พระสุตตันตปฎก
เลม ๑๕
อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ปฐมปณณาสก ธนวรรคที่ ๑
อัปปยสูตรที่ ๑
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นไดทูลรับพระผูมี*พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๗ ประการ ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจ ไมเปนที่เคารพ และไม
เปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมุงลาภ ๑ เปนผูมุงสักการะ ๑ เปน
ผูมุงความมีชื่อเสียง ๑ เปนผูไมมีหิริ ๑ เปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ มีความปรารถนา
ลามก ๑ มีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗
ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่
สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมเปนที่รัก
เปนที่ชอบใจ เปนที่เคารพ และเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผู
มุงลาภ ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ ๑ ไมเปนผูมุงความมีชื่อเสียง ๑ มีหิริ ๑ มี
โอตตัปปะ ๑ มีความปรารถนานอย ๑ มีความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนที่
เคารพ และเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑
อัปปยสูตรที่ ๒
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมไม
เปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่สรรเสริญของเพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูมุงลาภ ๑ เปนผูมุงสักการะ ๑ เปนผูมุงความมีชื่อเสียง ๑ ไมมี
หิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีความริษยา ๑ มีความตระหนี่ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจ
ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมเปนที่รัก
เปนที่ชอบใจ เปนที่เคารพ และเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผู
มุงลาภ ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ ๑ ไมเปนผูมุงความมีชื่อเสียง ๑ มีหิริ ๑ มี
โอตตัปปะ ๑ ไมมีความริษยา ๑ ไมตระหนี่ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนที่เคารพ
และเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๒
พลสูตรที่ ๑
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ
ศรัทธาพละ วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๗ ประการนี้แล ฯ
ศรัทธาพละ วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ
สมาธิพละ ปญญาพละเปนที่ ๗ ภิกษุผูมีพละดวยพละ ๗
ประการนี้ เปนบัณฑิตยอมอยูเปนสุข พึงเลือกเฟนธรรม
โดยแยบคาย ยอมเห็นอรรถแหงธรรมชัดดวยปญญา ความ
หลุดพนแหงจิต (จริมกจิต) คือ ความดับของภิกษุนั้น
ยอมมีได เหมือนความดับแหงประทีป ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
พลสูตรที่ ๒
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ
ศรัทธาพละ วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ศรัทธาพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรม
วินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา คือ เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะ
เหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯ
เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา ศรัทธาพละ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิริยพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินยั นี้ เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหง
กุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม
ทั้งหลาย นี้เรียกวา วิริยพละ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็หิริพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินยั นี้ เปนผูมีความละอาย คือ ละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ละอายตอการถูกตองอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย นี้เรียกวา หิริพละ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โอตตัปปพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก

ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความสะดุงกลัว คือ สะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต สะดุงกลัวตอการถูกตองอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย นี้เรียกวา
โอตตัปปพละ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สติพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ยอม
