไป ตอมาไมนาน 
 อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี ก็ไดทํากาละ และเมือ่ทํากาละแลว เขาถึงหมูเทพ 



 ชื่อมโนมยะหมูหน่ึง ก็สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นอุคคเทพบุตรมี 
 วรรณงาม เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ยังพระวิหารเชตวัน ทั้งสิ้นใหสวางไสว เขา 
 ไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 คร้ันแลวพระผูมีพระภาคจึงตรัสถามวา ดูกรอุคคะ ตามที่ทานประสงคสําเร็จแลว 
 หรือ อุคคเทพบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ตามที่ขาพระองคประสงค 
 สําเร็จแลว พระเจาขา ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาค ไดตรัสกะอุคคเทพบุตรดวย 
 พระคาถาความวา 
      ผูใหของที่พอใจ ยอมไดของที่พอใจ ผูใหของที่เลิศ ยอม 
      ไดของที่เลศิ ผูใหของที่ดียอมไดของที่ดี และผูใหของที ่
      ประเสริฐ ยอมเขาถึงสถานที่ประเสริฐ นรชนใดใหของที ่
      เลิศ ใหของที่ดี และใหของที่ประเสริฐ นรชนน้ันจะ 
      บังเกิด ณ ที่ใดๆ ยอมมีอายยุืน มียศ ดังนี้ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                         ๕. อภิสันทสูตร 
      [๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล ๕ ประการนี้ เปนเหตุ 
 นําสุขมาให เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอม 
 เปนไปเพ่ือสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความ 
 สุข ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุบริโภคจีวรของผูใด เขาเจโตสมาธิอันหา 
 ประมาณมิไดอยู หวงบุญ หวงกุศลของผูนั้น หาประมาณมิได เปนเหตุนําสุข 
 มาให เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปนไป 
 เพ่ือสิ่งนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุข ภิกษุ 
 บริโภคบิณฑบาตของผูใด ... ภิกษุบริโภควิหารของผูใด ... ภิกษุบริโภคเตียง ต่ัง 
 ของผูใด ... ภิกษุบริโภคคิลานปจจัยเภสัชของผูใด เขาเจโตสมาธิอันหาประมาณ 
 มิไดอยู หวงบุญ หวงกุศล ของผูนั้นหาประมาณมิได เปนเหตุนําสุขมาให 
 เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลศิใหเปนไป ยอมเปนไปเพ่ือสิ่งที่ 
 นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุข ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล ๕ ประการนี้แล เปนเหตุนําสุข 
 มาให เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปนไป 
 เพ่ือสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพ่ือประโยชนเกื้อกลู เพ่ือความสุข 
 ก็การที่จะถือเอาประมาณแหงบุญของอริยสาวกผูประกอบดวยหวงบุญ หวงกุศล ๕ 
 ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศล มีประมาณเทานี้ เปนเหตุนําสุขมาให เกื้อกลู 
 แกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอมเปนไปเพ่ือสิ่งที่นา 



 ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสขุ ดังนี้ พึงทําไม 
 ไดโดยงาย โดยที่แท ยอมถึงการนับวา กองบุญใหญ นับไมได ประมาณไมได 
 เปรียบเหมือนการถือเอาประมาณน้ําในมหาสมุทรวา น้ํานี้มีประมาณอาฬหกะเทานี ้
 มีรอยอาฬหกะเทานี้ มีพันอาฬหกะเทานี้ หรือมีแสนอาฬหกะเทานี้ ไมใชทําได 
 โดยงาย ยอมถึงการนับวาเปนหวงนํ้าใหญ นับไมได ประมาณไมได ฉันนั้น ฯ 
      แมน้ําเปนที่อยูแหงฝูงปลา สวนมากยอมหลั่งไหลไปสูสาคร 
      หวงทะเลหลวง อันจะประมาณไมได มีสิ่งที่นากลัวมาก 
      เปนที่อยูแหงรัตนะหลายชนิด ฉันใด หวงบุญยอมหลั่งไหล 
      เขาสูนรชนผูเปนบัณฑิต ใหขาว น้ํา เคร่ืองนุงหม ที่นอน 
      ที่นั่ง เคร่ืองปูลาด เหมือนหวงนํ้าหลั่งไหลเขาไปสูสาคร 
      ฉะนั้น ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                         ๖. สัมปทาสูตร 
      [๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ สัทธาสัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ สุตสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ ปญญา 
 สัมปทา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                           ๗. ธนสูตร 
      [๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 ทรัพย คือ ศรัทธา ๑ ทรัพย คือ ศีล ๑ ทรัพย คือ สุตะ ๑ ทรัพย คือ 
 จาคะ ๑ ทรัพย คือ ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพย คือ ศรัทธาเปนไฉน 
 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมเช่ือพระปญญาเคร่ืองตรัสรูของ 
 ตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว 
 เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวาทรัพย คือ ศรัทธา ก็ทรัพย คือ ศีลเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ 
 เวนขาดจากการดื่มสุราและเมรัย อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท นี้เรียกวาทรัพย 
 คือ ศีล ก็ทรัพย คือ สุตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
 เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ นี้เรียกวาทรัพย คือ สุตะ ก็ทรัพย 
 คือ จาคะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจาก 
 มลทิน คือ ความตระหนี่อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม 
 ยินดีในการเสยีสละ ควรแกการขอ ยินดีในทานและการจําแนกทาน นี้เรียกวา 
 ทรัพย คือ จาคะ ก็ทรัพย คือ ปญญาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก 
 ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาอันหยั่งถึงความต้ังขึ้นและความ 



 เสื่อมไป เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นี้เรียกวาทรัพย 
 คือ ปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทรัพย ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ผูใดมีความเชื่อในตถาคต ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว มีศีลอันงาม 
      อันพระอริยะชอบใจ สรรเสริญ มีความเลื่อมใสในพระสงฆ 
      และมีความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลายกลาวผูนั้นวา ไมเปนคน 
      ขัดสน ชีวิตของผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะเหตุนั้น ผูมี 
      ปญญา เมื่อนึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึง 
      ประกอบศรัทธา ศีล ปสาทะ และความเห็นธรรมเนืองๆ 
      เถิด ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. ฐานสูตร 
      [๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสมณะ พราหมณ 
 เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไมพึงได ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 ฐานะวา ขอสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา [ของเรา] อยาแก ๑ ขอสิ่งที่มีความ 
 เจ็บไขเปนธรรมดา [ของเรา] อยาเจ็บไข ๑ ขอสิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา 
 [ของเรา] อยาตาย ๑ ขอสิ่งที่มีความส้ินไปเปนธรรมดา [ของเรา] อยาสิ้นไป ๑ 
 ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดา [ของเรา] อยาฉิบหาย ๑ อันสมณะ 
 พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกไมพึงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับยอมแกไป เมื่อสิ่งที่มีความ 
 แกเปนธรรมดาแกไปแลว เขายอมไมเห็นดังนี้วา ไมใชสิ่งทีม่ีความแกเปน 
 ธรรมดาของเราผูเดยีวเทานัน้ แกไป โดยทีแ่ท สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของ 
 สัตวทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ การอุปบัติ ยอมแกไปทั้งสิ้น สวน 
 เราเอง ก็เมือ่สิง่ที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก รํ่าไร 
 ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึง 
 เศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวก 
 มิตรพึงเสียใจ ดังนี้  เมื่อสิ่งทีม่ีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว เขายอม 
 เศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมได 
 สดับ ถูกลูกศร คือ ความโศกทีม่ีพิษแทงเขาแลว ยอมทําตนใหเดือดรอน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา ของปุถุชน 
 ผูไมไดสดับ ยอมเจ็บไข ... สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ 
 ยอมตายไป ... สิ่งที่มีความส้ินไปเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอม 
 สิ้นไป ... สิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมฉิบหายไป 
 เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดา ฉิบหายไปแลว เขายอมไมพิจารณาเห็นดังนี้ 



 วา ไมใชสิ่งที่มคีวามฉิบหายเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานัน้ฉิบหายไป โดย 
 ที่แท สิ่งที่มีความฉิบหายไปเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวง ที่มีการมา การไป 
 การจุติ การอุปบัติ ยอมฉิบหายไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหาย 
 ไปเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ 
 หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม 
 แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรพึงเสียใจ ดังนี้ 
 เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว เขายอมเศราโศก ลําบาก 
 รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ ถูกลูกศร 
 คือ ความโศกที่มีพิษแทงเขาแลว ยอมทําตนใหเดือดรอน ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 สวนวาสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมแกไป เมือ่สิง่ 
 ที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใช 
 สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของเราผูเดยีวเทาน้ันแกไป โดยทีแ่ท สิ่งที่มีความแก 
 เปนธรรมดา ของสัตวทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ การอุปบัติ ยอมแกไป 
 ทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมือ่สิ่งที่มคีวามแกเปนธรรมดา แกไปแลว พึงเศราโศก 
 ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน 
 แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ 
 แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้ เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา แกไปแลว 
 อริยสาวกนั้นยอมไมเศราโศก ไมลําบาก ไมรํ่าไร ไมทุบอก ครํ่าครวญ ไม 
 หลงงมงาย นี้เรียกวาอริยสาวกผูไดสดับ ถอนลูกศร คือ ความโศกที่มีพิษ 
 เปนเคร่ืองเสียบแทงปุถุชน ผูไมไดสดับ ทําตนใหเดือดรอน อริยสาวกผูไมมี 
 ความโศก ปราศจากลูกศร ยอมดับทุกขรอนไดดวยตนเอง ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 อีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดาของอริยสาวกผูไดสดับ ยอม 
 เจ็บไข ... สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมตายไป 
 ... สิ่งที่มีความส้ินไปเปนธรรมดาของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมสิ้นไป ... สิ่งที่มี 
 ความฉิบหายเปนธรรมดาของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมฉิบหายไป เมื่อสิ่งทีม่ี 
 ความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นวา 
 ไมใชสิ่งที่มีความฉิบหายไปเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานัน้ฉิบหายไป โดยท่ีแท 
 สิ่งที่มีความฉบิหายไปเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ 
 การอุปบัติ ยอมฉิบหายไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเปน 
 ธรรมดาฉิบหายไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลง 
 งมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม 
 แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้ 
 เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว อริยสาวกนั้นยอมไมเศราโศก 



 ไมลําบาก ไมรํ่าไร ไมทุบอก ครํ่าครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวาอริยสาวก 
 ผูไดสดับ ถอนลูกศร คือ ความโศกที่มีพิษ อันเปนเคร่ืองเสียบแทงปุถุชนผู 
 ไมไดสดับ ทําตนใหเดือดรอน อริยสาวกผูไมมีความโศกปราศจากลูกศร ยอม 
 ดับความทุกขรอนไดดวยตนเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้แล 
 อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกไมพึงได ฯ 
      ประโยชนแมเล็กนอยในโลกน้ี อันใครๆ ยอมไมไดเพราะ 
      การเศราโศก เพราะการครํ่าครวญ พวกอมิตรทราบวาเขา 
      เศราโศก เปนทุกข ยอมดีใจ ก็คราวใด บัณฑิตผูพิจารณา 
      รูเนื้อความ ไมหว่ันไหวในอันตรายท้ังหมด คราวน้ัน พวก 
      อมิตรเห็นหนาอันไมผิดปรกติของบัณฑิตนั้น ยิ้มแยมตามเคย 
      ยอมเปนทุกข บัณฑิตพึงไดประโยชนในที่ใดๆ ดวยประการ 
      ใดๆ เพราะการสรรเสริญ เพราะความรู เพราะกลาวคํา 
      สุภาษิต เพราะการบําเพ็ญทาน หรือเพราะประเพณีของตน 
      ก็พึงบากบ่ันในที่นั้นๆ ดวยประการนั้นๆ ถาพึงทราบวา 
      ความตองการอยางนี้อันเราหรือผูอื่นไมพึงไดไซร ก็ไมควร 
      เศราโศก ควรต้ังใจทํางานโดยเด็ดขาดวา บัดน้ีเราทํา 
      อะไรอยู ดังนี้ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                           โกสลสูตร 
      [๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระเจา 
 ปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงอภิวาทแลว ประทับ 
 นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้น พระนางมัลลิกาเทวีไดทิวงคต คร้ังนั้น 
 ราชบุรุษคนหนึ่งเขาไปกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลที่ใกลพระกรรณวา ขอเดชะ 
 พระนางมัลลิกาเทวีไดทิวงคตแลว คร้ันเขากราบทูลดังนี้แลว พระเจาปเสนทโิกศล 
 ก็ทรงมีทุกขโทมนัส ประทับน่ังเหงาหงอย กมพระพักตร เศราสลด อัดอั้น 
 คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบดังนั้นแลว จึงตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลวา 
 ดูกรมหาบพิตร ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร 
 พรหม หรือ ใครๆ ในโลกไมพึงได ๕ ประการเปนไฉน คือ ฐานะวา ขอสิ่ง 
 ที่มีความแกเปนธรรมดา [ของเรา] อยาแก ๑ ฯลฯ บัดน้ีเราทําอะไรอยู ดังนี้ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                         ๑๐. นารทสูตร 
      [๕๐] สมัยหนึ่ง ทานพระนารทะอยูทีกุ่กกุฏาราม ใกลพระนคร 



 ปาตลีบุตร ก็สมัยนั้น พระนางภัททาราชเทวี ผูเปนที่รัก เปนที่พอพระทัย 
 แหงพระราชาพระนามวามุณฑะ ไดทิวงคต เมื่อพระนางภัททาราชเทวี ผูเปนที่รัก 
 เปนที่พอพระทัย ทิวงคตไปแลว พระราชาก็ไมสรงสนาน ไมทรงแตงพระองค 
 ไมเสวย ไมทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทรงซบเซาอยูที่พระศพพระนาง 
 ตลอดคืนตลอดวัน คร้ังนั้น พระราชาไดตรัสสั่งมหาอํามาตยชื่อวาโสการักขะผู 
 เปนที่รักวา ทานโสการักขะผูเปนที่รัก ทานจงยกพระศพพระนางภัททาราชเทวี 
 ลงในรางเหล็กที่เต็มดวยน้ํามนั แลวปดดวยรางเหล็กอันอื่นอกี เพ่ือใหเราไดเห็น 
 พระศพพระนางนานไดเทาไรยิ่งดี โสการักขะมหาอํามาตยรับสนองพระบรมราช 
 โองการแลว ก็ไดจัดการยกพระศพพระนางลงในรางเหล็กที่เต็มดวยน้ํามัน แลวปด 
 ดวยรางเหล็กอนัอื่นอีก คร้ังนั้น โสการักขะมหาอํามาตยจึงคิดวา เมื่อพระนาง 
 ภัททาราชเทวี ผูเปนที่รัก ที่พอพระทัย แหงพระเจามุณฑะนี้ ไดทิวงคตไปแลว 
 พระราชาไมสรงสนาน ไมทรงแตงพระองค ไมเสวย ไมทรงประกอบพระราช- 
 *กรณียกิจ ทรงซบเซาอยูที่พระศพพระนางตลอดคืน ตลอดวัน พระราชาพึงเสด็จ 
 เขาไปหาสมณะหรือพราหมณรูปใดหนอ ไดทรงสดับธรรมแลว จะพึงทรงละ 
 ลูกศร คือความโศกได ลําดับน้ัน โสการักขะมหาอํามาตยจึงคิดวา ทาน 
 พระนารทะรูปน้ี อยูที่กุกกุฏาราม ใกลพระนครปาตลีบุตร ก็กิตติศัพทอันงาม 
 ของทานพระนารทะขจรไปแลวอยางนี้วา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต 
 มีถอยคําวิจิตร มีปฏิภาณดีงาม เปนวุฑฒบุคคล และเปนพระอรหันต จึงควรที่ 
 พระเจามุณฑะจะเสด็จเขาไปหา เพ่ือบางทีไดทรงสดับธรรมของทานแลว พึงทรง 
 ละลูกศร คือ ความโศกได ลําดบัน้ัน โสการักขะมหาอํามาตยจงึเขาไปเฝา 
 พระเจามุณฑะ แลวกราบทูลวา ขอเดชะ ทานพระนารทะรูปน้ี อยูที่กุกกุฏาราม 
 ใกลพระนครปาตลีบุตร ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระนารทะขจรไปแลวอยางนี ้
 วา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคําอันวิจิตร มีปฏิภาณ 
 ดีงาม เปนวุฑฒบุคคล และเปนพระอรหันต ก็ถาพระองคจะพึงเสด็จเขาไปหา 
 ทานแลวไซร บางทีไดทรงสดับธรรมของทานแลว พึงทรงละลูกศร คือ ความ 
 โศกได พระเจามุณฑะจึงตรัสสั่งวา ทานโสการักขะ ถาเชนนัน้ ทานจงไปบอก 
 ทานพระนารทะใหทราบ เพราะกษัตริยเชนเราพึงเขาใจวา สมณะหรือพราหมณที่ 
 อยูในราชอาณาจักร ยังไมไดแจงใหทราบกอนจะพึงเขาไปหาไดอยางไร โสกา- 
 *รักขะมหาอํามาตยรับสนองพระบรมราชโองการแลว ไดเขาไปหาทานพระนารทะ 
 อภิวาทแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว กลาววา ขาแตทานผูเจริญ 
 พระนางภัททาราชเทวีผูเปนทีรั่ก ที่พอพระทัยแหงพระเจามณุฑะน้ี ไดทิวงคตแลว 
 เมื่อพระนางภัททาราชเทวีผูเปนที่รัก ที่พอพระทัย ไดทิวงคตไปแลว พระราชา 
 ก็ไมสรงสนาน ไมทรงแตงพระองค ไมเสวย ไมทรงประกอบพระราชกรณียกิจ 



 ทรงซบเซาอยูที่พระศพแหงพระนางภัททาราชเทวี ตลอดคืน ตลอดวัน ขอทาน 
 พระนารทะจงแสดงธรรมแกพระราชา โดยใหพระราชาพึงทรงละลูกศร คือ 
 ความโศกได เพราะไดทรงสดับธรรมของทานพระนารทะ ทานพระนารทะจึง 
 กลาววา ดูกรมหาอํามาตย ขอใหพระราชาทรงทราบเวลาที่ควร ณ บัดน้ี ลําดับน้ัน 
 โสการักขะมหาอํามาตยลุกจากที่นั่ง อภิวาททานพระนารทะ ทําประทักษิณเสร็จ 
 แลว ไดเขาไปเฝาพระเจามุณฑะแลว กราบทูลวา ขอเดชะ ทานพระนารทะได 
 เปดโอกาสใหเสด็จไปหาไดแลว บัดน้ี ขอพระองคจงทรงทราบเวลาที่ควรเถิด 
 พระเจาขา พระเจามณุฑะตรัสวา ถาเชนนั้น ทานจงใหพนักงานเทียมพาหนะที ่
 ดีๆ ไว โสการักขะมหาอํามาตย รับสนองพระบรมราชโองการแลว ไดให 
 พนักงานเทียมพระราชพาหนะที่ดีๆ ไวเสร็จแลว จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ขา 
 พระพุทธเจาไดใหพนักงานเทียมพระราชพาหนะท่ีดีๆ ไวเสร็จแลว ขอพระองค 
 จงทรงทราบเวลาที่ควรเถิดพระเจาขา ลําดับน้ัน พระเจามุณฑะ  เสด็จขึ้นทรง 
 พระราชพาหนะที่ดีๆ ไปสูกุกกฏุาราม เพ่ือพบปะกับทานพระนารทะ ดวยพระ 
 ราชานุภาพอยางใหญยิ่ง เสด็จไปเทาที่พระราชพาหนะจะไปได เสด็จลง 
 จากพระราชพาหนะแลว เสดจ็พระราชดําเนินเขาไปสูอาราม เขาไปหา 
 ทานพระนารทะ ทรงอภิวาทแลว ประทับ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
 ทานพระนารทะไดกลาวกะพระเจามณุฑะวา ขอถวายพระพร ฐานะ ๕ 
 ประการนี้ อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก 
 ไมพึงได ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน คือ ฐานะวา ขอสิ่งที่มีความแก 
 เปนธรรมดา [ของเรา] อยาแก ๑ ขอสิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา [ของเรา] 
 อยาเจ็บไข ๑ ขอสิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา [ของเรา] อยาตาย ๑ ขอสิ่งที่มี 
 ความส้ินไปเปนธรรมดา [ของเรา] อยาสิ้นไป ๑ ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเปน 
 ธรรมดา [ของเรา] อยาฉิบหายไป ๑ อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม 
 หรือใครๆ ในโลก ไมพึงได ขอถวายพระพร สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา 
 ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมแกไป เมื่อสิ่งทีม่ีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว 
 เขายอมไมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชสิ่งที่มคีวามแกเปนธรรมดาของเราผูเดียว 
 เทานั้นแกไป โดยท่ีแท สิ่งทีม่คีวามแกเปนธรรมดา ของสัตวทั้งปวงที่มีการมา 
 การไป การจุติ การอุปบัติ ยอมแกไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก 
 เปนธรรมดาแกไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลง 
 งมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม 
 แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้ 
 เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว เขายอมเศราโศก ลําบาก รํ่าไร 
 ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ ถูกลูกศร คือ ความ 



 โศกที่มีพิษเสียบแทงเขาแลว  ยอมทําตนใหเดอืดรอน ขอถวายพระพร อีก 
 ประการหนึ่ง สิ่งที่มีความเจบ็ไขเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอม 
 เจ็บไข ... สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดบั ยอมตายไป ... 
 สิ่งที่มีความส้ินไปเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมสิ้นไป ... สิ่งที่มี 
 ความฉิบหายเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมฉิบหายไป เมื่อสิ่งทีม่ี 
 ความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว เขายอมไมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชสิ่ง 
 ที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้น ฉิบหายไป โดยที่แท สิ่งที่มี 
 ความฉิบหายเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การอุปบัติ 
 ยอมฉิบหายไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งทีม่คีวามฉิบหายไปเปนธรรมดา 
 ฉิบหายไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย 
 แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แมการงาน 
 ก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้ เมื่อสิ่งทีม่ี 
 ความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว เขายอมเศราโศก ลาํบาก รํ่าไร ทุบอก 
 ครํ่าครวญ หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ ถูกลูกศร คือ ความโศก 
 ที่มีพิษเสียบแทงเขาแลว ยอมทําตนใหเดือดรอน ขอถวายพระพร สวนวา 
 สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมแกไป เมื่อสิ่งที่มีความ 
 แกเปนธรรมดาแกไปแลว อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชสิ่งที่มี 
 ความแกเปนธรรมดาของเราผูเดยีวเทานั้นแกไป โดยที่แท สิ่งที่มีความแกเปน 
 ธรรมดาของสัตวทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การอุปบัติ ยอมแกไป 
 ทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมือ่สิ่งที่มคีวามแกเปนธรรมดาแกไปแลว พึงเศราโศก 
 ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย  แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน 
 แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ 
 แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้ เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว 
 อริยสาวกนั้นยอมไมเศราโศก ไมลําบาก ไมรํ่าไร ไมทุบอก ครํ่าครวญ ไม 
 หลงงมงาย นี้เรียกวาอริยสาวกผูไดสดับ ถอนลูกศร คือ ความโศกที่มีพิษ 
 อันเปนเคร่ืองเสียบแทงปุถุชนผูไมไดสดับ ทําตนใหเดือดรอน อริยสาวกผูไมมี 
 ความโศก ปราศจากลูกศร ยอมดับทุกขรอนไดดวยตนเอง ขอถวายพระพร 
 อีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอม 
 เจ็บไข ... สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมตายไป ... 
 สิ่งที่มีความส้ินไปเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมสิ้นไป ... สิ่งที่มี 
 ความฉิบหายเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมฉิบหายไป เมื่อสิ่งทีม่ี 
 ความฉิบหายไปเปนธรรมดา ฉิบหายไปแลว อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้ 
 วา ไมใชสิ่งที่มคีวามฉิบหายเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานัน้ฉิบหายไป โดย 



 ที่แท สิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวง ที่มีการมา การไป การ 
 จุติ การอุปบัติ ยอมฉิบหายไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งทีม่คีวามฉิบหาย 
 เปนธรรมดาฉบิหายไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก ครํ่าครวญ หลง 
 งมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แม 
 การงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้ 
 เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว อริยสาวกนั้นยอมไมเศราโศก 
 ไมลําบาก ไมรํ่าไร ไมทุบอก ครํ่าครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวา อริยสาวก 
 ผูไดสดับ ถอนลูกศร คือ ความเศราโศกที่มีพิษ ซ่ึงเสียบแทงปุถุชนผูไมไดสดับ 
 ทําตนใหเดือดรอน อริยสาวกผูไมมีความโศก ปราศจากลูกศร ยอมดับทุกขรอน 
 ไดดวยตนเอง ขอถวายพระพร ฐานะ ๕ ประการนี้แล อันสมณะ พราหมณ 
 เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกนี้ไมพึงได ฯ 
      ทานพระนารทะ คร้ันกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดกลาวคาถา 
 ประพันธตอไปอีกวา 
       ประโยชนแมเล็กนอยในโลกน้ี อันใครๆ ยอมไมไดเพราะ 
       การเศราโศก เพราะการครํ่าครวญ พวกอมิตรทราบวาเขา 
       เศราโศก เปนทุกข ยอมดใีจ ก็คราวใด บัณฑิตพิจารณา 
       รูเนื้อความ ไมหว่ันไหวในอันตรายท้ังหลาย คราวน้ัน พวก 
       อมิตรเห็นหนาอันไมผิดปกติของบัณฑิตนั้น ยิ้มแยมตามเคย 
       ยอมเปนทกุข บัณฑิตพึงไดประโยชนในที่ใดๆ ดวย 
       ประการ ใดๆ เพราะการสรรเสริญ เพราะความรู เพราะ 
       กลาวคําสุภาษิต เพราะการบําเพ็ญทาน หรือเพราะประเพณี 
       ของตน ก็พึงบากบ่ันในที่นั้นๆ ดวยประการนั้นๆ ถาพึง 
       ทราบวา ความตองการอยางนี้อันเราหรือผูอื่นไมพึงไดไซร 
       ก็ไมควรเศราโศก ควรต้ังใจทํางานโดยเดด็ขาดวา บัดน้ีเรา 
       ทําอะไรอยู ดังนี้ ฯ 
      เมื่อทานพระนารทะกลาวจบแลวอยางนี้ พระเจามุณฑะไดตรัสถามวา 
      ทานผูเจริญ ธรรมปริยายน้ีชื่ออะไร ทานพระนารทะตอบวา ขอถวาย 
 พระพร ธรรมปริยายน้ีชื่อโสกสัลลหรณะ พระเจามุณฑะตรัสชมวา ทานผูเจริญ 
 โสกสัลลหรณธรรมปริยายดนีัก โสกสัลลหรณธรรมปริยายดีนัก ทานผูเจริญ 
 เพราะไดฟงธรรมปริยายน้ี ขาพเจาจึงละลูกศร คือ ความโศกได คร้ังนั้น 
 พระเจามุณฑะไดตรัสสั่งโสการักขะมหาอํามาตยวา ทานจงถวายพระเพลิงพระศพ 
 พระนางภัททาราชเทวี แลวจึงทําเปนสถูปไว ต้ังแตวันนี้ไป เราจักอาบน้ํา 
 แตงตัว บริโภคอาหาร และประกอบการงาน ฯ 



                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                       จบมุณฑราชวรรคที่ ๕ 
                       ---------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. อาทิยสูตร ๒. สัปปุริสสูตร ๓. อิฏฐสูตร ๔. มนาปทายีสูตร 
 ๕. อภิสันทสูตร ๖. สัมปทาสูตร ๗. ธนสูตร ๘. ฐานสูตร ๙. โกสลสูตร 
 ๑๐. นารทสูตร 
                       --------------- 
                ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ทุติยปณณาสก 
                         นิวรณวรรคที่ ๑ 
                         ๑. อาวรณสูตร 
      [๕๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมี 
 พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนอง 
 พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิวรณเคร่ือง 
 กางกั้น ๕ ประการนี้ ครอบงําจิตแลว ทําปญญาใหทุรพล ๕ ประการเปนไฉน 
 นิวรณเคร่ืองกางกั้น คือ กามฉันทะ ๑ นิวรณเคร่ืองกางกั้น คอื พยาบาท ๑ 
 นิวรณเคร่ืองกางกั้น คือ ถ่ินมิทธะ ๑ นิวรณเคร่ืองกางกั้น คือ อุทธัจจกุกกจุะ ๑ 
 นิวรณเคร่ืองกางกั้น คือ วิจิกิจฉา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิวรณเคร่ืองกางกั้น ๕ 
 ประการนี้แล ครอบงําจิตแลว ทําปญญาใหทุรพล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น 
 ไมละนิวรณเคร่ืองกางกั้น ๕ ประการนี้ อันครอบงําจิต ทําปญญาใหทุรพลแลว 
 จักรูจักประโยชนของตน ประโยชนของผูอืน่ ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจกัทําให 
 แจงซ่ึงญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความเปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย 
 ดวยปญญาที่ไมมีกําลัง ทุรพล ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือนแมน้ํา 
 ที่ไหลลงจากภูเขา ไปสูที่ไกล มีกระแสเชีย่ว พัดส่ิงที่จะพัดไปได บุรุษพึง 
 เปดปากเหมืองแหงแมน้ํานั้นทั้งสองขาง เมื่อเปนเชนนี้ กระแสนํ้าในทามกลาง 
 แหงแมน้ํานั้น ก็ซัด สาย ไหลผิดทาง ไมพึงไหลไปสูที่ไกล ไมมีกระแส 
 เชี่ยว ไมพัดส่ิงที่พอจะพัดไปได ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมอืนกันแลหนอ 
 ไมละนิวรณ เคร่ืองกางกั้น ๕ ประการนี้ อันครอบงําจิต ทําปญญาใหทุรพลแลว 
 จักรูประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ประโยชนทัง้สองฝาย หรือจักทําใหแจงซ่ึง 
 ญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความเปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนษุย 
 ดวยปญญาอันไมมีกําลัง ทุรพล ขอนั้นไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุนั้นละนิวรณ เคร่ืองกางกัน้ ๕ ประการนี้ อันครอบงําจิต ทําปญญาใหทุรพล 



 แลว จักรูประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจักทําใหแจง 
 ซ่ึงญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความเปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย 
 ดวยปญญาอันมีกําลัง ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได เปรียบเหมือนแมน้ําที่ไหลลงจาก 
 ภูเขาไปสูที่ไกล พัดส่ิงที่พอจะพัดไปได  บุรุษพึงปดปากเหมืองแหงแมน้ํานั้นทั้ง 
 สองขาง เมื่อเปนเชนนี้ กระแสน้ําในทามกลางแมน้ํานั้น ก็จักไมซัด ไมสาย 
 ไหลไมผิดทาง พึงไหลไปสูที่ไกลได มีกระแสเชี่ยว และพัดในสิ่งที่พอพัดไป 
 ได ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันแลหนอ ละนิวรณเคร่ืองกางกั้น ๕ 
 ประการนี้ อันครอบงําจิต ทําปญญาใหทุรพลแลว จักรูประโยชนตน ประโยชน 
 ผูอื่น ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจักทําใหแจงซ่ึงญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถ 
 กระทําความเปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวยปญญาอนัมีกําลัง ขอนี้เปน 
 ฐานะที่จะมีได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                          ๒. ราสิสูตร 
      [๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อกลาววา กองอกุศล ดงันี้ จะกลาว 
 ใหถูกพึงกลาวนิวรณ ๕ และกองอกุศลทั้งสิ้นนี้ คือ นิวรณ ๕ นิวรณ ๕ เปน 
 ไฉน คือ กามฉนัทนิวรณ พยาปาทนิวรณ ถ่ินมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ 
 วิจิกิจฉานิวรณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อกลาววา กองอกศุล ดังนี้ จะ 
 กลาวใหถูก พึงกลาวนิวรณ ๕ และกองอกุศลทั้งสิ้นนี้ คือ นิวรณ ๕ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                          ๓. อังคสูตร 
      [๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย องคของภิกษุผูมคีวามเพียร ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมเชื่อพระปญญา 
 ตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปน 
 พระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้ ๑ 
      ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูมีอาพาธนอย มโีรคเบาบาง ประกอบดวย 
 ไฟธาตุที่เผาอาหารใหยอยสม่ําเสมอ ไมเย็นนกั ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควร 
 แกการบําเพ็ญเพียร ๑ 
      ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูไมโออวด ไมมีมารยา เปนผูเปดเผยตนตาม 
 เปนจริง ในพระศาสดาหรือในเพ่ือนพรหมจรรยผูเปนวิญูชน ๑ 
      ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือยัง 
 กุศลธรรมใหถึงพรอมอยู เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระใน 
 กุศลธรรม ๑ 
      ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา ที่ใหหยั่งถึง 



 ความเกิดขึ้นและดับไป อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดย 
 ชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                          ๔. สมยสูตร 
      [๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนคนแก ถูกชราครอบงํา นี้เปน 
 สมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๑ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูอาพาธ ถูกพยาธิครอบงํา นี้เปนสมัยที่ไมควร 
 บําเพ็ญเพียรขอที่ ๒ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยที่มีขาวแพง ขาวเสียหาย มีบิณฑบาตหาไดยาก 
 ไมสะดวกทีจ่ะยังอัตตภาพใหเปนไปไดดวยการแสวงหาบิณฑบาต นี้เปนสมัยที่ไม 
 ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๓ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยที่มีภัย มีความกําเริบในปาดง ชาวชนบทพากัน 
 ขึ้นยานพาหนะอพยพไป นี้เปนสมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๔ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยที่สงฆแตกกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อสงฆ 
 แตกกันแลว ยอมมีการดากันและกัน บริภาษกันและกัน มีการใสรายกันและกัน 
 มีการทอดทิ้งกนัและกัน คนผูไมเลื่อมใสในสงฆหมูนั้นยอมไมเลื่อมใส และคน 
 บางพวกที่เลื่อมใสยอมเปนอยางอื่นไป นี้เปนสมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๕ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยทีไ่มควรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ควรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนหนุมแนน มีผมดําสนทิ ประกอบดวย 
 ความเปนหนุม ต้ังอยูในปฐมวัย นี้เปนสมัยทีค่วรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๑ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวย 
 ไฟธาตุที่เผาอาหารใหยอยสม่ําเสมอ ไมเย็นนกั ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควร 
 แกการบําเพ็ญเพียร นี้เปนสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๒ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยที่ขาวถูก ขาวดี มีบิณฑบาตหาไดงาย สะดวกที ่
 จะยังอัตตภาพใหเปนไปดวยการแสวงหาบิณฑบาต นี้เปนสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียร 
 ขอที่ ๓ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยที่พวกมนุษยพรอมเพรียงกัน [สามัคคีกัน] ยินด ี
 ตอกัน  ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับนํ้า มองดูกันและกันดวยจักษุที ่
 ประกอบดวยความรัก นี้เปนสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๔ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยที่สงฆพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน 
 มีอุเทศรวมกัน ยอมอยูเปนผาสุก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆสมัครสมานกนั 



 ยอมไมมกีารดากันและกัน ไมบริภาษกันและกัน ไมมีการใสรายกันและกัน ไม 
 มีการทอดทิ้งกนัและกัน คนผูไมเลื่อมใสในสงฆหมูนั้น ยอมเล่ือมใส และคน 
 ที่เลื่อมใสแลว ยอมเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป นี้เปนสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๕ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ควรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                        ๕. มาตุปุตติกสูตร 
      [๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล มารดาและบุตร 
 สองคน คือ ภิกษุและภิกษุณี เขาจําพรรษา ในพระนครสาวัตถี คนทั้งสองน้ัน 
 เปนผูใครเห็นกันและกันเนืองๆ แมมารดาก็เปนผูใครเห็นบุตรเนืองๆ แมบุตร 
 ก็เปนผูใครเห็นมารดาเนืองๆ เพราะการเห็นกันเนืองๆ แหงคนทั้งสองน้ัน จึงมี 
 ความคลุกคลีกนั เมื่อมีความคลุกคลีกัน จึงมีการวิสาสะคุนเคยกัน เมื่อมีการ 
 วิสาสะกัน จึงมีชอง คนทั้งสองนั้นมีจิตไดชอง ไมบอกคืนสกิขา ไมทําใหแจง 
 ซ่ึงความทุรพล ไดเสพเมถุนธรรม คร้ังนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
 ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ มารดาและบุตรสองคน คือ ภิกษุและภิกษุณี 
 เขาจําพรรษาในพระนครสาวัตถีนี้ คนสองคนนั้นเปนผูใครเห็นกันและกันเนืองๆ 
 แมมารดาก็เปนผูใครเห็นบุตรเนืองๆ แมบุตรก็เปนผูใครเห็นมารดาเนืองๆ เพราะ 
 การเห็นกันเนืองๆ แหงคนทั้งสองน้ัน จึงมีความคลุกคลีกัน เมื่อมีความคลุกคลีกัน 
 จึงมีการวิสาสะกัน เมื่อมีการวิสาสะกัน จึงมชีอง คนทั้งสองนั้นมีจิตไดชอง ไม 
 บอกคืนสิกขา ไมทําใหแจงซ่ึงความทุรพล ไดเสพเมถุนธรรม พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษน้ันยอมสําคัญหรือหนอวา มารดายอมไมกําหนัดในบุตร 
 ก็หรือบุตรยอมไมกําหนัดในมารดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมพิจารณาเห็นรูปอื่น 
 แมรูปเดียว ซ่ึงเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เปนที่ต้ังแหงความใคร เปนที่ต้ังแหง 
 ความมัวเมา เปนที่ต้ังแหงความผูกพัน เปนที่ต้ังแหงความหมกมุน กระทาํอันตรายแก 
 การบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยี่ยม เหมือนรูปหญิงนี้เลย สัตว 
 ทั้งหลายกําหนัด ยินดี ใฝใจ หมกมุน พัวพัน ในรูปหญิง เปนผูอยูใตอํานาจรูปหญิง 
 ยอมเศราโศกตลอดกาลนาน ดกูรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมพิจารณาเห็นเสียงอื่น 
 แมเสียงเดียว ... กลิ่นอื่นแมกลิน่เดียว ... รสอื่นแมรสเดียว ... โผฏฐัพพะอื่นแม 
 อยางเดยีว ซ่ึงเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เปนที่ต้ังแหงความใคร เปนที่ต้ังแหง 
 ความมัวเมา เปนที่ต้ังแหงความผูกพัน เปนที่ต้ังแหงความหมกมุน กระทาํอันตราย 
 แกการบรรลุธรรม อันเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เหมือนโผฏฐัพพะ 
 แหงหญิงนี้เลย สัตวทั้งหลายกําหนัด ยินดี ใฝใจ หมกมุน พัวพัน ใน 



 โผฏฐัพพะแหงหญิง เปนผูอยูใตอํานาจโผฏฐัพพะแหงหญิง ยอมเศราโศกตลอด 
 กาลนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญิงเดินอยูก็ดี ยืนอยูกด็ี นั่งอยูก็ดี นอนอยูกด็ ี
 นอนหลับแลวก็ดี หัวเราะก็ดี พูดอยูก็ดี ขับรองอยูก็ดี รองไหอยูก็ดี บวมข้ึนก็ด ี
 ตายแลวก็ดี ยอมครอบงําจิตของบุรุษได ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกลาวสิ่งใดๆ 
 พึงกลาวโดยชอบวา บวงรวบรัดแหงมาร ก็พึงกลาวมาตุคามนั่นแหละวา เปน 
 บวงรวบรัดแหงมาร โดยชอบได ฯ 
      บุคคลพึงสนทนาดวยเพชฌฆาตก็ดี ดวยปศาจก็ดี พึงถูกตอง 
      อสรพิษที่กัดตายก็ดี ก็ไมรายแรงเหมือนสนทนาสองตอสอง 
      ดวยมาตุคามเลย พวกหญิงยอมผกูพันชายผูลุมหลงดวยการ 
      มองดู การหัวเราะ การนุงหมลับลอ และการพูดออนหวาน 
      มาตุคามน้ี มิใชผูกพันเพียงเทานี้ แมบวมขึ้น ตายไปแลว 
      ก็ยังผูกพันชายได กามคุณ ๕ นี้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
      และโผฏฐัพพะ อันเปนที่ร่ืนรมยใจ ยอมปรากฏในรูปหญิง 
      เหลาชนผูถูกหวงกามพัด ไมกําหนดรูกาม มุงคติในกาล 
      และภพนอย ภพใหญในสงสาร สวนชนเหลาใดกําหนดรูกาม 
      ไมมีภัยแตที่ไหนๆ เที่ยวไป ชนเหลานั้นบรรลุถึงความส้ิน 
      อาสวะ ยอมขามฝงสงสารในโลกได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                         ๖. อุปชฌายสูตร 
      [๕๖] คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปหาอุปชฌายของตนถึงที่อยู คร้ัน 
 แลว ไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ บัดน้ี กายของผมหนักขึ้น ทิศทั้งหลายยอม 
 ไมปรากฏแกผม ธรรมทั้งหลายยอมไมแจมแจงแกผม ถีนมทิธะยอมครอบงําจิต 
 ของผม ผมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย และผมมีความสงสัยในธรรมทั้งหลาย 
 คร้ังนั้น ภิกษุนั้นพาภิกษุสัทธิวิหาริกน้ันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 
 ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว กราบทูลวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ภิกษุนี้กลาวอยางนี้วา บัดน้ี กายของผมหนักขึ้น ทิศทั้งหลายยอมไม 
 ปรากฏแกผม ธรรมทั้งหลายยอมไมแจมแจงแกผม ถ่ินมิทธะยอมครอบงําจิต 
 ของผม ผมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย และผมมีความสงสัยในธรรมทั้งหลาย 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ การที่กายของเธอหนักขึน้ ทิศทั้งหลายยอมไม 
 ปรากฏแกเธอ ธรรมทั้งหลายยอมไมแจมแจงแกเธอ เธอไมยินดีประพฤติ 
 พรหมจรรย และเธอมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายนี้ ยอมมแีกภิกษุผูไมคุมครอง 
 ทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียรเปนเคร่ือง 
 ต่ืนอยู ไมเห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย ไมประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรม 



 ทั้งหลายทุกวัน ทุกคืน ดูกรภิกษุ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา 
 เราจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย เปนผูรูประมาณในโภชนะ ประกอบ 
 ความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู เห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย ประกอบการเจริญโพธิ- 
 *ปกขิยธรรมทัง้หลาย ทุกวัน ทุกคืน ดังนี้ ดูกรภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล 
 คร้ังนั้นแล ภิกษุนั้นอันพระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาทนี้แลว ลุกขึ้น 
 จากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวหลีกไป ภิกษุนั้นหลีกออก 
 จากหมูอยูผูเดยีว ไมประมาท มีความเพียร มีใจแนวแนอยู ไมนานเทาไร 
 ไดทําใหแจงซ่ึงที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กลุบุตรทั้งหลายออกบวชเปน 
 บรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา 
 ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความ 
 เปนอยางนี้มิไดมีอีก ก็แลภิกษุนั้นไดเปนพระอรหันต รูปหนึ่ง ในจํานวน 
 พระอรหันตทั้งหลาย คร้ังนั้น ภิกษุนั้น ไดบรรลุอรหัตแลว จึงเขาไปหาอุปชฌาย 
 ของตนถึงที่อยู แลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญ บัดน้ี กายผมไมหนักขึ้น ทิศ 
 ทั้งหลายยอมปรากฏแกผม ธรรมทั้งหลายยอมแจมแจงแกผม ถ่ินมิทธะยอมไม 
 ครอบงําจิตของผม ผมยินดีประพฤติพรหมจรรย และผมไมมีความสงสัยในธรรม 
 ทั้งหลาย คร้ังนั้น ภิกษุนั้น พาภิกษุผูสัทธิวิหาริกน้ันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
 ที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ภิกษุนี้กลาวอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ บัดน้ี กายของผมไม 
 หนักขึ้น ทิศทั้งหลายยอมปรากฏแกผม ธรรมทั้งหลายยอมแจมแจงแกผม ถ่ิน- 
 *มิทธะยอมไมครอบงําจิตของผม ผมยินดีประพฤติพรหมจรรย และผมไมมีความ 
 สงสัยในธรรมทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ การที่กายของเธอไม 
 หนักขึ้น ทิศทั้งหลายยอมปรากฏแกเธอ ธรรมทั้งหลายยอมแจมแจงแกเธอ ถ่ิน- 
 *มิทธะยอมไมครอบงําจิตของเธอ เธอยินดีประพฤติพรหมจรรย และเธอไมมี 
 ความสงสัยในธรรมทั้งหลายน้ี ยอมมีไดแกภิกษุผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย 
 รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู เห็นแจงกุศลธรรม 
 ทั้งหลาย ประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรมทั้งหลาย ทุกวัน ทุกคืน ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจัก 
 เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย เปนผูรูประมาณในโภชนะ ประกอบความ 
 เพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู เห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย ประกอบการเจริญโพธิปกขิย- 
 *ธรรมทั้งหลาย ทุกวัน ทุกคืน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                          ๗. ฐานสูตร 
      [๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ 



 หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการเปนไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ 
 หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพน 
 ความแกไปได ๑ เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได ๑ 
 เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ๑ เราจะตองพลัดพรากจาก 
 ของรักของชอบใจทั้งสิ้น ๑ เรามีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรม 
 เปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนทีพ่ึ่ง จักทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่ว 
 ก็ตาม เราจะเปนผูรับผลของกรรมนั้น ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ 
 หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพน 
 ความแกไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความเปนหนุมสาวมีอยูแกสัตว 
 ทั้งหลาย ซ่ึงเปนเหตุใหสัตวทั้งหลายประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เมื่อเขา 
 พิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ ยอมละความมัวเมาในความเปนหนุมสาวน้ันไดโดย 
 สิ้นเชิง หรือทําใหเบาบางลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน 
 นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามี 
 ความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ 
 หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวง 
 พนความเจ็บไขไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความไมมีโรคมีอยูแก 
 สัตวทั้งหลาย ซ่ึงเปนเหตุใหสัตวทั้งหลาย ประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ 
 เมื่อเขาพิจารณาฐานะน้ันอยูเนอืงๆ ยอมละความมัวเมาในความไมมีโรคน้ันไดโดย 
 สิ้นเชิง หรือทําใหเบาบางลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน 
 นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามี 
 ความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไปได ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ 
 หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพน 
 ความตายไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในชีวิตมีอยูแกสัตวทั้งหลาย ซ่ึง 
 เปนเหตุใหสัตวทั้งหลายประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เมือ่เขาพิจารณาฐานะ 
 นั้นอยูเนืองๆ ยอมละความมัวเมาในชีวิตนั้นไดโดยสิ้นเชิง หรือทําใหเบาบางลง 
 ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ 
 หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพน 
 ความตายไปได ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ 
 หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจะตองพลัดพรากจากของรักของ 



 ชอบใจทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ ความรักใครในของรักมีอยูแกสัตว 
 ทั้งหลาย ซ่ึงเปนเหตุใหสัตวทั้งหลายประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เมื่อเขา 
 พิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ ยอมละความพอใจ ความรักใครนั้นไดโดยส้ินเชิง 
 หรือทําใหเบาบางลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนีแ้ล 
 สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจะตอง 
 พลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ 
 หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหง 
 กรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนทีพ่ึ่ง จักทํากรรมใด 
 ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายทจุริต 
 วจีทุจริต มโนทุจริต มีอยูแกสัตวทั้งหลาย เมื่อเขาพิจารณาฐานะน้ันอยูเนอืงๆ 
 ยอมละทุจริตไดโดยส้ินเชิง หรือทําใหเบาบางลงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัย 
 อํานาจประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณา 
 เนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด 
 มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พ่ึง จักทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจัก 
 เปนผูรับผลของกรรมนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแต 
 ผูเดียวเทานั้นที่มีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได โดยท่ีแท สัตว 
 ทั้งปวงบรรดาท่ีมีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนมีความแกเปนธรรมดา 
 ไมลวงพนความแกไปได เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ มรรค 
 ยอมเกดิขึ้น อริยสาวกนั้นยอมเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น เมื่อเสพ 
 อบรม ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อริยสาวก 
 นั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดยีวเทานั้น ที่มีความเจ็บไขเปน 
 ธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได โดยท่ีแท สัตวทั้งปวงบรรดาที่มีการมา 
 การไป การจุติ การอุบัติ ลวนมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไข 
 ไปได เมื่ออริยสาวกน้ันพิจารณาฐานะนั้นอยูเนืองๆ มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวก 
 นั้นยอมเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึงมรรค 
 นั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนสุัยยอมสิ้นไป อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็น 
 ดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดียวเทาน้ันที่มีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตาย 
 ไปได โดยที่แท สัตวทั้งปวงบรรดาที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวน 
 มีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได เมื่ออริยสาวกน้ันพิจารณาฐานะ 
 นั้นอยูเนืองๆ มรรคยอมเกดิขึ้น อริยสาวกนัน้ ยอมเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึง 
 มรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได 



 อนุสัยยอมสิ้นไป อริยสาวกนัน้ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดยีว 
 เทานั้นที่จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น โดยที่แท สัตวทั้งปวง 
 บรรดาที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนจะตองพลัดพรากจากของรักของ 
 ชอบใจทั้งสิ้น เมื่ออริยสาวกนัน้พิจารณาฐานะน้ันอยูเนืองๆ มรรคยอมเกดิขึ้น 
 อริยสาวกนั้นยอมเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทําให 
 มากซ่ึงมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป อริยสาวกน้ันยอม 
 พิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดียวเทานัน้ที่มีกรรมเปนของตน เปนทายาท 
 แหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พ่ึง จักทํากรรมใด 
 ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น โดยที่แท สัตวทั้งปวงบรรดา 
 ที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนมีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหง 
 กรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนทีพ่ึ่ง จักทํากรรมใด 
 ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเปนผูรับผลของกรรมนัน้ เมื่ออริยสาวกน้ันพิจารณาฐานะ 
 นั้นอยูเนืองๆ มรรคยอมเกดิขึ้น อริยสาวกนัน้ยอมเสพ อบรม ทําใหมากซ่ึง 
 มรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิน้ไป ฯ 
      สัตวทั้งหลาย ยอมมีความแกเปนธรรมดา มีความเจ็บไข 
      เปนธรรมดา มีความตายเปนธรรมดา สัตวทั้งหลายยอม 
      เปนไปตามธรรมดา พวกปุถุชนยอมเกลียด ถาเราพึงเกลียด 
      ธรรมน้ัน ในพวกสัตวผูมีอยางนั้นเปนธรรมดา ขอนั้นไม 
      สมควรแกเราผูเปนอยูอยางนี้ เรานั้นเปนอยูอยางนี้ ทราบ 
      ธรรมที่หาอุปธิมิได เห็นการออกบวชโดยเปนธรรมเกษม 
      ครอบงําความมัวเมาทั้งปวงในความไมมีโรค ในความเปน 
      หนุมสาว และในชีวิต ความอุตสาหะไดมแีลว แกเราผู 
      เห็นเฉพาะซ่ึงนิพพาน บัดน้ี เราไมควรเพ่ือเสพกามทั้งหลาย 
      จักเปนผูประพฤติไมถอยหลัง ต้ังหนาประพฤติพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                        ๘. กุมารลิจฉวีสูตร 
      [๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กุฏาคารศาลา ปามหาวัน 
 ใกลเมืองเวสาลี คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตร 
 และจีวร เสด็จเขาไปสูเมืองเวสาลี เพ่ือบิณฑบาต คร้ันเสด็จกลับจากบิณฑบาต 
 แลว เวลาปจฉาภัต เสด็จเขาไปยังปามหาวัน ประทับน่ังพักผอนกลางวันทีโ่คน 
 ตนไมตนหนึ่ง ก็สมัยนั้น เจาลจิฉวีกุมารหลายคนถือธนูที่ขึน้สาย มีฝูงสุนขั 
 แวดลอม เดินเที่ยวไปในปามหาวัน ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับน่ังอยูทีโ่คน 
 ตนไมตนหนึ่ง แลวจึงวางธนูทีข่ึ้นสาย ปลอยฝูงสุนัขไป ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 



 แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว ตางนั่งนิ่งประนม 
 อัญชลีอยูใกลพระผูมีพระภาค ก็สมัยนั้น เจาลิจฉวีนามวามหานามะ เดินพักผอน 
 อยูในปามหาวัน ไดเห็นเจาลิจฉวีกุมารเหลานัน้ผูตางนั่งนิ่งประนมอัญชลีอยูใกล 
 พระผูมีพระภาค แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดเปลงอุทานวา เจาวัชชีจักเจริญๆ พระผูมี 
 พระภาคตรัสถามวา ดูกรมหานามะ ก็เพราะเหตุไร ทานจึงกลาวอยางนี้วา 
 เจาวัชชีจักเจริญๆ ฯ 
      ม. ขาแตพระองคผูเจริญ เจาลิจฉวีกุมารเหลานี้ เปนผูดุราย หยาบคาย 
 กระดาง ของขวัญตางๆ ที่สงไปในตระกูลทั้งหลาย คือ ออย พุทรา ขนม 
 ขนมตม หรือขนมแดกงา เจาลิจฉวีกุมารเหลานี้ยอมแยงชิงกนิ ยอมเตะหลัง 
 หญิงแหงตระกูลบาง เตะหลังกุมารีแหงตระกูลบาง แตบัดน้ี เจาลิจฉวีกุมาร 
 เหลานี้ตางนั่งนิ่งประนมอัญชลีอยูใกลพระผูมีพระภาค ฯ 
      พ. ดูกรมหานามะ ธรรม ๕ ประการมีอยูแกกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง เปน 
 ขัตติยราช ไดรับมูรธาภิเษกแลวก็ตาม ผูปกครองรัฐ ซ่ึงรับมรดกจากบิดาก็ตาม 
 เปนอัครเสนาบดีก็ตาม เปนผูปกครองหมูบานก็ตาม หัวหนาพวกก็ตาม ผูเปน 
 ใหญเฉพาะตระกูลก็ตาม กุลบุตรนั้นพึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเสื่อม 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
      ดูกรมหานามะ กุลบุตรในโลกน้ี ยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
 มารดาบิดา ดวยโภคทรัพยที่ไดมาดวยความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลัง 
 แขนของตน ไดมาโดยอาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม มารดาบิดา 
 ผูไดรับการสักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลว ยอมอนเุคราะหกุลบุตรนั้นดวย 
 น้ําใจอันงามวา ขอจงมีชีวิตยนืนาน มีอายุยนืนาน กุลบุตรผูอันมารดาบิดาอนุเคราะห 
 แลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเสื่อม ฯ 
      อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บุตร ภรรยา 
 ทาส กรรมกร และคนใช ดวยโภคทรัพยที่ไดมาดวยความหมั่น ความขยัน 
 สะสมขึ้นดวยกําลังแขนของตน ไดมาโดยอาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดย 
 ชอบธรรม บุตร ภริยา ทาส กรรมกร และคนใช ผูไดรับสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชาแลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้น ดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชีวติ 
 ยืนนาน มีอายยุืนนาน กุลบุตรผูอันบุตร ภริยา ทาส กรรมกร และคนใช 
 อนุเคราะหแลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเสื่อม ฯ 
      อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เพ่ือนชาวนา 
 และคนที่รวมงาน ดวยโภคทรัพยที่หามาไดดวยความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้น 
 ดวยกําลังแขนของตน ไดมาโดยอาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม 



 เพ่ือนชาวนา และคนที่รวมงานผูไดรับสักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลว ยอม 
 อนุเคราะหกุลบุตรนั้นดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชีวิตยืนนาน มีอายุยืนนาน 
 กุลบุตรผูอันเพ่ือนชาวนา และคนที่รวมงานอนุเคราะหแลว พึงหวังไดรับความ 
 เจริญสวนเดียว ไมมีเสื่อม ฯ 
       อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เทวดาผูรับ 
 พลีกรรม ดวยโภคทรัพยที่หามาไดดวยความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลัง 
 แขนของตน ไดมาโดยอาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม เทวดาผูรับ 
 พลีกรรม ไดรับสักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลว ยอมอนเุคราะหกุลบุตรนั้น 
 ดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชวีิตยืนนาน มีอายุยืนนาน กุลบุตรผูอันเทวดาอนุเคราะห 
 แลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเสื่อม ฯ 
       อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา สมณพราหมณ 
 ดวยโภคทรัพยที่หาไดดวยความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขนของตน 
 ไดมาโดยอาบเหง่ือตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม สมณพราหมณผูไดรับ 
 สักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลว ยอมอนเุคราะหกุลบุตรนั้นดวยน้ําใจอันงามวา 
 ขอจงมีชีวิตยนืนาน มีอายุยนืนาน กุลบุตรอันสมณพราหมณอนุเคราะหแลว พึง 
 หวังไดรับความเจริญสวนเดยีว ไมมีเสื่อม ดกูรมหานามะ ธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ยอมมีอยูแกกุลบุตรคนใดคนหน่ึง เปนขัตติยราช ผูไดรับมูรธาภิเษกก็ตาม ผูปกครอง 
 รัฐซ่ึงไดรับมรดกจากบิดาก็ตาม เปนอัครเสนาบดีก็ตาม ผูปกครองหมูบานก็ตาม 
 หัวหนาพวกก็ตาม ผูเปนใหญเฉพาะตระกูลกต็าม พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว 
 ไมมีเสื่อม ฯ 
      กุลบุตรผูโอบออมอารี มีศีล ยอมทําการงานแทนมารดาบิดา 
      บําเพ็ญประโยชนแกบุตร ภริยา แกชนภายในครอบครัว 
      แกผูอาศัยเลี้ยงชีพ แกชนทั้งสองประเภท กุลบุตรผูเปน 
      บัณฑิต เมื่ออยูครองเรือนโดยธรรม  ยอมยังความยินดีให 
      เกิดขึ้นแกญาติทั้งที่ลวงลับไปทั้งที่มีชีวิตอยูในปจจุบันแก 
      สมณพราหมณ เทวดา กุลบุตรนั้นคร้ันบําเพ็ญกัลยาณธรรม 
      แลว เปนผูควรบูชา ควรสรรเสริญ บัณฑิตทั้งหลายยอม 
      สรรเสริญเขาในโลกนี้ เขาละโลกน้ีไปแลว ยอมบันเทิงใจ 
      ในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                        ๙. ทุลลภสูตรที่ ๑ 
      [๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อแก ผูประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการ หาไดยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวช 



 เมื่อแก เปนคนละเอยีดหาไดยาก เปนผูมีมรรยาทสมบูรณหาไดยาก เปนพหูสูตร 
 หาไดยาก เปนธรรมกถึกหาไดยาก เปนวินยัธรหาไดยาก ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุบวชเมื่อแก ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล หาไดยาก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                        ๑๐. ทุลลภสูตรที่ ๒ 
      [๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อแก ผูประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการ หาไดยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวช 
 เมื่อแก เปนผูวางาย หาไดยาก เปนผูคงแกเรียน หาไดยาก เปนผูรับโอวาทดวย 
 ความเคารพ หาไดยาก เปนธรรมกถึก หาไดยาก เปนวินัยธร หาไดยาก ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อแก ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล หาไดยาก ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        จบนิวรณวรรคที่ ๑ 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. อาวรณสูตร ๒. ราสิสูตร ๓. อังคสูตร ๔. สมยสูตร 
 ๕. มาตุปุตติกสูตร ๖. อุปชฌายสูตร ๗. ฐานสูตร ๘. กุมารลิจฉวิสูตร 
 ๙. ทุลลภสูตรที่ ๑ ๑๐. ทุลลภสูตรที่ ๒ ฯ 
                         ----------- 
                         สัญญาวรรคที่ ๒ 
                        ๑. สัญญาสูตรที่ ๑ 
      [๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว 
 ทําใหมากแลว ยอมมผีลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สดุ 
 สัญญา ๕ ประการเปนไฉน คอื อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา มรณสัญญา 
 อาหาเรปฏิกูลสัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๕ 
 ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมผีลมาก มีอานิสงสมาก 
 หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนทีสุ่ด ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                        ๒. สัญญาสูตรที่ ๒ 
      [๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว 
 ทําใหมากแลว ยอมมผีลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สดุ 
 สัญญา ๕ ประการเปนไฉน คอื อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา มรณสัญญา 
 อาหาเรปฏิกูลสัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๕ 
 ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมผีลมาก มีอานิสงสมาก 
 หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนทีสุ่ด ฯ 



                           จบสูตรที่ ๒ 
                         ๓. วัฑฒิสูตรที่ ๑ 
      [๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ 
 ประการ ชื่อวายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยางประเสริฐ ชื่อวาเปนผูยึดถือ 
 สาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแหงกาย ธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ยอมเจริญดวยศรัทธา ยอมเจริญดวยศีล ยอมเจริญดวยสุตะ ยอมเจริญดวย 
 จาคะ ยอมเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูเจริญดวยธรรมเปน 
 เหตุเจริญ ๕ ประการนี้แล ชื่อวายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยางประเสริฐ 
 ชื่อวาเปนผูยึดถือสาระ และยดึถือสิ่งประเสริฐแหงกาย ฯ 
      อริยสาวกผูใด ยอมเจริญดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ 
      และปญญา ทั้งสองฝาย อริยสาวกผูเชนนัน้ เปนสัปบุรุษ 
      มีปรีชาเห็นประจักษ ชื่อวายอมยดึถือสาระแหงตนในโลกน้ี 
      ไวไดทีเดยีว ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                         ๔. วัฑฒิสูตรที่ ๒ 
      [๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวิกาผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ 
 ประการ ชื่อวายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยางประเสริฐ ชื่อวาเปนผูยึดถือ 
 สาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแหงกาย ธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ยอมเจริญดวยศรัทธา ยอมเจริญดวยศีล ยอมเจริญดวยสุตะ ยอมเจริญ 
 ดวยจาคะ ยอมเจริญดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวิกาผูเจริญดวยธรรม 
 เปนเหตุเจริญ ๕ ประการนี้แล ชื่อวายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยางประ 
 เสริฐ ชื่อวาเปนผูยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแหงกาย ฯ 
      อริยสาวิกาผูใด ยอมเจริญดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ 
      และปญญา ทั้งสองฝาย อริยสาวิกาผูเชนนัน้ เปนผูมีศีล 
      เปนอุบาสิกา ชื่อวายอมยึดถือสาระแหงตนในโลกนี้ไวได 
      ทีเดียว ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                         ๕. สากัจฉสูตร 
      [๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน 
 ผูควรสนทนาของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดกูร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง และ 
 เปนผูพยากรณปญหาที่มาในกถาปรารภสีลสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวย 
 สมาธิดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่มาในกถาปรารภสมาธิสัมปทาได ๑ 



 ยอมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่มาในกถา 
 ปรารภปญญาสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง และเปนผู 
 พยากรณปญหาที่มาในกถาปรารภวิมุตติสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติ- 
 *ญาณทัสสนะดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่มาในกถาปรารภวิมุตติญาณ- 
 *ทัสสนสัมปทาได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ 
 แล ยอมเปนผูควรสนทนาของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                          ๖. สาชีวสูตร 
      [๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน 
 ผูควรดํารงชีพรวมกันของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง 
 และเปนผูพยากรณปญหาที่ต้ังขึ้นในกถาปรารภสีลสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึง 
 พรอมดวยสมาธิดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่ต้ังขึ้นในกถาปรารภสมาธิ- 
 *สัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และเปนผูพยากรณ 
 ปญหาที่ต้ังขึ้นในกถาปรารภปญญาสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวย 
 ตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่ต้ังขึ้นในกถาปรารภวิมุตติสัมปทาได ๑ ยอม 
 เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่ต้ังขึ้น 
 ในกถาปรารภวิมุตติญาณทัสสนสัมปทาได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูควรดํารงชีพรวมกันของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                       ๗. อิทธิปาทสูตรที่ ๑ 
      [๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ยอมเจริญ 
 ยอมทําใหมากซ่ึงธรรม ๕ ประการ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปน้ัน พึงหวังไดผล ๒ ประ- 
 *การอยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลหรือเมื่อมีอุปาทานขันธเหลืออยู เปนพระ 
 อนาคามี ในปจจุบันนี้เทียว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 ยอมเจริญอิทธบิาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธแิละปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญอิทธ-ิ 
 *บาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบ 
 ดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิมังสาสมาธ ิ
 และปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญวิริยะอยางยิ่งเปนที่ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ 
 หรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ยอมเจริญ ยอมทําใหมาก ซ่ึงธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ภิกษุหรือภิกษุณีรูปน้ัน พึงหวังไดผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผล 
 หรือเมื่อมีอุปาทานขันธเหลืออยู เปนพระอนาคามี ในปจจุบันนี้เทียว ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 



                       ๘. อิทธิปาทสูตรที่ ๒ 
      [๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่กอนแตตรัสรู เราเปนพระโพธิสัตว ยัง 
 ไมไดตรัสรู ไดเจริญ ทําใหมากซ่ึงธรรม ๕ ประการ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ เราไดเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ๑ ไดเจริญ 
 อิทธิบาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร ๑ ไดเจริญอิทธิบาทที่ประกอบ 
 ดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ ไดเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิมังสาสมาธ ิ
 และปธานสังขาร ๑ ไดเจริญวิริยะอยางยิ่งเปนที่ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะได 
 เจริญ ทําใหมากซ่ึงธรรมมีวิริยะอยางยิ่งเปนที่ ๕ นี้ เราไดโนมนอมจิตไปเพ่ือทํา 
 ใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซ่ึงธรรมที่จะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งใดๆ เมื่อเหตุ 
 มีอยู เราถึงความเปนผูควรเปนพยานไดในธรรมนั้นๆ โดยแนนอน ถาเราหวัง 
 ก็พึงแสดงฤทธิไ์ดหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทาง 
 กายไปตลอดพรหมโลกก็ได เมื่อเหตุมีอยู เราถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรม 
 นั้นๆ ไดโดยแนนอน ฯลฯ ถาเราหวัง ก็พึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ 
 อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุน 
 เขาถึงอยู เมื่อเหตุมีอยู เราถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ไดโดย 
 แนนอน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                         ๙. นิพพิทาสูตร 
      [๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว 
 ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือดับสนิท 
 เพ่ือเขาไปสงบ เพ่ือรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู และเพ่ือนิพพานโดยสวนเดียว ธรรม ๕ 
 ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ 
 มีความสําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ มีความสําคัญวาไมนายินดีในโลกท้ัง 
 ปวง ๑ พิจารณาเห็นวาไมเทีย่งในสังขารทั้งปวง ๑ ยอมเขาไปตั้งมรณสัญญาไวใน 
 ภายใน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําให 
 มากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือดับสนิท เพ่ือ 
 เขาไปสงบ เพ่ือรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพ่ือนิพพาน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                        ๑๐. อาสวักขยสูตร 
      [๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทํา 
 ใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ มีความสําคัญวา 
 เปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ มีความสําคัญวาไมนายินดีในโลกท้ังปวง ๑ พิจารณา 



 เห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง ๑ เขาไปต้ังมรณสัญญาไวในภายใน ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        จบสัญญาวรรคที่ ๒ 
                        ------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. สัญญาสูตรที่ ๑ ๒. สัญญาสูตรที่ ๒ ๓. วัฑฒิสูตรที่ ๑ 
 ๔. วัฑฒิสูตรที่ ๒ ๕. สากัจฉสูตร ๖. สาชีวสูตร ๗. อิทธิปาทสูตรที่ ๑ 
 ๘. อิทธิปาทสูตรที่ ๒ ๙. นิพพิทาสูตร ๑๐. อาสวักขยสูตร ฯ 
                        ------------- 
                         โยธาชีววรรคที่ ๓ 
                       ๑. เจโตวิมุติสูตรที่ ๑ 
      [๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทํา 
 ใหมากแลว ยอมมีเจโตวิมุติเปนผล และมเีจโตวิมุติเปนผลานิสงส ยอมม ี
 ปญญาวิมุติเปนผล และมีปญญาวิมุติเปนผลานิสงส ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมเปนผูพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ ยอมมีความ 
 สําคัญวาเปนของปฏิกูล ในอาหาร ๑ ยอมมีความสําคัญวาไมนายินดีในโลก 
 ทั้งปวง ๑ ยอมพิจารณาเห็นวาไมเทีย่งในสังขารทั้งปวง ๑ ยอมเขาไปต้ังมรณ- 
 *สัญญาไวในภายใน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคล 
 เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีเจโตวิมุติเปนผล และมเีจโตวิมุติเปนผลานิสงส 
 ยอมมีปญญาวิมุติเปนผล และมีปญญาวิมุติเปนผลานิสงส เมือ่ใด ภิกษุเปนผู 
 มีเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ เมื่อนั้น ภิกษุนี้เรียกวาเปนผูถอนล่ิมสลักขึ้นได 
 ดังนี้บาง วาเปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมได ดังนีบ้าง วาเปนผูถอนเสาระเนียดขึ้น 
 ได ดังนี้บาง วาเปนผูถอดกลอนออกได ดังนีบ้าง วาเปนผูไกลจากขาศึก 
 ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะ ดังนี้บาง ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูถอนล่ิมสลักขึ้นไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูละอวิชชาเสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทํา 
 ไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ดกูรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปน 
 ผูถอนลิ่มสลักขึ้นไดอยางนี้แล ภิกษุเปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมไดอยางไร คือ ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี้ เปนผูละชาติสงสารที่เปนเหตุนําใหเกิดในภพใหมตอไปได ถอน 
 รากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทาํไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอ 
 ไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมไดอยางนี้แล ภิกษุชื่อวา 



 เปนผูถอนเสาระเนียดขึ้นไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละตัณหา 
 เสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมให 
 เกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผูถอนเสาระเนียดขึ้นไดอยางนี้แล 
 ภิกษุชื่อวาเปนผูถอนกลอนออกไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการเสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอด 
 ดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผูถอดกลอน 
 ออกไดอยางนีแ้ล ภิกษุชื่อวาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได 
 ไมประกอบดวยวัฏฏะอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูละอัสมิมานะเสีย 
 ได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึน้ 
 อีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระ 
 ลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะใดๆ อยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                       ๒. เจโตวิมุติสูตรที่ ๒ 
      [๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว ทํา 
 ใหมากแลว ยอมมีเจโตวิมุติเปนผล และมเีจโตวิมุติเปนผลานิสงส ยอมม ี
 ปญญาวิมุติเปนผล และมีปญญาวิมุติเปนผลานิสงส ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ความสําคัญวาไมเที่ยง ๑ ความสําคัญวาเปนทุกขในสิ่งไมเที่ยง ๑ ความสําคัญ 
 วาเปนอนัตตาในสิ่งที่เปนทุกข ๑ ความสําคัญในการละ ๑ ความสําคัญในความ 
 คลายกําหนัด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว 
 ทําใหมากแลว ยอมมเีจโตวิมุติเปนผล และมีเจโตวิมุติเปนผลานิสงส ยอม 
 มีปญญาวิมุติเปนผล และมีปญญาวิมุติเปนผลานิสงส เมื่อใด ภิกษุเปนผูมี 
 เจโตวิมุติและปญญาวิมุติ เมื่อนั้น ภิกษุนี้เรียกวาเปนผูถอนลิ่มสลักขึ้นได ดังนี้ 
 บาง วาเปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมได ดังนี้บาง วาเปนผูถอนเสาระเนียดขึ้นได 
 ดังนี้บาง วาเปนผูถอดกลอนออกได ดังนี้บาง วาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลง 
 ได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะ ดังนี้บาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุชื่อวาเปนผูถอนลิ่มสลักขึน้ไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูละอวิชชา 
 เสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด 
 ขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผูถอนลิ่มสลักขึ้นไดอยางนี้แล ภิกษุชื่อวา 
 เปนผูร้ือเคร่ืองแวดลอมไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละชาติสงสาร 
 ที่เปนเหตุนําใหเกิดในภพใหมตอไปได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาล 
 ยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผู 
 ร้ือเคร่ืองแวดลอมไดอยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูถอนเสาระเนียดขึ้นไดอยางไร 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูละตัณหาเสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปน 



 เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวา 
 เปนผูถอนเสาระเนียดขึ้นไดอยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูถอดกลอนออกไดอยางไร 
 คือภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูละโอรัมภาคิยสงัโยชน ๕ เสียได ถอนรากขึ้น 
 แลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปน 
 ธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผูถอดกลอนออกไดอยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูไกลจาก 
 ขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะอยางไร คือ ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี้ เปนผูละอัสมิมานะได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาล 
 ยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผูไกล 
 จากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวฏัฏะอยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                      ๓. ธรรมวิหาริกสูตรที่ ๑ 
      [๗๓] คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 
 ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวาผูอยูในธรรมๆ ดังนี้ ภิกษุชื่อวาเปนผูอยูในธรรม 
 ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเรียนธรรม 
 คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม 
 เวทัลละ เธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไป ละการหลีกออกเรนอยู ไมประกอบ 
 ความสงบใจในภายใน เพราะการเรียนธรรมนั้น ภิกษุนี้เรียกวาเปนผูมากดวย 
 การเรียน ไมชือ่วาเปนผูอยูในธรรม ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรมตามที่ไดสดับมาแลว ตามที่ไดเรียน 
 มาแลว แกผูอืน่โดยพิสดาร เธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไป ละการหลีกออก 
 เรนอยู ไมประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการแสดงธรรมนั้น ภิกษุนี้เรียก 
 วาเปนผูมากดวยการแสดงธรรม ไมชื่อวาเปนผูอยูในธรรม ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมกระทําการสาธยายธรรมตามที่ไดสดับมาแลว 
 ตามที่ไดเรียนมาแลว โดยพิสดาร เธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไป ละการหลีก 
 ออกเรนอยู ไมประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการสาธยายธรรมนั้น ภิกษุ 
 นี้เรียกวา เปนผูมากดวยการสาธยาย ไมชื่อวาเปนผูอยูในธรรม ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมตรึกตาม ตรองตาม เพงตามดวยใจ ซ่ึงธรรม 
 ตามที่ไดสดับมาแลว ตามที่ไดเรียนมาแลว เธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไป 
 ละการหลีกออกเรนอยู ไมประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการตรึกตาม 
 ธรรมน้ัน ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูมากดวยการตรึกธรรม ไมชื่อวาเปนผูอยูในธรรม 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 



 อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ เธอยอมไมปลอยใหวันคืนลวง 
 ไป ไมละการหลีกออกเรนอยู ประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการ 
 เลาเรียนธรรมนั้น ภิกษุชื่อวาเปนผูอยูในธรรมอยางนี้แล ดกูรภิกษุ เราแสดงภิกษุ 
 ผูมากดวยการเลาเรียนธรรม แสดงภิกษุผูมากดวยการแสดงธรรม แสดงภิกษุผู 
 มากดวยการสาธยายธรรม แสดงภิกษุผูมากดวยการตรึกธรรม แสดงภิกษุผูอยูใน 
 ธรรม ดวยประการฉะนี้ ดกูรภิกษุ กิจใดอันศาสดาผูหวังประโยชนเกื้อกูล 
 อนุเคราะห อาศัยความเอ็นดู พึงกระทําแกสาวกทั้งหลาย กิจน้ันเราไดทําแกเธอ 
 ทั้งหลายแลว ดูกรภิกษุ นั่นโคนตนไม นั่นเรือนวาง เธอจงเพงฌาน อยา 
 ประมาท อยาเปนผูมีความเดอืดรอนในภายหลัง นี้เปนอนุสาสนีของเราเพื่อเธอ 
 ทั้งหลาย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                      ๔. ธรรมวิหาริกสูตรที่ ๒ 
      [๗๔] คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 
 ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวาผูอยูในธรรมๆ ดังนี้ ภิกษุชื่อวาเปนผูอยูในธรรม 
 ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเรียนธรรม 
 คือ สุตตะ ... เวทัลละ เธอยอมไมทราบเน้ือความของธรรมนัน้ที่ยิ่งขึ้นไปดวย 
 ปญญา ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูมากดวยการเรียน ไมชื่อวาเปนผูอยูในธรรม ฯลฯ 
      ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ เธอ 
 ยอมทราบชัดเน้ือความของธรรมนั้นที่ยิ่งขึ้นไปดวยปญญา ภิกษุชื่อวาเปนผูอยูใน 
 ธรรมอยางนี้แล ดูกรภิกษุ ฯลฯ นี้เปนอนุสาสนีของเราเพ่ือเธอทั้งหลาย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                       ๕. โยธาชีวสูตรที่ ๑ 
      [๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพ ๕ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก 
 ๕ จําพวกเปนไฉน คือ นักรบอาชีพบางพวกในโลกน้ีเห็นฝุนฟุงขึ้นเทานั้นยอมหยุด 
 นิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได นักรบอาชีพบางพวกแมเชนนี้ก็มอียู 
 นี้เปนนักรบอาชีพพวกท่ี ๑ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางพวกในโลกน้ี แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทน 
 ได แตพอเห็นยอดธงขาศึกเขาเทานั้นยอมหยุดน่ิง สะทกสะทาน ไมสามารถเขา 
 รบได นักรบอาชีพบางพวกแมเชนนี้ก็มอียู นี้เปนนักรบอาชีพพวกท่ี ๒ มีปรากฏ 
 อยูในโลก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางพวกในโลกน้ี แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทน 



 ได แมเห็นยอดธงของขาศึกกอ็ดทนได แตพอไดยินเสียงกกึกองของขาศึกเขา 
 เทานั้นยอมหยดุน่ิง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได นักรบอาชีพบางพวกแม 
 เชนนี้ก็มีอยู นี้เปนนักรบอาชีพพวกท่ี ๓ มีปรากฎอยูในโลก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางพวกในโลกน้ี แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อด 
 ทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกกึกองของขาศึกก็ 
 อดทนได แตวายอมขลาดสะดุงตอการสัมปหารของขาศึก นักรบอาชีพบางพวกแม 
 เชนนี้ก็มีอยู นี้เปนนักรบอาชีพพวกท่ี ๔ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางพวกในโลกน้ี แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็ 
 อดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึกก็ 
 อดทนได อดทนตอการสัมปหารของขาศึกได เขาชนะสงครามแลว เปนผูพิชติ 
 สงคราม ยึดครองคายสงครามนั้นไวได นักรบอาชีพบางพวกแมเชนนี้ก็มอียู นี้ 
 เปนนักรบอาชีพพวกท่ี ๕ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพ ๕ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ดกูร 
 ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชพี ๕ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในพวก 
 ภิกษุ ฉันนั้นเหมือนกัน ๕ จําพวกเปนไฉน คอื 
      ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เห็นฝุนฟุงขึ้นเทานั้นยอมหยุดน่ิง สะทกสะทาน 
 ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอก 
 คืนสิกขาเวียนมาเพ่ือหินเพศ อะไรเปนฝุนฟุงขึ้นของเธอ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 ยอมไดฟงวา ในบานหรือในนิคมโนน มีหญิงหรือกุมารีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส 
 ประกอบดวยผวิพรรณงามอยางยิ่ง เธอไดฟงดังนั้นแลวยอมหยุดน่ิง สะทกสะทาน 
 ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา 
 บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือหินเพศ นี้ชื่อวาฝุนฟุงขึ้นของเธอ นักรบอาชีพน้ันเห็น 
 ฝุนฟุงขึ้นเทาน้ันยอมหยุดน่ิง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได แมฉันใด 
 เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มอียู นี้บุคคลผูเปรียบดวย 
 นักรบอาชีพจําพวกท่ี ๑ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แตวาเธอเห็นยอดธง 
 ของขาศึกเขาเทานั้น ยอมหยดุน่ิง สะทกสะทาน ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรย 
 ไปได ทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือหินเพศ 
 อะไรชื่อวาเปนยอดธงของขาศึกของเธอ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมไดฟงวา 
 ในบานหรือนิคมชื่อโนน มีหญิงหรือกุมารีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบ 
 ดวยผิวพรรณงามอยางยิ่ง แตวาเธอยอมไดเห็นดวยตนเอง ซ่ึงหญิงหรือกุมารีรูปงาม 
 นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณงามอยางยิ่ง เธอเห็นแลวยอมหยุดน่ิง 
 สะทกสะทาน ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซ่ึงความเปนผู 



 ทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือหินเพศ นี้ชื่อวายอดธงของขาศึกของ 
 เธอ นักรบอาชีพน้ันเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แตพอเห็นยอดธงของขาศึกเขา 
 เทานั้นยอมหยดุน่ิง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได แมฉันใด เรากลาว 
 บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนีก้็มีอยู นี้คือบุคคลผูเปรียบดวย 
 นักรบอาชีพจําพวกท่ี ๒ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธงของ 
 ขาศึกก็อดทนได แตพอเธอไดยินเสียงกึกกองของขาศึกเขาเทานั้นยอมหยดุน่ิง 
 สะทกสะทาน ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซ่ึงความเปนผู 
 ทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือหินเพศ อะไรชื่อวาเปนเสียงกึกกอง 
 ของขาศึกของเธอ คือ มาตุคามเขาไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูอยูในปา โคนไม 
 หรือเรือนวางเปลา แลวยอมยิม้แยม ปราศรัย กระซิกกระซ้ี เยยหยัน เธอถูก 
 มาตุคามยิ้มแยม ปราศรัย กระซิกกระซ้ี เยยหยันอยู ยอมหยดุน่ิง สะทก- 
 *สะทาน ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทรุพลใน 
 สิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือหินเพศ นี้ชื่อวาเสียงกกึกองของขาศึกของเธอ 
 นักรบอาชีพน้ันแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนได 
 แตพอไดยินเสียงกึกกองของขาศึกเขาเทานั้นยอมหยุดน่ิง สะทกสะทาน ไม 
 สามารถเขารบได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแม 
 เชนนี้ก็มีอยู นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๓ มีปรากฏอยูในพวก 
 ภิกษุ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธงของ 
 ขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได แตวายอมขลาดตอ 
 การสัมปหารของขาศึก อะไรชื่อวาเปนการสมัปหารของขาศึกของเธอ คือ มาตุคาม 
 เขาไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูอยูในปา โคนไม หรือเรือนวางเปลา แลวยอม 
 นั่งทับ นอนทับ ขมขืน เธอถูกมาตุคามน่ังทบั นอนทับ ขมขืนอยู ไมบอกคืน 
 สิกขา ไมทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพล ยอมเสพเมถุนธรรม นี้ชื่อวาการ 
 สัมปหารของขาศึกของเธอ นักรบอาชีพน้ันแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็น 
 ยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกกึกองของขาศึกก็อดทนได แตวา 
 ยอมขลาดตอการสัมปหารของขาศึก แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนัน้ 
 บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มอียู นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๔ มี 
 ปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธงของ 
 ขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได อดทนการสัมปหาร 
 ของขาศึกได เขาชนะสงครามแลว เปนผูพิชติสงคราม ยึดครองคายสงครามนั้น 



 ไวได อะไรชื่อวาชัยชนะในสงครามของเธอ คือ มาตุคามเขาไปหาภิกษุในธรรม- 
 *วินัยนี้ ผูอยูในปา โคนไม หรือเรือนวางเปลา แลวยอมนั่งทบั นอนทับ 
 ขมขืน เธอถูกมาตุคามน่ังทับ นอนทับ ขมขืนอยู ไมพัวพัน ปลดเปลื้อง 
 หลีกออกได แลวหลีกไปตามความประสงค เธอยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ 
 ปา โคนไม ภูเขา ซอกถํ้า ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง เธออยูในปา 
 โคนไม หรือเรือนวางเปลา ยอมนั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา 
 เธอยอมละอภิชฌาในโลกเสีย มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู ชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก 
 อภิชฌา เธอยอมละความประทุษราย คือ พยาบาท มีจิตไมพยาบาทอยู เปน 
 ผูมีความเกือ้กลูอนุเคราะหสัตวทั้งปวง ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทษุราย คือ 
 พยาบาท เธอยอมละถ่ินมิทธะ ปราศจากถ่ินมิทธะอยู เปนผูมอีาโลกสัญญา ม ี
 สติสัมปชัญญะ ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถ่ินมิทธะ เธอยอมละอุทธัจจะกุกกจุจะ 
 มีจิตไมฟุงซานอยู เปนผูมีจติสงบ ณ ภายใน ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธจัจะ- 
 *กุกกุจจะ เธอยอมละวิจิกิจฉา เปนผูขามพนวิจิกิจฉาอยู หมดความสงสัยในธรรม 
 ทั้งหลาย ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา เธอละนิวรณ ๕ ประการ อันเปน 
 เคร่ืองเศราหมองแหงใจ ทําปญญาใหทุรพลไดแลว สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุ 
 จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสขุ เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส 
 กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ 
 ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว 
 แลวอยางนี้ เธอยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ เธอยอมรูชัดตามความ 
 เปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้ 
 อาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นีข้อปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ 
 เมื่อเธอรูเห็นอยูอยางนี้ จิตของเธอยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจาก 
 ภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพน 
 แลว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมีอีก นี้ชื่อวาชยัชนะในสงครามของเธอ นักรบ 
 อาชีพนั้น แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนได แม 
 ไดยินเสยีงกึกกองของขาศึกก็อดทนได อดทนตอการสัมปหารของขาศึกได เขา 
 ชนะสงครามแลว เปนผูพิชิตสงครามแลว ยึดครองคายสงครามนั้นไวได แม 
 ฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนีก้็มีอยู นี้คือบุคคล 
 ผูเปรียบดวยนกัรบอาชีพจําพวกที่ ๕ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชพี ๕ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                       ๖. โยธาชีวสูตรที่ ๒ 



      [๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพ ๕ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก 
 ๕ จําพวกเปนไฉน คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกน้ี ถือดาบและโลห ผูกสอด 
 ธนูและแลง แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้น 
 พวกขาศึกยอมฆาเขาตายทําลายเขาได นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้ก็มอียูในโลกน้ี 
 นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๑ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางคนในโลกน้ี ถือดาบและโลห ผูกสอด 
 ธนูและแลง แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้น 
 พวกขาศึกยอมทํารายเขาใหบาดเจ็บ พวกของเขายอมนําเขาออกมาสงไปถึงหมู 
 ญาติ เขากําลังถูกนําไปยังไมถึงหมูญาติ ทํากาละเสียในระหวางทาง นักรบอาชีพ 
 บางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในโลกนี้ นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๒ มีปรากฏอยู 
 ในโลก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางคนในโลกน้ี ถือดาบและโลห ผูกสอด 
 ธนูและแลง แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้น 
 พวกขาศึกยอมทํารายเขาใหบาดเจ็บ พวกของเขายอมนําเขาออกมาสงไปถึงหมู 
 ญาติ หมูญาติยอมพยาบาลรักษาเขา เขาอันหมูญาติพยาบาลรักษาอยู ไดทํากาละ 
 ดวยอาพาธน้ัน นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้กม็ีอยูในโลกน้ี นี้เปนนักรบอาชีพ 
 จําพวกที่ ๓ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางคนในโลกน้ี ถือดาบและโลห ผูกสอด 
 ธนูและแลง แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้น 
 พวกขาศึกยอมทํารายเขาใหบาดเจ็บ พวกของเขายอมนําเขาออกมาสงไปถึงหมู 
 ญาติ หมูญาติยอมพยาบาลรักษาเขา เขาอันหมูญาติพยาบาลรักษาอยู ก็ไดหาย 
 จากอาพาธน้ัน นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้กม็ีอยูในโลกน้ี นี้เปนนักรบอาชีพ 
 จําพวกที่ ๔ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางคนในโลกน้ี ถือดาบและโลห ผูกสอด 
 ธนูและแลง แลวเขาสนามรบ เขายอมชนะสงครามแลว เปนผูพิชิตสงคราม 
 ยึดครองคายสงครามไวได นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้ก็มอียูในโลกนี้ นีเ้ปน 
 นักรบอาชีพจําพวกท่ี ๕ มีปรากฏอยูในโลก ดกูรภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพ ๕ 
 จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
      บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ๕ จําพวกเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยบานหรือ 
 นิคมบางแหงอยู คร้ันเวลาเชา เธอนุงสบงถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบาน 
 หรือนิคมนั้นเพ่ือบิณฑบาต ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต มีสติไม 
 ต้ังมั่น ไมสํารวมอินทรีย เธอไดเห็นมาตุคามนุงหมลับๆ ลอๆ ในบานหรือใน 



 นิคมนั้น เพราะเห็นมาตุคามนุงหมลับๆ ลอๆ ราคะยอมขจดัจิตของเธอ เธอ 
 มีจิตอันราคะขจัดแลว ไมบอกคืนสิกขา ไมทําใหแจงซ่ึงความทุรพล เสพเมถุน- 
 *ธรรม นักรบอาชีพน้ันถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและแลง แลวเขาสนามรบ 
 เขายอมขะมกัเขมนพยายามรบในสนามรบนั้น พวกขาศึกยอมฆาเขาตาย ทําลาย 
 เขาได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนัน้ บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มอียู 
 ในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๑ มีปรากฏอยูใน 
 พวกภิกษุ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู คร้ันเวลาเชา 
 เธอนุงสบงถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพ่ือบิณฑบาต ไม 
 รักษากาย ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต มีสติไมต้ังมั่น ไมสํารวมอินทรีย เธอได 
 เห็นมาตุคามนุงหมลับๆ ลอๆ ในบานหรือนิคมนั้น เพราะเห็นมาตุคามนุงหม 
 ลับๆ ลอๆ ราคะยอมขจัดจิตของเธอ เธอมีจิตอันราคะขจัดแลว ยอมเรารอน 
 กาย เรารอนจิต เธอจึงคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เราควรไปอารามบอกพวกภิกษุวา 
 อาวุโส ขาพเจาถูกราคะยอมแลว ถูกราคะครอบงําแลว ไมสามารถประพฤติ 
 พรหมจรรยสืบตอไปได จักทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขา 
 เวียนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ เธอกําลังเดินไปอาราม ยังไมทันถึงอาราม ก็ทําใหแจง 
 ซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ ในระหวาง 
 ทาง นักรบอาชีพน้ันถือดาบและโลห ผูกสอดธนูและแลง แลวเขาสนามรบ 
 เขายอมขะมกัเขมนพยายามรบในสนามรบนั้น พวกขาศึกยอมทํารายเขาใหบาดเจ็บ 
 พวกของเขายอมนําเขาออกมาสงไปถึงหมูญาติ เขากําลังถูกนําไปยังไมถึงหมูญาติ 
 ทํากาละเสียในระหวางทาง แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคล 
 บางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวก 
 ที่ ๒ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู คร้ันเวลาเชา 
 เธอนุงสบงถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพ่ือบิณฑบาต ไม 
 รักษากาย ไมรักษาวาจา ... บอกคืนสิกขาเวยีนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ เธอไปสู 
 อารามบอกพวกภิกษุวา อาวุโส ขาพเจาถูกราคะยอมแลว ... บอกคืนสิกขาเวียน 
 มาเพ่ือเปนคฤหัสถ พวกเพ่ือนพรหมจรรยจึงกลาวสอน พรํ่าสอนเธอวา อาวุโส 
 กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา มีความยินดีนอย มีทกุขมาก มีความคับ 
 แคนมาก มีโทษยิ่งใหญ กามทั้งหลายพระผูมพีระภาคตรัสวา เปรียบดวยราง 
 กระดูก มีทุกขมาก ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา  เปรียบดวยชิ้น 
 เนื้อ มีทุกขมาก ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยคบเพลงิ 
 มีทุกขมาก ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง 



 มีทุกขมาก ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยความฝน มีทุกข 
 มาก ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยของขอยืม มีทกุขมาก ... 
 กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยผลไม มีทกุขมาก ... กาม 
 ทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยดาบและของมคีม มีทุกขมาก ... 
 กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยหอกและหลาว มีทุกขมาก ... 
 กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยโพรงไมมีง ูมีทุกขมาก มีความ 
 คับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ ขอทานผูมีอายุ จงยินดียิ่งในพรหมจรรย จงอยาทํา 
 ใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ เธอ 
 อันพวกเพ่ือนพรหมจรรยกลาวสอน พรํ่าสอนอยูอยางนี้ จึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส 
 กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา มีความยินดีนอย มีทกุขมาก มีความคับ 
 แคนมาก มีโทษยิ่งใหญ ก็จริง แตขาพเจาไมสามารถประพฤติพรหมจรรยสืบ 
 ตอไปได จักทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือ 
 เปนคฤหัสถ นักรบนั้นถือดาบและโลห ฯลฯ เขาอันหมูญาติพยาบาลรักษาอยู 
 ก็ไดตายเพราะอาพาธน้ัน แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบาง 
 คนแมเชนนี้กม็ีอยูในธรรมวนิัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๓ 
 มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู คร้ันเวลาเชา 
 เธอนุงสบงถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพ่ือบิณฑบาต ไม 
 รักษากาย ไมรักษาวาจา ... บอกคืนสิกขาเวยีนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ เพ่ือไปอาราม 
 บอกพวกภิกษุวา อาวุโส ขาพเจาถูกราคะยอมแลว ... บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือ 
 เปนคฤหัสถ พวกเพ่ือนพรหมจรรยจึงกลาวสอน พรํ่าสอนเธอวา อาวุโส กาม 
 ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคน 
 มาก มีโทษยิ่งใหญ กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยรางกระดูก 
 ... เปรียบดวยชิ้นเนื้อ ... เปรียบดวยคบเพลิง ... เปรียบดวยหลุมถานเพลิง ... 
 เปรียบดวยความฝน ... เปรียบดวยของขอยมื ... เปรียบดวยผลไม ... เปรียบดวย 
 ดาบและของคม ... เปรียบดวยหอกและหลาว ... เปรียบดวยโพรงไมมีงู มคีวามยินด ี
 นอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ ขอทานมีผูอายุจงยินดยีิ่งใน 
 พรหมจรรย จงอยาทําใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือ 
 เปนคฤหัสถ เธออันพวกเพ่ือนพรหมจรรยกลาวสอน พรํ่าสอนอยูอยางนี้ จึงกลาว 
 อยางนี้วา อาวุโส ขาพระเจาจักขะมักเขมน จักทรงไว จักยินดยีิ่ง จักไมกระทาํ 
 ใหแจงซ่ึงความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ ณ 
 บัดน้ี นักรบนั้นถือดาบและโลห ... เขาอันหมูญาติพยาบาลรักษาอยู ก็ไดหายจาก 
 อาพาธน้ัน แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนีก้็มี 



 อยูในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนกัรบอาชีพจําพวกที่ ๔ มีปรากฏอยู 
 ในพวกภิกษุ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู คร้ันเวลาเชา 
 เธอนุงสบงถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพ่ือบิณฑบาต รักษา 
 กาย รักษาวาจา รักษาจิต มีสติต้ังมั่นสํารวมอินทรีย เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว 
 ยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย 
 ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและ 
 โทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟง 
 เสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมกู ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวย 
 กาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไมถือโดย 
 อนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุ 
 ใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย 
 ถึงความสํารวมในมนินทรีย เธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว ยอม 
 เสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฎ 
 ที่แจง ลอมฟาง เธออยูในปา โคนไม หรือเรือนวาง ยอมนั่งคูบัลลังก ต้ังกาย 
 ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอยอมละอภิชฌาในโลกเสยี ฯลฯ เธอละนิวรณ ๕ 
 ประการนี้ อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพลไดแลวสงัดจากกาม 
 ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส 
 โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ 
 ผองแผว ไมมกีิเลสปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ัน 
 ไหวแลวอยางนี้ เธอยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ เธอยอมรูชัดตามความ 
 เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมีอีก นักรบอาชีพน้ันถือ 
 ดาบและโลห ผกูสอดธนูและแลงแลว เขาสนามรบ เขาชนะสงครามแลว เปน 
 ผูพิชิตสงคราม ยึดครองคายสงครามนั้นไวได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบ 
 ฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบ 
 อาชีพจําพวกที่ ๕ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปรียบ 
 ดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                        ๒. อนาคตสูตรที่ ๑ 
      [๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปา เห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ 
 ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือ 
 บรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ภัย ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ 



      ภิกษุผูอยูปาในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดน้ีเราอยูในปา 
 ผูเดียว งูพึงกัดเรา แมลงปองพึงตอยเรา หรือตะขาบพึงกัดเรา เพราะการกัดตอย 
 แหงสัตวเหลาน้ัน เราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา ผฉิะนัน้ เราจะปรารภ 
 ความเพียรเพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจง 
 ธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปา เห็นภัยในอนาคตขอ 
 ที่ ๑ นี้ ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มใีจเด็ดเดี่ยว เพ่ือถึงธรรมที่ยัง 
 ไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอยูปา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดน้ีเราอยูใน 
 ปาผูเดียว เมื่อเราอยูในปาผูเดยีว พึงพลาดลมลง ภัตตาหารท่ีฉันแลวไมยอย ดี 
 ของเราพึงกําเริบ เสมหะพึงกําเริบ หรือลมมีพิษเพียงดังศัตราพึงกําเริบ เพราะ 
 เหตุนั้นๆ เราพึงทํากาละ พึงมอีันตรายแกเรา ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร 
 ... ภิกษุผูอยูปาเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๒ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอยูปา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดน้ีเรา 
 อยูในปาผูเดียว เมื่อเราอยูในปาผูเดยีว พึงพบสัตวราย คือสีหะ เสือโครง 
 เสือเหลือง หมี หรือเสือดาว สัตวเหลานั้นพึงทํารายเราถึงตาย เพราะการทําราย 
 นั้น เราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา ผฉิะนัน้ เราจะปรารภความเพียร ... ภิกษุ 
 ผูอยูปา เห็นภัยในอนาคตขอที่ ๓ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอยูปา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดน้ีเราอยูใน 
 ปาผูเดียว เมื่อเราอยูในปาผูเดยีว เราพึงพบคนราย ผูมีกรรมอันทําแลว หรือมี 
 กรรมยังไมไดทํา คนรายเหลานั้นพึงปลงเราจากชีวิต เพราะการปลงนั้น เราพึง 
 ทํากาละ พึงมอีันตรายแกเรา ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร ... ภิกษุผูอยูปา 
 เห็นภัยในอนาคตขอที่ ๔ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอยูปา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดน้ีเราอยูใน 
 ปาผูเดียว เมื่อเราอยูในปาผูเดยีว ในปายอมมพีวกอมนุษยดุราย อมนุษยเหลา 
 นั้นพึงปลงชีวิตเรา เพราะการปลงชีวิตนั้นเราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา 
 ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม 
 ไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยู 
 ปาเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๕ นี้ ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเดด็ 
 เดี่ยว เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจง 
 ธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปา เห็นภัยในอนาคต ๕ 
 ประการนี้แล ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่วอยู เพ่ือถึง 
 ธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมได 
 ทําใหแจง ฯ 



                           จบสูตรที่ ๗ 
                        ๘. อนาคตสูตรที่ ๒ 
      [๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ก็ 
 ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือ 
 บรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ภัย ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ 
      ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดน้ี เรายังเปนหนุม 
 แนน มีผมดําสนิท ประกอบดวยความเปนหนุมอันเจริญ ต้ังอยูในปฐมวัย ถึง 
 กระน้ัน ก็มีสมยัที่ชรายอมจะถูกตองกายน้ีได ก็ผูที่แกแลว ถูกชราครอบงําแลว 
 จะมนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ไมใชทําไดงาย จะเสพเสนาสนะอันสงัด 
 คือ ปา และปาชัฏ ก็ไมใชทําไดงาย กอนทีธ่รรมอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไม 
 นาพอใจน้ันจะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือ 
 บรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง เสียกอนที 
 เดียว ซ่ึงเราประกอบแลว แมแกก็จักอยูสบาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเห็น 
 ภัยในอนาคตขอที่ ๑ นี้ ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มใีจเด็ดเดี่ยวอยู 
 เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยัง 
 ไมไดทําใหแจง ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดน้ี เรามีอาพาธนอย 
 มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไม 
 รอนนัก ขนาดกลาง ควรแกการบําเพ็ญเพียร แตยอมมีสมัยทีพ่ยาธิจะถูกตอง 
 กายน้ี ก็ผูที่ปวยไขอันความปวยไขครอบงําแลว จะมนสิการคําสั่งสอนของ 
 พระพุทธเจาไมใชทําไดงาย ... ซ่ึงเราประกอบแลว แมปวยไขก็จักอยูสบาย 
 ภิกษุเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๒ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดน้ีแล ขาวกลาด ี
 บิณฑบาตก็หาไดงาย สะดวกแกการแสวงหาเลี้ยงชีพ แตก็ยอมมีสมัยที่มีขาวแพง 
 ขาวกลาไมดี บิณฑบาตหาไดยาก ไมสะดวกแกการแสวงหาเลี้ยงชีพ อนึ่ง ใน 
 สมัยขาวแพง พวกมนุษยยอมหลั่งไหลไปในที่ที่มีอาหารด ีในที่นั้นยอมมกีารอยู 
 คลุกคลีดวยหมูคณะ มีการอยูพลุกพลานกัน เมื่อมีการอยูคลุกคลีดวยหมูคณะ อยู 
 พลุกพลานกัน จะมนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธเจาไมใชทําไดงาย ... ซ่ึงเรา 
 ประกอบแลว ก็จักอยูสบายแมในเวลาทุพภิกขภัย ภิกษุผูเห็นภัยในอนาคตขอ 
 ที่ ๓ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดน้ีแลมนุษยทั้งหลายยอม 
 เปนผูพรอมเพรียงกัน ชื่นชมตอกัน ไมวิวาทกัน เปนดังน้ํานมกับนํ้า มองดกูัน 



 ดวยนัยนตาแสดงความรักอยู แตยอมมีสมัยทีม่ีภัย มีความปนปวนในดง ประชาชน 
 วุนวายและเมื่อมีภัย พวกมนุษยยอมหลั่งไหลไปในที่ที่ปลอดภัย ในที่นั้นยอม 
 มีการอยูคลุกคลีดวยหมูคณะ มีการอยูพลุกพลานกัน เมื่อมกีารอยูคลุกคลีดวย 
 หมูคณะ อยูพลุกพลานกัน จะมนสิการคําสัง่สอนของพระพุทธเจา ไมใชทําได 
 งาย ... ซ่ึงเราประกอบแลวก็จกัอยูสบายแมในสมัยที่มีภัย ภิกษุผูเห็นภัยใน 
 อนาคตขอที่ ๔ นี้ ควรเปนผูไมประมาท ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดน้ีแลสงฆเปนผูพรอม 
 เพรียงกัน ชื่นชมตอกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศรวมกัน อยูผาสกุ แตก็ยอมม ี
 สมัยที่สงฆแตกกัน ก็เมื่อสงฆแตกกันแลว จะมนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
 ไมใชทําไดงาย จะเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา และปาชัฏ ก็ไมใชทําไดงาย 
 กอนที่ธรรมอนัไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจน้ันจะมาถึงเรา เราจะรีบ 
 ปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือ 
 ทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ซ่ึงเราประกอบแลว ก็จักอยูสบายแมในเมื่อ 
 สงฆแตกกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๕ นี้ ควรเปนผูไม 
 ประมาท มีความเพียร มีใจเดด็เดีย่วอยู เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรม 
 ที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 เห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้แล ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ด 
 เดี่ยวอยู เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจง 
 ธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                        ๙. อนาคตสูตรที่ ๓ 
      [๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ยังไมบังเกิดใน 
 ปจจุบัน แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานัน้ เธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ 
 คร้ันแลว พึงพยายามเพ่ือละภัยเหลานั้น ภัยในอนาคต ๕ ประการเปนไฉน คือ 
      ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต 
 ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา 
 จักใหอุปสมบทกุลบุตรเหลาอื่น จักไมสามารถแนะนําแมกุลบุตรเหลานั้นในอธิศีล 
 อธิจิต อธิปญญา แมกุลบุตรเหลานั้น ก็จักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรม 
 จิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา ก็ 
 จักใหอุปสมบทกุลบุตรเหลาอื่น จักไมสามารถแนะนําแมกุลบุตรเหลานั้นในอธิศีล 
 อธิจิต อธิปญญา แมกุลบุตรเหลานั้นก็จักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรม 
 จิต ไมอบรมปญญาเพราะเหตุดังนี้แล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลาง 
 ธรรม การลบลางธรรมยอมมเีพราะการลบลางวินัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต 



 ขอที่ ๑ นี้ ซ่ึงยังไมบังเกิดในบัดน้ี แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อันเธอ 
 ทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภัยนั้น 
      อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลาย จักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล 
 ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไม 
 อบรมปญญา จักใหนิสัยแกกลุบุตรเหลาอื่น จักไมสามารถแนะนําแมกุลบุตร 
 เหลานั้นในอธศีิล อธิจิต อธิปญญา แมกุลบุตรเหลานั้นก็จักไมอบรมกาย ไม 
 อบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไม 
 อบรมจิต ไมอบรมปญญา ก็จักใหนิสัยแกกุลบุตรเหลาอื่น จักไมสามารถแนะนํา 
 แมกุลบุตรเหลานั้นในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา แมกุลบุตรเหลานั้นก็จักไมอบรม 
 กาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เพราะเหตุดังนี้แล การลบลาง 
 วินัยยอมมเีพราะการลบลางธรรม การลบลางธรรมยอมมเีพราะการลบลางวินัย 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๒ นี้ ซ่ึงยังไมบังเกดิในบัดน้ี แตจักบังเกิด 
 ในกาลตอไป ภัยขอนี้อันเธอทัง้หลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละ 
 ภัยนั้น ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล 
 ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไม 
 อบรมปญญา เมื่อแสดงอภิธรรมกถา เวทัลลกถา หยั่งลงสูธรรมที่ผิดก็จักไมรูสึก 
 เพราะเหตุดังนี้แล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลางธรรม การลบลางธรรม 
 ยอมมีเพราะการลบลางวินัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๓ นี้ ซ่ึงยังไม 
 บังเกิดในบัดน้ี แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ 
 คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภัยนั้น ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล 
 ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไม 
 อบรมปญญา พระสูตรตางๆ ที่ตถาคตไดภาษิตไว เปนสูตรลึกซ้ึง มีอรรถลึกซ้ึง 
 เปนโลกุตระ ประกอบดวยสุญญตาธรรม เมื่อพระสูตรเหลาน้ันอันบุคคลแสดงอยู 
 ก็จักไมฟงดวยดี จักไมเงีย่โสตลงสดับ จักไมต้ังจิตเพ่ือรู จักไมใฝใจในธรรม 
 เหลานั้นวาควรศึกษาเลาเรียน แตวาสูตรตางๆ ที่นักกวีแตงไว ประพันธเปนบท 
 กวี มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะสละสลวย เปนพาหิรกถา เปนสาวกภาษิต 
 เมื่อพระสูตรเหลานั้น อันบุคคลแสดงอยู ก็จกัฟงดวยดี จักเงี่ยโสตลงสดับ 
 จักต้ังจิตเพ่ือรู จักฝกใฝใจในธรรมเหลานั้นวาควรศึกษาเลาเรียน เพราะเหตุดังนี้ 
 แล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลางธรรม การลบลางธรรมยอมมเีพราะการ 
 ลบลางวินัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๔ นี้ ซ่ึงยังไมบังเกิดในบัดน้ี 
 แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลว พึง 



 พยายามเพ่ือละภัยนั้น ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมจิต 
 ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา 
 ภิกษุผูเถระก็จักเปนผูมกัมาก มีความประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาในความลวง 
 ละเมิด ทอดธุระในความสงัด จักไมปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือ 
 บรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ประชุมชน 
 รุนหลังก็จักถือเอาภิกษุเหลานัน้เปนตัวอยาง แมประชุมชนนั้นก็จักเปนผูมกัมาก 
 มีความประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาในความลวงละเมิด ทอดธุระในความสงัด 
 จักไมปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ 
 เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง เพราะเหตุดังนี้แล การลบลางวินัยยอมม ี
 เพราะการลบลางธรรม การลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัย ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภัยในอนาคต ขอที่ ๕ นี้ ซ่ึงยังไมบังเกิดในบัดน้ี แตจักบังเกิดในกาล 
 ตอไป ภัยขอนี้อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภัยนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้แล ซ่ึงยังไมบังเกิดในบัดน้ี 
 แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึง 
 พยายามเพ่ือละภัยเหลานั้น ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                       ๑๐. อนาคตสูตรที่ ๔ 
      [๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ซ่ึงยังไมบังเกิด 
 ในบัดน้ี แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานัน้อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ 
 คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภัยเหลานั้น ๕ ประการเปนไฉน คือ 
      ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูชอบจีวรดีงาม เมื่อชอบจีวรดีงาม ก็ 
 จักละความเปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร จักละเสนาสนะอันสงัดคือปาและปาชัฏ 
 จักประชุมกันอยูที่บาน นิคมและราชธานี และจักถึงการแสวงหาไมสมควร อัน 
 ไมเหมาะสมตางๆ เพราะเหตุจีวร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๑ นี้ 
 ซ่ึงยังไมบังเกิดในบัดน้ี แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไว 
 เฉพาะ คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภัยนั้น ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูชอบบิณฑบาตที่ดีงาม 
 เมื่อชอบบิณฑบาตที่ดีงาม ก็จักละความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ละเสนา- 
 *สนะอันสงัดคือปาและปาชฏั จักประชุมกนัอยูที่บาน นิคม และราชธานี แสวง 
 หาบิณฑบาตที่มีรสอันเลิศดวยปลายลิ้น และจักถึงการแสวงหาอันไมสมควร ไม 
 เหมาะสมตางๆ เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอ 
 ที่ ๒ นี้ ซ่ึงยังไมบังเกิดในบัดน้ี แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยนั้นอันเธอ 



 ทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภัยนั้น ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูชอบเสนาสนะดีงาม 
 เมื่อชอบเสนาสนะดีงาม ก็จักละความเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร ละเสนาสนะ 
 อันสงัดคือปาและปาชัฏ จักประชุมกันอยูที่บาน นิคม และราชธานี และจักถึง 
 การแสวงหาอันไมสมควร ไมเหมาะสมตางๆ เพราะเหตุแหงเสนาสนะ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๓ นี้ ซ่ึงยังไมบังเกิดในบัดน้ี แตจักบังเกิดในกาล 
 ตอไป ภัยนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภัยนั้น ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูอยูคลุกคลีดวยภิกษุณ ี
 นางสิกขมานา และสมณทุเทส เมื่อมีการคลุกคลีดวยภิกษุณี นางสิกขมานา 
 และสมณุทเทส พึงหวังขอนี้ไดวา เธอเหลานั้นจักเปนผูไมยินดีประพฤติ 
 พรหมจรรย จักตองอาบัติเศราหมองบางอยาง หรือจักบอกคืนสิกขาเวียนมา 
 เพ่ือเปนคฤหัสถ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๔ นี้ ซ่ึงยังไม 
 บังเกิดในบัดน้ี แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ 
 คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภัยนั้น ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูคลกุคลดีวยอารามิก- 
 *บุรุษ และสมณุทเทส เมื่อมีการคลุกคลีดวยอารามิกบุรุษ และสมณุทเทส 
 พึงหวังขอนี้ไดวา เธอเหลานั้นจักเปนผูประกอบการบริโภคของที่สะสมไวมี 
 ประการตางๆ จักกระทํานิมิตแมอยางหยาบที่แผนดินบาง ที่ปลายของเขยีวบาง 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๕ นี้ ซ่ึงยังไมบังเกดิในบัดน้ี แตจักบังเกิดใน 
 กาลตอไป ภัยนั้นอันเธอทัง้หลายพึงรูไวเฉพาะ คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภัยนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้แล ซ่ึงยังไมบังเกิดใน 
 บัดน้ี แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ 
 คร้ันแลวพึงพยายามเพ่ือละภัยเหลานั้น ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        จบโยธาชีวรรคที่ ๓ 
                          --------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. เจโตวิมุติสูตรที่ ๑ ๒. เจโตวิมุติสูตรที่ ๒ ๓. ธรรมวิหาริก- 
 *สูตรที่ ๑ ๔. ธรรมวิหาริกสูตรที่ ๒ ๕. โยธาชีวสูตรที่ ๑ ๖. โยธา- 
 *ชีวสูตรที่ ๒ ๗. อนาคตสูตรที่ ๑ ๘. อนาคตสูตรที่ ๒ ๙. อนาคต- 
 *สูตรที่ ๓ ๑๐. อนาคตสูตรที่ ๔ ฯ 
                          ---------- 
                          เถรวรรคที่ ๔ 



                          ๑. รัชนียสูตร 
      [๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนทีย่กยองของเพ่ือน 
 พรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระยอมกําหนัดในสิ่งอันเปน 
 ที่ต้ังแหงความกําหนัด ๑ ยอมขัดเคืองในส่ิงอนัเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง ๑ ยอม 
 หลงในส่ิงอันเปนที่ต้ังแหงความหลง ๑ ยอมโกรธในสิ่งอันเปนที่ต้ังแหงความ 
 โกรธ ๑ ยอมมัวเมาในสิ่งอันเปนที่ต้ังแหงความมัวเมา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ 
 ไมเปนที่เคารพ และไมเปนทีย่กยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 เปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจรรย 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระยอมไมกําหนัดในสิ่งอันเปนที่ต้ังแหง 
 ความกําหนัด ๑ ยอมไมขัดเคืองในส่ิงอันเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง ๑ ยอมไม 
 หลงในส่ิงอันเปนที่ต้ังแหงความหลง ๑ ยอมไมโกรธในสิ่งอันเปนที่ต้ังแหงความ 
 โกรธ ๑ ยอมไมมัวเมาในสิ่งอนัเปนที่ต้ังแหงความมัวเมา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปน 
 ที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                         ๒. วีตราคสูตร 
      [๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนทีย่กยองของเพ่ือน 
 พรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูไมปราศจากความ 
 กําหนัด ๑  เปนผูไมปราศจากความขัดเคอืง ๑ เปนผูไมปราศจากความหลง ๑ 
 เปนผูลบหลู ๑ เปนผูตีเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวย 
 ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และ 
 ไมเปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน 
 ที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนทีย่กยองของเพ่ือนพรหมจรรย 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูปราศจากความกําหนัด ๑ เปน 
 ผูปราศจากความขัดเคือง ๑ เปนผูปราศจากความหลง ๑ เปนผูไมลบหลู ๑ เปน 
 ผูไมตีเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหม- 
 *จรรย ฯ 



                           จบสูตรที่ ๒ 
                          ๓. กุหกสูตร 
      [๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนทีย่กยองของ 
 เพ่ือนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูพูดหลอก 
 ลวง ๑ เปนผูพูดหวังลาภ ๑ เปนผูพูดเลยีบเคียงหาลาภ ๑ เปนผูพูดคาดค้ัน 
 ใหบริจาค ๑ เปนผูแสวงหาลาภดวยลาภ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบ 
 ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนทีเ่คารพ 
 และไมเปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน 
 ที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนทีย่กยองของเพ่ือนพรหมจรรย ธรรม 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระไมเปนผูพูดหลอกลวง ๑ ไมเปนผูพูดหวัง 
 ลาภ ๑ ไมเปนผูพูดเลียบเคียงหาลาภ ๑ ไมเปนผูพูดคาดค้ันใหบริจาค ๑ ไมเปนผู 
 แสวงหาลาภดวยลาภ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนทีเ่คารพ และเปนที่ยกยองของ 
 เพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                          ๔. อสัทธสูตร 
      [๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนทีย่กยองของเพ่ือน 
 พรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูไมมีศรัทธา ๑ 
 เปนผูไมมีหิริ ๑ เปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ เปนผูเกยีจคราน ๑ เปนผูมีปญญาทราม ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปน 
 ที่รัก ไมเปนทีพ่อใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพ่ือน 
 พรหมจรรย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน 
 ที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนทีย่กยองของเพ่ือนพรหมจรรย ธรรม 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมหิีริ ๑ เปนผูมี 
 โอตตัปปะ ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปน 
 ที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                          ๕. อักขมสูตร 



      [๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนทีย่กยองของเพ่ือน 
 พรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเถระเปนผูไมอดทนตอ 
 รูปารมณ ๑ เปนผูไมอดทนตอสัททารมณ ๑ เปนผูไมอดทนตอคันธารมณ ๑ 
 เปนผูไมอดทนตอรสารมณ ๑ เปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไม 
 เปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน 
 ที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนทีย่กยองของเพ่ือนพรหมจรรย ธรรม 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูอดทนตอรูปารมณ ๑ เปนผูอดทนตอ 
 สัททารมณ ๑ เปนผูอดทนตอคันธารมณ ๑ เปนผูอดทนตอรสารมณ ๑  เปนผู 
 อดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนทีเ่คารพ และเปนที่ยกยองของ 
 เพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                        ๖. ปฏิสัมภิทาสูตร 
      [๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจรรย 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูบรรลุอัตถปฏิสัมภิทา ๑ เปนผู 
 บรรลุธรรมปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูบรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูบรรลุปฏิภาณ 
 ปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูขยัน ไมเกยีจครานในกรณียกิจนอยใหญของเพ่ือนพรหมจรรย 
 ที่ควรจัดทํา เปนผูประกอบดวยปญญาเคร่ืองใครครวญวิธีการในกิจนั้น เปนผู 
 สามารถเพ่ือทํา เปนผูสามารถเพ่ือจัดแจง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประ 
 กอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลว ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และ 
 เปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                           ๗. สีลสูตร 
      [๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจรรย 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร 
 ถึงพรอมดวยอาจาระ และโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทาน 
 ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผู 
 ไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ  แทงตลอดดวยดดีวยทิฐิ ซ่ึงธรรม 



 ทั้งหลายอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอม 
 ทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูมีวาจาไพเราะ พูด 
 วาจาออนหวาน ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองที่สละสลวย ไมมีโทษ ใหรูความ 
 หมายได ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลาํบาก ซ่ึงฌาน ๔ 
 อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑  กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ 
 ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนทีเ่คารพ และเปนที่ยกยองของ 
 เพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. เถรสูตร 
      [๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือสิ่งมิใชประโยชน เพ่ือมิใชสุข เพ่ือความฉิบหายแกชนมาก 
 เพ่ือมิใชเกื้อกูล เพ่ือทุกข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุผูเถระเปนรัตตัญู บวชนาน ๑ เปนผูมีชื่อเสียง มยีศ มีชนหมูมาก 
 เปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถและบรรพชิต ๑ เปนผูไดจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ๑ เปนพหูสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ สั่งสมสุตะ 
 เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึง 
 ธรรมน้ันหลายอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศ 
 พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปน 
 มิจฉาทิฐิ มีความเปนวิปริต เธอยอมยังชนหมูมากใหหางเหินจากสัทธรรม ให 
 ต้ังอยูในอสัทธรรม ชนหมูมากยอมยึดถือทิฏฐานุคติของเธอวา เธอเปนภิกษุผูเถระ 
 รัตตัญู บวชนาน ดังนี้บาง เธอเปนภิกษุผูเถระ มีชื่อเสยีง มยีศ มีชนหมูมาก 
 เปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถและบรรพชิต ดังนี้บาง เธอเปนภิกษุผูเถระ 
 ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร ดังน้ีบาง เธอเปน 
 ภิกษุผูเถระ ผูเปนพหูสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ สั่งสมสุตะ ดังนี้บาง ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือสิ่งที่ 
 มิใชประโยชน เพ่ือมิใชสุข เพ่ือความฉิบหายแกชนมาก เพ่ือมิใชเกื้อกูล เพ่ือ 
 ทุกข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผู 
 ปฏิบัติเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข เพ่ือความเจริญ แกชนมาก เพ่ือเกื้อกลู 
 เพ่ือสุข แกเทวดาและมนุษยทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระ 
 ยอมเปนพระเถระ รัตตัญู บวชนาน ๑ เปนผูมีชื่อเสียง มยีศ มีชนหมูมาก 



 เปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถ และบรรพชิต ๑ เปนผูไดจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ๑ เปนพหูสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ สั่งสมสุตะ 
 เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึง 
 ธรรมทั้งหลายอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในทีสุ่ด ประกาศ 
 พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปน 
 สัมมาทิฐิ มีความเห็นไมวิปริต เธอยอมยังชนหมูมากใหหางเหินจากอสัทธรรม 
 ใหต้ังอยูในสัทธรรม ชนหมูมากยอมยึดถือทฏิฐานุคติของเธอวา เธอเปนภิกษุ 
 ผูเถระ รัตตัญู บวชนานดังนี้บาง เธอเปนภิกษุผูเถระ มีชื่อเสียง มยีศ มี 
 ชนหมูมากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถและบรรพชิต ดังนี้บาง เธอเปนภิกษุ 
 ผูเถระ ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดังนี้บาง 
 เธอเปนภิกษุผูเถระ ผูเปนพหูสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ สั่งสมสุตะ ดังนี้บาง ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผู 
 ปฏิบัติเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข เพ่ือความเจริญ แกชนมาก เพ่ือเกื้อกลู เพ่ือ 
 สุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                         ๙. เสขสูตรที่ ๑ 
      [๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูยินดีในการกอ 
 สราง ๑ ความเปนผูยินดีในการเจรจาปราศรัย ๑ ความเปนผูยินดีในการนอน ๑ 
 ความเปนผูยินดีในการคลุกคลดีวยหมูคณะ ๑ ไมพิจารณาจิตตามท่ีหลุดพนแลว ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแก 
 ภิกษุผูเสขะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมยินดีในการกอสราง ๑ 
 ความเปนผูไมยินดีในการเจรจาปราศรัย ๑ ความเปนผูไมยนิดีในการนอน ๑ ความ 
 เปนผูไมยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ พิจารณาจิตตามที่หลุดพนแลว ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ 
 ผูเสขะ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                        ๑๐. เสขสูตรที่ ๒ 
      [๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อม 
 แกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ 
       ภิกษุผูเสขะในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีกิจมาก มีกรณียมาก ไมฉลาดในกิจ 
 นอยกิจใหญ ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภิกษุ 



 ทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๑ เปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมปลอยใหวันเวลาลวงไปเพราะการงาน 
 เล็กนอย ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๒ เปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชิต ดวย 
 การคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ 
 ณ ภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๓ เปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุ 
 ผูเสขะ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมเขาไปบานในเวลาเชานัก กลับมาในเวลา 
 สายนัก ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๔ เปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมไมเปนผูไดตามปรารถนา ไมเปนผู 
 ไดโดยยาก ไดโดยลําบาก ซ่ึงกถาที่เปนไปเพ่ือขัดเกลากิเลส เปนที่สบายแกธรรม 
 เคร่ืองโปรงจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา 
 วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา 
 ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปน 
 ธรรมขอที่ ๕ เปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม 
 ๕ ประการนี้แล เปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อม 
 แกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ 
      ภิกษุผูเสขะในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีกิจมาก ไมมีกรณียมาก ฉลาด 
 ในกิจนอยกิจใหญ ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๑ เปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมไมปลอยใหวันเวลาลวงไป เพราะการ 
 งานเล็กนอย ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๒ เปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมไมคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชิต 
 ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความ 
 สงบใจ ณ ภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๓ เปนไปเพ่ือความไม 
 เสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมไมเขาไปบานในเวลาเชานัก ไมกลับ 
 ในเวลาสายนัก ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๔ เปนไปเพ่ือความไมเสือ่มแกภิกษุผูเสขะ ฯ 



      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก 
 โดยไมลาํบาก ซ่ึงกถาอันเปนไปเพ่ือขัดเกลากเิลส เปนที่สบายแกธรรมเครื่อง 
 โปรงจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภ- 
 *กถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ไมละ 
 การหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปน 
 ธรรมขอที่ ๕ เปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                         จบเถรวรรคที่ ๔ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. รัชนียสูตร ๒. วีตราคสูตร ๓. กุหกสูตร ๔. อสัทธสูตร 
 ๕. อักขมสูตร ๖. ปฏิสัมภิทาสูตร ๗. สีลสูตร ๘. เถรสูตร ๙. เสขสูตรที่ ๑ 
 ๑๐. เสขสูตรที่ ๒ ฯ 
                         ------------ 
                          กกุธวรรคที่ ๕ 
                        ๑. สัมปทาสูตรที่ ๑ 
      [๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 สัทธาสัมปทา สีลสัมปทา สุตสัมปทา จาคสัมปทา ปญญาสัมปทา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                        ๒. สัมปทาสูตรที่ ๒ 
      [๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 สีลสัมปทา สมาธิสัมปทา ปญญาสัมปทา วิมุตติสัมปทา วิมุตติญาณทัสสนสัมปทา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                         ๓. พยากรณสูตร 
      [๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การพยากรณอรหัต ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ บุคคลยอมพยากรณอรหัต เพราะความเปนผูเขลา เพราะความ 
 เปนผูหลง ๑ บุคคลผูมีความอจิฉาลามก ผูถูกความอิจฉาครอบงํา ยอมพยากรณ 
 อรหัต ๑ บุคคลยอมพยากรณอรหัต เพราะความบา เพราะจิตฟุงซาน ๑ บุคคล 
 ยอมพยากรณอรหัต เพราะความสําคัญวาไดบรรลุ ๑ บุคคลยอมพยากรณอรหัต 
 โดยถูกตอง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การพยากรณอรหัต ๕ ประการนี้แล ฯ 



                           จบสูตรที่ ๓ 
                          ๔. ผาสุสูตร 
      [๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องอยูเปนสุข ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ 
 ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวิเวกอยู ๑ บรรลุทุติยฌาน มีความ 
 ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผดุขึน้ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตก 
 วิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ๑ ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
 เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะเจาทั้งหลาย 
 สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ๑ บรรลุจตุตถฌาน 
 ไมมีทุกข ไมมสีุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได 
 มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา 
 อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขา 
 ถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องอยูเปนสุข ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                          ๕. อกุปปสูตร 
      [๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 แทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอกาลไมนานนกั ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คอื 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดบรรลุอัตถปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูไดบรรลุธรรม 
 ปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูไดบรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูไดบรรลุปฏิภาณปฏิสัม- 
 *ภิทา ๑ ยอมพิจารณาจิตตามที่หลุดพนแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบตอกาลไมนานนัก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                           ๖. สุตสูตร 
      [๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เสพ- 
 *อานาปานสติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบตอกาลไมนานนัก 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีธุระนอย มกีิจ 
 นอย เลี้ยงงาย ยินดียิ่งในบริขารแหงชีวิต ๑ ยอมเปนผูมีอาหารนอย ประกอบ 
 ความเปนผูไมเห็นแกปากแกทอง ๑ ยอมเปนผูมีความงวงนอนนอย ประกอบ 
 ความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู ๑ ยอมเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูได 
 สดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทฐิิ ซ่ึงธรรม 
 ทั้งหลายอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย 
 พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ ยอมพิจารณาจิต 
 ตามที่หลุดพนแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ 



 แล เสพอานาปานสติกัมมัฏฐานอยูยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอกาลไม 
 นานนัก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                          ๗. กถาสูตร 
      [๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เจริญ 
 อานาปานสติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอกาลไมนานนัก 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีธุระนอย มกีิจ 
 นอย เลี้ยงงาย ยินดียิ่งในบริขารแหงชีวิต ๑ ยอมเปนผูมีอาหารนอย  ประกอบ 
 ความเปนผูไมเห็นแกปากแกทอง ๑ ยอมเปนผูมีความงวงนอนนอยประกอบความ 
 เพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู ๑ ยอมเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
 ซ่ึงกถาอันเปนไปเพ่ือขัดเกลากิเลส เปนที่สบายแกธรรมเครือ่งโปรงจิต คือ 
 อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา 
 สมาธิกถา ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ๑ ยอมพิจารณาจิตตามท่ี 
 หลุดพนแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 เจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอกาลไม 
 นานนัก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. อรัญญสูตร 
      [๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ทําให 
 มากซ่ึงอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอกาลไมนาน 
 นัก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมเปนผูมีธุระนอย 
 มีกิจนอย เลีย้งงาย ยินดียิ่งในบริขารแหงชีวิต ๑ ยอมเปนผูมีอาหารนอย 
 ประกอบความเปนผูไมเห็นแกปากแกทอง ๑ ยอมเปนผูมีความงวงนอนนอย 
 ประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู ๑ ยอมเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร เปนผูอยูใน 
 เสนาสนะอันสงัด ๑ ยอมพิจารณาจิตตามท่ีหลุดพนแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ทําใหมากซ่ึงอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู 
 ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอกาลไมนานนัก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                           ๙. สีหสูตร 
      [๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีหมฤคราชออกจากที่อยูในเวลาเย็น แลว 
 ยอมเยื้องกราย เหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบ บันลือสีหนาท ๓ คร้ัง แลวออก 
 เที่ยวไปหากิน สีหมฤคราชน้ัน ถาแมจะจับชาง ยอมจับโดยแมนยํา ไมพลาด 
 ถาแมจะจับกระบือ ยอมจับโดยแมนยํา ไมพลาด ถาแมจะจับโค ยอมจับโดย 



 แมนยํา ไมพลาด ถาแมจะจับเสือเหลือง ยอมจับโดยแมนยํา ไมพลาด ถา 
 แมจะจับเหลาสัตวเล็กๆ โดยที่สุดกระตายและแมว ยอมจับโดยแมนยํา ไม 
 พลาด ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสีหมฤคราชน้ันคิดวา ทางหากินของเราอยา 
 พินาศเสียเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาสีหะนั้นแล เปนชื่อแหงตถาคตอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจา ก็ที่ตถาคตแสดงธรรมแกบริษัทนี้แล เปนสีหนาทของตถาคต 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมตถาคตจะแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมแสดง 
 โดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย ยอม 
 แสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลาย 
 ยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรมแกอุบาสิกา 
 ทั้งหลาย ยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรมแก 
 ปุถุชนทั้งหลาย ยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ โดยที่สุดแมแก 
 คนขอทานและพรานนก ยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะตถาคตเปนผูหนักในธรรม เคารพในธรรม ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                          ๑๐. กกุธสูตร 
      [๑๐๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตารามใกลเมอืง 
 โกสัมพี ก็สมัยนั้นแล บุตรเจาโกลิยะนามวากกุธะ ผูอุปฏฐากทานพระมหา- 
 *โมคคัลลานะ กระทํากาละไมนาน ไดบังเกิดในหมูเทพชื่อวาอโนมยะหมูหน่ึง 
 เปนผูไดอัตภาพ [ใหญ] เหมือนคามเขตในแวนแควนมคธสองสามหมู เพราะ 
 การไดอัตภาพน้ัน เขายอมไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน คร้ังนั้น 
 แล กกุธเทพบุตรไดเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู อภิวาทแลว ยืน 
 อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พระเทวทตั 
 เกิดความปรารถนาอยางนี้วา เราจักบริหารภิกษุสงฆ และพระเทวทัตไดเสือ่มจาก 
 ฤทธิ์นั้น พรอมกับจิตตุปบาท คร้ันกกุธเทพบุตรไดกลาวดังนีแ้ลว อภิวาททาน 
 พระมหาโมคัลลานะ ทําประทกัษิณแลวหายไป ณ ที่นั้น ลําดับน้ัน ทานพระมหา 
 โมคคัลลานะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควร 
 สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บุตรแหงเจาโกลิยะ 
 นามวากกุธะผูอุปฏฐากขาพระองค กระทํากาละไมนาน ไดบังเกิดในหมูเทพชื่อ 
 วาอโนมยะหมูหน่ึง เปนผูไดอตัภาพ [ใหญ] เหมือนคามเขตในแวนแควนมคธ 
 สองสามหมู เพราะการไดอัตภาพน้ัน เขายอมไมทําตนใหเดอืดรอน ไมทําผูอื่น 
 ใหเดือดรอน คร้ังนั้น กกุธเทพบุตรไดเขาไปหาขาพระองคถึงที่อยู อภิวาทแลว 
 ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะขาพระองควา ขาแตทานผูเจริญ 
 พระเทวทัตเกดิความปรารถนาอยางนี้วา เราจักบริหารภิกษุสงฆ พระเทวทัตได 



 เสื่อมจากฤทธิน์ั้น พรอมกับจิตตุปบาท กกุธเทพบุตรคร้ันไดกลาวดังนี้แลว 
 อภิวาทขาพระองค ทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้น ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรโมคคัลลานะ ก็กกุธเทพบุตรเธอกําหนด 
 รูใจดวยใจดีแลวหรือวา กกุธเทพบุตรกลาวสิ่งใด สิ่งนั้นทั้งปวงยอมเปนอยางนั้น 
 ทีเดียว ไมเปนอยางอื่น ฯ 
      ม. ขาแตพระองคผูเจริญ กกุธเทพบุตรขาพระองคกําหนดรูใจดวยใจด ี
 แลววา กกุธเทพบุตรกลาวสิ่งใด สิ่งนั้นทั้งปวงยอมเปนอยางนั้นทีเดยีว ไมเปน 
 อยางอื่น ฯ 
      พ. ดูกรโมคคัลลานะ เธอจงรักษาวาจาน้ัน บัดน้ี โมฆบุรุษน้ันจักทํา 
 ตนใหปรากฏดวยตนเอง ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูใน 
 โลก ๕ จําพวกเปนไฉน คือ 
      ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมีศีลไมบริสทุธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูม ี
 ศีลบริสุทธิ์ ศีลของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมทราบเขา 
 อยางนี้วา ทานศาสดาน้ี เปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีศีลบริสุทธิ ์
 ศีลของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเราจักบอกพวกคฤหัสถก็ 
 ไมพึงเปนที่พอใจของทาน กพ็วกเราจะพึงกลาวดวยความไมพอใจของทานนั้นอยาง 
 ไรได อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ศาสดาน้ีจักทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏดวยกรรม 
 นั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษาศาสดาเชนนี้โดยศีล และศาสดาเชนนี้ยอมหวัง 
 เฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยศีล ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์ ยอม 
 ปฏิญาณวา เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ อาชีวะของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศรา 
 หมอง พวกสาวกยอมทราบเขาอยางนี้วา ทานศาสดาน้ี เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์ 
 ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ อาชีวะของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศรา 
 หมอง แตถาพวกเราพึงบอกพวกคฤหัสถ ก็ไมพึงเปนที่พอใจของทาน ก็พวกเรา 
 จะพึงกลาวดวยความไมพอใจของทานนั้นอยางไรได อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวย 
 จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ศาสดาน้ี 
 จักทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏดวยกรรมนั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษาศาสดา 
 เชนนี้โดยอาชวีะ และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดย 
 อาชีวะ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมีธรรมเทศนาไมบริสุทธิ์ 
 ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ ผอง 
 แผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมทราบเขาอยางนี้วา ทานศาสดาน้ี เปนผูม ี



 ธรรมเทศนาไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ธรรมเทศนา 
 ของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเราพึงบอกพวกคฤหัสถ ก็ 
 ไมพึงเปนที่พอใจของทาน กพ็วกเราจะพึงกลาวดวยความไมพอใจของทานนั้นอยาง 
 ไรได อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ทานศาสดาน้ีจักทํากรรมใด เขาเองก็จกัปรากฏดวย 
 กรรมน้ัน ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษาศาสดาเชนนี้โดยธรรมเทศนา และศาสดา 
 เชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากสาวกโดยธรรมเทศนา ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมีไวยากรณไมบริสุทธิ ์
 ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ไวยากรณของเราบริสุทธิ์ ผองแผว 
 ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมทราบเขาอยางนี้วา ทานศาสดาน้ี เปนผูมีไวยากรณ 
 ไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ไวยากรณของเราบริสุทธิ ์
 ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเราพึงบอกพวกคฤหัสถ ก็ไมพึงเปนที่พอใจ 
 ของทาน ก็พวกเราจักกลาวดวยความไมพอใจของทานนั้นอยางไรได อนึ่ง มหาชน 
 ยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดวยคิดวา 
 ศาสดาน้ีจักทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏดวยกรรมนั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษา 
 ศาสดาเชนนี้โดยไวยากรณ และศาสดาเชนนีย้อมหวังเฉพาะการรักษาจากพวก 
 สาวกโดยไวยากรณ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธิ ์
 ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผอง 
 แผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมทราบเขาอยางนี้วา ทานศาสดาน้ี เปนผูม ี
 ญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ 
 ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเราพึงบอกพวก 
 คฤหัสถก็ไมพึงเปนที่พอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาวดวยความไมพอใจของ 
 ทานนั้นอยางไรได อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ศาสดาน้ีจักทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏ 
 ดวยกรรมนั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษาศาสดาเชนนี้โดยญาณทัสสนะ และ 
 ศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยญาณทัสสนะ ดูกรโมคคัล- 
 *ลานะ ศาสดา ๕ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
      ดูกรโมคคัลลานะ เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีศีล 
 บริสุทธิ์ ศีลของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไมรักษาเรา 
 โดยศีล และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยศีล เราเปนผูมีอาชวีะ 
 บริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ อาชีวะของเราบริสุทธิ์ ผองแผว 
 ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยอาชีวะ และเราก็ไมหวังเฉพาะการ 



 รักษาจากพวกสาวกโดยอาชีวะ เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา 
 เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง 
 พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยธรรมเทศนา และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจาก 
 พวกสาวกโดยธรรมเทศนา เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปน 
 ผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ไวยากรณของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวก 
 สาวกยอมไมรักษาเราโดยไวยากรณ และเรากไ็มหวังเฉพาะการรักษาจากพวก 
 สาวกโดยไวยากรณ เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูม ี
 ญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง 
 พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยญาณทัสสนะ และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจาก 
 พวกสาวกโดยญาณทัสสนะ ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                         จบกกุธวรรคที่ ๕ 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. สัมปทาสูตรที่ ๑ ๒. สัมปทาสูตรที่ ๒ ๓. พยากรณสูตร 
 ๔. ผาสุสูตร ๕. อกุปปสูตร ๖. สุตสูตร ๗. กถาสูตร ๘. อรัญญสูตร 
 ๙. สีหสูตร ๑๐. กกุธสูตร ฯ 
                         จบทุติยปณณาสก 
                         ----------- 
                          ตติยปณณาสก 
                        ผาสุวิหารวรรคที่ ๑ 
                       ๑. เวสารัชชกรณสูตร 
      [๑๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเคร่ืองกระทําความเปนผูแกลวกลา 
 แหงภิกษุผูเสขะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปน 
 ผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมีศีล ๑ เปนพหูสูต ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมี 
 ปญญา ๑ ความคร่ันครามใด ยอมมีแกผูไมมศีรัทธา ความคร่ันครามนั้นยอมไม 
 มีแกผูมีศรัทธา ฉะนั้น ธรรมน้ีจึงชื่อวาเปนเครื่องกระทําความเปนผูแกลวกลาแหง 
 ภิกษุผูเสขะ ความคร่ันครามใดยอมมีแกผูทุศีล ความคร่ันครามนั้นยอมไมมแีกผูม ี
 ศีล ฉะนั้น ธรรมน้ีจึงชื่อวาเปนเคร่ืองกระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะ 
 ความคร่ันครามใดยอมมีแกผูไดศึกษานอย ความคร่ันครามนั้นยอมไมมีแกผูเปน 
 พหูสูต ฉะนั้น ธรรมน้ีจึงชื่อวาเปนเคร่ืองกระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผู 
 เสขะ ความคร่ันครามใดยอมมีแกผูเกียจคราน ความคร่ันครามนั้นยอมไมมแีกผู 
 ปรารภความเพียร ฉะนั้น ธรรมน้ีจึงชื่อวาเปนเคร่ืองกระทําความเปนผูแกลวกลา 
 แหงภิกษุผูเสขะ ความคร่ันครามใดยอมมีแกผูมีปญญาทราม ความคร่ันครามนั้น 



 ยอมไมมีแกผูมีปญญา ฉะนัน้ ธรรมน้ีจึงชื่อวาเปนเคร่ืองกระทําความเปนผูแกลว 
 กลาแหงภิกษุผูเสขะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเคร่ืองกระทําความเปนผูแกลว 
 กลาแหงภิกษุผูเสขะ ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                          ๒. สังกิตสูตร 
      [๑๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมเปนที่รังเกียจสงสัยวาเปนปาปภิกษุ แมจะเปนผูมีอกุปปธรรม ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูคบหาหญิงแพศยา ยอมเปนผูคบ 
 หาหญิงหมาย ยอมเปนผูคบหาสาวเท้ือ ยอมเปนผูคบหาบัณเฑาะก ยอมเปนผูคบหา 
 ภิกษุณี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่ 
 รังเกียจสงสัยวาเปนปาปภิกษุ แมจะเปนผูมีอกุปปธรรม ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                          ๓. โจรสูตร 
      [๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอม 
 ตัดที่ตอบาง ยอมปลนทําลายบาง ยอมทําการปลน เฉพาะเรือนหลังเดียวบาง 
 ตีชิงในทางเปลีย่วบาง องค ๕ ประการเปนไฉน คือ มหาโจรในโลกนี้เปนผูอาศัย 
 ที่ไมราบเรียบ ๑ เปนผูอาศัยทีร่กชัฏ ๑ เปนผูอาศัยคนมีกําลงั ๑ เปนผูใชจาย 
 โภคทรัพย ๑ เปนผูเทีย่วไปคนเดียว ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มหาโจรเปนผูอาศัยที่ไมราบเรียบอยางไร คือ มหา- 
 *โจรในโลกน้ี เปนผูอาศัยที่ลุมแหงแมน้ํา หรือที่ไมราบเรียบแหงภูเขา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย มหาโจรเปนผูอาศัยที่ไมราบเรียบอยางนี้แล ก็มหาโจรเปนผูอาศัยที่รกชัฏ 
 อยางไร คือ มหาโจรในโลกนี้ เปนผูอาศัยที่รกชัฏแหงหญาบาง ที่รกชัฏแหง 
 ตนไมบาง ฝงน้ําบาง ปาใหญบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรเปนผูอาศัยที่รกชัฏ 
 อยางนี้แล ก็มหาโจรเปนผูอาศัยคนมีกําลังอยางไร คือ มหาโจรในโลกนี้ ยอม 
 อาศัยพระราชาบาง มหาอํามาตยแหงพระราชาบาง เขายอมมีความคิดอยางนี้วา 
 ถาใครจะกลาวหาเร่ืองบางอยางกะเรา พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชา 
 เหลานี้จักชวยวาความให ถาใครจักกลาวหาเร่ืองบางอยางกะเขา พระราชาหรือ 
 มหาอํามาตยแหงพระราชาเหลานั้นก็ชวยวาความใหแกเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหา- 
 *โจรเปนผูอาศัยคนมีกําลังอยางนี้แล ก็มหาโจรยอมแจกจายโภคทรัพยอยางไร คือ 
 มหาโจรในโลกนี้ เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก เขายอมมีความคิดอยาง 
 นี้วา ถาใครจักกลาวหาเร่ืองบางอยางกะเรา เราจักจายโภคทรัพยกลบเกลื่อนเร่ือง 
 นั้น ถาใครกลาวหาเร่ืองบางอยางกะเขา เขายอมใชจายโภคทรัพยกลบเกลื่อนเร่ือง 
 นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรเปนผูใชจายโภคทรัพยอยางนี้แล ก็มหาโจรเปน 



 ผูเที่ยวไปคนเดียวอยางไร คือ มหาโจรในโลกนี้ เปนผูทําโจรกรรมคนเดียว 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขายอมปรารถนาวา เร่ืองลับของเราอยาไดแพรงพราย 
 ไปภายนอก ดกูรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรเปนผูเทีย่วไปคนเดยีวอยางนี้แล มหาโจรผู 
 ประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมตัดทีต่อบาง ยอมปลนทําลายบาง ยอม 
 ปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง ตีชิงในทางเปลีย่วบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น 
 เหมือนกันแล ปาปภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนใหถูก 
 กําจัด ถูกทําลาย เปนผูมโีทษ มีขอที่วิญูชนจะพึงติเตียน และยอมประสบ 
 บาปเปนอันมาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คอื ปาปภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู 
 อาศัยกรรมที่ไมสม่ําเสมอ ๑ เปนผูอาศัยที่รกชัฏ ๑ เปนผูอาศัยคนมีกําลัง ๑ เปน 
 ผูใชจายโภคทรัพย ๑ เปนผูเที่ยวไปคนเดยีว ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปาปภิกษุเปนผูอาศัยกรรมที่ไมสม่ําเสมออยางไร คอื 
 ปาปภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ไม 
 สม่ําเสมอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาปภิกษุเปนผูอาศัยกรรมที่ไมสม่ําเสมออยางนี้แล 
 ก็ปาปภิกษุเปนผูอาศัยที่รกชัฏอยางไร คือ ปาปภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนมิจฉาทิฐิ 
 ประกอบดวยอนัตคาหิกทิฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาปภิกษุเปนผูอาศัยที่รกชัฏอยางนี ้
 แล ก็ปาปภิกษุเปนผูอาศัยคนมกีําลังอยางไร คอื ปาปภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน 
 ผูอาศัยพระราชาบาง มหาอํามาตยแหงพระราชาบาง เธอมีความคิดอยางนี้วา 
 ถาใครจักกลาวหาเร่ืองบางอยางกะเรา พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชา 
 เหลานี้ จักชวยวาความให ถาใครกลาวหาเร่ืองบางอยางแกเธอ พระราชาหรือ 
 มหาอํามาตยแหงพระราชาเหลานั้น ยอมชวยวาความใหแกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ปาปภิกษุเปนผูอาศัยคนมีกําลงัอยางนี้แล ก็ปาปภิกษุเปนผูใชจายโภคทรัพยอยางไร 
 คือ ปาปภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 
 คิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธอยอมมีความคดิอยางนี้วา ถาใครจักกลาวหาเร่ืองบาง 
 อยางกะเรา เราจักแจกจายลาภกลบเกลื่อนเร่ืองนั้น ถาใครกลาวหาเร่ืองบางอยาง 
 กะเธอ เธอยอมแจกจายลาภกลบเกลื่อนเร่ืองนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาปภิกษุ 
 เปนผูใชจายโภคทรัพยอยางนีแ้ล ก็ปาปภิกษุเปนผูเทีย่วไปคนเดียวอยางไร คือ ปาป 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอยูชนบทชายแดนรูปเดียว เธอเขาไปหาสกุล (บาน 
 ญาติโยม) ในชนบทนั้น ยอมไดลาภ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาปภิกษุเปนผูเทีย่วไป 
 คนเดียวอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาปภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูมีโทษ มีขอที่วิญูชนจะพึง 
 ติเตียน และประสบบาปเปนอันมาก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                         ๔. สุขุมาลสูตร 



      [๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ ยอม 
 ชื่อวาเปนสมณะละเอียดออนในหมูสมณะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ฯ 
      ๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกขอรองจึงใชจีวรมาก ไมถูกขอรองใชจีวร 
 นอย ถูกขอรองจึงบริโภคบิณฑบาตมาก ไมถูกขอรองบริโภคบิณฑบาตนอย ถูก 
 ขอรองจึงใชเสนาสนะมาก ไมถูกขอรองใชเสนาสนะนอย ถูกขอรองจึงใชคลิาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขารมาก ไมถูกขอรองใชคิลานปจจัยเภสัชบริขารนอย ฯ 
      ๒. อนึ่ง เธอยอมอยูรวมกบัเพ่ือนพรหมจรรยเหลาใด เพ่ือนพรหมจรรย 
 เหลานั้น ยอมประพฤติตอเธอดวยกายกรรมอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไม 
 เปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอมประพฤติตอเธอดวยวจีกรรมอันเปนที่พอใจเปน 
 สวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอมประพฤติตอเธอดวยมโนกรรมอัน 
 เปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอมนําสิ่งที่ควรนํา 
 เขาไปอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ฯ 
      ๓. อนึ่ง เวทนามีดีเปนสมฏุฐานก็ดี มีเสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มีลม 
 เปนสมุฏฐานก็ดี ที่เกิดเพราะสันนิบาตก็ดี ที่เกิดเพราะฤดเูปลีย่นแปรก็ดี ที่เกดิ 
 เพราะการบริหารไมเสมอกด็ี ที่เกิดเพราะความแกก็ดี ทีเ่กิดเพราะผลกรรมก็ด ี
 ยอมไมบังเกดิแกเธอมาก เธอเปนผูมีอาพาธนอย ฯ 
      ๔. เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลาํบาก ซ่ึงฌาน 
 ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูสบายในปจจุบัน ฯ 
      ๕. เธอยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะทัง้หลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ชื่อวาเปนสมณะละเอยีด 
 ออนในหมูสมณะ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวผูใดวา เปน 
 สมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ บุคคลนั้นเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวกะเรา 
 นั่นเทียววา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ เพราะวา เราถูกขอรองจึงใช 
 จีวรมาก ไมถูกขอรองใชจีวรนอย ถูกขอรองจงึบริโภคบิณฑบาตมาก ไมถูกขอ 
 รองบริโภคบิณฑบาตนอย ถูกขอรองจึงใชเสนาสนะมาก ไมถูกขอรองใชเสนา- 
 *สนะนอย ถูกขอรองจึงใชคิลานปจจัยเภสัชบริขารมาก ไมถูกขอรองใชคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขารนอย และเรายอมอยูรวมกับภิกษุเหลาใด ภิกษุเหลานั้นยอม 
 ประพฤติตอเราดวยกายกรรม อันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อนัไมเปนที่พอใจเปน 
 สวนนอย ยอมประพฤติตอเราดวยวจีกรรมอนัเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไม 
 เปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอมประพฤติตอเราดวยมโนกรรมอันเปนที่พอใจเปน 
 สวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอมนําสิ่งที่ควรนําเขาไปอันเปนที่พอใจ 



 เปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย และเวทนามดีีเปนสมุฏฐานก็ด ี
 มีเสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มีลมเปนสมุฏฐานก็ดี ที่เกดิเพราะสันนิบาตก็ดี ที่เกิด 
 เพราะฤดูเปลีย่นแปรก็ดี ที่เกิดเพราะการบริหารไมเสมอกด็ี ที่เกิดเพราะความแก 
 ก็ดี ที่เกิดเพราะผลกรรมกด็ี ยอมไมบังเกดิแกเรามาก เราเปนผูมีอาพาธนอย 
 เราเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมี 
 ในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูสบายในปจจุบัน ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
 วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึง 
 กลาวผูใดวา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ บุคคลนั้นเมื่อจะกลาว 
 โดยชอบ พึงกลาวเรานั่นเทยีววา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ  ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                        ๕. ผาสุวิหารสูตร 
      [๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องอยูเปนสุข ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวย 
 เมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง ๑ เขาไปต้ังวจีกรรมประกอบ 
 ดวยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง ๑ เขาไปต้ังมโนกรรม 
 ประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง ๑ มีศีลอันไม 
 ขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวญิูชนสรรเสริญ อันตัณหา 
 และทิฐิไมเกีย่วเกาะ เปนไปเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรยทั้งตอหนา 
 และลับหลัง ๑ มีทิฐิอันเปนอริยะ เปนเคร่ืองนาํออก ยอมนําออกเพ่ือความสิน้ไป 
 แหงทุกขโดยชอบ แหงผูกระทํา เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและ 
 ลับหลัง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องอยูเปนสุข ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                         ๖. อานันทสูตร 
      [๑๐๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่โฆสิตารามใกลเมอืงโกสมั 
 พี คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม 
 แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุ- 
 *สงฆพึงอยูเปนผาสุก เพราะเหตุเทาไรหนอแล ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวย 
 ตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล แมเพราะเหตุเทานี้ ภิกษุสงฆพึงอยู 
 เปนผาสุก ฯ 
      อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่นซ่ึงเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยู 
 เปนผาสุก พึงมีอยูหรือ 



      พ. พึงมีอานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูถึงพรอม 
 ดวยศีลดวยตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล และเปนผูใสใจตนเอง ไม 
 ใสใจผูอื่น แมเพราะเหตุเทานี้ ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก ฯ 
      อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่นซ่ึงเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยู 
 เปนผาสุก พึงมีอยูหรือ 
      พ. พึงมีอานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูถึงพรอม 
 ดวยศีลดวยตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล เปนผูใสใจตนเอง ไมใสใจ 
 ผูอื่น และเปนผูไมมีชือ่เสยีง ยอมไมสะดุงเพราะความไมมีชือ่เสียงนั้น แม 
 เพราะเหตุเทานี้ ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก ฯ 
      อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่นซ่ึงเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยู 
 เปนผาสุก พึงมีอยูหรือ 
      พ. พึงมี อานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูถึงพรอม 
 ดวยศีลดวยตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล เปนผูใสใจตนเอง ไมใสใจ 
 ผูอื่น เปนผูไมมีชื่อเสยีง ยอมไมสะดุงเพราะความไมมีชื่อเสยีงนั้น และเปนผู 
 ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปน 
 เคร่ืองอยูสบายในปจจุบัน แมเพราะเหตุเทานี้ ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก ฯ 
      อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่นซ่ึงเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยู 
 เปนผาสุก พึงมีอยูหรือ 
      พ. พึงมี อานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูถึงพรอม 
 ดวยศีลดวยตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล ฯลฯ เปนผูไดตามความ 
 ปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลาํบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยู 
 สบายในปจจุบัน และยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ 
 มิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู 
 ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก ดูกรอานนท อนึ่งเรายอมกลาว 
 ไดวา ธรรมเครื่องอยูเปนผาสกุอยางอื่น ทีด่ีกวาหรือประณีตกวาธรรมเคร่ืองอยู 
 เปนผาสุกเชนนี้ ยอมไมมี ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                           ๗. สีลสูตร 
      [๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทาํบุญ เปนผูควรทํา 
 อัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีล ๑ เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ ๑ เปน 
 ผูถึงพรอมดวยปญญา ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุติ ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมติุญาณ- 



 *ทัสนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม 
 เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทาํบุญ เปนผูควรทํา 
 อัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                         ๘. อเสขิยสูตร 
      [๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕ 
 ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยศีลขันธอันเปนของ 
 พระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบดวยสมาธิขันธอนัเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผู 
 ประกอบดวยปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบดวยวิมติุขันธอัน 
 เปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบดวยวิมติุญาณทัสนขันธอันเปนของพระ 
 อเสขะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม 
 เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                         ๙. จาตุทิสสูตร 
      [๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ ยอม 
 เปนผูควรเทีย่วไปไดในทิศทัง้ ๔ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ ยอมเปนผูมีศีล เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวย 
 อาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน 
 สิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก ทรง 
 จําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมทั้งหลายอันงามใน 
 เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ 
 พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ สิ้นเชิง ๑ เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามได ๑ เปนผูไดตามความ 
 ปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลาํบาก ซ่ึงฌาณ ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยู 
 สบายในปจจุบัน ๑ ยอมกระทาํใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะทัง้หลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเที่ยวไป 
 ไดในทิศทั้ง ๔ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                         ๑๐. อรัญญสูตร 
      [๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ควร 
 เพ่ือเสพอาศัยเสนาสนะอันสงดั คือ ปาและปาชัฏ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 



 คือภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูมีศีล เปนผูสํารวมดวยความสาํรวมในพระปาติโมกข 
 ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทาน 
 ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผู 
 ไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรม 
 ทั้งหลายอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย 
 พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูปรารภความ 
 เพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือบําเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความ 
 บากบ่ันมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา 
 ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูสบายใน 
 ปจจุบัน ๑ ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ควรเพ่ือเสพอาศัยเสนาสนะ 
 ที่สงัด คือ ปาและปาชัฏ ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                       จบผาสุวิหารวรรคที่ ๑ 
                       ---------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. เวสารัชชกรณสูตร ๒. สังกิตสูตร ๓. โจรสูตร ๔. สุขุมาล- 
 *สูตร ๕. ผาสุวิหารสูตร ๖. อานันทสูตร ๗. สีลสูตร ๘. อเสขิยสูตร 
 ๙. จาตุทิสสูตร ๑๐. อรัญญสูตร ฯ 
                      ----------------- 
                        อันธกวินทวรรคที่ ๒ 
                          ๑. กุลุปกสูตร 
      [๑๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขาสูสกลุประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการ ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที ่
 สรรเสริญในสกุล ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูวิสาสะกับผูไมคุนเคย ๑ 
 เปนผูบงการตางๆ ทั้งที่ตนไมเปนใหญในสกุล ๑ เปนผูคบหาผูไมถูกกับเขา ๑ 
 เปนผูพูดกระซิบที่หู ๑ เปนผูขอมากเกินไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขาสูสกุล 
 ประกอบดวย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่ 
 เคารพ และไมเปนที่สรรเสริญในสกุล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขาสูสกุลประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 เปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ เปนที่สรรเสริญในสกุล ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ไมเปนผูวิสาสะกับผูไมคุนเคย ๑ ไมเปนผูบงการตางๆ ทั้งที่ตน 



 ไมเปนใหญในสกุล ๑ ไมเปนผูคบหาผูไมถูกกับเขา ๑ ไมเปนผูพูดกระซิบที่หู ๑ 
 ไมเปนผูขอมากเกินไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขาสูสกลุประกอบดวย ธรรม 
 ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพและเปนที่สรรเสริญ 
 ในสกุล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                        ๒. ปจฉาสมณสูตร 
      [๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ไม 
 ควรพาไปเปนปจฉาสมณะ [ผูติดตาม] ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ 
 ผูเปนปจฉาสมณะยอมเดินไปหางนัก หรือใกลนัก ๑ ยอมไมรับบาตรที่ควรรับ ๑ 
 ยอมไมหามเมือ่พูดใกลอาบัติ ๑ ยอมพูดสอดขึ้นเมื่อกําลังพูดอยู ๑ เปนผูมปีญญา 
 ทราม โง เขลา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ไมควรพาไปเปนปจฉาสมณะ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ จึงควรพาไป 
 เปนปจฉาสมณะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเปนปจฉาสมณะ ยอม 
 เดินไปไมหางนัก ไมใกลนัก ๑ ยอมรับบาตรที่ควรรับ ๑ ยอมหามเมื่อพูดใกล 
 อาบัติ ๑ ยอมไมพูดสอดขึ้นเมือ่กําลังพูดอยู ๑ เปนผูมีปญญา ไมโง ไมเขลา ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ควรพาไปเปนปจฉา- 
 *สมณะ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                          ๓. สมาธิสูตร 
      [๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 ไมควรเพ่ือบรรลุสัมมาสมาธิ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 ยอมไมอดทนตอรูปารมณ ๑ ไมอดทนตอสทัทารมณ ๑ ไมอดทนตอคันธารมณ ๑ 
 ไมอดทนตอรสารมณ ๑ ไมอดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมควรเพ่ือบรรลุสัมมาสมาธิ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมควรเพ่ือ 
 บรรลุสัมมาสมาธิ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี อดทนตอ 
 รูปารมณ ๑ อดทนตอสัททารมณ ๑ อดทนตอคันธารมณ ๑ อดทนตอรสารมณ ๑ 
 อดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล ยอมควรเพ่ือบรรลุสัมมาสมาธิ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                        ๔. อันธกวินทสูตร 
      [๑๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่อันธกวินทวิหารในแควน 



 มคธ คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม 
 แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนท 
 วา ดูกรอานนท พวกภิกษุใหม บวชไมนาน มาสูธรรมวินัยนี้ใหมๆ เธอทั้งหลาย 
 พึงใหสมาทาน ใหต้ังมั่น ใหประดิษฐานอยูในธรรม ๕ ประการ ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ 
      ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทัง้หลายพึงใหสมาทาน ใหต้ังมั่น ใหประดิษฐาน 
 อยูในปาติโมกขสังวรดังนี้วา อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปนผูมีศีล จง 
 เปนผูสํารวมในปาติโมกขสังวร จงเปนผูถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มปีรกติ 
 เห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ ฯ 
      ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทัง้หลายพึงใหสมาทาน ใหต้ังมั่น ใหประดิษฐาน 
 อยูในอินทรียสงัวรดังนี้วา อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปนผูคุมครองทวาร 
 ในอินทรียทั้งหลาย จงเปนผูมีสติเคร่ืองรักษาทวาร รักษาตน มีใจที่รักษาดีแลว 
 ประกอบดวยจติมีสติเปนเคร่ืองรักษา ๑ ฯ 
      ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทัง้หลายพึงใหสมาทาน ใหต้ังมั่น ใหประดิษฐาน 
 อยูในการทําทีสุ่ดแหงคําพูดดังนี้วา อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปนผูมีคาํพูด 
 นอย จงเปนผูทําที่สุดแหงคําพูด [อยาพูดมาก] ๑ ฯ 
      ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทัง้หลายพึงใหสมาทาน ใหต้ังมั่น ใหประดิษฐาน 
 อยูในการทําความสงบแหงกายดังนี้วา อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปนผูถือการ 
 อยูปาเปนวัตร จงเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาเปลี่ยว ๑ ฯ 
      ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทัง้หลายพึงใหสมาทาน ใหต้ังมั่น ใหประดิษฐาน 
 อยูในความเห็นชอบดังนี้วา อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปนผูมีสัมมาทิฐิ 
 ประกอบดวยสมัมาทัสสนะ ๑ ฯ 
      ดูกรอานนท พวกภิกษุใหม บวชไมนาน มาสูธรรมวินัยนี้ใหมๆ 
 เธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหต้ังมั่น ใหประดิษฐานอยูในธรรม ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                         ๕. มัจฉริยสูตร 
      [๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 เหมือนถูกนํามาไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีเปนผูตระหนี่ที่ 
 อยู ๑ ตระหนี่สกุล ๑ ตระหนี่ลาภ ๑ ตระหนี่วรรณะ ๑ ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไว 
 ในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนเชิญ 
 มาอยูในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คอื ภิกษุณียอมไมเปนผูตระหนี่ที่อยู ๑ 



 ไมตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมตระหนี่ธรรม ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนเชญิมาอยู 
 ในสวรรค 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                         ๖. วรรณนาสูตร 
      [๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 เหมือนถูกนํามาไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือภิกษุณีไมใครครวญให 
 ตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนัก 
 แนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว 
 เขาไปกําจัดความเลื่อมใสในฐานะอันไมเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส ๑ ไมใคร 
 ครวญใหตระหนักแนกอนแลว เขาไปกําจัดความไมเลือ่มใสในฐานะอันเปนที่ต้ัง 
 แหงความเลื่อมใส ๑ ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผู 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนเชิญ 
 มาอยูในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คอื ภิกษุณีใครครวญใหตระหนักแน 
 กอนแลว ติเตียนผูที่ควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญ 
 ผูที่ควรสรรเสริญ ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว เขาไปกําจัดความไม 
 เลื่อมใสในฐานะอันไมเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส ๑ ใครครวญใหตระหนักแน 
 กอนแลว เขาไปกําจัดความเลือ่มใสในฐานะอนัเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส ๑ 
 ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล เหมือนเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                          ๗. อิสสาสูตร 
      [๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 เหมือนถูกนํามาไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไมใครครวญ 
 ใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนัก 
 แนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูมีความริษยา ๑ เปนคนตระหนี่ ๑ 
 ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก 
 เชิญมาไวในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีใครครวญใหตระหนัก 
 แนกอนแลว สรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญ ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว 
 ติเตียนผูที่ควรติเตียน ๑ ไมเปนผูริษยา ๑ ไมตระหนี่ ๑ ไมทําสัทธาไทยใหตก 



 ไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือน 
 ถูกเชิญมาไวในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. ทิฏฐิสูตร 
      [๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 เหมือนถูกนํามาไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไมใครครวญ 
 ใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนัก 
 แนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑ มีความเห็นผิด ๑ มีความดําริผิด ๑ ทํา 
 สัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก 
 เชิญมาไวในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีใครครวญใหตระหนัก 
 แนกอนแลว ติเตียนผูควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรร- 
 *เสริญผูควรสรรเสริญ ๑ มีความเห็นชอบ ๑ มีความดําริชอบ ๑ ไมทําสัทธาไทย 
 ใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 เหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                          ๙. วาจาสูตร 
      [๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 เหมือนถูกนํามาไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไมใครครวญ 
 ใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญให 
 ตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑ มีวาจาผิด ๑ มีการงานผิด ๑ 
 ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประ- 
 *การนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูก 
 เชิญมาไวในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีใครครวญใหตระหนัก 
 แนกอนแลว ติเตียนผูควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรร- 
 *เสริญผูควรสรรเสริญ ๑ มีวาจาชอบ ๑ มีการงานชอบ ๑ ไมทําสัทธาไทยให 
 ตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือน 
 ถูกเชิญมาไวในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                         ๑๐. วายามสูตร 
      [๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 



 เหมือนถูกนํามาไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไมใครครวญ 
 ใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญให 
 ตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑ มีความพยายามผดิ ๑ ระลึกผิด ๑ 
 ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญ 
 มาไวในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คอื ภิกษุณีใครครวญใหตระหนัก 
 แนกอนแลว ติเตียนผูควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรร- 
 *เสริญผูควรสรรเสริญ ๑ มีความพยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ไมทําสัทธาไทย 
 ใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 เหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                       จบอันธกวินทวรรคที่ ๓ 
                       ---------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. กุลุปกสูตร ๒. ปจฉาสมณสูตร ๓. สมาธิสูตร ๔. อันธกวินท- 
 *สูตร ๕. มัจฉริยสูตร ๖. วรรณนาสูตร ๗. อิสสาสูตร ๘. ทิฏฐิสูตร 
 ๙. วาจาสูตร ๑๐. วายามสูตร ฯ 
                       ---------------- 
                         คิลานวรรคที่ ๓ 
                          ๑. คิลานสูตร 
      [๑๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กุฏาคารศาลา ปามหาวัน 
 ใกลเมืองเวสาลี คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็น 
 เสด็จเขาไปที่ศาลาภิกษุไข ไดทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งที่ทุรพล เปนไข แลวประทับ 
 นั่งบนอาสนะท่ีเขาตบแตงไว คร้ันแลวไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ- 
 *ทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ ยอมไมละภิกษุบางรูปที่ทุรพล เปนไข เธอนั้น 
 พึงหวังผลนี้ คือ จักทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะทัง้หลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ตอกาล 
 ไมนานเลย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา 
 เห็นวาไมงามในกาย ๑ มีความสําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ มีความสําคัญ 
 วาไมนายินดีในโลกทั้งปวง ๑ พิจารณาเห็นวาไมเทีย่งในสังขารทั้งปวง ๑ มีมรณ- 
 *สัญญาปรากฏขึ้นดวยดี ณ ภายใน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ 
 ยอมไมละภิกษุบางรูปที่ทุรพล เปนไข เธอนั้นพึงหวังผลนี้ คือ จักทําใหแจงซ่ึง 



 เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย 
 ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ตอกาลไมนานเลย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                        ๒. สติปฏฐานสูตร 
      [๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง  ยอมเจริญ 
 ทําใหมากซ่ึงธรรม ๕ ประการ เธอพึงหวังไดผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ 
 อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี ธรรม 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติอันเขาไปต้ังไวดวยด ี
 เฉพาะตน เพ่ือปญญาอันใหหยั่งถึงความต้ังขึ้นและดับไปแหงธรรมทั้งหลาย ๑ 
 ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ มีความสําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ 
 มีความสําคัญวาไมนายินดีในโลกทั้งปวง ๑ พิจารณาเห็นวาไมเทีย่งในสังขารทั้ง- 
 *ปวง ๑ มีมรณสัญญาปรากฏข้ึนดวยดี ณ ภายใน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 หรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ยอมเจริญ ทําใหมากซ่ึงธรรม ๕ ประการนี้แล เธอ 
 พึงหวังไดผล ๒ อยางอยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมี 
 ความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                       ๓. อุปฏฐากสูตรที่ ๑ 
      [๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 เปนผูพยาบาลยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุไขยอมไมทําความสบาย ๑ 
 ไมรูจักประมาณในสิ่งสบาย ๑ ไมฉันยา ๑ ไมบอกอาพาธที่มอียูตามความเปนจริง 
 แกผูพยาบาลทีป่รารถนาประโยชน เชนไมบอกอาพาธที่กําเริบวากําเริบ ไมบอก 
 อาพาธที่ทุเลาวาทุเลา ไมบอกอาพาธที่ทรงอยูวายังทรงอยู ๑ ไมอดทนตอ 
 ทุกขเวทนาทีเ่กิดมีในรางกายอันกลาแข็ง เผด็รอน ไมเปนทีพ่อใจสามารถปลิดชีพ 
 ใหดับสูญ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม 
 เปนผูพยาบาลยาก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผู 
 พยาบาลงาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุไขยอมทําความสบาย ๑ รูจัก 
 ประมาณในส่ิงสบาย ๑ ฉันยา ๑ บอกอาพาธตามความเปนจริงแกผูพยาบาลที่ 
 ปรารถนาประโยชน เชนบอกอาพาธท่ีกําเริบวากําเริบ บอกอาพาธที่ทุเลาวาทุเลา 
 บอกอาพาธที่ทรงอยูวายังทรงอยู ๑ เปนผูอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดมีในรางกาย 
 อันกลาแข็ง เผด็รอน ไมเปนทีพ่อใจ สามารถปลิดชีพใหดับสูญ ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูพยาบาลงาย ฯ 
                       ๔. อุปฏฐากสูตรที่ ๒ 



      [๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการ ไมควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผู 
 พยาบาลเปนผูไมสามารถเพ่ือจัดยา ๑ ไมทราบส่ิงสบายและไมสบาย นําสิ่งไม 
 สบายเขาไปให นําสิ่งสบายออกไป ๑ เปนผูเพงอามิษพยาบาล ไมเปนผูมีเมตตา 
 จิตพยาบาล ๑ เปนผูมักรังเกยีจเพ่ือนําออกซ่ึงอุจจาระ ปสสาวะ อาเจียร หรือ 
 น้ําลาย ๑ ไมสามารถจะช้ีแจงใหภิกษุไขสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา 
 โดยกาลอนัสมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลภิกษุไขประกอบดวย 
 ธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูพยาบาลยอม 
 เปนผูสามารถเพ่ือจัดยา ๑ ทราบส่ิงสบายและไมสบาย นําสิ่งไมสบายออกไป ๑ 
 นําสิ่งสบายเขามาให ๑ เปนผูมีเมตตาจิตพยาบาล ไมเปนผูเพงอามิษพยาบาล ๑ 
 ไมรังเกียจเพ่ือนําออกซ่ึงอุจจาระ ปสสาวะ อาเจียร หรือน้ําลาย ๑ เปนผูสามารถ 
 เพ่ือชี้แจงใหภิกษุไขสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาโดยกาลอัน 
 สมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล ควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                       ๕. อนายุสสสูตรที่ ๑ 
      [๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายุสั้น 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลไมเปนผูทําความสบายแกตนเอง ๑ ไมรูจัก 
 ประมาณในส่ิงที่สบาย ๑ บริโภคสิ่งที่ยอยยาก ๑ เปนผูเที่ยวในกาลไมสมควร ๑ 
 ไมประพฤติเพียงดังพรหม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนเหตุ 
 ใหอายุสั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายุยืน ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ บุคคลเปนผูทําความสบายแกตนเอง ๑ รูจักประมาณในสิ่งที ่
 สบาย ๑ บริโภคสิ่งที่ยอยงาย ๑ เปนผูเที่ยวในกาลสมควร ๑ เปนผูประพฤติ 
 เพียงดังพรหม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนเหตุใหอายุยืน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                       ๖. อนายุสสสูตรที่ ๒ 
      [๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล  เปนเหตุใหอายุสั้น 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมไมกระทําความสบายแกตนเอง ๑ ไมรูจัก 
 ประมาณในส่ิงที่สบาย ๑ บริโภคสิ่งที่ยอยยาก ๑ เปนคนทุศีล ๑ มีมิตร 
 เลวทราม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนเหตุใหอายุสั้น ฯ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายุยืน ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ บุคคลยอมเปนผูทําความสบายแกตนเอง ๑ รูจักประมาณในสิ่ง 
 ที่สบาย ๑ บริโภคส่ิงที่ยอยงาย ๑ เปนผูมีศีล ๑ มีมิตรดีงาม ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนเหตุใหอายุยืน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                        ๗. อวัปปกาสสูตร 
      [๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 ไมควรเพ่ือหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยบิณฑบาต 
 ตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูมากดวยความดําริในกาม ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมควรเพ่ือหลีกออกจาก 
 หมูอยูผูเดยีว ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมควรเพ่ือ 
 หลีกออกจากหมูอยูผูเดยีว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ๑ สันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ๑ สัน- 
 *โดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑ สันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตาม 
 ได ๑ ยอมเปนผูมากดวยความดําริในการออกจากกาม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมควรเพ่ือหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                         ๘. สมณทุกขสูตร 
      [๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขของสมณะมี ๕ ประการ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ๑ ไม 
 สันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑ 
 ไมสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ ไมยนิดีประพฤติพรหม- 
 *จรรย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขของสมณะ ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุขของสมณะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ๑ เปนผูสันโดษ 
 ดวยบิณฑบาตตามมีตามได ๑ เปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑ เปนผู 
 สันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ ยินดีประพฤติพรหมจรรย ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุขของสมณะ ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                         ๙. ปริกุปปสูตร 



      [๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกน้ี เปนผูตองไปอบาย 
 ตองไปนรก เดือดรอน แกไขไมได ๕ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูฆา 
 มารดา ๑ ผูฆาบิดา ๑ ผูฆาพระอรหันต ๑ ผูมีจิตประทุษรายทําโลหิตของพระ- 
 *ตถาคตใหหอ ๑ ผูทําลายสงฆใหแตกกัน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวก 
 นี้แล เปนผูตองไปอบาย ตองไปนรก เดือดรอน แกไขไมได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                         ๑๐. สัมปทาสูตร 
      [๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คราวเส่ือม ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ความเส่ือมญาติ ๑ ความเสื่อมเพราะโภคะ ๑ ความเสื่อมเพราะ 
 โรค ๑ ความเสื่อมศีล ๑ ความเสื่อมทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย 
 เมื่อตายไปแลว ยอมไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะเหตุแหงความ 
 เสื่อมญาติ เพราะเหตุแหงความเสื่อมโภคะ หรือเพราะเหตุแหงความเส่ือมเพราะ 
 โรค (แตวา) สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก เพราะเหตุแหงความเสื่อมศีล หรือเพราะเหตุแหงความเสื่อมทิฐิ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ความเสื่อม ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สมบัติ 
 คือญาติ ๑ สมบัติคือโภคะ ๑ สมบัติคือความไมมีโรค ๑ สมบัติคือศีล ๑ สมบัติ 
 คือทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไปแลว ยอมไมเขาถึงสุคติ 
 โลกสวรรค เพราะเหตุแหงสมบัติคือญาติ เพราะเหตุแหงสมบัติคือโภคะ หรือ 
 เพราะเหตุแหงสมบัติคือความไมมีโรค (แตวา) สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไปแลว 
 ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะเหตุแหงสมบัติคือศีล หรือเพราะเหตุแหงสมบัติ 
 คือทิฐิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมบัติ ๕ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        จบคิลานวรรคที่ ๓ 
                        ------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. คิลานสูตร ๒. สติปฏฐานสูตร ๓. อุปฏฐากสูตรที่ ๑ 
 ๔. อุปฏฐากสูตรที่ ๒ ๕. อนายุสสสูตรที่ ๑ ๖. อนายุสสสูตรที่ ๒ 
 ๗. อวัปปกาสสูตร ๘. สมณทุกขสูตร ๙. ปริกุปปสูตร ๑๐. สัมปทาสูตร ฯ 
                        ------------- 
                          ราชวรรคที่ ๔ 
                          ๑. จักกสูตร 
      [๑๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองค ๕ 



 ประการ ยอมทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมทีเดยีว จักรน้ันยอมเปนจกัรอัน 
 มนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทานมิได องค ๕ ประการเปนไฉน คือ พระเจา 
 จักรพรรดิในโลกนี้ เปนผูทรงรูผล ๑ ทรงรูเหตุ ๑ ทรงรูประมาณ ๑ ทรงรู 
 จักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบ 
 ดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมทีเดยีว จักรน้ันยอม 
 เปนจักรอันมนษุยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทานมิได ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกอบดวย 
 ธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้นเหมอืนกัน ยอมทรงยังธรรมจักรชัน้เยี่ยมใหเปนไป 
 โดยธรรมทีเดยีว ธรรมจักรน้ันยอมเปนจกัรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร 
 พรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในโลกนี้ ทรงรูจักผล ๑ ทรงรูจักเหตุ ๑ 
 ทรงรูจักประมาณ ๑ ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม 
 ทรงยังธรรมจักรชั้นเยีย่มใหเปนไปโดยธรรมทีเดยีว ธรรมจักรน้ันยอมเปนจักรอัน 
 สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคาน 
 ไมได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                         ๒. อนุวัตตนสูตร 
      [๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระเจาจักรพรรดิ์ 
 ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงยงัจักรที่พระราชบิดาทรงใหเปนไปแลว 
 ใหเปนไปตามโดยธรรมทีเดียว จักรน้ันยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ 
 จะตานทานมิได องค ๕ ประการเปนไฉน คือ พระราชโอรสองคใหญของ 
 พระเจาจักรพรรดิ ทรงรูจักผล ๑ ทรงรูจักเหตุ ๑ ทรงรูจักประมาณ ๑ ทรงรูจัก 
 กาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระเจา 
 จักรพรรดิ ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังจักรที่พระราชบิดา 
 ทรงใหเปนไปแลวใหเปนไปตามโดยธรรมทีเดียว จักรน้ันยอมเปนจักรอันมนุษย 
 ผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทานมิได ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้น 
 เหมือนกัน ยอมยังธรรมจักรชั้นเยีย่มที่ตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดย 
 ชอบเทียว ธรรมจักรน้ันยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม 
 หรือใครในโลก จะคัดคานไมได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คอื พระสารีบุตร 
 ในธรรมวินัยนี้ เปนผูรูจักผล ๑ รูจักเหตุ ๑ รูจักประมาณ ๑ รูจักกาล ๑ รูจัก 
 บริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 



 ยอมยังธรรมจกัรชั้นเยีย่ม ที่ตถาคตใหเปนไปแลวใหเปนไปตามโดยชอบเทียว 
 ธรรมจักรน้ันยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ 
 ในโลก จะคัดคานไมได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                          ๓. ราชสูตร 
      [๑๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิ 
 ผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา แมพระองคใดพระเจาจักรพรรดิแม 
 พระองคนั้น ยอมไมทรงยังจกัรใหเปนไป ณ ประเทศที่ไมมพีระราชา เมื่อพระ 
 ผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ก็ใครเปนพระราชาของพระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา 
 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ธรรมซิ ภิกษุ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุ 
 พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาในโลกนี้ ทรงอาศัย 
 ธรรมน่ันแหละ ทรงสักการะ เคารพ นอบนอม ธรรม ทรงมีธรรมเปนธง ม ี
 ธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่ 
 เปนธรรมในชนภายใน ฯ 
      อีกประการหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรม 
 ราชา ฯลฯ มีธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่ 
 เปนธรรม ในกษัตริยเหลาอนุยนต [พระราชวงศานุวงศ] ในหมูทหาร พราหมณ 
 คฤหบดี ชาวนิคมชนบท สมณพราหมณ เนื้อ และนกทั้งหลาย พระเจา 
 จักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาพระองคนั้น ฯลฯ มีธรรม 
 เปนใหญ คร้ันทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในชนภายใน 
 ในกษัตริยเหลาอนุยนต ในหมูทหาร พราหมณ คฤหบดี ชาวนิคมชนบท 
 สมณพราหมณ เนื้อ และนกทั้งหลายแลว ยอมทรงยังจักรใหเปนไปโดย 
 ธรรมเทียว จักรนั้นยอมเปนจกัรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทานมิได 
 ดูกรภิกษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็ฉันนั้นเหมอืนกัน ทรงดํารงอยู 
 ในธรรม เปนพระธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นแหละ ทรงสักการะ เคารพ 
 นอบนอม ธรรม ทรงมีธรรมเปนธง มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ ยอม 
 ทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในพวกภิกษุวา กายกรรม 
 เชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนีไ้มควรเสพ วจีกรรมเชนนี้ควรเสพ วจีกรรม 
 เชนนี้ไมควรเสพ มโนกรรมเชนนี้ควรเสพ มโนกรรมเชนน้ีไมควรเสพ อาชีวะ 
 เชนนี้ควรเสพ อาชีวะเชนนี้ไมควรเสพ บานนิคมเชนนี้ควรเสพ บานนิคมเชน 
 นี้ไมควรเสพ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงดํารงอยูใน 



 ธรรม เปนพระธรรมราชา ฯลฯ มีธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการรักษา 
 ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในพวกภิกษุณี ... ในพวกอุบาสก ... ในพวก 
 อุบาสิกาวา กายกรรมเชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯลฯ บานนิคม 
 เชนนี้ควรเสพ บานนิคมเชนนีไ้มควรเสพ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 ผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาพระองคนั้น ฯลฯ มีธรรมเปนใหญ 
 คร้ันทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในพวกภิกษุ ในพวก 
 ภิกษุณี ในพวกอุบาสก ในพวกอุบาสิกาแลว ยอมทรงยังธรรมจักรชั้นเยีย่ม 
 ใหเปนไปโดยธรรมเทียว ธรรมจักรน้ันยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา 
 มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                         ๔. ยัสสทิสสูตร 
      [๑๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรง 
 ประกอบดวยองค ๕ ประการ จะทรงประทับอยู ณ ทิศใดๆ ก็เหมือนกับ 
 ประทับอยู ณ รัฐของพระองคเอง องค ๕ ประการเปนไฉน คือ พระราชา 
 ผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกน้ี ทรงเปนอุภโตสุชาติทั้งฝายพระมารดา ทั้ง 
 ฝายพระบิดา มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ 
 เปนผูอันใครๆ จะคัดคานตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ๑ ทรงเปนผูมั่งคัง่มี 
 พระราชทรัพยมาก มีพระราชโภคะมาก มีฉางและพระคลังบริบูรณ ๑ ทรงเปนผู 
 มีกําลัง ประกอบดวยจตุรงคินีเสนาผูเชือ่ฟงทําตามรับส่ัง ๑ ทรงมีปริณายกเปน 
 บัณฑิต ฉลาด มีปญญา สามารถ คิดเหตุการณทั้งอดีต อนาคต และปจจุบัน ๑ 
 ธรรม ๔ ประการนี้ของพระองค ยอมยังพระยศใหแกกลา พระองคทรงประกอบ 
 ดวยธรรมที่มพีระยศเปนที่ ๕ นี้ จะทรงประทับอยู ณ ทิศใดๆ ก็เหมือนกับ 
 ประทับอยู ณ รัฐของพระองคเอง ขอนั้นเพราะเหตุใด เพราะเหตุวา ขอนั้น 
 ยอมมี สําหรับพระราชาผูครองรัฐอยางนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้น 
 เหมือนกัน จะอยู ณ ทิศใดๆ ก็เปนผูมีจิตหลุดพนแลวเทียว ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใน 
 สิกขาบททั้งหลาย เหมือนพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรงสมบูรณดวย 
 พระชาติฉะนั้น ๑ เธอเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดดีวยทิฐิ เหมือนพระ- 
 *ราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรงมั่งคั่ง มีพระราชทรัพยมาก มีพระราชโภคะ 
 มาก มีฉางและพระคลังบริบูรณฉะนั้น ๑ เธอเปนผูปรารภความเพียร เพ่ือละ 
 อกุศลธรรม เพ่ือยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันมั่นคง 
 ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย เหมือนพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว 



 ทรงสมบูรณดวยกําลัง ฉะน้ัน ๑ เธอเปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา 
 เคร่ืองหยั่งเห็นความเกิด และความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความ 
 สิ้นทุกขโดยชอบ เหมือนพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรงสมบูรณดวย 
 ปริณายก ฉะนัน้ ๑ ธรรม ๔ ประการนี้ของเธอ ยอมบมวิมุติใหแกกลา เธอ 
 ประกอบดวยธรรมมีวิมุติเปนที่ ๕ นี้ ยอมอยู ณ ทิศใดๆ ก็เปนผูมีจิตหลุดพน 
 แลวเทียว ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะเหตุวาขอนั้น ยอมมีสําหรับภิกษุผูมีจิต 
 หลุดพนแลวอยางนั้น ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                        ๕. ปตถนาสูตรที่ ๑ 
      [๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริย 
 ไดมูรธาภิเษกแลว ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงปรารถนาราชสมบัติ 
 องค ๕ ประการเปนไฉน คือ พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยได 
 มูรธาภิเษกแลวในโลกน้ี ยอมทรงเปนอุภโตสุชาติทั้งฝายพระมารดาทั้งฝายพระบิดา 
 มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ เปนผูอันใครๆ จะ 
 คัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ๑ ทรงมีพระรูปสวยงาม นาดู นา- 
 *เลื่อมใส ประกอบดวยพระฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง ๑ ทรงเปนที่รักเปนที่พอพระทัย 
 แหงพระมารดาพระบิดา ๑ ทรงเปนที่รักเปนที่พอใจแหงชาวนิคมชนบท ๑ ทรง 
 ศึกษาสําเร็จดีแลวในศิลปศาสตรแหงพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว เชน 
 ในศิลปศาสตรในเพราะชาง มา รถ หรือธนู ๑ พระราชโอรสองคใหญนั้น 
 ยอมทรงดําริอยางนี้วา เราแลเปนอุภโตสุชาติทั้งฝายพระมารดาทั้งฝายพระบิดา 
 มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ เปนผูอันใครๆ 
 จะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาราชสมบัติ 
 เลา เราเปนผูมรูีปสวยงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยฉวีวรรณผุดผอง 
 ดียิ่ง ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาราชสมบัติเลา เราแลเปนที่รักเปนที่พอพระทัย 
 แหงพระมารดาและพระบิดา ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาราชสมบัติเลา เราแลเปน 
 ที่รักเปนที่พอใจแหงชาวนิคมชนบท ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาราชสมบัติเลา 
 เราแลเปนผูไดศึกษาสําเร็จดีแลวในศิลปศาสตรแหงพระราชาผูกษัตริย ไดมูรธา 
 ภิเษกแลว เชนในศิลปศาสตรในเพราะชาง มา รถ หรือธนู ไฉนเราจะไมพึง 
 ปรารถนาราชสมบัติเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระราชา 
 ผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงปรารถนา 
 ราชสมบัติ ฉันใด ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมปรารถนา 
 ความส้ินอาสวะ ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุใน 



 ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญา เคร่ืองตรัสรูของตถาคตวา แม 
 เพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผู 
 จําแนกธรรม ๑ เปนผูมีอาพาธนอย มีโรคนอย ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอย 
 อาหารสม่ําเสมอดี ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควรแกการบําเพ็ญ 
 เพียร ๑ เปนผูไมโออวด ไมมีมารยา  เปดเผยตนตามเปนจริงในพระศาสดา 
 หรือเพ่ือนพรหมจรรยผูรูแจง ๑ เปนผูปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือ 
 ยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดธุระใน 
 กุศลธรรม ๑ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเคร่ืองหยั่งเห็นความเกิด 
 และความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ๑ เธอ 
 ยอมคิดอยางนีว้า เราเปนผูมีศรัทธา เชื่อตอพระปญญาเคร่ืองตรัสรูของตถาคตวา 
 แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ไฉน 
 เราจะไมพึงปรารถนาความส้ินอาสวะเลา  เราแลเปนผูมอีาพาธนอย มีโรคนอย 
 ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสม่ําเสมอดี ไมเย็นนกั ไมรอนนัก เปน 
 ปานกลาง ควรแกการบําเพ็ญเพียร ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความส้ินอาสวะเลา 
 เราแลเปนผูไมโออวด ไมมมีารยา เปดเผยตนตามเปนจริงในพระศาสดาหรือ 
 เพ่ือนพรหมจรรยผูรูแจง ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความส้ินอาสวะเลา เราแล 
 เปนผูปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีกําลัง 
 มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความ 
 สิ้นอาสวะเลา เราแลเปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเคร่ืองหยั่งเห็นความ 
 เกิดความดับ อนัประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ไฉนเรา 
 จะไมพึงปรารถนาความส้ินอาสวะเลา ดกูรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
 ๕ ประการนี้แล ยอมปรารถนาความส้ินอาสวะ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                        ๖. ปตถนาสูตรที่ ๒ 
      [๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริย 
 ไดมูรธาภิเษกแลว ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงปรารถนาเปน 
 อุปราช องค ๕ ประการเปนไฉน คือ พระราชโอรสองคใหญของพระราชา 
 ผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกน้ี เปนอุภโตสุชาติทั้งฝายพระมารดาทั้งฝายพระ 
 บิดา มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดตีลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ อันใครๆ 
 จะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ๑ ทรงมีพระรูปสวยงาม นาด ู
 นาเลื่อมใส ประกอบดวยพระฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง ๑ ทรงเปนที่รักเปนที่พอพระทัย 
 แหงพระมารดาพระบิดา ๑ ทรงเปนที่รักที่พอใจแหงกองทหาร ๑ ทรงเฉียบแหลม 
 ฉลาด มีปญญา สามารถคิดเหตุการณทั้งอดีต อนาคต และปจจุบัน ๑ พระราช 



 โอรสองคใหญนั้น ยอมทรงดําริอยางนี้วา เราแลเปนอุภโตสุชาติทั้งฝายพระมารดา 
 ทั้งฝายพระบิดา มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ 
 อันใครๆ จะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงชาติไมได ไฉนเราจะไมพึงปรารถนา 
 เปนอุปราชเลา เราแลเปนผูมีรูปสวยงาม นาด ูนาเลื่อมใส ประกอบดวย 
 ฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา เราแลเปนทีรั่ก 
 เปนที่พอพระทัยแหงพระมารดาพระบิดา ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา 
 เราแลเปนที่รักที่พอใจแหงกองทหาร ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา 
 เราแลเปนผูเฉยีบแหลม ฉลาด มีปญญา สามารถคิดเหตุการณทั้งอดีต อนาคต 
 และปจจุบัน ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ประกอบดวยองค 
 ๕ ประการนี้แล ยอมทรงปรารถนาเปนอุปราช ฉันใด ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมปรารถนา 
 ความส้ินอาสวะ ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปน 
 พหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดดีวยทิฐิ ๑ เปนผูมีจิตต้ังมั่นดีแลวในสติปฏฐาน 
 ทั้ง ๔ ๑ เปนผูปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม ฯลฯ ไมทอดธุระในกศุล 
 ธรรม ๑ เปนผูมีปญญา ฯลฯ ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ๑ เธอยอมคดิ 
 อยางนี้วา เราแลเปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ไฉนเรา 
 จะไมพึงปรารถนาความส้ินอาสวะเลา เราแลเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยด ี
 ดวยทิฐิ ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความส้ินอาสวะเลา เราแลเปนผูมีจิตต้ังมัน่ดี 
 แลวในสติปฏฐานทั้ง ๔ ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความส้ินอาสวะเลา เราแล 
 เปนผูปรารภความเพียร ฯลฯ ไมทอดธุระในกุศลธรรม ไฉนเราจะไมพึงปรารถนา 
 ความส้ินอาสวะเลา เราแลเปนผูมีปญญา ฯลฯ ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ 
 ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมปรารถนาความสิ้นอาสวะ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                         ๗. อัปปสุปติสูตร 
      [๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน ๕ จําพวกน้ี ยอมหลับนอยต่ืนมากใน 
 ราตรี ๕ จําพวกเปนไฉน คือ สตรีผูคิดมุงถึงบุรุษ ๑ บุรุษผูคิดมุงถึงสตรี ๑ 
 โจรผูคิดมุงลักทรัพย ๑ พระราชาผูทรงบําเพ็ญพระราชกรณีย ๑ ภิกษุผูคิดมุงถึง 
 ธรรมที่ปราศจากสังโยชน ๑ ดกูรภิกษุทั้งหลาย คน ๕ จําพวกน้ีแล ยอมหลบั 
 นอยต่ืนมากในราตรี ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 



                         ๘. ภัตตาทกสูตร 
      [๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ 
 ประการ เปนชางกินจุ ขวางที่ ขี้มาก เปนทีเ่ต็มจํานวนนับ ถึงความนับวาเปน 
 ชางทรง องค ๕ ประการเปนไฉน คือ ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอ 
 รูป ๑ ไมอดทนตอเสียง ๑ ไมอดทนตอกลิ่น ๑ ไมอดทนตอรส ๑ ไมอดทน 
 ตอโผฏฐัพพะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ 
 ประการนี้แล เปนชางกินจุ ขวางที่ ขี้มาก เปนที่เต็มจํานวนนบั ถึงความนับ 
 วาเปนชางทรง ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้น 
 เหมือนกัน เปนผูฉันอาหารจุ ขวางที่ นั่งนอนมาก เปนที่เต็มจํานวนนับ 
 ถึงความนับวาเปนภิกษุ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูไมอดทนตอรูป ๑ เปนผูไมอดทนตอเสยีง ๑ เปนผูไมอดทนตอกลิ่น ๑ 
 เปนผูไมอดทนตอรส ๑ เปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูฉันอาหารจุ ขวางที่ นั่งนอนมาก 
 เปนที่เต็มจํานวนนับ ถึงความนับวาเปนภิกษุ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                          ๙. อักขมสูตร 
      [๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ 
 ประการ ไมควรแกพระราชา ไมควรเปนชางทรง ไมถึงการนับวาเปนพระราช- 
 *พาหนะ องค ๕ ประการเปนไฉน คือ ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอ 
 รูป ๑ ไมอดทนตอเสียง ๑ ไมอดทนตอกลิ่น ๑ ไมอดทนตอรส ๑ ไม 
 อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรูปอยางไร 
 คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว เห็นกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ 
 หรือกองพลเดินเทา ยอมหยดุน่ิงสะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรูปอยางนี้แล ก็ชางของ 
 พระราชาเปนสัตวไมอดทนตอเสียงอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสูสงคราม 
 แลว ไดยินเสยีงกองพลชาง เสยีงกองพลมา เสียงกองพลรถ เสียงกองพล 
 เดินเทา หรือเสยีงกลอง บัณเฑาะว สังข มโหระทึกยอมหยุดน่ิง สะทก 
 สะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตว 
 ไมอดทนตอเสยีงอยางนี้แล กช็างของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอกลิ่นอยางไร 
 คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไดกลิ่นมูตรและคูถแหงชางของพระราชา 
 (ฝายขาศึก) ที่ใหญกวา ซ่ึงเขาสนามรบทั้งหลาย ยอมหยุดน่ิง สะทกสะทาน 



 ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทน 
 ตอกลิ่นอยางนีแ้ล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรสอยางไร คือ ชาง 
 ของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไมไดกินอาหารเพียงคืนหนึ่ง ๒ คืน ๓ คืน ๔ คืน 
 หรือ ๕ คืน ยอมหยุดน่ิง สะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรสอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตว 
 ไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสงครามแลว ถูกเขายิง 
 ดวยลูกศรคร้ังหนึ่ง ๒ คร้ัง ๓ คร้ัง ๔ คร้ัง หรือ ๕ คร้ังเขาแลว ยอมหยุดน่ิง 
 สะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชา 
 เปนสัตวไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้น 
 เหมือนกัน ยอมเปนผูไมควรแกของคํานับ ไมควรแกของตอนรับ ไมควรแก 
 ของทําบุญ ไมควรแกการกระทําอัญชลี ไมเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่น 
 ยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมอดทนตอ 
 รูป ๑ ไมอดทนตอเสียง ๑ ไมอดทนตอกลิ่น ๑ ไมอดทนตอรส ๑ ไมอดทน 
 ตอโผฏฐัพพะ ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูไมอดทนตอรูปอยางไร คือ ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมกําหนัดในรูปที่ชวนใหกําหนัด ไมสามารถต้ัง 
 จิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมอดทนตอรูปอยางนี้แล ก ็
 ภิกษุเปนผูไมอดทนตอเสียงอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ฟงเสียงดวยหูแลว 
 ยอมกําหนัดในเสียงที่ชวนใหกาํหนัด ไมสามารถต้ังจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมอดทนตอเสียงอยางนีแ้ล ก็ภิกษุเปนผูไมอดทนตอ 
 กลิ่นอยางไร คอื ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สูดกลิ่นดวยจมูกแลว ยอมกําหนัด 
 ในกลิ่นที่ชวนใหกําหนัด ไมสามารถต้ังจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุเปนผูไมอดทนตอกลิ่นอยางนี้แล ก็ภิกษุเปนผูไมอดทนตอรสอยางไร คือ 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ยอมกาํหนัดในรสที่ชวนใหกําหนัด 
 ไมสามารถต้ังจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมอดทนตอรสอยางนี ้
 แล ก็ภิกษุเปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูก 
 โผฏฐัพพะดวยกายแลว ยอมกําหนัดในโผฏฐัพพะที่ชวนใหกําหนัด ไมสามารถ 
 ต้ังจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางนี้แล 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล  ยอมเปนผูไมควร 
 แกของคํานับ ไมควรแกของตอนรับ ไมควรแกของทําบุญ ไมควรแกการกระทํา 
 อัญชลี ไมเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชา ประกอบดวยองค ๕ ประการ 



 เปนชางควรแกพระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะ 
 องค ๕ ประการเปนไฉน คือ ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอรูป ๑ อดทน 
 ตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอรูปอยางไร คือ 
 ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว เห็นกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ หรือ 
 กองพลเดินเทา ยอมไมหยุดน่ิง ไมสะทกสะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอรูปอยางนี้แล ก็ชางของพระราชา 
 เปนสัตวอดทนตอเสียงอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไดยิน 
 เสียงกองพลชาง เสียงกองพลมา เสียงกองพลรถ เสียงกองพลเดินเทา หรือ 
 เสียงกลอง บัณเฑาะว สังข มโหระทึกที่กระห่ึม ยอมไมหยดุน่ิง ไมสะทก 
 สะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาอดทนตอ 
 เสียงอยางนีแ้ล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอกลิ่นอยางไร คือ ชางของ 
 พระราชาเขาสงครามแลว ไดกลิ่นมูตรและคูถแหงชางของพระราชา (ฝายขาศึก) 
 ที่ใหญกวา ซ่ึงเขาสนามรบทั้งหลาย ยอมไมหยุดน่ิง ไมสะทกสะทาน สามารถ 
 เขาสนามรบได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางพระราชาเปนสัตวอดทนตอกลิ่นอยางนี้แล 
 ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอรสอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสูสง 
 ครามแลว ไมไดกินอาหารแมเพียงคืนหนึ่ง ๒ คืน ๓ คืน ๔ คืน หรือ ๕ คืน 
 ยอมไมหยุดน่ิง ไมสะทกสะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ชางของพระราชาอดทนตอรสอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอ 
 โผฏฐัพพะอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสงครามแลว ถูกเขายิงดวยลกูศร 
 คร้ังหนึ่ง ๒ คร้ัง ๓ คร้ัง ๔ คร้ัง หรือ ๕ คร้ัง ยอมไมหยุดน่ิง ไมสะทก 
 สะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตว 
 อดทนตอโผฏฐัพพะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวย 
 องค ๕ ประการนี้แล  เปนชางควรแกพระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับวา 
 เปนพระราชพาหนะ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือน 
 กัน เปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรแกการ 
 กระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปน 
 ไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทน 
 ตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูอดทนตอรูปอยางไร คือ ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมกําหนัดในรูปที่ชวนใหกําหนัด สามารถ 
 ต้ังจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอรูปอยางนี้แล ก็ภิกษุ 



 เปนผูอดทนตอเสียงอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ฟงเสียงดวยหูแลว ยอม 
 ไมกําหนัดในเสียงที่ชวนใหกาํหนัด สามารถต้ังจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุเปนผูอดทนตอเสียงอยางนี้แล ก็ภิกษุเปนผูอดทนตอกลิ่นอยางไร คือ ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี้ สูดกลิ่นดวยจมูกแลว ยอมไมกําหนัดในกลิ่นที่ชวนใหกําหนัด 
 สามารถต้ังจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอกลิ่นอยางนี้แล 
 ภิกษุยอมเปนผูอดทนตอรสอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ลิ้มรสดวยลิ้นแลว 
 ยอมไมกําหนัดในรสที่ชวนใหกําหนัด สามารถต้ังจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอรสอยางนี้แล กภิ็กษุเปนผูอดทนตอโผฏฐัพพะ 
 อยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ยอมไม 
 กําหนัดในโผฏฐัพพะที่ชวนใหกําหนัด สามารถต้ังจิตไวโดยชอบ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอโผฏฐัพพะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ 
 ควรแกของทําบุญ ควรแกการกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่น 
 ยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                         ๑๐. โสตวสูตร 
      [๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการ 
 ยอมควรแกพระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะทีเดียว 
 องค ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาในโลกน้ีเปนสัตว 
 เชื่อฟง ๑ เปนสัตวฆาได ๑ เปนสัตวรักษาได ๑ เปนสัตวอดทนได ๑ เปน 
 สัตวไปได ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวเชื่อฟงอยางไร ชางของ 
 พระราชาในโลกน้ี ยอมต้ังใจ ใฝใจ สํารวมใจ เงี่ยโสตฟงเหตุการณที่ควาญชาง 
 ใหกระทํา คือ เหตุการณที่เคยกระทําหรือไมเคยกระทํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชาง 
 ของพระราชาเปนสัตวเชื่อฟงอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปน 
 สัตวฆาไดอยางไร ชางของพระราชาในโลกนี้ เขาสงครามแลว ยอมฆาชางบาง 
 ฆาควาญชางบาง ฆามาบาง ฆาคนขี่มาบาง ทําลายรถบาง ฆาพลรถบาง ฆาพล 
 เดินเทาบาง ดกูรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวฆาไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวรักษาไดอยางไร ชางของพระราชาในโลกนี ้
 เขาสูสงครามแลว ยอมรักษากายเบ้ืองหนา กายเบ้ืองหลัง เทาหนา เทาหลัง ศีรษะ 
 หู งา งวง หาง ควาญชาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวรักษาได 
 อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนไดอยางไร ชาง 
 ของพระราชาในโลกน้ี เขาสงครามแลว ยอมอดทนตอการประหารดวยหอก ตอ 



 การถูกลูกศร ตอการถูกงาว ตอเสียงกลอง บัณเฑาะว สังข มโหระทึกที่กระ 
 ห่ึม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไปไดอยางไร ชางของพระราชาในโลกนี้ 
 ยอมเปนสัตวไปสูทิศที่ควาญชางไสไป คือ ทศิที่เคยไปหรือทิศที่ยังไมเคยไปได 
 โดยเร็วพลัน ดกูรภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวไปไดอยางนี้แล ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมควรแก 
 พระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะทีเดียว ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือน 
 กัน ยอมเปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควร 
 แกการทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเชื่อฟง ๑ เปนผูฆาได ๑ เปนผูรักษา 
 ได ๑ เปนผูอดทนได ๑ เปนผูไปได ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูเชื่อฟงอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม 
 ต้ังใจ ใฝใจ สํารวมใจ เงี่ยโสตลงฟงธรรม  ในเมื่อผูอื่นแสดงธรรมวินัยที ่
 ตถาคตประกาศแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูเชื่อฟงอยางนี้แล 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูฆาไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม 
 อดกลั้น ละ บรรเทา กําจัด ทําใหสิ้นไป ใหถึงซ่ึงความไมมีแหงกามวิตก 
 ที่เกิดขึ้นแลว ... พยาบาทวิตกที่เกิดขึน้แลว ... วิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแลว 
 ยอมอดกลั้น ละ บรรเทา กําจัด ทําใหสิ้นไป ใหถึงซ่ึงความไมมีแหงอกุศล 
 ธรรมที่ลามกทัง้หลาย ที่เกิดขึน้แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฆาไดอยางนี ้
 แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูรักษาไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็น 
 รูปดวยจักษุแลว ยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติ 
 เพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ที่เมือ่ไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล 
 คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมใน 
 จักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ดมกล่ินดวยจมกู ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะ 
 ดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไมถือโดย 
 อนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุ 
 ใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษา 
 มนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรักษาได 
 อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูอดทนไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูอดทนไดตอเย็น รอน หิว ระหาย สัมผัสแหง เหลือบ ยุง ลม แดด 
 และสัตวเลื้อยคลาน เปนผูอดทนไดตอคําหยาบระคาย เปนผูอดทนไดตอทกุข 
 เวทนาทางรางกายท่ีบังเกดิขึ้นแลว อันกลา แขง็ เผ็ดรอน ไมเปนที่ชื่นใจ ไม 



 เปนที่ชอบใจ สามารถปลิดชีพเสียได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนได 
 อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูไปไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 ยอมเปนผูไปสูทิศที่ไมเคยไปตลอดกาลนานนี้ คือ ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง 
 เปนที่สละคืนอปุธิกิเลสทั้งปวง เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา เปนที่สํารอก เปนทีด่ับ 
 หาเคร่ืองเสียบแทงมิได โดยเร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไปไดอยางนี้แล 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของ 
 คํานับ ควรของตอนรับควรแกทักขิณา ควรแกการทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก 
 ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                         จบราชวรรคที่ ๔ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. จักกสูตร ๒. อนุวัตตนสูตร ๓. ราชสูตร ๔. ยัสสทิส 
 สูตร ๕. ปตถนาสูตรที่ ๑ ๖. ปตถนาสูตรที่ ๒ ๗. อัปปสุปติสูตร 
 ๘. ภัตตาทกสูตร ๙. อักขมสูตร ๑๐. โสตวสูตร ฯ 
                         ------------ 
                         ติกัณฑกีวรรคที่ ๕ 
                      ๑. ทัตวาอวชานาติสูตร 
      [๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๕ จํา 
 พวกเปนไฉน คือ บุคคลใหแลวยอมดูหมิ่น ๑ บุคคลยอมดูหมิ่นเพราะอยูรวมกัน ๑ 
 บุคคลเปนผูเชือ่งาย ๑ บุคคลเปนผูโลเล ๑ บุคคลเปนผูเขลาหลงงมงาย ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลใหแลวยอมดูหมิ่นอยางไร บุคคลในโลกนี ้
 ใหจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารแกบุคคล เขายอม 
 คิดอยางนี้วา เราให ผูนี้รับ ดังนี้ ใหแลวยอมดหูมิ่นบุคคลนั้น ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย บุคคลใหแลวยอมดหูมิ่นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลยอม 
 ดูหมิ่นเพราะอยูรวมกันอยางไร บุคคลในโลกนี้ อยูรวมกับบุคคลสองสามป 
 ยอมดูหมิ่นผูนัน้เพราะอยูรวมกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลยอมดูหมิ่นเพราะอยู 
 รวมกันอยางนีแ้ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูเชื่องายอยางไร บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ เมื่อเขากลาวคุณหรือโทษของผูอื่น ยอมนอมใจเชื่อโดยเร็วพลัน ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูเชือ่งายอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผู 
 โลเลอยางไร บุคคลบางคนในโลก เปนผูมีศรัทธาเล็กนอย มีความภักดีเล็กนอย 
 มีความรักเล็กนอย มีความเลือ่มใสเล็กนอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผู 
 โลเลอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูเขลาหลงงมงายอยางไร บุคคลบาง 



 คนในโลกน้ี ยอมไมรูกุศลธรรมและอกุศลธรรม ยอมไมรูธรรมที่มีโทษและไมม ี
 โทษ ยอมไมรูธรรมที่เลวและประณีต ยอมไมรูธรรมฝายดําและฝายขาว ดกูร 
 ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูเขลาหลงงมงายอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล 
 ๕ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                          ๒. อารภสูตร 
      [๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก 
 ๕ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ปรารภจะลวง 
 อาบัติ ยอมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
 วิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดขึ้นแลวแก 
 เธอ ๑ บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอนและ 
 ยอมไมทราบชดัตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไม 
 เหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกศุลซ่ึงเกิดขึ้นแลวแกเธอ ๑ บุคคลบางคนในธรรม 
 วินัยนี้ ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปน 
 จริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาป 
 อกุศลซ่ึงเกิดขึน้แลวแกเธอ ๑ บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ไมปรารภจะลวง 
 อาบัติ ยอมไมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ 
 ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดขึน้แลวแก 
 เธอ ๑ บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอน 
 และยอมทราบชัดตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดย 
 ไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดขึน้แลวแกเธอ ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาบุคคล ๕ จําพวกน้ัน บุคคลใดปรารภจะลวง 
 อาบัติ ยอมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
 วิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงบาปอกุศลซ่ึงเกิดขึ้นแลวแกเธอ บุคคลนั้น 
 พึงเปนผูควรกลาวตักเตือนอยางนี้วา อาสวะที่เกิดเพราะปรารภจะลวงอาบัติของ 
 ทานยังมีอยู อาสวะท่ีเกดิเพราะความเดอืดรอนของทานยังเจริญอยู ขอทานจงละ 
 อาสวะที่เกดิเพราะปรารภจะลวงอาบัติ บรรเทาอาสวะทีเ่กิดเพราะความเดอืดรอน 
 แลว จึงอบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผูเทยีมทันบุคคลจําพวกที่ ๕ โนน 
 เพราะการอบรมอยางนี้ ฯ 
      บุคคลใด ปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอน และยอมไมทราบชัด 
 ตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงธรรม 
 ที่เปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดขึ้นแลวแกเธอ บุคคลนั้น พึงเปนผูควรกลาวตักเตือน 
 อยางนี้วา อาสวะท่ีเกดิเพราะปรารภจะลวงอาบัติของทานยังมีอยู อาสวะทีเ่กิด 



 เพราะความเดอืดรอนของทานไมเจริญ ขอทานจงละอาสวะที่เกิดเพราะปรารภ 
 จะลวงอาบัติแลว จึงอบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผูเทียมทันบุคคลจําพวกที่ ๕ 
 โนน เพราะการอบรมอยางนี้ ฯ 
      บุคคลใด ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมเดือดรอน และยอมไมทราบชัด 
 ตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงธรรม 
 ที่เปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดแลวแกเธอ บุคคลนั้น พึงเปนผูควรกลาวตักเตือนอยางนี้วา 
 อาสวะที่เกดิเพราะปรารภจะลวงอาบัติของทานไมมี อาสวะทีเ่กิดเพราะความเดือด 
 รอนของทานยงัเจริญอยู ขอทานจงบรรเทาอาสวะที่เกดิเพราะความเดอืดรอนแลว 
 จึงอบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผูเทียมทนับุคคลจําพวกที่ ๕ โนน เพราะการ 
 อบรมอยางนี้ ฯ 
      บุคคลใด ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอน และยอมไมทราบชัด 
 ตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงธรรม 
 ที่เปนบาปอกุศลซ่ึงเกิดขึ้นแลวแกเธอ บุคคลนั้น พึงเปนผูควรกลาวตักเตือน 
 อยางนี้วา อาสวะท่ีเกดิเพราะปรารภจะลวงอาบัติของทานไมมี อาสวะทีเ่กดิเพราะ 
 ความเดือดรอนของทานไมเจริญ ขอทานจงอบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผู 
 เทียมทันบุคคลจําพวกที่ ๕ โนน เพราะการอบรมอยางนี้ ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 บุคคล ๕ จําพวกน้ี ถูกตักเตือนพร่ําสอนโดยเทียบกับบุคคลที่ ๕ โนน ดวยประการ 
 อยางนี้แล ยอมบรรลุความส้ินอาสวะโดยลําดบั ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                         ๓. สารันททสูตร 
      [๑๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฏาคารศาลา ปามหาวัน 
 ใกลเมืองเวสาลี คร้ังนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและ 
 จีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาต ณ เมืองเวสาลี สมยันั้น เจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ คน 
 นั่งประชุมกันอยูที่สารันททเจดีย ไดมกีารสนทนากันวา ความปรากฏแหงแกว ๕ 
 ประการ เปนของหาไดยากในโลก แกว ๕ ประการเปนไฉน คือ ความปรากฏ 
 แหงชางแกว ๑ ความปรากฏแหงมาแกว ๑ ความปรากฏแหงแกวมณี ๑ ความ 
 ปรากฏแหงนางแกว ๑ ความปรากฏแหงคฤหบดีแกว ๑ ความปรากฏแหงแกว ๕ 
 ประการนี้ เปนของหาไดยากในโลก คร้ังนั้น เจาลิจฉวีเหลานัน้ไดสงบุรุษไปคอย 
 ดักที่หนทางโดยส่ังวา พอผูเจริญ เมื่อทานเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมา พึงมา 
 บอกแกพวกฉัน บุรุษน้ันไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล จึงเขาไปหาเจา 
 ลิจฉวีเหลานั้น แจงใหทราบวา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค 
 นั้นกําลังเสด็จมา ขอทานทั้งหลายจงทราบกาลที่ควร ณ บัดน้ี คร้ังนั้น เจาลิจฉวี 
 เหลานั้น ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว ได 



 ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ 
 ประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงเอ็นดู เสด็จเขาไปสูสารันททเจดีย 
 เถิด พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดเสดจ็เขา 
 ไปยังสารันททเจดีย แลวประทับน่ังบนอาสนะท่ีตบแตงไว คร้ันแลวไดตรัสถาม 
 เจาลิจฉวีเหลานั้นวา ดูกรเจาลจิฉวีทั้งหลาย บัดน้ี ทานทั้งหลายประชุมสนทนา 
 กันดวยเร่ืองอะไร การสนทนาอะไรของทานทั้งหลายยังคางอยูในระหวาง เจา 
 ลิจฉวีเหลานั้นไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคทั้งหลายน่ัง 
 ประชุมกันอยู ณ ที่นี้ ไดมีการสนทนากันวา ความปรากฏแหงแกว ๕ ประการ 
 เปนของหาไดยากในโลก แกว ๕ ประการเปนไฉน คือ ความปรากฏแหงชาง 
 แกว ๑ ความปรากฏแหงมาแกว ๑ ความปรากฏแหงแกวมณี ๑ ความปรากฏ 
 แหงนางแกว ๑ ความปรากฏแหงคฤหบดีแกว ๑ ความปรากฏแหงแกว ๕ 
 ประการนี้ เปนของหาไดยากในโลก ฯ 
      พ. ดูกรเจาลิจฉวีทั้งหลาย ทานทั้งหลายเปนผูมุงไปในกาม จึงไดมีการ 
 สนทนากันปรารภเฉพาะกาม ดูกรเจาลิจฉวีทัง้หลาย ความปรากฏแหงแกว ๕ 
 ประการเปนของหาไดยาก แกว ๕ ประการเปนไฉน คือ ความปรากฏแหงตถาคต 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ บุคคลผูแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ๑ 
 บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ๑ บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยทีต่ถาคต 
 ประกาศแลว ซ่ึงผูอื่นแสดงใหฟงแลวปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม ๑ กตัญูกตเวที 
 บุคคล ๑ ดูกรเจาลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแหงแกว ๕ ประการนี้แล เปนของ 
 หาไดยากในโลก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                         ๔. ติกัณฑกีสูตร 
      [๑๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาติกัณฑกีวัน ใกลเมือง 
 สาเกต ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคญัในส่ิงอันไมเปนปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูล อยูตลอด 
 กาล ขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญในส่ิงอันเปนปฏิกูลวา ไมเปนปฏิกูลอยูตลอด 
 กาล ขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญในส่ิงไมปฏิกูล และส่ิงอนัเปนปฏิกูลวาเปน 
 ปฏิกูลอยูตลอดกาล ขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญในส่ิงอันเปนปฏิกูล และส่ิง 
 อันไมเปนปฏิกลูวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยูตลอดกาล ขอภิกษุพึงเวนสิ่งทั้งสอง คือ 
 สิ่งไมปฏิกูล และส่ิงปฏิกูลแลว เปนผูมีความวางเฉย มีสติสมัปชัญญะอยูตลอด 
 กาล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษุจึงควรเปนผู 



 มีความสําคัญในส่ิงไมปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูล เพราะอาศัยอาํนาจประโยชนนี้วา 
 ความกําหนัดในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัดอยาเกิดขึ้นแกเรา ภิกษุจึงควรเปน 
 ผูมีความสําคญัในส่ิงไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร 
 ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคญัในส่ิงปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูล เพราะอาศัยอํานาจ 
 ประโยชนนี้วา ความขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความขัดเคืองอยาเกดิขึ้น 
 แกเรา ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในส่ิงปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู เพราะอาศัย 
 อํานาจประโยชนอะไร ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในส่ิงไมปฏิกูล และสิ่งปฏิกูล 
 วาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความกําหนัดในธรรมอัน 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด อยาเกิดขึ้นแกเรา ความขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ต้ัง 
 แหงความขัดเคือง อยาเกดิขึน้แกเรา ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในส่ิงไม 
 ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูลอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษุ 
 จึงควรเปนผูมคีวามสําคัญในส่ิงปฏิกูล และส่ิงไมปฏิกูล วาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู 
 เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความขัด 
 เคืองอยาเกิดขึน้แกเรา ความกาํหนัดในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัดอยาเกดิ 
 ขึ้นแกเรา ภิกษุจึงควรเปนผูมคีวามสําคัญในส่ิงปฏิกูลและสิง่ไมปฏิกูลวา เปนสิ่ง 
 ไมปฏิกูลอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษุจึงควรเวนสิ่งทั้งสอง คือ 
 สิ่งไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลแลว เปนผูมีความวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู เพราะ 
 อาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความกําหนัดในธรรมอันเปนทีต้ั่งแหงความกําหนัด 
 ในอารมณไหนๆ ในสวนไหนๆ แมมีประมาณนอย อยาเกิดขึน้แกเรา ความ 
 ขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความขัดเคืองในอารมณไหนๆ ในสวนไหนๆ 
 แมมีประมาณนอย อยาเกิดขึน้แกเรา ความหลงในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความหลง 
 ในอารมณไหนๆ ในสวนไหนๆ แมมีประมาณนอย อยาเกิดขึน้แกเรา ภิกษุ 
 จึงควรเปนผูเวนสิ่งทั้งสอง คือ สิ่งไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลแลว เปนผูมีความ 
 วางเฉย มีสติสมัปชัญญะอยู ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                          ๕. นิรยสูตร 
      [๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมเปนผูเหมอืนถูกฝงไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูมัก 
 ฆาสัตว ๑ เปนผูมักลักทรัพย ๑ เปนผูมักประพฤติผิดในกาม ๑ เปนผูมักพูดเท็จ ๑ 
 เปนผูมักดืม่น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูเหมือนถูกฝงไว 
 ในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผู 



 เหมือนถูกเชิญไปอยูในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูงด 
 เวนจากปาณาติบาต ๑ เปนผูงดเวนจากอทินนาทาน ๑ เปนผูงดเวนจาก 
 กาเมสุมิจฉาจาร ๑ เปนผูงดเวนจากมุสาวาท ๑ เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือ 
 สุราและเมรัยอนัเปนที่ต้ังแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูเหมือนถูกเชิญไปอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                          ๖. มิตตสูตร 
      [๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ไม 
 ควรคบเปนมิตร ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คอื ภิกษุยอมใชใหทําการงาน ๑ 
 ยอมกออธิกรณ ๑ ยอมเปนผูโกรธตอบตอภิกษุผูเปนประธาน ๑ ยอมประกอบ 
 การจาริกไปในที่ไมควรตลอดกาลนาน ๑ เปนผูไมสามารถเพ่ือยังภิกษุใหเห็นแจง 
 ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริง ดวยธรรมีกถาโดยกาลสมควร ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรคบเปนมิตร ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ควรคบเปนมิตร 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุยอมไมใชใหทําการงาน ๑ ไมกออธกิรณ ๑ 
 ไมโกรธตอบตอภิกษุผูเปนประธาน ๑ ไมประกอบการจาริกในที่ไมควรตลอดกาล 
 นาน ๑ เปนผูสามารถเพ่ือยังภิกษุใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ให 
 ร่ืนเริง ดวยธรรมีกถาโดยกาลสมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย 
 ธรรม ๕ ประการนี้แล ควรคบเปนมิตร ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                       ๗. อสัปปุริสทานสูตร 
      [๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ อสัตบุรุษยอมใหโดยไมเคารพ ๑ ใหโดยไมออนนอม ๑ ไมให 
 ดวยมือตนเอง ๑ ใหของที่เปนเดน ๑ ไมเห็นผลที่จะพึงมาถึงให ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 สัตบุรุษยอมใหโดยเคารพ ๑ ใหโดยออนนอม ๑ ใหดวยมือตนเอง ๑ ใหของ 
 ไมเปนเดน ๑ เห็นผลที่จะมาถึงให ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ 
 ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                        ๘. สัปปุริสทานสูตร 
      [๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ สตับุรุษยอมใหทานดวยศรัทธา ๑ ยอมใหทานโดยเคารพ ๑ ยอม 



 ใหทานโดยกาลอันควร ๑ เปนผูมีจิตอนุเคราะหใหทาน ๑ ยอมใหทานไมกระทบ 
 ตนและผูอื่น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษคร้ันใหทานดวยศรัทธาแลว ยอมเปน 
 ผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเปนผูมรูีปสวยงาม นาดู นาเลื่อมใส 
 ประกอบดวยผวิพรรณงามยิ่งนัก ในที่ที่ทานนั้นเผลด็ผล (บังเกิดขึ้น) คร้ันใหทาน 
 โดยเคารพแลว ยอมเปนผูมั่งคัง่ มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเปนผูมีบุตร 
 ภรรยา ทาส คนใชหรือคนงาน เปนผูเชือ่ฟง เงี่ยโสตลงสดับคําสั่ง ต้ังใจใครรู 
 ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล คร้ันใหทานโดยกาลอนัควรแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพย 
 มาก มีโภคะมาก และยอมเปนผูมีความตองการที่เกิดขึ้นตามกาลบริบูรณ ในที่ 
 ที่ทานนั้นเผลด็ผล คร้ันเปนผูมีจิตอนุเคราะหใหทานแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพย 
 มาก มีโภคะมาก และเปนผูมีจตินอมไปเพ่ือบริโภคกามคุณ ๕ สูงยิ่งขึ้น ในที่ 
 ที่ทานนั้นเผลด็ผล คร้ันใหทานไมกระทบตนและผูอื่นแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มี 
 ทรัพยมาก มีโภคะมาก และยอมเปนผูมีโภคทรัพยไมมีภยันตรายมาแตที่ไหนๆ 
 คือ จากไฟ จากนํ้า จากพระราชา จากโจร จากคนไมเปนที่รัก หรือจากทายาท 
 ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                       ๙. สมยวิมุตตสูตรที่ ๑ 
      [๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เสื่อมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผู 
 ชอบทําการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบนอน ๑ ความเปนผู 
 ชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ภิกษุนั้นไมพิจารณาจิตที่หลุดพนแลวอยางไร ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุผูมี 
 จิตหลุดพนในสมัย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแก 
 ภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบทํา 
 การงาน ๑ ความเปนผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบนอน ๑ ความเปนผู 
 ไมชอบคลุกคลดีวยหมูคณะ ๑ ภิกษุนั้นพิจารณาจิตที่หลุดพนแลวอยางไร ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูม ี
 จิตหลุดพนในสมัย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                      ๑๐. สมยวิมุตตสูตรที่ ๒ 
      [๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เสื่อมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผู 
 ชอบทําการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบนอน ๑ ความเปนผูไม 



 คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุผูมจีิต 
 หลุดพนในสมัย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อม 
 แกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คอื ความเปนผูไมชอบ 
 ทําการงาน ๑ ความเปนผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบนอน ๑ ความเปนผู 
 คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูมีจิต 
 หลุดพนในสมัย ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        จบติกัณฑกีวรรคที่ ๕ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. ทัตวาอวชานาติสูตร ๒. อารภสูตร ๓. สารันททสูตร 
 ๔. ติกัณฑกีสูตร ๕. นิรยสูตร ๖. มิตตสูตร ๗. อสัปปุริสทานสูตร 
 ๘. สัปปุริสทานสูตร ๙. สมยวิมุตตสูตรที่ ๑ ๑๐. สมยวิมุตตสูตร 
 ที่ ๒ ฯ 
                         จบตติยปณณาสก 
                         ----------- 
                          จตุตถปณณาสก 
                        สัทธรรมวรรคที่ ๑ 
                     ๑. สัทธรรมนิยามสูตรที่ ๑ 
      [๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ แม 
 ฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพ่ือหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมพูดมาก ๑ พูดคําพูดที่ผูอื่นพูดแลว 
 มาก ๑ พูดปรารภตน ๑ เปนผูมีจิตฟุงซานฟงธรรม ๑ เปนผูมีจิตไมแนวแน 
 มนสิการโดยอบุายไมแยบคาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม 
 ๕ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยูก็เปนผูไมควรเพ่ือหยั่งลงสูนิยาม คือ ความ 
 ถูกในกุศลธรรม ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟงสัทธรรมอยู 
 เปนผูควรเพ่ือหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ บุคคลยอมไมพูดมาก ๑ ไมพูดคําพูดที่ผูอื่นพูดแลวมาก ๑ ไมพูดปรารภตน ๑ 
 เปนผูมีจิตไมฟุงซานฟงธรรม ๑ เปนผูมีจิตแนวแนมนสิการโดยอุบายแยบคาย ๑ 



 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ฟงสัทธรรมอยู 
 ก็เปนผูควรหยัง่ลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                     ๒. สัทธรรมนิยามสูตรที่ ๒ 
      [๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ แม 
 ฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพ่ือหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมพูดมาก ๑ พูดคําพูดที่ผูอื่นพูดแลว 
 มาก ๑ พูดปรารภตน ๑ เปนผูมีปญญาทราม โงเงา ๑ เปนผูมคีวามถือตัววา 
 เขาใจในส่ิงที่ยงัไมเขาใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพ่ือหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูก 
 ในกุศลธรรม ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟงสัทธรรม 
 อยู เปนผูควรเพ่ือหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ บุคคลยอมไมพูดมาก ๑ ไมพูดคําพูดที่ผูอื่นพูดแลวมาก ๑ ไมพูด 
 ปรารภตน ๑ เปนผูมีปญญา ไมโงเงา ๑ ไมเปนผูมีความถือตัววาเขาใจในส่ิงที่ 
 ยังไมเขาใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพ่ือหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                     ๓. สัทธรรมนิยามสูตรที่ ๓ 
      [๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ แม 
 ฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพ่ือหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูลบหลูคุณทานฟงธรรม ๑ เปนผูอันความ 
 ลบหลูครอบงํา มีจิตแขงดีฟงธรรม ๑ เปนผูแสวงโทษ มีจิตกระทบในผูแสดง 
 ธรรม มีจิตกระดาง ๑ เปนผูมปีญญาทราม โงเงา ๑ เปนผูมีความถือตัววาเขาใจ 
 ในสิ่งที่ยังไมเขาใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพ่ือหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศล 
 ธรรม ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟงสัทธรรม 
 อยู เปนผูควรเพ่ือหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ บุคคลยอมไมเปนผูลบหลูคุณทานฟงธรรม ๑ เปนผูอันความลบหลู 
 ไมครอบงํา ไมมีจิตแขงดีฟงธรรม ๑ เปนผูไมแสวงโทษ ไมมจีิตกระทบในผู 
 แสดงธรรม ไมมีจิตกระดาง ๑ เปนผูมีปญญา ไมโงเงา ๑ ไมเปนผูมีความถือ 
 ตัววาเขาใจในส่ิงที่ยังไมเขาใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ 



 ประการนี้แล ฟงสัทธรรมอยู เปนผูควรเพ่ือหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศล 
 ธรรม ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                     ๔. สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๑ 
      [๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 ลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
 ไมฟงธรรมโดยเคารพ ๑ ไมเลาเรียนธรรมโดยเคารพ ๑ ไมทรงจําธรรมโดยเคารพ ๑ 
 ไมใครครวญอรรถแหงธรรมที่ทรงจําไวโดยเคารพ ๑ รูอรรถรูธรรมแลวไมปฏิบัติ 
 ธรรมสมควรแกธรรมโดยเคารพ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น ไม 
 ลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัย 
 นี้ ยอมฟงธรรมโดยเคารพ ๑ เลาเรียนธรรมโดยเคารพ ๑ ทรงจําธรรมโดย 
 เคารพ ๑ ใครครวญอรรถแหงธรรมที่ทรงจําไวโดยเคารพ ๑ รูอรรถรูธรรมแลว 
 ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมโดยเคารพ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                     ๕. สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๒ 
      [๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 ลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ ยอมไมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน 
 อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ นี้ธรรมเปนขอที่ ๑ ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายยอมไม 
 แสดงธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร นี้เปนธรรม 
 ขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเส่ือมสญูแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง 
 ภิกษุทั้งหลายยอมไมบอกธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดย 
 พิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม 
 อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย ยอมไมทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที ่
 ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๔ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 ลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายยอมไมตรึกตรอง 
 ไมเพงดูดวยใจ ซ่ึงธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาโดยพิสดาร นี้เปน 
 ธรรมขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเส่ือมสูญแหง 



 สัทธรรม ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น ไม 
 ลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุทั้งหลายใน 
 ธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ... อัพภูตธรรม เวทัลละ นี ้
 เปนธรรมขอที ่๑ ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม 
 อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายยอมแสดงธรรมตามท่ีไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมา 
 แกผูอื่นโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น ไมลบเลือน 
 เสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายยอมบอกธรรมตามที่ไดฟง 
 มา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอืน่โดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ความต้ังมั่น ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย 
 ยอมทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร 
 นี้เปนธรรมขอที่ ๔ ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม 
 อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายยอมตรึกตรอง เพงดูดวยใจ ซ่ึงธรรมตามที่ไดฟงมา 
 ตามที่ไดเลาเรียนมาโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพ่ือความตั้งมั่น 
 ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม 
 เปนไปเพ่ือความต้ังมั่น ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                     ๖. สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๓ 
      [๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 ลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุทั้งหลายใน 
 ธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนพระสูตรที่ทรงจําไวไมดี ดวยบทและพยัญชนะ 
 ที่ต้ังไวไมดี แมอรรถแหงบทและพยัญชนะที่ต้ังไวไมดี ยอมเปนเนื้อความ 
 มีนัยไมดี นี้เปนธรรมขอที่ ๑ ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือน เสื่อมสูญ 
 แหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเปนผูวายาก ประกอบดวย 
 ธรรมกระทําใหเปนผูวายาก เปนผูไมอดทน รับคําพรํ่าสอนโดยไมเคารพ นี้เปน 
 ธรรมขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการ 
 หน่ึง ภิกษุทั้งหลายที่เปนพหูสตู มีการเลาเรียนมาก ทรงธรรม ทรงวินัย ทรง 
 มาติกา ยอมไมบอกพระสูตรแกผูอื่นโดยเคารพ เมื่อภิกษุเหลานั้นลวงลับไป 
 พระสูตรยอมขาดเคามลู ไมมีหลัก นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 ลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเถระ เปนผูมัก 
 มาก มีความประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาในการลวงละเมดิ ทอดธุระในทาง 
 วิเวก ไมปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ 
 เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง ประชุมชนรุนหลังยอมถือเอาภิกษุเหลาน้ัน 



 เปนตัวอยาง ประชุมชนเหลาน้ันก็เปนผูมกัมาก มีความประพฤติยอหยอน เปน 
 หัวหนาในการลวงละเมิด ทอดธุระในทางวิเวก ไมปรารภความเพียร เพ่ือถึง 
 ธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมทาํใหแจง 
 นี้เปนธรรมขอที่ ๔ ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีก 
 ประการหนึ่ง สงฆเปนผูแตกกัน เมื่อสงฆแตกกันแลว ยอมมีการดากันและกัน 
 บริภาษกันและกัน แชงกันและกัน ทอดทิ้งกันและกัน ในเหตุการณเชนนั้น คน 
 ผูไมเลือ่มใสยอมไมเลือ่มใส และคนบางพวกที่เลื่อมใสแลวยอมเหินหาง นี้เปน 
 ธรรมขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย  ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเส่ือมสูญแหง 
 สัทธรรม ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น 
 ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม  ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุทั้งหลาย 
 ในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนพระสูตรที่ทรงจําไวดี ดวยบทและพยัญชนะทีต้ั่งไว 
 ดี แมอรรถแหงบทและพยัญชนะที่ต้ังไวดี ยอมเปนเนือ้ความท่ีมีนัยดี นีเ้ปน 
 ธรรมขอที่ ๑ ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น ไมลบเลือนเส่ือมสญูแหงสัทธรรม อีก 
 ประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมที่กระทําใหเปนผูวางาย 
 เปนผูอดทน รับคําพรํ่าสอนโดยเคารพ นี้เปนธรรมขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 ต้ังมั่น ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายท่ีเปน 
 พหูสูตเลาเรียนมาก ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ยอมบอกแกผูอื่นโดย 
 เคารพ เมื่อภิกษุเหลานั้นลวงลับไป พระสูตรยอมไมขาดเคามูล มีหลักฐานอยู 
 นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหง 
 สัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเถระ ยอมไมมักมาก ไมประพฤติยอ 
 หยอน ทอดธุระในการลวงละเมิด เปนหัวหนาในทางวิเวก ปรารภความเพียร 
 เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพ่ือกระทําใหแจงธรรมที่ยัง 
 ไมทําใหแจง นี้เปนธรรมขอที่ ๔ ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น ไมลบเลือนเส่ือม 
 สูญแหงสัทธรรม  อีกประการหนึ่ง สงฆยอมเปนผูสมัครสมานกันดี ชื่นชมตอกัน 
 ไมวิวาทกัน มอีุเทศเปนอยางเดียวกัน อยูสบาย ก็เมื่อสงฆสมคัรสมานกันด ี
 ไมมีการดากันและกัน ไมบริภาษกันและกัน ไมมีการแขงขันกันและกัน ไมทอด 
 ทิ้งกันและกัน ในเหตุการณเชนนั้น คนผูไมเลื่อมใสยอมเล่ือมใส และคนบาง 
 พวกท่ีเลื่อมใสแลว ยอมเลื่อมใสยิ่งขึ้น นี้เปนธรรมขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ความต้ังมั่น ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประ 
 การนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น ไมลบเลือนเส่ือมสูญแหงสัทธรรม ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 



                          ๗. ทุกถาสูตร 
      [๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวกยอมเปนถอยคํา 
 ชั่ว เมื่อเทยีบบุคคลกับบุคคล บุคคล ๕ จําพวกเปนไฉน คือ ถอยคําปรารภศรัทธา 
 เปนถอยคําชั่วแกผูไมมีศรัทธา ๑ ถอยคําปรารภศีลเปนถอยคําชั่วแกผูทุศีล ๑ 
 ถอยคําปรารภพาหุสัจจะเปนถอยคําชั่วแกผูไดสดับนอย ๑ ถอยคําปรารภจาคะเปน 
 ถอยคําชั่วแกผูตระหนี่ ๑ ถอยคําปรารภปญญาเปนถอยคําชั่วแกผูทรามปญญา ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําชั่ว 
 แกผูไมมีศรัทธา เพราะผูไมมีศรัทธา เมื่อพูดเร่ืองศรัทธา ยอมขัดของ โกรธ 
 พยาบาท กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร เพราะผูไมมีศรัทธานั้น ยอมไมเห็นศรัทธาสัมปทาในตน และยอมไมได 
 ปติปราโมทยที่มีศรัทธาสัมปทาน้ันเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคําปรารภศรัทธาจึงเปน 
 ถอยคําชั่วแกผูไมมีศรัทธา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศีลจึง 
 เปนถอยคําชั่วแกผูทุศีล เพราะผูทุศีล เมื่อพูดเร่ืองศีลยอมขัดของ โกรธ 
 พยาบาท กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร เพราะผูทุศีลนั้นยอมไมเห็นศีลสัมปทาในตน และยอมไมไดปติและ 
 ปราโมทยที่มีศีลสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคําปรารภศีลจึงเปนถอยคําชั่วแกผู 
 ทุศีล เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภพาหุสัจจะจึงเปนถอยคําชัว่แกผูไดสดับนอย 
 เพราะผูไดสดบันอย เมื่อพูดเร่ืองพาหุสัจจะ ยอมขัดของ โกรธ พยาบาท 
 กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะผูไดสดบันอยนั้น ยอมไมเห็นสุตสัมปทาในตน และยอมไมไดปติ 
 ปราโมทยที่มีสตุสัมปทาเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคําปรารภพาหุสัจจะจึงเปนถอยคํา 
 ชั่วแกผูไดสดับนอย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภจาคะจึงเปนถอยคําชั่วแกผูตระหนี่ 
 เพราะผูตระหนี่ เมื่อพูดเร่ืองจาคะ ยอมขดัของ โกรธ พยาบาท กระดาง แสดง 
 ความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูตระหนี่นั้น 
 ยอมไมเห็นจาคสัมปทาในตนและยอมไมไดปติปราโมทยทีม่ีจาคสัมปทานัน้เปนเหตุ 
 ฉะนั้น ถอยคําปรารภจาคะ จึงเปนถอยคําชั่วของผูตระหนี่ เพราะเหตุไร ถอยคํา 
 ปรารภปญญาจึงเปนถอยคําชัว่แกผูทรามปญญา เพราะผูทรามปญญา เมื่อพูดเร่ือง 
 ปญญา ยอมขัดของ โกรธ  พยาบาท กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความ 
 ขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูทรามปญญาน้ันยอมไมเห็นปญญา 
 สัมปทาในตน และยอมไมไดปติปราโมทยทีม่ีปญญาสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น 
 ถอยคําปรารภปญญาจึงเปนถอยคําชั่วแกผูทรามปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถอยคํา 
 ของบุคคล ๕ จําพวกน้ีแล ยอมเปนถอยคําชัว่ เมื่อเทยีบบุคคลกับบุคคล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวก ยอมเปนถอยคําดี เมื่อ 



 เทียบบุคคลกับบุคคล บุคคล ๕ จําพวกเปนไฉน คือถอยคําปรารภศรัทธาเปน 
 ถอยคําดีแกผูมศีรัทธา ๑ ถอยคําปรารภศีลเปนถอยคําดีแกผูมีศีล ๑ ถอยคําปรารภ 
 พาหุสัจจะเปนถอยคําดีแกผูไดสดับมาก ๑ ถอยคําปรารภจาคะเปนถอยคําดแีกผูม ี
 จาคะ ๑ ถอยคําปรารภปญญาเปนถอยคําดีแกผูมีปญญา ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําด ี
 แกผูมีศรัทธา เพราะผูมีศรัทธา เมื่อพูดเร่ืองศรัทธายอมไมขดัของ ไมโกรธ ไม 
 พยาบาท ไมกระดาง ไมแสดงความโกรธเคอืงและความขดัใจใหปรากฏ ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะผูมีศรัทธานั้นยอมเห็นศรัทธาสัมปทาในตน และยอมไดปติ 
 ปราโมทยที่มีศรัทธาสัมปทานัน้เปนเหตุ ฉะนัน้ ถอยคําปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําด ี
 แกผูมีศรัทธา เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศีลจึงเปนถอยคําดีแกผูมีศีล เพราะผูมีศีล 
 เมื่อพูดเร่ืองศีล ยอมไมขดัของ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง ไมแสดง 
 ความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูมีศีลนั้น 
 ยอมเห็นศีลสมัปทาในตน และยอมไดปติปราโมทยทีม่ีศีลสมัปทานั้นเปนเหตุ 
 ฉะนั้น ถอยคําปรารภศีลจึงเปนถอยคําดีแกผูมีศีล เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภ 
 พาหุสัจจะจึงเปนถอยคําดีแกผูไดสดับมาก เพราะผูไดสดับมาก เมื่อพูดเร่ือง 
 พาหุสัจจะ ยอมไมขัดของ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง ไมแสดงความ 
 โกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูไดสดับมากยอม 
 เห็นสุตสัมปทาในตน และยอมไดปติปราโมทยที่มีสุตสัมปทาน้ันเปนเหตุ ฉะนั้น 
 ถอยคําปรารภพาหุสัจจะจึงเปนถอยคําดีแกผูไดสดับมาก เพราะเหตุไร ถอยคํา 
 ปรารภจาคะจึงเปนถอยคําดีแกผูมีจาคะ เพราะผูมีจาคะ เมื่อพูดเร่ืองจาคะ ยอม 
 ไมขัดของ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง ไมแสดงความโกรธเคืองและ 
 ความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูมีจาคะน้ันยอมเห็นจาคะ 
 สัมปทาในตน และยอมไดปติปราโมทยที่มีจาคสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคํา 
 ปรารภจาคะ จึงเปนถอยคําดีแกผูมีจาคะ เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภปญญาจึงเปน 
 ถอยคําดีแกผูมปีญญา เพราะผูมีปญญา เมื่อพูดเร่ืองปญญา ยอมไมขัดของ 
 ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง ไมแสดงความโกรธเคืองและความขัดใจ 
 ใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูมีปญญาน้ัน ยอมเห็นปญญาสัมปทาในตน 
 และยอมไดปติปราโมทยที่มีปญญาสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนัน้ถอยคําปรารภปญญา 
 จึงเปนถอยคําดีแกผูมีปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวกน้ีแล 
 ยอมเปนถอยคาํดี เมื่อเทียบบุคคลกับบุคคล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                         ๘. สารัชชสูตร 
      [๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 



 ถึงความคร่ันคราม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผู 
 ไมมีศรัทธา ๑ เปนผูทุศีล ๑ เปนผูไดสดับนอย ๑ เปนผูเกียจคราน ๑ เปนผู 
 มีปญญาทราม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ยอมถึงความคร่ันคราม ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนผู 
 แกลวกลา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูม ี
 ศรัทธา ๑ เปนผูมีศีล ๑ เปนผูไดสดับมาก ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ มี 
 ปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม 
 เปนผูแกลวกลา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                          ๙. อุทายิสูตร 
      [๑๕๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมือง 
 โกสัมพี สมัยนัน้ ทานพระอุทายีผูอันคฤหัสถบริษัทหมูใหญแวดลอมแลว นัง่ 
 แสดงธรรมอยู ทานพระอานนทไดเห็นทานพระอุทายี ผูอนัคฤหัสถบริษัทหมู 
 ใหญแวดลอมแลว นั่งแสดงธรรมอยู จึงไดเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ประทับ 
 ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ทานพระอุทายี ผูอันคฤหัสถบริษัทหมูใหญแวดลอมแลว นั่งแสดงธรรม 
 อยู พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท การแสดงธรรมแกผูอื่นไมใชทําไดงาย 
 ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแกผูอืน่ พึงต้ังธรรม ๕ ประการไวภายใน แลวจึงแสดง 
 ธรรมแกผูอื่น ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุพึงต้ังใจวา เราจักแสดงธรรมไปโดย 
 ลําดับ ๑ เราจักแสดงอางเหตุผล ๑ เราจักแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู ๑ เรา 
 จักเปนผูไมเพงอามิสแสดงธรรม ๑ เราจักไมแสดงใหกระทบตนและผูอื่น ๑ แลว 
 จึงแสดงธรรมแกผูอื่น ดูกรอานนท การแสดงธรรมแกผูอื่นไมใชทําไดงาย ภิกษุ 
 เมื่อจะแสดงธรรมแกผูอื่น พึงต้ังธรรม ๕ ประการนี้ไวในภายใน แลวจึงแสดง 
 ธรรมแกผูอื่น ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                        ๑๐. ทุพพิโนทยสูตร 
      [๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เกิดขึ้นแลวบรรเทาได 
 ยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ปฏิภาณ ๑ 
 จิตคิดจะไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เกิดขึ้นแลวบรรเทาได 
 ยาก ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                       จบสัทธรรมวรรคที่ ๑ 



                       --------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      สัทธรรมนิยามสูตร ๓ สูตร สัทธรรมสัมโมสสูตร ๓ สูตร ทุกถา 
 สูตร สารัชชสูตร อุทายิสูตร ทุพพิโนทยสูตร ฯ 
                       --------------- 
                         อาฆาตวรรคที่ ๒ 
                      ๑. อาฆาตวินยสูตรที่ ๑ 
      [๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่ระงบัความอาฆาตซ่ึงเกิดขึ้นแก 
 ภิกษุโดยประการทั้งปวง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ความอาฆาต 
 พึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้น 
 ในบุคคลใด พึงเจริญกรุณาในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด 
 พึงเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงถึงการ 
 ไมนึกไมใฝใจในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงนึกถึงความ 
 เปนผูมีกรรมเปนของๆ ตนใหมั่นในบุคคลนั้นวา ทานผูนี้เปนผูมีกรรมเปน 
 ของๆ ตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกาํเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรม 
 เปนที่พ่ึง จักทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเปนทายาท (ผูรับผล) ของ 
 กรรมน้ัน ดังนี้ ๑ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นดวยประการฉะนี้ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                      ๒. อาฆาตวินยสูตรที่ ๒ 
      [๑๖๒] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส 
 ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย ธรรมเปนที่ระงับความอาฆาต ซ่ึงเกิดขึ้นแกภิกษุโดยประการทั้งปวง 
 ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีความ 
 ประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ภิกษุ 
 พึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมคีวาม 
 ประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ภิกษุ 
 พึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูม ี
 ความประพฤติทางกายไมบริสทุธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ 
 แตยอมไดทางสงบใจ ไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความ 
 อาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมคีวามประพฤติ 
 ทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ และยอมไมได 
 ทางสงบใจ ไมไดความเลือ่มใสโดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตใน 
 บุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีความประพฤติทางกาย 



 บริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ และยอมไดทางสงบใจ ยอม 
 ไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี ้
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในบุคคล ๕ จําพวกน้ัน บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติ 
 ทางกายไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ภิกษุพึงระงับ 
 ความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางไร เหมือนอยางวา ภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร 
 เห็นผาเกาที่ถนน เหยียบใหมั่นดวยเทาซาย เขี่ยออกดูดวยเทาขวา สวนใด 
 เปนสาระ ก็เลอืกถือเอาสวนน้ันแลวหลีกไป แมฉันใด บุคคลใด เปนผูม ี
 ความประพฤติทางกายไมบริสทุธิ์ (แต) เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ 
 ความประพฤติทางกายไมบริสทุธิ์สวนใดของเขา ภิกษุไมพึงใสใจสวนน้ันใน 
 สมัยนั้น สวนความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุพึงใสใจสวน 
 นั้นในสมัยนั้น ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลน้ันอยางนี้ ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูม ี
 ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางไร 
 เหมือนอยางวา สระนํ้าที่ถูกสาหรายและแหนคลุมไว บุรุษผูเดินทางรอนอบอาว 
 เหนื่อยออน ระหายนํ้า เขาลงสูสระนํ้านั้น แหวกสาหรายและแหนดวยมือทั้ง 
 สองแลว กอบน้ําขึ้นดื่มแลวพึงไป แมฉันใด บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติ 
 ทางวาจาไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ความประพฤติ 
 ทางวาจาไมบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุไมพึงใสใจในสวนน้ันในสมัยนั้น สวน 
 ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุพึงใสใจในสวนน้ันในสมัย 
 นั้น ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนี้อยางนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย 
 บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมคีวามประพฤติทาง 
 วาจาไมบริสุทธิ์ แตยอมไดทางสงบใจ ไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร 
 ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางไร เหมือนอยางวา น้ําเล็กนอยมีอยูใน 
 รอยโค บุรุษผูเดินทางรอนอบอาว เหนื่อยออน ระหายนํ้า เขาพึงเกิดความคิดอยาง 
 นี้วา น้ําเล็กนอยมีอยูในรอยโคนี้ ถาเราจักกอบขึ้นดื่มหรือใชภาชนะตักขึ้นดื่มไซร 
 เราก็จักทําน้ํานัน้ใหไหวบาง ใหขุนบาง ใหไมเปนที่ควรดื่มบาง ถากระไรเรา 
 พึงคุกเขากมลงดื่มอยางโคดื่มน้ําแลวหลีกไปเถิด เขาคุกเขากมลงดื่มน้ําอยางโคดื่ม 
 น้ําแลวไป แมฉันใด บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูม ี
 ความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ แตยอมไดทางสงบใจ ไดความเลื่อมใสโดยกาล 
 อันสมควร ความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุไมพึงใสใจ 
 สวนน้ันในสมัยนั้น แมความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุก็ 
 ไมพึงใสใจสวนน้ันในสมัยนัน้ แตการไดทางสงบใจ ไดความเลื่อมใสโดยกาลอัน 
 สมควรสวนใดของเขา ภิกษุพึงใสใจสวนน้ันในสมัยนั้น ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับ 



 ความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้  ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลใด เปนผูมีความ 
 ประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์และยอม 
 ไมไดทางสงบใจ ไมไดความเลือ่มใสโดยกาลอนัสมควร ภิกษุพึงระงับความ 
 อาฆาตในบุคคลนั้นอยางไร เหมือนอยางวา บุรุษผูอาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก 
 เดินทางไกล แมขางหนาเขากม็ีบานอยูไกล แมขางหลังเขากม็ีบานอยูไกล เขาไม 
 พึงไดอาหารที่สบาย (ถูกโรค) เภสัชที่สบาย ผูพยาบาลที่สมควร และผูนําทาง 
 ไปสูบาน บุรุษบางคนผูเดินทางไกลพึงเห็นเขา บุรุษน้ันพึงเขาไปต้ังความการุณ 
 ความเอ็นดู ความอนุเคราะหในเขาวา โอ คนๆ นี้พึงไดอาหารที่สบาย เภสัช 
 ที่สบาย ผูพยาบาลที่สมควร และผูนําทางไปสูบาน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
 เหตุวา คนๆ นี้อยาถึงความพินาศฉิบหาย ณ ที่นี้เลย แมฉันใด บุคคลใด 
 เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ 
 และยอมไมไดทางสงบใจ ไมไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงเขาไป 
 ต้ังความการุณ ความเอ็นดู ความอนุเคราะห ในบุคคลแมเห็นปานนี้วา โอทานผู 
 นี้พึงละกายทุจริตแลว อบรมกายสุจริต พึงละวจีทุจริตแลว อบรมวจีสุจริต พึง 
 ละมโนทุจริตแลว อบรมมโนสุจริต ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ทานผูนี้ 
 เมื่อตายไปแลว อยาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับ 
 ความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลใด เปนผูมีความ 
 ประพฤติทางกายบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ยอมไดทางสงบ 
 ใจ และยอมไดความเลื่อมใสโดยกาลอนัสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตใน 
 บุคคลนั้นอยางไร เหมือนอยางวา สระนํ้าที่มีน้ําใส มีน้ําอรอยดี มีน้ําเย็น ม ี
 น้ําขาว มีทาน้ําราบเรียบ นาร่ืนรมยดาระดาดไปดวยตนไมพันธุตางๆ บุคคลผู 
 เดินทางรอนอบอาว เหนื่อย ออน ระหายนํ้า เขาพึงลงสูสระนํ้านั้น อาบบาง 
 ดื่มบาง แลวขึ้นมานั่งบาง นอนบาง ที่รมไมใกลสระนํ้านั้น แมฉันใด บุคคล 
 ใด เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ 
 ยอมไดทางสงบใจ และยอมไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร แมความ 
 ประพฤติทางกายบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุพึงใสใจสวนน้ันในสมัยนั้น แม 
 ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุพึงใสใจสวนน้ันในสมัยนั้น 
 แมการไดทางสงบใจ ไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร สวนใดของเขา ภิกษุ 
 พึงใสใจสวนน้ันในสมัย ฉันนัน้ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้ 
 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เพราะอาศัยบุคคลผูเปนที่นาเลื่อมใสโดยประการทั้งปวง จิต 
 ยอมเลือ่มใส ดกูรอาวุโสทั้งหลาย ธรรมเปนทีร่ะงับความอาฆาต ซ่ึงเกิดขึ้นแก 
 ภิกษุโดยประการทั้งปวง ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 



                         ๓. สากัจฉาสูตร 
      [๑๖๓] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา 
 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควรเพ่ือ 
 สนทนากับเพ่ือนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 เปนผูถึงพรอมดวยศีลโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวยศีลสัมปทากถาได 
 ๑ เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวยสมาธ ิ
 สัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญาโดยตนเองและเปนผูแกปญหาที่มาดวย 
 ปญญาสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติโดยตนเอง และเปนผูแกปญหา 
 ที่มาดวยวิมุตติสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะโดยตนเอง 
 และเปนผูแกปญหาที่มาดวยวมิุตติญาณทัสสนะสัมปทากถาได ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูควรเพ่ือสนทนากับเพ่ือน 
 พรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                          ๔. สาชีวสูตร 
      [๑๖๔] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา 
 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูควรเปนอยู 
 รวมกับเพ่ือนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูถึงพรอมดวยศีลโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวยศีลสัมปทากถาได ๑ 
 เปนผูถึงพรอมดวยสมาธโิดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวยสมาธิสมัปทากถา 
 ได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญาโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวยปญญา- 
 *สัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวย 
 วิมุตติสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะโดยตนเอง และเปน 
 ผูแกปญหาที่มาดวยวิมุตติญาณทัสสนสัมปทากถาได ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ 
 ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูควรเปนอยูรวมกบัเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                        ๕. ปญหาปุจฉาสูตร 
      [๑๖๕] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา 
 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุบางรูปยอมถามปญหากะภิกษุอื่นดวยเหตุ ๕ ประการ 
 ทั้งหมดหรืออยางใดอยางหนึ่ง เหตุ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุบางรูปยอมถาม 
 ปญหากะภิกษุอื่นเพราะโงเขลา เพราะหลงลืม ๑ ภิกษุบางรูปเปนผูมีความปรารถนา 



 ลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงถามปญหากะภิกษุอื่น ๑ ภิกษุบางรูปดูหมิ่น 
 จึงถามปญหากะภิกษุอื่น ๑ ภิกษุบางรูปประสงคจะรูจึงถามปญหากะภิกษุอื่น ๑ 
 อนึ่ง ภิกษุบางรูปคิดอยางนี้วา ภิกษุอื่นถาถูกเราถามปญหาก็จักแกโดยชอบ ขอ 
 นั้นเปนความด ีแตถาถูกเราถามปญหาจักไมแกโดยชอบ เราเองจักแกโดยชอบ 
 แกเธอ ดังนี้ จึงถามปญหากะภิกษุอื่น ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุบางรูป 
 ยอมถามปญหากะภิกษุอื่น ดวยเหตุ ๕ ประการ ทั้งหมดหรืออยางใดอยางหนึ่ง 
 สวนขาพเจาคิดอยางนี้วา ถาภิกษุถูกเราถามปญหาจักแกโดยชอบ ขอนั้นเปนความด ี
 แตถาถูกเราถามปญหาจักไมแกโดยชอบ เราเองจักแกโดยชอบแกเธอ ดังนี้ จงึ 
 ถามปญหากะภิกษุอื่น ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                          ๖. นิโรธสูตร 
      [๑๖๖] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา 
 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ 
 ถึงพรอมดวยปญญา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ 
 บาง ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได ถาเธอไมพึงบรรลุอรหัตผลในปจจุบันไซร เธอ 
 ก็กาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูม ี
 ฤทธิ์ทางใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ 
 บาง ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทาน 
 พระอุทายีไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ขอที่ภิกษุกาวลวง 
 ความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมฤีทธิ์ทาง 
 ใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง 
 นั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนั้นไมเปนฐานะท่ีจะมไีด แมคร้ังที่ ๒ ฯลฯ 
 แมคร้ังที่ ๓ ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถึงพรอมดวยศีล ผูถึงพรอมดวยสมาธิ ผูถึงพรอมดวย 
 ปญญา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนี้ 
 เปนฐานะท่ีจะมีได ถาเธอไมพึงบรรลุอรหัตผลในปจจุบันไซร เธอก็กาวลวง 
 ความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมฤีทธิ์ทาง 
 ใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง 
 ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได แมคร้ังที่ ๓ ทานพระอุทายีไดกลาวกะทานพระสารีบุตร 
 วา ดูกรทานพระสารีบุตร ขอที่ภิกษุกาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิง 
 การาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิต- 
 *นิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง นั่นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอ 



 นั้นไมเปนฐานะท่ีจะมไีด คร้ังนั้นทานพระสารีบุตรไดคิดวา ทานพระอุทายคีันคาน 
 เราถึง ๓ คร้ัง และภิกษุบางรูปก็ไมอนุโมทนา (ภาษิต) เรา ผิฉะนั้น เราพึง 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
 ไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ผูถึงพรอม 
 ดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง 
 พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมไีด ถาเธอไมพึงบรรลุ 
 อรหัตผลในปจจุบันไซร เธอก็กาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหาร 
 เปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมฤีทธิ์ทางใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง 
 พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมไีด เมื่อทานพระสารี- 
 *บุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรทาน 
 พระสารีบุตร ขอที่ภิกษุกาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปน 
 ภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึง 
 ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง นั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนั้นไมเปนฐานะ 
 ที่จะมีได แมคร้ังที่ ๒ ฯลฯ แมคร้ังที่ ๓ ทานพระอุทายี ... คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตร 
 ไดคิดวา ทานพระอุทายีคัดคานเราถึง ๓ คร้ัง แมเฉพาะพระภักตรแหงพระผูม ี
 พระภาค และภิกษุบางรูปก็ไมอนุโมทนาตอเรา ผิฉะนั้น เราพึงนิ่งเสีย คร้ังนั้น 
 ทานพระสารีบุตรไดนิ่งอยู คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระอุทายีวา 
 ดูกรอุทายี ก็เธอยอมหมายถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจเหลาไหน ทานพระอุทายีได 
 กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคหมายถึงเหลาเทพชั้นอรูปที่สําเร็จ 
 ดวยสัญญา พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอุทายี ไฉนเธอผูเปนพาล ไมฉลาด 
 จึงไดกลาวอยางนั้น เธอเองยอมเขาใจคําทีเ่ธอควรพูด คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค 
 ไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ไฉนพวกเธอจักวางเฉย (ดูดาย) 
 ภิกษุผูเถระซ่ึงถูกเบียดเบียนอยู เพราะวา แมความการุณจักไมมีในภิกษุผูฉลาดซ่ึง 
 ถูกเบียดเบียนอยู คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถึงพรอมดวยศีล ... ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะม ี
 ได พระผูมีพระภาคผูสุคต คร้ันตรัสดังนี้แลว จึงเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยงั 
 พระวิหาร คร้ันเมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไมนาน ทานพระอานนทไดเขาไป 
 หาทานพระอุปวาณะ แลวกลาววา ดูกรทานอุปวาณะ ภิกษุเหลาอื่นในพระศาสนา 
 นี้ ยอมเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายผูเถระ พวกเราจะไมถามหาภิกษุเหลานั้น การที่ 
 พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีพักผอนในเวลาเย็น จักทรงปรารภเหตุนั้นยกขึ้น 
 แสดง เหมือนดังที่จะพึงตรัสกะทานอุปวาณะโดยเฉพาะในเหตุนั้น ขอนั้นไมเปน 
 ของอัศจรรย บัดน้ี ความนอยใจไดเกิดขึ้นแกพวกเรา คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค 



 เสด็จออกจากที่เรนในเวลาเยน็แลว เสด็จเขาไปน่ังที่อุปฏฐานศาลา ประทับน่ังบน 
 อาสนะที่ไดตบแตงไว แลวจึงตรัสถามทานพระอุปวาณะวา ดูกรอุปวาณะ ภิกษุ 
 ผูเถระประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล ยอมเปนที่รัก เปนทีพ่อใจ เปนที่เคารพ 
 และเปนทีย่กยองของเพ่ือนพรหมจรรย ทานพระอุปวาณะไดกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนที่ 
 พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ ศึกษาอยูในสิกขาบท 
 ทั้งหลาย ๑ เธอเปนพหุสูต ฯลฯ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เธอเปนผูมีวาจา 
 ไพเราะ มีถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ 
 ใหรูเนื้อความไดแจมแจง ๑ เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม 
 ลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ เธอยอม 
 ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป 
 ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูเถระ 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ 
 และเปนทีย่กยองของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
      พ. ดีละๆ อุปวาณะ ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจรรย 
 ถาหากวาธรรม ๕ ประการนี้ ไมพึงมีแกภิกษุผูเถระไซร เพ่ือนพรหมจรรยพึง 
 สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเธอ โดยความเปนผูมีฟนหัก มีผมหงอก ม ี
 หนังยน อะไรกัน แตเพราะธรรม ๕ ประการนี้ ยอมมีแกภิกษุผูเถระ ฉะนัน้ 
 เพ่ือนพรหมจรรยจึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเธอ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                         ๗. โจทนาสูตร 
      [๑๖๗] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย ภิกษุผูโจทกใครจะโจทผูอื่น พึงเขาไปต้ังธรรม ๕ ประการไวภายใน 
 กอนแลวจึงโจทผูอื่น ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ธรรมวา เราจักกลาวโดย 
 กาลควร จักไมกลาวโดยกาลไมควร ๑ จักกลาวดวยเร่ืองจริง จักไมกลาวดวย 
 เร่ืองไมจริง ๑ จักกลาวดวยคําออนหวาน จักไมกลาวดวยคําหยาบ ๑ จักกลาว 
 ดวยเร่ืองที่ประกอบดวยประโยชน จักไมกลาวดวยเร่ืองทีไ่มประกอบดวยประ- 
 *โยชน ๑ จักเปนผูมีเมตตาจิตกลาว จักไมเปนผูเพงโทษกลาว ๑ ดูกรอาวุโส 
 ภิกษุผูโจทกใครจะโจทผูอื่น พึงเขาไปต้ังธรรม ๕ ประการนี้ไวภายในกอนแลวจึง 
 โจทผูอื่น ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกผูอื่นโจทโดย 



 กาลไมควร ไมถูกโจทโดยกาลอันควร ก็โกรธ ถูกผูอื่นโจทดวยเร่ืองไมจริง ไม 
 ถูกโจทดวยเร่ืองจริง ก็โกรธ ถูกผูอื่นโจทดวยคําหยาบ ไมถูกโจทดวยคําออน 
 หวาน ก็โกรธ ถูกผูอื่นโจทดวยเร่ืองที่ไมประกอบดวยประโยชน ไมถูกโจทดวย 
 เร่ืองที่ประกอบดวยประโยชน ก็โกรธ ถูกผูอื่นโจทดวยเพงโทษ ไมถูกโจทดวย 
 เมตตาจิต ก็โกรธ ฯ 
      ดูกรอาวุโส ความไมเดอืดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผูถูกโจทโดย 
 ไมเปนธรรม โดยอาการ ๕ คือ ทานถูกโจทโดยกาลไมควร ไมถูกโจทโดยกาล 
 ควร ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยเร่ืองไมจริง ไมถูกโจทดวยเร่ือง 
 จริง ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยคําหยาบ ไมถูกโจทดวยคําออน 
 หวาน ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยเร่ืองที่ไมประกอบดวยประโยชน 
 ไมถูกโจทดวยเร่ืองที่ประกอบดวยประโยชน ทานจึงไมควรเดือดรอน  ทานถูก 
 โจทดวยการเพงโทษ ไมถูกโจทดวยเมตตาจิต ทานจึงไมควรเดือดรอน ดูกร- 
 *อาวุโสทั้งหลาย ความไมเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผูถูกโจทโดยไม 
 เปนธรรม โดยอาการ ๕ นี้ ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผูโจทก 
 โดยไมเปนธรรม โดยอาการ ๕ คือ ทานโจทโดยกาลไมควร ไมโจทโดยกาล 
 ควร ทานจึงควรเดือดรอน ทานโจทดวยเร่ืองไมจริง ไมโจทดวยเร่ืองจริง ทาน 
 จึงควรเดือดรอน ทานโจทดวยคําหยาบ ไมโจทดวยคําออนหวาน ทานจึงควร 
 เดือดรอน ทานโจทดวยเร่ืองทีไ่มประกอบดวยประโยชน ไมโจทดวยเร่ืองที ่
 ประกอบดวยประโยชน ทานจึงควรเดือดรอน ทานโจทดวยเพงโทษ ไมโจทดวย 
 เมตตาจิต ทานจึงควรเดือดรอน ดูกรอาวุโสทัง้หลาย ความเดอืดรอน ภิกษุพึง 
 ใหเกิดขึ้นแกภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม โดยอาการ ๕ นี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะวา ภิกษุแมรูปอื่นไมพึงเขาใจวา พึงโจทดวยเร่ืองไมจริง ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ถูกโจทโดย 
 กาลควร ไมถูกโจทโดยกาลไมควร ก็โกรธ ถูกโจทดวยเร่ืองจริง ไมถูกโจท 
 ดวยเร่ืองไมจริง ก็โกรธ ถูกโจทดวยคําออนหวาน ไมถูกโจทดวยคําหยาบ 
 ก็โกรธ ถูกโจทดวยเร่ืองที่ประกอบดวยประโยชน ไมถูกโจทดวยเร่ืองทีไ่ม 
 ประกอบดวยประโยชน ก็โกรธ ถูกโจทดวยเมตตาจิต ไมถูกโจทดวยเพงโทษ 
 ก็โกรธ ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผูถูก 
 โจทโดยธรรม ดวยอาการ ๕ คือ ทานถูกโจทโดยกาลควร ไมถูกโจทโดยกาล 
 ไมควร ทานจึงควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยเร่ืองจริง ไมถูกโจทดวยเร่ืองไม 
 จริง ทานจึงควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยคาํออนหวาน ไมถูกโจทดวยคําหยาบ 



 ทานจึงควรเดอืดรอน ทานถูกโจทดวยเร่ืองที่ประกอบดวยประโยชน ไมถูกโจท 
 ดวยเร่ืองที่ไมประกอบดวยประโยชน ทานจงึควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวย 
 เมตตาจิต ไมถูกโจทดวยการเพงโทษ ทานจึงควรเดือดรอน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย 
 ความเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม ดวยอาการ ๕ นี้ ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความไมเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผูโจท 
 โดยเปนธรรม โดยอาการ ๕ คือ ทานโจทโดยกาลควร ไมโจทโดยกาลไมควร 
 ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานโจทดวยเร่ืองจริง ไมโจทดวยเร่ืองไมจริง ทานจึง 
 ไมควรเดือดรอน ทานโจทดวยคําออนหวาน ไมโจทดวยคําหยาบ ทานจึงไมควร 
 เดือดรอน ทานโจทดวยเร่ืองทีป่ระกอบดวยประโยชน ไมโจทดวยเร่ืองที่ไม 
 ประกอบดวยประโยชน ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานโจทดวยเมตตาจิต ไมโจท 
 ดวยการเพงโทษ ทานจึงไมควรเดือดรอน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความไมเดือดรอน 
 ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผูโจทกเปนธรรม โดยอาการ ๕ นี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะวาภิกษุแมรูปอื่นพึงเขาใจวา พึงโจทดวยเร่ืองจริง ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อันบุคคลผูถูกโจทพึงต้ังอยูในธรรม ๒ ประการ คือ 
 ความจริง และความไมโกรธ ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย (ถา) ผูอื่นพึงโจท (เรา) ดวยธรรม ๕ ประการ 
 คือ พึงโจทโดยกาลควรหรือโดยกาลไมควร ๑ ดวยเร่ืองจริงหรือดวยเร่ืองไมจริง ๑ 
 ดวยคําออนหวานหรือดวยคําหยาบ ๑ ดวยเร่ืองที่ประกอบดวยประโยชน หรือ 
 ดวยเร่ืองที่ไมประกอบดวยประโยชน ๑ ดวยเมตตาจิตหรือดวยเพงโทษ ๑ แม 
 เราก็พึงต้ังอยูในธรรม ๒ ประการ คือ ความจริงและความไมโกรธ ถาเราพึง 
 ทราบวาธรรมนั้นมีอยูในเราไซร เราก็พึงกลาวธรรมน้ันวา มีอยู วาธรรมนั้นมีอยู 
 พรอมในเรา ถาเราพึงทราบวาธรรมนั้นไมมีอยูในเราไซร เราก็พึงกลาวธรรมนั้นวา 
 ไมมีอยู วาธรรมนั้นไมมีอยูพรอมในเรา ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรสารีบุตร เร่ืองก็จะพึงเปนเชนนั้น แตวา 
 โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ เมื่อถูกกลาวสอน ยอมไมรับโดยเคารพ ฯ 
      สา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ตองการเลี้ยง 
 ชีวิต มิใชออกบวชดวยศรัทธา เปนผูโออวด มีมารยา เกเร ฟุงซาน เยอหยิ่ง 
 เหลาะแหละ ปากกลา พูดพลาม ไมสํารวมทวารในอินทรียทัง้หลาย ไมรูจัก 
 ประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร ไมเพงถึงความเปนสมณะ ไมม ี
 ความเคารพกลาในสิกขา มักมาก ยอหยอน เปนหัวหนาในการลวงละเมดิ 
 ทอดธุระในวิเวก เกียจคราน มคีวามเพียรทราม มีสติเลอะเลอืน ไมม ี
 สัมปชัญญะ ไมมีจิตมั่นคง มีจิตฟุงซาน มีปญญาทราม คลายคนบาน้ําลาย คน 
 เหลานั้น เมื่อถูกขาพระองคกลาวสอนอยางนี้ ยอมไมรับโดยเคารพ สวนกุลบุตร 



 เหลาใด มีศรัทธาออกบวช ไมโออวด ไมมมีารยา ไมเกเร ไมฟุงซาน ไม 
 เยอหยิ่ง ไมเหลาะแหละ ไมปากกลา ไมพูดพลาม สํารวมทวารในอินทรีย 
 ทั้งหลาย รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร เพงถึงความเปนสมณะ มี 
 ความเคารพกลาในสิกขา ไมมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระในการลวงละเมดิ 
 เปนหัวหนาในวิเวก ปรารภความเพียร อบรมตน มีสติต้ังมั่น มีสัมปชัญญะ 
 มีจิตมั่นคง มีจิตเปนหนึ่ง มีปญญา มิใชคลายคนบาน้ําลาย กุลบุตรเหลานั้น 
 เมื่อถูกขาพระองคกลาวสอนอยางนี้ยอมรับโดยเคารพ ฯ 
      พ. ดูกรสารีบุตร บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ตองการเลี้ยงชีวิต ... มี 
 ปญญาทราม คลายคนบาน้ําลาย จงยกไว (ยกเวน) สวนกุลบุตรเหลาใด มี 
 ศรัทธาออกบวช ... มีปญญา มิใชคลายคนบานํ้าลาย ดูกรสารีบุตร เธอพึงวา 
 กลาวกุลบุตรเหลานั้น จงกลาวสอนเพ่ือนพรหมจรรย จงพรํ่าสอนเพ่ือนพรหม- 
 *จรรย ดวยหวังวาเราจักยกเพ่ือนพรหมจรรยจากอสัทธรรม ใหต้ังอยูในสัทธรรม 
 เธอพึงสําเหนียกไวอยางนี้แล สารีบุตร ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                           ๘. สีลสูตร 
      [๑๖๘] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา 
 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูทศีุล มีศีลวิบัติ ยอมเปนธรรมม ี
 อุปนิสัยถูกขจดั เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูมีสัมมา- 
 *สมาธิวิบัติ ยอมเปนธรรมมอีุปนิสัยถูกขจัด เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทา 
 วิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจดั เมื่อ 
 นิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติ ยอมเปน 
 ธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เปรียบเหมือนตนไมที่มีกิ่งและใบวบัิติ แมกะเทาะของ 
 ตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ แมเปลือก กะพ้ี แกนของตนไมนั้น ก็ 
 ยอมไมถึงความบริบูรณ แมฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุ 
 ผูทุศีล มีศีลวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อสมัมาสมาธิไมมี ยถา 
 ภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูมสีัมมาสมาธิวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด 
 เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ 
 ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจดั เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมตุติญาณทัสสนะของ 
 ภิกษุผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจดั ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอม 
 ถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุ 
 ผูมีสัมมาสมาธิสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อยถาภูตญาณ- 



 *ทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะสมบูรณ ยอมถึง 
 พรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุ 
 ผูมีนิพพิทาวิราคะสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เปรียบเหมือน 
 ตนไมที่มีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้น ก็ยอมถึงความบริบูรณ แม 
 เปลือก กะพ้ี แกนของตนไมนัน้ ก็ยอมถึงความบริบูรณ แมฉันใด ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมถึงพรอมดวยธรรม 
 เปนอุปนิสัย เมื่อสัมมาสมาธมิีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผูมีสัมมาสมาธ ิ
 สมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู 
 นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรม 
 เปนอุปนิสัย เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูมีนิพพิทาวิราคะ 
 สมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                          ๙. นิสันติสูตร 
      [๑๖๙] คร้ังนั้น ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู 
 ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 จึงนั้ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโส 
 สารีบุตร ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุจึงจะเปนผูใครครวญไดเร็วใน 
 กุศลธรรมทั้งหลาย เรียนไดดี เรียนไดมาก และส่ิงที่เธอเรียนแลว ยอมไม 
 เลือนไป ทานพระสารีบุตรไดตอบวา ทานอานนทแลเปนพหูสูต ขอความนั้น 
 จงแจมแจงแกทานอานนททเีดียว ฯ 
      อา. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจัก- 
 *กลาว ทานพระสารีบุตรรับคําทานพระอานนทวา อยางนัน้ อาวุโส ทานพระ- 
 *อานนทไดกลาววา ดูกรอาวุโสสารีบุตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูฉลาดใน- 
 *อรรถ ฉลาดในธรรม ฉลาดในพยัญชนะ ฉลาดในนิรุตติ และฉลาดในเบ้ืองตน 
 และเบ้ืองปลาย ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุจึงจะเปนผูใครครวญไดเร็วในกุศล- 
 *ธรรมทั้งหลาย เรียนไดดี เรียนไดมาก และส่ิงที่เธอเรียนแลวยอมไมเลือนไป ฯ 
      สา. ดูกรอาวุโส นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ตามที่ทานอานนทกลาว 
 ไวดีแลวน้ี และพวกเรายอมทรงจําทานอานนทผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้วา 
 ทานอานนทเปนผูฉลาดในอรรถ ฉลาดในธรรม ฉลาดในพยญัชนะ ฉลาดในนิรุตติ 
 และฉลาดในเบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                         ๑๐. ภัททชิสูตร 
      [๑๗๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพี 



 คร้ังนั้นแล ทานพระภัททชิไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงทีอ่ยู ไดปราศรัยกับทาน 
 พระอานนท คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่ง คร้ันแลว ทานพระอานนทไดถามทานพระภัททชิวา ดูกรอาวุโสภัททช ิ
 บรรดาการเห็นทั้งหลาย การเห็นชนิดไหนเปนยอด บรรดาการไดยินทั้งหลาย 
 การไดยินชนิดไหนเปนยอด บรรดาสุขทั้งหลาย สุขชนิดไหนเปนยอด บรรดา 
 สัญญาทั้งหลาย สัญญาชนิดไหนเปนยอด บรรดาภพทั้งหลาย ภพชนิดไหนเปน 
 ยอด ฯ 
      ทานพระภัททชิตอบวา ดูกรอาวุโส พรหมผูเปนใหญยิ่ง ไมมีใครครอบงํา 
 ได เห็นสิ่งทั้งปวง ยังผูอื่นใหเปนไปในอํานาจ มีอยู ผูใดเห็นพรหมน้ัน การเห็น 
 ของผูนั้นเปนยอดของการเห็นทั้งหลาย เทพเหลาอาภัสสระผูเพรียบพรอมดวยความ 
 สุขมีอยู เทพเหลานั้นยอมเปลงอุทานในการบางคร้ังบางคราววา สุขหนอๆ ผูใด 
 ไดยินเสยีงนั้น การไดยินเสียงของผูนั้นเปนยอดของการไดยนิทั้งหลาย เทพเหลา 
 สุภกิณหะมีอยู เทพเหลานั้นยนิดีเฉพาะส่ิงทีม่ีอยู ยอมเสวยสุข การเสวยสุขนี้ 
 เปนยอดของความสุขทั้งหลาย พวกเทพผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพมีอยู การเขา 
 ถึงอากิญจัญญายตนภพน้ีเปนยอดของสัญญาทั้งหลาย พวกเทพผูเขาถึงเนวสัญญานา 
 สัญญายตนภพมีอยู การเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพนี้เปนยอดของภพทั้ง 
 หลาย ฯ 
      อา. คําพูดของทานภัททชินีย้อมสมกับชนเปนอันมาก ฯ 
      ภ. ทานพระอานนทเปนพหูสูต ขอความขอนั้นจงแจมแจงเฉพาะทาน 
 พระอานนทเทยีว ฯ 
      อา. ดูกรอาวุโสภัททชิ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
 ทานพระภัททชิรับคําทานพระอานนทวา อยางนั้น อาวุโส ทานพระอานนทได 
 กลาววา ดูกรอาวุโส ความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย ยอมมใีนลําดับแหงบุคคล 
 ผูเห็นตามเปนจริง นี้เปนยอดของการเห็นทั้งหลาย ความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย 
 ยอมมีในลําดับแหงบุคคลผูไดยินตามเปนจริง นี้เปนยอดของการไดยินทั้งหลาย 
 ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ยอมมีในลําดบัแหงบุคคลผูไดรับความสุขตามเปน 
 จริง นี้เปนยอดของความสุขทัง้หลาย ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ยอมมีใน 
 ลําดับแหงบุคคลผูมีสัญญาตามเปนจริง นี้เปนยอดของสัญญาทั้งหลาย ความส้ินไป 
 แหงอาสวะท้ังหลาย ยอมมีในลําดับแหงบุคคลผูเปนอยูแลวตามเปนจริง นี้เปน 
 ยอดของภพทัง้หลาย ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        จบอาฆาตวรรคที่ ๒ 
                        -------------- 



                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. อาฆาตวินยสูตรที่ ๑ ๒. อาฆาตวินยสูตรที่ ๒ ๓. สากัจฉาสูตร 
 ๔. สาชีวสูตร ๕. ปญหาปุจฉาสูตร ๖. นิโรธสูตร ๗. โจทนาสูตร 
 ๘. สีลสูตร ๙. นิสันติสูตร ๑๐. ภัททชิสูตร ฯ 
                        -------------- 
                         อุปาสกวรรคที่ ๓ 
                         ๑. สารัชชสูตร 
      [๑๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี- 
 *พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวย 
 ธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูหยั่งลงสูความคร่ันคราม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ อุบาสกเปนผูฆาสัตว ๑ เปนผูลักทรัพย ๑ เปนผูประพฤติผิดในกาม ๑ 
 เปนผูกลาวคําเท็จ ๑ เปนผูดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรยัอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
 ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูหยั่ง 
 ลงสูความคร่ันคราม ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผู 
 แกลวกลา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑ 
 เปนผูงดเวนจากอทินนาทาน ๑ เปนผูงดเวนจากมุสาวาท ๑ เปนผูงดเวนจากการ 
 ดื่มน้ําเมาคือสรุาและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูแกลวกลา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                         ๒. วิสารทสูตร 
      [๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 เปนผูไมแกลวกลาครองเรือน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูฆา- 
 *สัตว ฯลฯ เปนผูดื่มน้ําเมาคอืสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมแกลวกลา 
 ครองเรือน ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูมีความ 
 แกลวกลาครองเรือน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูงดเวนจาก 
 ปาณาติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการดื่มน้าํเมาคือสุราและเมรัยอันเปนทีต้ั่งแหง 
 ความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ยอมเปนผูแกลวกลาครองเรือน ฯ 