ระลึกนึกถึงแมสิ่งที่ทําคําที่พูดไวนานๆ ได นี้เรียกวา สติพละ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน นี้เรียกวา สมาธิพละ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปญญาพละเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาที่กําหนดความเกิดและ
ความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เรียกวา
ปญญาพละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๗ ประการนี้แล ฯ
ศรัทธาพละ วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ
สมาธิพละ ปญญาพละเปนที่ ๗ ภิกษุผูมีพละดวยพละ ๗
ประการนี้ เปนบัณฑิตยอมอยูเปนสุข พึงเลือกเฟนธรรม
โดยแยบคาย ยอมเห็นอรรถแหงธรรมชัดดวยปญญา ความ
หลุดพนแหงจิต (จริมกจิต) คือ ความดับของภิกษุนั้น
ยอมมีได เหมือนความดับแหงประทีป ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๔
ธนสูตรที่ ๑
[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทรัพย ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ
ทรัพยคือศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทรัพย ๗ ประการนี้แล ฯ
ทรัพย คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ
และปญญาเปนที่ ๗ ทรัพยเหลานี้มีแกผูใด เปนหญิงหรือ
ชายก็ตาม บัณฑิตเรียกผูนั้นวา เปนผูไมยากจน ชีวิตของ
ผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะนั้น ทานผูมีปญญา เมื่อ
ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา พึงประกอบศรัทธา ศีล
ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๕
ธนสูตรที่ ๒
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทรัพย ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ
ทรัพยคือ ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพยคือศรัทธาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน

ธรรมวินยั นี้ เปนผูมีศรัทธา คือ เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แม
เพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง
โดยชอบ ฯลฯ เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา ทรัพยคือศรัทธา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพยคือศีลเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท นี้เรียกวา ทรัพยคือศีล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพยคือหิริเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความละอาย คือ ละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ละอายตอการถูกตองอกุศลธรรมอันลามก นี้เรียกวา ทรัพยคอื หิริ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพยคือโอตตัปปะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความสะดุงกลัว คือ สะดุงกลัวตอกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุงกลัวตอการถูกตองอกุศลธรรมอันลามก นี้เรียกวา
ทรัพยคือโอตตัปปะ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพยคือสุตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไว
คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลาย อันงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง นี้เรียกวา ทรัพยคือสุตะ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพยคือจาคะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริย*สาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีใจอันปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยู
ครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ
ยินดีในทานและการจําแนกทาน นี้เรียกวา ทรัพยคือจาคะ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพยคือปญญาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริย*สาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาที่กําหนดความเกิด
และความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เรียกวา
ทรัพยคือปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทรัพย ๗ ประการนี้แล ฯ
ทรัพย คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ
และปญญาเปนที่ ๗ ทรัพยเหลานี้มีแกผูใด เปนหญิงหรือ
ชายก็ตาม บัณฑิตเรียกผูนั้นวา เปนผูไมยากจน ชีวิตของ
ผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะนั้น ทานผูมีปญญา เมื่อ
ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา
ศีล ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๖
อุคคสูตร

[๗] ครั้งนั้นแล มหาอํามาตยของพระราชาชื่อวาอุคคะ ไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นา
อัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมา โดยเหตุที่มิคารเศรษฐีผูเปนหลาน
โรหณเศรษฐี เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมากถึงเพียงนี้ พระผูมี*พระภาคตรัสถามวา ดูกรอุคคะ ก็มิคารเศรษฐีหลานโรหณเศรษฐี มั่งคั่ง มีทรัพย
มาก มีโภคสมบัติมากสักเทาไร ฯ
อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ มีทองแสนลิ่ม จะกลาวไปไยถึงเงิน ฯ
พ. ดูกรอุคคะ ทรัพยนั้นมีอยูแล เรามิไดกลาววาไมมี แตทรัพยนั้นแล
เปนของทั่วไปแกไฟ น้ํา พระราชา โจร ทายาทผูไมเปนที่รัก ดูกรอุคคะ
ทรัพย ๗ ประการนี้แล ไมทั่วไปแกไฟ น้ํา พระราชา โจร ทายาทผูไมเปน
ที่รัก ๗ ประการเปนไฉน คือ ทรัพยคือ ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑
สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑ ดูกรอุคคะ ทรัพย ๗ ประการนี้แล ไมทั่วไปแก
ไฟ น้ํา พระราชา โจร ทายาทผูไมเปนที่รัก ฯ
ทรัพย คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ
และปญญาเปนที่ ๗ ทรัพยเหลานี้มีแกผูใด เปนหญิงหรือ
ชายก็ตาม เปนผูมีทรัพยมากในโลก อันอะไรๆ พึงผจญ
ไมไดในเทวดาและมนุษย เพราะฉะนั้น ทานผูมีปญญา เมื่อ
ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา
ศีล ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๗
สังโยชนสูตร
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน
คือ สังโยชน คือ ความยินดี ๑ ความยินราย ๑ ความเห็นผิด ๑ ความสงสัย ๑
มานะ ๑ ความกําหนัดในภพ ๑ อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๗
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
ปหานสูตร
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อ
ตัดสังโยชน ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน คือ สังโยชน คือ ความยินดี ๑
ความยินราย ๑ ความเห็นผิด ๑ ความสงสัย ๑ มานะ ๑ ความกําหนัดในภพ ๑
อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัด
สังโยชน ๗ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละสังโยชน คือ
ความยินดีเสียได ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี

ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ละสังโยชน คือความยินราย ฯลฯ สังโยชนคือ
ความเห็นผิด ฯลฯ สังโยชนคือความสงสัย ฯลฯ สังโยชนคือมานะ ฯลฯ
สังโยชนคือความกําหนัดในภพ ฯลฯ สังโยชนคืออวิชชาเสียได ตัดรากขาดแลว
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
เมื่อนั้น ภิกษุนี้ เรากลาววา ตัดตัณหาไดขาดแลว เพิกถอนสังโยชนไดแลว
กระทําที่สุดแหงทุกขไดแลว เพราะตรัสรูคือละมานะเสียไดโดยชอบ ฯ
จบสูตรที่ ๙
มัจฉริยสูตร
[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ
สังโยชนคือ ความยินดี ๑ ความยินราย ๑ ความเห็นผิด ๑ ความสงสัย ๑ มานะ ๑
ความริษยา ๑ ความตระหนี่ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๗ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบธนวรรคที่ ๑
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัปปยสูตรที่ ๑ ๒. อัปปยสูตรที่ ๒ ๓. พลสูตรที่ ๑
๔. พลสูตรที่ ๒ ๕. ธนสูตรที่ ๑ ๖. ธนสูตรที่ ๒ ๗. อุคคสูตร
๘. สังโยชนสูตร ๙. ปหานสูตร ๑๐. มัจฉริยสูตร
--------------อนุสยวรรคที่ ๒
อนุสยสูตรที่ ๑
[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสัย ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน
คือ อนุสัย คือ กามราคะ ๑ อนุสัย คือ ปฏิฆะ ๑ อนุสัย คือ ทิฏฐิ ๑
อนุสัย คือ วิจิกจิ ฉา ๑ อนุสัย คือ มานะ ๑ อนุสัย คือ ภวราคะ ๑ อนุสัย
คือ อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสัย ๗ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
อนุสยสูตรที่ ๒
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อ
ตัดอนุสัย ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน คือ อนุสัย คือ กามราคะ ๑
อนุสัย คือ ปฏิฆะ ๑ อนุสัย คือ ทิฏฐิ ๑ อนุสัย คือ วิจิกิจฉา ๑ อนุสัย
คือ มานะ ๑ อนุสัย คือ ภวราคะ ๑ อนุสัย คือ อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพือ่ ละ เพื่อตัดอนุสัย ๗ ประการนี้แล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอนุสัยคือกามราคะเสียได ตัดรากขาดแลว
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ละ
อนุสัย คือ ปฏิฆะ ... อนุสัย คือ ทิฏฐิ ... อนุสัย คือ วิจิกิจฉา ...