                           จบสูตรที่ ๒ 
                          ๓. นิรยสูตร 
      [๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน 
 ถูกนํามาวางไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกเปนผูฆาสัตว ฯลฯ 
 เปนผูดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาวางไวในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกเชิญ 
 มาอยูในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คอื อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณา- 
 *ติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความ 
 ประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือน 
 ถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                          ๔. เวรสูตร 
      [๑๗๔] คร้ังนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ 
 ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค 
 ไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี อุบาสกไมละภัยเวร ๕ ประการ เราเรียกวาผูทุศีลดวย 
 ยอมเขาถึงนรกดวย ภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน คือ การฆาสัตว การลักทรัพย 
 การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การดื่มน้าํเมาคือสุราและเมรัยอันเปนทีต้ั่ง 
 แหงความประมาท ดูกรคฤหบดี อุบาสกผูไมละภัยเวร ๕ ประการนี้แล เราเรียก 
 วาผูทุศีลดวย ยอมเขาถึงนรกดวย ฯ 
      ดูกรคฤหบดี อุบาสกผูละภัยเวร ๕ ประการ เราเรียกวาผูมศีีลดวย ยอม 
 เขาถึงสุคติดวย ภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน คือ การฆาสัตว ฯลฯ การดื่มน้ําเมา 
 คือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท ดูกรคฤหบดี อุบาสกผูละภัยเวร ๕ 
 ประการนี้แล เราเรียกวาผูมีศีลดวย ยอมเขาถึงสุคติดวย ฯ 
      ดูกรคฤหบดี อุบาสกผูฆาสัตว ยอมประสบภัยเวรใด ทั้งในปจจุบันทั้ง 
 ในสัมปรายภพ ยอมเสวยทุกขโทมนัสใดแมทางจิตเพราะเหตุฆาสัตว อุบาสกผู 
 ผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอมไมประสบภัยเวรนั้น ทั้งในปจจุบันและในสัมปรายภพ 
 ยอมไมเสวยทกุขโทมนัสนั้นแมทางจิต ภัยเวรนั้น ของอุบาสกผูงดเวนจากปาณาติบาต 
 ยอมสงบระงับดวยประการฉะนี้ อุบาสกผูลักทรัพย ... ประพฤติผิดในกาม ... 
 พูดคําเท็จ ... ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรยัอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท ยอมประ- 
 *สบภัยเวรใด ทั้งในปจจุบันและในสัมปรายภพ ยอมเสวยทกุขโทมนัสใดแมทาง 
 จิต เพราะเหตุแหงการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
 อุบาสกผูงดเวนจากการดื่มน้าํเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท 



 ยอมไมประสบภัยเวรนั้น ทั้งในปจจุบันและในสัมปรายภพ ยอมไมเสวยทุกข- 
 *โทมนัสนั้นแมทางจิต ภัยเวรนั้น ของอุบาสกผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุรา 
 และเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท ยอมสงบระงับดวยประการฉะนี้ ฯ 
      นรชนใดยอมฆาสัตว ถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดใหในโลก 
      คบชูภรรยาของผูอื่น กลาวคําเท็จ และประกอบการดื่มสุรา 
      เมรัยเนืองๆ นรชนน้ันไมละเวร ๕ ประการแลว เราเรียกวา 
      เปนผูทุศีล มีปญญาทราม ตายไปแลวยอมเขาถึงนรก นรชน 
      ใดไมฆาสัตว ไมถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดใหในโลก ไม 
      คบชูภรรยาของผูอื่น ไมกลาวคําเท็จ และไมประกอบการ 
      ดื่มสุราและเมรัย นรชนน้ันละเวร ๕ ประการแลว เราเรียก 
      วาเปนผูมีศีล มีปญญา เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                         ๕. จัณฑาลสูตร 
      [๑๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 เปนอุบาสกผูเลวทราม เศราหมอง และนาเกลียด ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ อุบาสกเปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูทุศีล ๑ เปนผูถือมงคลต่ืนขาว เชื่อมงคล 
 ไมเชื่อกรรม ๑ แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนา ๑ ทําการสนับสนุนในที่นอก 
 ศาสนาน้ัน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 เปนอุบาสกผูเลวทราม เศราหมอง และนาเกลียด ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน 
 อุบาสกแกว อุบาสกปทุม อุบาสกบุณฑริก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 อุบาสกยอมเปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมีศีล ๑ เปนผูไมถือมงคลต่ืนขาว เชื่อกรรม 
 ไมเชื่อมงคล ๑ ไมแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนา ๑ ทําการสนับสนุนใน 
 ศาสนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปน 
 อุบาสกแกว อุบาสกปทุม อุบาสกบุณฑริก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                           ๖. ปติสูตร 
      [๑๗๖] คร้ังนั้น  ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี แวดลอมดวยอบุาสก 
 ประมาณ ๕๐๐ คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ 
 ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี ทาน 
 ทั้งหลายไดบํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัช- 
 *บริขาร ทานทั้งหลายไมควรทําความยินดดีวยเหตุเพียงเทานี้วา เราไดบํารุงภิกษุสงฆ 
 ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เพราะเหตุนั้นแหละ 



 ทานทั้งหลายควรสําเหนียกอยางนี้วา พวกเราพึงเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยูตามกาล 
 อันสมควร ดวยอุบายเชนไร ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล ฯ 
      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว ตามที่ 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกรคฤหบดี ทานทั้งหลายไดบํารุงภิกษุสงฆ 
 ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เพราะเหตุนั้นแหละ 
 ทานทั้งหลายควรสําเหนียกอยางนี้วา พวกเราพึงเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยูตามกาล 
 อันสมควร ดวยอุบายเชนไร ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยู สมัยนั้น ฐานะ ๕ 
 ประการ ยอมไมมีแกอริยสาวกน้ัน คือ สมัยนั้น ทุกข โทมนสัอันประกอบดวย 
 กาม ๑ สุข โสมนัสอันประกอบดวยกาม ๑ ทุกข โทมนัสอันประกอบดวย 
 อกุศล ๑ สุข โสมนัสอันประกอบดวยอกุศล ๑ ทุกข โทมนัสอนัประกอบดวย 
 กุศล ๑ ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ สมยัใด อริยสาวกยอม 
 เขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยู สมยันั้น ฐานะ ๕ ประการนี้ ยอมไมมีแกอริยสาวก 
 นั้น ฯ 
      พ. ดีละๆ สารีบุตร สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวก 
 อยู ... ดูกรสารีบุตร สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยู สมยันัน้ 
 ฐานะ ๕ ประการนี้ ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                          ๗. วณิชชสูตร 
      [๑๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การคาขาย ๕ ประการนี้ อันอุบาสกไมพึง 
 กระทํา ๕ ประการเปนไฉน คอื การคาขายศาตรา ๑ การคาขายสัตว ๑ การ 
 คาขายเน้ือสัตว ๑ การคาขายนํ้าเมา ๑ การคาขายยาพิษ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 การคาขาย ๕ ประการนี้แล อันอุบาสกไมพึงกระทํา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. ราชสูตร 
      [๑๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉน 
 คือวา ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละปาณาติบาต 
 งดเวนจากปาณาติบาต พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทํา 
 ตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากปาณาติบาต ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา มิได 
 เห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ 
      พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็น มไิดฟงมาแลววา คนผูนี้ 
 เปนผูละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา 



 เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากปาณาติบาต แตวา 
 บาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนี้ฆาหญิงหรือชายตาย 
 พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุ 
 แหงปาณาติบาต ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี้บางหรือไม ฯ 
      ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟงมาแลว และ 
 จักไดฟงตอไป ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอน้ันเปนไฉน 
 คือวา ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวาคนผูนี้เปนผูละอทนินาทาน 
 งดเวนจากอทนินาทาน พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทํา 
 ตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากอทินนาทาน ฯ 
      ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ 
      พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็น มไิดฟงมาแลววา คนผูนี้ 
 เปนผูละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา 
 เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากอทินนาทาน แตวา 
 บาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนี้ลักทรัพยเขามาจากบานหรือ 
 จากปา พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย 
 เพราะเหตุแหงอทินนาทาน ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี้ 
 บางหรือไม ฯ 
      ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟงมาแลว และ 
 จักไดฟงตอไป ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอน้ันเปนไฉน 
 คือวา ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละ 
 กาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา 
 เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากกาเมสุมจิฉาจาร ฯ 
      ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ 
      พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็นมิไดฟงมาแลววา คนผูนี้เปน 
 ผูละกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสมุิจฉาจาร พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา 
 เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากกาเมสุมจิฉาจาร 
 แตวาบาปกรรมของเขาน่ันแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนี้ละเมดิประเพณีในหญิง 
 หรือบุตรีของผูอื่น พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตาม 
 ปจจัย เพราะเหตุแหงกาเมสุมิจฉาจาร ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรม 
 เห็นปานนี้บางหรือไม ฯ 
      ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟงมาแลว และ 



 จักไดฟงตอไป ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอน้ันเปนไฉน 
 คือวา ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละมุสาวาท 
 งดเวนจากมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตาม 
 ปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากมุสาวาท ฯ 
      ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ 
      พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็นมิไดฟงมาแลววา คนผูนี้เปน 
 ผูละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ 
 หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากมุสาวาท แตวาบาปกรรมของ 
 เขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนี้ทําลายประโยชนของคฤหบดี หรือบุตร 
 คฤหบดีดวยมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทํา 
 ตามปจจัย เพราะเหตุแหงมุสาวาท ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรม 
 เห็นปานนี้บางหรือไม ฯ 
      ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟงมาแลว และ 
 จักไดฟงตอไป ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอน้ันเปนไฉน 
 คือวา ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละการดื่ม 
 น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท งดเวนจากการดื่มน้ําเมา 
 คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท พระราชาจับเขามาประหาร 
 จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากการการดื่ม 
 น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท ฯ 
      ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา ฯ 
      พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาแลววา คนผูนี้ 
 เปนผูละการดืม่น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท งดเวน 
 จากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท พระราชา 
 จับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการ 
 งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สรุาและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท แตวา 
 บาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนี้ประกอบการดื่มน้าํเมา คือ 
 สุราและเมรัยอนัเปนที่ต้ังแหงความประมาท แลวฆาหญิงหรือชายตาย ลักทรัพย 
 เขามาจากบานหรือจากปา ละเมิดประเพณีในหญิงหรือบุตรีของผูอื่น ทําลายประ- 
 *โยชนของคฤหบดี หรือบุตรของคฤหบดีดวยมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหาร 
 จองจํา เนรเทศ กระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการดื่มน้ําเมา คือ สุราและ 
 เมรัยอันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรม 



 เห็นปานนี้บางหรือไม ฯ 
      ภิ. พระเจา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟงมาแลว และ 
 จักไดฟงตอไป ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                           ๙. คิหิสูตร 
      [๑๗๙] คร้ังนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแวดลอมดวยอบุาสก 
 ประมาณ ๕๐๐ คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลวน่ัง 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรวา 
 ดูกรสารีบุตร ทานทั้งหลายพึงรูจักคฤหัสถคนใดคนหนึ่ง ผูนุงหมผาขาว มกีาร 
 งานสํารวมดีในสิกขาบท ๕ ประการ และมปีรกติไดตามความปรารถนา ไดโดย 
 ไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงธรรมเคร่ืองอยูเปนสขุในปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง ๔ ประการ 
 และคฤหัสถผูนั้น เมื่อหวังอยู ก็พึงพยากรณตนดวยตนเองวา เราเปนผูมีนรก 
 สิ้นแลว มีกําเนดิสัตวดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาตส้ินแลว เปน 
 พระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเทีย่งที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา 
 คฤหัสถยอมเปนผูมีการงานสาํรวมดีในสิกขาบท ๕ ประการเปนไฉน ดูกรสารี 
 บุตร อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ 
 กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาท ๑ การดื่มน้ําเมา คอื สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหง 
 ความประมาท ๑ คฤหัสถเปนผูมีการงานสํารวมดีในสิกขาบท ๕ ประการนี้ ฯ 
      คฤหัสถเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
 ซ่ึงธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบันอันมีในจิตยิ่ง ๔ ประการเปนไฉน ดูกรสารีบุตร 
 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอนัไมหวั่นไหวใน 
 พระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต 
 ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขใน 
 ปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง ขอที่ ๑ อันอริยสาวกนัน้ไดถึงแลว เพ่ือความหมดจด 
 แหงจิตที่ยังไมหมดจด เพ่ือความผองแผวแหงจิตที่ยังไมผองแผว ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม 
 หว่ันไหวในพระธรรมวา ธรรมอันพระผูมภีาคตรัสดีแลว ... อันวิญูชนจะพึงรู 
 เฉพาะตน นี้เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง ขอที่ ๒ ... 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม 
 หว่ันไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ... 
 เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา นี้เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน 
 อันมีในจิตยิ่ง ขอที่ ๓ ... 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยศีลที่พระอริยะใครแลว 



 ไมขาด ไมทะล ุไมดาง ไมพรอย เปนไทย วิญูชนสรรเสริญ เปนไปเพ่ือ 
 สมาธิ นี้เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง ขอที่ ๔ อัน 
 อริยสาวกนั้นไดถึงแลว เพ่ือความหมดจดแหงจิตที่ยังไมหมดจด เพ่ือความ 
 ผองแผวแหงจติที่ยังไมผองแผว คฤหัสถผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดย 
 ไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงธรรมเคร่ืองอยูเปนสขุในปจจุบันอันมีในจิตยิ่ง ๔ ประการนี้ 
 ดูกรสารีบุตร เธอทั้งหลายพึงรูจักคฤหัสถคนใดคนหนึ่ง ผูนุงหมผาขาว มีการงาน 
 สํารวมดีในสิกขาบท ๕ ประการ และมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก 
 ไมลําบาก ซ่ึงธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง ๔ ประการนี้ 
 และคฤหัสถนั้น เมื่อหวังอยู กพึ็งพยากรณตนดวยตนเองวา เราเปนผูมีนรกสิ้น 
 แลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแลว 
 เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเทีย่งที่จะตรัสรูเปน 
 เบ้ืองหนา ฯ 
      บัณฑิตเห็นภัยในนรกแลว พึงเวนบาปเสีย สมาทาน 
      อริยธรรมแลว พึงเวนบาปเสีย ไมพึงเบียดเบียนสัตว 
      ทั้งหลาย ในเมื่อความพยายามมีอยู ไมพึงกลาวคําเท็จทัง้ที่รู 
      ไมพึงแตะตองของที่เจาของไมให ยินดีดวยภริยาของตน 
      ไมพึงยินดีภริยาผูอื่น และไมพึงดื่มสุราเมรัยเคร่ืองยังจิต 
      ใหหลงใหล พึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจาเสมอ และพึงตรึก 
      ถึงพระธรรมเสมอ พึงอบรมจิตใหปราศจากพยาบาท อันเปน 
      ประโยชนเกื้อกูลแกเทวโลก ทักษิณาทานที่ผูตองการบุญ 
      แสวงหาบุญใหแลว ในสัตบุรุษกอน ในเมื่อไทยธรรมเกิด 
      ขึ้นแลว ยอมเปนทักษิณามผีลไพบูลย ดูกรสารีบุตร เราจัก 
      บอกสัตบุรุษให จงฟงคําของเรา ในบรรดาโคดํา ขาว 
      แดง หมอก พรอย หมน หรือแดงออน ชนดิใดชนิดหน่ึง 
      โคที่ฝกแลวยอมเกิดเปนโคหัวหนาหมูใด หัวหนาหมูตัวนั้น 
      เปนโคที่นําธุระไปได สมบูรณดวยกําลัง เดินไดเรียบรอย 
      และเร็ว คนทั้งหลายยอมเทียมโคตัวน้ันในการขนภาระ 
      ไมคํานึงถึงสีของมัน ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
      ในชาติอยางใดอยางหนึ่ง คือ กษัตริย พราหมณ แพศย 
      ศูทร จัณฑาล ปุกกุสะ บรรดามนุษยเหลาน้ันทุกๆ ชาติ 
      คนผูที่ฝกแลว ยอมเกิดเปนผูมีวัตรดี ต้ังอยูในธรรม 
      สมบูรณดวยศีล กลาวคําสตัย มีใจประกอบดวยหิริ ละชาติ 
      และมรณะไดแลว อยูจบพรหมจรรย ปลงภาระลงแลว 



      ไมประกอบดวยกิเลส ไดทาํกิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ 
      เปนผูถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ดับแลวเพราะไมถือมั่น 
      ก็ทักษิณาที่บําเพ็ญในผูนั้น ผูปราศจากความกําหนัด เปน 
      บุญเขต ยอมมีผลไพบูลย สวนคนพาลผูไมรูแจง มีปญญา 
      ทราม ไมไดสดับ ยอมใหทานในภายนอก ไมคบหา 
      สัตบุรุษ สวนชนเหลาใด ยอมคบหาสัตบุรุษผูมีปญญาดี 
      ไดรับยกยองวาเปนนักปราชญ ชนเหลานั้นต้ังศรัทธาไวใน 
      พระสุคตเปนเคามูลแลว ยอมไปสูเทวโลก หรือพึงเกิดใน 
      ตระกูลสูงในโลกนี้ ชนเหลานั้นเปนบัณฑิต ยอมบรรลุ 
      นิพพานโดยลําดับ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑๐ 
                         ๑๐. ภเวสิสูตร 
      [๑๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท 
 พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ขณะทีเ่สด็จดําเนินไปตามหนทางไกล ไดทอด 
 พระเนตรเห็นสาละปาใหญ ณ ประเทศแหงหนึ่ง จึงทรงแวะลงจากหนทางเสด็จ 
 เขาไปสูปาสาละ นั้นคร้ันเสด็จถึงแลวจึงทรงทําการแยมใหปรากฏ ณ ที่แหงหน่ึง 
 คร้ังนั้น  ทานพระอานนทไดคิดวา อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมพีระภาค 
 ทรงกระทําการแยมใหปรากฏ พระตถาคตยอมไมทรงกระทําการแยมใหปรากฏดวย 
 ไมมีเหตุ คร้ังนั้น ทานพระอานนทจึงไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคทรงกระทําการ 
 แยมใหปรากฏ พระตถาคตยอมไมทรงทําการแยมใหปรากฏดวยไมมเีหตุ 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เร่ืองเคยไดมีมาแลว คือ ณ ประเทศนี ้
 ไดเปนเมอืงมั่งคั่ง กวางขวาง มีชนมาก มีมนษุยหนาแนน ก็พระผูมีพระภาค 
 พระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงอาศัยอยูในพระนครนั้น ก็อุบาสก 
 นามวาภเวสี ของพระผูมีพระภาคพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 เปนผูไมกระทาํใหบริบูรณในศีล อุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน เปนผูอันภเวสีอบุาสก 
 ชี้แจงชักชวน ก็ไมกระทําใหบริบูรณในศีล คร้ังนั้น ภเวสีอุบาสกไดคิดวา 
 ก็เราเปนผูมอีปุการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน 
 เหลานี้ และเราก็เปนผูไมกระทําใหบริบูรณในศีล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลา 
 นี้ ก็เปนผูไมกระทําใหบริบูรณในศีล ตางคนตางก็เทาๆ กัน ไมยิ่งไปกวากัน 
 ผิฉะนั้น เราควรปฏิบัติใหยิ่งกวา คร้ังนั้น ภเวสีอุบาสกไดเขาไปหาอุบาสก 
 ประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นแลวไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ต้ังแตวันนี้ไป 
 ขอทานทั้งหลายจงจําเราไว วาเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล คร้ังนั้น อุบาสก 



 ประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดคิดวา ภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะมาก 
 เปนหัวหนา ชักชวนเราทั้งหลาย ก็ภเวสีอุบาสกผูเปนเจาจักเปนผูกระทําใหบริบูรณ 
 ในศีล ก็ไฉนเราทั้งหลายจะทําใหบริบูรณในศีลไมไดเลา คร้ังนั้น อุบาสก 
 ประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดเขาไปหาภเวสีอุบาสกแลวกลาววา ต้ังแตวันนี้ไป 
 ขอภเวสีอุบาสกผูเปนเจาจงจําอุบาสก ๕๐๐ แมเหลานี้ วาเปนผูกระทําใหบริบูรณ 
 ในศีล คร้ังนั้น ภเวสีอุบาสกไดคิดวา ก็เราแลเปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา 
 ชักชวนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ และเราก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล 
 แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ตางคนตางก็ 
 เทาๆ กัน ไมยิ่งไปกวากัน ผิฉะนั้น เราควรปฏิบัติใหยิ่งกวา คร้ังนั้น 
 ภเวสีอุบาสกไดเขาไปหาอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นแลวกลาววา ดูกรทานผูม ี
 อายุทั้งหลาย ต้ังแตวันนี้ไป ขอทานทั้งหลายจงจําเราไววา เปนผูประพฤติ 
 พรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน คร้ังนั้น 
 อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นไดคิดวา ภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะ 
 มาก เปนหัวหนา ชักชวนเราทั้งหลาย ภเวสีอุบาสกผูเปนเจาจักประพฤติ 
 พรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ก็ไฉนเรา 
 ทั้งหลายจักเปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของ 
 ชาวบานไมไดเลา คร้ังนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดเขาไปหา 
 ภเวสีอุบาสกแลวกลาววา ต้ังแตวันนี้ไป ขอภเวสีอุบาสกผูเปนเจา จงจํา 
 อุบาสก ๕๐๐ แมเหลานี้วา เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุน 
 อันเปนธรรมของชาวบาน คร้ังนั้น ภเวสีอุบาสกไดคิดวา กเ็ราแลเปนผูม ี
 อุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ และเรากเ็ปน 
 ผูกระทําใหบริบูรณในศีล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูกระทําให 
 บริบูรณในศีล และเรากเ็ปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอัน 
 เปนธรรมของชาวบาน แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูประพฤติ 
 พรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ตางคนตางก็ 
 เทาๆ กัน ไมยิ่งไปกวากัน ผิฉะนั้น เราควรปฏิบัติใหยิ่งกวา คร้ังนั้น ภเวสี 
 อุบาสกไดเขาไปหาอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นแลวกลาววา ดูกรทานผูมีอาย ุ
 ทั้งหลาย ต้ังแตวันนี้ไป ขอทานทั้งหลายจงจําเราไววาเปนผูบริโภคอาหารมื้อเดยีว 
 เวนการบริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คร้ังนั้น 
 ประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดคิดวา ภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูม ี
 อุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนเราทั้งหลาย ภเวสีอุบาสก 
 อุบาสกผูเปนเจา จักเปนผูบริโภคอาหารมื้อเดียว เวนการบริโภคในราตรี งดเวน 
 การบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ก็ไฉนเราทั้งหลายจักเปนผูบริโภคมื้อเดียว 



 เวนการบริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลไมไดเลา คร้ังนั้น 
 อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดเขาไปหาภเวสีอุบาสกแลวกลาววา ต้ังแต 
 วันนี้ไป ขอภเวสีอุบาสกผูเปนเจา จงจําอุบาสก ๕๐๐ แมเหลานี้วา เปนผูบริโภค 
 อาหารมื้อเดียว งดการบริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 
 คร้ังนั้น ภเวสีอุบาสกไดคิดวา ก็เราแลเปนผูมอีุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวน 
 อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ และเรากเ็ปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล แมอุบาสก 
 ประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล และเราเปนผูประพฤติ 
 พรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน แมอุบาสก 
 ประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจาก 
 เมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน และเราเปนผูบริโภคอาหารมื้อเดียว งดการ 
 บริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ 
 เหลานี้ ก็เปนผูบริโภคอาหารมื้อเดียว งดการบริโภคในราตรี งดเวนการ 
 บริโภคอาหารในเวลาวิกาล ตางคนตางก็เทาๆ กัน ไมยิ่งไปกวากัน ผิฉะนัน้ 
 เราควรปฏิบัติใหยิ่งกวา คร้ังนั้น ภเวสีอุบาสกไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 พระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมพีระภาค 
 ภเวสีอุบาสก ไดบรรพชาอุปสมบท แลวในสํานัก พระผูมีพระภาคพระนามวากัสสป 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็ภเวสีภิกษุอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมู 
 อยูผูเดียวไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนักก็ทําใหแจงซ่ึง 
 ที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กลุบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดย 
 ชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีอ้ีก 
 มิไดมี ก็แลภเวสีภิกษุไดเปนพระอรหันตองคหน่ึงในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย 
 ดูกรอานนท คร้ังนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดคิดวาภเวสีอุบาสก 
 ผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนเราทั้งหลาย ก็ภเวสีอุบาสก 
 ผูเปนเจาจกัปลงผมหนวดครองผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิต ไฉนเราทั้งหลาย 
 จักปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตไมไดเลา คร้ังนั้น 
 อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคพระนามวา 
 กัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงที่ประทับ แลวกราบทูลวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค 
 อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค 
 พระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว คร้ังนั้น ภเวสีภิกษุไดคิดวา 
 เราแลเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงวิมุตติสุขอันเปน 



 ธรรมชั้นเยี่ยมนี้ โอหนอ ภิกษุประมาณ ๕๐๐ แมเหลานี้ ก็พึงเปนผูไดตามความ 
 ปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลาํบาก ซ่ึงวิมุตติสุขอันเปนธรรมชั้นเยีย่มนี้ คร้ังนั้น 
 ภิกษุประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ตางเปนผูหลีกออกจากหมู อยูผูเดยีว ไมประมาท 
 มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนักก็ไดทําใหแจงซ่ึงที่สุดแหงพรหมจรรย 
 อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย 
 ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ไดรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย 
 อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมีอกี 
 ภิกษุประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น มีภเวสีภิกษุเปนประมุข พยายามบําเพ็ญธรรม 
 ที่สูงๆ ขึ้นไป ประณีตขึ้นไป ไดทําใหแจงซ่ึงวิมุตติอันเปนธรรมชั้นเยีย่ม ดวย 
 ประการฉะนี้ ดูกรอานนท เพราะฉะน้ันแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา 
 เราทั้งหลายจักพยายามบําเพ็ญธรรมที่สูงๆ ขึ้นไป ประณีตขึ้นไป จักทําใหแจงซ่ึง 
 วิมุตติอันเปนธรรมชั้นเยีย่ม ดูกรอานนท เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        จบอุปาสกวรรคที่ ๓ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. สารัชชสูตร ๒. วิสารทสูตร ๓. นิรยสูตร ๔. เวรสูตร 
 ๕. จัณฑาลสูตร ๖. ปติสูตร ๗. วณิชชสูตร ๘. ราชสูตร ๙. คิหิสูตร 
 ๑๐. ภเวสิสูตร ฯ 
                       --------------- 
                         อรัญญวรรคที่ ๔ 
                         ๑. อารัญญกสูตร 
      [๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกน้ี 
 ๕ จําพวกเปนไฉน คือ ภิกษุผูถืออยูปาเปนวตัรเพราะโงเขลา เพราะหลงงมงาย ๑ 
 มีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงาํ จึงถืออยูปาเปนวัตร ๑ ถืออยูปา 
 เปนวัตรเพราะเปนบา เพราะจิตฟุงซาน ๑ ถืออยูปาเปนวัตรเพราะรูวาเปนวัตรอัน 
 พระพุทธเจาและสาวกแหงพระพุทธเจาทั้งหลายสรรเสริญ ๑ ถืออยูปาเปนวัตร 
 เพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความ 
 สงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกน้ีแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูถืออยูปา 
 เปนวัตร ๕ จําพวกน้ี ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร เพราะอาศัยความเปนผูมีความ 
 ปรารถนานอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตอง 
 การดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนประธาน สูงสุด 



 และดีกวาภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกน้ี เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากโค 
 นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกดิจากเนยขน หัวเนยใส 
 เกิดจากเนยใส หัวเนยใสชาวโลกยอมกลาววาเปนยอดในจําพวกโครส ๕ เหลานั้น 
 ฉันใด บรรดาภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกน้ี ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร 
 เพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความ 
 สงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ เปนเลิศ ประเสริฐ 
 เปนประธาน สูงสุด และดีกวาภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกน้ี ฉันนั้น 
 เหมือนกัน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                         ๒. ปงสุกูลิกสูตร 
      [๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ๕ จําพวก- 
 *นี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                         ๓. รุกขมูลิกสตูร 
      [๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูโคนไมเปนวัตร ๕ จําพวกน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                         ๔. โสสานิกสูตร 
      [๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวกน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                        ๕. อัพโภกาสิกสูตร 
      [๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูในที่แจงเปนวัตร ๕ จําพวก- 
 *นี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                         ๖. เนสัชชิกสูตร 
      [๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือการนั่งเปนวัตร ๕ จําพวกน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                        ๗. ยถาสันถติกสูตร 
      [๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูในเสนาสนะตามทีท่านจัดให 
 อยางไรเปนวัตร ๕ จําพวกน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                        ๘. เอกาสนิกสูตร 
      [๑๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือการนั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเปน 
 วัตร ๕ จําพวกน้ี ฯลฯ 



                           จบสูตรที่ ๘ 
                       ๙. ขลุปจฉาภัตติกสูตร 
      [๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือหามภัตอันนํามาถวาย เมื่อภายหลัง 
 เปนวัตร ๕ จําพวกน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                        ๑๐. ปตตปณฑิกสูตร 
      [๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวก 
 นี้ ๕ จําพวกเปนไฉน คือ ภิกษุเปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะโง 
 เขลา เพราะหลงงมงาย ๑ มีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา จึงเปน 
 ผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๑ เปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตรเพราะเปนบา 
 เพราะจิตฟุงซาน ๑ เปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะรูวาเปนวัตรอัน 
 พระพุทธเจาและสาวกแหงพระพุทธเจาทั้งหลายสรรเสริญ ๑ เปนผูถือฉันเฉพาะ 
 ในบาตรเปนวัตร เพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ 
 ความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือฉนัเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกน้ีแล ดูกรภิกษุ- 
 *ทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกน้ี ภิกษุผูถือฉัน 
 เฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ 
 ความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ 
 เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนประธาน สูงสุด และดีกวาภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตร 
 เปนวัตร ๕ จําพวกน้ี เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากโค นมสมเกิดจากนมสด 
 เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกดิจากเนยใส หัวเนย 
 ใสชาวโลกยอมกลาววาเปนเลศิในจําพวกโครส ๕ เหลานั้น ฉันใด ดูกรภิกษุ- 
 *ทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกน้ี ภิกษุผูถือฉัน 
 เฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ 
 ความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ 
 เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนประธาน สูงสุด และดีกวาภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตร 
 เปนวัตร ๕ จําพวกน้ี ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        จบอรัญญวรรคที่ ๔ 
                        ------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. อารัญญกสูตร ๒. ปงสุกูลิกสูตร ๓. รุกขมูลิกสูตร 
 ๔. โสสานิกสูตร ๕. อัพโภกาสิกสูตร ๖. เนสัชชิกสูตร ๗. ยถาสันถติก- 



 *สูตร ๘. เอกาสนิกสูตร ๙. ขลุปจฉาภัตติกสูตร ๑๐. ปตตปณฑิกสูตร ฯ 
                        -------------- 
                        พราหมณวรรคที่ ๕ 
                          ๑. โสณสูตร 
      [๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมของพราหมณที่เกาแก ๕ ประการนี้ 
 บัดน้ียอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ธรรม ๕ ประการเปน 
 ไฉน คือ ไดทราบวา เมื่อกอนพวกพราหมณยอมสมสูเฉพาะพราหมณี ไมสมสู 
 กะหญิงที่ไมใชพราหมณี บัดน้ี พวกพราหมณยอมสมสูกะพราหมณีบาง ยอมสม 
 สูกะหญิงที่ไมใชพราหมณีบาง บัดน้ี พวกสุนัขยอมสมสูกะสนุัขตัวเมียเทานัน้ 
 ไมสมสูกะสัตวตัวเมียที่ไมใชพวกสุนัข นี้เปนธรรมของพราหมณที่เกาแกขอที่ ๑ 
 บัดน้ีปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ไดทราบวา เมื่อกอนพวก 
 พราหมณยอมสมสูกะพราหมณีที่มีระดเูทานัน้ ไมสมสูกะพราหมณีที่ไมมีระด ู
 บัดน้ี พวกพราหมณยอมสมสูกะพราหมณีที่มีระดูบาง ยอมสมสูกะพราหมณีที่ไม 
 มีระดูบาง บัดน้ี พวกสุนัขยอมสมสูกะสุนขัตัวเมียที่มีระดูเทานั้น ไมสมสูกะ 
 สุนัขตัวเมียที่ไมมีระดู นี้เปนธรรมของพราหมณที่เกาแกขอที่ ๒ บัดน้ีปรากฏใน 
 พวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ไดทราบวา เมื่อกอนพวกพราหมณยอม 
 ไมซ้ือไมขายพราหมณี ยังการอยูรวมกันใหเปนไปดวยความรักความผูกพัน บัดน้ี 
 พวกพราหมณยอมซ้ือบาง ยอมขายบางซ่ึงพราหมณี ยังการอยูรวมกันใหเปนไป 
 ดวยความรักความผูกพัน บัดน้ี พวกสุนัขยอมไมซ้ือไมขายสุนัขตัวเมีย ยังการ 
 อยูรวมกันใหเปนไปดวยความรักความผูกพัน นี้เปนธรรมของพราหมณที่เกาแก 
 ขอที่ ๓ บัดน้ียอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ไดทราบวา 
 เมื่อกอนพวกพราหมณยอมไมทําการสะสมทรัพยบาง ขาวเปลือกบาง เงินบาง 
 ทองบาง บัดน้ี พวกพราหมณยอมทําการสะสมทรัพยบาง ขาวเปลือกบาง เงิน- 
 *บาง ทองบาง บัดน้ี พวกสุนัขยอมไมทําการสะสมทรัพยบาง ขาวเปลือกบาง 
 เงินบาง ทองบาง นี้เปนธรรมของพราหมณที่เกาแกขอที่ ๔ บัดน้ี ยอมปรากฏ 
 ในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ไดทราบวา เมื่อกอนพวกพราหมณ 
 ยอมแสวงหาอาหารเย็นเพ่ือกนิในเวลาเย็น อาหารเชาเพ่ือกนิในเวลาเชา บัดน้ี 
 พวกพราหมณบริโภคอาหารจนอิ่มตามตองการแลว ยอมถือเอาสวนที่เหลือไป บัดน้ี 
 พวกสุนัขยอมแสวงหาอาหารเย็นเพ่ือกินในเวลาเย็น อาหารเชาเพ่ือกินในเวลาเชา 
 นี้เปนธรรมของพราหมณที่เกาแกขอที่ ๕ บัดน้ี ยอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏ 
 ในพวกพราหมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมของพราหมณที่เกาแก ๕ ประการนี้แล 
 บัดน้ี ยอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 



                          ๒. โทณสูตร 
      [๑๙๒] คร้ังนั้นแล โทณพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 
 ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา พระสมณะโคดมไมอภิวาท ไมลุกรับ หรือไมเชื้อเชิญ 
 ดวยอาสนะ ซ่ึงพราหมณผูแกเฒาเปนผูใหญลวงกาลผานวยัแลว ขอนั้นเห็นจะเปน 
 เหมือนอยางนัน้ เพราะทานพระโคดมไมอภิวาท ไมลุกรับ หรือไมเชื้อเชิญดวย 
 อาสนะ ซ่ึงพราหมณผูแกเฒาเปนผูใหญลวงกาลผานวัยแลว ขอนี้ไมดเีลย 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโทณะ แมทานกย็อมปฏิญาณวาเปนพราหมณมิใช 
 หรือ ฯ 
      ท. ขาแตทานพระโคดม ผูใดเมื่อกลาวโดยชอบ พึงกลาววาเปนพราหมณ 
 อุภโตสุชาติทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่ว 
 บรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงมนต 
 รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและเกฏภะ พรอมทั้งอักขระประเภท มีคัมภีร 
 อิติหาสะเปนที่หา เขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ เปนผูชํานาญในคัมภีรโลกายตะ 
 และตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ผูนั้นเมื่อกลาวโดยชอบ พึงหมายซ่ึงขาพระองค 
 นั้นเทียว เพราะขาพระองคเปนพราหมณอุภโตสุชาติทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภ 
 เปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนได 
 โดยอางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน ทรงมนต รูจบไตรเพท พรอมดวยคัมภีรนิฆณัฑุ 
 และเกฏภะ พรอมทั้งอักขระประเภท มีคัมภีรอิติหาสะเปนทีห่า เขาใจตัวบท 
 เขาใจไวยากรณ เปนผูชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทายมหาปุริสลักษณะ ฯ 
      พ. ดูกรโทณะ บรรดาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษี 
 อัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตตระ ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส 
 ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภัคคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอก 
 มนต พวกพราหมณในปจจุบันนี้ ขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตของเกานี้ ทีท่าน 
 ขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามที่ทาน 
 กลาวไว บอกไว ฤาษีเหลานั้นยอมบัญญัติพราหมณไว ๕ จําพวกน้ี คือ พราหมณ 
 ผูเสมอดวยพรหม ๑ พราหมณเสมอดวยเทวดา ๑ พราหมณผูมีความประพฤติดี ๑ 
 พราหมณผูมีความประพฤติดีและชั่ว ๑ พราหมณจัณฑาลเปนที่ ๕ ดูกรโทณะ 
 ทานเปนพราหมณจําพวกไหนในจําพวกพราหมณ ๕ จําพวกน้ัน ฯ 
      โท. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไมรูจักพราหมณ ๕ จําพวกน้ี 
 แตขาพระองครูวาเปนพราหมณเทานั้น ขอพระโคดมผูเจริญโปรดแสดงธรรมแก 
 ขาพระองค โดยประการที่ขาพระองคจะพึงรูจักพราหมณ ๕ จําพวกน้ี ฯ 



      พ. ดูกรโทณะ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ฯ 
      โทณพราหมณทูลรับพระผูมีพระภาควา พระเจาขา พระผูมีพระภาคได 
 ตรัสวา  ดูกรโทณะ ก็พราหมณเปนผูเสมอดวยพรหมอยางไร พราหมณในโลกนี้เปน 
 อุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่ว 
 บรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหม- 
 *จรรยเรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป คร้ันแลว ยอมแสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพ่ือ 
 อาจารยโดยธรรมอยางเดยีว ไมแสวงหาโดยไมเปนธรรม ก็ธรรมในการแสวงหา 
 นั้นอยางไร คือ ไมใชแสวงหาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม การ 
 เปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหน่ึง เขาถือกระเบ้ืองเทีย่วภิกขาจาร 
 อยางเดยีว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ปลงผมและหนวด 
 นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้ มีใจประกอบดวย 
 เมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ 
 ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุก 
 สถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณ 
 มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ 
      มีใจประกอบดวยกรุณา ... ประกอบดวยมทุิตา ... ประกอบดวยอุเบกขา 
 แผไปตลอดทศิหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบ้ือง 
 บน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน 
 ดวยใจประกอบดวยอุเบกขา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได 
 ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เธอเจริญพรหมวิหาร ๔ ประการนี้แลว เมือ่ 
 ตายไปยอมเขาถึงสุคติพรหมโลก ดูกรโทณะ พราหมณเปนผูชื่อวาเสมอดวยพรหม 
 อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรโทณะ ก็พราหมณเปนผูเสมอดวยเทวดาอยางไร พราหมณในโลกนี ้
 เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดตลอด ๗ 
 ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครๆ จะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติ 
 โกมารพรหมจรรย เรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป คร้ันแลว ยอมแสวงหาทรัพย 
 สําหรับบูชาอาจารยเพ่ืออาจารยโดยธรรม ไมแสวงหาอยางไมเปนธรรม กธ็รรม 
 ในการแสวงหาน้ันอยางไร คือ ไมใชแสวงหาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม 
 โครักขกรรม การเปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือ 
 กระเบ้ืองเทีย่วภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว 
 ยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปนธรรม ก็ธรรม 
 ในการแสวงหาน้ันอยางไร คือ ไมแสวงหาดวยการซ้ือ ดวยการขาย ยอม 
 แสวงหาพราหมณีเฉพาะที่เขายกใหดวยการหลั่งน้ํา เขายอมสมสูเฉพาะพราหมณี 



 ไมสมสูดวยสตรีชั้นกษัตริย แพศย ศูทร จัณฑาล เนสาท ชางจักสาน ชาง 
 ทํารถ เทหยากเยื่อ สตรีมีครรภ มีลูกออน ไมมีระดู ดูกรโทณะ เพราะเหตุไร 
 พราหมณจึงไมสมสู สตรีมีครรภ เพราะเหตุวา ถาพราหมณสมสูสตรีมี 
 ครรภไซร มาณพหรือมาณวิกายอมเปนผูชือ่วาเกิดแตกองอุจจาระ เพราะฉะน้ัน 
 พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีครรภ เพราะเหตุไร พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีลูก 
 ออน เพราะเหตุวา ถาพราหมณสมสูสตรีมีลูกออนไซร มาณพหรือมาณวิกา 
 ยอมเปนผูชื่อวาดื่มของไมสะอาด เพราะฉะนั้น พราหมณจึงไมสมสูสตรีมี 
 ลูกออน พราหมณีนั้นเปนพราหมณีของพราหมณ มิใชตองการความใคร ความ 
 สนุก ความยินดี ตองการบุตรอยางเดียว เขามีบุตรหรือธิดาแลว จึงปลงผม 
 และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี ้
 สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข 
 และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธอ 
 เจริญฌาณทั้ง ๔ ประการนี้แลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกร- 
 *โทณะ พราหมณเปนผูเสมอดวยเทวดาอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรโทณะ ก็พราหมณเปนผูมีความประพฤติดีอยางไร พราหมณในโลก 
 นี้ เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดี 
 ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติ 
 โกมารพรหมจรรย เรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป คร้ันแลว แสวงหาทรัพยสําหรับ 
 บูชาอาจารยเพ่ืออาจารยโดยธรรมอยางเดยีว ไมแสวงหาโดยไมเปนธรรม กธ็รรม 
 ในการแสวงหาน้ันอยางไร คือ ไมใชแสวงหาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม 
 โครักขกรรม การเปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือ 
 กระเบ้ืองเทีย่วภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว 
 ยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปนธรรม ก็ธรรมใน 
 การแสวงหาน้ันอยางไร คือ ไมแสวงหาดวยการซ้ือ การขาย ยอมแสวงหา 
 พราหมณีเฉพาะผูทีเ่ขายกใหดวยการหลั่งน้ํา เขายอมสมสูเฉพาะพราหมณี ไมสมสู 
 สตรีชั้นกษัตริย แพศย ศูทร จัณฑาล เนสาท ชางจักสาน ชางทํารถ 
 เทหยากเหยื่อ สตรีมีครรภ มีลูกออน ไมมีระดู ดูกรโทณะ เพราะเหตุไร 
 พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีครรภ เพราะเหตุวา ถาพราหมณยอมสมสูสตรีมีครรภ 
 ไซร มาณพหรือมาณวิกายอมเปนผูชื่อวาเกิดแตกองอุจจาระ เพราะฉะน้ัน 
 พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีครรภ เพราะเหตุไร พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีลูก 
 ออน เพราะเหตุวา ถาพราหมณสมสูสตรีมีลูกออนไซร มาณพหรือมาณวิกา 
 ยอมเปนผูชื่อวาดื่มของไมสะอาด เพราะฉะนั้น พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีลูก 
 ออน พราหมณีนั้นยอมเปนพราหมณีของพราหมณ มิใชตองการความใคร ความ 



 สนุก ความยินดี ตองการบุตรอยางเดียว เขามีบุตรหรือธิดาแลว ปรารถนา 
 ความยินดีในบุตรหรือธิดานั้น ครอบครองทรัพยสมบัติ ไมออกบวชเปนบรรพชิต 
 เขาดํารงอยูในความประพฤติดีของพราหมณแตปางกอน ไมลวงละเมิด พราหมณผู 
 ต้ังอยูในความประพฤติดีของพราหมณแตปางกอน ไมลวงละเมิด เพราะเหตุดังนี้ 
 แล ชาวโลกจึงเรียกวาพราหมณผูมีความประพฤติดี ดูกรโทณะ พราหมณเปนผู 
 มีความประพฤติดีอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรโทณะ ก็พราหมณเปนผูมีความประพฤติดีชั่วอยางไร พราหมณใน 
 โลกนี้ เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดด ี
 ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติ 
 โกมารพรหมจรรยเรียนมนต อยู ๔๘ ป คร้ันแลว แสวงหาทรัพยสําหรับบูชา 
 อาจารยเพ่ืออาจารยโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปนธรรม ก็ธรรมใน 
 การแสวงหาน้ันอยางไร คือ ไมแสวงหาดวยกสิกรรม พณิชยกรรม โครักขกรรม 
 การเปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือกระเบ้ืองเทีย่ว 
 ภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ยอมแสวงหา 
 ภรรยาโดยธรรมบาง โดยไมเปนธรรมบาง ดวยการซื้อบาง ดวยการขายบาง ยอม 
 แสวงหาพราหมณีผูทีเ่ขายกใหดวยการหลั่งน้ํา เขายอมสมสูพราหมณีบาง สตรีชั้น 
 กษัตริยบาง ชั้นแพศยบาง ชั้นศูทรบาง ชั้นจัณฑาลบาง ชั้นเนสาทบาง ชั้นจักสาน 
 บาง ชั้นชางทํารถบาง ชั้นเทหยากเยื่อบาง มีครรภบาง มีลูกออนบาง มีระดูบาง ไม 
 มีระดูบาง พราหมณีนั้นเปนพราหมณีของพราหมณ ตองการความใครบาง ความ 
 สนุกบาง ความยินดีบาง ตองการบุตรบาง เขาไมต้ังอยูในความประพฤติดีของ 
 พราหมณแตปางกอน ลวงละเมิดพราหมณผูไมต้ังอยูในความประพฤติดีของ 
 พราหมณแตปางกอน ลวงละเมิด เพราะเหตุดังนี้ พราหมณชาวโลกจึงเรียกวาผูม ี
 ความประพฤติดีและชั่ว ดูกรโทณะ พราหมณเปนผูมีความประพฤติดีและชัว่อยาง 
 นี้แล ฯ 
      ดูกรโทณะ ก็พราหมณผูเปนพราหมณจัณฑาลอยางไร  พราหมณในโลก 
 นี้ เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดี 
 ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติ 
 โกมารพรหมจรรยเรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป คร้ันแลว แสวงหาทรัพยสําหรับ 
 บูชาอาจารยเพ่ืออาจารยโดยธรรมบาง โดยไมเปนธรรมบาง ดวยกสิกรรมบาง 
 ดวยพาณิชยกรรมบาง ดวยโครักขกรรมบาง ดวยการเปนนักรบบาง ดวยการรับ 
 ราชการบาง ดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือกระเบ้ืองเทีย่วภิกขาจารอยางเดียว 
 มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรมบาง 
 โดยไมเปนธรรมบาง ดวยการซ้ือบาง ดวยการขายบาง ยอมแสวงหาพราหมณีที ่



 เขายกใหดวยการหลั่งน้ํา เขายอมสมสูพราหมณีบาง สตรีชั้นกษัตริยบาง ชั้นแพศย 
 บาง ชั้นศูทรบาง ชั้นจัณฑาลบาง ชั้นเนสาทบาง ชั้นชางจักสานบาง ชั้นชางทํารถ 
 บาง ชั้นเทหยากเยื่อบาง มีครรภบาง มีลูกออนบาง มีระดูบาง ไมมีระดูบาง พราหมณี 
 นั้นเปนพราหมณีของพราหมณ ตองการความใครบาง ความสนุกบาง ความยินด ี
 บาง ตองการบุตรบาง เขาสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการงานทุกอยาง พวกพราหมณ 
 ไดกลาวกะเขาอยางนี้วา ทานปฏิญาณวาเปนพราหมณ เพราะเหตุไรจึงสําเร็จการ 
 เลี้ยงชีพดวยการงานทุกอยาง เขาไดตอบอยางนี้วา ทานผูเจริญ เปรียบเหมือนไฟ 
 ยอมไหมสิ่งทีส่ะอาดบาง สิ่งที่ไมสะอาดบาง แตไฟยอมไมติดดวยสิ่งนั้น แม 
 ฉันใด ถาแมพราหมณสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการงานทุกอยางไซร แตพราหมณยอม 
 ไมติดดวยการงานนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน พราหมณสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการงาน 
 ทุกอยาง เพราะเหตุดังนี้แล พราหมณชาวโลกจึงเรียกวา พราหมณจัณฑาล ดูกร 
 โทณะ พราหมณผูเปนพราหมณจัณฑาลอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรโทณะ บรรดาฤาษีที่เปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษี 
 อัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตตระ ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรส 
 ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภัคคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอก 
 มนต พวกพราหมณในปจจุบันนี้ขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตของเกานี้ ทีท่าน 
 ขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามที่ทาน 
 กลาวไว บอกไว ฤาษีเหลานั้นยอมบัญญัติพราหมณไว ๕ จําพวก คือ พราหมณ 
 ผูเสมอดวยพรหม ๑ พราหมณผูเสมอดวยเทวดา ๑ พราหมณผูมีความประพฤติ 
 ดี ๑ พราหมณผูมีความประพฤติดีและชั่ว ๑ พราหมณจัณฑาลเปนที่ ๕ ดูกร 
 โทณะ ทานเปนพราหมณจําพวกไหน ในจําพวกพราหมณ ๕ จําพวกน้ัน ฯ 
      โท. ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ ขาพระองคยอมไมยัง 
 แมพราหมณจัณฑาลใหเต็มได ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศ 
 ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอกทางแก 
 คนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขา 
 แตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับทั้งธรรมและพระภิกษุสงฆวา 
 เปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอด 
 ชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                         ๓. สังคารวสูตร 
      [๑๙๓] คร้ังนั้นแล สังคารวพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ 
 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป 



 แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหมนตแมที่ทําการ 
 สาธยายตลอดกาลนาน ก็ไมแจมแจงในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่ไม 
 ไมทําการสาธยาย และอะไรเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหมนตแมที่ไมไดทําการ 
 สาธยายตลอดกาลนาน ก็แจมแจงไดในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่ทํา 
 การสาธยาย พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรพราหมณ สมัยใด บุคคลมีใจอัน 
 กามราคะกลุมรุม อันกามราคะครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึง 
 ธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว สมัยนัน้ บุคคลยอมไมรูไม 
 เห็นตามความเปนจริง แมซ่ึงประโยชนตน แมซ่ึงประโยชนผูอื่น แมซ่ึงประโยชน 
 ทั้งสองฝาย มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึง 
 มนตที่ไมทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํา ซ่ึงระคนดวยคร่ัง 
 ขมิ้น สีเขียว หรือสีเหลืองออน บุรุษมีตาดี มองดูเงาหนาของตนในภาชนะอัน 
 เต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรูไมพึงเห็นตามความเปนจริง แมฉันใด ดูกรพราหมณ 
 สมัยใด บุคคลมีใจอันกามราคะกลุมรุม อันกามราคะครอบงําอยู และยอมไมรู 
 ชัดตามความเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลดัออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว สมัย 
 นั้น บุคคลยอมไมรูไมเห็นตามเปนจริงแมซ่ึงประโยชนตน แมซ่ึงประโยชน 
 ผูอื่น แมซ่ึงประโยชนทั้งสองฝาย มนตแมทีท่ําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไม 
 แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันพยาบาทกลุมรุม 
 อันพยาบาทครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริงซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลดัออก 
 แหงพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานกไ็มแจม 
 แจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็ม 
 ดวยน้ํารอนเพราะไฟ เดือดพลานเปนไอ บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตนใน 
 ภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรูไมพึงเห็นตามเปนจริง แมฉนัใด ดูกรพราหมณ 
 สมัยใด บุคคลมีใจอันพยาบาทกลุมรุม อันพยาบาทครอบงําอยู และยอมไมรูชัด 
 ตามความเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงพยาบาทที่เกดิขึ้นแลว ฯลฯ 
 มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทํา 
 การสาธยาย ฉนันั้นเหมือนกนั ฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะกลุม 
 รุม อันถีนมิทธะครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ือง 
 สลัดออกแหงถีนมิทธะทีเ่กิดขึน้แลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาล 
 นานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะ 
 ที่เต็มดวยน้ําอนัสาหรายและแหนปกคลุมแลว บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตนใน 



 ภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรูไมพึงเห็นตามเปนจริง แมฉนัใด ดูกรพราหมณ 
 สมัยใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะกลุมรุมอันถีนมิทธะครอบงําอยู และยอมไมรูชัด 
 ตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงถีนมิทธะที่เกดิขึ้นแลว ฯลฯ มนต 
 แมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการ 
 สาธยาย ฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะ 
 กลุมรุม อันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําอยู และยอมไมรูชดัตามเปนจริง ซ่ึงธรรม 
 เปนเคร่ืองสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกดิขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการ 
 สาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย 
 เปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํา อันลมพัด ไหว วน เปนคลื่น บุรุษมีตาดีมองด ู
 เงาหนาของตนในภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรูไมพึงเห็นตามเปนจริง แมฉันใด 
 ดูกรพราหมณ สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุม อันอุทธัจจกกุกุจจะ 
 ครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหง 
 อุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกดิขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไม 
 แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจกิิจฉากลุมรุม 
 อันวิจิกิจฉาครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลดัออก 
 แหงวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานกไ็มแจม 
 แจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็มดวย 
 น้ําขุน มัว เปนตม ที่เขาวางไวในที่มืด บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตนใน 
 ภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรูไมพึงเห็นตามเปนจริง แมฉนัใด ดูกรพราหมณ 
 สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจิกิจฉากลุมรุม อันวิจกิิจฉาครอบงําอยู และยอมไมรูชัด 
 ตามเปนจริงซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงวิจิกิจฉาทีเ่กิดขึ้นแลว ฯลฯ มนต 
 แมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการ 
 สาธยายฉนันั้นเหมือนกัน ฯ 
      ดูกรพราหมณ ก็สมัยใดแล บุคคลมีใจอันกามราคะไมกลุมรุม อันกามราคะ 
 ไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงกาม 
 ราคะที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น บุคคลยอมรูยอมเห็นตามเปนจริงแมซ่ึงประโยชนตน 
 แมซ่ึงประโยชนผูอื่น แมซ่ึงประโยชนทั้งสองฝาย มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอด 
 กาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะอัน 
 เต็มดวยน้ําซ่ึงไมระคนดวยครั่ง ขมิ้น สีเขียว หรือสีเหลืองออน บุรุษมีตาดีมอง 
 ดูเงาหนาของตนในภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํานั้น พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง แมฉนัใด 
 สมัยใด บุคคลมีใจอันกามราคะไมกลุมรุม อันกามราคะไมครอบงําอยูและยอม 



 รูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึน้แลว สมัย 
 นั้น บุคคลยอมรูยอมเห็นตามเปนจริงแมซ่ึงประโยชนตน แมซ่ึงประโยชนผูอื่น 
 แมซ่ึงประโยชนทั้งสองฝาย มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง 
 ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย ฉนันั้นเหมือนกัน ฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันพยาบาทไมกลุม 
 รุม อันพยาบาทไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ือง 
 สลัดออกแหงพยาบาทท่ีเกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนาน 
 ก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะท่ีเต็มดวย 
 น้ําไมรอนเพราะไฟ ไมเดอืดพลาน ไมเปนไอ บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตน 
 ในภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํานั้น พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง แมฉันใด สมัยใด บุคคล 
 มีใจอันพยาบาทไมกลุมรุม อนัพยาบาทไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง 
 ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการ 
 สาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย ฉนันั้น 
 เหมือนกัน ฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะไม 
 กลุมรุม อันถีนมิทธะไมครอบงํา และยอมรูชดัตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปน 
 เคร่ืองสลัดออกแหงถีนมิทธะที่เกิดขึน้แลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการสาธยาย 
 ตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย เปรียบเหมือน 
 ภาชนะที่เต็มดวยน้ํา อันสาหรายและแหนไมปกคลุมแลว บุรุษมีตาดีมองดูเงา 
 หนาของตนในภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํานั้น พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง แมฉันใด สมัย 
 ใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะไมกลุมรุม อันถีนมิทธะไมครอบงําอยู และยอมรูชดั 
 ตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงถีนมิทธะที่เกดิขึ้นแลว ฯลฯ มนต 
 แมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวมนตที่ทําการสาธยาย 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะ 
 ไมกลุมรุม อันอุทธัจจกุกกุจจะไมครอบงําอยู และยอมรูชดัตามเปนจริง ซ่ึงธรรม 
 เปนเคร่ืองสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกดิขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการ 
 สาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย เปรียบ 
 เหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ําอนัลมไมพัด ไมไหว ไมวน ไมเปนคลื่น บุรุษมี 
 ตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะท่ีเต็มดวยน้ํานั้น พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง แม 
 ฉันใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกกุกุจจะไมกลุมรุม อันอุทธัจจกุกกุจจะไมครอบงํา 
 อยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะ 
 ที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตอง 



 กลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจิกิจฉาไม 
 กลุมรุม อันวิจิกิจฉาไมครอบงํา และยอมรูชดัตามเปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ือง 
 สลัดออกแหงวจิิกิจฉาทีเ่กิดขึน้แลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอด 
 กาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะ 
 ที่เต็มดวยน้ําอนัใสแจว ไมขุนมัว ที่เขาวางไวในที่สวาง บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนา 
 ของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้าํนั้น พึงรูพึงเห็นตามเปนจริงได แมฉันใด สมยัใด 
 บุคคลมีใจอันวิจิกิจฉาไมกลุมรุม อันวิจิกิจฉาไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตาม 
 เปนจริง ซ่ึงธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกแหงวิจกิิจฉาทีเ่กิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที ่
 ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      ดูกรพราหมณ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหมนตแมที่ทําการสาธยาย 
 ตลอดกาลนานไมแจมแจงไดในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการ 
 สาธยาย และน้ีแลเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหมนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอด 
 กาลนานก็แจมแจงไดในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย ฯ 
      สังคารวพราหมณไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ 
 พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั 
 พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า 
 เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในทีม่ืดดวยหวังวา ผูม ี
 จักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับทั้งพระธรรม 
 และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควา 
 เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชวีิต จําเดิมต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                        ๔. การณปาลีสูตร 
      [๑๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กุฏาคารศาลา ปามหาวัน 
 ใกลเมืองเวสาลี สมัยนั้น การณปาลีพราหมณใชคนใหทําการงานของเจาลจิฉวีอยู 
 ไดเห็นปงคิยานีพราหมณเดินมาแตไกล คร้ันแลวไดถามวา ออ ทานปงคิยานี 
 มาจากไหนแตยังวัน (แตวันนัก) ปงคิยานีพราหมณตอบวา ขาพเจามาจากสํานัก 
 พระสมณโคดม ฯ 
      กา. ทานปงคิยานียอมเขาใจพระปรีชา (ความฉลาดดวยปญญา) ของ 
 พระสมณโคดมวา เห็นจะเปนบัณฑิตนั้นอยางไร ฯ 
      ป. ทานผูเจริญ ขาพเจาคือใคร และเปนอะไรจึงจักรูพระปรีชาของ 
 พระสมณโคดม ผูใดพึงรูพระปรีชาของพระสมณโคดม แมผูนั้นพึงเปนเชนกับ 



 พระสมณโคดมนั้นแนนอน ฯ 
      กา. ไดยินวา ทานปงคิยานีสรรเสริญพระสมณโคดมยิ่งนกั ฯ 
      ป. ขาพเจาคือใคร และเปนอะไรจึงจักสรรเสริญพระสมณโคดม และ 
 ทานพระสมณโคดมพระองคนั้น อันเทวดาและมนุษยทั้งหลายสรรเสริญแลวๆ วา 
 เปนผูประเสริฐที่สุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ 
      กา. ก็ทานปงคิยานีเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงเลื่อมใสยิง่นักใน 
 พระสมณโคดมอยางนี้ ฯ 
      ป. ทานผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษผูอิ่มในรสอันเลิศแลว ยอมไม 
 ปรารถนารสที่เลวเหลาอื่น ฉนัใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น 
 โดยลักษณะใดๆ คือ โดยสุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรม 
 ยอมไมปรารถนาวาทะของสมณะเปนอันมากเหลาอื่น โดยลักษณะนั้นๆ ฉนันั้น 
 เปรียบเหมือนบุรุษผูถูกความหิว และความออนเพลียครอบงํา พึงไดรวงผึ้ง เขา 
 พึงลิ้มรสโดยลกัษณะใดๆ ก็ยอมไดรสดีอันไมเจือ ฉันใด บุคคลฟงธรรมของ 
 ทานพระโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใดๆ คือ โดยสุตตะ โดยเคยยะ 
 โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรม ยอมไดความดีใจ ยอมไดความเลื่อมใส 
 แหงใจ โดยลักษณะน้ันๆ ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษพึงไดไมจันทนแหงจันทน 
 เหลืองหรือจันทนแดง พึงสูดกลิ่นจากที่ใดๆ เชนจากราก จากลําตน หรือ 
 จากยอด ก็ยอมไดกลิ่นหอมด ีกลิ่นแท ฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดม 
 พระองคนั้น โดยลักษณะใดๆ คือ โดยสุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ 
 หรือโดยอัพภูตธรรม ก็ยอมไดความปราโมทย ยอมไดโสมนัส โดยลักษณะน้ัน 
 ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษผูอาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก นายแพทยผูฉลาดพึง 
 บําบัดอาพาธของเขาโดยเร็ว ฉนัใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น 
 โดยลักษณะใดๆ คือ โดยสุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรม 
 ความโศก ความรํ่าไร ความทุกข ความโทมนสั และความคับแคนใจของเขา 
 ยอมหมดไปโดยลักษณะนั้นๆ ฉันนั้น เปรียบเหมือนสระนํ้ามนี้ําใสนาเพลินใจ 
 น้ําเย็น น้ําขาว มีทาราบเรียบ นาร่ืนรมย บุรุษผูรอนเพราะแดด ถูกแดดเผา 
 เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย เดินมาถึง เขาลงไปในสระนํ้านั้น อาบ ดื่ม พึง 
 ระงับ ความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และความเรารอนทั้งปวง ฉันใด 
 บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใดๆ คือ โดยสุตตะ 
 โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรม ความกระวนกระวาย ความ 
 เหน็ดเหนื่อย และความเรารอนทั้งปวงของเขา ก็ยอมระงับไป โดยลักษณะน้ันๆ 
 ฉันนั้น ฯ 
      เมื่อปงคิยานีพราหมณกลาวอยางนี้แลว การณปาลีพราหมณลุกจากที่นั่ง 



 หมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง คุกเขาขางขวาลงบนแผนดิน ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูม ี
 พระภาคประทับอยู เปลงอุทานสามคร้ังวา ขอความนอบนอมแดพระผูมีพระภาค 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอความนอบนอมแดพระผูมีพระภาค 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอความนอบนอมแดพระผูมีพระภาค 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แลวกลาวตอไปวา ทานปงคิยานี ภาษิต 
 ของทานแจมแจงยิ่งนัก ทานปงคิยานี ภาษิตของทานแจมแจงยิ่งนัก ทานปงคิยานี 
 ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด 
 บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในทีม่ืด ดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปได 
 ฉะนั้น ขาพเจาน้ีขอถึงทานพระโคดมพระองคนั้น กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุ 
 สงฆวาเปนสรณะ ขอทานปงคิยานีจงจําขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
 จําเดิมต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                         ๕. ปงคิยานีสูตร 
      [๑๙๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่กุฏาคารศาลา ปามหาวัน 
 ใกลเมืองเวสาลี สมัยนั้น เจาลจิฉวีประมาณ ๕๐๐ เฝาพระผูมีพระภาคอยู เจา 
 ลิจฉวีบางพวกเขียว มีวรรณะเขียว มีผาเขียว มีเคร่ืองประดับเขียว บางพวกเหลือง 
 มีวรรณะเหลือง มีผาเหลือง มเีคร่ืองประดับเหลือง บางพวกแดง มีวรรณะแดง 
 มีผาแดง มีเคร่ืองประดับแดง บางพวกขาว มีวรรณะขาว มีผาขาว มีเคร่ือง 
 ประดับขาว พระผูมีพระภาคทรงรุงเรืองกวาเจาลิจฉวีเหลาน้ัน โดยพระวรรณะและ 
 พระยศ คร้ังนั้น ปงคิยานีพราหมณลุกจากทีน่ั่ง หมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนม 
 อัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับอยู แลวกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระผูมีพระภาค เนื้อความแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อความ 
 แจมแจงกะขาพระองค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปงคิยานี จงแจมแจงกะทาน 
 เถิด คร้ังนั้นปงคิยานีพราหมณไดชมเชยตอพระพักตรพระผูมีพระภาคดวยคาถาโดย 
 ยอวา 
       เชิญทานดูพระอังคีรสผูทรงรุงโรจนอยู เหมือนดอกบัวชื่อ 
       โกกนุท มีกลิ่นหอม ไมปราศจากกลิ่น บานอยู ณ เวลาเชา 
       และเหมือนพระอาทิตยเปลงรัศมีอยูบนทองฟา ฉะนั้น ฯ 
      คร้ังนั้น เจาลิจฉวีเหลานั้น ไดใหปงคิยานพีราหมณหมผาอุตราสงค 
 ๕๐๐ ผืน ปงคิยานีพราหมณไดทูลถวายใหพระผูมีพระภาคครองผาอุตราสงค ๕๐๐ 
 ผืนเหลานั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาลจิฉวีเหลานั้นวา ดูกรเจาลิจฉวี ความ 
 ปรากฏขึ้นแหงรัตนะ ๕ หาไดยากในโลก รัตนะ ๕ เปนไฉน คือ พระตถาคต 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ บุคคลผูแสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ๑ 



 บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว อันผูอื่นแสดงแลว ๑ บุคคล 
 ผูรูแจงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว อันผูอื่นแสดงแลว ปฏิบัติธรรมสมควร 
 แกธรรม ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกรเจาลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแหง 
 รัตนะ ๕ ประการนี้แล หาไดยากในโลก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                          ๖. สุบินสูตร 
      [๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสุบิน ๕ ประการ ปรากฏแกตถาคต 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนโพธิสัตวอยู ๕ 
 ประการเปนไฉน คือ แผนดนิใหญนี้เปนที่นอนใหญ ขุนเขาหิมวันตเปนเขนย 
 มือซายหยอนลงในสมุทรดานทิศบูรพา มือขวาหยอนลงในสมุทรดานทศิประจิม 
 เทาทั้งสองหยอนลงในสมุทรดานทิศทักษิณ นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๑ ปรากฏแก 
 ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตว 
 อยู ฯ 
      อีกประการหนึ่ง หญาคาไดขึ้นจากนาภีของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
 กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธสิัตวอยู จดทองฟา ต้ังอยู นี้ 
 เปนมหาสุบินขอที่ ๒ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู 
 ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธสิัตวอยู ฯ 
      อีกประการหนึ่ง หมูหนอนมีสีขาว ศีรษะดํา ไดไตขึ้นมาจากเทาของ 
 สัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธสิัตวอยู ปกปด 
 ตลอดถึงชานุมณฑล นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๓ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมา 
 สัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ฯ 
      อีกประการหนึ่ง นกสี่เหลามีสีตางๆ กัน บินมาจากทิศทั้งสี่ ตกลง 
 แทบเทาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยัง 
 เปนพระโพธิสัตวอยู แลวกลับกลายเปนสขีาวทุกตัว นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๔ 
 ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปน 
 พระโพธิสัตวอยู ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไม 
 ไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู เดินไปมาบนภูเขาคูถลูกใหญ (แต) ไมแปด 
 เปอนคูถ นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๕ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ กอน 
 แตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่แผนดินใหญนี้ เปนที่นอนใหญของตถาคต 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู 
 ขุนเขาหิมวันตเปนเขนย มือซายหยอนลงในสมุทรดานทิศบูรพา มือขวาหยอนลง 



 ในสมุทรดานทิศประจิม เทาทั้งสองหยอนลงในสมุทรดานทิศทักษิณ นี้เปนมหา 
 สุบินขอที่ ๑ ปรากฏเพ่ือเปนนิมิตใหทราบวา ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะได 
 ตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณที่ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ขอที่หญาคาไดขึ้นจากนาภีของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแต 
 ตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู จดทองฟาต้ังอยู นี้เปนมหาสุบิน 
 ขอที่ ๒ ปรากฏเพ่ือเปนนิมิตใหทราบวา ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะไดตรัสรู 
 อริยมรรคมีองค ๘ แลวประกาศดวยดี ตลอดถึงเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ 
      ขอที่หมูหนอนมีสีขาว ศีรษะดํา ไดไตขึ้นจากเทาของตถาคตอรหันตสัมมา 
 สัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ปกปดตลอด 
 ถึงชานุมณฑล นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๓ ปรากฏเพ่ือเปนนิมิตใหทราบวา คฤหัสถ 
 ผูนุงหมผาขาวจํานวนมากไดถึงตถาคตเปนสรณะตลอดชีวติ ฯ 
      ขอที่นกสี่เหลามีสีตางๆ กัน บินมาจากทิศทั้งสี่ ตกลงแทบเทาของ 
 ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิ- 
 *สัตวอยู แลวกลับกลายเปนสขีาวทุกตัว นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๔ ปรากฏเพ่ือเปน 
 นิมิตใหทราบวา วรรณะทั้งสี่เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร 
 ออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ก็ทําใหแจงซ่ึงวิมุตติอันยอดเยีย่ม ฯ 
      ขอที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยัง 
 เปนพระโพธิสัตวอยู เดินไปมาบนภูเขาคูถลูกใหญ (แต) ไมแปดเปอนคูถ นี้ 
 เปนมหาสุบินขอที่ ๕ ปรากฏเพ่ือเปนนิมิตใหทราบวา ตถาคตได (รํ่ารวย) จีวร 
 บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แลวไมลุมหลง ไมหมกมุน 
 ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเปลื้องตนออกบริโภค ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 มหาสุบิน ๕ ประการนี้ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู 
 ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธสิัตวอยู ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                          ๗. วัสสสูตร 
      [๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันตรายของฝนซ่ึงพวกหมอดูรูไมได สายตา 
 ของพวกหมอดูหยั่งไมถึง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ เตโชธาตุเบ้ืองบน 
 อากาศกําเริบ เมฆที่เกดิขึ้นยอมกระจายไปเพราะเตโชธาตุกําเริบน้ัน นี้เปนอันตราย 
 ของฝนขอที่ ๑ ซ่ึงพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง อีกประการ 
 หน่ึง วาโยธาตุเบ้ืองบนอากาศกําเริบ เมฆที่เกดิขึ้นยอมกระจายไป เพราะวาโยธาตุ 
 กําเริบน้ัน นี้เปนอันตรายของฝนขอที่ ๒ ซ่ึงพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวก 
 หมอดูหยั่งไมถึง อีกประการหนึ่ง อสุรินทราหูเอาฝามือรับนํ้าแลวทิ้งลงในมหา- 
 *สมุทร นี้เปนอันตรายของฝนขอที่ ๓ ซ่ึงพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวก 



 หมอดูหยั่งไมถึง อีกประการหนึ่ง วัสสวลาหกเทวบุตรประมาทเสีย นี้เปน 
 อันตรายของฝนขอที่ ๔ ซ่ึงพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง 
 อีกประการหนึ่ง พวกมนุษยไมต้ังอยูในธรรม นี้เปนอันตรายของฝนขอที่ ๕ ซ่ึง 
 พวกหมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันตราย 
 ของฝน ๕ ประการนี้แล ซ่ึงพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. วาจาสูตร 
      [๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบดวยองค ๕ ประการ เปนวาจา 
 สุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต และเปนวาจาไมมโีทษ วิญูชนไมติเตียน องค ๕ 
 ประการเปนไฉน คือ วาจาน้ันยอมเปนวาจาที่กลาวถูกกาล ๑ เปนวาจาที่กลาว 
 เปนสัจ ๑ เปนวาจาที่กลาวออนหวาน ๑ เปนวาจาที่กลาวประกอบดวยประโยชน ๑ 
 เปนวาจาที่กลาวดวยเมตตาจิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบดวยองค ๕ 
 ประการนี้แล เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต และเปนวาจาไมมีโทษ วิญูชน 
 ไมติเตียน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                           ๙. กุลสูตร 
      [๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตผูมีศีลทั้งหลาย ยอมเขาไปหาสกุลใด 
 พวกมนุษยในสกุลนั้นยอมประสบบุญเปนอันมาก โดยฐานะ ๕ ประการ ฐานะ ๕ 
 ประการเปนไฉน คือ สมัยใด เมื่อบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล จิตของพวก 
 มนุษยยอมเลื่อมใสเพราะเห็นทาน สมัยนั้น สกุลนั้นชื่อวาปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว 
 ใหเปนไปพรอมเพ่ือสวรรค สมัยใด เมือ่บรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวก 
 มนุษยยอมลุกรับ (ตอนรับ) กราบไหว ใหอาสนะ (ที่นั่ง) สมยันั้น สกุลนั้น 
 ชื่อวาปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพ่ือเกิดในสกลุสูง สมัยใด เมือ่ 
 บรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนุษยยอมกําจัดมลทินคอืความตระหนี่ สมัยนั้น 
 สกุลนั้นชื่อวาปฏิบัติปฏิปทาท่ียังสัตวใหเปนไปพรอมเพ่ือความเปนผูมีศักดิ์ใหญ 
 (เกียรติยศสูง) สมัยใด เมื่อบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนุษยยอมจดั 
 ของถวายตามสติกําลัง สมัยนัน้ สกุลนั้นชื่อวา ปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตวใหเปนไป 
 พรอมเพ่ือความเปนผูมโีภคทรัพยมาก สมัยใด เมื่อบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล 
 พวกมนุษยยอมไตถาม สอบสวน ยอมฟงธรรม สมัยนั้น สกลุนั้นชื่อวา 
 ปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพ่ือความเปนผูมีปญญามาก ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย สมัยใด บรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกลุ พวกมนุษยในสกุลนั้นยอม 
 ประสบบุญเปนอันมาก โดยฐานะ ๕ ประการนี้ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 



                        ๑๐. นิสสารณียสูตร 
      [๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงกามทั้งหลาย จิตของเธอยอม 
 ไมแลนไป ยอมไมเลือ่มใส ยอมไมต้ังอยู ยอมไมนอมไปในกามทั้งหลาย 
 แตเมื่อเธอมนสิการถึงเนกขัมมะ จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส ยอมต้ัง 
 อยู ยอมนอมไปในเนกขัมมะ จิตของเธอน้ันชื่อวาเปนจิตดําเนินไปแลว อบรม 
 ดีแลว ต้ังอยูดแีลว หลุดพนดีแลว พรากออกดีแลว จากกามทั้งหลาย อาสวะ 
 ทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกดิเพราะกามเปนปจจัย เธอหลุดพนแลวจาก 
 อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาที่เกดิเพราะเหตุนั้น 
 นี้เรากลาววาเปนการพรากออกแหงกามทั้งหลาย ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการถึงพยาบาท จิตของเธอยอมไมแลนไป 
 ยอมไมเลื่อมใส ยอมไมต้ังอยู ยอมไมนอมไปในพยาบาท แตเมื่อเธอมนสิการ 
 ถึงความไมพยาบาท จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอมต้ังอยู ยอมนอม 
 ไปในความไมพยาบาท จิตของเธอน้ันชื่อวาเปนจิตดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว 
 หลุดพนดีแลว พรากออกดีแลวจากพยาบาท อาสวะ ทุกขและความเรารอน 
 เหลาใด ยอมเกดิเพราะพยาบาทเปนปจจัย เธอหลุดพนแลวจากอาสวะ ทุกขและ 
 ความเรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้น นี้เรากลาววา 
 เปนการพรากออกแหงพยาบาท ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการถึงวิหิงสา จิตของเธอยอมไมแลนไป 
 ยอมไมเลื่อมใส ยอมไมต้ังอยู ยอมไมนอมไปในวิหิงสา แตเมื่อเธอมนสกิาร 
 ถึงอวิหิงสา จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอมต้ังอยู ยอมนอมไปใน 
 อวิหิงสา จิตของเธอนั้นชือ่วาเปนจิตดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ต้ังอยูดีแลว 
 หลุดพนดีแลว พรากออกดีแลวจากวิหิงสา อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลาใด 
 ยอมเกดิเพราะวิหิงสาเปนปจจัย เธอหลุดพนแลวจากอาสวะ ทุกขและความ 
 เรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาทีเ่กิดเพราะเหตุนั้น นี้เรากลาววาเปนการ 
 พรากออกแหงวิหิงสา ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการถึงรูปทั้งหลาย จิตของเธอยอมไมแลน 
 ไป ยอมไมเลื่อมใส ยอมไมต้ังอยู ยอมไมนอมไปในรูปทั้งหลาย แตเมื่อเธอ 
 มนสิการถึงอรูป จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส ยอมต้ังอยู ยอมนอมไป 
 ในอรูป จิตของเธอนั้นชื่อวาเปนจิตดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ต้ังอยูดีแลว 
 หลุดพนดีแลว พรากออกดีแลวจากรูปทั้งหลาย อาสวะ ทุกขและความเรารอน 
 เหลาใด ยอมเกดิเพราะรูปเปนปจจัย เธอหลุดพนแลวจากอาสวะ ทุกขและความ 
 เรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาทีเ่กิดเพราะเหตุนั้น นี้เรากลาววาเปนการ 



 พรากออกแหงรูปทั้งหลาย ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการถึงสักกายะ จิตของเธอยอมไมแลนไป 
 ยอมไมเลื่อมใส ยอมไมต้ังอยู ยอมไมนอมไปในสักกายะ แตเมื่อเธอมนสิการ 
 ถึงความดับแหงสักกายะ จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอมต้ังอยู ยอม 
 นอมไปในความดับแหงสักกายะ จิตของเธอนั้นชื่อวาเปนจติดําเนินไปดีแลว 
 อบรมดีแลว ต้ังอยูดีแลว หลุดพนดีแลว พรากออกดีแลวจากสักกายะ อาสวะ 
 ทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกดิเพราะสักกายะเปนปจจัย เธอหลุดพน 
 แลวจากอาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลาน้ัน เธอยอมไมเสวยเวทนาที่เกดิ 
 เพราะเหตุนั้น นี้เรากลาววาเปนการพรากออกแหงสักกายะ ฯ 
      ความเพลินในกามก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความเพลินในวิหิงสา 
 ก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี ความเพลินในสักกายะก็ดี ยอมไมบังเกิดขึ้นแกเธอ 
 เพราะความเพลินในกามก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความเพลินในวิหิงสาก็ด ี
 ความเพลินในรูปก็ดี ความเพลินในสักกายะก็ดี ไมบังเกิดขึน้ ภิกษุนี้เรากลาววา 
 เปนผูไมมอีาลยั ตัดตัณหาไดแลว คลายสังโยชนไดแลว ทําทีสุ่ดทุกขไดแลว 
 เพราะละมานะไดโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได ๕ ประการ 
 นี้แล ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                       จบพราหมณวรรคที่ ๕ 
                        จบจตุตถปณณาสก ฯ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. โสณสูตร ๒. โทณสูตร ๓. สังคารวสูตร ๔. การณปาลีสูตร 
 ๕. ปงคิยานีสูตร ๖. สุปนสูตร ๗. วัสสสูตร ๘. วาจาสูตร 
 ๙. กุลสูตร ๑๐. นิสสารณียสูตร ฯ 
                         ----------- 
                         ปญจมปณณาสก 
                         กิมพิลวรรคที่ ๑ 
      [๒๐๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันใกล- 
 *เมืองมิถิลา คร้ังนั้น ทานพระกิมพิละไดเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ประทับ 
 ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุ เปนปจจัยเคร่ืองใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนาน 
 ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกิมพิละ เมือ่ 
 ตถาคตปรินิพพานแลว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ 



 เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในศาสดา เปนผูไมมีความเคารพ ไมมี 
 ความยําเกรงในธรรม เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในสงฆ เปนผูไม 
 มีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในสิกขา เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความ 
 ยําเกรงกันและกัน ดูกรกิมพิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหพระสัทธรรม 
 ไมดํารงอยูนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
      กิม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหพระสัทธรรมดํารง 
 อยูไดนาน ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
      พ. ดูกรกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
 อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในศาสดา เปนผูมี 
 ความเคารพ มีความยําเกรงในธรรม เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในสงฆ 
 เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในสิกขา เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรง 
 กันและกัน ดูกรกิมพิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหพระสัทธรรมดํารงอยูได 
 นาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                        ๒. ธัมมัสสวนสูตร 
      [๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการฟงธรรม ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ผูฟงยอมไดฟงสิ่งที่ยงัไมเคยฟง ๑ ยอมเขาใจชัดส่ิงที่ 
 ไดฟงแลว ๑ ยอมบรรเทาความสงสัยเสยีได ๑ ยอมทําความเห็นใหตรง ๑ จิต 
 ของผูฟงยอมเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการฟงธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                         ๓. อาชานิยสูตร 
      [๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบ 
 ดวยองค ๕ ประการ ยอมควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ยอมถึงความนับวา 
 เปนราชพาหนะ องค ๕ ประการเปนไฉน คือ ความซ่ือตรง ๑ ความว่ิงเร็ว ๑ 
 ความออนนุม ๑ ความอดทน ๑ ความเสงี่ยม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนย 
 ตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา 
 ควรเปนมาทรง ยอมถึงการนับวา เปนราชพาหนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูควรแกของคํานับ 
 ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมม ี
 นาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความซ่ือตรง ๑ ความเร็ว ๑ 
 ความออนโยน ๑ ความอดทน ๑ ความเสงี่ยม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของ 



 ตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่น 
 ยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                           ๔. พลสูตร 
      [๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 กําลังคือศรัทธา ๑ กําลังคือหิริ ๑ กําลังคือโอตตัปปะ ๑ กําลังคือวิริยะ ๑ กําลัง 
 คือปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                         ๕. เจโตขีลสูตร 
      [๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลือ่มใส 
 ในศาสดา ภิกษุใด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในศาสดา 
 จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียร เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือ 
 กระทําติดตอ เพ่ือบําเพ็ญเพียร นี้เปนตะปูตรึงใจขอที่ ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลือ่มใส 
 ในธรรม ภิกษุใด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลือ่มใสในธรรม 
 จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียร เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือ 
 กระทําติดตอ เพ่ือบําเพ็ญเพียร นี้เปนตะปูตรึงใจขอที่ ๒ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลือ่ม 
 ใสในพระสงฆ ภิกษุใด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชือ่ ไมเลื่อมใสใน 
 พระสงฆ จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียร เพ่ือความประกอบเนืองๆ 
 เพ่ือกระทําติดตอ เพ่ือบําเพ็ญเพียร นี้เปนตะปูตรึงใจขอที่ ๓ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลือ่มใส 
 ในสิกขา ภิกษุใด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลือ่มใสในสิกขา 
 จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียร เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือ 
 กระทําติดตอ เพ่ือบําเพ็ญเพียร นี้เปนตะปูตรึงใจขอที่ ๔ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมโกรธ มีใจไมแชมชื่น มีจิตอันโทสะกระทบ 
 แลว กระดางในพวกเพ่ือนพรหมจรรย จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความ 
 เพียร เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือกระทําติดตอ เพ่ือบําเพ็ญเพียร นี้เปนตะปู 
 ตรึงใจขอที่ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                         ๖. วินิพันธสูตร 
      [๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 



 เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไม 
 ปราศจากความพอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความระหาย ยังไม 
 ปราศจากความทะยานอยากในกาม ภิกษุใด เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ... 
 ยังไมปราศจากความทะยานอยากในกาม จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความ 
 เพียร เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือกระทําติดตอ เพ่ือบําเพ็ญเพียร นี้เปน 
 เคร่ืองผูกใจขอที่ ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ... ยังไมปราศจาก 
 ความทะยานอยากในกาย ภิกษุใด เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ... ยังไม 
 ปราศจากความทะยานอยากในกาย จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียร 
 เพ่ือประกอบเนืองๆ เพ่ือกระทําติดตอ เพ่ือบําเพ็ญเพียร นี้เปนเคร่ืองผูกพันใจ 
 ขอที่ ๒ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ... ยังไม 
 ปราศจากความทะยานอยากในรูป ภิกษุใด เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ... 
 ยังไมปราศจากความทะยานอยากในรูป จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความ 
 เพียร เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือกระทําติดตอ เพ่ือบําเพ็ญเพียร นี้เปน 
 เคร่ืองผูกพันใจขอที่ ๓ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุฉันอาหารจนอิ่มตามตองการแลว ประกอบความสุข 
 ในการนอน ความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู ภิกษุใด ฉันอาหาร 
 จนอิ่มตามความตองการแลว ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอน 
 ความสุขในการหลับอยู จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียร เพ่ือความ 
 ประกอบเนืองๆ เพ่ือกระทําติดตอ เพ่ือบําเพ็ญเพียร นี้เปนเคร่ืองผูกพันใจ 
 ขอที่ ๔ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุปรารถนาเทพนิกายหมูใดหมูหน่ึงประพฤติพรหมจรรย 
 ดวยต้ังใจวา เราจักเปนเทวดา หรือเปนเทพองคใดองคหน่ึง ดวยศีล พรต ตบะ 
 หรือพรหมจรรยนี้ ภิกษุใดปรารถนาเทพนิกายหมูใดหมูหน่ึง ประพฤติพรหมจรรย 
 ดวยต้ังใจวา เราจักเปนเทวดา หรือเปนเทพองคใดองคหน่ึง ดวยศีล พรต ตบะ 
 หรือพรหมจรรยนี้ จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียร เพ่ือประกอบ 
 เนืองๆ เพ่ือกระทําติดตอ เพ่ือบําเพ็ญเพียร นี้เปนเคร่ืองผกูพันใจขอที่ ๕ ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                          ๗. ยาคุสูตร 
      [๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของขาวยาคู ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ บรรเทาความหิว ๑ ระงับความระหาย ๑ ยังลมใหเดินคลอง ๑ 



 ชําระลําไส ๑ เผาอาหารเกาทีย่ังไมยอย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของขาว 
 ยาคู ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                         ๘. ทันตกัฏฐสูตร 
      [๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษเพราะไมเคี้ยวไมสีฟน ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ตาฟาง ๑ ปากเหม็น ๑ ประสาทที่นํารสอาหารไมหมด 
 จดดี ๑ เสมหะยอมหุมหออาหาร ๑ อาหารยอมไมอรอยแกเขา ๑ ดูกรภิกษุ- 
 *ทั้งหลาย โทษเพราะไมเคีย้วไมสีฟน ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสเพราะเค้ียวไมสีฟน ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ตาสวาง ๑ ปากไมเหม็น ๑ ประสาทที่นํารสอาหารหมดจดดี ๑ 
 เสมหะยอมไมหุมหออาหาร ๑ อาหารยอมอรอยแกเขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 อานิสงสเพราะเค้ียวไมสีฟน ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                           ๙. คีตสูตร 
      [๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับที ่
 ยาว ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ตนเองยอมกําหนัดในเสียงนั้นบาง 
 ผูอื่นยอมกําหนัดในเสียงนั้นบาง พวกคฤหบดียอมยกโทษวา พวกสมณศากยบุตร 
 เหลานี้ยอมขับเหมือนพวกเราขับบาง เมื่อภิกษุพอใจกระทําเสียง ความเสื่อมแหง 
 สมาธิยอมมีบาง ประชุมชนรุนหลังยอมถือเปนแบบอยางบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 โทษของภิกษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับที่ยาว ๕ ประการ นี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                        ๑๐. มุฎฐัสสติสูตร 
      [๒๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษแหงภิกษุผูลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ 
 นอนหลับ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมหลับเปนทุกข ๑ ยอมต่ืน 
 เปนทุกข ๑ ยอมฝนลามก ๑ เทวดายอมไมรักษา ๑ น้ําอสุจิยอมเคลื่อน ๑ ดกูร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย โทษแหงภิกษุผูลืมสติ ไมมีสมัปชัญญะ นอนหลับ ๕ ประการ 
 นี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสแหงภิกษุผูมีสติต้ังมั่น มีสัมปชัญญะ นอน 
 หลับ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมหลับเปนสุข ๑ ยอมต่ืน 
 เปนสุข ๑ ยอมไมฝนลามก ๑ เทวดายอมรักษา ๑ น้ําอสุจิยอมไมเคลื่อน ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสแหงภิกษุผูมีสติต้ังมั่น มีสัมปชัญญะ นอนหลับ 
 ๕ ประการ นี้แล ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 



                        จบกิมพิลวรรคที่ ๑ 
                        ------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. กิมพิลสูตร ๒. ธัมมัสสวนสูตร ๓. อาชานิยสูตร ๔. พลสูตร 
 ๕. เจโตขีลสูตร ๖. วินิพันธสูตร ๗. ยาคุสูตร ๘. ทันตกัฏฐสูตร ๙. คีตสูตร 
 ๑๐. มุฏฐัสสติสูตร ฯ 
                        ------------- 
                        อักโกสกวรรคที่ ๒ 
                         ๑. อักโกสกสูตร 
      [๒๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดชอบดา ชอบบริภาษเพ่ือน 
 พรหมจรรย ชอบติเตียนพระอริยเจา ภิกษุนั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ เธอยอมตองอาบัติปาราชิก ขาดทางบรรลุโลกุตรธรรม ๑ 
 ยอมตองอาบัติที่เศราหมองอยางอื่น ๑ ยอมไดรับโรคเร้ือรังอยางหนัก ๑ ยอม 
 เปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดชอบดา ชอบบริภาษเพ่ือนพรหมจรรย ชอบติเตียน 
 พระอริยเจา ภิกษุนั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                          ๒. ภัณทนสูตร 
      [๒๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดผูทําความบาดหมาง ทําการทะเลาะ 
 ทําการอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ภิกษุนั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ยอมไมไดบรรลคุุณวิเศษที่ยังไมไดบรรลุ ๑ ยอมเสื่อมจากคุณที ่
 ไดบรรลุแลว ๑ กิติศัพทที่ชั่วยอมฟุงไป ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ 
 เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใด 
 ทําความบาดหมาง ทําการทะเลาะ ทําการวิวาท ทําการอื้อฉาว กออธิกรณใน- 
 *สงฆ ภิกษุนั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                           ๓. สีลสูตร 
      [๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ ๕ ประการ 
 นี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ผูทศีุล มีศีลวิบัติ ในธรรมวินัยนี้ ยอมถึงความ 
 เสื่อมโภคทรัพยอยางมากอันมีความประมาทเปนเหตุ นี้เปนโทษขอที่ ๑ ของคน 
 ทุศีล เพราะศีลวิบัติ อีกประการหนึ่ง กิติศัพทที่ชั่วของผูทุศีล มีศีลวิบัติยอมฟุง 
 ไป นี้เปนโทษขอที่ ๒ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ อีกประการหนึ่ง ผูทุศีล 
 มีศีลวิบัติ จะเขาสูบริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท 



 สมณบริษัทยอมไมองอาจ เกอเขินเขาไปน้ีเปนโทษขอที่ ๓ ของคนทุศีล เพราะศีล 
 วิบัติอีกประการหนึ่งคนทุศีล มีศีลวิบัติ ยอมเปนผูหลงกระทาํกาละ นี้เปนโทษขอ 
 ที่ ๔ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ อีกประการหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบัติ เมื่อ 
 ตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เปนโทษ ขอที่ ๕ ของคนทุศีล 
 เพราะศีลวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ ๕ ประการ 
 นี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล ๕ 
 ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ในธรรมวินัยนี้ 
 ยอมถึงกองโภคทรัพยมากมาย อันมีความไมประมาทเปนเหตุ นี้เปนอานิสงสขอ 
 ที่ ๑ ของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล อีกประการหนึ่ง กิติศัพทอัน 
 งามของคนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมฟุงไป นี้เปนอานิสงสขอที่ ๒ ของคน 
 มีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล อีกประการหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล 
 จะเขาสูบริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท 
 ยอมองอาจ ไมเกอเขินเขาไป นี้เปนอานิสงสขอที่ ๓ ของคนมีศีล เพราะความ 
 ถึงพรอมดวยศีล อีกประการหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมเปนผูไมหลง 
 กระทํากาละ นีเ้ปนอานิสงสขอที่ ๔ ของคนมศีีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล 
 อีกประการหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล เมือ่ตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 นี้เปนอานิสงสขอที่ ๕ ของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย อานิสงสของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                         ๔. พหุภาณีสูตร 
      [๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูพูด 
 มาก ๕ ประการเปนไฉน คือ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ 
 พูดเพอเจอ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผูพูดมาก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูพูดพอ 
 ประมาณ ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมพูดเท็จ ๑ ไมพูดสอเสียด ๑ ไมพูดคํา 
 หยาบ ๑ ไมพูดเพอเจอ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผูพูดพอประมาณ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                        ๕. อขันติสูตรที่ ๑ 
      [๒๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ผูไมอดทนยอมไมเปนที่รัก ไมเปนทีช่อบใจของคน 



 เปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูมากดวยเวร ๑ ยอมเปนผูมากดวยโทษ ๑ ยอมเปนผู 
 หลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของความอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน 
 ไฉน คือ ผูอดทนยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของคนเปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูไม 
 มากดวยเวร ๑ ยอมเปนผูไมมากดวยโทษ ๑ ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อ 
 ตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายอานิสงสของความอดทน ๕ 
 ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                        ๖. อขันติสูตรที่ ๒ 
      [๒๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการ 
 นี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ผูไมอดทนยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของ 
 คนเปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูโหดราย ๑ ยอมเปนผูเดอืดรอน ๑ ยอมเปนผูหลง 
 กระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของความอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ผูอดทนยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของคนเปนอันมาก ๑ ยอม 
 เปนผูไมโหดราย ๑ ยอมเปนผูไมเดือดรอน ๑ ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ ๑ 
 เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของความ 
 อดทน ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                       ๗. อปาสาทิกสตูรที่ ๑ 
      [๒๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูถึงพรอม 
 ดวยกายกรรมเปนตนอันไมนาเลื่อมใส ๕ ประการเปนไฉน คือ แมตนเองยอม 
 ติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลว ยอมติเตียน ๑ กิติศัพทที่ชั่วยอมฟุงไป ๑ 
 ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผูถึงพรอมดวยกายกรรม 
 เปนตนอันไมนาเลื่อมใส ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูมีความ 
 ประพฤตินํามาซ่ึงความเลื่อมใส ๕ ประการเปนไฉน คือ แมตนเองยอมไม 
 ติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมสรรเสริญ ๑ กิติศัพทอันงาม 
 ยอมฟุงไป ๑ ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปเขายอมเขาถึงสุคติ 
 โลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผู 



 มีความประพฤตินํามาซ่ึงความเลื่อมใส ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                       ๘. อปาสาทิกสตูร ๒ 
      [๒๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูถึง 
 พรอมดวยกายกรรมเปนตนอันไมนาเลื่อมใส ๕ ประการเปนไฉน คือ คนพวก 
 ที่ยังไมเลื่อมใสยอมไมเลื่อมใส ๑ คนพวกที่เลื่อมใสแลวบางพวกยอมคลาย 
 ความเลื่อมใส ๑ ชื่อวายอมไมกระทําตามคําสอนของพระศาสดา ๑ ประชุมชนชั้น 
 หลังยอมถือตาม ๑ จิตของเขายอมไมเลื่อมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ 
 ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผูถึงพรอมดวยกายกรรมเปนตนอันไมนา 
 เลื่อมใส ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูมีความ 
 ประพฤตินํามาซ่ึงความเลื่อมใส ๕ ประการเปนไฉน คือ คนพวกที่ยังไมเลื่อม- 
 *ใส ยอมเลื่อมใส ๑ คนพวกที่เลื่อมใสแลวยอมเล่ือมใสยิ่งขึ้น ๑ ชื่อวายอม 
 กระทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา ๑ ประชุมชนชั้นหลังยอมถือตาม ๑ จิตของ 
 เขายอมเล่ือมใส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้แล มีอยูใน 
 บุคคลผูมีความประพฤตินํามาซ่ึงความเลื่อมใส ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                          ๙. อัคคิสูตร 
      [๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูเพราะไฟ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ทําใหตาฝาฟาง ๑ ทําใหผิวเสีย ๑ ทําใหทุรพล ๑ 
 ยอมยังการคลกุคลีหมูคณะใหเจริญ ๑ ยอมยังติรัจฉานกถาใหเปนไป ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูเพราะไฟ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                         ๑๐. มธุราสูตร 
      [๒๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในนครมธุรา 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ นครมธุรามีพ้ืนดินไมราบเรียบ ๑ มีฝุนมาก ๑ มี 
 สุนัขดุ ๑ มียักษราย ๑ หาอาหารไดยาก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการ 
 นี้แล มีอยูในนครมธุรา ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                       จบอักโกสกวรรคที่ ๒ 
                       --------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. อักโกสกสูตร ๒. ภัณฑนสูตร ๓. สีลสูตร ๔. พหุภาณีสูตร 



 ๕. อขันติสูตรที่ ๑ ๖. อขันติสูตรที่ ๒ ๗. อปาสาทิกสูตรที่ ๑ 
 ๘. อปาสาทิกสูตรที่ ๒ ๙. อัคคิสูตร ๑๐. มธุราสูตร ฯ 
                       --------------- 
                        ทีฆจาริกวรรคที่ ๓ 
                       ๑. ทีฆจาริกสูตรที่ ๑ 
      [๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการเทีย่วไปนาน 
 การเที่ยวไปไมมีกําหนด ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คอืยอมไมไดฟงสิ่งที่ 
 ยังไมเคยฟง ๑ ยอมไมเขาใจชดัส่ิงที่ไดฟงแลว ๑ ยอมไมแกลวกลาดวยสิ่งทีไ่ด 
 ฟงแลวบางประการ ๑ ยอมไดรับโรคเร้ือรังอยางหนัก ๑ ยอมไมมีมิตร ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการเที่ยวไปนาน การเที่ยวไปไมมีกําหนด 
 ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการเที่ยวไปมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๑ ยอมเขาใจชัดส่ิงที่ไดฟง 
 แลว ๑ ยอมแกลวกลาดวยสิ่งที่ไดฟงแลวบางประการ ๑ ยอมไมไดรับโรคเรื้อรัง 
 อยางหนัก ๑ ยอมมีมิตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการเที่ยวไปมีกําหนด 
 พอสมควร ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                       ๒. ทีฆจาริกสูตรที่ ๒ 
      [๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการเทีย่วไปนาน 
 การเที่ยวไปไมมีกําหนด ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คอื ยอมไมได 
 บรรลุคุณวิเศษที่ยังไมไดบรรลุ ๑ ยอมเสื่อมจากคุณวิเศษที่ไดบรรลุแลว ๑ ยอม 
 ไมแกลวกลาดวยคุณวิเศษที่ไดบรรลุแลวบางประการ ๑ ยอมไดรับโรคเร้ือรัง 
 อยางหนัก ๑ ยอมไมมีมิตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการ 
 เที่ยวไปนาน การเที่ยวไปไมมกีําหนด ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการเที่ยวไปมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการ 
 นี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมไดบรรลุคุณวิเศษที่ยังไมไดบรรลุ ๑ ยอม 
 ไมเสื่อมจากคุณวิเศษที่ไดบรรลุแลว ๑ ยอมแกลวกลาดวยคณุวิเศษที่ไดบรรลุแลว 
 บางประการ ๑ ยอมไมไดรับโรคเร้ือรังอยางหนัก ๑ ยอมมีมิตร ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย อานิสงสในการเที่ยวไปมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                         ๓. อภินิวาสสูตร 
      [๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในการอยูประจําที่ ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุอยูประจําที่ยอมมีสิ่งของมาก มกีารสะสมส่ิงของ 



 มาก ๑ มีเภสัชมาก มีการสะสมเภสัชมาก ๑ มีกิจมาก มีกรณยีมาก ไมฉลาด 
 ในกิจที่จะตองทํา ๑ ยอมอยูคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชิต ดวยการคลุกคลี 
 กับคฤหัสถอันไมสมควร ๑ เมื่อจะหลีกไปจากอาวาสนั้น ยอมมีความหวงใย 
 หลีกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในการอยูประจําที่ ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการอยูมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูอยูมีกําหนดพอสมควร ยอมไมมีสิ่งของมาก 
 ไมมีการสะสมสิ่งของมาก ๑ ไมมีเภสัชมาก ไมมีการสะสมเภสัชมาก ๑ ไมมี 
 กิจมาก ไมมีกรณียมาก ฉลาดในกิจที่จะตองทาํ ๑ ไมเปนผูคลกุคลีดวยคฤหัสถ 
 และบรรพชิต ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ๑ เมื่อจะหลีกไปจาก 
 อาวาสนั้น ไมมีความหวงใยหลีกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการอยูม ี
 กําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                          ๔. มัจฉรสูตร 
      [๒๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในการอยูประจําที่ ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูอยูประจําทีเ่ปนผูตระหนี่ที่อยู ๑ ตระหนี่สกุล ๑ 
 ตระหนี่ลาภ ๑ ตระหนี่วรรณะ ๑ ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษใน 
 การอยูประจําที่ ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการอยูมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูอยูมีกําหนดพอสมควร เปนผูไมตระหนี่ที่อยู ๑ 
 ไมตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมตระหนี่ธรรม ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการอยูมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                        ๕. กุลุปกสูตรที่ ๑ 
      [๒๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในภิกษุผูเขาสูสกุล 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเขาไปสูสกลุยอมตองอาบัติเพราะเที่ยวไปโดย 
 ไมบอกลา ๑ ยอมตองอาบัติเพราะน่ังในที่ลับหูกับมาตุคาม ๑ ยอมตองอาบัติ 
 เพราะน่ังในที่ลับตากับมาตุคาม ๑ เมื่อแสดงธรรมแกมาตุคามเกินกวา ๕-๖ คํา 
 ยอมตองอาบัติ ๑ ยอมมากดวยความดําริในกามอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ 
 ประการนี้แล มีอยูในภิกษุผูเขาไปสูสกุล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                        ๖. กุลุปกสูตรที่ ๒ 
      [๒๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ ยอมมีแกภิกษุผูเขาไป 
 สูสกุล คลุกคลอียูในสกุลเกินเวลา ๕ ประการเปนไฉน คือ การเห็นมาตุคาม 



 เนืองๆ ๑ เมื่อมีการเห็นยอมมกีารเกี่ยวของ ๑ เมื่อมีการเกี่ยวของยอมมีการ 
 คุนเคย ๑ เมื่อมกีารคุนเคยยอมมีจิตจดจอ ๑ เมื่อมีจิตจดจอแลวพึงหวังผลขอนี้ 
 คือ เธอยอมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย จักตองอาบัติที่เศราหมอง หรือจักบอก 
 คืนสิกขาลาเพศ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล ยอมมีแกภิกษุผูเขา 
 ไปสูสกุล คลุกคลีอยูในสกุลเกนิเวลา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                          ๗. โภคสูตร 
      [๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ โภคทรัพยเปนของทัว่ไปแกไฟ ๑ เปนของทั่วไปแก 
 น้ํา ๑ เปนของทั่วไปแกพระราชา ๑ เปนของทั่วไปแกโจร ๑ เปนของทั่วไปแก 
 ทายาทผูไมเปนที่รัก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการ 
 นี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ เพราะอาศัยโภคทรัพย บุคคลจึงเลี้ยงตนใหเปนสุข เอิบอิ่ม 
 บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ เลี้ยงมารดาบิดาใหเปนสุข เอบิอิ่ม บริหารให 
 เปนสุขไดโดยชอบ ๑ เลี้ยงบุตรภรรยา คนใช คนงาน และบริวารใหเปนสุข 
 เอิบอิ่ม บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ เลี้ยงมติรและอํามาตยใหเปนสุข 
 เอิบอิ่ม บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ ยอมบําเพ็ญทักษิณาทานที่มีผลเลิศเปน 
 ทางสวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพ่ือสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. ภัตตสูตร 
      [๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในสกุลที่หุงตม 
 อาหารในเวลาสาย ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมไมไดตอนรับแขกที่ควรตอนรับ 
 ตามเวลา ๑ ไมไดบูชาเทวดาผูรับพลีตามเวลา ๑ ไมไดตอนรับสมณพราหมณผู 
 ฉันหนเดียว งดการฉันในเวลากลางคืน เวนการฉันในเวลาวกิาลตามเวลา ๑ 
 พวกคนใช คนงาน และบริวารหลบหนาทําการงาน ๑ อาหารที่บริโภคตามเวลาที่ 
 ไมควรเชนนั้นไมมีโอชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล  มีอยูใน 
 สกุลที่หุงตมอาหารในเวลาสาย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในสกุลที่หุงตมอาหาร 
 ตามเวลา ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมไดตอนรับแขกที่ควรตอนรับตามเวลา ๑ 
 ยอมไดบูชาเทวดาผูรับพลีตามเวลา ๑ ยอมไดตอนรับสมณพราหมณผูฉันหนเดียว 
 งดการฉันในเวลากลางคืน เวนการฉันในเวลาวิกาลตามเวลา ๑ คนใช คนงาน 



 และบริวารยอมไมหลบหนาทําการงาน ๑ อาหารที่บริโภคตามเวลาที่ควรเชนนั้น 
 ยอมมีโอชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้แล มีอยูในสกุลที ่
 หุงตมอาหารตามเวลา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                         ๙. สัปปสูตรที่ ๑ 
      [๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในงูเหา ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ เปนสัตวไมสะอาด ๑ มีกลิ่นเหม็น ๑ มีความนากลัวมาก ๑ มี 
 ภัยเฉพาะหนา ๑ มักประทุษรายมิตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในงูเหา ๕ 
 ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในมาตุคาม ๕ ประการฉันนั้นเหมือนกัน ๕ ประ- 
 *การเปนไฉน คือ เปนผูไมสะอาด ๑ มีกลิ่นเหม็น ๑ มีความนากลัวมาก ๑ 
 มีภัยเฉพาะหนา ๑ มักประทุษรายมิตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในมาตุคาม ๕ 
 ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                        ๑๐. สัปปสูตรที่ ๒ 
      [๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในงูเหา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ เปนสัตวมักโกรธ ๑ มักผูกโกรธ ๑ มีพิษราย ๑ มีสองลิ้น ๑ มักประทุษราย 
 มิตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในงูเหา ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในมาตุคาม ๕ ประการนี้ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมักโกรธ ๑ มักผูกโกรธ ๑ มีพิษราย ๑ มี 
 สองลิ้น ๑ มักประทุษรายมิตร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโทษ ๕ ประการนั้น 
 ความที่มาตุคามเปนผูมีพิษราย คือ โดยมากมาตุคามมีราคะจัด ความที่มาตุคาม 
 เปนผูมีสองลิ้น คือ โดยมากมาตุคามมีวาจาสอเสียด ความทีม่าตุคามเปนผูมกั 
 ประทุษรายมิตร คือ โดยมากมาตุคามมักประพฤตินอกใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 โทษในมาตุคาม ๕ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                       จบทีฆจาริกวรรคที่ ๓ 
                       --------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. ทีฆจาริกสูตรที่ ๑ ๒. ทีฆจาริกสูตรที่ ๒ ๓. อภินิวาสสูตร 
 ๔. มัจฉรสูตร ๕. กุลุปกสูตรที่ ๑ ๖. กุลุปกสูตรที่ ๒ ๗. โภคสูตร 
 ๘. ภัตตสูตร ๙. สัปปสูตรที่ ๑ ๑๐. สัปปสูตรที่ ๒ ฯ 
                        -------------- 



                        อาวาสิกวรรคที่ ๔ 
                         ๑. อาวาสิกสูตร 
      [๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมเปนผูไมควรยกยอง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเจาอาวาสเปนผู 
 ไมถึงพรอมดวยมรรยาท ไมถึงพรอมดวยวัตร ๑ ไมเปนพหูสูต ไมทรงจําสูตร ๑ 
 เปนผูไมประพฤติขัดเกลา ไมยินดีในการหลกีออกเรน ไมยนิดีในกัลยาณธรรม ๑ 
 เปนผูไมมีวาจาไพเราะ ไมกระทําถอยคําใหไพเราะ ๑ มีปญญาทราม โงเขลา ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผู 
 ไมควรยกยอง ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 เปนผูควรยกยอง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเจาอาวาสเปนผูถึงพรอม 
 ดวยมรรยาท ถึงพรอมดวยวัตร ๑ เปนผูพหูสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ ๑ เปนผูประพฤติ 
 ขัดเกลา ยินดีในการหลีกออกเรน ยินดีในกัลยาณธรรม ๑ มีวาจาไพเราะ 
 กระทําถอยคําใหไพเราะ ๑ มีปญญา เฉลียวฉลาด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 เจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูควรยกยอง ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                          ๒. อัปปยสูตร 
      [๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมเปนที่รัก ที่ชอบใจ ที่เคารพ และเปนที่สรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีศีล สํารวมดวยความสาํรวมในพระ- 
 *ปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มปีรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย 
 สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนผูพหูสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ สั่งสม 
 สุตะ เปนผูไดสดับมาก จําทรงไว ขึ้นปาก คลองใจ แทงตลอดดวยดดีวยทิฐิ 
 ซ่ึงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย 
 พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูมีวาจา 
 ไพเราะ กระทําถอยคําใหไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย 
 ไมมีโทษ ใหทราบขอความไดชัด ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก 
 ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทํา 
 ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป 
 ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาส 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก ที่ชอบใจ ที่เคารพ และ 
 เปนที่สรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 



                          ๓. โสภณสูตร 
      [๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมยังอาวาสใหงาม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีศีล สํารวมดวยความ 
 สํารวมในพระปาติโมกข ฯลฯ ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนผูพหูสูต ฯลฯ 
 บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูมีวาจาไพเราะ ฯลฯ ใหทราบขอความไดชดั ๑ 
 เปนผูสามารถเพ่ือใหผูเขาไปหาเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวย 
 ธรรมีกถา ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลาํบาก ซ่ึงฌาน ๔ 
 อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 เจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมยังอาวาสใหงาม ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                         ๔. พหุปการสูตร 
      [๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการ ยอมเปนผูมีอุปการะมากแกอาวาส ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผู 
 มีศีล ฯลฯ สมาทาน ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนผูพหูสูต ฯลฯ 
 บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ ปฏิสังขรณเสนาสนะที่หักพัง ๑ ก็ภิกษุสงฆหมูใหญ 
 เขามาแลว มีภิกษุมาจากแควนตางๆ ยอมเขาไปบอกพวกคฤหัสถวา ดูกรทาน 
 ผูมีอายุทั้งหลาย มีภิกษุสงฆหมูใหญเขามาแลว มีภิกษุมาจากแควนตางๆ ขอ 
 เชิญทานทั้งหลายทําบุญ เปนสมัยทําบุญ ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดย 
 ไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปน 
 ผูมีอุปการะมากแกอาวาส ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                         ๕. อนุกัมปกสูตร 
      [๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ยอมอนุเคราะหคฤหัสถ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยังคฤหัสถใหสมาทานใน 
 อธิศีล ๑ ใหต้ังอยูในธรรมทัศนะ ๑ เขาไปหาคฤหัสถผูปวยแลว ยอมใหสติวา 
 ทานทั้งหลายจงต้ังสติใหตรงตอพระรัตนตรัย ก็ภิกษุสงฆหมูใหญเขามาแลว มี 
 ภิกษุมาจากแควนตางๆ ยอมเขาไปบอกพวกคฤหัสถวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย 
 ภิกษุหมูใหญเขามาแลว มีภิกษุมาจากแควนตางๆ ขอเชิญทานทั้งหลายทําบุญ 
 เปนสมัยทําบุญ ๑ ยอมฉันโภชนะที่พวกคฤหัสถถวาย จะเลวหรือประณีตก็ตาม 
 ดวยตนเอง ๑ ไมยังศรัทธาไทยใหเสียไป ๑ ดกูรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาส 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมอนุเคราะหคฤหัสถ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 



                       ๖. ยถาภตอวรรณสูตร 
      [๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมใครครวญ ไมพิจารณา 
 กอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรตําหนิ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาว 
 ตําหนิผูควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวแสดงความเลือ่มใส 
 ใหปรากฏในที่อันไมควรเลื่อมใส ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวแสดง 
 ความไมเลื่อมใสใหปรากฏในท่ีอันควรเลื่อมใส ๑ ยอมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมอืนถูก 
 นํามาเก็บไวในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน 
 ถูกเชิญมาอยูในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือใครครวญพิจารณากอนแลวกลาว 
 ตําหนิผูควรตําหนิ ๑ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ 
 ใครครวญพิจารณากอนแลว แสดงความไมเลือ่มใสใหปรากฏในที่อันไมควร 
 เลื่อมใส ๑ ใครครวญพิจารณากอนแลวแสดงความเลื่อมใสใหปรากฏในที่อันควร 
 เลื่อมใส ๑ ยอมไมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาส 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                        ๗. ยถาภตเคธสูตร 
      [๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือไมใครครวญ ไมพิจารณา 
 กอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรตําหนิ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวกลาว 
 ตําหนิผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูตระหนี่อาวาส หวงแหนอาวาส ๑ เปนผูตระหนี่สกุล 
 หวงแหนสกุล ๑ ยอมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาส 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน 
 ถูกเชิญมาอยูในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือใครครวญพิจารณากอนแลวกลาว 
 ตําหนิผูควรตําหนิ ๑ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ 
 เปนผูไมตระหนี่อาวาส ไมหวงแหนอาวาส ๑ เปนผูไมตระหนี่สกุล ไมหวงแหน 
 สกุล ๑ ไมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบ 
 ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                     ๘. ยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๑ 
      [๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประ 



 การ เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมใครครวญ ไม 
 พิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรตําหนิ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอน 
 แลวกลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูตระหนี่อาวาส ๑ ตระหนี่สกุล ๑ ตระหนี่ 
 ลาภ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน 
 ถูกเชิญมาอยูในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาว 
 ตําหนิผูควรตําหนิ ๑ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ 
 ไมเปนผูตระหนี่อาวาส ๑ ไมตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                     ๙. ยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๒ 
      [๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูตระหนี่อาวาส ๑ 
 ตระหนี่สกุล ๑ ตระหนี่ลาภ ๑ ตระหนี่วรรณะ ๑ ยอมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือนถูกนํามา 
 เก็บไวในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน 
 ถูกเชิญมาอยูในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมเปนผูตระหนี่อาวาส ๑ ไม 
 ตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมยังศรัทธาไทยใหตก 
 ไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                     ๑๐. ยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๓ 
      [๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูตระหนี่อาวาส ๑ 
 ตระหนี่สกุล ๑ ตระหนี่ลาภ ๑ ตระหนี่วรรณะ ๑ ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้ง 
 หลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาเกบ็ไว 
 ในนรก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน 
 ถูกเชิญมาไวในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมเปนผูตระหนี่อาวาส ๑ ไม 
 ตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมตระหนี่ธรรม ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมอืนถูก 



 เชิญมาอยูในสวรรค ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                       จบอาวาสิกวรรคที่ ๔ 
                       --------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. อาวาสิกสูตร ๒. อัปปยสูตร ๓. โสภณสูตร ๔. พหุปการสูตร 
 ๕. อนุปกัมปสูตร ๖. ยถาภตอวรรณสูตร ๗. ยถาภตเคธสูตร ๘. ยถาภตมัจเฉร 
 สูตรที่ ๑ ๙. ยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๒ ๑๐. ยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๓ ฯ 
                         ทุจริตวรรคที่ ๕ 
                          ๑. ทุจริตสูตร 
      [๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมติเตียน 
 ได ๑ กิติศัพทอันชั่วยอมฟุงไป ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอม 
 เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ 
 ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอม 
 สรรเสริญ ๑ กิติศัพทอันงามยอมฟุงไป ๑ ยอมไมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อ 
 ตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ 
 ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                        ๒. กายทุจริตสูตร 
      [๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะกายทุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะกายสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                         ๓. วจีทุจริตสูตร 
      [๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะวจีทุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะวจีสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                        ๔. มโนทุจริตสูตร 
      [๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอม 
 ติเตียน ๑ กิติศัพทที่ชั่วยอมฟุงไป ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไป 



 ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะ 
 มโนทุจริต ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอม 
 สรรเสริญ ๑ กิติศัพทอันงามยอมฟุงไป ๑ ยอมไมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อ 
 ตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะ 
 มโนสุจริต ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                        ๕. อปรทุจริตสูตร 
      [๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมติเตียน ๑ 
 กิติศัพทที่ชั่วยอมฟุงไป ๑ ยอมเสื่อมจากสัทธรรม ๑ ยอมต้ังอยูในอสัทธรรม ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน 
 ไฉน คือ แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมสรรเสริญ ๑ 
 กิติศัพทอันงามยอมฟุงไป ๑ ยอมเสือ่มจากอสัทธรรม ๑ ยอมต้ังอยูในสัทธรรม ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                       ๖. อปรกายทุจริตสูตร 
      [๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                       ๗. อปรวจีทุจริตสูตร 
      [๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะวจีทุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะวจีสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                       ๘. อปรมโนทุจริตสูตร 
      [๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลว 
 ยอมติเตียน ๑ กิติศัพทที่ชั่วยอมฟุงไป ๑ ยอมเสื่อมจากสัทธรรม ๑ ยอมต้ัง 
 อยูในอสัทธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอม 



 สรรเสริญ ๑ กิติศัพทอันงามยอมฟุงไป ๑ ยอมเสื่อมจากอสัทธรรม ๑ ยอมต้ัง 
 อยูในสัทธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะมโนสจุริต ๕ ประการ 
 นี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                         ๙. สีวถิกาสูตร 
      [๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในปาชา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน 
 ไฉน คือ เปนทีไ่มสะอาด ๑ มีกลิ่นเหม็น ๑ มีภัยเฉพาะหนา ๑ เปนที่อยูของ 
 พวกมนุษยราย ๑ เปนที่รําพันทุกขของชนหมูมาก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ 
 ในปาชา ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในบุคคลผูเปรียบดวยปาชา ๕ ประการนี้ ฉันนั้น 
 เหมือนกัน ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกน้ียอมประกอบดวยกาย 
 กรรมอันไมสะอาด ดวยวจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด เรา 
 กลาวขอนี้เพราะเขาเปนผูไมสะอาด ปาชานัน้เปนที่ไมสะอาด แมฉันใด เรากลาว 
 บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ฯ 
      กิติศัพทที่ชั่วของเขาผูประกอบดวยกายกรรม อันไมสะอาด ดวยวจีกรรม 
 อันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด ยอมฟุงไป เรากลาวขอนี้เพราะเขาเปนผู 
 มีกลิ่นเหม็น ปาชามีกลิ่นเหมน็แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ฯ 
      เพ่ือนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รัก ยอมเวนไกลซ่ึงบุคคลนั้นผูประกอบ 
 ดวยกายกรรมอันไมสะอาด ดวยวจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด 
 เรากลาวขอนี้เพราะเขามีภัยเฉพาะหนา ปาชามีภัยเฉพาะหนา แมฉันใด เรากลาว 
 บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ฯ 
      เขาประกอบดวยกายกรรมอันไมสะอาด ดวยวจีกรรมอนัไมสะอาด ดวย 
 มโนกรรมอันไมสะอาด ยอมอยูรวมกับบุคคลผูเสมอกัน เรากลาวขอนี้เพราะเขา 
 เปนที่อยูของส่ิงราย ปาชาเปนที่อยูของอมนุษยราย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้ 
 เปรียบฉันนั้น ฯ 
      เพ่ือนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รัก เห็นเขาผูประกอบดวยกายกรรมอันไม 
 สะอาด ดวยวจกีรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด แลวยอมรําพัน 
 ทุกขวา โอ เปนทุกขของพวกเราผูอยูรวมกับบุคคลเห็นปานนี้ เรากลาวขอนี้เพราะเขา 
 เปนที่รําพันทุกข ปาชาเปนทีรํ่าพันทุกข ของชนหมูมาก แมฉันใด เรากลาวบุคคล 
 นี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในบุคคลผูเปรียบดวยปาชา ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                       ๑๐. ปุคคลปสาทสูตร 
      [๒๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในความเลือ่มใสที่เกดิขึ้นในบุคคล ๕ 



 ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้น 
 ตองอาบัติอันเปนเหตุใหสงฆยกวัตร เขาจึงคิดอยางนี้วา บุคคลผูเปนที่รักทีช่อบ 
 ใจของเรานี้ ถูกสงฆยกวัตรเสียแลว เขาจึงเปนผูไมมีความเลื่อมใสมากในพวก 
 ภิกษุ เมื่อไมมคีวามเลื่อมใสมากในพวกภิกษุ จึงไมคบหาภิกษุเหลาอื่น เมื่อไม 
 คบหาภิกษุเหลาอื่น จึงไมฟงสัทธรรม เมื่อไมฟงสัทธรรม จึงเสื่อมจากสทัธรรม 
 นี้เปนโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลขอที่ ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลน้ันตองอาบัติ 
 อันเปนเหตุใหสงฆบังคับใหเขาน่ังที่สุดสงฆ เขาจึงคิดอยางนี้วา บุคคลผูเปนที่รัก 
 ที่ชอบใจของเราน้ี ถูกสงฆบังคับใหนั่งในที่สุดสงฆเสยีแลว เขาจึงเปนผูไมม ี
 ความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุ ... จึงเสื่อมจากสัทธรรม นี้เปนโทษในความ 
 เลื่อมใสทีเ่กิดขึน้ในบุคคลขอที ่๒ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นหลีกไปสู 
 ทิศเสีย เขาจึงคิดอยางนี้วา บุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราน้ี หลีกไปสูทิศ 
 เสียแลว เขาจึงเปนผูไมมีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุ ... จึงเสื่อมจากสทัธรรม 
 นี้เปนโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลขอที่ ๓ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นลาสิกขา 
 เขาจึงคิดอยางนี้วา บุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราน้ี ลาสิกขาเสียแลว เขาจึง 
 ไมคบหาภิกษุเหลาอื่น ... จึงเสื่อมจากสัทธรรม นี้เปนโทษในความเส่ือมใสที่ 
 เกิดขึ้นในบุคคลขอที่ ๔ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นกระทํากาละ 
 เสีย เขาจึงคดิอยางนี้วา บุคคลผูเปนที่รักทีช่อบใจของเราน้ี กระทํากาละเสียแลว 
 เขาจึงไมคบหาภิกษุเหลาอื่น เมื่อไมคบหาภิกษุเหลาอื่น จึงไมฟงสัทธรรม เมื่อ 
 ไมฟงสัทธรรม จึงเสื่อมจากสทัธรรม นี้เปนโทษในความเลื่อมใสที่เกดิขึ้น 
 ในบุคคลขอที่ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในความเลื่อมใสที่เกิดในบุคคล ๕ 
 ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        จบทุจริตวรรคที่ ๕ 
                        ------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. ทุจริตสูตร ๒. กายทุจริตสูตร ๓. วจีทุจริตสูตร ๔. มโนทุจริตสูตร 
 ๕. อปรทุจริตสูตร ๖. อปรกายทุจริตสูตร ๗. อปรวจีทุจริตสูตร ๘. อปรมโน- 
 *ทุจริตสูตร ๙. สีวถิกาสูตร ๑๐. ปุคคลปสาทสูตร ฯ 
                         จบปณณาสกที่ ๕ 



                         ----------- 
                     ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย 
                 พระสูตรที่ไมไดสงเคราะหเขาในวรรค 
      [๒๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึงให 
 กุลบุตรอุปสมบทได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 ประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยสมาธิขันธอันเปน 
 ของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวย 
 วิมุติขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยวิมุติญาณทัศนขันธอันเปนของ 
 พระอเสขะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล พึง 
 ใหกุลบุตรอุปสมบทได ฯ 
      [๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึง 
 ใหนิสัยได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวย 
 ศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ฯลฯ ประกอบดวยวิมุติญาณทัศนขันธอันเปนของ 
 พระอเสขะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล พึงให 
 นิสัยได ฯ 
      [๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึง 
 ใหสามเณรอุปฏฐากได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 ประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ฯลฯ ประกอบดวยวิมุติญาณทัศนขันธ 
 อันเปนของพระอเสขะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล พึงใหสามเณรอุปฏฐากได ฯ 
      [๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตระหนี่ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน 
 ไฉน คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล (อุปฏฐาก) ๑ ความตระหนี่ 
 ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ 
 ตระหนี่ ๕ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาความตระหนี่ ๕ ประการนี้ 
 ความตระหนี่ที่นาเกลยีดยิ่ง คือ ความตระหน่ีธรรม ฯ 
      [๒๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยเพ่ือละ เพ่ือ 
 ตัดขาดความตระหนี่ ๕ ประการ ความตระหน่ี ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุอยู 
 ประพฤติพรหมจรรยเพ่ือละ เพ่ือตัดขาดความตระหนี่ที่อยู ๑ เพ่ือละ เพ่ือตัดขาด 
 ความตระหนี่สกุล ๑ เพ่ือละ เพ่ือตัดขาดความตระหนี่ลาภ ๑ เพ่ือละ เพ่ือ 
 ตัดขาดความตระหนี่วรรณะ ๑ เพ่ือละ เพ่ือตัดขาดความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยเพ่ือละ เพ่ือตัดขาดความตระหนี่ ๕ 
 ประการนี้แล ฯ 
      [๒๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพ่ือ 



 บรรลุปฐมฌาน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหน่ีที่อยู ๑ ความ 
 ตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความตระหน่ีธรรม ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรบรรลุปฐมฌาน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพ่ือบรรลุปฐมฌาน ธรรม ๕ 
 ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ 
 ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ละธรรม ๕ ประการนี้แล ควรบรรลุปฐมฌาน ฯ 
      [๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพ่ือ 
 บรรลุทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... ไมควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดา 
 ปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตผล ธรรม ๕ ประการเปน 
 ไฉน คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ 
 ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละ 
 ธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ความตระหนี่ที่อยู ฯลฯ ความตระหนี่ธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุละธรรม ๕ ประการนี้แล ควรเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ฯ 
      [๒๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพ่ือ 
 บรรลุปฐมฌาน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหน่ีที่อยู ๑ ความ 
 ตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความเปนคน 
 อกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควร 
 เพ่ือบรรลุปฐมฌาน ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพ่ือบรรลุปฐมฌาน 
 ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑ ความ 
 ตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการนี้แล ควรเพ่ือบรรลุปฐมฌาน ฯ 
      [๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพ่ือ 
 บรรลุทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... ไมควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติ- 
 *ผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตผล ธรรม ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความ 
 ตระหนี่วรรณะ ๑ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละ 
 ธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ธรรม ๕ ประการเปน 
 ไฉน คือ ความตระหนี่ที่อยู ฯลฯ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



 ภิกษุละธรรม ๕ ประการนี้แล ควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ฯ 
      [๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆ 
 ไมพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คอื ลําเอียงเพราะรัก ๑ 
 ลําเอียงเพราะชัง ๑ ลําเอียงเพราะหลง ๑ ลําเอียงเพราะกลัว ๑  ยอมไมรูภัตที่ 
 ไดนิมนตแลว และยังไมไดนมินต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม 
 ๕ ประการนี้แล สงฆไมพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติ 
 ใหเปนภัตตุเทสก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมลําเอยีงเพราะรัก ๑ ไม 
 ลําเอียงเพราะชัง ๑ ไมลําเอียงเพราะหลง ๑ ไมลําเอยีงเพราะกลัว ๑ ยอมรูภัต 
 ที่ไดนิมนตแลวและยังไมไดนมินต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม 
 ๕ ประการนี้แล สงฆพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก ฯ 
      [๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆ 
 ไมพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก แมสมมติแลวก็ไมพึงใชใหทําการ ฯลฯ ภิกษุผู 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก สมมติแลวก็พึง 
 ใชใหทําการ ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึงทราบวา 
 เปนพาล ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึงทราบวาเปน 
 บัณฑิต ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนให 
 ถูกขจัด ถูกทําลาย ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 บริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม 
 ๕ ประการ ยอมเกิดในนรก เหมือนนํามาโยนลง ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบ 
 ดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกดิในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ 
 ประการเปนไฉน คือ ไมลําเอยีงเพราะรัก ๑ ไมลําเอยีงเพราะชัง ๑ ไมลําเอียง 
 เพราะหลง ๑ ไมลําเอยีงเพราะกลัว ๑ ยอมรูภัตที่ไดนิมนตแลวและยังไมได 
 นิมนต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุภัตตุเทสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ยอมเกดิในสวรรค เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
      [๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆ 
 ไมพึงสมมติใหเปนเสนาสนปญญาปกะ ผูปูลาดเสนาสนะ ... ไมรูเสนาสนะท่ีได 
 ปูลาดแลวและยังไมไดปูลาด ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนเสนาสนะปญญาปกะ ... ยอมรูเสนาสนะท่ีไดปูลาด 
 แลวและยังไมไดปูลาด ... ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติ 
 ใหเปนเสนาสนคาหาปกะ ผูใหภิกษุถือเสนาสนะ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนเสนาสนคาหาปกะ ... ฯ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติ 
 ใหเปนภัณฑาคาริก ผูรักษาเรือนคลัง ... ยอมไมรูภัณฑะที่เกบ็แลวและยังไมได 
 เก็บ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติให 
 เปนภัณฑาคาริก ... ยอมรูภัณฑะท่ีไดเก็บแลวและยังไมไดเก็บ ... ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติ 
 ใหเปนจีวรปฏิคคาหกะ ผูรับจีวร ... ยอมไมรูจีวรที่รับแลวและยังไมไดรับ ... 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนจีวร 
 ปฏิคคาหกะ ... ยอมรูจีวรที่รับแลวและยังไมไดรับ ... ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติ 
 ใหเปนจีวรภาชกะ ผูแจกจีวร ... ไมรูจีวรที่ไดแจกแลวและยังไมไดแจก ... ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนจีวร 
 ภาชกะ ... ยอมรูจีวรที่แจกแลวและยังไมไดแจก ... ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติ 
 ใหเปนยาคุภาชกะ ผูแจกขาวยาคู ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวย 
 ธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนยาคุภาชกะ ... ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง 
 สมมติใหเปนผลภาชกะ ผูแจกผลไม ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวย 
 ธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนผลภาชกะ ... ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติ 
 ใหเปนขัชชกภาชกะ ผูแจกของขบเค้ียว ... ยอมไมรูของขบเคีย้วที่แจกแลวและ 
 ยังไมไดแจก ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึง 
 สมมติใหเปนขัชชกภาชกะ ... ยอมรูของขบเค้ียวที่แจกแลวและยังไมไดแจก ... ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง 
 สมมติใหเปนอัปปมัตตกวิสัชชกะ ผูจายของเล็กนอย ... ยอมไมรูของเลก็นอยที ่
 ไดจายแลวและยังไมไดจาย ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนอัปปมัตตกวิสัชชกะ ... รูของเล็กนอยที่ไดจายแลว 
 และยังไมไดจาย ... ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง 
 สมมติใหเปนสาฏิยคาหาปกะ ผูแจกผาสาฎก ... ยอมไมรูผาสาฎกท่ีไดรับแลว 
 และยังไมไดรับ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆ 
 พึงสมมติใหเปนสาฏิยคาหาปกะ ... ยอมรูผาสาฎกท่ีไดรับแลวและยังไมไดรับ ... ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง 
 สมมติใหเปนปตตคาหาปกะ ผูแจกบาตร ... ยอมไมรูบาตรที่รับแลวและไมไดรับ ... 



 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปน 
 ปตตคาหาปกะ ... ยอมไมรูบาตรที่รับแลวและยังไมไดรับ ... ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง 
 สมมติใหเปนอารามิกเปสกะ ผูใชคนวัด ... ยอมไมรูคนที่ไดใชแลวและยังไมได 
 ใช ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติให 
 เปนอารามิกเปสกะ ... ยอมรูคนที่ไดใชแลวและยังไมไดใช ... ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติ 
 ใหเปนสามเณรเปสกะ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 สงฆพึงสมมติใหเปนสามเณรเปสกะ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวย 
 ธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปนสามเณรเปสกะ แมสมมติแลว ก็ไม 
 พึงใชใหทําการ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆ 
 พึงสมมติใหเปนสามเณรเปสกะ สงฆสมมติแลว พึงใชใหทําการ ... ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ พึงทราบวาเปน 
 พาล ... พึงทราบวาเปนบัณฑิต ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะ 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย ... ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนไมให 
 ถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะประกอบ 
 ดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกดิในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุสามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือน 
 เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ไมลําเอียงเพราะรัก ๑ 
 ไมลําเอยีงเพราะชัง ๑ ไมลําเอยีงเพราะหลง ๑ ไมลําเอยีงเพราะกลัว ๑ ยอมรู 
 สามเณรที่ใชแลวและยังไมไดใช ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะ 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกดิในสวรรคเหมือนเชิญมาประดษิ- 
 *ฐานไว ฯ 
      [๒๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 เกิดในนรกเหมอืนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผู 
 ฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดพรหมจรรย ๑ กลาวเท็จ ๑ ดื่มน้ําเมาคือ 
 สุราและเมรัยอนัเปนที่ต้ังแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบ 
 ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดใน 
 สวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวน 
 จากการฆาสัตว ๑ งดเวนจากการลักทรัพย ๑ งดเวนจากการประพฤติผิดพรหม- 
 *จรรย ๑ งดเวนจากการพูดเทจ็ ๑ งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอัน 



 เปนที่ต้ังแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
      [๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี ... สิกขมานา ... สามเณร ... 
 สามเณรี ... อุบาสก ... อุบาสิกา ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดใน 
 นรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ 
 ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอัน 
 เปนที่ต้ังแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดใน 
 สวรรคเหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผู 
 งดเวนจากการฆาสัตว ๑ งดเวนจากการลักทรัพย ๑ งดเวนจากการประพฤติผิด 
 ในกาม ๑ งดเวนจากการพูดเทจ็ ๑ งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอัน 
 เปนฐานะแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
      [๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาชีวกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม 
 เกิดในนรกเหมอืนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ 
 ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปน 
 ที่ต้ังแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาชีวกประกอบดวยธรรม ๕ 
 ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ฯ 
      [๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิครนถ ... สาวกนิครนถ ... ชฎิล ... 
 ปริพาชก ... เดียรถียพวกมาคัณฑิกะ ... พวกเตทัณฑิกะ ... พวกอารุทธกะ ... พวก 
 โคตมกะ ... พวกเทวธัมมิกะ ... ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในนรก 
 เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ 
 ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอัน 
 เปนที่ต้ังแหงความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เดียรถียพวกเทวธัมมิกะ 
 ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกดิในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ฯ 
      [๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ ๕ 
 ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาทีนวสัญญา ๑ อาหาเร- 
 *ปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ 
 ประการนี้แล ควรเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ ฯ 
      [๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตต- 
 *สัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการ 



 นี้ควรเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ ฯ 
      [๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ 
 ปญญินทรีย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ควรเจริญเพ่ือรูยิ่ง ราคะ ฯ 
      [๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลังคอืสัทธา ๑ กําลังคือวิริยะ ๑ กําลังคือสติ ๑ 
 กําลังคือสมาธิ ๑ กําลังคือปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล 
 ควรเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ ฯ 
      [๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ ควรเจริญเพ่ือกําหนดรู 
 ราคะ ฯลฯ เพ่ือความสิ้นไปรอบ เพ่ือละ เพ่ือสิ้นไป เพ่ือเสื่อมไป เพ่ือคลาย 
 เพ่ือดับ เพ่ือสละ เพ่ือปลอยวางราคะ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ 
 ควรเจริญเพ่ือรูยิ่ง ฯลฯ เพ่ือกําหนดรู เพ่ือความสิ้นไปรอบ เพ่ือละ เพ่ือสิ้นไป 
 เพ่ือเสื่อมไป เพ่ือคลาย เพ่ือดบั เพ่ือสละ เพ่ือปลอยวางโทสะ โมหะ โกธะ 
 อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ 
 มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯ 
                         จบปญจกนิบาต ฯ 
                         ------------ 
                          ปฐมปณณาสก 
                        อาหุเนยยวรรคที่ ๑ 
                       ๑. อาหุเนยยสูตรที่ ๑ 
      [๒๗๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี 
 เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ- 
 *ในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติ- 
 *สัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหู ... สูดกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตอง 
 โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ มีอเุบกขา 
 มีสติสัมปชัญญะอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล 
 ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี 
 เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิต 



 นี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นดีใจ ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาค ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                       ๒. อาหุเนยยสูตรที่ ๒ 
      [๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 ยอมเปนผูควรของตอนรับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิไ์ดหลายประการ 
 คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได 
 ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้น 
 ดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได 
 เหาะไปในอากาศเหมือนนกกไ็ด ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพ 
 มากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมไดยนิเสียง 
 สองชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพโสตอัน 
 บริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ 
 คือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวา จิตปราศจากราคะ 
 จิตมีโทสะก็รูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวา จิตปราศจากโทสะ 
 จิตมีโมหะก็รูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวา จิตปราศจากโมหะ 
 จิตหดหูก็รูวา จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวา 
 จิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก ็
 รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวา จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปน 
 สมาธิก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุด- 
 *พนก็รูวา จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวา จิตไมหลุดพน เธอยอมระลกึ 
 ชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติ 
 บาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัป 
 เปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง 
 วา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร 
 อยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น คร้ันจุติจาก 
 ภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตร 
 อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ 
 มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกดิในภพนี้ เธอยอม 
 ระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี ้
 เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจติุ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิว 
 พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัด 



 ซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา  สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต 
 มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉา- 
 *ทิฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบ 
 ดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ 
 ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอ 
 ยอมเห็นหมูสตัวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
 ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมู 
 สัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เธอยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา- 
 *วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ใน 
 ปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล 
 ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                         ๓. อินทริยสูตร 
      [๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยอนิทรียคือสัทธา ๑ 
 อินทรียคือวิริยะ ๑ อินทรียคือสติ ๑ อินทรียคือสมาธิ ๑ อินทรียคือปญญา ๑ 
 และกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
 ทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนา- 
 *บุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิง่กวา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                           ๔. พลสูตร 
      [๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุประกอบดวยกําลังคือสัทธา ๑ กําลังคือวิริยะ ๑ 
 กําลังคือสติ ๑ กําลังคือสมาธิ ๑ กําลังคือปญญา ๑ และกระทําใหแจงซ่ึงเจโต- 
 *วิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญา 
 อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม 
 ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญ 
 อื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                       ๕. อาชานิยสูตรที่ ๑ 



      [๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบ 
 ดวยองค ๖ ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ 
 องค ๖ ประการเปนไฉน คือ มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้ ยอม 
 อดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอ 
 โผฏฐัพพะ ๑ และถึงพรอมดวยวรรณะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ 
 ของพระราชา ประกอบดวยองค ๖ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา เปนมา 
 ตน นับวาเปนราชพาหนะ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้ ก็ฉันนั้นเหมือน 
 กัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมนีาบุญอื่นยิ่งกวา 
 ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทน 
 ตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ อดทน 
 ตอธรรมารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล 
 ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                       ๖. อาชานิยสูตรที่ ๒ 
      [๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบ 
 ดวยองค ๖ ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ 
 องค ๖ ประการเปนไฉน คือ มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้ ยอมอดทน 
 ตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอ 
 โผฏฐัพพะ ๑ ยอมถึงพรอมดวยกําลังกาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนย 
 ตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา 
 เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอ 
 เสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ อดทนตอ 
 ธรรมารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอม 
 เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                       ๗. อาชานิยสูตรที่ ๓ 
      [๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบ 
 ดวยองค ๖ ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ 
 องค ๖ ประการเปนไฉน คือ มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้ ยอม 



 อดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอ 
 โผฏฐัพพะ ๑ ถึงพรอมดวยฝเทา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของ 
 พระราชาประกอบดวยองค ๖ ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน 
 นับวาเปนราชพาหนะ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการก็ฉนันั้นเหมือนกนั 
 ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอ 
 เสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ อดทนตอ 
 ธรรมารมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอม 
 เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                         ๘. อนุตตริยสูตร 
      [๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุตตริยะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการ 
 เปนไฉน คือ ทสัสนานุตตริยะ ๑ สวนานุตตริยะ ๑ ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขา- 
 *นุตตริยะ ๑ ปาริจริยานุตตริยะ ๑ อนุสสตานุตตริยะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 อนุตตริยะ ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                         ๙. อนุสสติสูตร 
      [๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสสติฐานะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการ 
 เปนไฉน คือ พุทธานุสสติ ๑ ธรรมานุสสติ ๑ สังฆานุสสติ ๑ สีลานุสสติ ๑ 
 จาคานุสสติ ๑ เทวตานุสสติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสสติฐานะ ๖ ประการ 
 นี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                        ๑๐. มหานามสูตร 
      [๒๘๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม 
 ใกลกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ คร้ังนั้นแล เจาศากยะ พระนามวามหานามะ 
 ไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อริยสาวก 
 ผูไดบรรลุผล  ทราบชัดพระศาสนาแลว ยอมอยูดวยวิหารธรรมชนิดไหนเปนสวน 
 มาก พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหานามะ อริยสาวกผูไดบรรลุผล 
 ทราบชัดพระศาสนาแลว ยอมอยูดวยวิหารธรรมนี้เปนสวนมาก คือ อริยสาวก 
 ในพระศาสนาน้ี ยอมระลึกถึงพระตถาคตเนืองๆ วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระ- 
 *ผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงถึงพรอมดวย 



 วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมี 
 ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผู 
 จําแนกธรรม ดูกรมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระตถาคตเนืองๆ 
 สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม 
 ไมถูกโมหะกลุมรุม ยอมเปนจติดําเนินไปตรงทีเดียว กอ็ริยสาวกผูมีจิตดําเนนิไป 
 ตรงเพราะปรารภพระตถาคต ยอมไดความทราบซ้ึงอรรถ ยอมไดความทราบซ้ึงธรรม 
 ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม เมื่อปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ 
 เมื่อมีใจประกอบดวยปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข เมื่อมีสขุ 
 จิตยอมต้ังมั่น ดูกรมหานามะ นี้อาตมภาพกลาววา อริยสาวกเปนผูถึงความสงบ 
 เรียบรอยอยู ในเมื่อหมูสัตวยงัไมสงบเรียบรอย เปนผูไมมีความพยาบาทอยู ใน 
 เมื่อหมูสัตวยังมีความพยาบาท เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญ 
 พุทธานุสสติ ฯ 
      ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงพระธรรมเนืองๆ 
 วา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบ 
 ดวยกาล ควรเรียกใหดู ควรนอมเขามา อันวญิูชนจะพึงรูเฉพาะตน ดูกรมหา- 
 *นามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรมเนืองๆ สมัยนั้น จิตของอริย- 
 *สาวกน้ัน ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ... ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภ 
 พระธรรม ยอมไดความทราบซ้ึงอรรถ ... เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญ 
 ธรรมานุสสติ ฯ 
      ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงพระสงฆเนืองๆ 
 วา สงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรงแลว 
 เปนผูปฏิบัติเพ่ือญายธรรม เปนผูปฏิบัติชอบ นี้คือคูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นคือ 
 สงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของ 
 ทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา 
 สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระสงฆเนืองๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น 
 ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ... ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระสงฆ 
 ยอมไดความทราบซ้ึงอรรถ ... เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญสังฆานุสสติ ฯ 
      ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงศีลของตนเนืองๆ 
 ที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อนัวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหา 
 ทิฐิไมยึดถือ เปนไปพรอมเพ่ือสมาธิ ดูกรมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอม 
 ระลึกถึงศีลของตนเนืองๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ยอมไมถูกราคะกลุมรุม 
 ... ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภศีล ... ยอมไดความทราบซ้ึงอรรถ ... 
 เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญสีลานสุสติ ฯ 



      ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงการบริจาคของตน 
 เนืองๆ วา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ คือ เมื่อหมูสัตวถูกมลทิน 
 คือความตระหน่ีกลุมรุม เรามีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยูครองเรือน 
 เปนผูมีจาคะอนัปลอยแลว มฝีามืออันชุม (คอยหยิบของบริจาค) ยินดีในการเสีย 
 สละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรมหานามะ สมัยใด อริยสาวก 
 ยอมระลึกถึงการบริจาคเนืองๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนัน้ยอมไมถูกราคะ 
 กลุมรุม ... ก็อริยสาวกผูมีจิตดาํเนินไปตรงเพราะปรารภจาคะ ยอมไดความทราบซ้ึง 
 อรรถ ... เปนผูถึงพรอมกระแสธรรม ยอมเจริญจาคานุสสติ ฯ 
      ดูกรมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมเจริญเทวตานุสสติ 
 (ความระลึกถึงเทวดาเนืองๆ) วา เทวดาเหลาจาตุมหาราชมีอยู เทวดาเหลาดาว- 
 *ดึงสมีอยู เทวดาเหลายามามอียู เทวดาเหลาดุสิตมีอยู เทวดาเหลานิมมานรดีมีอยู 
 เทวดาเหลาปรนิมมิตวสวัสดีมีอยู เทวดาเหลาพรหมกายิกามีอยู เทวดาที่สงูกวา 
 เหลาพรหมน้ันมีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศรัทธาเชนใด จุติจากโลกน้ีแลว 
 อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเราก็มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวย 
 ศีลเชนใด จุติจากโลกน้ีแลว อบัุติในเทวดาชั้นนั้น ศีลเชนนั้นแมของเราก็มอียู 
 เทวดาเหลานั้นประกอบดวยสตุะเชนใด จุติจากโลกน้ีแลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น 
 สุตะเชนนั้นแมของเราก็มอียู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยจาคะเชนใด จุติจาก 
 โลกนี้แลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น จาคะเชนนัน้แมของเราก็มอียู เทวดาเหลาน้ัน 
 ประกอบดวยปญญาเชนใด จุติจากโลกน้ีแลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ปญญาเชนนั้น 
 แมของเราก็มีอยู ดูกรมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศรัทธา ศีล 
 สุตะ จาคะ และปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้นเนืองๆ สมัยนั้น จิต 
 ของอริยสาวกนั้น ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ยอมไมถูกโทสะกลุมรุม ยอมไมถูก 
 โมหะกลุมรุม ยอมเปนจิตดําเนินไปตรงทีเดยีว ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรง 
 เพราะปรารภเทวดา ยอมไดความทราบซ้ึงอรรถ ยอมไดความทราบซ้ึงธรรม ยอม 
 ไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม เมือ่ไดความปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ 
 เมื่อมีใจประกอบดวยปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข เมื่อมีสขุ 
 จิตยอมต้ังมั่น ดูกรมหานามะ นี้อาตมภาพกลาววา อริยสาวกเปนผูถึงความสงบเรียบ- 
 *รอยอยู ในเม่ือหมูสัตวไมสงบเรียบรอย เปนผูไมมีความพยาบาทอยู ในเมือ่หมู 
 สัตวยังมีความพยาบาทกันอยู เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรม ยอมเจริญ 
 เทวตานุสสติ ดูกรมหานามะ อริยสาวกผูไดบรรลุผล ทราบชัดพระศาสนาแลว 
 ยอมอยูดวยวิหารธรรมนี้เปนสวนมาก ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                       จบอาหุเนยยวรรคที่ ๑ 



                       ---------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. อาหุเนยยสูตรที่ ๑ ๒. อาหุเนยยสูตรที่ ๒ ๓. อินทริยสูตร 
 ๔. พลสูตร ๕. อาชานิยสูตรที่ ๑ ๖. อาชานิยสูตรที่ ๒ ๗. อาชานิย- 
 *สูตรที่ ๓ ๘. อนุตตริยสูตร ๙. อนุสสติสูตร ๑๐. มหานามสูตร ฯ 
                       ---------------- 
                       สาราณิยาทิวรรคที่ ๒ 
                        ๑. สาราณิยสูตรที่ ๑ 
      [๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาราณิยธรรม ๖ ประการนี้ ๖ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตา ใน 
 เพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมขอนี้ก็เปนสาราณิยธรรม ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาไปต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือน 
 พรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมขอนี้ก็เปนสาราณิยธรรม ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาไปต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือน 
 พรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมขอนี้ก็เปนสาราณิยธรรม ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบงปนลาภทั้งหลายท่ีประกอบดวยธรรมไดมาโดย 
 ธรรม แมโดยที่สุดบิณฑบาต ยอมบริโภครวมกันกับเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย 
 ผูมีศีล แมขอนีก้็เปนสาราณิยธรรม ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย 
 เปนไทย อันวญิูชนสรรเสริญ อันตัณหาทิฐิไมยึดถือเปนไปพรอมเพ่ือสมาธิ 
 เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมขอนี้ก็เปน 
 สาราณิยธรรม ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีทิฐิอันเปนอริยะ เปนเคร่ืองนําออก นําออกไป 
 เพ่ือความสิ้นทกุขโดยชอบแกผูกระทําตาม เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย 
 ทั้งตอหนาและลับหลัง แมขอนี้ก็เปนสาราณยิธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาราณิย- 
 *ธรรม ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                        ๒. สาราณิยสูตรที่ ๒ 
      [๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ เปนที่ต้ังแหงการ 
 ใหระลึกถึง กระทําใหเปนที่รัก เปนที่เคารพ ยอมเปนไปเพ่ือความสงเคราะห 
 เพ่ือความไมววิาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ธรรม ๖ 
 ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตา 
 ในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมธรรมขอนี้ก็เปนทีต้ั่งแหง 



 การระลึกถึงกัน กระทําใหเปนที่รัก เปนที่เคารพ ยอมเปนไปเพ่ือความสงเคราะห 
 กัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงเปนอันหน่ึงอันเดยีวกัน ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาไปต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือน 
 พรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง ... 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาไปต้ังมโนกรรมที่ประกอบดวยเมตตาในเพ่ือน 
 พรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง ... 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบงปนลาภทั้งหลายท่ีประกอบดวยธรรมไดมาโดย 
 ธรรม แมโดยที่สุดบิณฑบาต ยอมบริโภครวมกันกับเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย 
 ผูมีศีล ... 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูมีศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปน 
 ไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาทิฐิไมยึดถือ เปนไปเพ่ือสมาธิ เสมอกัน 
 กับเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง ... 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีทิฐิอันเปนอริยะ เปนเคร่ืองนําออก นําออกไป 
 เพ่ือความสิ้นทกุขโดยชอบแกผูกระทําตาม เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย 
 ทั้งตอหนาและลับหลัง แมธรรมขอนี้ก็เปนที่ต้ังแหงการระลึกถึงกัน กระทําใหเปน 
 ที่รัก เปนที่เคารพ ยอมเปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกนั 
 เพ่ือความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ 
 นี้แล เปนที่ต้ังแหงการระลึกถึงกัน กระทําใหเปนที่รัก เปนที่เคารพ ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือความพรอมเพรียงเปนอัน 
 หน่ึงอันเดียวกนั ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                         ๓. เมตตาสูตร 
      [๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเปนเคร่ืองสลัดออก ๖ ประการนี้ 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้า เมตตาเจโตวิมุติ 
 ขาพเจาเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดจุยาน ทําใหเปนที่ต้ัง ต้ังมั่นแลว 
 อบรมแลว ปรารภดีแลว ก็แตวาพยาบาทยังครอบงําจิตของขาพเจาอยู เธออัน 
 ภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาว 
 ตูพระผูมีพระภาค เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระผูมีพระภาคไม 
 พึงตรัสอยางนี้ ดูกรอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มใิชโอกาส คือ เมือ่เมตตา- 
 *เจโตวิมุติ อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ต้ัง 
 ต้ังมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ก็แตวา พยาบาทจักครอบงําจิตของเธอ 
 อยู เพราะฉะน้ัน ขอนั้นจึงไมเปนฐานะท่ีจะมไีด เพราะเมตตาเจโตวิมุตินี้ เปน 
 เคร่ืองสลัดออกซ่ึงพยาบาท ฯ 



      อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พึงกลาวอยางนี้วา กรุณาเจโตวิมุติ 
 ขาพเจาเจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวาวิหิงสายังครอบงําจิตของขาพเจาอยู 
 เธออันภิกษุทั้งหลายพึงกลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายอุยาไดกลาวอยางนี้ อยาได 
 กลาวตูพระผูมีพระภาค เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระผูมีพระ 
 ภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกรอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เมื่อกรุณา- 
 *เจโตวิมุติ อันภิกษุเจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวาวิหิงสาจักครอบงําจิตของ 
 เธออยู เพราะฉะน้ัน ขอนั้นจงึไมเปนฐานะท่ีจะมีได เพราะกรุณาเจโตวิมุตินี้ 
 เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงวิหิงสา ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พึงกลาวอยางนี้วา มทุิตาเจโตวิมุติ 
 ขาพเจาเจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวาอรติ (ความไมยินดีดวย) ยังครอบงํา 
 จิตของขาพเจาอยู เธออันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายอุยา 
 ไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาค 
 ไมดี เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกรอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ 
 มิใชโอกาส คือ เมื่อมุทิตาเจโตวิมุติ อันภิกษุเจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แต 
 วาอรติจักครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะน้ัน ขอนั้นจึงไมเปนฐานะท่ีจะมไีด 
 เพราะมุทิตาเจโตวิมุตินี้ เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงอรติ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พึงกลาวอยางนี้วา อเุบกขาเจโตวิมติุ 
 ขาพเจาเจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวาราคะยังครอบงําจิตของขาพเจาอยู เธอ 
 อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายอุยาไดกลาวอยางนี้ อยาได 
 กลาวตูพระผูมีพระภาค เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระผูมีพระภาค 
 ไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกรอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คอื เมื่ออเุบกขา- 
 *เจโตวิมุติ อันภิกษุเจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวา ราคะจักครอบงําจิตของ 
 เธออยู เพราะฉะน้ัน ขอนั้นจงึไมเปนฐานะท่ีจะมีได เพราะอุเบกขาเจโตวิมติุนี้ 
 เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงราคะ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พึงกลาวอยางนี้วา อนิมิตตาเจโตวิมุติ 
 (เจโตวิมุติไมมนีิมิต) ขาพเจาเจริญแลว ... ปรารภดีแลว ก็แตวาวิญญาณของ 
 ขาพเจายังแสหานิมิตอยู เธออันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมี 
 อายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค เพราะการกลาวตูพระผูม-ี 
 *พระภาคไมดี เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกรอาวุโส ขอนั้นมิใช 
 ฐานะ มิใชโอกาส คือ เมื่ออนิมติตาเจโตวิมุติ อันภิกษุเจริญแลว ... ปรารภดีแลว 
 ก็แตวาวิญญาณของเธอจักแสหานิมิตอยู เพราะฉะน้ัน ขอนั้นจึงไมเปนฐานะที ่
 จะมีได เพราะอนิมิตตาเจโตวิมุตินี้ เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงนมิิตทั้งปวง ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พึงกลาวอยางนี้วาอสัมิมานะของ 



 ขาพเจาหมดไปแลว และขาพเจายอมไมตามเห็นวานี้เปนเรา ก็แตวาลูกศรคือ 
 ความสงสัยเคลือบแคลงยังครอบงําจิตของขาพเจาอยู เธออันภิกษุทั้งหลายพึงวา 
 กลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายอุยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค 
 เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดี เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกร 
 อาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เมื่ออสัมิมานะของภิกษุหมดไปแลว 
 และเมื่อภิกษุไมตามเห็นอยูวา นี้เปนเรา ก็แตวา ลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลง 
 จักครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะน้ัน ขอนัน้จึงไมเปนฐานะท่ีจะมไีด เพราะ 
 อรหัตมัคที่ถอนอัสมิมานะไดแลวน้ี เปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงลูกศรคือความสงสัย 
 เคลือบแคลง ดกูรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเปนเคร่ืองสลัดออก ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                          ๔. ภัททกสูตร 
      [๒๘๕] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร- 
 *อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร 
 ไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอ 
 สําเร็จการอยู ยอมไมมีความตายที่เจริญ ตายแลวก็ไมเจริญ ก็ภิกษุยอมสําเร็จ 
 การอยู โดยประการที่เมือ่เธอสําเร็จการอยู ยอมไมมีความตายที่เจริญ ตายแลว 
 ก็ไมเจริญ เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูชอบการงาน (นวกรรม) 
 ยินดีการงาน ขวนขวายความเปนผูชอบการงาน ชอบการคุย ยินดีการคุย 
 ขวนขวายความเปนผูชอบการคุย ชอบความหลับ ยินดีความหลับ ขวนขวาย 
 ความชอบความหลับ ชอบความคลุกคลีหมูคณะ ยินดีความคลุกคลีหมูคณะ 
 ขวนขวายความเปนผูชอบคลุกคลีหมูคณะ ชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ยินด ี
 ความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ขวนขวายความชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ชอบ 
 ธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ยินดีธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ขวนขวายความชอบธรรม 
 ที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่ 
 เมื่อสําเร็จการอยู ยอมไมมีความตายท่ีเจริญ ตายแลวก็ไมเจริญ อยางนี้แล 
 ภิกษุนี้เรียกวา ผูยินดีสกักายะ (เตภูมิกวัฎ) ไมละสักกายะเพ่ือทําที่สุดทุกขโดย 
 ชอบ ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จ 
 การอยู ยอมมคีวามตายที่เจริญ ตายแลวก็เจริญ ก็ภิกษุยอมสําเร็จการอยู 
 โดยประการทีเ่มื่อเธอสําเร็จการอยู ยอมมีความตายที่เจริญ ตายแลวก็เจริญ 
 เปนอยางไร คอื ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมชอบการงาน ไมยินดีการงาน ไม 
 ขวนขวายความชอบการงาน ไมชอบการคุย ไมยินดีการคุย ไมขวนขวายความ 
 ชอบการคุย ไมชอบความหลับ ไมยินดีความหลับ ไมขวนขวายความชอบ 



 ความหลับ ไมชอบความคลุกคลีดวยหมูคณะ ไมยินดีความคลุกคลีหมูคณะ ไม 
 ขวนขวายความชอบความคลกุคลีหมูคณะ ไมชอบความคลกุคลีดวยคฤหัสถ ไม 
 ยินดีความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ไมขวนขวายความชอบคลุกคลีดวยคฤหัสถ ไม 
 ชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ไมยินดีธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ไมขวนขวาย 
 ความชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ดูกรอาวโุสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู 
 โดยประการทีเ่มื่อเธอสําเร็จการอยู ยอมมีความตายที่เจริญ ตายแลวก็เจริญ อยาง 
 นี้แล ภิกษุนี้เรียกวา ผูยินดีนพิพาน ละสักกายะเพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบ ฯ 
      คร้ันทานพระสารีบุตรไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดกลาว 
 คาถาประพันธตอไปอีกวา ฯ 
      ผูใดประกอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ยินดีธรรมที่เปนเหตุ 
      ใหเนิ่นชา เชนดังเนื้อ ผูนัน้ยอมไมไดชมนิพพานท่ีเกษม 
      จากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได สวนผูใดละธรรมที่เปน 
      เหตุใหเนิ่นชา ยินดีในบทคือธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา 
      ผูนั้นยอมไดชมนิพพานท่ีเกษมจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกวา 
      มิได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                         ๕. อนุตัปปยสูตร 
      [๒๘๖] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการทีเ่มื่อเธอสําเร็จการอยู 
 ตายแลวยอมเดือดรอน ก็ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการ 
 อยู ตายแลวยอมเดือดรอนเปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบการงาน 
 ยินดีการงาน ขวนขวายความชอบการงาน ชอบการคุย ... ชอบความหลับ ... ชอบ 
 ความคลุกคลีดวยหมูคณะ ... ชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ... ชอบธรรมที่เปน 
 เหตุใหเนิ่นชา ยินดีธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ขวนขวายความชอบธรรมที่เปนเหตุ 
 ใหเนิ่นชา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอ 
 สําเร็จการอยู ตายแลวยอมเดือดรอนอยางนีแ้ล ภิกษุนี้เรียกวา ผูยินดีสักกายะ 
 ไมละสักกายะเพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบ ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จ 
 การอยู ตายแลวยอมไมเดือดรอน ก็ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการทีเ่มือ่ 
 เธอสําเร็จการอยู ตายแลวยอมไมเดอืดรอน เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัย 
 นี้ ไมชอบการงาน ไมยินดีการงาน ไมขวนขวายความชอบการงาน ไมชอบการ 
 คุย ... ไมชอบความหลับ ... ไมชอบความคลกุคลีดวยหมูคณะ ... ไมชอบความ 
 คลุกคลีดวยคฤหัสถ ไมชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ไมยินดีธรรมที่เปนเหตุให 



 เนิ่นชา ไมขวนขวายความชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ตายแลวยอมไมเดือด 
 รอนอยางนี้แล ภิกษุนี้เรียกวา ผูยินดีนิพพาน ละสักกายะเพ่ือทําที่สุดทุกข 
 โดยชอบ ฯ 
      คร้ันทานพระสารีบุตรไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดกลาว 
 คาถาประพันธตอไปอีกวา ฯ 
      ผูใดประกอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ยินดีธรรมที่เปนเหตุ 
      ใหเนิ่นชา เชนดังเนื้อ ผูนัน้ยอมไมไดชมนิพพานท่ีเกษมจาก 
      โยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได สวนผูใดละธรรมที่เปนเหตุให 
      เนิ่นชา ยินดีในบทคือธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูนั้น 
      ยอมไดชมนิพพานท่ีเกษมจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                          ๖. นกุลสูตร 
      [๒๘๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาเภสกาลามิคทายวัน 
 ใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ สมัยนั้น นกุลบิดาคฤหบดีอาพาธมีทุกข 
 เปนไขหนัก คร้ังนั้น นกุลมารดาคฤหปตานีไดกลาวเตือนนกุลบิดาคฤหบดีวา 
 ดูกรคฤหบดี ทานอยาเปนผูมคีวามหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการ 
 กระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ดูกร 
 คฤหบดี ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เมื่อเราลวงไปแลว นกุลมารดาคฤห- 
 *ปตานี จักไมสามารถเลี้ยงทารกดํารงการอยูครองเรือนไวได แตขอนั้นทานไมพึง 
 เห็นอยางนี้ เพราะดิฉันเปนคนฉลาดปนฝาย ทําขนสัตว เมื่อทานลวงไปแลว 
 ดิฉันยอมสามารถเลี้ยงทารก ดาํรงการอยูครองเรือนไวได เพราะฉะน้ัน ทานอยา 
 เปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปน 
 ทุกข และพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ 
      ดูกรทานคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เมื่อเราลวงไปแลว 
 นกุลมารดาคฤหปตานี จักไดคนอื่นเปนสามี แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้ ทั้ง 
 ทานทั้งดิฉันยอมรูวา ไดอยูรวมกันมาอยางเครงครัดตอระเบียบประเพณีตลอด ๑๖ ป 
 เพราะฉะน้ันทานอยาเปนผูมคีวามหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละ 
 ของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ 
      ดูกรคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เมื่อเราลวงไปแลว 
 นกุลมารดาคฤหปตานี จักไมตองการเห็นพระผูมีพระภาค ไมตองการเห็นพระภิกษุ 
 สงฆ แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้เพราะดิฉันตองการเห็นพระผูมีพระภาคอยางยิ่ง 
 และตองการเห็นพระภิกษุสงฆอยางยิ่ง เพราะฉะน้ัน ทานอยาเปนผูมีความหวงใย 



 กระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูม-ี 
 *พระภาคก็ทรงติเตียน ฯ 
      ดูกรคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เมื่อเราลวงไปแลว 
 นกุลมารดาคฤหปตานี จักไมเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล แตขอนั้นทานไมพึง 
 เห็นอยางนี้ เพราะบรรดาสาวิกาของพระผูมพีระภาคพระองคนั้น ที่ยังเปนคฤหัสถ 
 นุงหมผาขาว กระทําใหบริบูรณในศีล มีประมาณเทาใด ดิฉนัก็เปนคนหน่ึงใน 
 จํานวนสาวิกาเหลานั้น ก็ผูใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง ขอผูนั้นจงเขาไป 
 เฝาทูลพระผูมพีระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองคนัน้ ซ่ึงกําลังประทับอยูที ่
 ปาเภสกาลามิคทายวัน ใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ แลวจงทูลถามเถิด 
 เพราะฉะน้ัน ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละ 
 ของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ 
      ดูกรคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา นกุลมารดาคฤหปตานี 
 จักไมไดความสงบใจ ณ ภายใน แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้วา เพราะพวก 
 สาวิกาของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ที่ยังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว ไดความสงบ 
 ใจ ณ ภายใน มีประมาณเทาใด ดิฉันเปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกานั้น ก็ผูใด 
 พึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง ขอผูนั้นจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธะพระองคนั้น ซ่ึงกําลังประทับอยูที่ปาเภสกาลามิคทายวัน ใกลนคร- 
 *สุงสุมารคีระ แควนภัคคะ แลวจงทูลถามเถิด เพราะฉะน้ัน ทานอยาเปนผูมี 
 ความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข 
 และพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ 
      ดูกรคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา นกุลมารดาคฤหปตานี 
 ยังไมถึงการหยั่งลง ยังไมถึงที่พ่ึง ยังไมถึงความเบาใจ ยังไมขามพนความสงสัย 
 ยังไมปราศจากความเคลือบแคลง ยังไมถึงความแกลวกลา ในธรรมวินัยนี้ ยังไม 
 หมดความเชื่อถือตอผูอื่นในศาสนาของพระศาสดา แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี ้
 เพราะพวกสาวิกาของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ที่ยังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว 
 ไดถึงการหยั่งลง ไดถึงที่พ่ึง ถึงความเบาใจ ขามพนความสงสัย ปราศจากความ 
 เคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ในธรรมวินัยนี้ ไมมีความเชือ่ถือตอผูอื่นใน 
 ศาสนาของพระศาสดา มีประมาณเทาใด ดิฉนัก็เปนคนหน่ึงในจํานวนสาวิกา 
 เหลานั้น ก็ผูใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง ขอผูนั้นจงเขาไปเฝาพระผูม-ี 
 *พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ซ่ึงประทับอยูที่ปาเภสกาลามิคทายวัน 
 ใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ แลวจงทูลถามเถิด เพราะฉะน้ัน ทานอยาเปน 
 ผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข 
 และพระผูมีพระภาคก็ทรงติเตียน ฯ 



      คร้ังนั้นแล เมื่อนกุลบิดาคฤหบดีอันนกุลมารดาคฤหปตานีกลาวเตือนนี ้
 ความเจ็บปวยนั้นไดสงบระงับโดยพลัน และนกุลบิดาคฤหบดีไดหายจากการเจ็บ 
 ปวยนั้น ก็และการเจ็บปวยนั้น อันนกุลบิดาคฤหบดีละไดแลวโดยประการนั้น 
 คร้ังนั้นนกุลบิดาคฤหบดีพอหายจากการเจ็บปวยไมนาน ถือไมเทาเขาไปเฝาพระผู- 
 *มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผู- 
 *มีพระภาคไดตรัสกะนกุลบิดาคฤหบดีวาดูกรคฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดด ี
 แลว ที่นกุลมารดาคฤหปตานีเปนผูอนุเคราะห หวังประโยชน กลาวเตือนพร่ํา 
 สอนทาน ดูกรคฤหบดี พวกสาวิกาของเราทีย่งัเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว กระทําให 
 บริบูรณในศีล มีประมาณเทาใด นกุลมารดาคฤหปตานีก็เปนคนหน่ึงในจํานวน 
 สาวิกาเหลานั้น พวกสาวิกาของเราที่ยังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว ไดความสงบใจ 
 ณ ภายใน มีประมาณเทาใด นกุลมารดาคฤหปตานีก็เปนคนหน่ึงในจํานวน 
 สาวิกาเหลานั้น พวกสาวิกาของเราที่ยังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว ไดถึงการหยั่งลง 
 ถึงที่พ่ึง ถึงความเบาใจ ขามพนความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความ 
 แกลวกลาในธรรมวินัยนี้ ไมมีความเชื่อถือตอผูอื่นในศาสนาของพระศาสดา มี 
 ประมาณเทาใด นกุลมารดาคฤหปตานีก็เปนคนหน่ึงในจํานวนสาวิกาเหลานั้น ดูกร 
 คฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว ที่นกุลมารดาคฤหปตานีเปนผูอนเุคราะห 
 หวังประโยชน กลาวเตือนสั่งสอนทาน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                          ๗. กุสลสูตร 
      [๒๘๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค 
 เสด็จออกจากที่เรนในเวลาเยน็ เสด็จเขาไปยงัศาลาที่บํารุง ประทับน่ังบนอาสนะ 
 ที่เขาปูลาดไวแลว แมทานพระสารีบุตรก็ออกจากที่เรนในเวลาเย็นเขาไปยังศาลา 
 ที่บํารุง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แมทาน 
 พระมหาโมคคัลลานะ แมทานพระมหากัสสปะ แมทานพระมหากัจจายนะ แม 
 ทานพระมหาโกฏฐิกะ แมทานพระมหาจุนทะ แมทานพระมหากัปปนะ แมทาน 
 พระอนุรุทธะ แมทานพระเรวตะ แมทานพระอานนท ก็ออกจากที่เรนในเวลาเย็น 
 เขาไปยังศาลาที่บํารุง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงยับยั้งอยูดวยการประทับน่ังสิ้นราตรีเปนอันมาก แลวทรง 
 ลุกจากอาสนะเสด็จเขาไปยังพระวิหาร แมทานเหลานั้น เมื่อพระผูมีพระภาค 
 เสร็จไปไมนาน ตางก็ลุกจากอาสนะไดไปยังวิหารของตนๆ แตพวกภิกษุใหมบวช 
 ไมนาน มาสูธรรมวินัยนี้ไมนานตางก็นอนหลับกัดฟนอยู ณ ศาลาที่บํารุงนั้นจน 
 พระอาทิตยขึ้น พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นภิกษุเหลานั้น ซ่ึงตางก็นอนหลับกัดฟน 



 อยูจนพระอาทติยขึ้น ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย แลวเสดจ็เขา 
 ไปยังศาลาที่บํารุง ประทับน่ังบนอาสนะท่ีไดปูลาดไวแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรไปไหน พระโมคคัลลานะไปไหน พระมหากัสสปะ 
 ไปไหน พระมาหากัจจานะไปไหน พระมหาโกฏฐิตะไปไหน พระมหาจุนทะ 
 ไปไหน พระมหากัปปนะไปไหน พระอนุรุทธะไปไหน พระเรวตะไปไหน 
 พระอานนทไปไหน พระสาวกชั้นเถระเหลาน้ันไปไหน ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ทานเหลานั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จไปไมนาน ตางก็ 
 ลุกจากอาสนะแลวไดไปยังวิหารของตนๆ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเปนพระเถระหรือหนอ เธอทั้งหลาย 
 เปนภิกษุใหมนอนหลับกัดฟนอยูจนพระอาทติยขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
 จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา พระ 
 ราชาผูกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรงประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย 
 บรรทมหลับสบาย ตามพระประสงคอยู เสวยราชสมบัติอยูตลอดพระชนม ยอม 
 เปนที่รักเปนทีพ่อใจของชาวชนบท ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา หามิไดพระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเรากไ็มไดเห็น ไมไดฟงมาแลววา 
 พระราชาผูกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรงประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย 
 บรรทมหลับสบาย ตามพระประสงค เสวยราชสมบัติอยูตลอดพระชนม ยอมเปน 
 ที่รัก เปนที่พอใจของชาวชนบท ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
 ขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวาทานผูครองรัฐ ทานผู 
 เปนทายาทแหงตระกูล ทานผูเปนเสนาบดี ทานผูปกครองบาน ทานผูปกครอง 
 หมูคณะ ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบาย ตามประสงค 
 ปกครองหมูคณะอยูตลอดชีวติ ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจของหมูคณะ ฯ 
      ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเรากไ็มไดเห็น ไมไดฟงมาแลววา 
 ทานผูปรกครองหมูคณะ ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบาย 
 ตามประสงค ปกครองหมูคณะอยูตลอดชีวติ ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจของ 
 หมูคณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอ 
 ทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา สมณะหรือพราหมณประกอบการนอน 
 สบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบาย ตามประสงค ไมคุมครองทวารในอินทรีย 
 ทั้งหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร ไมเห็นแจงกุศลธรรม 
 ทั้งหลาย ไมประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรม ทั้งเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายแหง 
 วันคืน แลวกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 



 ทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
      ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเรากไ็มไดเห็น ไมไดฟงมาแลววา 
 สมณะหรือพราหมณ ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบาย ตาม 
 ประสงค ไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายไมรูประมาณในโภชนะ ไมประกอบ 
 ความเพียรไมเห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย ไมประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรม 
 ทั้งเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายแหงวันคืน แลวกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ 
 อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไปดวยปญญาอนัยิ่งเอง ในปจจุบัน 
 เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา 
 เราทั้งหลายจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย จักเปนผูรูประมาณในโภชนะ 
 จักเปนผูประกอบความเพียร จักเปนผูเห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย จักประกอบการ 
 เจริญโพธิปกขิยธรรม ทั้งเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายแหงวันคืนอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. มัจฉสูตร 
      [๒๘๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศล 
 พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ พระผูมีพระภาคทรงดําเนินไปตามหนทางไกล ได 
 ทอดพระเนตรเห็นชาวประมงผูกปลาฆาปลาขายอยู ณ ทองถ่ินแหงหน่ึง ไดเสด็จ 
 แวะลงจากทาง แลวประทับน่ังลงบนอาสนะท่ีไดปูลาดไว ณ โคนตนไมแหงหนึ่ง 
 แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นชาวประมงผูกปลา 
 ฆาปลาขายอยูที่แหงโนนหรือ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอ 
 ทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา ชาวประมงผูกปลา ฆาปลาขายอยู ขี่ชาง 
 ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมาก 
 อยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพน้ัน ฯ 
      ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเรากไ็มไดเห็น ไมไดฟงมาวา 
 ชาวประมงผูกปลา ฆาปลาขายอยู ขี่ชาง ขีม่า ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของโภคะ 
 หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพน้ัน 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาเขายอมเพงดูปลาเหลานั้นที่พึงฆา ที่นํามาเพ่ือฆา 
 ดวยใจที่เปนบาป ฉะนั้น เขาจงึไมไดขีช่าง ขีม่า ขี่รถ ขึ้นยาน ไมไดเปนเจาของ 
 โภคะ ไมไดครอบครองโภคสมบัติเปนอันมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา คนฆาโค 



 ฆาโคขายอยู ยอมขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของโภคะ หรือครอบครอง 
 กองโภคสมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพน้ัน ฯ 
      ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเรากไ็มไดเห็น ไมไดฟงมาวา 
 คนฆาโค ฆาโคขายอยู ยอมขีช่าง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของโภคะ หรือ 
 ครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยูเพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพน้ัน ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะวาเขายอมเพงดูโคเหลาน้ันที่พึงฆา ที่นํามาเพ่ือฆา ดวยใจที ่
 เปนบาปฉะนัน้ เขาจึงไมไดขีช่าง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน ไมไดเปนเจาของโภคะ 
 ไมไดครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา คนฆาแพะ 
 ฯลฯ คนฆาสุกร พรานนก พรานเน้ือ ฆาเนือ้ขายอยู ยอมขีช่าง ขี่มา ขี่รถ ขึ้น 
 ยานเปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรม 
 นั้น เพราะอาชีพน้ัน ฯ 
      ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเรากไ็มไดเห็นไมไดฟงมาวา 
 พรานเน้ือ ฆาเนื้อขายอยู ยอมขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของโภคะ หรือ 
 ครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพน้ัน ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะวาเขายอมเพงดูเนื้อเหลานั้นที่พึงฆา ที่นํามาเพ่ือฆา ดวยใจที ่
 เปนบาป ฉะนั้น เขาจึงไมไดขีช่าง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน ไมไดเปนเจาของโภคะ ไมได 
 ครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยูก็เขายอมเพงดูสตัวดิรัจฉานเหลานั้นที่พึง 
 ฆา ที่นํามาเพ่ือฆา ดวยใจทีเ่ปนบาป ฉะนั้น เขาจึงไมไดขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน 
 ไมไดเปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู จะกลาว 
 อะไร ถึงบุคคลผูเพงดูมนุษยทีพึ่งฆา ที่นํามาเพ่ือฆา ดวยใจทีเ่ปนบาปเลา เพราะ 
 ผลขอน้ัน ยอมเปนไปเพ่ือสิ่งทีไ่มเปนประโยชนเกื้อกูล เพ่ือทกุขตลอดกาลนาน 
 แกเขา เมื่อตายไปแลวยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                       ๙. มรณัสสติสูตรที่ ๑ 
      [๒๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทสรางดวยอิฐ 
 ใกลบานนาทิกคาม ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรณัสสติอันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมผีลมาก 
 มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนทีสุ่ด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
 ยอมเจริญมรณัสสติหรือ เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้ ภิกษุรูปหนึ่งได 



 กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณัสสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนี้วา โอหนอเราพึงเปน 
 อยูไดตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึง 
 กระทํากิจใหมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนี้แล ฯ 
      ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็ 
 เจริญมรณัสสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนี้วา โอหนอเราพึงเปนอยู 
 ไดตลอดวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากิจ 
 ใหมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนี้แล ฯ 
      ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็ 
 เจริญมรณัสสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนี้วา โอหนอเราพึงเปนอยู 
 ชั่วขณะทีฉ่ันบิณฑบาตมื้อหน่ึง เราพึงมนสิกาคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เรา 
 พึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยาง 
 นี้แล ฯ 
      ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญ 
 มรณัสสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนี้วา โอหนอเราพึงเปนอยู 
 ชั่วขณะทีเ่คี้ยวคําขาวสี่คํากลืนกิน เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค 
 เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติ 
 อยางนี้แล ฯ 
      ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็ 
 เจริญมรณัสสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนี้วา โอหนอเราพึงเปน 
 อยูชั่วขณะที่เคีย้วขาวคําหนึ่งกลืนกิน เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค 
 เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติ 
 อยางนี้แล ฯ 
      ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็ 



 เจริญมรณัสสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณัสสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยู 
 ไดชั่วขณะที่หายใจเขาแลวหายใจออก หรือหายใจออกแลวหายใจเขา เราพึง 
 มนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณัสสติอยางนี้แล ฯ 
      เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูได 
 ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึง 
 กระทํากิจใหมากหนอ ก็ภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึง 
 เปนอยูไดตลอดวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึง 
 กระทํากิจใหมากหนอ ก็ภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วาโอหนอ เราพึงเปน 
 อยูไดชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตม้ือหน่ึง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค 
 เราพึงกระทํากิจใหมากหนอและภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วา โอหนอ 
 เราพึงเปนอยูไดชั่วขณะที่เคีย้วคําขาวสี่คํากลนืกิน เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของ 
 พระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานี้เรา 
 กลาววา เปนผูประมาท เจริญมรณัสสติเพ่ือความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลายชา สวน 
 ภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูไดชั่วขณะที่เคีย้ว 
 ขาวคําหน่ึงกลืนกิน เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมพีระภาค เราพึงกระทํากิจ 
 ใหมากหนอ และภิกษุใดยอมเจริญมรณัสสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยู 
 ไดชั่วขณะที่หายใจเขาแลวหายใจออก หรือหายใจออกแลวหายใจเขา เราพึง 
 มนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เหลานี้ เรากลาววาเปนผูไมประมาท ยอมเจริญมรณัสสติ เพ่ือความสิ้น 
 ไปแหงอาสวะท้ังหลายแรงกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอ 
 ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย จักเปนผูไมประมาท จักเจริญมรณัสสติ 
 เพ่ือความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลายอยางแรงกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้หลาย 
 พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                       ๑๐. มรณัสสติสูตรที่ ๒ 
      [๒๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทสราง 
 ดวยอิฐ ใกลบานนาทิกคาม ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลาย 
 วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรณัสสติอันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมผีล 
 มาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ก็มรณสัสติอันภิกษุ 
 เจริญแลวอยางไร ทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มอีานสิงสมาก หยั่ง 



 ลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เมื่อกลาง 
 วันผานไป กลางคืนยางเขามา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เหตุแหงความตายของ 
 เรามีมากหนอ คือ งูพึงกัดเรา แมลงปองพึงตอยเรา หรือตะขาบพึงกัดเรา เรา 
 พึงตายเพราะเหตุนั้น อันตรายน้ันพึงมีแกเรา เราพึงพลาดลมลง อาหารที่เรา 
 ฉันแลวไมพึงยอย ดีของเราพึงกําเริบ เสมหะของเราพึงกําเริบ หรือลมที่มีพิษ 
 เพียงดังศัสตราของเราพึงกําเริบ เราพึงตายเพราะเหตุนั้น อันตรายน้ันพึงมีแกเรา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เรา 
 ยังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางคืน มีอยูหรือหนอ 
 ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมทราบอยางนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เรายังไมไดละ 
 อันจะพึงเปนอนัตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางคืน ยังมีอยู ภิกษุนั้นพึงทําฉันทะ 
 ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ 
 ใหมีประมาณยิง่ เพ่ือละธรรมอันเปนบาปอกศุลเหลานั้น เปรียบเหมือนบุคคลผู 
 มีผาโพกศีรษะถูกไฟไหม หรือมีศีรษะถูกไฟไหม พึงทําฉันทะ ความพยายาม 
 ความอุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณ 
 ยิ่ง เพ่ือดับผาโพกศีรษะหรือศีรษะน้ัน ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุ 
 พิจารณาอยูยอมทราบอยางนีว้า ธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เรายังละไมได อนัจะพึง 
 เปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางคืนไมมี ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและ 
 ปราโมทย ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายท้ังกลางวันกลางคืนอยูเถิด ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกลางคืนผานไป กลางวนัยางเขามา ยอม 
 พิจารณาเห็นดังนี้วา เหตุแหงความตายของเรามีมากหนอ คือ งูพึงกัดเรา แมลง 
 ปองพึงตอยเรา หรือตะขาบพึงกัดเรา เราพึงตายเพราะเหตุนั้น อันตรายน้ันพึงมี 
 แกเรา เราพึงพลาดลมลง อาหารที่เราฉันแลวไมพึงยอย ดีของเราพึงกําเริบ 
 เสมหะของเราพึงกําเริบ หรือลมที่มีพิษเพียงศาตราของเราพึงกําเริบ เราพึงตาย 
 เพราะเหตุนั้น อันตรายน้ันพึงมีแกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณา 
 เห็นดังนี้วา ธรรมอันเปนบาป อกุศลที่เรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแก 
 เราผูกระทํากาละในกลางวัน มีอยูหรือหนอ ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมทราบอยาง 
 นี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เรายังละไมได อันจะพึงเปนอนัตรายแกเราผูกระทํา 
 กาละในกลางวนั ยังมีอยู ภิกษุนั้นพึงทําฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ 
 ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพ่ือละ 
 ธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลานัน้ เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาโพกศีรษะถูกไฟไหม 
 หรือมีศีรษะถูกไฟไหม พึงทําฉันทะ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความเพียร 
 ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพ่ือดบัผาโพกศีรษะหรือ 
 ศีรษะน้ัน ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยูยอมทราบอยางนีว้า 



 ธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เรายงัละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละ 
 ในกลางวันไมมี ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย ตามศึกษาในกุศลธรรม 
 ทั้งหลายท้ังกลางวันกลางคืนอยูเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มรณัสสติอันภิกษุ 
 เจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมผีลมาก มีอานสิงสมาก หยั่งลง 
 สูอมตะ มีอมตะเปนที่สดุ ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                      จบสาราณิยาทิวรรคที่ ๒ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. สาราณิยสูตรที่ ๑ ๒. สาราณิยสูตรที่ ๒ ๓. เมตตสูตร 
 ๔. ภัททกสูตร ๕. อนุตัปปยสูตร ๖. นกุลสูตร ๗. กุสลสูตร 
 ๘. มัจฉสูตร ๙. มรณัสสติสูตรที่ ๑ ๑๐. มรณัสสติสูตรที่ ๒ ฯ 
                       --------------- 
                        อนุตตริยวรรคที่ ๓ 
                          ๑. สามกสูตร 
      [๒๙๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ วิหาร ชื่อ 
 โปกขรณีย ใกลหมูบานสามคาม แควนสักกะ คร้ังนั้น เทวดาตนหน่ึง เมื่อ 
 ปฐมยามผานไป มีวรรณะงามยิ่งนัก ยังโปกขรณียวิหารทั้งสิ้นใหสวางไสว แลว 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง 
 หน่ึง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๓ 
 ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุ ธรรม ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแก 
 ภิกษุ เทวดาตนนั้นไดกลาวคาํนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย คร้ังนั้น เทวดา 
 ตนนั้นทราบวา พระศาสดาของเราทรงพอพระทัย จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 ทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้น ฯ 
      คร้ังนั้น เมื่อราตรีนั้นลวงไป พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวดาตนหน่ึง เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มีวรรณะ 
 งามยิ่งนัก ยังโปกขรณียวิหารทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงที่อยู 
 อภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกลาวกะเราวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุ ธรรม 
 ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ 
 ความเปนผูชอบหลับ ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๓ ประการนี้แล ยอม 



 เปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุ คร้ันเทวดาตนน้ันไดกลาวคํานี้แลว อภิวาทเรา 
 ทําประทักษิณแลวไดหายไป ณ ที่นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิใชลาภของเธอ 
 ทั้งหลาย เธอทัง้หลายไดดวยยาก ที่เธอทั้งหลายเส่ือมจากกุศลธรรม แมเทวดา 
 ก็รู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเปนที่ต้ังแหงความเสื่อม ๓ ประการแม 
 เหลาอื่น เธอทัง้หลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ 
 พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอัน 
 เปนที่ต้ังแหงความเสื่อม ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบคลุกคลีดวย 
 หมูคณะ ๑ ความเปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมมีิตรชั่ว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ธรรม ๓ ประการนี้แล เปนที่ต้ังแหงความเสื่อม ชนเหลาใดเหลาหน่ึงในอดีตกาล 
 เสื่อมจากกุศลธรรม ชนเหลานั้นทั้งปวง ก็เสือ่มแลวจากกุศลธรรม เพราะธรรม 
 ๖ ประการนี้แล ชนเหลาใดเหลาหน่ึงในอนาคตกาล จักเสื่อมจากกุศลธรรม 
 ชนเหลานั้นทั้งปวง ก็จักเสื่อมจากกุศลธรรม เพราะธรรม ๖ ประการนี้แล และ 
 ชนเหลาใดเหลาหน่ึงในปจจุบันกาล ยอมเส่ือมจากกุศลธรรม ชนเหลานั้นทั้งปวง 
 ก็ยอมเสือ่มจากกุศลธรรมเพราะธรรม ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                        ๒. อปริหานิยสูตร 
      [๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๖ ประการนี้ 
 ทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นกราบทูลรับ 
 พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิย- 
 *ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คอื ความเปนผูไมชอบการงาน ๑ ความเปนผูไม 
 ชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบหลับ ๑ ความเปนผูไมชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ 
 ความเปนผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๖ 
 ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชนเหลาใดเหลาหน่ึงในอดีตกาล ไมเสื่อม 
 แลวจากกุศลธรรม ชนเหลานั้นทั้งปวง ก็ไมเสื่อมแลวจากกศุลธรรม เพราะ 
 ธรรม ๖ ประการนี้แล ชนเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักไมเสื่อมจากกศุล- 
 *ธรรม ชนเหลานั้นทั้งปวง ก็จักไมเสื่อมจากกศุลธรรมเพราะธรรม ๖ ประการนี้แล 
 ชนเหลาใดเหลาหน่ึงในปจจุบัน ยอมไมเสื่อมจากกุศลธรรม ชนเหลานั้นทั้งปวง 
 ก็ยอมไมเสื่อมจากกุศลธรรมเพราะธรรม ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                           ๓. ภยสูตร 
      [๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา ภัย นี้ เปนชื่อของกาม 
 คําวา ทุกข นี้ เปนชื่อของกาม คําวา โรค นี้เปนชื่อของกาม คาํวา ฝ นี้ 
 เปนชื่อของกาม คําวา เคร่ืองขัดของ นี้ เปนชื่อของกาม คําวา เปอกตม นี้ 



 เปนชื่อของกาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุไร คําวา ภัย นี้ จึงเปนชื่อของกาม 
 เพราะสัตวโลกผูยินดดีวยความกําหนัดในกาม ถูกความกําหนัดเพราะความชอบพอ 
 เกี่ยวพันไว จึงไมพนจากภัยแมที่มีในปจจุบัน ไมพนจากภัยแมในสัมปรายภพ 
 ฉะนั้น คําวาภัยนี้ จึงเปนชื่อของกาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุไร คําวา 
 ทุกข ... โรค ... ฝ ... เคร่ืองขัดของ ... เปอกตมน้ี จึงเปนชื่อของกาม เพราะ 
 สัตวโลกผูยินดดีวยความกําหนัดในกามนี้ ถูกความกําหนัดเพราะความชอบพอ 
 เกี่ยวพันไว จึงไมพนจากเปอกตมแมในปจจุบัน ไมพนจากเปอกตมแมใน 
 สัมปรายภพ ฉะนั้น คําวา เปอกตม นี้ จึงเปนชื่อของกาม ฯ 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว 
 จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
      เราเรียก ภัย ทุกข โรค และสิ่งทั้ง ๒ คือ เคร่ืองขัดของ 
      เปอกตม วาเปนกาม เปนทีข่องของปุถุชน เพราะเห็นภัย 
      ในการยึดถือ ซ่ึงเปนแดนเกิดของชาติและมรณะ ชนทั้งหลาย 
      จึงหลุดพนเพราะไมถือมั่น ดําเนินไปในนพิพาน อันเปนที่ 
      สิ้นชาติและมรณะ ชนเหลาน้ัน ถึงแดนเกษม มีสุข ดับ 
      สนิทในปจจุบัน ผานพนเวรและภัย ลวงทกุขทั้งปวง ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                         ๔. หิมวันตสูตร 
      [๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ พึงทํา 
 ลายขุนเขาหิมวันตได จะปวยกลาวไปไยถึงอวิชชาอันลามก ธรรม ๖ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ 
 เปนผูฉลาดในการต้ังอยูแหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ เปนผู 
 ฉลาดในความพรอมมูลแหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในอารมณแหงสมาธิ ๑ เปนผู 
 ฉลาดในอภินหิารแหงสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ 
 ประการนี้แล พึงทําลายขุนเขาหิมวันตได จะปวยการกลาวไปไยถึงอวิชชาอนั 
 ลามกเลา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                       ๕. อนุสสติฏฐานสูตร 
      [๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสสติ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลกึถึงพระตถาคตวา 
 แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... เปนผูเบิกบานแลว เปน 
 ผูจําแนกธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลกึถึงพระตถาคต 
 สมัยนั้น จิตของพระอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุม 



 รุม ไมถูกโมหะกลุมรุม ยอมเปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจิตออกไป พนไป 
 หลุดไปจากความอยาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาความอยากนี ้เปนชื่อของ 
 เบญจกามคุณ สัตวบางพวกในโลกน้ี ทําพุทธานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอม 
 บริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงพระธรรมวา พระธรรมอัน 
 พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิต 
 ไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตวบางพวกในโลกน้ี ทําธรรมานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ 
 ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวกของ 
 พระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่น 
 ยิ่งกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวก ยอมระลกึถึงพระสงฆ สมัยนัน้ 
 จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตวบางพวกในโลกน้ี ทาํ 
 สังฆานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงศีลของตน อันไมขาด ฯลฯ 
 เปนไปเพ่ือสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีล 
 สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตวบางพวกใน 
 โลกนี้ ทําสีลานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงจาคะของตนวา เปนลาภของ 
 เราหนอ เราไดดีแลวหนอ ฯลฯ ควรแกการขอ ยินดีในการจาํแนกทาน ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงจาคะ สมัยนั้น จิตของอริยสาวก 
 นั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตวบางพวกในโลกน้ี ทําจาคานุสสติแมนี้ 
 ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงเทวดาวา เทวดาเหลาจาตุมหาราช 
 มีอยู เทวดาเหลาดาวดึงสมีอยู เทวดาเหลายามามีอยู เทวดาเหลาดุสิตมีอยู 
 เทวดาเหลานิมมานรดีมีอยู เทวดาเหลาปรนิมมิตวสวัดดีมีอยู เทวดาเหลาพรหม 
 มีอยู เทวดาที่สงูกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้น ประกอบดวยศรัทธาเชนใด จติุ 
 จากโลกน้ีแลว อุบัติในเทวดาชัน้นั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเรามีอยู เทวดา 
 เหลานั้น ประกอบดวยศีลเชนใด ดวยสุตะเชนใด ดวยจาคะเชนใด ดวย 
 ปญญาเชนใด จุติจากโลกน้ีแลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ปญญาเชนนั้นแมของเรา 
 ก็มีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลกึถึงศรัทธา ศีล สุตะ 
 จาคะ และปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนั้น จิตของอริยสาวก 
 นั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม เปน 



 จิตดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจติออกไป พนไป หลุดไปจากความอยาก ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย คําวา ความอยาก นี้ เปนชื่อของเบญจกามคุณ สัตวบางพวกใน 
 โลกนี้ ทําเทวตานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย อนุสสติ ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                         ๖. กัจจานสูตร 
      [๒๙๗] ณ ที่นั้นแล ทานพระมหากัจจานะ เรียกภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจานะแลว ทานพระ 
 มหากัจจานะไดกลาวดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย นาอศัจรรย ไมเคยมีมา 
 แลว คือ ขอที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาตรัสรูถึงโอกาสไดในที่คับแคบ เพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย 
 เพ่ือกาวลวงโสกปริเทวะ เพ่ือดับทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทํา 
 ใหแจงซ่ึงนิพพาน การถึงโอกาสนี้ คือ อนุสสติ ๖ ประการ ๖ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงพระ 
 ตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบาน 
 แลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึก 
 ถึงพระตถาคต สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูก 
 โทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม เปนจิตดําเนินไปตรงทีเดยีว เปนจิตออกไป 
 พนไป หลุดไปจากความอยาก ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย คําวาความอยากนี้ เปน 
 ชื่อของเบจญกามคุณ อริยสาวกน้ันแล ยอมมีใจเสมอดวยอากาศ ไพบูลย เปน 
 มหรคต หาประมาณมิได ไมมเีวร ไมมีความเบียดเบียน โดยประการทั้งปวงอยู 
 สัตวบางพวกในโลกน้ี ทําพุทธานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความ 
 บริสุทธิ์เปนธรรมดา ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงพระธรรมวา พระธรรมอัน 
 พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ดูกรทานผูมีอาย ุ
 ทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรม สมัยนั้น จิตของอริยสาวก 
 นั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตวบางพวกในโลกน้ี ทําธรรมานุสสติแมนี้ 
 ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวกของ 
 พระผูมีพระภาค ปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ สมัยนั้น จิตของ 
 อริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ... สัตวบางพวกในโลกน้ี ทํา 
 สังฆานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา ดวย 



 ประการฉะนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงศีลของตน อันไมขาด ฯลฯ 
 เปนไปเพ่ือสมาธิ ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีล 
 สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ฯลฯ สัตวบางพวกใน 
 โลกนี้ ทําสีลานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา 
 ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงจาคะของตนวา เปนลาภของเรา 
 หนอ เราไดดีแลวหนอ ฯลฯ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย 
 สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงจาคะ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไม 
 ถูกราคะกลุมรุม ฯลฯ สัตวบางพวกในโลกน้ี ทําจาคานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ 
 ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลกึถึงเทวดาวา เทวดาเหลา 
 จาตุมหาราชมีอยู ฯลฯ เทวดาที่สูงกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานัน้ประกอบดวย 
 ศรัทธาเชนใด จุติจากโลกน้ีแลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ศรัทธาเชนนั้นแม 
 ของเราก็มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีลเชนใด ฯลฯ สตุะ จาคะ ดวย 
 ปญญาเชนใด จุติจากโลกน้ีแลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ปญญาเชนนั้น แม 
 ของเราก็มีอยู ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีล 
 สุตะ จาคะ และปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนั้น จิตของ 
 อริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม 
 เปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจิตออกไป พนไป หลุดไปจากความอยาก 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย คําวาความอยากนี้ เปนชื่อของเบญจกามคุณ อริยสาวก 
 ผูนั้นแล ยอมมใีจเสมอดวยอากาศ ไพบูลย เปนมหรคต ไมมีประมาณ 
 ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน โดยประการทั้งปวงอยู สัตวบางพวกในโลกน้ี 
 ทําเทวตานุสสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา ดวย 
 ประการฉะนี้ ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว คือ ขอที่ 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 ไดตรัสรูการถึงโอกาสได ในทีค่ับแคบ เพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย 
 เพ่ือกาวลวงโสกปริเทวะ เพ่ือดับทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทํา 
 ใหแจงซ่ึงนิพพาน การถึงโอกาสนี้ คือ อนุสสติ ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                         ๗. สมยสูตรที่ ๑ 
      [๒๙๘] คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 



 ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถาม พระผูมี- 
 *พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญ 
 ภาวนาทางใจ มีเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ สมัยที่ควร 
 เพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ มี ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุ สมัยใด ภิกษุในธรรมวินัยน้ี มีใจถูกกามราคะกลุมรุม ถูกกามราคะ 
 ครอบงําอยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัด 
 ออกแหงกามราคะที่เกดิขึ้นแลว สมัยนั้นภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนา 
 ทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกกามราคะกลุมรุม ถูก 
 กามราคะครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัด 
 ออกแหงกามราคะที่เกดิขึ้นแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายจุงแสดงธรรมเพ่ือละกาม 
 ราคะแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพ่ือละกามราคะแกเธอ 
 ดูกรภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๑ ที่ควรเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมีใจถูกพยาบาทกลุมรุม ถูกพยาบาท 
 ครอบงําอยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ือง 
 สลัดออกแหงพยาบาทท่ีเกิดขึ้นแลว สมัยนัน้ ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญ 
 ภาวนาทางใจแลวกลาวอยางนีว้า ดูกรทานผูมอีายุ ผมมีใจถูกพยาบาทกลุมรุม 
 ถูกพยาบาทครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเครื่อง 
 สลัดออกแหงพยาบาทท่ีเกิดขึ้นแลว ดีแลว ขอทานผูมอีายจุงแสดงธรรมเพื่อละ 
 พยาบาทแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพื่อละพยาบาทแกเธอ 
 ดูกรภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๒ ที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมีใจถูกถีนมิทธะกลุมรุม ถูกถีนมิทธะ 
 ครอบงําอยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัด 
 ออกแหงถีนมิทธะทีเ่กิดขึ้นแลว สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญ 
 ภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกถีนมิทธะกลุมรุม 
 ถูกถีนมิทธะครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเครื่อง 
 สลัดออกแหงถีนมิทธะทีเ่กิดขึน้แลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพ่ือละ 
 ถีนมิทธะแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจยอมแสดงธรรมเพ่ือละถีนมิทธะแกเธอ 
 ดูกรภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๓ ที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมีใจถูกอุทธจัจกุกกุจจะกลุมรุม 
 อุทธัจจกุกกุจจะครอบงําอยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบาย 
 เปนเคร่ืองสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกดิขึ้นแลว สมัยนัน้ ภิกษุนั้นพึง 
 เขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ผมมีใจ 
 ถูกอุทธัจจกุกกจุจะกลุมรุม ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําอยู และไมทราบชัดตาม 



 ความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกจุจะที่เกิดขึ้นแลว 
 ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพ่ือละอทุธัจจกุกกุจจะแกผม ภิกษุผูเจริญ 
 ภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพ่ือละอทุธัจจกุกกุจจะแกเธอ ดูกรภิกษุ นี้เปน 
 สมัยที่ ๔ ที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมีใจถูกวิจิกิจฉากลุมรุม ถูกวิจิกิจฉา 
 ครอบงําอยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัด 
 ออกแหงวิจิกิจฉาที่เกดิขึ้นแลว สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนา 
 ทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกวิจิกิจฉากลุมรุม ถูก 
 วิจิกิจฉาครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัด 
 ออกแหงวิจิกิจฉาที่เกดิขึ้นแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายจุงแสดงธรรมเพ่ือละ 
 วิจิกิจฉาแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพื่อละวิจิกิจฉาแกเธอ 
 ดูกรภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๕ ที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุไมรู ไมเห็น ซ่ึงนิมิตเปนที่สิ้นอาสวะ 
 โดยลําดับ ในเมื่อตนอาศัยกระทําไวในใจน้ัน สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหา 
 ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ ผมไมรู ไมเห็น 
 ซ่ึงนิมิตเปนที่สิ้นอาสวะโดยลาํดับ ในเมื่อผมอาศัยกระทําไวในใจน้ัน ดีแลว 
 ขอทานผูมีอายจุงแสดงธรรมเพื่อความสิ้นอาสวะแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ 
 ยอมแสดงธรรมเพื่อความสิ้นอาสวะแกเธอ ดกูรภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๖ ที่ควร 
 เพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                         ๘. สมยสูตรที่ ๒ 
      [๒๙๙] สมัยหนึ่ง ภิกษุชั้นเถระหลายรูป อยูที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน 
 ใกลเมืองพาราณสี คร้ังนั้นแล เมื่อภิกษุชั้นเถระเหลานั้นกลับจากบิณฑบาต 
 ภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่โรงฉัน ไดเกดิการสนทนากันขึน้ในระหวางดังนี้ 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยไหนหนอแล ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญ 
 ภาวนาทางใจ ฯ 
      เมื่อกลาวกนัอยางนั้นแลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงไดกลาวกะภิกษุชั้นเถระ 
 ทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจกลับ 
 จากบิณฑบาต ภายหลังภัต ลางเทาแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไว 
 เฉพาะหนา สมัยนั้น ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
      เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภิกษุรูปน้ันวา 
 ดูกรทานผูมีอายุ สมัยนั้น ไมใชสมัยที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ 
 สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ กลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต ลางเทาแลว 



 นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น แมความ 
 เหน็ดเหนื่อยเพราะการเท่ียวไปเพ่ือบิณฑบาต แมความเหน็ดเหนื่อยเพราะฉันอาหาร 
 ของภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจน้ัน ก็ยังไมสงบระงับ ฉะนั้น สมัยนั้น ไมใชสมัย 
 ที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ 
 ออกจากที่เรนในเวลาเย็น นั่งทีเ่งาวิหารดานหลัง คูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติ 
 ไวเฉพาะหนา สมัยนั้น เปนสมัยที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
      เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนัน้แลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภิกษุรูปน้ันวา 
 ดูกรทานผูมีอายุ สมัยนั้น ไมใชสมัยที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ 
 สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ออกจากทีเ่รนในเวลาเย็น นั่งที่เงาวิหาร 
 ดานหลัง คูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น สมาธินิมิตใด 
 ที่ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจน้ันไดทําไวในใจในกลางวัน สมาธินิมิตนั้นก็ยังฟุงซาน 
 อยู ฉะนั้น สมยันั้น ไมใชสมยัที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ 
 สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจลุกขึ้นในเวลาเชามดืแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกาย 
 ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น เปนสมยัที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญ 
 ภาวนาทางใจ ฯ 
      เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนัน้แลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภิกษุรูปน้ันวา 
 ดูกรทานผูมีอายุ สมัยนั้น ไมใชสมัยที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ 
 สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจลุกขึ้นในเวลาเชามดืแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกาย 
 ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น กายของภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจน้ัน 
 ก็ยังต้ังอยูในโอชา (มีโอชารสแหงอาหารแผซานไปทั่วตัว) ความสบายยอมมแีก 
 ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจน้ัน เพ่ือทําไวในใจซ่ึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
 ฉะนั้น สมัยนัน้ เปนสมัยที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯ 
      เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหากัจจานะไดกลาวกะภิกษุชั้น 
 เถระทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ขอนั้นผมไดสดับรับมาเฉพาะ 
 พระพักตรของพระผูมีพระภาควา ดูกรภิกษุ สมัยที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญ 
 ภาวนาทางใจ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ สมัยใด ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ มีใจถูกกามราคะกลุมรุม ถูกกามราคะครอบงําอยู และเธอยอมไม 
 ทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงกามราคะที่เกดิขึ้นแลว 
 สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา 
 ดูกรทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกกามราคะกลุมรุม ถูกกามราคะครอบงําอยู และไม 
 ทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงกามราคะที่เกดิขึ้นแลว 
 ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพ่ือละกามราคะแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนา 
 ทางใจ ยอมแสดงธรรมเพ่ือละกามราคะแกเธอ ดูกรภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๑ 



 ที่ควรเพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ฯลฯ ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย 
 ขอนั้นผมไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดูกรภิกษุ สมัยที่ควร 
 เพ่ือเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ มี ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                          ๙. อุทายีสูตร 
      [๓๐๐] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอุทายีมาถามวา 
 ดูกรอุทายี อนสุสติมีเทาไรหนอแล เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลว 
 ทานพระอุทายไีดนิ่งอยู พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระอุทายีแมคร้ังที่ ๒ วา 
 ดูกรอุทายี อนสุสติมีเทาไรหนอแล เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลว 
 ทานพระอุทายไีดนิ่งอยู พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระอุทายีแมคร้ังที่ ๓ วา 
 ดูกรอุทายี อนสุสติมีเทาไรหนอแล แมคร้ังที่ ๓ ทานพระอุทายีก็ไดนิ่งอยู 
 ลําดับน้ัน ทานพระอานนทจึงกลาวกะทานพระอุทายีวา ดูกรทานอุทายี พระ- 
 *ศาสดาตรัสถามทาน ทานพระอุทายีไดกลาววา ดูกรทานอานนท ผมไดยนิ 
 พระดํารัสของพระผูมีพระภาคอยู แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคตอไปวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ 
 ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอมระลกึถึงชาติกอนไดเปน 
 อันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ นี้เปนอนุสสติ ฯ 
      ลําดับน้ันแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท 
 เราไดรูแลววา อุทายีภิกษุนี้เปนโมฆบุรุษ ไมเปนผูประกอบอธิจิตอยู แลวตรัส 
 ถามทานพระอานนทตอไปวา ดูกรอานนท อนุสสติมีเทาไรหนอแล ทานพระ- 
 *อานนทไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ อนุสสติมี ๕ ประการ ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุตติยฌานที่ 
 พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขามีสติอยูเปนสุข 
 ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนุสสติซ่ึงภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี ้
 ยอมเปนไปเพ่ืออยูเปนสขุในปจจุบัน ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมทําอาโลกสัญญาไวในใจ ยอมต้ังสัญญาวา 
 เปนกลางวันอยู เธอกระทําอาโลกสัญญาวากลางวันไวในใจ ฉันใด กลางคืน 
 ก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจปลอดโปรง อันนิวรณไม 
 พัวพัน ยอมเจริญจิตที่มีความสวางดวยประการฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ 
 นี้เปนอนุสสติซ่ึงภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือได 
 ญาณทัสสนะ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้ เบ้ืองบนต้ังแตพ้ืนเทา 



 ขึ้นไป เบ้ืองตํ่าต้ังแตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมเต็มดวยสิง่ไมสะอาดมีประการ 
 ตางๆ วา ในกายน้ี มีผม ขน เลบ็ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก 
 เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ ผังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย 
 อาหารใหม อาหารเกา ดี เสมหะ หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา 
 มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปน 
 อนุสสติซ่ึงภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือละกามราคะ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงเห็นสรีระเหมือนถูกทิ้งไวในปาชาตายแลว 
 วันหนึ่ง สองวัน หรือสามวัน พองขึ้น มีสีเขียวพราว มีหนองไหลออก 
 เธอยอมนอมซ่ึงกายนี้เขาไปเปรียบอยางนี้วา กายแมนี้แลยอมมีอยางนั้นเปน 
 ธรรมดา ยอมเปนอยางนั้น ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไปได อนึ่ง พึงเห็น 
 สรีระเหมือนถูกทิ้งไวในปาชา ฝูงกา นกตะกรุม แรง สุนัข สุนัขจิ้งจอก 
 หรือสัตวปาณชาติตางๆ กําลังกัดกิน เธอยอมนอมกายน้ีเขาไปเปรียบอยางนีว้า 
 กายแมนี้แล ยอมมีอยางนั้นเปนธรรมดา ยอมเปนอยางนั้น ไมลวงพนความ 
 เปนอยางนั้นไปได อนึ่ง พึงเห็นสรีระเหมือนถูกทิ้งไวในปาชา มีโครงกระดูก 
 มีเนื้อและเลือด มีเอ็นเปนเคร่ืองผูก มีโครงกระดูก ไมมเีนื้อ และเลอืด 
 มีเอ็นเปนเคร่ืองผูก มีโครงกระดูก ปราศจากเนื้อและเลือด มเีอ็นเปนเคร่ืองผกู 
 เปนทอนกระดกู ปราศจากเคร่ืองผูก เร่ียรายไปตามทิศตางๆ คือ กระดูกมือ 
 ทางหน่ึง กระดูกเทาทางหนึ่ง กระดูกแขงทางหนึ่ง กระดูกขาทางหนึ่ง กระดูก 
 เอวทางหนึ่ง กระดูกสันหลังทางหนึ่ง กระโหลกศีรษะทางหนึ่ง เธอยอมนอม 
 กายน้ีแลเขาไปเปรียบอยางนี้วา กายแมนี้แล ยอมมีอยางนั้นเปนธรรมดา ยอม 
 เปนอยางนั้น ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไปได อนึ่ง พึงเห็นสรีระเหมือนถูก 
 เขาทิ้งไวในปาชา เปนกระดูกมีสีขาวเหมือนสีสังข เปนทอนกระดูก เร่ียราด 
 เปนกองเกินหนึ่งป เปนทอนกระดูกผุ เปนจรุณ เธอยอมนอมกายน้ีเขาไป 
 เปรียบอยางนีว้า กายแมนี้แล ยอมมีอยางนั้นเปนธรรมดา ยอมเปนอยางนั้น 
 ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไปได ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนุสสติซ่ึงภิกษุ 
 เจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือถอนอัสมิมานะ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสขุ เพราะละ 
 สุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหบริสุทธิ์อยู 
 ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนุสสติซ่ึงภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี ้
 ยอมเปนไปเพ่ือแทงตลอดซ่ึงธาตุหลายประการ ขาแตพระองคผูเจริญ อนสุสติ 
 ๕ ประการนี้แล ฯ 
      พ. ดีละ ดีละ อานนท ถาเชนนั้น เธอจงจําอนุสสติขอที่ ๖ แมนี้ 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี มีสติกาวไป มีสติถอยกลับ มีสติยืนอยู มีสติ 



 นั่งอยู มีสตินอน มีสติประกอบการงาน ดูกรอานนท นี้เปนอนุสสติซ่ึงภิกษุ 
 เจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                        ๑๐. อนุตตริยสูตร 
      [๓๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุตตริยะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน 
 คือ ทัสสนานุตตริยะ ๑ สวนานุตตริยะ ๑ ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตตริยะ ๑ 
 ปาริจริยานุตตริยะ ๑ อนุสสตานุตตริยะ ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทัสสนานุตตริยะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล 
 บางคนในโลกน้ี ยอมไปเพ่ือดชูางแกวบาง มาแกวบาง แกวมณีบาง ของใหญ 
 ของเล็ก หรือสมณะหรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ทัสสนะน้ันมีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาทัสสนะน้ีนั้นแลเปนกิจเลว เปน 
 ของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมประเสริฐ ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปน 
 ไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรูยิ่ง 
 เพ่ือตรัสรู เพ่ือนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรัก 
 ต้ังมั่น มีศรัทธาไมหว่ันไหว มีความเลื่อมใสยิง่ ยอมไปเห็นพระตถาคต หรือ 
 สาวกพระตถาคต การเห็นนี้ยอดเยีย่มกวาการเห็นทั้งหลาย ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 บริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย เพ่ือกาวลวงความโศกและความรํ่าไร เพ่ือความดับสูญ 
 แหงทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทําใหแจงซ่ึงนิพพาน ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ขอทีบุ่คคลผูมีศรัทธาต้ังมั่น มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธาไมหว่ันไหว มี 
 ความเลื่อมใสยิง่ ไปเห็นพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตน้ี เราเรียกวา 
 ทัสสนานุตตริยะ ทัสสนานุตตริยะเปนดังนี้ ฯ 
      ก็สวนานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ยอมไปเพ่ือฟงเสียงกลองบาง เสียงพิณบาง เสียงเพลงขับบาง หรือเสียงสูงๆ 
 ตํ่าๆ ยอมไปเพ่ือฟงธรรมของสมณะ หรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย การฟงนี้มีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาการฟงนี้นั้นเปนกิจ 
 เลว ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธาไม 
 หว่ันไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมไปฟงธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระ 
 ตถาคต การฟงนี้ยอดเยี่ยมกวาการฟงทั้งหลาย ยอมเปนไปเพ่ือความบริสุทธิ์แหง 
 สัตวทั้งหลาย ... เพ่ือทําใหแจงซ่ึงนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมศีรัทธา 
 ต้ังมั่น มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธาไมหว่ันไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ไปเพ่ือฟงธรรม 
 ของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตน้ี เราเรียกวา สวนานุตตริยะ ทัสสนา 
 นุตตริยะ สวนานุตตริยะ เปนดังนี้ ฯ 
      ก็ลาภานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 



 ยอมไดลาภคือบุตรบาง ภรรยาบาง ทรัพยบาง หรือลาภมากบาง นอยบาง หรือ 
 ไดศรัทธาในสมณะหรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภนี้ 
 มีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาลาภนี้นั้นเปนของเลว ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สวนผูใดมีศรัทธาต้ังมั่น มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธาไมหว่ันไหว มีความเลือ่มใสยิ่ง 
 ยอมไดศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การไดนี้ยอดเยีย่มกวาการได 
 ทั้งหลาย ยอมเปนไปพรอมเพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย ... เพ่ือทําใหแจงซ่ึง 
 นิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมศีรัทธาต้ังมั่น มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธา 
 ไมหว่ันไหว มีความเลื่อมใสยิง่ ยอมไดศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของ 
 พระตถาคตน้ี เราเรียกวา ลาภานุตตริยะ ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตริยะ 
 ลาภานุตตริยะ เปนดังนี้ ฯ 
      ก็สิกขานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ยอมศึกษาศิลปะเกีย่วกับชางบาง มาบาง รถบาง ธนูบาง ดาบบาง หรือศึกษา 
 ศิลปชั้นสูงชั้นตํ่า ยอมศึกษาตอสมณะ หรือพราหมณผูเห็นผดิ ผูปฏิบัติผิด 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย การศึกษาน้ีมีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาการศึกษาน้ัน 
 เปนการศึกษาที่เลว ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักต้ัง 
 มั่น มีศรัทธาไมหว่ันไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมศึกษาอธิศีลบาง อธิจิต 
 บาง อธิปญญาบาง ในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว การศึกษาน้ียอด 
 เยี่ยมกวาการศึกษาทั้งหลาย ยอมเปนไปพรอมเพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้ง 
 หลาย ... เพ่ือทําใหแจงซ่ึงนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอทีบุ่คคลผูมีศรัทธา 
 ต้ังหมั่น มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธาไมหว่ันไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมศึกษา 
 อธิศีลบาง อธิจิตบาง อธิปญญาบาง ในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลวน้ี 
 เราเรียกวา สิกขานุตตริยะ ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภานุตตริยะ 
 สิกขานุตตริอะ เปนดังนี้ ฯ 
      ก็ปาริจริยานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก 
 นี้ ยอมบํารุงกษัตริยบาง พราหมณบาง คฤหบดีบาง บํารุงคนชั้นสูงชั้นตํ่า 
 บํารุงสมณะหรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกรภิกษุทัง้หลาย การบํารุง 
 นี้นั้นมีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาการบํารุงนี้นั้นเปนการบํารุงที่เลว ... ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมีศรัทธาต้ังมั่น มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธาไมหว่ันไหว 
 มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมบํารุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การบํารุงนี้ 
 ยอดเยี่ยมกวาการบํารุงทั้งหลาย ยอมเปนไปเพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย ... 
 เพ่ือทําใหแจงซ่ึงนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมศีรัทธาต้ังมั่น มีความรัก 
 ต้ังมั่น มีศรัทธาไมหว่ันไหว มีความเลื่อมใสยิง่ ยอมบํารุงพระตถาคตหรือสาวก 
 ของพระตถาคตนี้ เราเรียกวา ปาริจริยานุตตริยะ ทัสสนานุตตริยะ สวนา 



 นุตตริยะ ลาภานุตตริยะ สิกขานุตตริยะ ปาริจริยานุตตริยะ เปนดังนี้ ฯ 
      ก็อนุสสตานุตตริยะเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลก 
 นี้ ยอมระลึกถึงการไดบุตรบาง ภริยาบาง ทรัพยบาง หรือการไดมากนอย ระลึก 
 ถึงสมณะหรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย การระลึกนี้มีอยู 
 เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาการระลึกนี้นั้นเปนกิจเลว ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวน 
 ผูใดมีศรัทธาต้ังมั่น มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธาไมหว่ันไหว มีความเลื่อมใสยิง่ 
 ยอมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การระลึกถึงนี้ยอดเยี่ยมกวา 
 การระลึกถึงทั้งหลาย ยอมเปนไปพรอมเพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย เพ่ือ 
 กาวลวงความโศกและความรํ่าไร เพ่ือความดับสูญแหงทุกขและโทมนสั เพ่ือ 
 บรรลุญายธรรม เพ่ือทําใหแจงซ่ึงนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมี 
 ศรัทธาต้ังมั่น มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธาไมหว่ันไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอม 
 ระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตน้ี เราเรียกวา อนุสสตานุตตริยะ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุตตริยะ ๖ ประการนี้แล ฯ 
            ภิกษุเหลาใดไดทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภา 
            นุตตริยะ ยินดีในสิกขานุตตริยะ เขาไปต้ังการบํารุง 
            เจริญอนุสสติที่ประกอบดวยวิเวก เปนแดนเกษม ใหถึง 
            อมตธรรม ผูบันเทิงในความไมประมาท มีปญญารักษา 
            ตน สํารวมในศีล ภิกษุเหลานั้นแล ยอมรูชัดซ่ึงที่เปน 
            ที่ดับทุกข โดยกาลอันควร ฯ 
                       จบอนุตตริยวรรคที่ ๓ 
                       ---------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. สามกสูตร ๒. อปริหานิยสูตร ๓. ภยสูตร ๔. หิมวันต 
 สูตร ๕. อนุสสติฏฐานสูตร ๖. กัจจานสูตร ๗. สมยสูตรที่ ๑ 
 ๘. สมยสูตรที่ ๒ ๙. อุทายีสูตร ๑๐. อนุตตริยสูตร ฯ 
                      ----------------- 
                       เสขปริหานิยวรรคที่ ๔ 
                          ๑. เสกขสูตร 
      [๓๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ 
 ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมู 
 คณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรู 
 ประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนไป 



 เพ่ือความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไป 
 เพ่ือความไมเสือ่มแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไม 
 ชอบการงาน ๑ ความเปนผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบความหลับ ๑ 
 ความเปนผูไมชอบการคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูคุมครองทวารอินทรีย 
 ทั้งหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ 
 ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                       ๒. อปริหานิยสูตรที่ ๑ 
      [๓๐๓] คร้ังนั้น เทวดาตนหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีงาม 
 ยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ 
 ประทับ ถวายบังคมแลว ยืนอยู ณ ที่อันควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบ 
 ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ความไมเสื่อมแกภิกษุ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระ 
 ศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ 
 ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในความไมประมาท ๑ ความเปน 
 ผูเคารพในปฏิสันถาร ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ เทวดานั้นไดกลาวดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย 
 ลําดับน้ัน เทวดาตนนั้นทราบวา พระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแลว จึงถวาย 
 บังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลว หายไป ณ ที่นั้น ฯ 
      คร้ันพอลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาคจึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวดาตนหน่ึง เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีงามยิง่ 
 ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงที่อยู อภิวาทแลว ยืนอยู 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ 
 ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ 
 ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผู 
 เคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในความไม 
 ประมาท ๑ ความเปนผูเคารพในปฏิสันถาร ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ 
 ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาตน 
 นั้นไดกลาวดังนี้แลว อภิวาทเรา ทําประทักษิณแลว ไดหายไป ณ ที่นั้น ฯ 
            ภิกษุผูเคารพในพระศาสดา เคารพในพระธรรม เคารพอยาง 
            แรงกลาในพระสงฆ เคารพในความไมประมาท เคารพใน 
            ปฏิสันถาร ยอมเปนผูไมควรเพ่ือเสื่อม ยอมมี ณ ที่ใกล 
            นิพพานทีเดยีว ฯ 



                           จบสูตรที่ ๒ 
                       ๓. อปริหานิยสูตรที่ ๒ 
      [๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวดาตนหน่ึง เมื่อปฐมยามลวง 
 ไปแลว มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังวหิารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึง 
 ที่อยู อภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกลาวกะเราวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ 
 ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผู 
 เคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพใน 
 สิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในหิริ ๑ ความเปนผูเคารพในโอตตัปปะ ๑ ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดานัน้ คร้ันไดกลาวดังนี้แลว อภิวาทเราทําประทักษิณแลว 
 หายไป ณ ที่นั้นแล ฯ 
            ภิกษุผูเคารพในพระศาสดา เคารพในพระธรรม เคารพ 
            อยางแรงกลาในพระสงฆ ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ 
            มีความยําเกรง มีความเคารพ ยอมเปนผูไมควรเพ่ือเสื่อม 
            ยอมมีในที่ใกลนิพพานทีเดยีว ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                        ๔. โมคคัลลานสูตร 
      [๓๐๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระมหา 
 โมคคัลลานะหลีกออกเรนอยูในที่ลับ เกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา เทวดา 
 เหลาไหนหนอ ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปน 
 ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ก็สมัยนั้น ภิกษุชื่อวาติสสะทํากาละ 
 ไมนาน ไดเขาถึงพรหมโลกชัน้หนึ่ง ณ พรหมโลกแมชั้นนัน้ เทวดา ทั้งหลาย 
 ยอมรูจักพรหมผูนั้นอยางนี้วา ติสสพรหม เปนผูมีฤทธิม์าก มีอานุภาพมาก คร้ังนั้น 
 ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดหายจากพระวิหารเชตวันไปปรากฏในพรหมโลก 
 เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนทีคู่ หรือพึงคูแขนที่เหยียด ฉะน้ัน 
 ติสสพรหมไดเห็นทานพระโมคคัลลานะมาแตไกล คร้ันแลว ไดกลาวกะทานวา 
 ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข นิมนตมาเถิด ทานมาดีแลว ทานไดทาํ 
 ปริยายในการมา ณ ที่นี้นานนักแล นิมนตนั่งเถิดขอรับ นี้อาสนะปูลาดไวแลว ทาน 
 พระมหาโมคคัลลานะไดนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว แมติสสพรหมอภิวาททานพระ 
 มหาโมคคัลลานะแลว ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ทานพระมหา 
 โมคคัลลานะไดถามวา ดูกรทานติสสพรหม เทวดาชั้นไหนหนอ ยอมมีญาณ 



 อยางนี้วาเราเปนโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปน 
 เบ้ืองหนา ติสสพรหมไดตอบวา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดา 
 ชั้นจาตุมหาราชแล ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่า 
 เปนธรรมดา เปนผูเทีย่งที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ฯ 
      ม. ดูกรติสสพรหม เทวดาชั้นจาตุมหาราชทั้งปวงทีเดยีวหรือหนอ ยอม 
 มีญาณอยางนีว้า เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง 
 ที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ฯ 
      ติ. ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นจาตุมหาราชมิใชทั้งปวง 
 ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผู 
 เที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้น 
 จาตุมหาราชเหลาใด ไมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา 
 ไมประกอบดวยความเลือ่มใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ไมประกอบดวยความ 
 เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ ไมประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาพอใจ 
 เทวดาชั้นจาตุมหาราชเหลานั้น ยอมไมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มี 
 ความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเทีย่งที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา สวนเทวดาชั้น 
 จาตุมหาราชเหลาใด ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... 
 ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาพอใจ เทวดาชั้น 
 จาตุมหาราชเหลานั้น ยอมมญีาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตก 
 ตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเทีย่งที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ฯ 
      ม. ดูกรทานติสสพรหม เทวดาชั้นจาตุมหาราชเทานั้นหรือหนอ ยอม 
 มีญาณอยางนีว้า เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง 
 ที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา หรือวาแมเทวดาชัน้ดาวดึงส ฯลฯ แมเทวดาชัน้ยามา 
 ฯลฯ แมเทวดาชั้นดุสิต ฯลฯ แมเทวดาชั้นนิมมานรดี ฯลฯ แมเทวดาชั้น 
 ปรนิมมิตวสวัสดี ก็มีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปน 
 ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรู เปนเบ้ืองหนา ฯ 
      ติ. ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข แมเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี 
 ก็ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผู 
 เที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ฯ 
      ม. ดูกรทานติสสพรหม เทวดาชั้นปรนิมมติวสวัสดีทั้งปวงทีเดียวหรือ 
 หนอ ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
 เปนผูเทีย่งที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ฯ 
      ติ. ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี 
 มิใชทั้งปวง ยอมมีญาณอยางนีว้า เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปน 



 ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข 
 เทวดาชั้นปรนมิมิตวสวัสดีเหลาใด ไมประกอบดวยความเลือ่มใส อันไมหวัน่ 
 ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ไมประกอบดวยศีลที่พระ 
 อริยเจาพอใจ เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีเหลานั้น ยอมไมมญีาณอยางนี้วา เราเปน 
 พระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเทีย่งที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา 
 สวนเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีเหลาใด ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหว 
 ในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา 
 พอใจ เทวดาชัน้ปรนิมมิตวสวัสดีเหลานั้น ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระ 
 โสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ฯ 
      ลําดับน้ันแล ทานพระมหาโมคคัลลานะชืน่ชม อนุโมทนาภาษิตของ 
 ติสสพรหมแลวหายจากพรหมโลก ไปปรากฏ ณ พระวิหารเชตวัน เปรียบเหมือน 
 บุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียด ฉะน้ัน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                        ๕. วิชชาภาคิยสูตร 
      [๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปใน 
 สวนแหงวิชชา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกข- 
 *สัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนไปในสวนแหงวิชชา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                         ๖. วิวาทมูลสูตร 
      [๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มูลเหตุแหงการวิวาท ๖ ประการนี้ 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมักโกรธ ผูกโกรธไว 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดยอมเปนผูมกัโกรธ ผูกโกรธไว ภิกษุนั้นยอมเปนผู 
 ไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงแมในพระศาสดา ... แมในพระธรรม ... แมใน 
 พระสงฆ เปนผูไมทําใหบริบูรณแมในสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมเคารพ 
 ไมยําเกรงในพระศาสดา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ไมกระทําใหบริบูรณใน 
 สิกขา ยอมกอการวิวาทใหเกิดขึ้นในสงฆ ซ่ึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล 
 แกชนหมูมาก เพ่ือสิ่งไมเปนสขุแกชนหมูมาก เพ่ือความฉิบหาย เพ่ือสิ่งที่ไม 
 เปนประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพ่ือทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ถาเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นซ่ึงมูลเหตุแหงการวิวาทเห็นปานนั้น 
 ในภายในหรือภายนอกไซร เธอทั้งหลายพึงพยายามเพ่ือละมูลเหตุแหงการวิวาท 
 ที่เปนบาปน้ันเสีย ถาเธอทั้งหลายไมพึงพิจารณาเห็นซ่ึงมูลเหตุแหงการวิวาท 
 เห็นปานนั้น ในภายในหรือภายนอกไซร เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพ่ือไมใหมูลเหตุ 



 แหงการวิวาทเห็นปานนั้นครอบงําตอไป การละมูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปน้ัน 
 (และ) มูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปน้ัน ไมครอบงําตอไป ยอมมีไดดวยประการ 
 ฉะนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูลบหลู ตีเสมอ ฯลฯ เปนผูริษยา มีความ 
 ตระหนี่ เปนผูโออวด มีมารยา เปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด 
 เปนผูมีความถือมั่นทิฐิของตน มีความถือร้ัน สละความเห็นของตนไดยาก ภิกษุใด 
 เปนผูถือมั่นทฐิิของตน ถือร้ัน สละความเห็นของตนไดยาก ภิกษุนั้น เปนผู 
 ไมมีความเคารพ ไมยําเกรงแมในพระศาสดา ... แมในพระธรรม ... แมในพระสงฆ 
 ไมกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมเคารพ ไมยําเกรง 
 ในพระศาสดา ฯลฯ ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมกอการวิวาทใหเกิดขึน้ใน 
 สงฆ ซ่ึงเปนไปเพ่ือสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพ่ือสิ่งที่ไมเปน 
 สุขแกชนหมูมาก เพ่ือความฉบิหาย เพ่ือสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกชนหมู 
 มาก เพ่ือทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเธอทั้งหลายพึง 
 พิจารณาเห็นมูลเหตุแหงการวิวาทเห็นปานนั้น ในภายในหรือภายนอกไซร เธอ 
 ทั้งหลายพึงพยายามเพ่ือละเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปน้ันเสีย ถาเธอทั้งหลายไม 
 พึงพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงการวิวาทเห็นปานนั้น ในภายในหรือภายนอกไซร เธอ 
 ทั้งหลายพึงปฏิบัติเพ่ือไมใหมูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปน้ันครอบงําตอไป การ 
 ละมูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปนั้น (และ) มูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปน้ัน 
 ไมครอบงําตอไป ยอมมีไดดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มูลเหตุแหง 
 การวิวาท ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                          ๗. ทานสูตร 
      [๓๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อุบาสิกา 
 ชื่อนันทมารดา ชาวเมืองเวฬกุณัฑกะ ถวายทักษิณาทานอันประกอบดวยองค ๖ 
 ประการ ในภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประมุข พระผูม ี
 พระภาคไดทรงเห็นอุบาสิกาชื่อนันทมารดา ชาวเมืองเวฬกุัณฑกะถวายทักษิณาทาน 
 อันประกอบดวยองค ๖ ประการ ในภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคลัลานะ 
 เปนประมุข ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย แลวตรัสกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาชื่อนันทมารดาชาวเมอืงเวฬุกัณฑกะน้ัน 
 ถวายทักษิณาทานอันประกอบดวยองค ๖ ประการ ในภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและ 
 พระโมคคัลลานะเปนประมขุ ก็ทักษิณาทานอนัประกอบดวยองค ๖ ประการเปน 
 อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย องค ๓ ของทายก องค ๓ ของปฏิคาหก องค ๓ 



 ของทายกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทายกกอนใหทาน เปนผูดีใจ ๑ กําลัง 
 ใหทานอยูยอมยังจิตใหเลื่อมใส ๑ คร้ันใหทานแลวยอมปลืม้ใจ ๑ นี้องค ๓ ของ 
 ทายก องค ๓ ของปฏิคาหกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิคาหกในศาสนานี้ 
 เปนผูปราศจากราคะ หรือปฏิบัติเพ่ือกําจักราคะ ๑ เปนผูปราศจากโทสะ หรือ 
 ปฏิบัติเพ่ือกําจัดโทสะ ๑ เปนผูปราศจากโมหะ หรือปฏิบัติเพ่ือกําจัดโมหะ ๑ 
 นี้องค ๓ ของปฏิคาหก องค ๓ ของทายก องค ๓ ของปฏิคาหก ยอมมีดวย 
 ประการดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทักษิณาทานที่ประกอบดวยองค ๖ ประการ 
 ยอมมีดวยประการอยางนี้แล การถือประมาณบุญแหงทักษิณาทานที่ประกอบดวย 
 องค ๖ ประการอยางนี้วา หวงบุญหวงกุศลมีประมาณเทานีน้ําสุขมาใหมีอารมณเลิศ 
 มีสุขเปนผล เปนไปเพ่ือสวรรค ยอมเปนไปเพ่ือสิ่งนาปรารถนา นาใคร นา 
 พอใจ เพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือสุข ดังนี้ ไมใชทําไดงาย โดยที่แท 
 บุญแหงทักษิณาทานนั้น ยอมถึงการนับวา เปนหวงบุญหวงกุศลที่จะนับไมได 
 ประมาณไมได เปนกองบุญใหญทีเดียว เปรียบเหมือนการถือเอาประมาณ 
 แหงน้ําในมหาสมุทรวา เทานีอ้าฬหกะ เทานีร้อยอาฬหกะ เทานี้พันอาฬหกะ 
 หรือเทานี้แสนอาฬหกะ ไมใชทําไดงาย โดยท่ีแท น้ําในมหาสมุทรยอมถึงการ 
 นับวา เปนหวงน้ําที่จะนับไมได ประมาณไมได เปนหวงนํ้าใหญทีเดียวฉะนัน้ ฯ 
            ทายกกอนแตจะใหทานเปนผูดีใจ กําลังใหทานอยูยอมยังจิต 
            ใหเลื่อมใส คร้ันใหทานแลวยอมปลืม้ใจ นี้เปนยัญสมบัติ 
            ปฏิคาหกผูสํารวมประพฤติพรหมจรรยทั้งหลาย คือ ทานผู 
            ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไมมอีาสวะ 
            ยอมเปนเขตถึงพรอมแหงยัญ ทายกตอนรับปฏิคาหกดวย 
            ตนเอง ถวายทานดวยมือตนเอง ยัญน้ันยอมมผีลมากเพราะตน 
            (ทายกผูใหทาน) และเพราะผูอื่น (ปฏิคาหก) ทายกผูมี 
            ปญญา มีศรัทธา เปนบัณฑิต มีใจพนจากความตระหนี่ 
            คร้ันบําเพ็ญทานอยางนี้แลว ยอมเขาถึงโลกที่เปนสขุไมมี 
            ความเบียดเบียน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                         ๘. อัตตการีสูตร 
      [๓๐๙] คร้ังนั้นแล พราหมณคนหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ 
 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
 ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ขาพระองคมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา การทําเพ่ือตน 
 ไมมี การทําเพ่ือผูอื่นไมมี พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เราอยาไดเห็น 



 หรือไดฟงคําของบุคคลผูกลาววา เรามีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ ก็บุคคลเมื่อ 
 กาวไปเองได ถอยกลับเองได ไฉนเลาจกักลาวอยางนี้วา การทาํเพ่ือตนไมม ี
 การทําเพ่ือผูอืน่ไมมี ดูกรพราหมณ ทานจะสาํคัญความขอนัน้เปนไฉน อารัพภธาตุ 
 (ความเพียรเปนเหตุปรารภ) มีอยูหรือ ฯ 
      อ. อยางนั้น ทานพระโคดม ฯ 
      พ. เมื่ออารัพภธาตุมีอยู สัตวทั้งหลายผูมคีวามปรารภยอมปรากฏหรือ ฯ 
      อ. อยางนั้น ทานพระโคดม ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ การที่เมื่ออารัพภธาตุมีอยู สัตวทั้งหลายผูมีความปรารภ 
 ยอมปรากฏ นี้แหละเปนการทาํเพ่ือตน นี้แหละเปนการทําเพ่ือผูอื่น ของสัตวทั้งหลาย 
 ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน นิกกมธาตุ (ความเพียรเปน 
 เคร่ืองกาวออก) มีอยูหรือ ฯลฯ ปรักกมธาตุ (ความเพียรเปนเคร่ืองกาวไปขาง 
 หนา) มีอยูหรือ ถามธาตุ (ความเพียรเปนกําลัง) มีอยูหรือ ธิติธาติ (ความ 
 เพียรเปนเคร่ืองทรงไว) มีอยูหรือ อุปกกมธาตุ (ความพยายาม) มีอยูหรือ ฯ 
      อ. อยางนั้น ทานพระโคดม ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เมื่ออุปกกมธาตุมีอยู สตัวทั้งหลายผูมคีวามพยายาม 
 ยอมปรากฏหรือ ฯ 
      อ. อยางนั้น ทานพระโคดม ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ การที่เมื่ออุปกกมธาตุมีอยู สัตวทั้งหลายผูมีความ 
 พยายามยอมปรากฏ นี้แหละเปนการกระทําเพ่ือตน นี้แหละเปนการทําเพ่ือผูอื่น 
 ของสัตวทั้งหลาย ดูกรพราหมณ เราอยาไดเห็นหรือไดฟงคําของบุคคลผูกลาววา 
 เรามีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี ้ก็บุคคลเมื่อกาวไปเองได ถอยกลับเองได ไฉนเลา 
 จักกลาวอยางนี้วา การทําเพ่ือตนไมมี การทําเพ่ือผูอื่นไมมี ฯ 
      อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ทานพระโคดมทรงประกาศ 
 ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอก 
 ทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูปได 
 ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญ กับทั้ง 
 พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจํา 
 ขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชวีิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                          ๙. นิทานสูตร 
      [๓๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเพ่ือเกิดกรรม (อกุศลกรรม) ๓ ประการนี้ 
 ๓ ประการเปนไฉน คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



 อโลภะยอมไมเกิดขึ้นเพราะโลภะ โดยที่แท โลภะยอมเกิดขึ้นเพราะโลภะ อโทสะ 
 ยอมไมเกิดขึ้นเพราะโทสะ โดยท่ีแท โทสะยอมเกิดขึน้เพราะโทสะ อโมหะ 
 ยอมไมเกิดขึ้นเพราะโมหะ โดยท่ีแท โมหะยอมเกิดขึน้เพราะโมหะ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เทวดา มนุษย หรือแมสุคติอยางใดอยางหนึ่ง ยอมไมปรากฏเพราะ 
 กรรมที่เกิดแตโลภะ แตโทสะ แตโมหะ โดยทีแ่ท นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน 
 ปตติวิสัย หรือ แมทุคติอยางใดอยางหนึ่ง ยอมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแตโลภะ 
 แตโทสะ แตโมหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเพ่ือเกิดกรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเพ่ือเกิดกรรม (กุศลกรรม) ๓ ประการนี้ 
 ๓ ประการเปนไฉน คือ อโลภะ ๑ อโทสะ ๑ อโมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 โลภะยอมไมเกดิขึ้นเพราะอโลภะ โดยที่แท อโลภะยอมเกิดขึน้เพราะอโลภะ 
 โทสะยอมไมเกิดเพราะอโทสะ โดยที่แท อโทสะยอมเกิดขึ้นเพราะอโทสะ โมหะ 
 ยอมไมเกิดขึ้นเพราะอโมหะ โดยท่ีแท อโมหะยอมเกิดขึ้นเพราะอโมหะ ดกูรภิกษุ 
 ทั้งหลาย นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย หรือแมทุคติอยางใดอยางหนึ่ง 
 ยอมไมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแตอโลภะ แตอโทสะ แตอโมหะ โดยที่แท 
 เทวดา มนุษย หรือแมสุคติอยางใดอยางหนึ่ง ยอมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแต 
 อโลภะ แตอโทสะ แตอโมหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเพ่ือเกิดกรรม ๓ 
 ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                         ๑๐. กิมมิลสูตร 
      [๓๑๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ - 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เวฬุวัน ใกลพระนครกิมมิลา 
 คร้ังนั้น ทานพระกิมมิละไดเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว 
 นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไร 
 หนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนาน ในเมื่อ 
 พระตถาคตปรินิพพานแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกิมมิละ เมือ่ตถาคต 
 ปรินิพพานแลว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผู 
 ไมเคารพ ไมยาํเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ใน 
 ความไมประมาท ในปฏิสันถาร ดูกรกิมมิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ือง 
 ใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว 
      กิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไร เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหพระสัทธรรม 
 ดํารงอยูไดนาน ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
      พ. ดูกรกิมมิละ พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ใน 



 สิกขา ในความไมประมาท ในการปฏิสันถาร ดูกรกิมมิละ นี้แลเปนเหตุเปน 
 ปจจัยเคร่ืองใหพระสัทธรรมดํารงอยูไดนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        ๑๑. ทารุกขันธสูตร 
      [๓๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนคร 
 ราชคฤห คร้ังนั้น เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวรลง 
 จากภูเขาคิชฌกูฏ พรอมดวยภิกษุหลายรูป เห็นกองไมกองใหญ ณ ที่แหงหน่ึง 
 แลว ถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย ทานทั้งหลายยอมเห็นกองไม 
 กองใหญโนนหรือไม ภิกษุเหลานั้นตอบวา อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ 
      สา. ดูกรทานผูมีอายทุั้งหลาย ภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึงความชํานาญทางใจ 
 เมื่อจํานง พึงนอมใจถึงกองไมกองโนนใหเปนดินได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
 ที่กองไมโนนมปีฐวีธาตุ ซ่ึงภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึงความชํานาญทางใจ พึงอาศัยนอมใจ 
 ถึงใหเปนดินได ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึงความชํานาญทางใจ 
 เมื่อจํานง พึงนอมใจถึงกองไมโนนใหเปนน้ําได ฯลฯ ใหเปนไฟได ฯลฯ ให 
 เปนลมได ฯลฯ ใหเปนของงามได ฯลฯ ใหเปนของไมงามได ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร เพราะท่ีกองไมโนนมอีสุภธาตุ ซ่ึงภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึงความชํานาญทางใจ 
 พึงอาศัยนอมใจถึงใหเปนของไมงามได ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๑ 
                         ๑๒. นาคิตสูตร 
      [๓๑๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศล พรอมดวยภิกษุ 
 สงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชื่ออิจฉานังคละ ไดยนิวา 
 ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคประทับ ณ ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ ใกลอิจฉานงัคลคาม 
 พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร 
 เสด็จออกบวชจากศากยสกุล เสด็จถึงบานอิจฉานังคละ ประทับอยู ณ ไพรสณฑ 
 ชื่ออิจฉานังคละ ใกลอิจฉานังคลคาม ก็เกยีรติศัพทอันงามของทานพระโคดม 
 พระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา เพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 เปนพระอรหันต ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทํา 
 โลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งของ 
 พระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยให 
 รูตาม ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด 
 ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง 



 ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนัน้ ยอมเปนการดี ดังนี้ คร้ังนั้น 
 พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ เมื่อลวงราตรีนั้นไปแลว ถือ 
 ขาทนียโภชนียาหารเปนอันมาก ไปยังไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ แลวไดยืนอยูที ่
 ซุมประตูภายนอก สงเสียงอือ้อึง ฯ 
      ก็สมัยนั้น ทานพระนาคิตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค คร้ังนั้น พระผู 
 มีพระภาคไดตรัสถามทานพระนาคิตะวา ดูกรนาคิตะ พวกใครน่ันสงเสียงอือ้อึง 
 เหมือนชาวประมงแยงปลากนั ฯ 
      ทานพระนาคิตะไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลานั้น คือ 
 พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ ถือขาทนียโภชนียาหารเปนอันมาก 
 มาจะถวายพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆ ยนือยูที่ซุมประตูภายนอก พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรนาคิตะ ขอเรา (ตถาคต) อยาติดยศ และยศอยาไดติดเรา 
 ดูกรนาคิตะ ผูใดเปนผูไมไดตามความปรารถนา ไมไดโดยไมยาก ไมไดโดยไม 
 ลําบาก ซ่ึงสุขอันเกิดแตเนกขมัมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ 
 สุขอันเกิดแตความตรัสรู ซ่ึงเราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดย 
 ไมลําบาก ผูนัน้พึงยินดีสุขที่เกิดแตของไมสะอาด สุขทีเ่กิดเพราะการหลับ สุขที ่
 เกิดเพราะลาภ สักการะและการสรรเสริญ ฯ 
      นา. ขาแตพระองคผูเจริญ บัดน้ี ขอพระผูมีพระภาคจงรับ ขอพระสุคต 
 จงรับ เวลานี้เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคควรรับ เวลานี้เปนเวลาที่พระสุคต (พระผู 
 มีพระภาค) ควรรับ บัดน้ี พราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท จกั 
 พากันหลั่งไหลไปทางที่พระผูมีพระภาคเสด็จไป เปรียบเหมือนเมื่อฝนเมด็ใหญ 
 ตกลงนํ้ายอมไหลไปตามท่ีลุม ฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะพระผูม ี
 พระภาคทรงมีศีลและปญญาณะ ฯ 
      พ. ดูกรนาคิตะ เราอยาไดติดยศ และยศอยาติดเรา ดูกรนาคิตะ ผูใดเปน 
 ผูไมไดตามความปรารถนา ไมไดโดยไมยาก ไมไดโดยไมลําบาก ซ่ึงสุขอันเกิด 
 แตเนกขัมมะ สุขอันเกดิแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตความ 
 ตรัสรู ซ่ึงเราไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ผูนั้นพึง 
 ยินดีสุขอันเกิดแตของไมสะอาด สุขที่เกดิเพราะการหลับ สุขที่เกิดเพราะลาภ 
 สักการะและการสรรเสริญ ดูกรนาคิตะ เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูอยูใกลบาน 
 ผูนั่งเขาสมาธอิยูใกลบาน เรายอมมีความคดิอยางนี้วา บัดน้ี ไฉนคนวัดจักยัง 
 ทานผูมีอายุรูปนี้ใหสืบตอสมาธินั้นได หรือสามเณรจักยังทานผูมีอายุนัน้ได หรือ 
 สามเณรจักยังทานผูมีอายุนั้นใหเลื่อนจากสมาธิ ฉะนั้น เราจงึไมพอใจดวยการ 
 อยูใกลบานของภิกษุนั้น อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถืออยูปาเปนวตัร 
 นั่งโงกงวงอยูในปา เรายอมมคีวามคิดอยางนี้วา บัดน้ี ทานผูมีอายุรูปน้ี จัก 



 บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเพราะการนอนนี้ แลวกระทําอรัญญสัญญาไวในใจเปน 
 เอกัคคตา ฉะนัน้ เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุรูปน้ัน อนึ่ง เราเห็น 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถืออยูปาเปนวัตร ไมมีจิตเปนสมาธินัง่อยูในปา เรามคีวาม 
 คิดอยางนี้วา บัดน้ี ทานผูมีอายุรูปน้ี จักต้ังจิตที่ไมเปนสมาธิใหเปนสมาธิ หรือ 
 จักตามรักษาจิตที่เปนสมาธิไว ฉะนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น 
 อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถืออยูปาเปนวัตร มีจิตเปนสมาธินั่งอยูในปา 
 เรามีความคิดอยางนี้วา บัดน้ี ทานผูมีอายุรูปน้ี จักเปลื้องจิตที่ยังไมหลุดพนให 
 หลุดพนหรือจักตามรักษาจิตที่หลุดพนแลวไว ฉะนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูปาของ 
 ภิกษุนั้น อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใกลบาน ไดจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธอพอใจลาภ สักการะและการสรรเสริญ 
 นั้นยอมละทิ้งการหลีกออกเรน ยอมละทิ้งเสนาสนะสงัดอันต้ังอยูในราวปา มารวม 
 กันอยูยังบาน นิคม และราชธานี ฉะนั้น เราจงึไมพอใจดวยการอยูใกลบานของ 
 ภิกษุนั้น อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถืออยูปาเปนวัตร ไดจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะและคิลานปจจัย เภสัชบริขาร เธอละลาภ สักการะและการสรรเสริญ 
 นั้น ยอมไมละทิ้งการหลีกออกเรน ยอมไมละทิ้งเสนาสนะสงัดอันต้ังอยูในราว 
 ปา ฉะนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูปาของภิกษุนั้น อนึ่งสมัยใด เราเดิน 
 ทางไกล ยอมไมเห็นใครขางหนาหรือขางหลัง สมัยนั้น เรายอมมีความสบาย 
 โดยที่สุดดวยการถายอุจจาระ ปสสาวะ ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๒ 
                     จบเสกขปริหานิยวรรคที่ ๔ 
                     ------------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. เสกขสูตร ๒. อปริหานิยสูตรที่ ๑ ๓. อปริหานิยสูตรที่ ๒ 
 ๔. โมคคัลลานสูตร ๕. วิชชาภาคิยสูตร ๖. วิวาทมูลสูตร ๗. ทาน 
 สูตร ๘. อัตตการีสูตร ๙. นิทานสูตร ๑๐. กิมมิลสูตร ๑๑. ทารุกขันธ 
 สูตร ๑๒. นาคิตสูตร ฯ 
                     ------------------- 
                         ธรรมิกวรรคที่ ๕ 
                          ๑. นาคสูตร 
      [๓๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เวลาเชา 
 พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนคร 
 สาวัตถี คร้ันเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว ตรัสเรียกทานพระอานนท 



 วา ดูกรอานนท มาเถิด เราจักเขาไปยังปราสาทของมิคารมารดา ที่บุพพาราม 
 วิหาร เพ่ือพักผอนกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลําดับ 
 นั้น พระผูมีพระภาคพรอมกับทานพระอานนทไดเสด็จเขาไปยังปราสาทของ 
 มิคารมารดา ที่บุพพารามวิหาร คร้ังนั้น เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจาก 
 ที่เรนแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทวา ดูกรอานนท มาเถิด เราจักไปยังทาน้าํ 
 ชื่อบุพพโกฏฐกะ เพ่ือสรงน้ํา ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลําดับ 
 นั้น พระผูมีพระภาคพรอมกับทานพระอานนท ไดเสด็จเขาไปยังทาน้ําชื่อ 
 บุพพโกฏฐกะ เพ่ือสรงน้ํา คร้ันสรงแลว เสดจ็ขึ้นมา ทรงนุงอันตรวาสกไดยืน 
 ผึ่งพระวรกายอยู ฯ 
      ก็สมัยนั้น พระเสวตกุญชรของพระเจาปเสนทิโกศล ขึ้นมาจากทาน้ํา 
 ชื่อบุพพโกฏฐกะ เพราะเสียงดนตรีใหญที่เขาตีประโคม ก็มหาชนเห็นชางนั้นแลว 
 กลาวชมอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ ชางของพระราชางามยิ่งนัก ชางของพระราชา 
 นาดูนัก ชางของพระราชานาเลื่อมใสนัก ชางของพระราชามีอวัยวะ 
 สมบูรณ ฯ 
      เมื่อมหาชนกลาวชมอยางนีแ้ลว ทานพระกาลุทายีไดทูลถามพระผูม ี
 พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ มหาชนเห็นชางเชือกใหญ สูง มีอวัยวะ 
 สมบูรณเทานั้นหรือหนอ จึงไดกลาวอยางนีว้า ดูกรทานผูเจริญ ชางเปนสัตว 
 ประเสริฐหนอ หรือวามหาชนเห็นสัตวบางอยางแมอื่นที่ใหญ สูง มีอวัยวะ 
 สมบูรณ จึงไดกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ สัตวนั้นประเสริฐหนอ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกาลุทายี มหาชนเห็นชางเชือกใหญ สูงมี 
 อวัยวะสมบูรณบาง จึงไดกลาวชมอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ ชางเปนสัตวประเสริฐ 
 หนอ มหาชนเห็นมาตัวใหญ สูงบาง โคตัวใหญ สูงบาง งูตัวใหญ ยาวบาง 
 ตนไมใหญ สูงบาง มนุษยผูมีรางกายใหญ สูง มีอวัยวะสมบูรณบาง จึงได 
 กลาวชมอยางนี้วา ประเสริฐหนอ ดูกรกาลุทายี อนึ่ง บุคคลใดไมทําความชั่ว 
 ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ในโลกน้ีกับทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน 
 หมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เราเรียกบุคคลนั้นวาผู 
 ประเสริฐ ฯ 
      กา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว คือ พระดํารัส 
 ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดวยดีดังนี้วา ดูกรกาลุทายี อนึ่ง บุคคลใดไมทํา 
 ความชั่วดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ในโลกนี้กบัทั้งเทวโลก มารโลก พรหม 
 โลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เราเรียกบุคคลนั้น 
 วาผูประเสริฐ ฯ 
      ทานพระกาลุทายีกราบทูลตอไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ขาพระองค 



 ขออนุโมทนาพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสดีแลวน้ีดวยคาถาเหลานี้วา 
      ขาพระองคไดสดับจากพระองคผูเปนพระอรหันต ดังนี้วา 
      มนุษยทั้งหลายยอมนอบนอมพระสัมพุทธเจาพระองคใด ผู 
      เปนมนุษยทรงฝกฝนพระองคแลว มีจิตต้ังมั่น ดําเนินไปใน 
      ทางประเสริฐ ๑- ทรงยินดีในธรรมที่ยังจติใหเขาไปสงบ ทรง 
      ถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง แมเทวดาทั้งหลายก็ยอมนอบนอม 
      พระสัมพุทธเจาพระองคนัน้ ผูกาวลวงสังโยชนทั้งปวง ทรง 
 @๑. ทางนิพพาน 
      ออกจากกิเลสเคร่ืองรอยรัด ทรงบรรลุธรรมที่ไมมีกเิลส 
      เคร่ืองรอยรัด ทรงยินดีในธรรมอันเปนที่ออกไปจากกาม 
      ทั้งหลาย คลายทองคําที่ถลุงจากหิน ฉะนัน้ พระองคเปน 
      ผูประเสริฐ รุงเรืองลวงสรรพสัตว คลายขุนเขาหิมวัน สูง 
      กวาภูเขาศิลาลูกอื่น ฉะน้ัน พระองคผูทรงนามวานาคะอัน 
      เปนจริงนี้เปนผูยิ่งกวาเทวดาทั้งปวงผูมีนามวานาคะ ขา 
      พระองคจักชี้แจงซ่ึงความที่พระองคเปนผูเปรียบดวยชาง 
      เพราะพระองคไมทรงทําความช่ัวโสรัจจะและอวิหิงสา เปน 
      เทาหนาทั้งสองของพระองคผูเปนเพียงดงัชางตัวประเสริฐ 
      ตบะ และ พรหมจรรยเปนเทาหลังทั้งสองของพระองคผูเปน 
      ชางตัวประเสริฐ พระองคผูเปนชางตัวประเสริฐอยางยอด 
      เยี่ยม มีศรัทธาเปนงวง มอีุเบกขาเปนงาอันขาว มีสติ 
      เปนคอ มีปญญาเปนเศียร มีการสอดสองธรรมเปนปลาย 
      งวง มีธรรมเคร่ืองเผากิเลสเปนทอง มีวิเวกเปนหาง 
      พระองคทรงมีฌาน ทรงยนิดีในผลสมาบัติเปนลมหายใจ ทรง 
      มีจิตเขาไปต้ังมั่นภายใน ทรงดําเนินไปก็มจีิตต้ังมั่น ทรงยืน 
      อยูก็มีจิตต้ังมั่น ทรงบรรทมก็มีจิตต้ังมั่น แมประทับน่ัง 
      ก็มีจิตต้ังมั่น ทรงสํารวมแลวในทวารทั้งปวง นี้เปนสมบัติ 
      ของพระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ พระองคผูเปนชางตัว 
      ประเสริฐยอมเสวยส่ิงที่ไมมีโทษ ไมเสวยส่ิงที่มีโทษ ได 
      อาหารและเคร่ืองนุงหมแลว ทรงเวนการสะสม ทรงตัด 
      สังโยชนนอยใหญ ทรงตัดเคร่ืองผูกพันทั้งปวง จะเสด็จไป 
      ทางใดๆ ก็ไมมีหวงใยเสด็จไป ดอกบัวชื่อบุณฑริก มีกลิ่น 
      หอม นาร่ืนรมยใจ เกิดในน้าํ เจริญในนํ้า ไมแปดเปอนดวยน้ํา 
      แมฉันใด พระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ ก็ฉันนั้น ทรงอบัุติ 



      ขึ้นมาดีแลวในโลก ก็ทรงเบิกบานอยูในโลก อันตัณหา มานะ 
      ทิฐิไมฉาบทาพระองคใหติดอยูกับโลก เหมือนดอกประทุมไม 
      เปยกน้ํา ฉะน้ัน ไฟกองใหญลุกรุงโรจน ยอมดับเพราะหมด 
      เชื้อ ฉันใด พระองคผูเปนชางตัวประเสริฐก็ฉันนั้น คือ 
      เมื่อสังขารทั้งหลายสงบแลว ก็เรียกกันวาเสด็จนิพพาน 
      ขออุปมาที่ใหรูเนื้อความแจงชัดน้ี อันวิญูชนทั้งหลาย 
      แสดงไวแลว พระอรหันตผูเปนชางตัวประเสริฐอยางยอด 
      เยี่ยมทั้งหลาย ยอมรูแจงชดัซ่ึงพระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ 
      ซ่ึงพระกาลุทายีผูเปนชางตัวประเสริฐ แสดงไวแลว 
      พระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ ทรงปราศจากราคะ ทรง 
      ปราศจากโทสะ ทรงปราศจากโมหะ ทรงหาอาสวกิเลส 
      มิได เมื่อทรงละสรีระ ก็ทรงหาอาสวกิเลสมิได จัก 
      เสด็จปรินิพพาน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                         ๒. มิคสาลาสูตร 
      [๓๑๕] คร้ังนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรจีวรเขาไป 
 ยังนิเวศนของอุบาสิกาชื่อมิคสาลา แลวน่ังบนอาสนะท่ีไดปไูว คร้ังนั้น อุบาสิกา 
 ชื่อมิคสาลาเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู กราบไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง 
 หน่ึง คร้ันแลว ไดถามทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนท ธรรมที่พระผูม ี
 พระภาคทรงแสดงแลวน้ี ที่เปนเหตุใหคน ๒ คน คือคนหน่ึงประพฤติพรหมจรรย 
 และคนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อัน 
 วิญูชนจะพึงรูทั่วถึงไดอยางไร คือ บิดาของดิฉันชื่อปุราณะ เปนผูประพฤติพรหม- 
 *จรรยประพฤติหางไกล งดเวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทานทํากาละแลว 
 พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต บุรุษ 
 ชื่ออิสิทัตตะผูเปนที่รักของบิดาของดิฉัน เปนผูไมประพฤติพรหมจรรย (แต) 
 ยินดีดวยภรรยาของตน แมเขากระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณ 
 วา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาชั้นดสุิต ขาแตทานพระอานนท ธรรมที่ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวน้ี ที่เปนเหตุใหคน ๒ คน คือ คนหนึ่งประพฤติ 
 พรหมจรรย และคนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันใน 
 สัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูทั่วถึงไดอยางไร ฯ 
      ทานพระอานนทกลาววา ดกูรนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคทรง 
 พยากรณไวอยางนั้นแล ฯ 
      ลําดับน้ัน ทานพระอานนทรับบิณฑบาตที่นิเวศนของอุบาสิกา ชื่อ 



 มิคสาลาแลว ลุกจากอาสนะกลบัไป คร้ังนั้น ทานพระอานนทกลับจากบิณฑบาต 
 ภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ 
 ควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เวลาเชา ขาพระองค 
 นุงแลวถือบาตรจีวรเขาไปยังนิเวศนของอุบาสิกาชื่อมิคสาลา แลวน่ังบนอาสนะท่ี 
 ไดปูไว ลําดับน้ัน อุบาสิกาชื่อมิคสาลาเขาไปหาขาพระองคถึงที่อยู กราบไหว 
 แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามขาพระองควา ขาแตทาน 
 พระอานนท ธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวน้ี ที่เปนเหตุใหคน ๒ คน 
 คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย และคนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปน 
 ผูมีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนพึงรูทั่วถึงไดอยางไร คือ บิดาของ 
 ดิฉันชื่อปุราณะ เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล งดเวนจากเมถุน 
 อันเปนธรรมของชาวบาน ทานกระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา 
 เปนสกทาคามบุีคคลเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสติ บุรุษชื่ออิสิทัตตะผูเปนที่รักของบิดา 
 ของดิฉัน เปนผูไมประพฤติพรหมจรรย (แต) ยินดีดวยภรรยาของตน แมเขา 
 กระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึง 
 หมูเทวดาชั้นดสุิต ขาแตทานพระอานนท ธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวน้ี 
 ที่เปนเหตุใหคน ๒ คน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย และคนหนึ่งไม 
 ประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกัน อันวิญูชนพึงรูทั่วถึงไดอยางไร 
 เมื่ออุบาสิกาชือ่มิคสาลากลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะอุบาสกชื่อ 
 มิคสาลาดังนี้วา ดูกรนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมพีระภาคทรงพยากรณไวอยางนั้นแล ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ก็อบุาสิกาชื่อมิคสาลาเปนพาล 
 ไมฉลาด เปนสตรี รูตัววาเปนสตรี เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธะเปน 
 อะไร ในญาณเคร่ืองกําหนดรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของบุคคล ดูกร 
 อานนท บุคคล ๖ จําพวกน้ีมีปรากฏอยูในโลก ๖ จําพวกเปนไฉน ดูกรอานนท 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูงดเวนจากบาป มีการอยูรวมเปนสุข พวกชน 
 ที่ประพฤติพรหมจรรยรวมกัน ยอมยินดยีิ่งดวยการอยูรวมกัน เขาไมไดกระทํากิจ 
 แมดวยการฟง ไมไดกระทํากจิแมดวยความเปนพหูสูต ไมไดแทงตลอดแมดวย 
 ทิฐิ ไมไดวิมุตติแมที่เกิดในสมัย เขาตายไปแลวยอมไปทางเสื่อม ไมไปทาง 
 เจริญ เปนผูถึงทางเส่ือม ไมเปนผูถึงทางเจริญ ฯ 
      ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูงดเวนจากบาป 
 มีการอยูรวมเปนสุข พวกคนที่ประพฤติพรหมจรรยรวมกัน ยอมยินดยีิ่งดวยการ 
 อยูรวมกัน เขาไดกระทํากจิแมดวยการฟง ไดกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต 
 ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ไดวิมตุติแมที่เกิดในสมัย เขาตายไปแลวยอมไปทางเจริญ 
 ไมไปทางเส่ือม เปนผูถึงทางเจริญ ไมเปนผูถึงทางเส่ือม ดกูรอานนท พวกชน 



 ผูถือประมาณยอมประมาณในเร่ืองนั้นวา ธรรมของชนแมนี้ก็เหลานั้นและ 
 ธรรมของชนแมอื่นก็เหลานั้นแหละ เหตุไฉน บรรดาคน ๒ คนน้ัน คนหนึ่งเลว 
 คนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผูถือประมาณเหลานั้น เปนไปเพ่ือมิใชประโยชน 
 เกื้อกูลเพ่ือทุกขตลอดกาลนาน ดูกรอานนท ใน ๒ คนน้ัน บุคคลใดเปน 
 ผูงดเวนจากบาป มีการอยูรวมเปนสุข พวกคนที่ประพฤติพรหมจรรยรวมกัน 
 ยอมยินดดีวยการอยูรวมกัน เขาไดกระทํากจิแมดวยการฟง ไดกระทํากิจแมดวย 
 ความเปนพหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุตติแมที่เกิดในสมัย ดกูร 
 อานนท บุคคลนี้ดีกวา และประณีตกวาบุคคลที่กลาวขางตนโนน ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้ ใครเลานอกจากตถาคตจะพึงรู 
 เหตุนั้น เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอยาไดเปนผูชอบประมาณในบุคคล และ 
 อยาไดถือประมาณในบุคคล เพราะผูถือประมาณในบุคคล ยอมทําลายคุณวิเศษ 
 ของตน เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ฯ 
      ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี มีความโกรธและความถือตัว 
 บางคร้ังบางคราว โลกธรรมยอมเกิดแกเขา เขาไมไดกระทํากิจแมดวยการฟง ไมได 
 กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมไดแทงตลอดแมดวยทฐิิ ยอมไมไดวิมตุติ 
 แมที่เกิดในสมยั เมื่อตายไปแลว เขายอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ เปน 
 ผูถึงทางเส่ือม ไมเปนผูถึงทางเจริญ ฯ 
      ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี มีความโกรธและความถือตัว 
 บางคร้ังบางคราว โลภธรรมยอมเกิดแกเขา เขาไดกระทํากจิแมดวยการฟง 
 ไดกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมตุติแม 
 ที่เกิดในสมยั เมื่อตายไปแลว เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเส่ือม เปนผูถึง 
 ทางเจริญ ไมเปนผูถึงทางเส่ือม ฯลฯ 
      ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี มีความโกรธและความถือตัว 
 บางคร้ังบางคราว วจีสังขารยอมเกิดแกเขา เขาไมไดกระทํากิจแมดวยการฟง ไมได 
 กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมไดแทงตลอดแมดวยทฐิิ ยอมไมไดวิมตุติ 
 แมที่เกิดในสมยั เมื่อตายไปแลว เขายอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ เปน 
 ผูถึงทางเส่ือม ไมเปนผูถึงทางเจริญ ฯ 
      ดูกรอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี มีความโกรธและความถือตัว 
 บางคร้ังบางคราว วจีสังขารยอมเกิดแกเขา เขาไดทํากิจแมดวยการฟง ไดทํากิจ 
 แมดวยความเปนพหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไดวมิตุติแมที่เกิดในสมัย 
 เมื่อตายไปแลว เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม เปนผูถึงทางเจริญ ไมเปน 
 ผูถึงทางเส่ือม ดูกรอานนท พวกคนที่ถือประมาณ ยอมประมาณเร่ืองนั้นวา 
 ธรรมของคนนี้ก็เหลานั้นแหละ ธรรมของคนแมอื่นก็เหลาน้ันแหละ เหตุไฉน 



 บรรดาคน ๒ คนน้ัน คนหนึ่งเลว คนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผูถือประมาณ 
 เหลานั้น ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกลู เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน ดูกร 
 อานนท ใน ๒ คนน้ัน บุคคลใดมีความโกรธและความถือตัว และบางคร้ัง 
 บางคราว วจีสังขารยอมเกิดแกเขา เขาไดทํากิจแมดวยการฟง ไดทํากิจแมดวย 
 ความเปนพหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฐิ ยอมไดวิมุตติแมที่เกิดในสมัย บุคคลนี้ 
 เปนผูดีกวาและประณีตกวาบุคคลที่กลาวขางตนโนน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
 กระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้ ใครเลานอกจากตถาคตจะพึงรูเหตุนั้น เพราะ 
 เหตุนั้นแหละ อานนท เธอทั้งหลายอยาเปนผูชอบประมาณในบุคคล และอยาได 
 ถือประมาณในบุคคล เพราะผูถือประมาณในบุคคล ยอมทําลายคุณวิเศษของตน 
 เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ดูกรอานนท ก็อุบาสิกาชือ่มิคสาลา 
 เปนพาล ไมฉลาดเปนสตรี รูตัววาเปนสตรี เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธะ 
 เปนอะไร ในญาณเคร่ืองกําหนดรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของบุคคล ดูกร 
 อานนท บุคคล ๖ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรอานนท บุรุษชื่อปุราณะ 
 เปนผูประกอบดวยศีลเชนใด บุรุษชื่ออิสิทัตตะก็เปนผูประกอบดวยศีลเชนนั้น 
 บุรุษชื่อปุราณะไดรูแมคติของบุรุษชื่ออิสิทัตตะก็หามิได อนึง่ บุรุษชื่ออิสิทัตตะ 
 เปนผูประกอบดวยปญญาเชนใด บุรุษชื่อปุราณะก็ไดเปนผูประกอบดวยปญญา 
 เชนนั้น บุรุษชื่ออิสิทัตตะไดรูแมคติของบุรุษชื่อปุราณะก็หามิได ดูกรอานนท 
 คนทั้ง ๒ เลวกวากันดวยองคคุณคนละอยางดวยประการฉะนี้ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                           ๓. อิณสูตร 
      [๓๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปน 
 คนจน เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา 
 อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร ยอมกูยืม แมการกูยืม 
 ก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ฯ 
      ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร กูยืมแลวยอมรับใชดอกเบ้ีย 
 แมการรับใชดอกเบ้ียกเ็ปนทุกขของผูบริโภคกามในโลก ฯ 
      ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร รับใชดอกเบ้ียแลว 
 ไมใชดอกเบ้ียตามกําหนดเวลา เจาหน้ีทั้งหลายยอมทวงเขา แมการทวงก็เปนทุกข 
 ของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ฯ 
      ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 



      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร ถูกเจาหน้ีทวงไมให 
 เจาหน้ีทั้งหลายยอมติดตามเขา แมการติดตามก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกาม 
 ในโลก ฯ 
      ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร ถูกเจาหน้ีติดตามทันไมให 
 ทรัพย เจาหน้ีทั้งหลายยอมจองจําเขา แมการจองจําก็เปนทกุขของบุคคลผูบริโภค 
 กามในโลก ฯ 
      ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมความเปนคนจนก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภค 
 กามในโลก แมการกูยืมกเ็ปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก แมการรับใช 
 ดอกเบ้ียกเ็ปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก แมการทวงก็เปนทุกขของบุคคล 
 ผูบริโภคกามในโลก แมการติดตามก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก 
 แมการจองจําก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนไมมีศรัทธาในกุศลธรรม ไมมีหิริ 
 ในกุศลธรรม ไมมีโอตตัปปะในกุศลธรรม ไมมีวิริยะในกุศลธรรม ไมมีปญญา 
 ในกุศลธรรม บุคคลนี้เรียกวา เปนจนเข็ญใจยากไรในวินัยของพระอริยเจา 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไรนัน้แล เมื่อไมมีศรัทธา 
 ในกุศลธรรม ไมมีหิริในกุศลธรรม ไมมีโอตตัปปะในกุศลธรรม ไมมีวิริยะใน 
 กุศลธรรม ไมมีปญญาในกุศลธรรม ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ 
 เรากลาวการประพฤติทุจริตของเขาวา เปนการกูยืม เขายอมต้ังความปรารถนา 
 ลามก เพราะเหตุแหงการปกปดกายทุจริตนัน้ ยอมปรารถนาวา ชนเหลาอื่นอยา 
 รูจักเรา ยอมดาํริ ยอมกลาววาจา ยอมพยายามดวยกายวา ชนเหลาอื่นอยา 
 รูจักเรา เขายอมต้ังความปรารถนาลามก เพราะเหตุแหงการปกปดวจีทุจริตนั้น ฯลฯ 
 เขายอมต้ังความปรารถนาลามก เพราะเหตุแหงการปกปดมโนทุจริตนั้น ยอม 
 ปรารถนาวา ชนเหลาอื่นอยารูจักเรา ยอมพยายามดวยกายวา ชนเหลาอื่น 
 อยารูจักเรา เรากลาวเหตุการปกปดทุจริตของเขาน้ันวา เปนการรับใชดอกเบ้ีย 
 เพ่ือนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รักไดกลาวกะเขาอยางนี้วา ก็ทานผูมีอายุรูปน้ี เปน 
 ผูกระทําอยางนี้ เปนผูประพฤติอยางนี้ เรากลาวการถูกวากลาวของเขาวา เปนการ 
 ทวงดอกเบ้ีย อกุศลวิตกที่เปนบาปประกอบดวยความเดอืดรอน ยอมครอบงําเขา 
 ผูอยูปา ผูอยูโคนไม หรือผูอยูในเรือนวาง เรากลาวการถูกอกศุลวิตกครอบงํานี้ 
 ของเขาวา เจาหน้ีติดตามเขา คนจนเข็ญใจยากไรนั้นแล คร้ันประพฤติทุจริต 
 ดวยกาย วาจา ใจ เมื่อตายไปแลว ยอมถูกจองจํา ในเรือนจํา คือ นรก หรือ 
 ในเรือนจํา คือ กําเนิดดิรัจฉาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมพิจารณาเห็น 



 เรือนจําอื่นเพียงแหงเดียว ซ่ึงรายกาจ เปนทุกข กระทําอันตรายแกการบรรลุ 
 นิพพานซ่ึงเปนธรรมเกษมจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกวามไิด อยางนี้ เหมือน 
 เรือนจํา คือ นรก หรือเรือนจํา คือ กําเนิดดิรัจฉานเลย ฯ 
      ความเปนคนจน และการกูยืม เรียกวาเปนทุกขในโลก 
      คนจนกูยืมเลี้ยงชีวิตยอมเดือดรอน เจาหน้ีทั้งหลายยอมติด 
      ตามเขา เพราะไมใชหน้ีนัน้ เขายอมเขาถึงแมการจองจํา 
      ก็การจองจํานั้น เปนทุกขของชนทั้งหลายผูปรารถนาการได 
      กาม ในวินัยของพระอริยเจา ผูใดไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ไม 
      มีโอตตัปปะ พอกพูนบาปกรรม กระทํากายทุจริต วจีทุจริต 
      และมโนทุจริต ยอมปรารถนา ยอมดําริวา คนเหลาอื่น 
      อยารูจักเรา พอกพูนบาปกรรมในที่นั้นๆ อยู บอยๆ ดวย 
      กาย ดวยวาจา ดวยใจ เราตถาคตยอมกลาววา เปนทุกข 
      เหมือนอยางนั้น เขาผูมีบาปกรรม มีปญญาทราม ทราบความ 
      ชั่วของตนอยู เปนคนจน มีหน้ีสิน เลี้ยงชวีิตอยูยอมเดือด 
      รอน ลําดับน้ัน ความดําริที่มีในใจ เปนทุกขเกิดขึน้เพราะ 
      ความเดือดรอนของเขา ยอมติดตามเขาที่บาน หรือที่ปา 
      เขาผูมีบาปกรรม มีปญญาทราม ทราบความชั่วของตนอยู 
      ยอมเขาถึงกําเนิดดิรัจฉานบางอยาง หรือถูกจองจําในนรก 
      ก็การจองจํานั้นเปนทุกข ที่นักปราชญหลุดพนไปได บุคคล 
      ผูยังใจใหเลือ่มใส ใหทานดวยโภคทรัพยทัง้หลาย ที่ไดมา 
      โดยชอบธรรม ยอมเปนผูยดึถือชัยชนะไวไดในโลกทั้งสอง 
      ของผูมีศรัทธาอยูครองเรือน คือ เพ่ือประโยชนเกื้อกูลใน 
      ปจจุบัน และเพ่ือความสุขในสัมปรายภพ การบริจาคของ 
      คฤหัสถดังกลาวมาน้ัน ยอมเจริญบุญ ผูใดมีศรัทธาต้ังมั่น 
      มีใจประกอบดวยหิริ มีโอตตัปปะ มีปญญา และสํารวมใน 
      ศีล ในวินัยของพระอริยเจา ผูนั้นแลเราเรียกวามีชีวิตเปน 
      สุข ในวินัยของพระอริยเจา ฉันนั้นเหมือนกัน เขาไดความ 
      สุขที่ไมมีอามิส ยังอุเบกขา (ในจตุตถฌาน) ใหดํารงมั่น 
      ละนิวรณ ๕ ประการ เปนผูปรารภความเพียรเปนนิตย บรรลุ 
      ฌานทั้งหลาย มีเอกัคคตาจิตปรากฏ มีปญญารักษาตัว มีสติ 
      จิตของเขายอมหลุดพนโดยชอบ เพราะทราบเหตุในนิพพาน 
      เปนที่สิ้นสังโยชนทั้งปวง ตามความเปนจริง เพราะไมถือมั่น 
      โดยประการทั้งปวง หากวาเขาผูมจีิตหลุดพนโดยชอบ คงที่ 



      อยูในนิพพาน เปนที่สิ้นไปแหงกิเลสเปนเคร่ืองประกอบสัตว 
      ไวในภพ ยอมมีญาณหยั่งรูวา ความหลุดพนของเราไมกาํเริบ 
      ไซร ญาณน้ันแลเปนญาณชั้นเยีย่ม ญาณน้ันเปนสุขไมมีสุข 
      อื่นยิ่งกวา ญาณน้ันไมมีโศก หมดมัวหมองเปนญาณเกษม 
      สูงสุดกวาความไมมีหน้ี ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                         ๔. มหาจุนทสูตร 
      [๓๑๗] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะอยูที่นิคมชื่อสัญชาติในแควน 
 เจดีย คร้ังนั้น ทานพระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายทุัง้หลาย 
 ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหาจุนทะแลว ทานพระมหาจุนทะไดกลาวดังนี้วา 
 ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบธรรมในธรรมวินัยนี้ ยอมรุกรานภิกษุ 
 ผูเพงฌานวา ก็ภิกษุผูเพงฌานเหลานี้ ยอมเพงฌาน ยึดหนวงฌานวา เราเพง 
 ฌานๆ ดังนี้ ก็ภิกษุเหลานี้ เพงฌานทําไม เพงฌานเพ่ืออะไร เพงฌานเพราะ 
 เหตุไร ภิกษุผูประกอบธรรมยอมไมเลื่อมใสในการเพงฌานน้ัน และภิกษุผูเพงฌาน 
 ยอมไมเลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้น ทั้งไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกลูแกชน 
 หมูมาก เพ่ือความสุขแกชนหมูมาก เพ่ือประโยชน เพ่ือเกื้อกลูแกชนหมูมาก 
 เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเพงฌานในธรรมวินัยนี้ ยอม 
 รุกรานพวกภิกษุผูประกอบธรรมวา ก็ภิกษุผูประกอบธรรมเหลานี้ ยอมเปนผูฟุง 
 เฟอ เยอหยิ่ง วางทา ปากจัด พูดพลาม มีสติหลงใหล ไมมีสัมปชัญญะ มีใจ 
 ไมต้ังมั่น มีจิตฟุงซาน มีอินทรียปรากฏวา เราประกอบธรรมๆ ดังนี้ ก็ภิกษุเหลานี้ 
 ประกอบธรรมทําไม ประกอบธรรมเพ่ืออะไร ประกอบธรรมเพราะเหตุไร ภิกษุ 
 ผูเพงฌานยอมไมเลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้น และภิกษุผูประกอบธรรมยอม 
 ไมเลื่อมใสในการเพงฌานน้ัน ทั้งไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก ... ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูประกอบธรรมในธรรมวินัยนี้ 
 ยอมสรรเสริญภิกษุผูประกอบธรรมเทานั้น ไมสรรเสริญภิกษุผูเพงฌาน ภิกษุ 
 ผูประกอบธรรมยอมไมเลือ่มใสในการเพงฌานน้ัน และภิกษุผูเพงฌานยอมไม 
 เลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้น ทั้งไมเปนผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชน 
 หมูมาก ... ฯ 
      ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเพงฌานในธรรมวินัยนี้ ยอม 
 สรรเสริญภิกษุผูเพงฌานเทานัน้ ไมสรรเสริญภิกษุผูประกอบธรรม ภิกษุผูเพงฌาน 
 ยอมไมเลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้น และภิกษุผูประกอบธรรมยอมไมเลื่อมใส 
 ในการเพงฌานน้ัน ทั้งไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพ่ือความสุข 