อนุสัย คือ มานะ ... อนุสัย คือ ภวราคะ ... อนุสัย คือ อวิชชาเสียได
ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไป
เปนธรรมดา เมื่อนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา ตัดตัณหาไดแลว เพิกถอนสังโยชนได
แลว กระทําที่สุดทุกขไดแลว เพราะตรัสรูคือละมานะเสียไดโดยชอบ ฯ
จบสูตรที่ ๒
กุลสูตร
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลซึ่งประกอบดวยองค ๗ ประการ ภิกษุยัง
ไมเคยเขาไป ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลว ไมควรนั่ง องค ๗ ประการเปนไฉน
คือ ตอนรับดวยไมเต็มใจ ๑ ไหวดวยไมเต็มใจ ๑ ใหอาสนะดวยไมเต็มใจ ๑
ซอนของที่มีอยู ๑ เมื่อมีของมากใหนอย ๑ เมื่อมีของประณีตใหของเศราหมอง ๑
ใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลซึ่งประกอบดวย
องค ๗ ประการนี้แล ภิกษุยังไมเคยเขาไป ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลวไม
ควรนั่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลซึ่งประกอบดวยองค ๗ ประการ ภิกษุยังไมเคย
เขาไป ควรเขาไปหรือเขาไปแลว ควรนั่ง องค ๗ ประการเปนไฉน คือ ตอนรับ
ดวยเต็มใจ ๑ ไหวดวยเต็มใจ ๑ ใหอาสนะดวยเต็มใจ ๑ ไมซอนของที่มีอยู ๑
เมื่อมีของมากใหมาก ๑ เมื่อมีของประณีตใหของประณีต ๑ ใหโดยเคารพ ไม
ใหโดยไมเคารพ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลซึ่งประกอบดวยองค ๗ ประการนี้แล
ภิกษุยังไมเคยเขาไป ควรเขาไป หรือเขาไปแลวควรนัง่ ฯ
จบสูตรที่ ๓
ปุคคลสูตร
[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญ
ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน คือ อุภโตภาควิมุติ ๑ ปญญา
วิมุติ ๑ กายสักขี ๑ ทิฐิปตตะ ๑ สัทธาวิมุติ ๑ ธัมมานุสารี ๑ สัทธานุสารี ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของ
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๔
อุทกูปมสูตร
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยน้ํา ๗ จําพวกนี้ มีปรากฏ
อยูในโลก ๗ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ จมลงแลวคราวเดียว
ก็เปนอันจมอยูน ั่นเอง ๑ บางคนโผลขึ้นมาแลว กลับจมลงไป ๑ บางคนโผลพน
แลวทรงตัวอยู ๑ บางคนโผลขึ้นแลวเหลียวไปมา ๑ บางคนโผลขึ้นแลวเตรียมตัว
จะขาม ๑ บางคนโผลขึ้นแลวไดที่พึ่ง ๑ บางคนโผลขึ้นมาไดแลวเปนพราหมณ

ขามถึงฝงอยูบนบก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่จมลงแลวคราวเดียวก็เปนอัน
จมอยูนั่นเองอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบดวยอกุศลธรรมฝาย
ดําโดยสวนเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่จมลงแลวคราวเดียวก็เปนอันจมอยู
นั่นเองอยางนีแ้ ล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผลขึ้นมาไดกลับจมลงไปอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ โผลขึ้นมาได คือเขามีธรรม คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ
วิริยะ ปญญาชั้นดีๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย แตศรัทธาของเขานั้นไมคงที่ ไม
เจริญขึ้น เสื่อมไปฝายเดียว หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปญญาของเขานั้น ไมคงที่
ไมเจริญขึ้น เสื่อมไปฝายเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผลขึ้นมาแลวกลับ
จมลงอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผลขึ้นมาแลวทรงตัวอยูอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ โผลขึ้นมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริ
โอตตัปปะ วิริยะ ปญญาชั้นดีๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย แตศรัทธาของเขานั้นไม
เสื่อมลง ไมเจริญขึ้น คงที่อยู หิริ โอตตัปปะ วิริยะ และปญญาของเขานั้นไมเสื่อม
ลง ไมเจริญขึ้น คงที่อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผลขึ้นมาไดแลวทรงตัวอยู
อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผลขึ้นมาไดแลวเหลียวไปมาอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ โผลขึ้นมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริ
โอตตัปปะ วิริยะ ปญญาชั้นดีๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป
เขาเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผลขึ้นมาไดแลวเหลียวไปมาอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผลขึ้นมาไดแลวเตรียมตัวจะขามอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ โผลขนึ้ มาได คือ เขามีธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริ
โอตตัปปะ วิริยะ ปญญาชั้นดีๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน ๓
สิ้นไป เพราะทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง เขาเปนพระสกทาคามี
มาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวเทานั้น แลวทําที่สุดทุกขได บุคคลที่โผลขึ้นมาไดแลว
เตรียมตัวจะขามอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผลขึ้นมาแลวไดที่พึ่งอยางไร บุคคลบางคนใน
โลกนี้ โผลขึ้นมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ
วิริยะ ปญญา ชั้นดีๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕
สิ้นไป เขาเปนพระอนาคามี จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนัน้
เปนธรรมดา บุคคลที่โผลขึ้นมาแลวไดที่พึ่งอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผลขึ้นมาไดแลวเปนพราหมณ ขามถึงฝง
อยูบนบกอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ โผลขึ้นมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้

คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปญญา ชั้นดีๆ ในกุศลธรรมทั้งหลาย
เขากระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู บุคคลที่โผลขึ้นมา
ไดแลวเปนพราหมณ ขามถึงฝงอยูบนบกอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
เปรียบดวยน้ํา ๗ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๕
อนิจจาสูตร
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญ
ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเที่ยง มีความสําคัญวาไมเที่ยง ทั้งรูวาเปน
ของไมเที่ยง ในสังขารทั้งปวง ตั้งใจมั่น ติดตอกันไปไมขาดสาย มีปญญา
หยั่งทราบ ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู นี้เปนบุคคล
ที่ ๑ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
เห็นความไมเที่ยง ... มีปญญาหยั่งทราบ ความสิ้นอาสวะ และความสิ้นชีวิต
ของเขา ไมกอนไมหลังกัน นี้เปนบุคคลที่ ๒ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปน
นาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็น
ความไมเที่ยง ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เขา
จักปรินิพพานในระหวาง นี้เปนบุคคลที่ ๓ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
เห็นความไมเที่ยง ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
เขาจักปรินิพพานในเมื่ออายุเลยกึ่ง นี้เปนบุคคลที่ ๔ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
เห็นความไมเที่ยง ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
เขาจักปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียรนัก นี้เปนบุคคลที่ ๕ เปนผูควรของ
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
เห็นความไมเที่ยง ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
เขาจักปรินิพพานโดยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง นี้เปนบุคคลที่ ๖ เปนผูควรของ

คํานับ ... เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
เห็นความไมเที่ยง มีความสําคัญวาไมเที่ยง ทั้งรูวาเปนของไมเที่ยง ในสังขาร
ทั้งปวง ตั้งใจมั่น ติดตอกันไปไมขาดสาย มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิย
สังโยชน ๕ สิ้นไป เขาเปนผูมีกระแสในเบื้องบน ไปสูอกนิฏฐภพ นี้เปนบุคคล
ที่ ๗ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอน
รับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญ
อื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๖
ทุกขสูตร
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
พิจารณาเห็นความทุกข มีความสําคัญวาเปนทุกข ทั้งรูวาเปนทุกข ในสังขาร
ทั้งปวง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญ
ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๗
อนัตตาสูตร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปน
นาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
พิจารณาเห็นวาเปนอนัตตา มีความสําคัญวาเปนอนัตตา ทั้งรูวาเปนอนัตตา ใน
ธรรมทั้งปวง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้แล เปนผูควรของ
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๘
นิพพานสูตร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ เปนผูควร
ของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็น
ความเปนสุข สําคัญวาสุข ทั้งรูวาเปนสุข ในนิพพาน ตั้งใจมั่น ติดตอกันไป
ไมขาดสาย มีปญญาหยั่งทราบ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู นี้เปนบุคคลที่ ๑ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็น
วาเปนสุข ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตของทาน
ผูนั้น ไมกอนไมหลังกัน นี้เปนบุคคลที่ ๒ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็น
วาเปนสุข ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
จักปรินิพพานในระหวาง นี้เปนบุคคลที่ ๓ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็น
วาเปนสุข ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
จักปรินิพพานในเมื่ออายุเลยกึง่ นี้เปนบุคคลที่ ๔ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
เห็นวาเปนสุข ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
จักปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียรนัก นี้เปนบุคคลที่ ๕ เปนผูควรของ