 แกชนหมูมาก เพ่ือประโยชน เพ่ือเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพ่ือความสุขแกเทวดา 
 และมนุษยทั้งหลาย ฯ 
      เพราะเหตุนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายเปน 
 ผูประกอบธรรม จักสรรเสริญภิกษุผูเพงฌาน ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ทาน 
 ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา บุคคลผูที่ถูกตองอมต 
 ธาตุดวยกาย เปนอัจฉริยบุคคล หาไดยากในโลก ฯ 
      เพราะเหตุนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายเปน 
 ผูเพงฌาน จักสรรเสริญภิกษุผูประกอบธรรม ดูกรทานผูมอีายุทั้งหลาย ทาน 
 ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา บุคคลผูที่แทงทะลุ 
 เห็นขออรรถอันลึกซ้ึงดวยปญญาน้ัน เปนอัจฉริยบุคคล หาไดยากในโลก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                       ๕. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๑ 
      [๓๑๘] คร้ังนั้นแล โมฬิยสวิกปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ 
 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป 
 แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ธรรมอันผูบรรลุ 
 จะพึงเห็นเอง ดังนี้ ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควร 
 เรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ยอมมีดวยเหตุเทาไร 
 หนอแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสิวกะ ถาเชนนั้นเราจักยอนถามทานในขอนี ้
 ทานพึงพยากรณขอนั้นตามทีค่วรแกทาน ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ 
 ทานยอมทราบชัดโลภะทีม่ีอยูในภายในวา โลภะมีอยูในภายในของเรา หรือทราบ 
 ชัดโลภะที่ไมมอียูในภายในวา โลภะไมมอียูในภายใน ฯ 
      สิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรสิวกะ การที่ทานทราบชัดโลภะทีม่ีอยูในภายในวา โลภะมีอยู 
 ในภายในของเรา หรือทราบชัดโลภะที่ไมมีอยูในภายในวา โลภะไมมีอยูใน 
 ภายในของเรา อยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯลฯ ดูกรสิวกะ 
 ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ ทานทราบชัดโทสะที่มีอยูในภายใน ฯลฯ 
 โมหะที่มีอยูในภายใน ฯลฯ ธรรมที่ประกอบดวยโลภะที่มีอยูในภายใน ฯลฯ 
 ธรรมที่ประกอบดวยโทสะที่มอียูในภายใน ฯลฯ ธรรมที่ประกอบดวยโมหะที่มีอยู 
 ในภายในวา ธรรมที่ประกอบดวยโมหะมอียูในภายในของเรา หรือทราบชัดธรรม 
 ที่ประกอบดวยโมหะที่ไมมีอยูในภายในวา ธรรมที่ประกอบดวยโมหะไมมอียูใน 
 ภายในของเรา ฯ 
      สิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 



      พ. ดูกรสิวกะ การที่ทานทราบชัดธรรมที่ประกอบดวยโมหะที่มีอยูใน 
 ภายในวา ธรรมที่ประกอบดวยโมหะมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดธรรมที่ 
 ประกอบดวยโมหะที่ไมมีอยูในภายในวา ธรรมที่ประกอบดวยโมหะไมมีอยูในภาย 
 ในของเรา อยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล 
 ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฯ 
      สิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี ้
 ขอถึงพระผูมีพระภาค กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมี- 
 *พระภาคโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้ 
 เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                       ๖. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๒ 
      [๓๑๙] คร้ังนั้นแล พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ 
 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง 
 กันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคตรัสวา ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ธรรมอัน 
 ผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ดังนี้ ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล 
 ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ยอมมีดวยเหตุเพียง 
 เทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้น เราจักยอนถาม 
 ทานในขอนี้ ทานพึงพยากรณขอนั้นตามที่ควรแกทาน ทานจะสําคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน คือ ทานทราบชัดราคะที่มีอยูในภายในวา ราคะมีอยูในภายในของเรา 
 หรือทราบชัดราคะที่ไมมอียูในภายในวา ราคะไมมีอยูในภายในของเรา ฯ 
      อัญญะ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ การที่ทานทราบชัดราคะที่มีอยูในภายในวา ราคะมีอยู 
 ในภายในของเรา หรือทราบชัดราคะที่ไมมอียูในภายในวา ราคะไมมีอยูในภายใน 
 ของเรา อยางนีแ้ล เปนธรรมอนัผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯลฯ ดกูรพราหมณ ทาน 
 จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ ทานทราบชัดโทสะท่ีมีอยูในภายใน ฯลฯ 
 โมหะมีอยูในภายใน ฯลฯ เหตุเคร่ืองประทุษรายกายทีม่ีอยูในภายใน ฯลฯ เหตุ 
 เคร่ืองประทุษรายวาจามีอยูในภายใน ฯลฯ เหตุเคร่ืองประทุษรายใจที่มีอยูในภาย 
 ในวา เหตุเคร่ืองประทุษรายใจมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดเหตุเคร่ือง 
 ประทุษรายใจที่ไมมีอยูในภายในวา เหตุเคร่ืองประทุษรายใจไมมีอยูในภายใน 
 ของเรา ฯ 
      อัญญะ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 



      พ. ดูกรพราหมณ การที่ทานทราบชัดเหตุเคร่ืองประทุษรายใจที่มีอยูใน 
 ภายในวา เหตุเคร่ืองประทุษรายใจมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดเหตุเคร่ือง 
 ประทุษรายใจที่ไมมีอยูในภายในวา เหตุเคร่ืองประทุษรายในไมมีอยูในภายในของ 
 เรา อยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควร 
 เรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฯ 
      อัญญะ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรด 
 ทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                         ๗. เขมสุมนสตูร 
      [๓๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทาน 
 พระเขมะและทานพระสุมนะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม 
 แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ทานพระเขมะไดกราบทูลพระผูมี- 
 *พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบ- 
 *พรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนของ 
 ตนแลว หมดส้ินสังโยชนในภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้น 
 ยอมไมมีความคิดอยางนี้วา คนที่ดีกวาเรามีอยู คนที่เสมอเรามีอยู หรือคนที่เลว 
 กวาเรามีอยู ทานพระเขมะไดกราบทูลดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย 
 คร้ังนั้นแล ทานพระเขมะทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา จึงลุกจากอาสนะ 
 ถวายบังคม ทําประทักษิณพระผูมีพระภาคแลวหลีกไป คร้ันเมื่อทานเขมะหลีกไป 
 แลวไมนาน ทานพระสุมนะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว 
 ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนของตนแลว หมดส้ินสังโยชนในภพแลว 
 หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นยอมไมมีความคิดอยางนี้วา คนที่ดีกวาเรา 
 ไมมี คนที่เสมอเราไมมี หรือคนที่เลวกวาเราไมมี ทานพระสุมนะไดกราบทูล 
 ดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย คร้ังนั้นแล ทานพระสุมนะทราบวาพระ- 
 *ศาสดาทรงพอพระทัยเรา จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคม ทําประทักษิณพระผูม-ี 
 *พระภาคแลว หลีกไป คร้ันเมื่อทานเขมะและทานพระสุมนะหลีกไปแลวไมนาน 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรทั้งหลายยอม 
 พยากรณอรหัตผลอยางนี้แล กลาวแตเนื้อความ และไมนอมตนเขาไป สวนวา 
 โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ เหมือนจะราเริงพยากรณอรหัตผล เขาเหลานั้น 
 ยอมถึงความทกุขในภายหลัง ฯ 



      พระขีณาสพทั้งหลาย ไมนอมตนเขาไปเปรียบบุคคลที่ดีกวา 
      ไมนอมตนเขาไปเปรียบบุคคลที่เลวกวา ไมนอมตนเขาไป 
      เปรียบบุคคลที่เสมอกัน มีชาติสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรย 
      แลว ประพฤติเปนผูหลุดพนจากสังโยชน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                       ๘. อินทรียสังวรสูตร 
      [๓๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออินทรียสังวรไมมี ศีลของภิกษุผูมีอินทรีย 
 สังวรวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อศีลไมมี สัมมาสมาธขิองภิกษุผูมีศีลวิบัติ 
 ยอมมีอุปนิสยัถูกขจัด เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสนะของภิกษุผูมสีัมมา- 
 *สมาธิวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมือ่ยถาภูตญาณทัสนะไมมี นิพพิทาวิราคะ 
 ของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสนะวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อนิพพิทาวิราคะ 
 ไมมี วิมุตติญาณทัสนะของภิกษุผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด 
 เปรียบเหมือนตนไมที่มีกิ่งและใบวิบัติ แมสะเก็ดของตนไมนั้น ก็ไมถึงความ 
 บริบูรณ แมเปลือกก็ไมถึงความบริบูรณ แมกะพ้ีก็ไมถึงความบริบูรณ แมแกน 
 ก็ไมถึงความบริบูรณ ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออินทรียสังวรมีอยู ศีลของภิกษุผูมอีินทรียสังวร 
 สมบูรณ ยอมมีอุปนิสัยสมบูรณ เมื่อศีลมีอยู สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล 
 สมบูรณ ยอมมีอุปนิสัยสมบูรณ เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสนะของ 
 ภิกษุผูมีสัมมาสมาธิสมบูรณ ยอมมีอุปนิสยัสมบูรณ เมื่อยถาภูตญาณทัสนะมีอยู 
 นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสนะสมบูรณ ยอมมีอุปนิสัยสมบูรณ เมื่อ 
 นิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสนะของภิกษุ ผูมีนิพพิทาวิราคะสมบูรณ ยอมม ี
 อุปนิสัยสมบูรณ เปรียบเหมือนตนไมที่มีกิ่งและใบสมบูรณ แมสะเกด็ของตนไม 
 นั้นก็ถึงความบริบูรณ แมเปลือกก็ถึงความบริบูรณ แมกะพ้ีก็ถึงความบริบูรณ 
 แมแกนก็ถึงความบริบูรณ ฉะนั้น ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                         ๗. อานันทสูตร 
      [๓๒๒] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่ 
 อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป 
 แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกร 
 ทานสารีบุตร ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุจึงไดฟงธรรมที่ยังไมเคยฟง 
 ธรรมทั้งหลายท่ีเธอไดฟงแลวยอมไมถึงความหลงลืม ธรรมทั้งหลายท่ีเธอไดเคย 
 ถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอมขึ้นใจ และเธอยอมทราบชัดธรรมที่ยังไมทราบชัด 
 ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ทานพระอานนทแลเปนพหูสูต ขอเน้ือความแหง 



 ธรรมขอนั้นจงแจมแจงกะทานพระอานนทเถิด ฯ 
      อา. ดูกรทานสารีบุตร ถาอยางนั้นทานจงฟงธรรม จงทําไวในใจใหดี 
 เราจักกลาว ทานพระสารีบุตรรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทได 
 กลาววา ดูกรทานสารีบุตร ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ 
 สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ 
 เธอยอมแสดงธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร ยอมบอกสอน 
 ธรรมที่ไดฟงมาไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร ยอมทําการสาธยายธรรมตามที่ได 
 ฟงมาไดเรียนมาโดยพิสดาร ยอมตรึกตรอง เพงดวยใจ ซ่ึงธรรมตามที่ไดฟงมา 
 ไดเรียนมา ยอมจําพรรษาอยูในอาวาสที่มีภิกษุผูเถระเปนพหูสูตชํานาญคัมภีร 
 ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา อยู ยอมเขาไปหาภิกษุผูเถระเหลานั้นโดยกาล 
 อันควร แลวไตถามสอบสวนวา ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตนี้เปนอยางไร 
 เนื้อความของภาษิตนี้อยางไร ภิกษุผูเถระเหลานั้นยอมเปดเผยภาษิตที่ยังไมแจม 
 แจง ยอมทําภาษิตที่ยากใหงายแกเธอ และยอมบรรเทาความสงสัยในธรรม 
 ทั้งหลาย อันเปนที่ต้ังแหงความสงสัยมีประการตางๆ ดูกรทานสารีบุตร ดวย 
 เหตุเพียงเทานีแ้ล ภิกษุจึงไดฟงธรรมที่ยังไมเคยฟง ธรรมทั้งหลายท่ีเธอไดฟงแลว 
 ยอมไมถึงความหลงลืม ธรรมทั้งหลายท่ีเธอไดเคยถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอม 
 ขึ้นใจ และเธอยอมทราบชัดธรรมที่ยังไมทราบชัด ฯ 
      สา. ดูกรทานอานนท นาอศัจรรย เร่ืองไมเคยมีไดมีแลว เร่ืองนี้ทาน 
 อานนทไดกลาวดีแลว และพวกผมจะทรงจําทานพระอานนทวาเปนผูประกอบดวย 
 ธรรม ๖ ประการนี้ เพราะวาทานอานนทยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ 
 เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ทาน 
 อานนท ยอมแสดงธรรมตามท่ีไดฟงมาไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร ทานอานนท 
 ยอมบอกสอนธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา แกผูอื่นโดยพิสดาร ทานอานนท 
 ยอมทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาโดยพิสดาร ทานอานนทยอม 
 ตรึกตรอง เพงดวยใจ ซ่ึงธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา ทานอานนทยอม 
 จําพรรษาอยูในอาวาสที่มีภิกษุผูเถระผูเปนพหูสูต ชํานาญคัมภีร ทรงธรรม ทรง 
 วินัย ทรงมาติกา อยู ทานอานนทยอมเขาไปหาภิกษุผูเถระเหลานั้นโดยกาล 
 อันควร แลวไตถามสอบสวนวา ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตนี้เปนอยางไร เนื้อ 
 ความของภาษิตนี้เปนอยางไร ภิกษุผูเถระเหลานั้นยอมเปดเผยภาษิตที่ยังไมแจม 
 แจง ยอมทําภาษิตที่ยากใหงายแกทานอานนท และยอมบรรเทาความสงสัยใน 
 ธรรมทั้งหลาย อันเปนที่ต้ังแหงความสงสัยมปีระการตางๆ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                      ๑๐. ขัตติยาธิปปายสูตร 



      [๓๒๓] คร้ังนั้นแล ชานุสโสนิพราหมณเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ 
 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
 ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ กษัตริยทั้งหลาย ยอมมีความประสงคอะไร นิยมอะไร 
 มั่นใจอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร- 
 *พราหมณ ธรรมดากษัตริยทั้งหลาย ยอมประสงคโภคทรัพย นิยมปญญา มั่นใจ 
 ในกําลังทหาร ตองการในการไดแผนดิน มีความเปนใหญเปนที่สุด ฯ 
      ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พราหมณทั้งหลาย ยอมมีความประสงค 
 อะไร นิยมอะไร มั่นใจอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาพราหมณทั้งหลาย ยอมประสงคโภคทรัพย 
 นิยมปญญา มั่นใจในมนต ตองการบูชายัญ มีพรหมโลกเปนที่สุด ฯ 
      ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็คฤหบดีทั้งหลาย ยอมมีความประสงค 
 อะไร นิยมอะไร มั่นใจในอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สดุ ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาคฤหบดีทั้งหลาย ยอมประสงคโภคทรัพย 
 นิยมปญญา มั่นใจในศิลป ตองการการงาน มีการงานที่สําเร็จแลวเปนที่สุด ฯ 
      ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็สตรีทั้งหลาย ยอมประสงคอะไร นิยม 
 อะไร มั่นใจในอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาสตรีทั้งหลาย ยอมประสงคบุรุษ นิยม 
 เคร่ืองแตงตัว มั่นใจในบุตร ตองการไมใหมีสตรีอื่นรวมสามี มีความเปนใหญ 
 ในบานเปนที่สุด ฯ 
      ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็โจรทั้งหลาย ยอมประสงคอะไร นิยม 
 อะไร มั่นใจอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนทีสุ่ด ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาโจรทั้งหลาย ยอมประสงคลักทรัพยของ 
 ผูอื่น นิยมที่ลบัเรน มั่นใจในศาตรา ตองการที่มืด มีการที่ผูอื่นไมเห็นเขาเปน 
 ที่สุด ฯ 
      ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็สมณะทั้งหลาย ยอมประสงคอะไร 
 นิยมอะไร มั่นใจอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ธรรมดาสมณะทั้งหลาย ยอมประสงคขนัติโสรัจจะ 
 นิยมปญญา มั่นใจในศีล ตองการความไมมหีวงใย มีพระนิพพานเปนที่สุด ฯ 
      ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย เร่ืองไมเคยมีไดมแีลว คือ 
 ทานพระโคดมยอมทรงทราบความประสงค ความนิยม ความม่ันใจ ความตองการ 
 และส่ิงที่เปนทีสุ่ด แมแหงกษัตริยทั้งหลาย ฯลฯ แมแหงพราหมณทั้งหลาย ฯลฯ 
 แมแหงคฤหบดีทั้งหลาย ฯลฯ แมแหงสตรีทั้งหลาย ฯลฯ แมแหงโจร 



 ทั้งหลาย ฯลฯ ยอมทรงทราบความประสงค ความนิยม ความม่ันใจ ความตองการ 
 และส่ิงที่เปนทีสุ่ด แมแหงสมณะทั้งหลาย ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิต 
 ของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        ๑๑. อัปปมาทสูตร 
      [๓๒๔] คร้ังนั้น พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 
 ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึง 
 นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ธรรมขอหน่ึงซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ 
 ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพ มีอยูหรือหนอแล พระผูม-ี 
 *พระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ธรรมขอหน่ึงซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม 
 ยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนใน 
 สัมปรายภพมีอยู ฯ 
      อัญญ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมขอหน่ึงซ่ึงเจริญแลว ทําใหมาก 
 แลว ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจบัุน และประโยชน 
 ในสัมปรายภพ เปนไฉน 
      พ. ดูกรพราหมณ ธรรมขอหน่ึงซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยดึ 
 ถือประโยชนทัง้ ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพ 
 คือ ความไมประมาท ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนรอยเทาชนิดใดชนิดหน่ึงของ 
 สัตวทั้งหลาย ผูสัญจรไปบนแผนดิน รอยเทาเหลานั้นทั้งปวงยอมรวมลงในรอย 
 เทาชาง รอยเทาชางชาวโลกกลาววาเปนเยี่ยมกวารอยเทาเหลานั้น เพราะรอยเทา 
 ชางเปนรอยเทาใหญ ฉันใด ธรรมขอหน่ึงซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึด 
 ถือประโยชนทัง้ ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนใน 
 สัมปรายภพ คือ ความไมประมาท ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรพราหมณ เปรียบ 
 เหมือนกลอนชนิดใดชนิดหน่ึงแหงเรือนยอด กลอนเหลานั้นทั้งปวงยอมโนมนอม 
 รวมเขาหายอดเรือน ยอดเรือนชาวโลกกลาววาเปนเยีย่ม (ที่รวม) แหงกลอน 
 เหลานั้น ฉันใด ธรรมขอหน่ึงซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ... ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษผูเกี่ยวหญา เกี่ยวหญาแลว จับที่ยอด ถือคว่ําลง 
 สลัดฟาดที่ตนไม ฉันใด ธรรมขอหน่ึงซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ... ฉันนั้น 
 เหมือนกัน ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนเมื่อพวงผลมะมวงถูกตัดที่ตนขั้ว ผล- 
 *มะมวงลกูใดลูกหน่ึงที่ติดอยูกับตนขั้ว ผลมะมวงเหลานั้นทั้งปวง ยอมเปนของติด 



 ไปกับตนขั้ว ฉันใด ธรรมขอหน่ึงซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ... ฉันนั้น 
 เหมือนกัน ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนพระราชาผูครองประเทศเล็ก พระองคใด 
 พระองคหน่ึง พระราชาเหลานั้นทั้งปวง ยอมเปนผูขึ้นตรงตอพระเจาจักรพรรดิ 
 พระเจาจักรพรรดิ ชาวโลกกลาววาเปนเยี่ยมกวาพระราชาเหลานั้น ฉันใด ธรรม 
 ขอหน่ึงซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ... ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรพราหมณ 
 เปรียบเหมือนแสงสวางชนิดใดชนิดหน่ึงแหงดาวทั้งหลาย แสงสวางเหลานั้นทั้งปวง 
 ยอมไมถึงสวนที่สิบหกแหงแสงสวางพระจันทร แสงสวางพระจันทรชาวโลกกลาววา 
 เปนเยีย่มกวาแสงสวางแหงดาวเหลานั้น ฉันใด ธรรมขอหน่ึงซ่ึงเจริญแลว ทํา 
 ใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และ 
 ประโยชนในสมัปรายภพ คือ ความไมประมาท ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรพราหมณ 
 ธรรมขอหน่ึงซ่ึงเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ 
 ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพ คือ ความไมประมาทน้ีแล ฯ 
      พราหมณไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจม 
 แจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระ 
 โคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปน 
 ตนไป ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๑ 
                         ๑๒. ธรรมิกสูตร 
      [๓๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลกรุง 
 ราชคฤห ก็สมัยนั้น ทานพระธรรมิกะเปนเจาอาวาสอยูในอาวาส ๗ แหง ที่มีอยูใน 
 ชาติภูมิชนบททั้งหมด ทราบขาววา ทานพระธรรมิกะยอมดา บริภาษ เบียดเบียน 
 ทิ่มแทง เสียดสีซ่ึงภิกษุทั้งหลายที่จรมาอาศัยดวยวาจา และภิกษุผูจรมาอาศัย 
 เหลานั้น ถูกทานพระธรรมิกะดา บริภาษ เบียดเบียน ทิ่มแทง เสียดสีดวยวาจา 
 ยอมหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป คร้ังนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทคิดกันวา 
 พวกเราไดบํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช- 
 *บริขาร ก็แตวา พวกภิกษุที่จรมาอาศัยยอมหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป อะไร 
 หนอเปนเหตุเปนปจจัยใหพวกภิกษุผูจรมาอาศัยหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป 
 คร้ังนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทคิดกนัวา ทานพระธรรมิกะนี้แลยอมดา 
 บริภาษ เบียดเบียน ทิ่มแทง เสียดสีพวกภิกษุผูจรมาอาศัยดวยวาจา และพวก 
 ภิกษุที่จรมาอาศัยเหลานั้น ถูกทานพระธรรมิกะดา บริภาษ เบียดเบียน ทิ่มแทง 
 เสียดสีดวยวาจา ยอมหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป ผิฉะนั้น พวกเราพึงขับไล 
 ทานพระธรรมิกะใหหนีไป คร้ังนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ไดพากันไป 
 หาทานพระธรรมิกะถึงที่อยู แลวไดกลาวกะทานพระธรรมิกะวา ขาแตทานผูเจริญ 



 ขอทานพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสนี้ ทานไมควรอยูในอาวาสน้ีตอไป ฯ 
      คร้ังนั้น ทานพระธรรมิกะไดจากอาวาสน้ันไปสูอาวาสอืน่ ทราบขาววา 
 แมที่อาวาสนั้น ทานพระธรรมิกะก็ดา บริภาษ ... คร้ังนั้น พวกอุบาสกชาวชาติ- 
 *ภูมิชนบทไดพากันไปหาทานพระธรรมิกะถึงที่อยู แลวไดกลาวกะทานพระธรรมิกะ 
 วา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสแมนี้ ทานไม 
 ควรอยูในอาวาสน้ี ฯ 
      คร้ังนั้น ทานพระธรรมิกะไดจากอาวาสแมนั้นไปสูอาวาสอื่น ทราบขาววา 
 แมในอาวาสน้ัน ทานพระธรรมิกะก็ดา บริภาษ ... ผิฉะนั้น พวกเราพึงขับไล 
 ทานพระธรรมิกะใหหลีกไปจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบททั้งหมด 
 คร้ังนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทไดพากันไปหาทานพระธรรมิกะถึงที่อยู 
 และไดกลาวกะทานพระธรรมิกะวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระธรรมิกะจงหลีก 
 ไปจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบททั้งหมด ฯ 
      คร้ังนั้น ทานพระธรรมิกะไดคิดวา เราถูกพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท 
 ขับไลออกจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบททั้งหมด บัดน้ี เราจะไปทีไ่หน 
 หนอ คร้ังนั้น ทานพระธรรมิกะไดคดิวา ผิฉะน้ัน เราพึงเขาไปเฝาพระผูมพีระภาค 
 ถึงที่ประทับ ลําดับน้ัน ทานพระธรรมิกะถือบาตรและจีวรหลีกไปทางกรุงราชคฤห 
 ไปถึงกรุงราชคฤหและภูเขาคชิฌกูฏโดยลําดบั เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ 
 ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคได 
 ตรัสถามวา ดูกรพราหมณธรรมิกะ เออ เธอมาจากที่ไหนหนอ ทานพระธรรมิกะ 
 กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท 
 ขับไลออกจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบททั้งหมด ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณธรรมิกะ ควรแลว จะมีประโยชนอะไรแกเธอดวยการ 
 อยูในชาติภูมิชนบทนี้ เธอถูกขับไลใหออกจากอาวาสนั้นๆ แลวมาในสํานักของ 
 เรา ฯ 
      ดูกรพราหมณธรรมิกะ เร่ืองเคยมมีาแลว พวกพอคาทางสมุทร จับนกที่ 
 คนหาฝง แลวนําเรือออกเดินทางไปในสมุทร เมื่อเดินเรือไปยังไมเห็นฝง พอคา 
 เหลานั้นจึงปลอยนกที่คนหาฝง มันบินไปทางทิศตะวันออก บินไปทางทิศตะวันตก 
 บินไปทางทิศเหนือ บินไปทางทิศใต บินขึ้นสูง บินไปตามทิศนอย ถามันเห็น 
 ฝงอยูใกล ก็บินเขาหาฝงไปเลยทีเดียว แตถามันไมเห็นฝงอยูใกล ก็กลับมาที่ 
 เรือนั้น ฉันใด ดูกรพราหมณธรรมิกะ เธอถูกขับไลใหออกจากอาวาสนั้นๆ แลว 
 มาในสํานักของเรา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      ดูกรพราหมณธรรมิกะ เร่ืองเคยมมีาแลว ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะของ 
 พระเจาโกรัพยะมี ๕ กิ่ง รมเยน็ นาร่ืนรมยใจ ก็ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะมี 



 ปริมณฑลใหญสิบสองโยชน มรีากแผไป ๕ โยชน มีผลใหญ เหมือนกะทะหุงขาว 
 สารไดหน่ึงอาฬหกะ ฉะนั้น มีผลอรอย เหมอืนรวงผึ้งเล็กซ่ึงไมมีโทษ ฉะน้ัน 
 ก็พระราชากับพวกสนมยอมทรงเสวยและบริโภคผลไทร ชือ่สุปติฏฐะเฉพาะกิ่ง 
 หน่ึง เหลาทหารยอมบริโภคเฉพาะกิ่งหน่ึง ชาวนิคมชนบทยอมบริโภคเฉพาะกิ่ง 
 หน่ึง สมณพราหมณทั้งหลายยอมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่ง เนื้อแหละนกยอมกินกิ่ง- 
 *หน่ึง ก็ใครๆ ยอมไมรักษาผลแหงตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะ และไมมีใครๆ 
 ทําอันตรายผลของกันและกัน คร้ังนั้น บุรุษคนหนึ่งบริโภคผลแหงตนไทรใหญชื่อ 
 สุปติฏฐะ พอแกความตองการแลวหักกิ่งหลีกไป คร้ังนั้น เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ 
 ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะไดคิดวา ทานผูเจริญ นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลว 
 หนอ มนุษยใจบาปคนน้ี บริโภคผลของตนไทรใหญ ชื่อสุปติฏฐะพอแกความ 
 ตองการแลวหักกิ่งหลีกไป ไฉนหนอ ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะไมไดออกผลตอไป 
 พระเจาโกรัพยะ เสด็จเขาไปเฝาทาวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับ แลวทูลถามวา 
 ขอเดชะ ทานผูนิรทุกข พระองคพึงทรงทราบเถิดวา ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะ 
 ไมออกผล คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหมีลมฝนที่ 
 แรงกลาพัดโคนตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะลมลง ทําใหมีรากอยูขางบน ลําดับน้ัน 
 เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะมีทุกข เสียใจ มีหนานองดวยน้ําตา 
 ยืนรองไหอยู ณ ที่สวนหนึ่ง คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดเสด็จเขาไปหาเทวดา 
 ผูสิงสถิตอยูที่ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะ แลวตรัสถามวา ดูกรเทวดา เหตุไรหนอ 
 ทานจึงมีทุกข เสียใจ มีหนานองดวยน้ําตา ยืนรองไหอยู ณ ที่สวนหนึ่ง เทวดา 
 นั้นทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ลมฝนที่แรงกลาไดพัดมาโคนที่อยู (ภพ) ของ 
 ขาพระองคลมลง ทําใหมีรากอยูขางบน ดังทีเ่ห็นอยูนี้ พระเจาขา ฯ 
      ส. ดูกรเทวดา ก็เมื่อทานดาํรงอยูในรุกขธรรมแลว (ธรรมที่เทวดาผู- 
 *สิงสถิตอยูที่ตนไมจะตองประพฤติ) ลมฝนที่แรงกลา ไดพัดมาโคนที่อยูของทาน 
 ลมลง ทําใหมีรากอยูขางบนไดอยางไร ฯ 
      ท. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไม ยอมเปนผู 
 ดํารงอยูในรุกขธรรมอยางไร ฯ 
      ส. ดูกรเทวดา พวกชนที่ตองการราก ยอมนํารากตนไมไป พวกชนผู 
 ตองการเปลือก ยอมนําเปลอืกไป พวกชนผูตองการใบยอมนาํใบไป พวกชนผู 
 ตองการดอกยอมนําดอกไป พวกชนผูตองการผลยอมนําผลไป ก็แตเทวดาไมพึง 
 กระทําความเสยีใจหรือความดใีจเพราะการกระทํานั้นๆ ดูกรเทวดา เทวดาผูสิงสถิต 
 อยูที่ตนไม ยอมเปนผูดาํรงอยูในรุกขธรรมอยางนี้แล ฯ 
      ท. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคไมดํารงอยูในรุกขธรรมเปนแน 
 เทียว ลมฝนทีแ่รงกลาจึงไดพัดมาโคนที่อยูใหลมลง ทําใหมีรากอยูขางบน ฯ 



      ส. ดูกรเทวดา ถาวาทานพึงดํารงอยูในรุกขธรรมไซร ที่อยูของทานก็พึง 
 มิเหมือนกาลกอน ฯ 
      ท. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคจะพึงดํารงอยูในรุกขธรรม ขอ 
 ใหที่อยูของขาพระองคพึงมีเหมือนกาลกอนเถิด ฯ 
      ลําดับน้ัน ทาวสักกะจอมเทพไดทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหมีลมฝนที่ 
 แรงกลาพัดตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะ ใหกลับต้ังขึ้นดังเดมิ ตนไทรใหญชื่อ 
 สุปติฏฐะไดมีรากต้ังอยูดังเดมิ ฉันใด ดูกรพราหมณธรรมิกะ เออก็ พวกอุบาสก 
 ชาวชาติภูมิชนบท ไดขับไลเธอผูดํารงอยูในสมณธรรมออกจากอาวาสทั้ง ๗ แหง 
 ในชาติภูมิชนบททั้งหมด ฉันนั้นเหมือนกัน ทานพระธรรมิกะทูลถามวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ก็สมณะยอมเปนผูดํารงอยูในสมณธรรมอยางไร ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณธรรมิกะ สมณะในธรรมวินัยนี้ ยอมไมดาตอบบุคคล 
 ผูดา ไมเสยีดสตีอบบุคคลผูเสียดสี ไมประหารตอบบุคคลผูประหาร ดูกรพราหมณ 
 ธรรมิกะ สมณะยอมเปนผูดํารงอยูในสมณธรรมอยางนี้แล ฯ 
      ธ. ขาแตพระองคผูเจริญ พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ไดขับไล 
 ขาพระองคผูไมดํารงอยูในสมณธรรมออกจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบท 
 ทั้งหมด พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณธรรมิกะ เร่ืองเคยมีมาแลว มีศาสดาจารยชื่อสุเนตตะ 
 ผูเปนเจาลทัธิ ผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย มีสาวกหลายรอยคน ได 
 แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย เพ่ือความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ก็สาวกเหลาใด 
 เมื่อทานศาสดาจารยชื่อสุเนตตะแสดงธรรมเพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ไม 
 ยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้น เมื่อตายไปแลว ไดเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เมื่อทานศาสดาจารยชื่อสเุนตตะแสดงธรรม 
 เพ่ือความเปนผูไปเกดิในพรหมโลก ไดยังจติใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้นเมื่อตาย 
 ไปแลว ไดเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ฯ 
      ดูกรพราหมณธรรมิกะ เร่ืองเคยมมีาแลว มีศาสดาจารยชือ่มูคปกขะ ฯลฯ 
 มีศาสดาจารยชื่ออรเนมิ ฯลฯ มีศาสดาจารยชื่อกุททาลกะ ฯลฯ มีศาสดาจารย 
 ชื่อหัตถิปาละ ฯลฯ มีศาสดาจารยชื่อโชติปาละ ผูเปนเจาลัทธ ิผูปราศจากความ 
 กําหนัดในกามทั้งหลาย มีสาวกหลายรอยคน ไดแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย 
 เพ่ือความเปนผูไปเกดิในพรหมโลก ก็สาวกเหลาใด เมื่อทานศาสดาจารยชือ่ 
 โชติปาละแสดงธรรมเพ่ือความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ไมยังจิตใหเลื่อมใส 
 สาวกเหลานั้นเมื่อตายไปแลว ไดเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสาวก 
 เหลาใด เมื่อทานศาสดาจารยชือ่โชติปาละแสดงธรรมเพ่ือความเปนผูไปเกิดใน 
 พรหมโลก ไดยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้น เมื่อตายไปแลว ไดเขาถึงสุคติ 



 โลกสวรรค ฯ 
      ดูกรพราหมณธรรมิกะ เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ผูใดมีจิต 
 ประทุษราย พึงดา บริภาษ ทานศาสดาจารยทั้ง ๖ นี้ ผูเปนเจาลัทธิ ผูปราศจาก 
 ความกําหนัดในกามทั้งหลาย มีบริวารหลายรอยคน พรอมทั้งหมูสาวก ผูนั้นพึง 
 ประสบสิ่งที่ไมเปนบุญมากหรือ ฯ 
      ธ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณธรรมิกะ ผูใดมีจิตประทษุราย พึงดา บริภาษ ทาน 
 ศาสดาจารยทั้ง ๖ นั้น ผูเปนเจาลัทธิ ผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย 
 มีบริวารหลายรอยคน พรอมทั้งหมูสาวก ผูนั้นพึงประสพสิ่งที่ไมเปนบุญมาก 
 ผูใดมีจิตประทษุราย ยอมดา บริภาษบุคคลผูมีทิฐิสมบูรณคนเดียว ผูนีย้อม 
 ประสพสิ่งที่ไมเปนบุญมากกวาผูดาวาบริภาษทานศาสดาจารยทั้ง ๖ นั้น ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะเราหากลาวการขุดโคนคณุความดีของตนภายนอกศาสนานี้ 
 เหมือนการดาวาบริภาษในทานผูประพฤติพรหมจรรยรวมกันนี้ไม ดูกรพราหมณ 
 ธรรมิกะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไมประทษุราย 
 ในทานผูประพฤติพรหมจรรยรวมกันของตน ดูกรพราหมณธรรมิกะ เธอพึงศึกษา 
 อยางนี้แล ฯ 
      ไดมีทานศาสดาจารยชื่อสเุนตตะ ชื่อมูคปกขะ ชื่ออรเนม ิ
      ชื่อกุททาลกะ ชื่อหัตถิปาละ และไดมีพราหมณปุโรหิตของ 
      พระราชาถึง ๗ พระองค เปนเจาแหงโค เปนศาสดาจารย 
      ชื่อโชติปาละ ทานศาสดาจารยทั้ง ๖ ผูมียศเปนผูไดรับยกยอง 
      วาเปนเจาลทัธิในอดีต ทานเหลานั้นไดเปนผูหมดกลิ่นสาป 
      คือ ความโกรธ มุงมั่นในกรุณา ผานพนกามสังโยชน 
      คลายกามราคะเสียได เปนผูเขาถึงพรหมโลก สาวกของ 
      ทานเหลานั้นแมหลายรอย ไดเปนผูหมดกลิ่นสาป คือ 
      ความโกรธ มุงมั่นในกรุณา ผานพนกามสังโยชน คลาย 
      กามราคะเสียได ก็เปนผูเขาถึงพรหมโลก นรชนใดมีความ 
      ดําริทางใจประทุษราย ยอมดาบริภาษทานเหลานั้น ผูเปนฤาษี 
      ผูเปนนักบวชนอกศาสนา ปราศจากความกําหนัด มีจิตต้ังมั่น 
      ก็นรชนเชนนั้นยอมประสพสิ่งที่ไมเปนบุญมาก สวนนรชน 
      ใดมีความดําริทางใจประทษุราย ยอมดา บริภาษภิกษุผูเปน 
      สาวกของพระพุทธเจา ผูมทีิฐิสมบูรณรูปเดียว นรชนผูนีย้อม 
      ประสพสิ่งที่ไมเปนบุญมากกวาผูดาวาบริภาษทานศาสดาจารย 
      เหลานั้น นรชนไมพึงเสียดสีทานผูมีความดี ผูละทิฐิ 



      บุคคลใดเปนผูมีอินทรีย ๕ คือ ศรัทธา สติ วิริยะ สมถะ 
      และ วิปสสนาออน บุคคลผูยังไมปราศจากความกําหนัด 
      ในกาม เราเรียกวาเปนบุคคลที่เจ็ด แหงพระอริยสงฆ 
      นรชนใดเบียดเบียน ทํารายบุคคลเชนนั้นผูเปนภิกษุ ใน 
      กาลกอน นรชนน้ันชื่อวาทาํรายตนเอง ยอมบ่ันรอนอรหัตผล 
      ในภายหลัง สวนนรชนใดยอมรักษาตน นรชนน้ันชื่อวา 
      เปนผูรักษาตนที่เปนสวนภายนอก เพราะเหตุนั้น บัณฑิตไม 
      ขุดโคนคุณความดีของตน ชื่อวาพึงรักษาตนทุกเมื่อ ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๒ 
                        จบธรรมิกวรรคที่ ๕ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. นาคสูตร ๒. มิคสาลาสูตร ๓. อิณสูตร ๔. มหาจุนทสูตร 
 ๕. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๑ ๖. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๒ ๗. เขมสุมนสูตร ๘. อินทรีย- 
 *สังวรสูตร ๙. อานันทสูตร ๑๐. ขัตติยาธิปปายสูตร ๑๑. อัปปมาทสูตร 
 ๑๒. ธรรมิกสูตร ฯ 
                         จบปฐมปณณาสก 
                         ----------- 
                          ทุติยปณณาสก 
                          มหาวรรคที่ ๑ 
                          ๑. โสณสูตร 
      [๓๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ 
 ใกลกรุงราชคฤห ก็สมัยนั้น ทานพระโสณะอยูที่ปาชื่อ สีตะวัน ใกลกรุงราชคฤห 
 คร้ังนั้น ทานพระโสณะหลีกออกเรนอยูในที่ลบั เกิดปริวิตกแหงใจอยางนี้วา 
 สาวกของพระผูมีพระภาคเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูปรารภความเพียรอยู เราก็เปน 
 ผูหน่ึงในจํานวนสาวกเหลานัน้ ก็แตวาจิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะเพราะไม 
 ถือมั่น ก็โภคทรัพยยอมมีอยูในสกุลของเรา เราอาจเพ่ือใชสอยโภคทรัพยและ 
 ทําบุญได ผิฉะน้ัน เราพึงบอกคืนสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถใชสอยโภคทรัพย 
 และพึงทําบุญเถิด คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบปริวิตกแหงใจของทานพระ 
 โสณะดวยพระทัย แลวทรงหายจากภูเขาคิชฌกูฏ ไปปรากฏตรงหนาทานพระโสณะ 
 ที่ปาสีตะวัน เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียด 
 ฉะนั้น ทรงประทับน่ังบนอาสนะท่ีไดปูแลว แมทานพระโสณะถวายบังคมพระผู 
 มีพระภาค แลวไดนั่งอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคได 



 ตรัสถามทานพระโสณะวา ดกูรโสณะ เธอหลีกออกเรนอยูในที่ลับ เกิดปริวิตก 
 แหงใจอยางนี้มิใชหรือวา สาวกของพระผูมพีระภาคเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผู 
 ปรารภความเพียรอยู เราก็เปนผูหน่ึงในจํานวนสาวกเหลานัน้ ก็แตวาจิตของเรา 
 ยังไมหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น ก็โภคทรัพยยอมมีอยูในสกุลของเรา 
 เราอาจเพ่ือใชสอยโภคทรัพยและทําบุญได มิฉะน้ัน เราพึงบอกคืนสิกขาสกึมา 
 เปนคฤหัสถใชสอยโภคทรัพย และพึงทําบุญเถิด ทานพระโสณะทูลวา อยางนั้น 
 พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน เธอเมือ่กอนยังอยู 
 ครองเรือนเปนผูฉลาดในการดดีพิณมิใชหรือ ฯ 
      ส. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน ก็สมัยใดสายพิณ 
 ของเธอตึงเกินไป สมัยนั้น พิณของเธอยอมมีเสียงไพเราะหรือ ยอมควรแกการ 
 ใชหรือไม ฯ 
      ส. ไมเปนเชนนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน สมัยใดสายพิณของ 
 เธอหยอนเกินไป สมัยนั้น พิณของเธอยอมมีเสียงไพเราะ หรือยอมควรแกการใช 
 หรือไม ฯ 
      ส. ไมเปนเชนนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรโสณะ ก็สมัยใด สายพิณของเธอไมตึงเกินไป ไมหยอนเกิน 
 ไป ต้ังอยูในขนาดกลาง สมัยนั้น พิณของเธอยอมมเีสียงไพเราะ หรือยอมควร 
 แกการใชหรือไม ฯ 
      ส. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรโสณะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความเพียรที่ปรารภมากเกินไป 
 ยอมเปนไปเพ่ือความฟุงซาน ความเพียรที่หยอนเกินไป ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เกียจคราน ดูกรโสณะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงต้ังความเพียรใหสม่ําเสมอ 
 จงต้ังอินทรียใหสม่ําเสมอ และจงถือนิมิตในความสม่ําเสมอนั้น ทานพระโสณะ 
 ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงกลาวสอนทานพระโสณะ 
 ดวยพระโอวาทนี้ แลวทรงหายจากปาสีตวันไปปรากฏที่ภูเขาคิชฌกูฏ เปรียบ 
 เหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยยีด ฉะนัน้ ฯ 
      คร้ันสมัยตอมา ทานพระโสณะไดต้ังความเพียรใหสม่ําเสมอ ไดต้ัง 
 อินทรียใหสม่ําเสมอ และไดถือนิมิตในความสม่ําเสมอนั้นตอมา ทานพระโสณะ 
 หลีกออกจากหมูอยูผูเดยีว ไมประมาท มีความเพียร ต้ังใจแนวแนอยู ไดทําให 
 แจงซ่ึงที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ทีกุ่ลบุตรทั้งหลายผูออกบวชเปนบรรพชิต 



 โดยชอบตองการนั้น ในปจจุบัน เขาถึงอยูตอกาลไมนานเลย ไดทราบชัดวา 
 ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความ 
 เปนอยางนี้มิไดมี ก็แลทานพระโสณะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวน 
 พระอรหันตทั้งหลาย คร้ังนั้น ทานพระโสณะบรรลุอรหัตแลว ไดคิดอยางนี้วา 
 ไฉนหนอ เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวพึงพยากรณอรหัตผล 
 ในสํานักพระผูมีพระภาคเถิด ลําดับน้ัน ทานพระโสณะไดเขาไปเฝาพระผูมพีระ 
 ภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ อยู 
 จบพรหมจรรย ไดทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว บรรลุประโยชน 
 ของตนแลว หมดสิ้นกิเลสเคร่ืองประกอบในภพ หลุดพนเพราะรูโดยชอบ ภิกษุ 
 นั้นยอมเปนผูนอมไปยังเหตุ ๖ ประการ คือเปนผูนอมไปยังเนกขัมมะ ๑ เปนผู 
 นอมไปยังความสงัด ๑ เปนผูนอมไปยังความไมเบียดเบียน ๑ เปนผูนอมไปยัง 
 ความส้ินตัณหา ๑ เปนผูนอมไปยังความส้ินอปุาทาน ๑ เปนผูนอมไปยังความ 
 ไมหลงใหล ๑ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดเห็น 
 อยางนี้วา ทานผูมีอายุรูปน้ี อาศัยคุณเพียงศรัทธาอยางเดียวเปนแน เปนผูนอม 
 ไปยังเนกขมัมะ แตขอนั้นไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะวาภิกษุขีณาสพ อยูจบ 
 พรหมจรรย ไดทํากิจที่ควรทาํ ทําเสร็จแลว ไมพิจารณาเห็นกิจที่ตนจะตองทํา 
 หรือไมพิจารณาเห็นการเพ่ิมพูนกิจที่ทําแลวอยู ยอมเปนผูนอมไปยังเนกขมัมะ 
 เพราะส้ินราคะ เพราะเปนผูปราศจากราคะ เพราะส้ินโทสะ เพราะเปนผูปราศจาก 
 โทสะ เพราะส้ินโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดเห็น 
 อยางนี้วา ทานผูมีอายุรูปน้ี มุงหวังลาภ สักการะและการสรรเสริญเปนแนจึงนอม 
 ไปยังความสงดั แตขอนั้นไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะวาภิกษุขีณาสพ อยูพรหมจรรย 
 ไดทํากิจที่ควรเสร็จแลว ไมพิจารณาเห็นกิจที่ตนจะตองทํา หรือไมพิจารณาเห็น 
 การเพ่ิมพูนกิจที่ทําแลวอยู ยอมเปนผูนอมไปยังความสงัด เพราะส้ินราคะ เพราะ 
 เปนผูปราศจากราคะ เพราะส้ินโทสะ เพราะเปนผูปราศจากโทสะ เพราะส้ินโมหะ 
 เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมีความคิด 
 เห็นอยางนี้วา ทานผูมีอายุรูปน้ี ละสีลัพพัตตปรามาส กลับใหเปนแกนสารเปน 
 แนจึงเปนผูนอมไปยังความไมเบียดเบียน แตขอนั้นไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะวา 
 ภิกษุขีณาสพ ฯลฯ เปนผูนอมไปยังความไมเบียดเบียน เพราะส้ินโมหะ 
 เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯลฯ ยอมเปนผูนอมไปยังความส้ินตัณหา เพราะส้ิน 



 โมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯลฯ ยอมเปนผูนอมไปยังความส้ินอุปาทาน 
 เพราะส้ินโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดเห็น 
 อยางนี้วา ทานผูมีอายุรูปน้ี ละสีลัพพัตตปรามาสกลับใหเปนแกนสารเปนแนจึง 
 เปนผูนอมไปยงัความไมหลงใหล แตขอนั้นไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะวาภิกษุขีณาสพ 
 อยูจบพรหมจรรย ไดทํากิจทีค่วรทําเสร็จแลว ไมพิจารณาเห็นในกิจที่ตนจะ 
 ตองทํา หรือไมพิจารณาเห็นการเพ่ิมพูนกิจที่ทําแลวอยู ยอมเปนผูนอมไปยังความ 
 ไมหลงใหล เพราะส้ินราคะ เพราะเปนผูปราศจากราคะ เพราะส้ินโทสะ เพราะ 
 เปนผูปราศจากโทสะ เพราะส้ินโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ถารูปที่พึงเห็นแจงดวยจักษุแมดเียีย่มมาสูคลองจกัษุ 
 ของภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนีไ้ซร รูปน้ันไมครอบงําจิตของทานได 
 จิตของทานยอมเปนจิตไมเจอืดวยกิเลส เปนจิตต้ังมั่น ถึงความไมหว่ันไหวและ 
 ทานยอมพิจารณาเห็นความเกดิขึ้นและความเสื่อมไปแหงจิตนั้น ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ถาเสียงที่พึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นที่พึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสที่พึงรู 
 แจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย ฯลฯ ธรรมารมณที่พึงรูแจง 
 ดวยใจ แมดีเยีย่ม มาสูคลองจกัษุแหงภิกษุ ผูมีจิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ 
 ไซร ธรรมารมณนั้นยอมไมครอบงําจิตของทานได จิตของทานยอมเปนจติไมเจือ 
 ดวยกิเลส เปนจิตต้ังมั่นถึงความไมหว่ันไหว และทานพิจารณาเห็นความเกดิขึ้น 
 ความเสื่อมไปแหงจิตนั้น เปรียบเหมือนภูเขาศิลาที่ไมมีชอง ไมมีโพรงเปนแทง 
 ทึบ ถึงแมลมฝนอันแรงกลาพึงพัดมาจากทิศบูรพาไซร ก็ไมพึงยังภูเขาศิลานั้นให 
 หว่ันไหว ใหสะเทือนสะทานได ถึงแมลมฝนอันแรงกลาพึงพัดมาจากทิศประจิม 
 ฯลฯ พึงพัดมาจากทิศอุดร ฯลฯ พึงพัดมาจากทิศทักษิณไซร ก็ไมพึงยังภูเขาศิลา 
 นั้นใหหว่ันไหว ใหสะเทือนสะทานได ฉะนัน้ ฯ 
      ทานพระโสณะคร้ันกลาวดงันี้แลว จึงไดกลาวคาถาประพันธดังตอไปอีกวา 
       จิตของภิกษุผูนอมไปยังเนกขัมมะ ผูนอมไปยังความสงดัแหง 
       ใจ ผูนอมไปยังความไมเบียดเบียน ผูนอมไปยังความส้ิน 
       ตัณหา ผูนอมไปยังความสิ้นอุปาทาน และผูนอมไปยังความ 
       ไมหลงใหลแหงใจ ยอมหลุดพนโดยชอบเพราะเห็นความเกิด 
       ขึ้นและความเสื่อมไปแหงอายตนะท้ังหลาย กิจที่ควรทําและ 
       การเพ่ิมพูนกิจที่ทําแลว ยอมไมมีแกภิกษุนั้นผูหลุดพนแลว 
       โดยชอบมีจิตสงบ ภูเขาศิลาเปนแทงทึบ ยอมไมหวั่นไหว 
       ดวยลม ฉนัใด รูปเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ 
       ทั้งสิ้น ทั้งที่เปนอิฏฐารมณ และอนิฏฐารมณยอมยังจิตอันต้ัง 



       มั่นหลุดพนวิเศษแลว ของภิกษุผูคงที่ใหหว่ันไหวไมได 
       ฉันนั้นและภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิดขึน้ และ 
       ความเสื่อมไปแหงจิตนั้น ดังนี้ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                          ๒. ผัคคุณสูตร 
      [๓๒๗] ก็สมัยนั้น ทานพระผัคคุณะอาพาธ มีทุกขเปนไขหนัก คร้ังนั้น 
 ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควร 
 สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระผัคคุณะ 
 อาพาธมีทุกขเปนไขหนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู 
 มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห เสด็จเขาไปเยีย่มทานพระผัคคุณะเถิด พระ 
 ผูมีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ คร้ังนั้นเปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออก 
 จากที่เรน เสดจ็เขาไปเยี่ยมทานพระผัคคุณะถึงที่อยู ทานพระผัคคุณะไดเห็นพระ 
 ผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาแตไกล แลวจะลุกจากเตียง ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาค 
 ไดตรัสกะทานพระผัคคุณะวา อยาเลยผัคคุณะ เธออยาลุกขึน้จากเตียง อาสนะ 
 เหลานี้ที่ผูอื่นไดปูไวมีอยู เราจักน่ังบนอาสนะนั้น พระผูมีพระภาคไดประทบัน่ังบน 
 อาสนะที่ไดปไูวแลว คร้ันแลว ไดตรัสถามทานพระผัคคุณะวา ดูกรผัคคุณะ 
 เธอพออดทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนายอมบรรเทา 
 ไมกําเริบหรือปรากฏวาบรรเทา ไมกําเริบขึน้หรือ ทานพระผัคคุณะกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได 
 ทุกขเวทนาของขาพระองคกําเริบหนักไมบรรเทา ปรากฏวากําเริบน้ันไมบรรเทาเลย 
 ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษ มีกําลังพึงเฉือนศีรษะดวยมีดโกนที่คม 
 ฉันใด ลมกลาเสียดแทงศีรษะของขาพระองค ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคอดทนไมได ยงัอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพระองค 
 กําเริบหนัก ไมบรรเทา ปรากฏวากําเริบขึ้น ไมบรรเทาเลยเปรียบเหมือนบุรุษ 
 ผูมีกําลังพึงเอาเชือกทีเ่หนียวแนนพันศีรษะ ฉันใด ความเจ็บปวดที่ศีรษะของ 
 ขาพระองคก็มีประมาณยิ่ง ฉนันั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได 
 เปรียบเหมือนบุรุษฆาโค หรือลูกมือของบุรุษฆาโค เปนคนขยันพึงใชมีด 
 สําหรับชําแหละโคที่คม ชําแหละทองโค ฉันใด ลมกลามีประมาณยิ่งยอมเสยีด 
 แทงทองของขาพระองค ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ... 
 เปรียบบุรุษผูมีกําลังสองคน จบับุรุษผูออนกําลังคนเดียวที่แขนคนละขาง แลวพึง 
 ลนยางบนหลุมถานไฟ ฉันใด ความเรารอนที่กายของขาพระองคก็ประมาณยิ่ง 
 ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได 
 ทุกขเวทนาของขาพระองคกําเริบหนัก ไมบรรเทา ปรากฏวากําเริบขึ้น 



 ไมบรรเทาเลย ลําดับน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงดวยธรรมีกถาใหทานพระ 
 ผัคคุณะเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง แลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป 
 คร้ันเมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไมนาน ทานพระผัคคุณะไดกระทํากาละ 
 และในเวลาตายอินทรียของทานพระผัคคุณะนั้น ผองใสยิ่งนกั ฯ 
      คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคม 
 แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อ 
 พระผูมีพระภาคเสด็จจากมาไมนาน ทานพระผัคคุณะก็กระทํากาละ และในเวลา 
 ตายอินทรียของทานพระผัคคุณะผองใสยิ่งนกั พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท 
 ก็อินทรียของผคัคุณภิกษุจักไมผองใสไดอยางไร จิตของผัคคุณภิกษุยังไมหลุดพน 
 จากสังโยชนอนัเปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ จิตของผัคคุณภิกษุนั้น ก็หลุดพนแลว 
 จากสังโยชนอนัเปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท 
 อานิสงสในการฟงธรรมโดยกาลอันควร ในการใครครวญเน้ือความแหงธรรมโดย 
 กาลอันควร ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท จิตของภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ ยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ ในเวลาใกลตาย 
 เธอไดเห็นตถาคต ตถาคตยอมแสดงธรรมอนังามในเบ้ืองตน อันงามในทามกลาง 
 อันงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ 
 สิ้นเชิงแกเธอ จิตของเธอยอมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ 
 เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดกูรอานนท นี้เปนอานิสงสขอที ่๑ ในการฟงธรรม 
 โดยกาลอนัควร ฯ 
      อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปใน 
 สวนเบ้ืองตํ่า ๕ ในเวลาใกลตาย เธอไมไดเห็นตถาคตเลย แตไดเห็นสาวก 
 ของพระตถาคต สาวกของพระตถาคตยอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามใน 
 ทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ 
 บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง แกเธอ จิตของเธอยอมหลุดพนจากสังโยชนอันเปน 
 ไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท นี้เปนอานิสงส 
 ขอที่ ๒ ในการฟงธรรมโดยกาลอันควร ฯ 
      อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวน 
 เบ้ืองตํ่า ๕ ในเวลาใกลตาย เธอไมไดเห็นตถาคต และไมไดเห็นสาวกของ 
 ตถาคตเลย แตยอมตรึกตรองเพงดวยใจ ซ่ึงธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา เมื่อ 
 เธอตรึกตรองเพงดวยใจ ซ่ึงธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาอยู จิตของเธอยอม 
 หลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ ดูกรอานนท นี้เปนอานสิงส 
 ขอที่ ๓ ในการใครครวญเน้ือความแหงธรรมโดยกาลอนัควร ฯ 
      ดูกรอานนท จิตของมนุษยในธรรมวินัยนี้ ไดหลุดพนจากสังโยชนอัน 



 เปนไปในสวนเบ้ืองตํ่า ๕ แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพานอันเปนที่สิน้ไป 
 แหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได ในเวลาใกลตาย เธอยอมไดเห็น 
 พระตถาคต พระตถาคตยอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน ... แกเธอ จิตของ 
 เธอยอมนอมไปในนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลส อนัหาธรรมอื่นยิ่งกวา 
 มิได เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท นี้เปนอานสิงสขอที่ ๔ ในการ 
 ฟงธรรมโดยกาลอันควร ฯ 
      อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุหลุดพนแลวจากสังโยชน อันเปนไปในสวน 
 เบ้ืองตํ่า ๕ แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพานอันเปนที่สิน้ไปแหงอุปธิ- 
 *กิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได ในเวลาใกลตาย เธอยอมไมไดเห็นพระตถาคต 
 แตเธอยอมไดเห็นสาวกของพระตถาคต สาวกของพระตถาคตยอมแสดงธรรม 
 อันงามในเบ้ืองตน ... แกเธอ จิตของเธอยอมนอมไปในนิพพานเปนที่สิ้นไปแหง 
 อุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท 
 นี้เปนอานิสงสขอที่ ๕ ในการฟงธรรมโดยกาลอันควร ฯ 
      อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุหลุดพนแลวจากสังโยชนอนัเปนไปในสวน 
 เบ้ืองตํ่า ๕ แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพาน อันเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิ- 
 *กิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได ในเวลาใกลตาย เธอยอมไมไดเห็นพระตถาคต 
 และยอมไมไดเห็นสาวกของพระตถาคตเลย แตเธอยอมตรึกตรองเพงดวยใจซ่ึง 
 ธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพงดวยใจซ่ึงธรรมตามที่ไดฟงมา 
 ไดเรียนมาอยู จิตของเธอยอมนอมไปในนิพพานอันเปนที่สิน้ไปแหงอุปธิกิเลส 
 อันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได ดกูรอานนท นี้เปนอานิสงสขอ ๖ ในการใครครวญ 
 เนื้อความแหงธรรมโดยกาลอนัควร ดูกรอานนท อานิสงสในการฟงธรรม ใน 
 การใครครวญเนื้อความโดยกาลอันควร ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                        ๓. ฉฬาภิชาติยสูตร 
      [๓๒๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล 
 กรุงราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 
 ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ปูรณกัสสป บัญญัติชาติ ๖ ประการ คือ บัญญัติชาติดํา ๑ ชาติเขียว ๑ 
 ชาติแดง ๑ ชาติเหลือง ๑ ชาติขาว ๑ ชาติขาวจัด ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ปูรณกัสสปบัญญัติคนฆาแพะ คนฆาสุกร คนฆานก พรานเน้ือ ชาวประมง 
 โจร เพชฌฆาต เจาหนาที่เรือนจํา ก็หรือคนที่ทํางานหยาบชาอื่นใด วาเปนชาติ 
 ดํา บัญญัติพวกภิกษุ พวกผูเชื่อไปในฝายดํา หรือพวกกรรมวาท กิริยาวาท 
 อื่นใด วาเปนชาติเขียว บัญญัติพวกนิครนถใชผาผืนเดียววาเปนชาติแดง บัญญัติ 



 คฤหัสถนุงหมผาขาว สาวกของอเจลก (นกับวชเปลือยกาย) วาเปนชาติเหลือง 
 บัญญัติอาชีวก อาชีวิกา วาเปนชาติขาว บัญญัติเจาลัทธิชื่อนนัทวัจฉโคตร ชื่อ 
 กัจจสังกิจจโคตร มักขลิโคสาล วาเปนชาติขาวจัด ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ปูรณกัสสปบัญญัติชาติ ๖ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท 
 การที่ปูรณกัสสปบัญญัติชาติ ๖ นี้นั้น โลกทั้งปวงเห็นดวยหรือ ฯ 
      อา. หามิได พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรอานนท เปรียบเหมือนคนทั้งหลายบังคับใหบุรุษผูยากจนขัดสน 
 เข็ญใจ ผูไมปรารถนา ใหรับสวนเน้ือวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานพึงกินเนื้อนี ้
 และตองใชราคาเน้ือ ฉันใด ปูรณกัสสปก็ฉันนัน้เหมือนกัน บัญญัติชาติ ๖ 
 แหงสมณพราหมณเหลานั้น โดยที่โลกไมรับรอง เหมือนดังคนพาลไมเฉยีบ 
 แหลม ไมรูเขตบัญญัติ ไมฉลาด ดูกรอานนท ก็เราแลจะบัญญัติชาติ ๖ ประการ 
 เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท ก็ชาติ ๖ เปนไฉน คือ บุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ เปนผูมีชาติดํา  ประพฤติธรรมดํา ๑ บางคนมีชาติดํา ประพฤติธรรม 
 ขาว ๑ บางคนมีชาติดํา บรรลุนิพพานท่ีไมดําไมขาว ๑ บางคนมีชาติขาว 
 ประพฤติธรรมดํา ๑ บางคนมีชาติขาว ประพฤติธรรมขาว ๑ บางคนมีชาติขาว 
 บรรลุนิพพานที่ไมดําไมขาว ๑ ฯ 
      ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติดํา ประพฤติธรรมดําเปนอยางไร คือ 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี เกดิในสกุลตํ่า คือ สกุลจัณฑาล สกุลพรานปา สกุล 
 ชางจักสาน สกุลทํารถ สกุลเทหยักเยื่อ ซ่ึงยากจน มีขาวน้ําโภชนะนอย เปน 
 อยูฝดเคือง ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมโดยยาก และเขาผูนั้นเปนผูมีผิวพรรณ 
 ทราม ไมนาดู เปนคนแคระ ขี้โรค ตาบอด งอย กระจอก เปนอัมพาต 
 ไมไดขาวน้ําเคร่ืองนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ที่นอน ที่ 
 อยู เคร่ืองประทีป เขายังประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ คร้ัน 
 ประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรอานนท บุคคลมีชาติดํา ประพฤติธรรมดํา 
 อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติดํา ประพฤติธรรมขาวเปนอยางไร คือ 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเกิดในสกุลตํ่า คือ สกุลจัณฑาล สกุลพรานปา 
 สกุลชางจักสาน สกุลทํารถ สกุลเทหยักเยือ่ ซ่ึงยากจน มีขาวนํ้าโภชนะนอย 
 เปนผูฝดเคือง ไดอาหารและเคร่ืองนุงหมโดยยาก และเขาผูนั้นเปนผูมผีิวพรรณ 
 ทราม ไมนาดู เปนคนแคระ ขี้โรค ตาบอด งอย กระจอก เปนอัมพาต 
 ไมไดขาว น้ํา เคร่ืองนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล 



 ที่นอน ที่อยู เคร่ืองประทีป แตเขาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ 
 คร้ันประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสคุติ 
 โลกสวรรค ดูกรอานนท บุคคลมีชาติดํา ประพฤติธรรมขาว อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติดํา บรรลุนิพพานที่ไมดําไมขาวเปนอยางไร 
 คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเกดิในสกุลตํ่า ฯลฯ มีผิวพรรณทราม ไม 
 นาดู เปนคนแคระ เขาปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิต 
 เขาบวชแลวอยางนี้ ละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ ทําปญญา 
 ใหทุรพล เปนผูมีจิตต้ังอยูดวยดีในสติปฏฐานทั้ง ๔ เจริญโพชฌงค ๗ ตาม 
 ความเปนจริง แลวไดบรรลุนิพพานอันไมดําไมขาว ดูกรอานนท บุคคลมีชาติดํา 
 บรรลุนิพพานอันไมดําไมขาว อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติขาว ประพฤติธรรมดําเปนอยางไร คือ 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเกิดในสกุลสูง คือ สกุลกษัตริยมหาศาล สกุล 
 พราหมณมหาศาล สกุลคฤหบดีมหาศาล ซ่ึงมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก 
 มีทองและเงินมาก มีอุปกรณเคร่ืองปลื้มใจมาก มีทรัพย คือ ขาวเปลือกมาก 
 และเขาผูนั้นเปนผูมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณงามยิ่ง ได 
 ขาว น้ํา เคร่ืองนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ที่นอน 
 ที่อยู เคร่ืองประทีป เขาประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ คร้ัน 
 ประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรอานนท บุคคลมีชาติขาว ประพฤติธรรมดํา อยาง 
 นี้แล ฯ 
      ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติขาว ประพฤติธรรมขาว เปนอยางไร คือ 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี เกดิในสกุลสูง ฯลฯ เขาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวย 
 วาจา ดวยใจ คร้ันประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลว เมื่อตายไป 
 ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดูกรอานนท บุคคลมีชาติขาว ประพฤติธรรมขาว 
 อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรอานนท ก็บุคคลผูมีชาติขาว บรรลุนิพพานอันไมดําไมขาว เปน 
 อยางไร คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเกิดในสกุลสูง ฯลฯ เขาปลงผม 
 และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้ ละ 
 นิวรณ ๕ ประการ อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพล เปนผูมจีิต 
 ต้ังอยูดวยดีในสติปฏฐานทั้ง ๔ เจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง แลวได 
 บรรลุนิพพานที่ไมดํา ไมขาว ดูกรอานนท บุคคลมีชาติขาว บรรลุนิพพานอัน 
 ไมดํา ไมขาว อยางนี้แล ดูกรอานนท ชาติ ๖ นี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 



                          ๔. อาสวสูตร 
      [๓๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอม 
 เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทาํบุญ เปนผูควร 
 กระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๖ ประการ 
 เปนไฉน คือ อาสวะเหลาใด อนัภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงละดวยการสํารวม 
 อาสวะเหลานัน้เปนอันภิกษุละไดแลวดวยการสํารวม ๑ อาสวะเหลาใดอันภิกษุ 
 พึงละดวยการซองเสพ อาสวะเหลานั้นเปนอนัภิกษุละไดแลวดวยการซอง 
 เสพ ๑ อาสวะเหลาใดอันภิกษุพึงละดวยการอดทน อาสวะเหลานั้น เปนอัน 
 ภิกษุละไดแลวดวยการอดทน ๑ อาสวะเหลาใดอันภิกษุพึงละดวยการหลีกเลีย่ง 
 อาสวะเหลานัน้เปนอันภิกษุละไดแลวดวยการหลีกเลี่ยง ๑ อาสวะเหลาใดอนัภิกษุ 
 พึงละดวยการบรรเทา อาสวะเหลานั้นเปนอนัภิกษุละไดแลวดวยการบรรเทา ๑ 
 อาสวะเหลาใด อันภิกษุพึงละดวยภาวนา อาสวะเหลานั้นเปนอันภิกษุละไดแลว 
 ดวยภาวนา ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละดวยการสํารวม ที่เปนอันภิกษุ 
 ละไดแลวดวยการสํารวมเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบ 
 คายแลว เปนผูสํารวมดวยการสํารวมจักขุนทรีย ซ่ึงเมื่อเธอไมสํารวม พึงเปน 
 เหตุใหอาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอนเกิดขึ้น เมือ่เธอสํารวมอยูอาสวะ 
 เหลานั้นที่ทําความคับแคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี ้
 ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลวเปนผูสํารวมดวยการสํารวมโสตินทรีย ... ฆานินทรีย ... 
 ชิวหินทรีย ... กายินทรีย ... ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว เปนผูสํารวม 
 ดวยการสํารวมมนินทรีย ซ่ึงเมื่อเธอไมสํารวม พึงเปนเหตุใหอาสวะที่ทําความ 
 คับแคนและความเรารอนเกิดขึ้น เมื่อเธอสํารวมอยู อาสวะเหลานั้น ที่ทําความ 
 คับแคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เมื่อภิกษุไมสํารวมอยู อาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดขึน้ เมื่อ 
 เธอสํารวมอยู อาสวะเหลานั้นที่ทําความคับแคนและความเรารอนยอมไมมแีกเธอ 
 ดวยประการอยางนี้ อาสวะเหลานี้ เรากลาววาอันภิกษุพึงละดวยการสํารวม ที่ 
 เปนอันภิกษุละไดแลวดวยการสํารวม ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละดวยการซองเสพ ที่เปนอัน 
 ภิกษุละไดแลวดวยการซองเสพเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดย 
 แยบคายแลว ยอมเสพจีวรเพียงเพ่ือปองกันหนาว รอน เหลือบ ยุง ลม แดด 
 และสัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพ่ือปกปดอวัยวะที่นาละอาย พิจารณาโดย 
 แยบคายแลว ยอมเสพบิณฑบาต มิใชเพ่ือเลน มิใชเพ่ือมัวเมา มิใชเพ่ือ 
 ประดับ มิใชเพ่ือตบแตง เพียงเพ่ือความดํารงอยู เพ่ือความเปนไปแหงกายนี ้



 เพ่ือบรรเทาความหิว เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา เราจะบรรเทาเวทนา 
 เกาเสีย จักไมใหเวทนาใหมเกดิขึ้น ความเปนไปแหงรางกายจักมีแกเรา ความ 
 ไมมีโทษ และความอยูสบายจักมีแกเรา ดวยการเสพบิณฑบาตนี้ พิจารณาโดย 
 แยบคายแลว ยอมเสพเสนาสนะ เพียงเพ่ือปองกันหนาว รอน เหลือบ ยุง 
 ลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพ่ือบรรเทาอันตรายท่ีเกิดจาก 
 ฤดู และยินดีในการหลีกออกเรน พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเสพคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขาร เพียงเพ่ือบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธตางๆ ซ่ึงเกิดขึ้นแลว 
 เพ่ือไมมีความเจ็บไขเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมเสพอยู อาสวะที ่
 ทําความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดขึ้น เมื่อเธอเสพอยู อาสวะเหลานั้นที่ทํา 
 ความคับแคนและความเรารอน ยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา อันภิกษุพึงละดวยการซองเสพ ที่เปนอัน 
 ภิกษุละไดแลวดวยการซองเสพ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละดวยความอดกลั้นที่เปนอันภิกษุ 
 ละไดแลวดวยความอดกลั้นเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดย 
 แยบคายแลว ยอมเปนผูอดทนตอหนาว รอน หิว ระหาย เหลือบ ยุง ลม 
 แดด และสัมผสัแหงสัตวเลื้อยคลาน ยอมเปนผูอดทนตอถอยคําหยาบ คําเสียด 
 สี ยอมเปนผูอดกล้ันตอทุกขเวทนาทางกายทีเ่กิดขึ้นแลว กลาแข็ง เผ็ดรอน 
 ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่พอใจ สามารถปลิดชีพไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ 
 ภิกษุไมอดทนอยู อาสวะทีท่ําความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดขึ้น เมือ่เธอ 
 อดทนอยู อาสวะเหลานั้นที่ทาํความคับแคนและความเรารอน ยอมไมมีแกเธอ 
 ดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา อันภิกษุพึง 
 ละดวยการอดทนที่เปนอันภิกษุละไดแลวดวยการอดทน ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะท่ีภิกษุพึงละดวยการหลีกเลีย่งที่เปนอันภิกษุ 
 ละไดแลวดวยการหลีกเลี่ยงเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดย 
 แยบคายแลว ยอมหลีกเลีย่งชางดุ มาดุ โคดุ สนุัขดุ งู หลักตอ ที่มีหนาม 
 หลุม ตลิ่งชัน บอโสโครก ทอโสโครก พวกวิญูชนที่เปนพรหมจารี พึง 
 ลงความเห็นเธอผูนั่งในที่ไมควรน่ัง เที่ยวไปในที่ไมควรเทีย่วไป คบปาปมิตร 
 เชนใด ในฐานะที่เปนบาป เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมหลีกเลีย่งที่ไม 
 ควรนั่ง ที่ไมควรเที่ยวไป และปาปมิตรเชนนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอไม 
 หลีกเลี่ยงฐานะดังกลาวแลวอยู อาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอนพึงเกิด 
 ขึ้น เมื่อเธอหลีกเลี่ยงอยู อาสวะเหลานั้น ที่ทําความคับแคนและความเรารอน 
 ยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรา 
 กลาววา อันภิกษุพึงละดวยการหลีกเลี่ยง ที่เปนอันภิกษุละไดดวยการหลีก 



 เลี่ยง ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะอันภิกษุพึงละดวยการบรรเทา ที่เปนอันภิกษุ 
 ละไดแลวดวยการบรรเทาเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบ 
 คายแลว ยอมไมรับไว ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหสิ้นไป ยอมทําให 
 หมดไป ซ่ึงกามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมไมรับไว 
 ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหสิ้นไป ยอมทาํใหหมดไป ซ่ึงพยาบาทวิตกที่ 
 เกิดขึ้นแลว ... ซ่ึงวิหิงสาวิตกที่เกิดขึน้แลว ... ซ่ึงธรรมที่เปนบาป อกุศลที่เกดิ 
 ขึ้นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่เธอไมบรรเทาอยู อาสวะทีท่าํความคับแคนและ 
 ความเรารอน พึงเกิดขึ้น เมือ่เธอบรรเทาอยู อาสวะเหลานั้นที่ทําความคับแคน 
 และความเรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะ 
 เหลานี้ เรากลาววา อันภิกษุพึงละดวยการบรรเทา ที่เปนอันภิกษุละไดแลวดวย 
 การบรรเทา ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละไดดวยภาวนา ที่เปนอันภิกษุ 
 ละไดแลวดวยภาวนาเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พิจารณาโดยแยบคาย 
 แลว ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
 นอมไปเพ่ือความสละ ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเจริญธรรมวิจย- 
 *สัมโพชฌงค ... วิริยสัมโพชฌงค ... ปติสัมโพชฌงค ... ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
 ... สมาธิสัมโพชฌงค ... อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ 
 อาศัยนิโรธ นอมไปเพ่ือความสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมเจริญโพชฌงค 
 อยู อาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดขึ้น เมือ่เธอเจริญโพชฌงค 
 อยู อาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอน ยอมไมมีแกเธอ ดวยประการ 
 อยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา อันภิกษุพึงละดวยภาวนา 
 ที่เปนอันภิกษุละไดแลวดวยภาวนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม 
 ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทํา 
 บุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตร ๔ 
                        ๕. ทารุกัมมิกสูตร 
      [๓๓๐] สมยัหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปราสาทสรางดวยอิฐ 
 ใกลนาทิกคาม คร้ังนั้น คฤหบดีชื่อทารุกัมมกิะ (พอคาฟน) เขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรคฤหบดี ทานในสกุล ทานยังใหอยูหรือ 
 คฤหบดีชื่อทารุกัมมิกะไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังใหอยู 
 และทานน้ันแล ขาพระองคใหในภิกษุผูเปนอรหันต หรือผูบรรลุอรหัตมรรค ผู 



 ถืออยูปาเปนวตัร ผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร ฯ 
      พ.  ดูกรคฤหบดี ทานผูเปนคฤหัสถ บริโภคกาม อยูครองเรือน นอน 
 เบียดเสียดบุตร บริโภคจันทนแควนกาสี ทัดทรงดอกไม ของหอมและเคร่ือง 
 ลูบไล ยินดีทองและเงินอยู พึงรูขอนี้ไดยากวา ภิกษุเหลานี้เปนพระอรหันต 
 หรือเปนผูบรรลุอรหัตมรรค ดูกรคฤหบดี ถาแมภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร เปนผู 
 ฟุงซาน ถือตัว เหอ ปากกลา พูดพลาม มีสติเลอะเลอืน ไมมีสมัปชัญญะ 
 มีใจไมต้ังมั่น มีจิตพลุงพลาน ไมสํารวมอินทรีย เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึง 
 ถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร เปนผูไมฟุงซาน ไมถือตัว 
 ไมเหอ ไมปากกลา ไมพูดพลาม มีสติต้ังมั่น มีสัมปชัญญะ มีใจต้ังมั่น มี 
 จิตมีอารมณเปนหนึ่ง สํารวมอินทรีย เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงไดรับสรรเสริญ 
 ดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูอยูใกลบาน เปนผูฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุ 
 นั้นพึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูอยูใกลบาน เปนผูไมฟุงซาน ฯลฯ เมื่อ 
 เปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาต 
 เปนวัตร เปนผูฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น 
 ถาแมภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผูไมฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ 
 ภิกษุนั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูรับนิมนต เปนผูฟุงซาน ฯลฯ 
 เมื่อเปนอยางนี ้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูรับนิมนต เปนผู 
 ไมฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแม 
 ภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึง 
 ถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูไมฟุงซาน ฯลฯ 
 เมื่อเปนอยางนี ้ภิกษุนั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูทรงคฤหบดี 
 จีวร เปนผูฟุงซาน ถือตัว เหอ ปากกลา พูดพลาม มีสติเลอะเลือน ไมม ี
 สัมปชัญญะ มีใจไมต้ังมั่น มีจิตพลุงพลาน ไมสํารวมอินทรีย เมื่อเปนอยางนี้ 
 ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูทรงคฤหบดีจีวร เปนผูไมฟุงซาน 
 ไมถือตัว ไมเหอ ไมปากกลา ไมพูดพลาม มีสติต้ังมั่น มีสัมปชัญญะ มีใจ 
 ต้ังมั่น มีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง สํารวมอินทรีย เมื่อเปนอยางนี ้ภิกษุนั้นพึงได 
 รับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ดูกรคฤหบดี เชิญทานใหสังฆทานเถิด เมื่อทานให 
 สังฆทานอยู จติจักเลื่อมใส ทานนั้นเปนผูมีจติเลื่อมใส เมื่อตายไป จักเขาถึง 
 สุคติโลกสวรรค คฤหบดีชื่อทารุกัมมิกะ ทูลสนองวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคนี้จักใหสังฆทานต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                      ๖. จิตตหัตถิสาริปุตตสูตร 
      [๓๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนะมฤค- 



 *ทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ก็สมัยนั้น ภิกษุผูเถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาต 
 ภายหลังภัต นั่งประชุมสนทนาอภิธรรมกถากันอยูที่โรงกลม ไดทราบวา ในที่ 
 ประชุมนั้น ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร เมื่อพวกภิกษุผูเถระกําลังสนทนาอภิธรรม 
 กถากันอยู พูดสอดขึ้นในระหวาง ลําดับน้ัน ทานพระมหาโกฏฐิตะไดกลาว 
 กะทานพระจิตตหัตถิสารีบุตรวา ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร เมื่อภิกษุผูเถระกลาว 
 สนทนาอภิธรรมกถากันอยู พูดสอดขึ้นในระหวาง ขอทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร 
 จงรอคอยจนกวาภิกษุผูเถระสนทนากันใหจบเสียกอน ฯ 
      เมื่อทานพระมหาโกฏฐิตะกลาวอยางนี้แล พวกภิกษุผูเปนสหายของทาน 
 พระจิตตหัตถิสารีบุตร ไดกลาวกับทานมหาโกฏฐิตะวา แมทานพระมหาโกฏฐิตะ 
 ยอมรุกรานทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร (เพราะวา) ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร 
 เปนบัณฑิต ยอมสามารถกลาวสนทนาอภิธรรมกถากับพวกภิกษุผูเถระได ทาน 
 พระมหาโกฏฐิตะไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลผูไมทราบวาระจิตของ 
 ผูอื่นพึงรูขอนี้ไดยาก ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนดุจสงบเสงี่ยม เปนดุจ 
 ออนนอม เปนดุจสงบเรียบรอย ตลอดเวลาทีอ่าศัยพระศาสดาหรือเพ่ือนพรหม- 
 *จรรย ผูดํารงอยูในฐานะเปนครูรูปใดรูปหนึ่งอยู แตวาเมื่อใด เขาหลีกออกไป 
 จากพระศาสดา หลีกออกไปจากเพ่ือนพรหมจรรยผูดํารงอยูในฐานะเปนครู เมื่อ 
 นั้น เขายอมคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา 
 มหาอมาตยของพระราชา พวกเดียรถีย พวกสาวกเดียรถียอยู เมื่อเขาคลุกคลีอยู 
 ดวยหมู ปลอยจิต ไมสํารวมอินทรีย ชอบคุย ราคะยอมรบกวนจิตเขา เขาม ี
 จิตถูกราคะรบกวน ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบ 
 เหมือนโคที่เคยกินขาวกลา ถูกเขาผกูไวดวยเชือกหรือขังไวในคอก ผูใดพึงกลาว 
 อยางนี้วา โคที่เคยกินขาวกลาตัวน้ีจักไมลงกนิขาวกลาอีก ณ บัดน้ี ผูนั้นพึงกลาว 
 โดยชอบหรือหนอ ภิกษุเหลานั้นกลาวตอบวา ดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนัน้ 
 ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีมีได คือโคที่เคยกินขาวกลาตัวน้ัน พึงดึงเชือกขาดหรือ 
 แหกคอกแลว ลงไปกินขาวกลาอีกทีเดียว ฉนัใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคล 
 บางคนในโลกน้ี ก็ฉันนั้นเหมอืนกัน เปนดุจสงบเสง่ียม เปนดุจออนนอม เปน 
 ดุจสงบเรียบรอย ตลอดเวลาที่อาศัยพระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจรรย ผูดํารงอยู 
 ในฐานะเปนครูรูปใดรูปหนึ่งอยู แตวาเมื่อใด เขาหลีกไปจากพระศาสดา หรือ 
 หลีกออกไปจากเพ่ือนพรหมจรรยผูดํารงอยูในฐานะเปนครู เมื่อนั้น เขายอม 
 คลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอมาตยของ 
 พระราชา เดียรถีย พวกสาวกเดียรถียอยู เมื่อเขาคลุกคลอียูดวยหมู ปลอยจติ 
 ไมสํารวมอินทรีย ชอบคุย ราคะยอมรบกวนจติเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวน 



 ยอมลาสิกขาสกึมาเปนคฤหัสถ ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี สงัดจากกาม สงัด 
 จากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวิเวกอยู เขา 
 กลาววา เราไดปฐมฌาน (แต) คลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมา 
 เปนคฤหัสถ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝนเมด็ใหญ (ลูกเห็บ) ตกลง 
 ที่ทางใหญสี่แพรง พึงยังฝุนใหหายไป ปรากฏเปนทางลื่น ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา 
 บัดน้ี ฝุนจักไมปรากฏที่ทางใหญสี่แพรงโนนอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ 
 ดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนัน้ ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีมีได คอื มนุษยหรือโค 
 และสัตวเลี้ยง พึงเหยียบย่ําทีท่างใหญสี่แพรงแหงโนน หรือลมและแดดพึง 
 แผดเผาใหแหง เมื่อเปนเชนนัน้ ฝุนพึงปรากฏอีกทีเดยีว ฉันใด ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมอืนกัน สงัดจากกาม สงัดจาก 
 อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี บรรลุทุติยฌาน 
 มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวติก ไมมีวิจาร 
 เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เขายอมกลาววา เราเปนผู 
 ไดทุติยฌาน (แต) ยังคลุกคลดีวยพวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ 
 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ ตกลงที่สระใหญใกลบานหรือ 
 นิคม พึงยังทั้งหอยกาบและหอยโขง ทั้งกอนกรวดและกระเบื้องใหหายไป ผูใด 
 พึงกลาวอยางนี้วา บัดน้ี หอยกาบ หอยโขง กอนกรวดและกระเบ้ือง จักไม 
 ปรากฏในสระโนนอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปน 
 เชนนั้น ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีมีได คือ มนุษยหรือโคและสัตวเลี้ยงพึงดื่มทีส่ระ 
 แหงโนน หรือลมและแดดพึงแผดเผาใหแหง เมื่อเปนเชนนั้นทั้งหอยกาบและ 
 หอยโขง ทั้งกอนกรวดและกระเบ้ือง พึงปรากฏไดอีกทเีดียว ฉันใด ดูกรอาวโุส 
 ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมอืนกัน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ 
 ยอมลาสิกขาสกึมาเปนคฤหัสถ ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี มีอุเบกขามีสติ- 
 *สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจา 
 ทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานน้ี เปนผูมีอเุบกขา มีสติ อยูเปนสุข เขายอม 
 กลาววา เราไดตติยฌาน (แต) ยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ลาสิกขาสึกมาเปน 
 คฤหัสถ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนอาหารคางคืน ไมพึงชอบใจแก 
 บุรุษผูบริโภคอาหารประณีต ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บัดน้ีอาหารจักไมชอบใจแก 
 บุรุษชื่อโนนอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนั้น 
 อาหารอื่นจักไมชอบใจแกบุรุษผูโนนผูบริโภคอาหารประณีต ตลอดเวลาที่โอชารส 



 แหงอาหารน้ันจักดํารงอยูในรางกายของเขา แตเมื่อใด โอชารสแหงอาหารน้ัน 
 จักหมดไป เมือ่นั้น อาหารนั้นพึงเปนที่ชอบใจเขาอีก ดกูรอาวุโสทั้งหลาย 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนัน้เหมือนกัน เปนผูมีอุเบกขา มสีติสัมปชัญญะ 
 เสวยสุขดวยกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปน 
 คฤหัสถ ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี บรรลุจตุตถฌาน ไม 
 มีทุกขไมมีสขุ เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขา 
 เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เขากลาววาเราไดจตุตถฌาน (แตวา) ยังคลุกคลีดวย 
 พวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขาสกึมาเปนคฤหัสถ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือน 
 หวงนํ้าในที่ไมถูกลม ปราศจากคลื่น ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บัดน้ี คลื่นจักไมมี 
 ปรากฏที่หวงน้ําแหงโนนอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ดูกรอาวุโส ขอนี้ 
 ไมเปนเชนนั้น ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีมีได คือ ลมฝนที่แรงกลาพึงพัดมาจากทิศ 
 ตะวันออกก็พึงพัดใหเกิดคลืน่ขึ้นที่หวงนํ้าแหงนั้น ลมฝนทีแ่รงกลาพึงพัดมาจาก 
 ทิศตะวันตก ... จากทิศเหนือ ... จากทิศใต ก็พึงพัดใหเกิดคลืน่ขึ้นที่หวงนํ้าแหง 
 นั้น ฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนัน้เหมือนกัน 
 บรรลุจตุตตฌานไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส 
 กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เขากลาววาเราไดจตุตถฌาน 
 (แตวา) ยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี บรรลุเจโตสมาธิอัน 
 ไมมีนิมิต เพราะไมใสใจถึงนมิิตทั้งปวงอยู เขายอมกลาววา เราไดเจโตสมาธิ 
 อันไมมีนิมิต แตยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา 
 มหาอมาตยของพระราชา พวกเดียรถีย พวกสาวกเดียรถีย เมื่อเขาคลกุคลีดวยหมู 
 ปลอยจิต ไมสํารวมอินทรีย ชอบคุยอยู ราคะยอมรบกวนจิตเขา เขามจีิตถูกราคะ 
 รบกวนแลว ยอมลาสิกขาสกึมาเปนคฤหัสถ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมอืน 
 พระราชาหรือมหาอมาตยของพระราชา มีจตุรงคเสนาเดินทางไกล ไปพักแรมคืนอยู 
 ที่ปาทึบแหงหน่ึง ในปาทึบแหงนั้น เสียงจักจัน่เรไร พึงหายไปเพราะเสียงชาง 
 เสียงมา เสยีงรถ เสียงพลเดินเทา เสียงกึกกองแหงกลอง บัณเฑาะว สังข 
 และพิณ ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บัดน้ี ที่ปาทึบแหงโนน เสียงจักจั่นเรไร จัก 
 ไมมีปรากฏอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ดูกรอาวุโส ขอนี้ไมเปน 
 เชนนั้น ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีมีได คือ เมื่อใด พระราชาหรือมหาอมาตยของ 
 พระราชา พนไปจากปาทึบแหงนั้น  เมื่อนั้น เสียงจักจั่นเรไร พึงปรากฏได 
 อีก ฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนัน้เหมือนกัน 
 บรรลุเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต เพราะไมใสใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู เขากลาววา เรา 



 ไดเจโตสมาธิอนัไมมีนิมิตแลว แตยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
 อุบาสิกา พระราชา มหาอมาตยของพระราชา พวกเดียรถีย พวกสาวกเดียรถีย 
 อยู เมื่อเขาคลกุคลีดวยหมู ปลอยจิต ไมสํารวมอินทรีย ชอบคุยอยู ราคะยอม 
 รบกวนจิตเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวนแลว ยอมลาสิกขาสกึมาเปนคฤหัสถ ฯ 
      สมัยตอมา ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร ลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ 
 คร้ังนั้น พวกภิกษุผูเปนสหายของบุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตร ไดเขาไปหาทาน 
 พระมหาโกฏฐิตะถึงที่อยู แลวถามวา ทานพระมหาโกฏฐิตะไดกําหนดรูใจบุรุษ 
 ชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรดวยใจวา บุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรเปนผูไดวิหารสมาบัติ 
 เหลานี้ๆ และจักลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ หรือเทวดาทั้งหลายไดแจงเนื้อความ 
 นี้วา ขาแตทานผูเจริญ บุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรเปนผูไดวิหารสมาบัติเหลานี้ๆ 
 และจักลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ทานพระมหาโกฏฐิตะกลาววา ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย ขาพเจาไดกําหนดรูใจบุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรดวยใจวา เปนผูได 
 วิหารสมาบัติเหลานี้ๆ และจักลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ แมเทวดาก็บอก 
 เนื้อความนี้แกขาพเจา ลําดับน้ัน พวกภิกษุผูเปนสหายของบุรุษชื่อจิตตหัตถิ 
 สารีบุตร ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษ 
 ชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรเปนผูไดวิหารสมาบัติเหลานี้ๆ และไดลาสิกขาสึกมาเปน 
 คฤหัสถ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมนานนกั บุรุษ 
 ชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรจักระลึกถึงคุณแหงเนกขัมมะได ฯ 
      คร้ังนั้น ไมนานเทาไร บุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรก็ปลงผมและหนวด 
 นุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิต ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตรหลีกออกจาก 
 หมูอยูผูเดยีว ไมประมาท มีความเพียร มีจิตแนวแน ไมนานนัก ก็ไดทําให 
 แจงซ่ึงที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ทีกุ่ลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต 
 โดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเทียว เขาถึงอยู ไดทราบ 
 ชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจ 
 อื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมีอีก ก็แหละทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร ไดเปน 
 พระอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ 
                         จบสูตรที่ ๖ 
                         ๗. ปรายนสูตร 
      [๓๓๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนะมฤค- 
 *ทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ก็สมัยนั้น เมื่อภิกษุผูเถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาต 
 ภายหลังภัต นั่งประชุมกันอยูที่โรงกลม ไดเกดิการสนทนากนัขึ้นในระหวางวา 
 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคไดตรัสไวในปญหาของเมตเตยยมาณพ ใน 



 ปรายนสูตรวา 
            ผูใดทราบสวนสุดทั้งสองดวยปญญาแลว ไมติดอยูในสวน 
            ทามกลาง เรากลาวผูนัน้วาเปนมหาบุรุษ ผูนั้นกาวลวงเคร่ือง 
            รอยรัดในโลกนี้ไดแลว ดังนี้ ฯ 
      ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สวนสุดที่ ๑ เปนไฉนหนอ สวนสุดที่ ๒ เปนไฉน 
 อะไรเปนสวนทามกลาง อะไรเปนเคร่ืองรอยรัด ฯ 
      เมื่อสนทนากันอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา 
 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผัสสะเปนสวนสุดที่ ๑ เหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะเปนสวนสุด 
 ที่ ๒ ความดับแหงผัสสะเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เพราะวา 
 ตัณหายอมรอยรัดผัสสะและเหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะน้ัน เพราะเปนทีเ่กิดขึ้นแหงภพ 
 นั้นๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง ยอมกําหนดรูธรรมที่ 
 ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่งธรรมทีค่วรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ยอมเปน 
 ผูทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจบัุนเทียว ฯ 
      เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลาย 
 วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อดีตเปนสวนสุดที่ ๑ อนาคตเปนสวนสุดที่ ๒ ปจจุบัน 
 เปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัดอดตี 
 อนาคต และปจจุบันนั้นไว เพราะเปนที่เกิดขึน้แหงภพนั้นๆ ดวยเหตุเทานี้แล 
 ภิกษุชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง ยอมกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่ง 
 ธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําที่สุดแหงทุกขไดใน 
 ปจจุบันเทียว ฯ 
      เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระ 
 ทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สุขเวทนาเปนสวนสุดที่ ๑ ทุกขเวทนาเปนสวน 
 สุดที่ ๒ อทุกขมสุขเวทนาเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เพราะวา 
 ตัณหายอมรอยรัดสุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนานั้นไว เพราะเปน 
 ที่เกิดขึ้นแหงภพน้ันๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง ยอม 
 กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่งธรรมทีค่วรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนด 
 รู ยอมเปนผูทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทยีว ฯ 
      เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระ 
 ทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นามเปนสวนสุดที่ ๑ รูปเปนสวนสุดที่ ๒ 
 วิญญาณเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัด 
 นาม รูป และวิญญาณน้ันไว เพราะเปนที่เกิดขึ้นแหงภพนั้นๆ ดวยเหตุเทานี้แล 
 ภิกษุชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่งธรรมที่ 
 ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบัน 