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็น
วาเปนสุข ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป จักปริ*นิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง นี้เปนบุคคลที่ ๖ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
เห็นวาเปนสุข ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
เปนผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ นี้เปนบุคคลที่ ๗ เปนผูควรของ
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗
จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ
เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๙
นิททสวัตถุสูตร
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิททสวัตถุ ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูม ีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานสิกขา
และเปนผูไดความยินดีในการสมาทานสิกขาตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยางแรง
กลาในการใครครวญธรรม และเปนผูไดความยินดีในการใครครวญธรรมตอไป ๑
เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในอันที่จะกําจัดความอยาก และเปนผูไดความยินดี
ในอันที่จะกําจัดความอยากตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการหลีกเรน

และเปนผูไดความยินดีในการหลีกเรนตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาใน
การปรารภความเพียร และเปนผูไดความยินดีในการปรารภความเพียรตอไป ๑
เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในความเปนผูมีสติรอบคอบ และเปนผูไดความ
ยินดีในความเปนผูมีสติรอบคอบตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการ
แทงตลอดดวยทิฐิ และเปนผูไดความยินดีในการแทงตลอดดวยทิฐิตอไป ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นิททสวัตถุ ๗ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอนุสยวรรคที่ ๒
------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อนุสยสูตรที่ ๑ ๒. อนุสยสูตรที่ ๒ ๓. กุลสูตร ๔. ปุคคลสูตร
๕. อุทกูปมสูตร ๖. อนิจจาสูตร ๗. ทุกขสูตร ๘. อนัตตาสูตร
๙. นิพพานสูตร ๑๐. นิททสวัตถุสูตร
-------------วัชชีวรรคที่ ๓
สารันททสูตร
[๑๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สารันททเจดีย ใกล
พระนครเวสาลี ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีหลายพระองคดวยกัน พากันเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาลิจฉวีเหลานั้นวา
ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แกทานทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว เจาลิจฉวีเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗
ประการเปนไฉน คือ ชาววัชชีจักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย เพียงใด ชาววัชชี
พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีเมื่อ
ประชุมก็จักพรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิกประชุม
และจักพรอมเพรียงชวยกันทํากิจที่ควรทํา เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญ
ไดแนนอน ไมพึงหวังความเสือ่ มเลย เพียงนัน้ ชาววัชชีจักไมบัญญัติสิ่งที่ยังไม
บัญญัติ จักไมถอนสิ่งที่ทานบัญญัติไวแลว ประพฤติมั่นอยูในธรรมของชาววัชชี
ครั้งโบราณ ตามที่ทานบัญญัติไว เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน
ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ทานวัชชีผูใหญทั้งหลาย และจักสําคัญถอยคําแหงทานเหลานั้น วาเปนถอยคําอัน
ตนพึงเชื่อฟง เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความ
เสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจักไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพียงใด

ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาว
วัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ทั้งภายในและ
ภายนอก และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรม ซึ่งเคยให เคยทําแกเจติยสถาน
เหลานั้น เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสือ่ มเลย
เพียงนั้น ชาววัชชีจักถวายความอารักขา ความคุมครอง ปองกันโดยชอบธรรมใน
พระอรหันตทั้งหลาย เปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉนพระอรหันตทั้งหลายที่ยังไมมา
พึงมาสูแวนแควน และที่มาแลว พึงอยูเปนสุขเพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความ
เจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย
อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยูในชาววัชชี และชาววัชชียังปรากฏอยูใน
อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน
ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
วัสสการสูตร
[๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล
พระนครราชคฤห ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาแผนดินมคธ พระนามวาอชาตสัตรู
เวเทหีบุตร ทรงพระประสงคจะยาตราทัพไปย่ํายีชาววัชชี ทาวเธอจึงตรัสอยางนี้วา
เราจักตัดเจาวัชชีผูมีฤทธิ์ มีอานุภาพมากอยางนี้ๆ ใหขาดสูญ ใหพินาศ ใหถึง
ความยอยยับดับสูญ ครั้งนั้นแล พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหี
บุตร จึงตรัสเรียกวัสสการพราหมณมหาอํามาตยของแควนมคธมาปรึกษาวา ดูกร
ทานพราหมณ เชิญทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ จงถวายบังคม
พระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาตามคําสั่งของเรา จงทูลถามถึงความเปน
ผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา ทรงมีกําลัง ความอยู
สําราญวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหี
บุตร ทรงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ฯ ทรงทูลถามถึง
ความเปนผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา ทรงมีกําลัง
ความอยูสําราญ และจงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาแผนดิน
มคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ทรงพระประสงคจะยาตราทัพไปย่ํายีชาววัชชี
ทาวเธอตรัสอยางนี้วา เราจักตัดเจาวัชชีผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ๆ ใหขาดสูญ
ใหพินาศ ใหถึงความยอยยับดับสูญ ดังนี้ ทานจงสําเหนียกพระดํารัสที่พระผูมี
พระภาคทรงพยากรณนั้นไวใหดี แลวมาบอกแกเรา พระตถาคตเจาทั้งหลายจะไม
ตรัสพระดํารัสที่คลาดเคลื่อนจากความจริงเลย วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหง
แควนมคธ รับพระราชโองการพระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว

ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ
พระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ทรงถวายบังคมพระบาทของพระโคดมผูเจริญดวย
เศียรเกลา ทรงกราบทูลถามถึงความเปนผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง
กระปรี้กระเปรา ทรงมีกําลัง ความอยูสําราญ ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระเจา
แผนดินมคธทรงพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ทรงมีพระประสงคจะยาตราทัพ
ไปย่ํายีชาววัชชี ทาวเธอตรัสอยางนี้วา จักตัดเจาวัชชีผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก
อยางนี้ๆ ใหขาดสูญ ใหพินาศ ใหถึงความยอยยับดับสูญ ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทานพระอานนทยืนถวายงานพัดพระผูมีพระภาค อยู ณ
เบื้องพระปฤษฎางค ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอานนทวา
ดูกรอานนท เธอไดสดับมาแลวดังนี้หรือวา ชาววัชชีหมั่นประชุมกันเนืองนิตย
พระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชี
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักประชุมกันเนืองนิตย เพียงใด ชาววัชชี
พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกรอานนท
เธอสดับมาแลวดังนี้หรือวา ชาววัชชีเมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อ
เลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงชวยกันทํากิจที่ควรทํา ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีเมื่อประชุม
ก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอม
เพรียงชวยกันทํากิจที่ควรทํา พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีเมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิก
ประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงชวยกันทํากิจที่ควรทํา เพียงใด
ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกร
อานนท เธอไดสดับมาแลวดังนี้หรือวา ชาววัชชีไมบัญญัติสิ่งที่ยังไมไดบัญญัติ
ไมเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแลว ประพฤติมั่นอยูในธรรมของชาววัชชีตามที่ไดบัญญัติ
ไวในครั้งกอน ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีไมบัญญัติ
สิ่งที่ยังไมไดบัญญัติ ไมเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไวแลว ประพฤติมั่นอยูในธรรมของ
ชาววัชชี ตามที่ไดบัญญัติไวในครั้งกอน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักไมบัญญัติสิ่งที่ยังไมไดบัญญัติ ไมเพิกถอน
สิ่งที่บัญญัติไวแลว จักประพฤติมั่นอยูในธรรมของชาววัชชี ตามที่บัญญัติไวใน
ครั้งกอนๆ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความ
เสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกรอานนท เธอไดสดับมาดังนี้หรือวา ชาววัชชียังสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ชาววัชชีผูใหญ และยอมสําคัญถอยคําแหงทานเหลานั้นวา
เปนถอยคําอันตนพึงเชื่อฟง ฯ

อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชียังสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ชาววัชชีผูใหญ และยอมสําคัญถอยคําแหงทานเหลานั้นวา
เปนถอยคําอันตนพึงเชื่อฟง พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ชาววัชชี