 เทียว ฯ 
      เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระ 
 ทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อายตนะภายใน ๖ เปนสวนสุดที่ ๑ อายตนะ 
 ภายนอก ๖ เปนสวนสุดที่ ๒ วิญญาณเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด 
 เพราะวาตัณหายอมรอยรัดอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ และวิญญาณ 
 นั้นไว เพราะเปนที่เกิดขึน้แหงภพนั้นๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุชื่อวายอมรูยิง่ธรรม 
 ที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ 
 ควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําทีสุ่ดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว ฯ 
      เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระ 
 ทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สักกายะเปนสวนสุดที่ ๑ เหตุเกิดสักกายะเปน 
 สวนสุดที่ ๒ ความดับสักกายะเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เพราะ 
 วาตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัดสักกายะ เหตุเกิดสักกายะ และความดับสักกายะนั้นไว 
 เพราะเปนที่เกดิขึ้นแหงภพนั้นๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควร 
 รูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควร 
 กําหนดรู ยอมเปนผูทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว ฯ 
      เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระ 
 ทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พวกเราทั้งปวงเทียวไดพยากรณตามปฏิภาณของตนๆ 
 มาเถิด เราทั้งหลายจักพากันเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ประทับ แลวจักกราบทูล 
 เนื้อความนั้นใหทรงทราบ พระผูมีพระภาคจักทรงพยากรณแกพวกเรา โดยประการ 
 ใด เราทั้งหลายจักทรงจําขอทีท่รงพยากรณนั้นไว โดยประการนั้น ภิกษุผูเถระ 
 ทั้งหลายรับคําของภิกษุนั้นแลว คร้ังนั้น ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดพากันเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน 
 แลวไดกราบทูลการที่สนทนาปราศรัยทั้งหมดนั้นแดพระผูมีพระภาค แลวทูลถามวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ คําของใครหนอเปนสุภาษิต พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย คําของเธอทั้งปวงเปนสุภาษิตโดยปริยาย อนึ่ง เราหมายเอาขอความ 
 ที่กลาวไวในปญหาของเมตเตยยมาณพ ในปรายนสูตรวา 
            ผูใดทราบสวนสุดทั้ง ๒ ดวยปญญา แลวไมติดอยูในสวน 
            ทามกลาง เรากลาวผูนัน้วา เปนมหาบุรุษ ผูนั้นกาว 
            ลวงเคร่ืองรอยรัดในโลกนี้ไดแลว ดังนี ้ฯ 
      เธอทั้งหลายจงฟงขอความน้ัน จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น 
 ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผัสสะเปน 
 สวนสุดที่ ๑ เหตุเกิดผัสสะเปนสวนสุดที่ ๒ ความดับผัสสะเปนสวนทามกลาง 
 ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัดผัสสะ เหตุเกิดผัสสะ และ 



 ความดับผัสสะน้ันไว เพราะเปนที่เกิดขึน้แหงภพนั้นๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุ 
 จึงชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควร 
 รูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจบัุนเทียว ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. อุทกสูตร 
      [๓๓๓] สมยัหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท 
 พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงนิคมของชาวโกศลชื่อทัณฑกัปปกะ คร้ังนั้น 
 พระผูมีพระภาคไดทรงแวะลงจากหนทาง ประทับน่ังบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไวแลว ณ 
 โคนไมตนหนึ่ง ภิกษุเหลานั้นไดพากันเขาไปสูนิคมชื่อทัณฑกัปปกะ เพ่ือแสวงหาที่ 
 พัก คร้ังนั้น ทานพระอานนทพรอมดวยภิกษุหลายรูป ไดไปที่แมน้ําอจิรวดีเพ่ือสรง 
 น้ํา คร้ันสรงนํ้าในแมน้ําอจิรวดีเสร็จแลว ก็ขึน้มานุงอันตรวาสกผืนเดียวยนืผึ่งตัวอยู 
 คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไดเขาไปหาทานพระอานนท แลวถามวา ดูกรอาวุโสอานนท 
 พระผูมีพระภาคทรงกําหนดรูเหตุทั้งปวงดวยพระหฤทัยแลวหรือหนอ จึงพยากรณ 
 พระเทวทัตวา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย ตกนรก ต้ังอยูตลอดกัป เยียวยา 
 ไมได หรือวาพระผูมีพระภาคทรงกําหนดรูโดยปริยายบางประการเทานั้น จงึไดทรง 
 พยากรณพระเทวทัตดังนี้ ทานพระอานนทตอบวา ดูกรอาวุโส ก็ขอนี้พระผูม ี
 พระภาคไดทรงพยากรณอยางนั้นแล คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
 กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคกับภิกษุ 
 หลายรูปไดไปยังแมน้ําอจิรวดีเพ่ือสรงน้ํา คร้ันสรงเสร็จแลว ก็ขึ้นมานุงอนัตรวาสก 
 ผืนเดียวยืนผึ่งตัวอยู คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไดเขาไปหาขาพระองค แลวถามวา ดูกร 
 อาวุโสอานนท พระผูมีพระภาคทรงกําหนดรูเหตุทั้งปวงดวยพระหฤทัยแลวหรือ 
 หนอ จึงไดทรงพยากรณพระเทวทัตวา พระเทวทัตจะตองเกดิในอบาย ตกนรก 
 ต้ังอยูตลอดกัป เยียวยาไมได หรือวาพระผูมีพระภาคทรงกําหนดรูโดยปริยาย 
 บางประการเทานั้น จึงไดทรงพยากรณพระเทวทัตดังนี้ เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี ้
 แลว ขาพระองคไดกลาวกับภิกษุนั้นวา ดูกรอาวุโส ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคได 
 ทรงพยากรณอยางนั้นแล ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท กภิ็กษุรูปน้ันจักเปนภิกษุใหม 
 บวชไมนาน หรือวาเปนภิกษุเถระ แตเปนคนโงเขลา ไมฉลาด เพราะวาขอที่ 
 เราพยากรณแลวโดยสวนเดียว จักเปนสองไดอยางไร ดูกรอานนท เรายอมไม 
 พิจารณาเห็นบุคคลอื่นแมคนหนึ่ง ที่เราไดกําหนดรูเหตุทั้งปวงดวยใจแลวพยากรณ 
 อยางนี้ เหมือนพระเทวทัตเลย ก็เราไดเห็นธรรมขาวของพระเทวทัต (สวนดี) 
 แมประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทรายเพียงใด เราก็ยังไมพยากรณพระ 



 เทวทัตเพียงนัน้วา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย ตกนรก ต้ังอยูตลอดกัป 
 เยียวยาไมได แตวาเมื่อใด เราไมไดเห็นธรรมขาวของพระเทวทัต แมประมาณ 
 เทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทราย เมื่อนั้น เราจึงไดพยากรณพระเทวทัตนั้นวา 
 พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย ตกนรก ต้ังอยูตลอดกัป เยียวยาไมได ดูกรอานนท 
 เปรียบเหมือนหลุมคูถเปนที่ถายอุจจาระ ลึกชั่วบุรุษ เต็มดวยคูถเสมอขอบปากหลุม 
 บุรุษพึงตกลงไปที่หลุมคูถน้ันจมมิดศีรษะ บุรุษบางคนผูใครประโยชน ใครความ 
 เกื้อกูล ปรารถนาความเกษมจากการตกหลุมคูถของบุรุษน้ัน ใครจะยกเขาขึน้จาก 
 หลุมคูถน้ัน พึงมา เขาเดินรอบหลุมคูถน้ันอยู ก็ไมพึงเห็นอวัยวะที่ไมเปอนคูถ 
 ซ่ึงพอจะจับเขายกขึ้นมาได แมประมาณเทานํ้าที่สลัดออกจากปลายขนทรายของ 
 บุรุษน้ัน ฉันใด เราก็ไมไดเห็นธรรมขาวของพระเทวทัตแมประมาณเทาน้ําที่สลัด 
 ออกจากปลายขนทราย ฉันนัน้เหมือนกัน เมือ่นั้น เราจึงไดพยากรณพระเทวทัต 
 วา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย ตกนรก ต้ังอยูตลอดกัป เยียวยาไมได ถา 
 วาเธอทั้งหลายจะพึงฟงตถาคตจําแนกญาณเคร่ืองกําหนดรูอินทรียของบุรุษไซร ฯ 
      อา. ขาแตพระผูมีพระภาค บัดน้ีเปนกาลควร ขาแตพระสุคต บัดน้ี 
 เปนกาลควร ที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงจําแนกญาณเคร่ืองกําหนดรูอินทรียของ 
 บุรุษ ภิกษุทั้งหลายไดสดับจากพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
 ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท 
 เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจอยางนี้วา กศุลธรรมก็ดี อกศุล 
 ธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรากําหนดรูใจบุคคลนี้ดวยใจอยางนี ้
 วา กุศลธรรมของบุคคลนี้แลหายไป อกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา กุศลมูล 
 ที่บุคคลนั้นยังตัดไมขาดมีอยู เพราะกุศลมูลนั้น กุศลอยางอืน่ของเขาจกัปรากฏ 
 ดวยประการฉะนี้ บุคคลนี้จักเปนผูไมเสือ่มตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนเมล็ด 
 พืชที่ไมหัก ไมเนา ไมถูกลมและแดดเผา เกิดในตนฤดูหนาว เก็บไวดีแลว 
 อันบุคคลปลูก ณ ที่ดินอันพรวนดีแลวในที่นาดี เธอพึงทราบไหมวา เมล็ดพืช 
 เหลานี้จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯ 
      อา. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท เรายอมกาํหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนี ้
 วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมกด็ี ของบุคคลนี้อยูมี สมัยตอมา เรากําหนดรูใจ 
 บุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป อกศุลธรรมปรากฏขึ้น 
 เฉพาะหนา แตกุศลมูลที่เขายังตัดไมขาดมีอยู เพราะกุศลมูลนั้น กุศลอื่นของเขา 
 จักปรากฏ ดวยประการฉะนี้ บุคคลนี้จักเปนผูไมเสือ่มตอไปเปนธรรมดา ฉนันั้น 
 เหมือนกัน ดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจแมอยางนี้ กําหนด 



 ญาณเปนเคร่ืองทราบอินทรียของบุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรมที่อาศัยกัน 
 เกิดขึ้นตอไปดวยใจ แมดวยประการฉะนี้ ฯ 
      ดูกรอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจอยางนี้ 
 วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมกด็ี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรายอมกําหนด 
 รูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้ วาอกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กุศลธรรมปรากฏขึ้น 
 เฉพาะหนา แตอกุศลมูลทีเ่ขายงัตัดไมขาดมีอยู เพราะอกุศลมูลนั้น อกุศลอืน่ของ 
 เขาจักปรากฏ ดวยประการอยางนี้ บุคคลนี้จักเปนผูเสือ่มตอไปเปนธรรมดา 
 เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไมหัก ไมเนา ไมถูกลมและแดดเผา เกิดในตนฤดูหนาว 
 เก็บไวดีแลว อนับุคคลปลูก ณ ที่ศิลาแทงทึบ เธอพึงทราบไหมวา เมล็ดพืช 
 เหลานี้จักไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯ 
      อา. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท เรายอมกาํหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ 
 อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมยัตอมา เรายอม 
 กําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กุศลธรรม 
 ปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตอกุศลมูลที่เขายังตัดไมขาดมอียู เพราะอกุศลมูลนัน้ 
 อกุศลอื่นของเขาจักปรากฏ ดวยประการอยางนี้ บุคคลนี้จักเปนผูเสื่อมตอไปเปน 
 ธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจ 
 กําหนดรูญาณเปนเคร่ืองทราบอินทรียของบุรุษ กําหนดรูธรรมที่อาศัยกันเกดิขึ้น 
 ตอไปดวยใจ แมดวยประการฉะนี้ ฯ 
      ดูกรอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ 
 อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมยัตอมา เรายอม 
 กําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา ธรรมขาวของบุคคลนี้ แมประมาณเทาน้ํา 
 ที่สลัดออกจากปรายขนทรายไมมี บุคคลนี้ประกอบดวยอกุศลธรรมฝายดําอยาง 
 เดียว เมือ่ตายไปจักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เปรียบเหมือนเมลด็พืชทีหั่ก 
 เนา ถูกลมและแดดแผดเผา อนับุคคลปลูก ณ ที่ดินซ่ึงพรวนดีแลวในนาดี เธอ 
 พึงทราบไหมวา เมล็ดพืชนี้จักไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯ 
      อา. เปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท เรายอมกาํหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยาง 
 นี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลน้ีมีอยู สมยัตอมา เรายอม 
 กําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา ธรรมขาวของบุคคลนี้ แมประมาณเทาน้ํา 
 ที่สลัดออกจากปรายขนทรายไมมี บุคคลนี้ประกอบดวยอกุศลธรรมฝายดําอยาง 
 เดียว เมือ่ตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจ กําหนดรูญาณเปนเคร่ืองทราบ 



 อินทรียของบุรุษ กําหนดรูธรรมที่อาศัยกันเกดิขึ้นตอไปดวยใจ แมดวยประการ 
 อยางนี้ ฯ 
      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนททูลถามวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงสามารถบัญญัติบุคคล ๓ จําพวกน้ีออกเปน 
 สวนละ ๓ อีกหรือพระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา สามารถ อานนท เรายอม 
 กําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจอยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ด ี
 ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรากําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา กุศลธรรม 
 ของบุคคลนี้หายไป อกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตกุศลมูลที่เขายังตัดไม 
 ขาดมีอยู กุศลมูลนั้นก็ถึงความถอนขึ้นโดยประการทั้งปวง ดวยประการอยางนี้ 
 บุคคลนี้จักเปนผูเสื่อมตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนถานไฟที่ไฟติดทั่วแลว 
 ลุกโพลงสวางไสว อันบุคคลเก็บไวบนศิลาทึบ เธอพึงทราบไหมวา ถานไฟ 
 เหลานี้จักไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯ 
      อา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตยตกไปในเวลาเย็น 
 เธอพึงทราบไหมวา แสงสวางจักหายไป ความมืดจักปรากฏ ฯ 
      อา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกระยาหารของ 
 ราชสกูลในเวลาเที่ยงคืน เธอพึงทราบไหมวา แสงสวางหายไปหมดแลว ความมืด 
 ไดปรากฏแลว ฯ 
      อา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท เรายอมกาํหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยาง 
 นี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลน้ีมีอยู สมยัตอมา เรายอม 
 กําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป อกุศลธรรม 
 ปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตกุศลมูลที่เขายังตัดไมขาดมีอยู กุศลมูลแมนั้นก็ถึงความ 
 ถอนขึ้นโดยประการทั้งปวง ดวยประการอยางนี้ บุคคลนี้จักเปนผูเสือ่มตอไปเปน 
 ธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจแม 
 อยางนี้ กําหนดรูญาณเปนเครื่องทราบอินทรียของบุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนด 
 รูธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นตอไปดวยใจ แมดวยประการอยางนี้ ฯ 
      ดูกรอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ 
 อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมยัตอมา เรายอม 
 กําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กุศลธรรม 
 ปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตอกุศลมูลที่เขายังตัดไมขาดมอียู อกศุลมูลแมนั้นกถึ็ง 
 ความเพิกถอนขึ้นโดยประการทั้งปวง ดวยประการอยางนี้ บุคคลนี้จักไมเสือ่ม 



 ตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนถานไฟที่ไฟติดทั่วแลว ลุกโพลงสวางไสว 
 อันบุคคลเก็บไวบนกองหญาแหง หรือบนกองไมแหง เธอพึงทราบไหมวา ถาน 
 ไฟเหลานี้จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย 
      อา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตยกําลังขึ้นมาในเวลา 
 รุงอรุณ เธอพึงทราบไหมวา ความมืดจักหายไป แสงสวางจักปรากฏ ฯ 
      อา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกระยาหารของ 
 ราชสกูลในเวลาเที่ยงวัน เธอพึงทราบไหมวา ความมืดหายไปหมดแลว 
 แสงสวางไดปรากฏแลว ฯ 
      อา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท เรายอมกาํหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยาง 
 นี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลน้ีมีอยู สมยัตอมา เรากําหนดรู 
 ใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป กุศลธรรมปรากฏ 
 ขึ้นเฉพาะหนา แตอกุศลมูลที่เขายังตัดไมขาดมีอยู อกุศลมลูแมนั้นก็ถึงความ 
 เพิกถอนขึ้นโดยประการทั้งปวง ดวยประการอยางนี้ บุคคลนี้จักเปนผูไมเสือ่มตอ 
 ไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจ 
 แมอยางนี้ กําหนดรูญาณเปนเคร่ืองทราบอินทรียของบุรุษดวยใจแมอยางนี ้กําหนด 
 รูธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นตอไปดวยใจ แมดวยประการฉะนี้ ฯ 
      ดูกรอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจ 
 อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมยัตอมา เรายอม 
 กําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้ แมประมาณเทา 
 น้ําที่สลัดออกจากปลายขนทรายไมมี บุคคลนี้ประกอบดวยธรรมที่ไมมีโทษ เปน 
 ธรรมฝายขาวอยางเดียว จักปรินิพพานในปจจุบันทีเดียว เปรียบเหมือนถานไฟที่ 
 เย็น มีไฟดับแลว อันบุคคลเกบ็ไวบนกองหญาแหง หรือบนกองไมแหง เธอ 
 พึงทราบไหมวา ถานไฟเหลาน้ีจักไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯ 
      อา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ.  ดูกรอานนท เรายอมกาํหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยาง 
 นี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลน้ีมีอยู สมยัตอมา เรายอมกําหนด 
 รูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้ แมประมาณเทาน้าํทีส่ลัด 
 ออกจากปลายขนทรายไมมี บุคคลน้ีประกอบดวยธรรมที่ไมมีโทษ เปนธรรมฝาย 
 ขาวอยางเดยีว จักปรินิพพานในปจจุบันทีเดียว ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรอานนท 
 ตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูญาณเปนเคร่ืองทราบอินทรีย 



 ของบุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรมที่อาศัยกันเกดิขึ้นตอไปดวยใจ แมดวย 
 ประการฉะนี้ ดูกรอานนท บุคคล ๖ จําพวกน้ัน บุคคล ๓ จําพวกขางตน 
 คนหนึ่งเปนผูไมเสื่อมเปนธรรมดา คนหนึ่งเปนผูเสื่อมเปนธรรมดา คนหนึ่งเปน 
 ผูเกิดในอบาย ตกนรก ในบุคคล ๖ จําพวกน้ัน บุคคล ๓ จําพวกขางหลัง 
 คนหนึ่งเปนผูไมเสื่อมเปนธรรมดา คนหนึ่งเปนผูเสื่อมเปนธรรมดา คนหนึ่งเปน 
 ผูจะปรินิพพานเปนธรรมดา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                         ๙. นิพเพธิกสูตร 
      [๓๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายที่เปนปริยายเปนไป 
 ในสวนแหงการชําแรกกิเลส แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี 
 เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมปริยายทีเ่ปนปริยายเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส 
 นั้นเปนไฉน ดกูรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกาม เหตุเกิดแหงกาม 
 ความตางแหงกาม วิบากแหงกาม ความดับแหงกาม ปฏิปทาที่ใหถึงความดับกาม 
 เธอทั้งหลายพึงทราบเวทนา เหตุเกิดแหงเวทนา ความตางแหงเวทนา วิบากแหง 
 เวทนา ความดบัแหงเวทนา ปฏิปทาที่ใหถึงความดับเวทนา เธอทั้งหลายพึงทราบ 
 สัญญา เหตุเกิดแหงสัญญา ความตางแหงสัญญา วิบากแหงสัญญา ความดับ 
 แหงสัญญา ปฏิปทาที่ใหถึงความดับสัญญา เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะ เหตุเกิด 
 แหงอาสวะ ความตางแหงอาสวะ วิบากแหงอาสวะ ความดับแหงอาสวะ 
 ปฏิปทาที่ใหถึงความดับอาสวะ เธอทั้งหลายพึงทราบกรรม เหตุเกิดแหงกรรม 
 ความตางแหงกรรม วิบากแหงกรรม ความดับแหงกรรม ปฏิปทาที่ใหถึงความดับ 
 กรรม เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข เหตุแหงทุกข ความตางแหงทุกข วิบากแหง 
 ทุกข ความดับแหงทุกข ปฏิปทาที่ใหถึงความดับทุกข ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่เรากลาวนี้วา เธอทัง้หลายพึงทราบกาม เหตุ 
 เกิดแหงกาม ความตางแหงกาม วิบากแหงกาม ความดับแหงกาม ปฏิปทาที่ให 
 ถึงความดับกาม นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้ 
 คือ รูปที่พึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ยั่วยวน 
 ชวนใหกําหนัด เสียงที่พึงรูแจงดวยหู ... กลิ่นที่พึงรูแจงดวยจมูก ... รสที่พึงรู 
 แจงดวยลิ้น ... โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
 เปนที่รัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แตวาสิ่งเหลานี้ไมชื่อวา 
 กาม สิ่งเหลานี้เรียกวากามคณุในวินัยของพระอริยะเจา ฯ 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว 
 จึงไดตรัสคาถาประพันธนี้ตอไปอีกวา 



            ความกําหนัดที่เกิดดวยสามารถแหงความดําริของบุรุษ ชื่อวา 
            กาม อารมณอันวิจิตรทั้งหลายในโลกไมชื่อวากาม ความ 
            กําหนัดที่เกิดขึน้ดวยสามารถแหงความดําริของบุรุษ ชื่อวา 
            กาม อารมณอันวิจิตรทั้งหลายในโลกยอมต้ังอยูตามสภาพของ 
            ตน สวนวา ธีรชนทั้งหลายยอมกําจดัความพอใจ ในอารมณ 
            อันวิจิตรเหลานั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดแหงกามเปนไฉน คือ ผัสสะเปนเหตุเกิด 
 แหงกามทั้งหลาย ก็ความตางกันแหงกามเปนไฉน คือกามในรูปเปนอยางหน่ึง 
 กามในเสียงเปนอยางหนึ่ง กามในกลิ่นเปนอยางหนึ่ง กามในรสเปนอยางหน่ึง 
 กามในโผฏฐัพพะเปนอยางหนึ่ง นี้เรียกวาความตางกันแหงกาม วิบากแหงกาม 
 เปนไฉน คือ การที่บุคคลผูใครอยู ยอมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากความใครนั้นๆ 
 ใหเกิดขึ้น เปนสวนบุญหรือเปนสวนมิใชบุญ นี้เรียกวาวิบากแหงกาม ความดับ 
 แหงกามเปนไฉน คือ ความดบัแหงกามเพราะผัสสะดับ อริยมรรคอันประกอบ 
 ดวยองค ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมา- 
 *กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาให 
 ถึงความดับแหงกาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด อริยสาวกยอมทราบชัดกาม 
 เหตุเกิดแหงกาม ความตางแหงกาม วิบากแหงกาม ความดับแหงกาม ปฏิปทา 
 ใหถึงความดับแหงกาม อยางนี้ๆ เมื่อนั้น อริยสาวกนั้น ยอมทราบชัดพรหมจรรย 
 อันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปนทีด่ับแหงกาม ขอที่เรากลาววา ดกูร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกาม ฯลฯ ปฏิปทาใหถึงความดับแหงกาม ดังนี้ 
 นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ 
      ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย พึงทราบเวทนา ฯลฯ 
 ปฏิปทาใหถึงความดับแหงเวทนา ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เวทนา ๓ ประการนี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ก็เหตุเกิด 
 แหงเวทนาเปนไฉน คือ ผัสสะเปนเหตุเกิดแหงเวทนา ก็ความตางกันแหงเวทนา 
 เปนไฉน คือ สขุเวทนาทีเ่จือดวยอามิสมีอยู สขุเวทนาที่ไมเจอืดวยอามิสมีอยู 
 ทุกขเวทนาทีเ่จือดวยอามิสมอียู ทุกขเวทนาที่ไมเจือดวยอามิสมีอยู อทกุขมสุข- 
 *เวทนาทีเ่จือดวยอามิสมีอยู อทุกขมสุขเวทนาที่ไมเจอืดวยอามิสมีอยู นี้เรียกวา 
 ความตางแหงเวทนา วิบากแหงเวทนาเปนไฉน คือ การที่บุคคลผูเสวยเวทนาอยู 
 ยอมยังอัตภาพที่เกิดขึน้จากเวทนานั้นๆ ใหเกิดขึ้น เปนสวนบุญหรือเปนสวน 
 มิใชบุญ นี้เรียกวาวิบากแหงเวทนา ก็ความดบัแหงเวทนาเปนไฉน คือ ความ 
 ดับแหงเวทนายอมเกิดขึ้นเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบดวย 
 องค ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนขอปฏิบัติที่ใหถึง 



 ความดับแหงเวทนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมือ่ใดอริยสาวกยอมทราบชัดเวทนา 
 เหตุเกิดแหงเวทนา ความตางกันแหงเวทนา วิบากแหงเวทนา ความดับแหง 
 เวทนา ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงเวทนาอยางนี้ๆ เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นยอม 
 ทราบชัด พรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปนที่ดับเวทนาน้ี 
 ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบเวทนา ฯลฯ ปฏิปทาที ่
 ใหถึงความดับเวทนา ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ 
      ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบสัญญา ฯลฯ 
 ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงสัญญา ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย สัญญา ๖ ประการนี้ คือ รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา 
 รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา เหตุเกิดแหงสัญญาเปนไฉน คือ 
 ผัสสะเปนเหตุเกิดแหงสัญญา ก็ความตางแหงสัญญาเปนไฉน คือ สัญญาในรูป 
 เปนอยางหนึ่ง สัญญาในเสียงเปนอยางหนึ่ง สัญญาในกลิ่นเปนอยางหนึ่ง 
 สัญญาในรสเปนอยางหนึ่ง สัญญาในโผฏฐัพพะเปนอยางหนึ่ง สัญญาใน 
 ธรรมารมณเปนอยางหนึ่ง นี้เรียกวาความตางแหงสัญญา ก็วิบากแหงสัญญา 
 เปนไฉน คือ เรายอมกลาวสัญญาวามีคําพูดเปนผล (เพราะวา) บุคคลยอมรูสึก 
 โดยประการใดๆ ก็ยอมพูดโดยประการนั้นๆ วา เราเปนผูมีความรูสึกอยางนัน้ 
 นี้เรียกวาวิบากแหงสัญญา ก็ความดับแหงสัญญาเปนไฉน คือ ความดับแหงสัญญา 
 ยอมเกดิขึ้นเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้ 
 แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงสัญญา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมือ่ใด อริยสาวกยอมทราบชัดสัญญา เหตุเกิดแหงสัญญา 
 ความตางแหงสัญญา วิบากแหงสัญญา ความดับแหงสัญญา ปฏิปทาที่ใหถึง 
 ความดับแหงสัญญาอยางนี้ๆ เมื่อนั้น อริยสาวกน้ันยอมทราบชัดพรหมจรรยอัน 
 เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส ขอทีเ่รากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายพึงทราบสัญญา ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึงความดับสัญญา ดังนี้นั้น เราอาศัย 
 ขอนี้กลาว ฯ 
      ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะ ฯลฯ 
 ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงอาสวะ ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 อาสวะ ๓ ประการ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ก็เหตุเกิดแหงอาสวะ 
 เปนไฉน คือ อวิชชาเปนเหตุเกิดอาสวะ ก็ความตางแหงอาสวะเปนไฉน คือ 
 อาสวะที่เปนเหตุใหไปสูนรกก็มี ที่เปนเหตุใหไปสูกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็มี ที่เปน 
 เหตุใหไปสูเปรตวิสัยก็มี ที่เปนเหตุใหไปสูมนุษยโลกก็มี ทีเ่ปนเหตุใหไปสู 
 เทวโลกกม็ี นี้เรียกวาความตางแหงอาสวะ ก็วิบากแหงอาสวะเปนไฉน คือ การ 
 ที่บุคคลมีอวิชชา ยอมยังอัตภาพที่เกิดจากอวิชชานั้นๆ ใหเกิดขึ้น เปนสวนบุญหรือ 



 เปนสวนมิใชบุญ นี้เรียกวาวิบากแหงอาสวะ ก็ความดับแหงอาสวะเปนไฉน คือ 
 ความดับแหงอาสวะยอมเกิดเพราะความดับแหงอวิชชา อริยมรรคอันประกอบดวย 
 องค ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาที่ใหถึง 
 ความดับแหงอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดอริยสาวกยอมทราบชัดอาสวะ 
 เหตุเกิดแหงอาสวะ ความตางแหงอาสวะ วิบากแหงอาสวะ ความดับแหงอาสวะ 
 ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงอาสวะอยางนี้ๆ เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นยอมทราบชัด 
 พรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปนที่ดบัอาสวะน้ี ขอที่เรา 
 กลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะ ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึง 
 ความดับแหงอาสวะ ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ 
      ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกรรม ฯลฯ 
 ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงกรรม ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม บุคคลคิดแลวจึงกระทํากรรมดวยกาย ดวยวาจา 
 ดวยใจ ก็เหตุเกดิแหงกรรมเปนไฉน คือ ผัสสะเปนเหตุเกิดแหงกรรม ก็ความ 
 ตางแหงกรรมเปนไฉน คือ กรรมที่ใหวิบากในนรกก็มี ที่ใหวิบากในกําเนิด 
 สัตวดิรัจฉานก็มี ที่ใหวิบากในเปรตวิสัยก็มี ที่ใหวิบากในมนุษยโลกกม็ี ที่ให 
 วิบากในเทวโลกก็มี นี้เรียกวาความตางแหงกรรม ก็วิบากแหงกรรมเปนไฉน คือ 
 เรายอมกลาววบิากแหงกรรมวามี ๓ ประการ คือ กรรมที่ใหผลในปจจุบัน ๑ กรรม 
 ที่ใหผลในภพที่เกิด ๑ กรรมที่ใหผลในภพตอๆ ไป ๑ นี้เรียกวาวิบากแหงกรรม 
 ความดับแหงกรรมเปนไฉน คอื ความดับแหงกรรมยอมเกิดขึน้เพราะความดบัแหง 
 ผัสสะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ 
 สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาใหถึงความดับแหงกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด 
 อริยสาวกยอมทราบชัดกรรม เหตุเกิดแหงกรรม ความตางแหงกรรม วิบากแหง 
 กรรม ความดับแหงกรรม ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงกรรมอยางนี้ๆ เมือ่ 
 นั้น อริยสาวกนั้นยอมทราบชดัพรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส 
 เปนที่ดับกรรมนี้ ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกรรม 
 ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงกรรม ดังน้ีนั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ฯ 
      ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข เหตุเกิด 
 แหงทุกข ความตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข ความดับแหงทุกข ปฏิปทาที่ให 
 ถึงความดับแหงทุกข ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว แมชาติก็เปนทุกข แมชรา 
 ก็เปนทุกข แมพยาธิก็เปนทุกข แมมรณะกเ็ปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัส อุปายาสก็เปนทุกข ปรารถนาส่ิงใดไมไดสิ่งนั้นกเ็ปนทุกข โดยยอ 
 อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ก็เหตุเกิดแหงทุกขเปนไฉน คือ ตัณหาเปนเหตุเกิด 
 แหงทุกข ก็ความตางแหงทุกขเปนไฉน คือ ทุกขมากกม็ี ทกุขนอยกม็ี ทุกขที่ 



 คลายชาก็มี ทกุขที่คลายเร็วกม็ี นี้เรียกวาความตางแหงทุกข ก็วิบากแหงทุกข 
 เปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกน้ีถูกทุกขอยางใดครอบงํา มีจิตอันทุกขอยาง 
 ใดกลุมรุม ยอมเศราโศก ลําบาก รําพัน ทุบอก ครํ่าครวญ ถึงความหลง ก็หรือ 
 บางคนถูกทุกขใดครอบงําแลว มีจิตอันทุกขใดกลุมรุมแลว ยอมแสวงหาเหตุ 
 ปลดเปลื้องทกุขในภายนอกวาใครจะรูทางเดียวหรือสองทางเพ่ือดับทุกขนี้ได ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวทุกขวามีความหลงใหลเปนผล หรือวามีการแสวงหาเหตุ 
 ปลดเปลื้องทกุขภายนอกเปนผล นี้เรียกวาวบิากแหงทุกข ก็ความดับแหงทุกข 
 เปนไฉน คือ ความดับแหงทุกขยอมเกิดขึ้นเพราะความดับแหงตัณหา อริยมรรค 
 อันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปน 
 ปฏิปทาใหถึงความดับแหงทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด อริยสาวกยอมทราบ 
 ชัดทุกข เหตุเกดิแหงทุกข ความตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข ความดับแหงทุกข 
 ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงทุกข อยางนี้ๆ เมื่อนั้น อริยสาวกน้ันยอมทราบชัด 
 พรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปนที่ดบัทุกข ขอที่เรากลาววา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความตางแหง 
 ทุกข วิบากแหงทุกข ความดับแหงทุกข ปฏิปทาใหถึงความดับแหงทุกข ดังนี้ 
 นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนธรรมปริยายทีเ่ปนปริยาย 
 เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                          ๑๐. พลสูตร 
      [๓๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของตถาคต ๖ ประการนี้ ที่พระตถาคต 
 ประกอบแลว เปนเหตุใหปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท 
 ประกาศพรหมจักร กําลัง ๖ ประการเปนไฉน คือ ตถาคตยอมทราบชัดตามเปน 
 จริง ซ่ึงฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุที่มใิชฐานะโดยความเปนเหตุมิใช 
 ฐานะในโลกน้ี แมการที่ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซ่ึงฐานะโดยความเปน 
 ฐานะ และเหตุที่มิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะ นี้ยอมเปนกําลังของ 
 ตถาคต ซ่ึงตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท 
 ประกาศพรหมจักร ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง 
 ซ่ึงวิบากแหงกรรมสมาทานที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยปจจยั โดย 
 เหตุ แมการที่ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซ่ึงวิบากแหงกรรมสมาทานที่เปน 
 อดีต อนาคต และปจจุบัน โดยปจจัย โดยเหตุ นี้ยอมเปนกําลงัของตถาคต 
 ซ่ึงตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศ 
 พรหมจักร ฯ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง 
 ซ่ึงความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และ 
 สมาบัติ แมการที่ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซ่ึงความเศราหมอง ความ 
 ผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ นี้ยอมเปนกําลัง 
 ของตถาคต ซ่ึงตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทใน 
 บริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน 
 อันมาก คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง ฯลฯ ตถาคตยอมระลึกถึง 
 ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ แม 
 การที่ตถาคตยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติ 
 บาง ฯลฯ ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ 
 ดวยประการฉะนี้ นี้ยอมเปนกาํลังของตถาคต ซ่ึงตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะ 
 ของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมพิจารณาเห็นหมูสัตวที่ 
 กําลังจุติ กําลังอุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัด 
 ซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ แมการทีต่ถาคตยอมพิจารณาเห็นหมูสัตวที่กําลัง 
 จุติ กําลังอุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจกัษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมู 
 สัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ นี้ยอมเปนกําลงัของตถาคต ซ่ึงตถาคตไดอาศัย 
 ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ 
 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบัน เขาถึงอยู แมการที่ตถาคตยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ 
 อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน 
 เขาถึงอยูนี้ยอมเปนกําลังของตถาคต ซ่ึงตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก 
 บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของตถาคต 
 ๖ ประการนี้แล ที่ตถาคตประกอบแลวเปนเหตุใหปฏิญาณฐานะของผูโจก บันลือ 
 สีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกําลังของตถาคต ๖ ประการเหลานั้น หากวาชน 
 เหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงฐานะโดย 
 ความเปนฐานะ และเหตุที่มิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะไซร ความรูตาม 
 เปนจริง ซ่ึงฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุที่มิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใช 
 ฐานะ อันตถาคตทราบชัดดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลว ยอม 
 พยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุที่มใิช 



 ฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะ แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้นๆ ฯ 
      หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปน 
 จริง ซ่ึงวิบากแหงกรรมสมาทาน ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยปจจัย 
 โดยเหตุไซร ความรูตามความเปนจริง ซ่ึงวิบากแหงกรรมสมาทานที่เปนอดีต 
 อนาคต และปจจุบันอันตถาคตทราบชัดดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลว 
 ยอมพยากรณ ดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงวิบากแหงกรรมสมาทานที่เปนอดีต 
 อนาคต และปจจุบัน แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้นๆ ฯ 
      หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปน 
 จริง ซ่ึงความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธ ิ
 และสมาบัติไซร ความรูตามเปนจริงซ่ึงความเศราหมอง ความผองแผว ความ 
 ออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ อันตถาคตทราบชัดดวยประการใดๆ 
 ตถาคตถูกถามปญหาแลว ยอมพยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงความเศราหมอง 
 ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ แกชนเหลานั้น 
 ดวยประการนัน้ๆ ฯ 
      หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปน 
 จริง ซ่ึงความระลึกชาติกอนไดไซร ความรูตามเปนจริง ซ่ึงความระลึกชาติกอนได 
 อันตถาคตทราบชัดดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลว ยอมพยากรณดวย 
 ความรูตามเปนจริง ซ่ึงความระลึกชาติกอนได แกชนเหลานัน้ ดวยประการนั้นๆ ฯ 
      หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปน 
 จริงซ่ึงจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลายไซร ความรูตามเปนจริง ซ่ึงจุติและอุบัติของ 
 สัตวทั้งหลาย อันตถาคตทราบชัดดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลว ยอม 
 พยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลาย แกชนเหลานั้น 
 ดวยประการนัน้ๆ ฯ 
      หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปน 
 จริง ซ่ึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไซร ความรูตามเปนจริง ซ่ึงความส้ินไป 
 แหงอาสวะท้ังหลาย อันตถาคตทราบชัดดวยประการใดๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลว 
 ยอมพยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซ่ึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย แกชน 
 เหลานั้น ดวยประการนั้นๆ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวแมซ่ึงความรูตามเปนจริงซ่ึงฐานะ โดย 
 ความเปนฐานะ และเหตุที่มิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะนั้นวา เปนของ 
 บุคคลผูมีใจต้ังมั่น ยอมไมกลาววา เปนของบุคคลผูมีใจไมต้ังมั่น เรายอมกลาว 
 แมความรูตามเปนจริงซ่ึงวิบากแหงกรรมสมาทาน ที่เปนอดตี อนาคต และปจจุบัน 
 โดยปจจัยโดยเหตุนั้นวา เปนของบุคคลผูมีใจต้ังมั่น ยอมไมกลาววา เปนของ 



 บุคคลผูมีใจไมต้ังมั่น เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริง ซ่ึงความเศราหมอง 
 ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัตินั้นวา เปนของ 
 บุคคลผูมีใจต้ังมั่น ยอมไมกลาววา เปนของบุคคลผูมีใจไมต้ังมั่น เรายอมกลาว 
 แมความรูตามเปนจริง ซ่ึงความระลึกชาติกอนไดนั้นวาเปนของบุคคลผูมีใจต้ังมั่น 
 ยอมไมกลาววา เปนของบุคคลผูมีใจไมต้ังมั่น เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริง 
 ซ่ึงจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลายน้ันวา เปนของบุคคลผูมีใจต้ังมั่น ยอมไมกลาววา 
 เปนของบุคคลผูมีใจไมต้ังมั่น เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริงซ่ึงความส้ินไป 
 แหงอาสวะท้ังหลายน้ันวาเปนของบุคคลผูมใีจต้ังมั่น ยอมไมกลาววาเปนของบุคคล 
 ผูมีใจไมต้ังมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความต้ังใจมั่นเปนทางถูก ความไมต้ังใจมัน่เปน 
 ทางผิด ดวยประการฉะนี้แล ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                         จบมหาวรรคที่ ๑ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. โสณสูตร ๒. ผัคคุณสูตร ๓. ฉฬาภิชาติยสูตร ๔. อาสวสูตร 
 ๕. ทารุกัมมิกสูตร ๖. จิตตหัตถิสาริปุตตสูตร ๗. ปรายนสูตร ๘. อุทกสูตร 
 ๙. นิพเพธิกสูตร ๑๐. พลสูตร ฯ 
                         ------------ 
                         เทวตาวรรคที่ ๒ 
                          อนาคามิสูตร 
      [๓๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไมไดแลว ยอม 
 เปนผูไมควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความ 
 เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ความเปนผูไมมีหิริ ๑ ความเปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ ความ 
 เปนผูเกยีจคราน ๑ ความเปนผูมีสติเลอะเลอืน ๑ ความเปนผูมีปญญาทราม ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้ไมไดแลว ยอมเปนผูไมควรเพ่ือ 
 ทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการไดแลว ยอมเปนผูควรเพ่ือ 
 ทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ 
 ความเปนผูไมมีหิริ ๑ ความเปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ ความเปนผูเกยีจคราน ๑ 
 ความเปนผูมีสติเลอะเลือน ๑ ความเปนผูมีปญญาทราม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้ไดแลว ยอมเปนผูควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                           อรหัตตสูตร 



      [๓๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไมไดแลว ยอม 
 เปนผูไมควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ถีนะ ๑ 
 มิทธะ ๑ อุทธัจจะ ๑ กุกกุจจะ ๑ ความไมมีศรัทธา ๑ ความประมาท ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้ไมไดแลว ยอมเปนผูไมควรเพ่ือทํา 
 ใหแจงซ่ึงอรหัต ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการไดแลว ยอมเปนผูควรเพ่ือ 
 ทําใหแจงซ่ึงอรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ถีนะ ๑ มิทธะ ๑ อุทธัจจะ ๑ 
 กุกกุจจะ ๑ ความไมมีศรัทธา ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละ 
 ธรรม ๖ ประการนี้ไดแลว ยอมเปนผูควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัต ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                            มิตตสูตร 
      [๓๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรลามก มีสหายลามก มีเพ่ือนฝูง 
 ลามก เสพ คบ เขาไปนั่งใกลมติรลามกและประพฤติตามมิตรลามกเหลานั้นอยู 
 จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได 
 ภิกษุไมบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญเสขธรรม 
 ใหบริบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ไมบําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณแลว จัก 
 บําเพ็ญศีลทั้งหลายใหบริบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ไมบําเพ็ญศีลทั้งหลาย 
 ใหบริบูรณแลว จักละกามราคะ รูปราคะ หรืออรูปราคะ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะ 
 มีได ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนฝงูด ีเสพ คบ 
 เขาไปนั่งใกลมติรดี และประพฤติตามมิตรเหลานั้นอยู จักบําเพ็ญธรรม คือ 
 อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณ ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได บําเพ็ญธรรม คือ 
 อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณ ขอนี้ยอมเปน 
 ฐานะที่จะมีได บําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญศีลทั้งหลายใหบริบูรณ 
 ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได บําเพ็ญศีลใหบริบูรณแลว จักละกามราคะ รูปราคะ 
 หรืออรูปราคะ ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                      ฐานสูตร (อารามสูตร) 
      [๓๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชอบคลุกคลีดวยหมู ยินดีในการ 
 คลุกคลีดวยหมู ประกอบความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู ชอบคณะ ยินดคีณะ 
 ประกอบความยินดีในคณะ จักเปนผูอยูรูปเดยีว ยินดียิ่งในวเิวก ขอนี้ไมเปนฐานะ 
 ที่จะมีได เมื่อไมอยูรูปเดยีว ยนิดียิ่งในวิเวก จกัถือนิมิตแหงจิต ขอนี้ไมเปน 
 ฐานะที่จะมีได เมื่อไมถือนิมิตแหงจิต จักบําเพ็ญสัมมาทิฐิใหสมบูรณ ขอนี้ 



 ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ไมบําเพ็ญสัมมาทิฐิใหสมบูรณแลว จักบําเพ็ญสัมมาสมาธ ิ
 ใหสมบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ไมบําเพ็ญสัมมาสมาธิใหสมบูรณแลว 
 จักละสังโยชน ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมไีด ไมละสังโยชนแลว จักกระทําใหแจง 
 ซ่ึงนิพพาน ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมไีด ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมชอบคลุกคลีดวยหมู ไมยินดีในการคลุกคล ี
 ดวยหมู ไมประกอบความยินดีในการคลุกคลดีวยหมู ไมชอบคณะ ไมยินดคีณะ 
 ไมประกอบความยินดีคณะ จกัเปนผูอยูรูปเดยีวยินดยีิ่งในวิเวก ขอนี้ยอมเปน 
 ฐานะที่จะมีได เมื่อเปนผูอยูรูปเดียวยินดียิ่งในวิเวก จักถือนิมิตแหงจิต ขอนี้ 
 ยอมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อถือนิมิตแหงจิต จักบําเพ็ญสัมมาทิฐิใหสมบูรณ 
 ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได บําเพ็ญสัมมาทิฐิใหสมบูรณแลว จักบําเพ็ญสัมมา- 
 *สมาธิใหสมบูรณ ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมไีด บําเพ็ญสัมมาสมาธิใหสมบูรณ 
 แลว จักละสังโยชน ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมไีด ละสังโยชนไดแลว จัก 
 กระทําใหแจงซ่ึงนิพพาน ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมไีด ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                           เทวตาสูตร 
      [๓๔๐] คร้ังนั้น เทวดาตนหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไป มีรัศมีงามยิ่งนัก 
 ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสวแลว เขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ประทับ 
 ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพ 
 ในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ 
 ความเปนผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ 
 ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ เทวดาตนนั้นกลาวดังนี้แลว 
 พระศาสดาทรงพอพระทัย คร้ังนั้น เทวดาตนนั้นไดทราบวา พระศาสดาไดทรง 
 พอพระทัยตนแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหายไป 
 ณ ที่นั้น ฯ 
      คร้ันเมื่อราตรีนั้นลวงไป พระผูมีพระภาคจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวดาตนหน่ึง เมื่อปฐมยามลวงไป มีรัศมีงาม 
 ยิ่งนัก ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงที่อยู อภิวาทแลว 
 ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกับเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ ๖ ประการเปนไฉน 
 คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความ 
 เปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูวางาย ๑ 



 ความเปนผูมีมติรดี ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนไป 
 เพ่ือความไมเสือ่มแกภิกษุ เทวดาตนนั้นไดกลาวดังนี้แลว อภิวาท กระทํา 
 ประทักษิณเราแลว ไดหายไป ณ ที่นั้น ฯ 
      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรถวายบังคมพระผูม ี
 พระภาค แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมทราบชัด 
 เนื้อความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคไดตรัสโดยยอนี้ โดยพิศดารอยางนี้วา 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูเคารพในพระศาสดาดวยตนเอง กลาวสรรเสริญ 
 ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ยอมชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมเคารพในพระศาสดา 
 ใหเคารพในพระศาสดา และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอื่นผูเคารพในพระศาสดา 
 ตามเปนจริง โดยกาลอนัควร เปนผูเคารพในพระธรรมดวยตนเอง ฯลฯ เปนผู 
 เคารพในพระสงฆดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูเคารพในสิกขาดวยตนเอง ฯลฯ เปนผู 
 วางายดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูมีมิตรดีดวยตนเอง กลาวสรรเสริญความเปนผูมีมิตรดี 
 ชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมมีมิตรดีใหเปนผูมีมติรดี และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอื่น 
 ผูมีมิตรดีตามเปนจริง โดยกาลอันควร ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมทราบ 
 ชัดเนื้อความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคไดตรัสโดยยอนี้ โดยพิศดารอยางนี้แล 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ดีละ ดีละ เธอยอมทราบเน้ือความแหง 
 คําที่เรากลาวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้เปนการดีแล ดูกรสารีบุตร ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูเคารพในพระศาสดาดวยตนเอง กลาวสรรเสริญความเปน 
 ผูเคารพในพระศาสดา ชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมเคารพในพระศาสดาใหเคารพใน 
 พระศาสดา และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอื่นผูเคารพในพระศาสดาตามเปนจริง 
 โดยกาลอนัควร เปนผูเคารพในพระธรรมดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูเคารพในพระสงฆ 
 ดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูเคารพในสิกขาดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูวางายดวยตนเอง ฯลฯ 
 เปนผูมีมิตรดดีวยตนเอง กลาวสรรเสริญความเปนผูมมีิตรดี ชักชวนภิกษุเหลาอื่น 
 ผูไมมีมิตรดีใหเปนผูมีมิตรดี และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอื่นผูมีมิตรดีตามเปน 
 จริง โดยกาลอนัควร ดูกรสารีบุตร เนื้อความแหงคําที่เราไดกลาวโดยยอนี ้
 บัณฑิตพึงเห็นโดยพิสดารอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                            สติสูตร 
      [๓๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีสมาธอิันสงบ ไมมีสมาธิอัน 
 ประณีต ไมมีสมาธิที่ไดดวยความสงบ ไมมีสมาธิที่ถึงความเปนผูมีอารมณเปนหนึ่ง 
 จักแสดงฤทธิ์ไดหลายๆ อยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปน 
 คนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ขอนี้ยอมไมเปน 
 ฐานะที่จะมีได เธอจักฟงเสียงสองชนิด คือ เสียงทิพและเสียงมนุษย ทั้งที ่



 อยูไกลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ขอนี้ยอมไมเปน 
 ฐานะที่จะมีได จักกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจวาจิตมีราคะจักรูวา 
 จิตมีราคะ ฯลฯ หรือจิตยังไมหลุดพนจักรูวา จิตยังไมหลุดพน ขอนี้ยอมไมเปน 
 ฐานะที่จะมีได จักระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง 
 สองชาติบาง ฯลฯ จักระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้ง 
 อุเทศดวยประการฉะนี้ ขอนีย้อมไมเปนฐานะท่ีจะมไีด จักเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ 
 กําลังอุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย จักรูชัดซ่ึงหมูสัตวผู 
 เปนไปตามกรรม ขอนี้ยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได จักกระทาํใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ 
 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้ยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีสมาธิอันสงบ มีสมาธิอันประณีต มีสมาธิ 
 ที่ไดดวยความสงบ มีสมาธิที่ถึงความเปนผูมีอารมณเปนหนึ่ง จักแสดงฤทธิ์ได 
 หลายๆ อยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ฯลฯ 
 จักใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได จกั 
 ฟงเสียงสองชนิด คือ เสียงทพิและเสียงมนษุย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวย 
 ทิพโสตอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ขอนีย้อมเปนฐานะที่จะมีได จักกําหนด 
 รูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจวา จิตมีราคะก็จักรูวา จิตมีราคะ ฯลฯ หรือ 
 จิตยังไมหลุดพนก็จักรูวา จิตยังไมหลุดพน ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได จกัระลึก 
 ชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง ฯลฯ จักระลกึถึง 
 ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ขอนี้ 
 ยอมเปนฐานะที่จะมีได จักเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ ฯลฯ จักรูชัดซ่ึง 
 หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมไีด จักกระทําใหแจงซ่ึง 
 เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย 
 ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้ยอมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                            สักขิสูตร 
      [๓๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอม 
 ไมเปนผูควรเพ่ือถึงความเปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู 
 ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมทราบชัดตามเปนจริงวา 
 ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเส่ือม ๑ ยอมไมทราบชัดตามเปนจริงวา 
 ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความดํารงอยู ๑ ยอมไมทราบชัดตามเปนจริงวา 
 ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงคุณวิเศษ ๑ ยอมไมทราบชัดตามเปนจริงวา ธรรม 
 เหลานี้เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส ๑ เปนผูไมกระทําความเอื้อเฟอ ๑ 



 ไมกระทําความสบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 นี้แล ยอมเปนผูไมควรเพ่ือถึงความเปนผูควรเปนพยานในคณุวิเศษนั้นๆ ในเมื่อ 
 เหตุมีอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควร 
 เพ่ือถึงความเปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ธรรม ๖ 
 ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทราบชัดตามเปนจริงวา ธรรม 
 เหลานี้เปนไปในสวนแหงความเสื่อม ๑ ยอมทราบชัดตามเปนจริงวา ธรรมเหลานี้ 
 เปนไปในสวนแหงความดํารงอยู ๑ ยอมทราบชัดตามเปนจริงวา ธรรมเหลานี้ 
 เปนไปในสวนแหงคุณวิเศษ ๑ ยอมทราบชัดตามเปนจริงวา ธรรมเหลานี้เปนไป 
 ในสวนแหงการชําแรกกิเลส ๑ เปนผูกระทําความเอื้อเฟอ ๑ เปนผูกระทําความ 
 สบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผู 
 ควรเพ่ือถึงความเปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                            พลสูตร 
      [๓๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอม 
 เปนผูไมควรเพ่ือบรรลุพลภาพในสมาธิ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ เปนผูไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ เปนผูไมฉลาดในการต้ังอยูแหง 
 สมาธิ ๑ เปนผูไมฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ เปนผูไมกระทําความเอื้อเฟอ ๑ 
 ไมกระทําติดตอ ๑ ไมกระทําความสบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวย 
 ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพ่ือบรรลุพลภาพในสมาธิ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควร 
 เพ่ือบรรลุพลภาพในสมาธิ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 ยอมเปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในการต้ังอยูแหงสมาธิ ๑ เปนผู 
 ฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ เปนผูกระทําความเอื้อเฟอ ๑ เปนผูกระทําติดตอ ๑ 
 เปนผูกระทําความสบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 นี้แล ยอมเปนผูควรเพ่ือบรรลุพลภาพในสมาธิ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                          ฌานสูตรที่ ๑ 
      [๓๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผู 
 ไมควรเพ่ือบรรลุปฐมฌาน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ 
 ถีนมิทธะ ๑ อุทธัจจกุกกุจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑ เธอยอมไมเห็นโทษในกามท้ังหลาย 
 ดวยปญญาโดยชอบ ตามความเปนจริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ 
 ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพ่ือบรรลุปฐมฌาน ฯ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพ่ือบรรลุ 
 ปฐมฌาน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑ 
 อุทธัจจกุกกุจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑ เธอยอมเห็นโทษในกามท้ังหลายดวยปญญา 
 โดยชอบ ตามความเปนจริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล 
 ยอมเปนผูควรเพ่ือบรรลุปฐมฌาน ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                          ฌานสูตรที่ ๒ 
      [๓๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผู 
 ไมควรเพ่ือบรรลุปฐมฌาน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือกามวิตก ๑ พยาบาท 
 วิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ กามสัญญา ๑ พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพ่ือบรรลุ 
 ปฐมฌาน ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพ่ือบรรลุ 
 ปฐมฌาน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสา 
 วิตก ๑ กามสัญญา ๑ พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพ่ือบรรลุปฐมฌาน ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        จบเทวตาวรรคที่ ๒ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. อนาคามิสูตร ๒. อรหัตตสูตร ๓. มิตตสูตร ๔. ฐานสูตร 
 ๕. เทวตาสูตร ๖. สติสูตร ๗. สักขิสูตร ๘. พลสูตร ๙. ฌานสูตรที่ ๑ 
 ๑๐. ฌานสูตรที่ ๒ ฯ 
                        -------------- 
                         อรหันตวรรคที่ ๓ 
                          ๑. ทุกขสูตร 
      [๓๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอม 
 อยูเปนทุกข มคีวามเดือดรอน คับแคน เรารอน ในปจจุบันเทียว เมื่อตายไป 
 พึงหวังไดทุคติ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คอื กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ 
 วิหิงสาวิตก ๑ กามสัญญา ๑ พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมอยูเปนทุกข มีความ 
 เดือดรอน คับแคน เรารอน ในปจจุบันเทียว เมื่อตายไป พึงหวังไดทุคติ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมอยูเปนสุข 



 ไมเดือดรอน ไมคับแคน ไมเรารอน ในปจจุบันเทียว เมื่อตายไป พึงหวังได 
 สุคติ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เนกขัมมวิตก ๑ อัพยาบาทวิตก ๑ อวิหิงสา 
 วิตก ๑ เนกขัมมสัญญา ๑ อัพยาบาทสัญญา ๑ อวิหิงสาสัญญา ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมอยูเปนสุข ไมเดือดรอน 
 ไมคับแคน ไมเรารอน ในปจจุบันเทียว เมื่อตายไป พึงหวังไดสุคติ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                         ๒. อรหัตตสูตร 
      [๓๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผู 
 ไมควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ มานะ ความ 
 ถือตัว ๑ โอมานะ ความสําคัญวาเลวกวาเขา ๑ อติมานะ ความเยอหยิ่ง ๑ 
 อธิมานะ ความเขาใจผิด ๑ ถัมภะความหัวดื้อ ๑ อตินิปาตะ ความดูหมิ่น 
 ตนเองวาเปนคนเลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการนี้แล 
 ยอมเปนผูไมควร เพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัต ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพ่ือกระทํา 
 ใหแจงซ่ึงอรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คอื ความถือตัว ๑ ความสําคัญ 
 วาเลวกวาเขา ๑ ความเยอหยิ่ง ๑ ความเขาใจผดิ ๑ ความหัวดื้อ ๑ ความดูหมิ่น 
 ตัวเองวาเปนคนเลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอม 
 เปนผูควรเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัต ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                      ๓. อุตตริมนุสสธรรมสูตร 
      [๓๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผู 
 ไมควรเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงญาณทัสนะชั้นวิเศษ อันสามารถกระทําความเปน 
 พระอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมี 
 สติเลอะเลอืน ๑ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารใน 
 อินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ความโกหก ๑ การ 
 พูดเลียบเคียง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปน 
 ผูไมควรเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงญาณทัสนะชั้นวิเศษ อันสามารถกระทําความเปน 
 พระอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพ่ือกระทํา 
 ใหแจงซ่ึงญาณทัสนะชั้นวิเศษ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ยิ่งกวาธรรม 
 ของมนุษย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมีสติเลอะเลอืน ๑ ความ 
 เปนผูไมมีสมัปชัญญะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความ 
 เปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ความโกหก ๑ การพูดเลียบเคียง ๑ ดูกรภิกษุ 



 ทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงญาณ- 
 *ทัสนะชั้นวเิศษ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                           ๔. สุขสูตร 
      [๓๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอม 
 เปนผูมากดวยสุขและโสมนัสอยูในปจจุบันเทียว และยอมเปนผูปรารภเหตุเพ่ือ 
 ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คอื ภิกษุในพระธรรม 
 วินัยนี้ ยอมเปนผูยินดธีรรม ๑ ยอมเปนผูยินดีภาวนา ๑ ยอมเปนผูยินดีการละ ๑ 
 ยอมเปนผูยินดปีวิเวก ๑ ยอมเปนผูยินดีความไมพยาบาท ๑ ยอมเปนผูยินดธีรรม 
 ที่ไมเนิ่นชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล 
 ยอมเปนผูมากดวยสุขและโสมนัสอยูในปจจบัุนเทียว และยอมเปนผูปรารภเหตุ 
 เพ่ือความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                          ๕. อธิคมสูตร 
      [๓๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 ยอมเปนผูไมควรเพ่ือบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพ่ือกระทํากุศลธรรมที่ได 
 บรรลุแลวใหเจริญ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
 เปนผูไมฉลาดในเหตุแหงความเจริญ ๑ เปนผูไมฉลาดในเหตุแหงความเสื่อม ๑ 
 เปนผูไมฉลาดในอุบาย ๑ ไมยังฉันทะใหเกิดขึน้เพ่ือบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมได 
 บรรลุ ๑ ไมรักษากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลว ๑ และไมยังฉันทะใหถึงพรอมเพ่ือ 
 กระทําติดตอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล 
 เปนผูไมควรเพ่ือบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพ่ือกระทํากุศลธรรมที่ได 
 บรรลุแลวใหเจริญ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควร 
 เพ่ือบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพ่ือกระทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวให 
 เจริญ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาด 
 ในเหตุแหงความเจริญ ๑ เปนผูฉลาดในเหตุแหงความเสื่อม ๑ เปนผูฉลาดใน 
 อุบาย ๑ ยอมยังฉันทะใหเกิดขึน้เพ่ือบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ ๑ ยอมรักษา 
 กุศลธรรมที่ไดบรรลุแลว ๑ และยอมยังฉันทะใหถึงพรอมเพ่ือกระทําติดตอ ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควร 
 เพ่ือบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพ่ือกระทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลว 
 ใหเจริญ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 



                          ๖. มหัตตสูตร 
      [๓๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอม 
 บรรลุความเปนผูมาก ความเปนผูไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ตอกาลไมนานนัก 
 ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมากดวยความ 
 สวางแหงญาณ ๑ ยอมเปนผูมากดวยความเพียรเคร่ืองประกอบ ๑ ยอมเปนผูมาก 
 ดวยความบันเทิงใจ (ปติและปราโมทย) ๑ ยอมเปนผูมากดวยความไมยินดีใน 
 อกุศลธรรม ๑ ยอมเปนผูไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ และยอมพยายาม 
 ใหยิ่งขึ้นไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล 
 ยอมบรรลุความเปนผูมาก ความเปนผูไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ตอกาลไมนานนัก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                         ๗. นิรยสูตรที่ ๑ 
      [๓๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 ยอมเกดิในนรก เหมือนถูกนํามาเก็บไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผู 
 ฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ มีความปรารถนา 
 ลามก ๑ และมีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม 
 ๖ ประการนี้แล ยอมเกดิในนรก เหมือนถูกนํามาเก็บไว ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเกดิใน 
 สวรรค เหมือนเชิญมาประดษิฐานไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผู 
 งดเวนจากปาณาติบาต ๑ จากอทินนาทาน ๑ จากกาเมสุมิจฉาจาร ๑ จากมุสาวาท ๑ 
 ไมมีความปรารถนาลามก ๑ และมีความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล 
 ผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเกดิในสวรรค เหมือนเชิญมา 
 ประดิษฐานไว ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                         ๘. นิรยสูตรที่ ๒ 
      [๓๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 ยอมเกดิในนรก เหมือนถูกนํามาเก็บไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผู 
 กลาวเท็จ ๑ กลาวสอเสียด ๑ กลาวคําหยาบ ๑ กลาวคําเพอเจอ ๑ เปนผู 
 โลภ ๑ และเปนผูคะนอง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ 
 ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาเก็บไว ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเกดิใน 
 สวรรค เหมือนเชิญมาประดษิฐานไวธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวน 
 จากมุสาวาท ๑ จากปสุณาวาจา ๑ จากผรุสวาจา ๖ จากสัมผปัปลาปะ ๑ เปนคน 
 ไมโลภ ๑ และเปนผูไมคะนอง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย 



 ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเกดิในสวรรค เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                        ๙. อัคคธรรมสูตร 
      [๓๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 ยอมเปนผูไมควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอรหัตอันเปนธรรมชั้นเลศิ ธรรม ๖ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูไมมีหิริ ๑ เปน 
 ผูไมมีโอตตัปปะ ๑ เปนผูเกยีจคราน ๑ เปนผูมีปญญาทราม ๑ และเปนผูมีหวง 
 ใยในรางกายและชีวิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 นี้แล ยอมเปนผูไมควรเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตอันเปนธรรมชั้นเลิศ ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควร 
 เพ่ือควรกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตอันเปนธรรมชั้นเลิศ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมีหิริ ๑ เปนผูมีโอตตัปปะ ๑ 
 เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมีปญญา ๑ และเปนผูไมมคีวามหวงใยในรางกาย 
 และชีวิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอม 
 เปนผูควรเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตอันเปนธรรมชั้นเลิศ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                          ๑๐. รัตติสูตร 
      [๓๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ พึง 
 หวังไดความเสือ่มในกุศลธรรมอยางเดียว ไมพึงหวังความเจริญเลย ตลอดคนื 
 หรือวันที่ผานมา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปน 
 ผูมีความปรารถนามาก มีความคับแคนใจ ไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ 
 และคิลานปจจยัเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูทุศีล ๑ 
 เปนผูเกยีจคราน ๑ เปนผูมีสติเลอะเลือน ๑ และเปนผูมีปญญาทราม ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล พึงหวังไดความเสื่อมใน 
 กุศลธรรมอยางเดียว ไมพึงหวังความเจริญเลยตลอดคืนหรือวันที่ผานมา ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ พึงหวังได 
 ความเจริญในกุศลธรรมอยางเดียว ไมพึงหวังไดความเสือ่มเลย ตลอดคืนหรือวัน 
 ที่ผานมา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูไมม ี
 ความปรารถนามาก ไมมีความคับแคนใจ สันโดษดวยจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูม ี
 ศีล ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมีสติ ๑ และเปนผูมีปญญา ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล พึงหวังไดความเจริญ 
 ในกุศลธรรมอยางเดยีว ไมพึงหวังไดความเสือ่มเลย ตลอดคนืหรือวันที่ 



 ผานมา ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                        จบอรหันตวรรคที่ ๓ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. ทุกขสูตร ๒. อรหัตตสูตร ๓. อุตตริมนุสสธรรมสูตร 
 ๔. สุขสูตร ๕. อธิคมสูตร ๖. มหัตตสูตร ๗. นิรยสูตรที่ ๑ 
 ๘. นิรยสูตรที่ ๒ ๙. อัคคธรรมสูตร ๑๐. รัตติสูตร ฯ 
                        -------------- 
                          สีติวรรคที่ ๔ 
                           ๑. สีติสูตร 
      [๓๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 ยอมเปนผูไมควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงความเปนผูเย็นอยางยิ่ง ธรรม ๖ ประการเปน 
 ไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมขมจิตในสมัยที่ควรขม ๑ ไมประคอง 
 จิตในสมัยที่ควรประคอง ๑ ไมยังจิตใหราเริงในสมัยที่ควรใหราเริง ๑ ไมวาง 
 เฉยจิตในสมยัที่ควรวางเฉย ๑ เปนผูนอมไปในธรรมเลว ๑ และเปนผูยินดยีิง่ 
 ในสักกายะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล 
 ยอมเปนผูไมควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงความเปนผูเย็นอยางยิ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผู 
 ควรเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงความเปนผูเย็นอยางยิ่ง ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมขมจติในสมัยที่ควรขม ๑ ยอมประคองจิตในสมัยที่ควร 
 ประคอง ๑ ยอมยังจิตใหราเริงในสมัยที่ควรใหราเริง ๑ ยอมวางเฉยจิตในสมัยที ่
 ควรวางเฉย ๑ เปนผูนอมไปในธรรมประณีต ๑ และเปนผูยินดียิ่งในนิพพาน ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรกระทาํให 
 แจงซ่ึงความเปนผูเย็นอยางยิง่ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                          ๒. ภัพพสูตร 
      [๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ใน 
 กุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผูประกอบดวยความเปน 
 ผูมีกรรมเปนเคร่ืองกั้น ๑ ประกอบดวยความเปนผูมกีิเลสเปนเคร่ืองกั้น ๑ ประกอบ 
 ดวยความเปนผูมีวิบากเปนเครื่องกั้น ๑ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีฉันทะ ๑ และ 
 มีปญญาทราม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้ 



 แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ 
 ในกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟง 
 สัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศล 
 ธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ยอมเปนผูไมประกอบดวยความ 
 เปนผูมีกรรมเปนเคร่ืองกั้น ๑ ไมประกอบดวยความเปนผูมกีิเลสเปนเคร่ืองกั้น ๑ 
 ไมประกอบดวยความเปนผูมวีิบากเปนเคร่ืองกัน ๑ เปนผูมีศรัทธา ๑ มีฉันทะ ๑ 
 และมีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้ 
 แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ 
 ในกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                        ๓. อาวรณตาสูตร 
      [๓๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ 
 ในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆามารดา ๑ ฆาบิดา 
 ๑ ฆาพระอรหันต ๑ ยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอขึ้นดวยจิตประทุษราย ๑ 
 เปนผูทําลายสงฆใหแตกกัน ๑ และเปนผูมีปญญาทราม ใบ บาน้ําลาย ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู 
 ก็เปนผูไมควรเพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกศุลธรรม 
 ทั้งหลาย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟง 
 สัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศล 
 ธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ไมเปนผูฆามารดา ๑ ไมเปนผู 
 ฆาบิดา ๑ ไมเปนผูฆาพระอรหันต ๑ ไมเปนผูยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอ 
 ขึ้นดวยจิตประทุษราย ๑ ไมทําลายสงฆใหแตกกัน ๑ และมีปญญา ไมใบ 
 ไมบาน้ําลาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล 
 แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ใน 
 กุศลธรรมทั้งหลาย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                         ๔. สุสสูสาสูตร 
      [๓๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ 
 ในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคต 



 ประกาศแลว อันบุคคลอื่นแสดงอยู ก็ไมฟงดวยดี ๑ ไมเงี่ยโสตลงฟง ๑ 
 ไมเขาไปต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง ๑ ถือเอาแตสิ่งที่ไมเปนประโยชน ๑ ทิ้งสิ่งที่เปน 
 ประโยชน ๑ และเปนผูประกอบดวยขันติที่ไมสมควร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควร 
 เพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการแมฟงสัทธรรม 
 อยู ก็เปนผูควรเพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกศุลธรรมทั้งหลาย 
 ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว อันบุคคล 
 อื่นแสดงอยู ยอมฟงดวยดี ๑ ยอมเงีย่โสตลงฟง ๑ เขาไปต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง ๑ 
 ถือเอาแตสิ่งที่เปนประโยชน ๑ ละทิ้งสิ่งที่ไมเปนประโยชน ๑ และเปนผู 
 ประกอบดวยขนัติที่สมควร ๑- ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ 
 @๑. อนุโลมิกขันติ หมายถึงสัจจานุโลมิกญาณ 
 ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพ่ือกาวลงสูความแนนอน ความ 
 เปนชอบ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                         ๕. ปหาตัพพสูตร 
      [๓๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปน 
 ผูไมควรเพ่ือทาํใหแจงซ่ึงทิฏฐิสัมปทา ๑- ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ สักกาย 
 ทิฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตประมาส ๑ ราคะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะที ่
 เปนเหตุไปสูอบาย ๑ และโมหะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 บุคคลไมละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึง 
 ทิฏฐิสัมปทา ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพ่ือทํา 
 ใหแจงซ่ึงทิฏฐิสัมปทา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ 
 สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ 
 โมหะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๖ ประการนี้แล 
 ยอมเปนผูควรเพ่ือทําใหแจงซ่ึงทิฏฐิสัมปทา ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                          ๖. ปหีนสูตร 
      [๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ อันบุคคลผูถึงพรอม 
 ดวยทิฐิละไดแลว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ 
 สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ 
 โมหะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล อัน 



 บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิละไดแลว ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
 @๑. ทิฏฐิสัมปทา หมายถึงโสดาปตติมรรค 
                       ๗. อุปปาเทตัพพสูตร 
      [๓๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควร 
 เพ่ือยังธรรม ๖ ประการใหเกิดขึ้น ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฐิ ๑ 
 วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะที่เปนเหตุ 
 ไปสูอบาย ๑ โมหะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูถึงพรอม 
 ดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพ่ือยังธรรม ๖ ประการนี้แลใหเกดิขึ้น ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. สัตถริสูตร 
      [๓๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้ 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพ่ือเปน 
 ผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระศาสดา ๑ เปนผูไมควรเพ่ือเปนผูไมม ี
 ความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระธรรม ๑ เปนผูไมควรเพ่ือเปนผูไมม ี
 ความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระสงฆ ๑ และเปนผูไมควรเพ่ือเปนผูไมมี 
 ความเคารพ ไมมีความยําเกรงในสิกขา ๑ เปนผูไมควรเพ่ือเขาถึง ๑ 
 เปนผูไมควรเพ่ือเกิดในภพที่แปด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได 
 ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                        ๙. กัญจิสังขารสูตร 
      [๓๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้ 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพ่ือยึดถือ 
 สังขารไรๆ โดยความเปนของเท่ียง ๑ เปนผูไมควรเพ่ือยึดถือสังขารไรๆ โดย 
 ความเปนสุข ๑ เปนผูไมควรเพ่ือยึดถือสังขารไรๆ โดยความเปนอัตตา ๑ 
 เปนผูไมควรเพ่ือกระทําอนันตริยกรรม ๑ เปนผูไมควรเพ่ือเชื่อถือความบริสุทธิ ์
 โดยมงคลต่ืนขาว ๑ เปนผูไมควรเพ่ือแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                         ๑๐. มาตริสูตร 
      [๓๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้ ๖ 
 ประการเปนไฉน คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพ่ือฆามารดา ๑ 
 เปนผูไมควรเพ่ือฆาบิดา ๑ เปนผูไมควรเพ่ือฆาพระอรหันต ๑ เปนผูไมควรเพ่ือ 



 ยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอขึ้นดวยจิตประทุษราย ๑ เปนผูไมควรเพ่ือ 
 ทําลายสงฆใหแตกกัน ๑ เปนผูไมควรเพ่ือถือศาสดาอื่น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑๐ 
                         ๑๑. สยกตสูตร 
      [๓๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้ ๖ 
 ประการเปนไฉน คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ ยอมเปนผูไมควรเพ่ือเชื่อถือ 
 สุขทุกขที่ตนเองกระทําแลว ๑ เปนผูไมควรเพ่ือเชื่อถือสุขทกุขที่ผูอื่นกระทาํแลว ๑ 
 เปนผูไมควรเพ่ือเชื่อถือสุขทกุขที่ตนเองกระทําแลวและทีผู่อื่นกระทําแลว ๑ 
 เปนผูไมควรเพ่ือเชื่อถือสุขทกุขที่เกดิขึ้นเอง ที่ตนเองไมกระทําไว ๑ เปนผู 
 ไมควรเพ่ือเชื่อถือสุขทุกขที่เกดิขึ้นเอง ทีผู่อื่นไมกระทําไว ๑ เปนผูไมควรเพ่ือ 
 เชื่อถือสุขทุกขที่เกิดขึน้เอง ทีต่นเองไมกระทาํไว และที่ผูอื่นไมกระทําไว ๑ 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา เหตุและธรรมทั้งหลายท่ีเกิดขึ้นจากเหตุ อัน 
 บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐินั้นเห็นแลวดวยดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควร 
 เปนได ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑๑ 
                          จบสีติวรรคที่ ๔ 
                           --------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. สีติสูตร ๒. ภัพพสูตร ๓. อาวรณตาสูตร ๔. สุสสูสาสูตร 
 ๕. ปหาตัพพสูตร ๖. ปหีนสูตร ๗. อุปปาเทตัพพสูตร ๘. สัตถริสูตร 
 ๙. กัญจิสังขารสูตร ๑๐. มาตริสูตร ๑๑. สยกตสูตร ฯ 
                        ------------- 
                        อานิสังสวรรคที่ ๕ 
                         ๑. ปาตุภาวสูตร 
      [๓๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแหงเหตุ ๖ ประการ 
 เปนของหาไดอยากในโลก เหตุ ๖ ประการเปนไฉน คือความปรากฏขึ้นแหง 
 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ บุคคลผูแสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ 
 แลว ๑ ความเกิดขึ้นในมัชฌมิประเทศ (ที่มีพระอริยเจา) ๑ ความเปนผูม ี
 อินทรียไมบกพรอง ๑ ความไมเปนใบบาน้ําลาย ๑ ความพอใจในกุศลธรรม ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแหงเหตุ ๖ ประการนี้แลเปนของหาไดอยาก 
 ในโลก ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 



                         ๒. อานิสังสสูตร 
      [๓๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการกระทําใหแจงซ่ึงโสดา 
 ปตติผล ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน คือบุคคลยอมเปนผูแนนอนในพระ 
 สัทธรรม ๑ ยอมเปนผูมีความไมเสื่อมเปนธรรมดา ๑ เขาผูกระทําที่สุดแหง 
 ทุกขแลวยอมไมมีทุกข ๑ เปนผูประกอบดวยอสาธารณญาณ ๑ เขาเห็นเหตุ 
 แลวดวยดี ๑ และเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแตเหตุดวยดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 อานิสงสในการกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๖ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                          ๓. อนิจจสูตร 
      [๓๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นสังขารไรๆ โดย 
 ความเปนของเที่ยง จักเปนผูประกอบดวยขันติที่สมควร ขอนั้นยอมไมเปน 
 ฐานะที่จะมีได ไมประกอบดวยขันติที่สมควรแลว จักกาวลงสูความเปนชอบ 
 และความแนนอน ขอนั้นยอมไมเปนฐานะท่ีจะมีได เมื่อไมกาวลงสูความเปนชอบ 
 และความแนนอน จักกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล 
 หรืออรหัตผล ขอนั้นยอมไมเปนฐานะท่ีจะมไีด ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปนของไม 
 เที่ยง จักเปนผูประกอบดวยขนัติที่สมควร ขอนั้นยอมเปนฐานะท่ีจะมีได เธอ 
 ประกอบดวยขนัติที่สมควรแลว จักกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน ขอ 
 นั้นยอมเปนฐานะท่ีจะมไีด เมือ่กาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน จักกระ 
 ทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ อรหัตผล ขอนั้น 
 ยอมเปนฐานะที่จะมีได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                          ๔. ทุกขสูตร 
      [๓๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นสังขารไรๆ โดยความ 
 เปนสุข ฯลฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปน 
 ทุกข ฯลฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                          ๕. อนัตตสูตร 
      [๓๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นธรรมไรๆ โดยความ 
 เปนอัตตา ฯลฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเปน 
 อนัตตา ฯลฯ 



                           จบสูตรที่ ๕ 
                         ๖. นิพพานสูตร 
      [๓๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นนิพพานโดยความ 
 เปนทุกข จักเปนผูประกอบดวยขันติที่สมควร ขอนั้นยอมไมเปนฐานะท่ีจะมไีด 
 เธอไมประกอบดวยขันติที่สมควรแลว จักกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน 
 ขอนั้นยอมไมเปนฐานะท่ีจะมไีด เมื่อไมกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน 
 จักกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามผิล อนาคามิผล หรือ อรหัตผล 
 ขอนั้นยอมไมเปนฐานะท่ีจะมไีด ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นนิพพานโดยความเปนสุข จักเปน 
 ผูประกอบดวยขันติที่สมควร ขอนั้นยอมเปนฐานะที่จะมีได เธอประกอบดวย 
 ขันติที่สมควรแลว จักกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน ขอนั้นยอมเปน 
 ฐานะที่จะมีได เมื่อกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน จักกระทําใหแจง 
 ซ่ึงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ อรหัตผล ขอนั้นยอมเปนฐานะ 
 ที่จะมีได ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 
                        ๗. อโนทิสสูตรที่ ๑ 
      [๓๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส 
 ๖ ประการ เปนผูสามารถเพ่ือไมกระทําเขตจํากัดในสังขารทั้งปวง แลวยัง 
 อนิจจสัญญาใหปรากฏ อานิสงส ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุพิจารณาเห็นอยูวา 
 สังขารทั้งปวงจักปรากฏโดยความเปนของไมมั่นคง ๑ ใจของเราจักไมยินดีในโลก 
 ทั้งปวง ๑ ใจของเราจักออกจากโลกทั้งปวง ๑ ใจของเราจักนอมไปสูนิพพาน ๑ 
 สังโยชนทั้งหลายของเราจักถึงการละได ๑ และเราจักเปนผูประกอบดวยสามัญญ- 
 *ธรรม ๑- ชั้นเยี่ยม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการ 
 นี้แล เปนผูสามารถเพ่ือไมกระทําเขตจํากดัในสังขารทั้งปวง แลวยังอนิจจสัญญา 
 ใหปรากฏ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                        ๘. อโนทิสสูตรที่ ๒ 
      [๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการ 
 @๑ สามัญญธรรม หมายถึงอริยมรรค 
 เปนผูสามารถเพ่ือไมกระทําเขตจํากัดในสังขารทั้งปวง แลวยังทุกขสัญญาให 
 ปรากฏ อานิสงส ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุพิจารณาเห็นอยูวา 
 นิพพานสัญญาในสังขารทั้งปวง จักปรากฏแกเราเหมือนเพชฌฆาตผูเงื้อดาบขึ้นอยู 
 ๑ ใจของเราจักออกจากโลกทั้งปวง ๑ เราจักเปนผูมีปรกติเห็นสันติในนิพพาน 



 ๑ อนุสัยของเราจักถึงการเพิกถอน ๑ เราจักเปนผูกระทําตามหนาที่ ๑ และเรา 
 จักบํารุงพระศาสดาดวยความบํารุงอันประกอบดวยเมตตา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการนี้แล เปนผูสามารถเพ่ือไมกระทําเขต 
 จํากัดในสังขารทั้งปวง แลวยังทุกขสัญญาใหปรากฏ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                        ๙. อโนทิสสูตรที่ ๓ 
      [๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ 
 ประการ เปนผูสามารถเพ่ือไมกระทําเขตจํากดัในธรรมทั้งปวง แลวยังอนัตต- 
 *สัญญาใหปรากฏ อานิสงส ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุพิจารณาเห็นอยูวา 
 เราเปนผูไมมีตัณหาและทิฐิในโลกทั้งปวง ๑ ทิฐิอันเปนเหตุใหกระทําความถือตัว 
 วาเราของเราจกัดับ ๑ ตัณหาอันเปนเหตุใหกระทําการยึดถือวาของเราของเราจัก 
 ดับ ๑ เราจักเปนผูประกอบดวยอสาธารณญาณ ๑ เราจะเห็นเหตุดวยดี ๑ และ 
 จักเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแตเหตุดวยดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็น 
 อานิสงส ๖ ประการนี้แล เปนผูสามารถเพ่ือไมกระทําเขตจํากัดในธรรมทั้งปวง 
 แลวยังอนัตตสัญญาใหปรากฏ ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                          ๑๐. ภวสูตร 
      [๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภพ ๓ นี้ควรละ ควรศึกษาใน 
 ไตรสิกขา ภพ ๓ เปนไฉน คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพ ๓ นี้ควรละ 
 ไตรสิกขาเปนไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา ควรศึกษา 
 ในไตรสิกขานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภพ ๓ นี้ เปนสภาพอันภิกษุ 
 ละไดแลว และเธอเปนผูมีสิกขาอันไดศึกษาแลวในไตรสิกขานี้ เมื่อนั้นภิกษุนี้ 
 เรากลาววา ไดตัดตัณหาขาดแลว คลายสังโยชนไดแลว ไดทาํที่สุดทุกขเพราะ 
 ละมานะไดโดยชอบ ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                         ๑๑. ตัณหาสูตร 
      [๓๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ และมานะ ๓ ควรละ ตัณหา ๓ 
 เปนไฉน คือ กามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ตัณหา ๓ นี้ควรละ มานะ ๓ 
 เปนไฉน คือ ความถือตัววาเสมอเขา ๑ ความถือตัววาเลวกวาเขา ๑ ความถือตัววา 
 ดีกวาเขา ๑ มานะ ๓ นี้ควรละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ตัณหา ๓ และมานะ 
 ๓ นี้ยอมเปนธรรมชาติอันภิกษุละไดแลว เมือ่นั้น ภิกษุนี้เรากลาววา ไดตัดตัณหา 
 ขาดแลว คลายสังโยชนไดแลว ไดกระทําที่สดุทุกขเพราะละมานะไดโดยชอบ ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๑ 



                       จบอานิสังสวรรคที่ ๕ 
                          --------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. ปาตุภาวสูตร ๒. อานิสังสสูตร ๓. อนิจจสูตร ๔. ทุกขสูตร 
 ๕. อนัตตสูตร ๖. นิพพานสูตร ๗. อโนทิสสสูตรที่ ๑ ๘. อโนทิสสูตรที่ ๒ 
 ๙. อโนทิสสูตรที่ ๓ ๑๐. ภวสูตร ๑๑. ตัณหาสูตร ฯ 
                         จบทุติยปณณาสก 
                         ----------- 
                  วรรคที่ไมสงเคราะหเขาในปณณาสก 
                          ติกวรรคที่ ๑ 
                          ๑. ราคสูตร 
      [๓๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการอันภิกษุพึงใหเจริญ เพ่ือละธรรม ๓ ประการ 
 เหลานี้ ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ อสุภะ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละ 
 ราคะ เมตตา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละโทสะ ปญญา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญ 
 เพ่ือละโมหะ ดกูรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือ 
 ละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๑ 
                          ๒. ทุจริตสูตร 
      [๓๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม 
 ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละ 
 ธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต อันภิกษุพึงให 
 เจริญเพ่ือละกายทุจริต ๑ วจีสุจริต อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละวจีทุจริต ๑ มโน- 
 *สุจริต อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละมโนทุจริต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม 
 ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๒ 
                          ๓. วิตักกสูตร 
      [๓๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม 
 ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละ 
 ธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ เนกขัมมวิตก ๑ อันภิกษุพึง 



 ใหเจริญเพ่ือละกามวิตก อัพยาบาทวิตก ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละพยาบาท 
 วิตก อวิหิงสาวิตก ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละวิหิงสาวิตก ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๓ 
                          ๔. สัญญาสูตร 
      [๓๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ กามสัญญา ๑ พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการอนัภิกษุพึงใหเจริญ 
 เพ่ือละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ เนกขัมมสัญญา ๑ 
 อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละกามสัญญา อัพยาบาทสัญญา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญ 
 เพ่ือละพยาบาทสัญญา อวิหิงสาสัญญา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละวิหิงสา- 
 *สัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละธรรม 
 ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๔ 
                          ๕. ธาตุสูตร 
      [๓๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ กามธาตุ ๑ พยาบาทธาตุ ๑ วิหิงสาธาตุ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม 
 ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละ 
 ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ เนกขัมมธาตุ ๑ อันภิกษุพึงให 
 เจริญเพ่ือละกามธาตุ อัพยาบาทชาตุ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละพยาบาทธาตุ 
 อวิหิงสาธาตุ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละวิหิงสาธาตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ 
 ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๕ 
                         ๖. อัสสาทสูตร 
      [๓๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ อัสสาททิฐิ (สัสสตทิฐิ) ๑ อัตตานุทิฐิ (สักกายทิฐิ) ๑ มิจฉาทิฐิ ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ 
 อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ 
 อนิจจสัญญา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละอัสสาททิฐิ อนัตตสัญญา ๑ อันภิกษุ 
 พึงใหเจริญเพ่ือละอัตตานุทิฐิ สัมมาทิฐิ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละมิจฉาทิฐิ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละธรรม 
 ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๖ 



                          ๗. อรติสูตร 
      [๓๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ อรติ ๑ วิหิงสา ๑ อธรรมจริยา ๑ (อกุศลกรรมบถสิบ) ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญ 
 เพ่ือละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ มุทติา ๑ อันภิกษุพึง 
 ใหเจริญเพ่ือละอรติ อวิหิงสา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละวิหิงสา ธรรมจริยา ๑ 
 อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละอธรรมจริยา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ 
 อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๗ 
                          ๘. ตุฏฐิสูตร 
      [๓๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ ความเปนผูไมสันโดษ ๑ ความไมมีสัมปชญัญะ ๑ ความเปนผูมีความ 
 ปรารถนามาก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการ 
 เปนไฉน คือ ความเปนผูสันโดษ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละความเปนผูไม 
 สันโดษ สัมปชัญญะ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละความไมมสีัมปชัญญะ ความ 
 เปนผูมีความปรารถนานอย ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละความเปนผูมีความ 
 ปรารถนามาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละ 
 ธรรม ๓ ประการเหลานี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๘ 
                        ๙. อุทธัจจสูตรที่ ๑ 
      [๓๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ ความเปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑ ความฟุงซานแหงจิต ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ 
 อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ 
 ความเปนผูวางาย ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละความเปนผูวายาก ความเปนผูม ี
 มิตรดี ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละความเปนผูมีมิตรชั่ว อานาปานสติ ๑ อัน 
 ภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละความฟุงซานแหงจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ 
 นี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรที่ ๙ 
                       ๑๐. อุทธัจจสูตรที่ ๒ 
      [๓๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ อุทธัจจะ ๑ อสังวร ๑ ความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ 



 นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละธรรม 
 ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ สมถะ ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือ 
 ละอุทธัจจะ สังวร ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละอสังวร ความไมประมาท ๑ 
 อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ 
 อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรที่ ๑๐ 
                         จบติกวรรคที่ ๑ 
                         ----------- 
                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
      ๑. ราคสูตร ๒. ทุจริตสูตร ๓. วิตักกสูตร ๔. สัญญาสูตร ๕. ธาตุสูตร 
 ๖. อัสสาทสูตร ๗. อรติสูตร ๘. ตุฏฐิสูตร ๙. อุทธัจจสูตรที่ ๑ ๑๐. อุทธัจจ- 
 *สูตรที่ ๒ ฯ 
                         ----------- 
                    พระสูตรที่ไมรวมเขาในวรรค 
      [๓๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควร 
 เพ่ือพิจารณาเห็นกายในกายอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คอื ความเปนผูชอบ 
 การงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูชอบ 
 คลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความ 
 เปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ 
 นี้แล เปนผูไมควรเพ่ือพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ 
      [๓๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ เปนผูควรเพ่ือ 
 พิจารณาเห็นกายในกายอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการ 
 งาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูชอบคลุกคล ี
 ดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไม 
 รูประมาณในโภชนะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผู 
 ควรเพ่ือพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ 
      [๓๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควร 
 เพ่ือพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายในอยู ฯลฯ 
      เพ่ือพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายนอกอยู ฯลฯ 
      เพ่ือพิจารณาเห็นกายในกายท้ังกายในภายนอกอยู ฯลฯ 
      [๓๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควร 
 เพ่ือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ฯลฯ 
      เพ่ือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเปนภายในอยู ฯลฯ 



      เพ่ือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเปนภายนอกอยู ฯลฯ 
      เพ่ือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู ฯลฯ 
      [๓๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควร 
 เพ่ือพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ 
      เพ่ือพิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภายในอยู ฯลฯ 
      เพ่ือพิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภายนอกอยู ฯลฯ 
      เพ่ือพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งในภายในทั้งในภายนอกอยู ฯลฯ 
      [๓๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควร 
 เพ่ือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ฯลฯ 
      เพ่ือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเปนภายในอยู ฯลฯ 
      เพ่ือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเปนภายนอกอยู ฯลฯ 
      เพ่ือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายท้ังภายในทั้งภายนอกอยู ธรรม 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ... ความเปนผูไมรูประมาณใน 
 โภชนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูไมควรเพ่ือ 
 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควรเพ่ือพิจารณา 
 เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเปนภายในอยู ฯลฯ เพ่ือพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
 ทั้งหลายเปนภายนอกอยู ฯลฯ เพ่ือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายท้ังภายใน 
 ภายนอกอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ... ความ 
 เปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ 
 นี้แล เปนผูไมควรเพ่ือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายท้ังภายในภายนอก 
 อยู ฯ 
      [๓๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ เปนผูควรเพ่ือ 
 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายท้ังภายในภายนอกอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน 
 คือ ความเปนผูชอบการงาน ฯลฯ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูควรเพ่ือพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
 ทั้งหลายท้ังภายในภายนอกอยู ฯ 
      [๓๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตปุสสคฤหบดีประกอบดวยธรรม ๖ ประการ 
 เปนผูพึงปลงใจเชื่อในพระตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแจงอมตธรรมอยู ธรรม 
 ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ๑ ความ 
 เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม ๑ ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ ๑ 
 อริยศีล ๑ อริยญาณ ๑ อริยวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตปุสสคฤหบดีประกอบ 
 ดวยธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูพึงปลงใจเชือ่ในพระตถาคต เห็นอมตธรรม ทํา 



 ใหแจงอมตธรรมอยู ฯ 
      [๓๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัลลิกคฤหบดี อนาถบิณฑิกสุทัตตคฤหบดี 
 จิตตคฤหบดีชาวมัจฉิกาสัณฑนคร หัตถกคฤหบดีชาวเมืองอาฬวี เจาศากยะ 
 พระนามวามหานามะ อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี อุคคตคฤหบดี สูรอัมพัฏฐ- 
 *คฤหบดี ชีวกโกมารภัจ นกุลบิดาคฤหบดี ตวกัณณกคฤหบดี ปูรณคฤหบดี 
 อิสิทัตตคฤหบดี สันธานคฤหบดี วิชยคฤหบดี วัชชิยมหิตคฤหบดี เมณฑก- 
 *คฤหบดี วาเสฏฐอุบาสก อริฏฐอุบาสก สาทัตตอุบาสก ประกอบดวยธรรม 
 ๖ ประการ เปนผูปลงใจเชือ่ในพระตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแจงซ่ึงอมต- 
 *ธรรมอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
 พระพุทธเจา ๑ ความเลื่อมใสอนัไมหวั่นไหวในพระธรรม ๑ ความเลื่อมใสอนั 
 ไมหว่ันไหวในพระสงฆ ๑ อริยศีล ๑ อริยญาณ ๑ อริยวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย สาทัตตอุบาสกประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูปลงใจเชือ่ใน 
 พระตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแจงอมตธรรมอยู ฯ 
      [๓๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือ 
 รูยิ่งราคะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ทัสสนานุตตริยะ ๑ สวนานุตตริยะ ๑ 
 ลาภานุตตริยะ ๑ สิกขานุตตริยะ ๑ ปาริจริยานุตตริยะ ๑ อนุสสตานุตตริยะ ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ ฯ 
      [๓๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือรู 
 ยิ่งราคะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ พุทธานุสสติ ๑ ธัมมานุสสติ ๑ 
 สังฆานุสสติ ๑ สีลานุสสติ ๑ จาคานุสสติ ๑ เทวตานุสสติ ๑ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ ฯ 
      [๓๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือรู 
 ยิ่งราคะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสญัญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ 
 ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ ฯ 
      [๔๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือ 
 กําหนดรูราคะ ฯลฯ เพ่ือความสิ้นไปรอบแหงราคะ เพ่ือละราคะ เพ่ือสิ้นไป 
 แหงราคะ เพ่ือเสื่อมไปแหงราคะ เพ่ือความคลายกําหนัดราคะ เพ่ือดับราคะ 
 เพ่ือสละราคะ เพ่ือปลอยวางราคะ ฯลฯ 
      [๔๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพ่ือ 
 รูยิ่ง เพ่ือกําหนดรู เพ่ือความสิ้นไปรอบ เพ่ือละ เพ่ือสิ้นไป เพ่ือเสื่อมไป 
 เพ่ือคลายไป เพ่ือดับ เพ่ือสละ เพ่ือปลอยวาง ซ่ึงโทสะ โมหะ โกธะ 
 อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ 



 มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล 
 อันภิกษุพึงใหเจริญ เพ่ือปลอยวางปมาทะ ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นชื่นชม 
 ยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล ฯ 
                            จบฉักกนิบาต 
                                --------- 
 