ผูใหญ และจักสําคัญถอยคําแหงทานเหลานั้นวาเปนถอยคําอันตนพึงเชื่อฟง
เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น
ดูกรอานนท เธอไดสดับมาดังนี้หรือวา ชาววัชชีไมขมขืนบังคับปกครองหญิงใน
สกุล ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีไมขมขืน
บังคับปกครองหญิงในสกุล พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพียงใด
ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกร
อานนท เธอไดสดับมาดังนี้หรือวา ชาววัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
เจติยสถานของชาววัชชี ทั้งภายในภายนอก และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรม
ซึ่งเคยให เคยทําแกเจติยสถานเหลานั้น ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชียังคง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา เจติยสถานของชาววัชชีทั้งภายในภายนอก และ
ไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยใหเคยทําแกเจติยสถานเหลานั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เจติยสถาน
ของชาววัชชี ทั้งภายในภายนอก และจักไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรมซึง่ เคย
ให เคยทําแกเจติยสถานเหลานั้น เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน
ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกรอานนท เธอไดสดับมาดังนี้หรือวา
ชาววัชชีถวายความอารักขา ความคุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม ในพระอรหันต
ทั้งหลาย เปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉนพระอรหันตทั้งหลายที่ยังไมมา พึงมาสู
แวนแควน และที่มาแลวพึงอยูเปนสุข ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีจักถวาย
ความอารักขา ความคุมครอง ปองกัน อันชอบธรรมในพระอรหันตทั้งหลาย
เปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉนพระอรหันตทั้งหลายที่ยังไมมา พึงมาสูแวนแควน
และที่มาแลวพึงอยูเปนสุข พระเจาขา
พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักถวายความอารักขา ความคุมครอง ปองกัน
อันชอบธรรม ในพระอรหันตทั้งหลาย เปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉนพระอรหันต
ทั้งหลายที่ยังไมมา จงมาสูแวนแควน ที่มาแลวพึงอยูเปนสุข เพียงใด ชาววัชชี
พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะวัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหง

แควนมคธวา ดูกรพราหมณ สมัยหนึ่ง เราอยู ณ สารันททเจดีย ใกลพระนคร
เวสาลี ณ ที่นั้น เราไดแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ แกเจาวัชชีวา ดูกร
พราหมณ อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยูในชาววัชชี และชาววัชชีจัก
ปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญ
ไดแนนอน ไมพึงหวังความเสือ่ มเลย เพียงนัน้ ฯ
วัสสการพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชาววัชชีประกอบ
ดวยอปริหานิยธรรมแมแตละอยาง ก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวัง
ความเสื่อมเลย จะกลาวไยถึงชาววัชชีผูประกอบดวยอปริหานิยธรรม ๗ ประการ
เลา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อนึ่ง ชาววัชชีอันพระเจาแผนดินมคธพระนามวา
อชาตสัตรูเวเทหีบุตร ไมพึงทําการตอยุทธดวยได เวนเสียจากการเกลี้ยกลอม
เวนเสียจากการยุยงใหแตกกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคผูมีกิจมาก
มีกรณียมาก ขอกราบลาไป ณ บัดนี้ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ บัดนี้ทานจงรูกาลที่ควรเถิด ฯ
ลําดับนั้น วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงแควนมคธชื่นชมอนุโมทนา
ภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ
จบสูตรที่ ๒
ภิกขุสูตร
[๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล
พระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
ตั้งใจฟง จงใสใจไวใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการ
เปนไฉน ภิกษุทั้งหลายหมั่นประชุมกันเนืองนิตย เพียงใด พึงหวังความเจริญได
แนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายเมื่อประชุมก็พรอม
เพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิก จักพรอมเพรียงชวยกัน
ทํากิจที่สงฆพึงทํา เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย
เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายจักไมบัญญัติสิ่งที่ยังไมไดบัญญัติ จักไมเพิกถอนสิง่ ที่บัญญัติ
แลว จักประพฤติมั่นในสิกขาบทตามที่บัญญัติไวแลว เพียงใด พึงหวังความเจริญ
ไดแนนอน ไมพึงหวังความเสือ่ มเลย เพียงนัน้ ภิกษุทั้งหลายยังสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ทานผูเปนเถระ เปนรัตตัญู บวชมานาน เปนสังฆบิดร
เปนสังฆปริณายก และจักสําคัญถอยคําแหงทานเหลานั้นวา เปนถอยคําอันตนพึง
เชื่อฟง เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียง
นั้น ภิกษุทั้งหลายไมตกอยูในอํานาจตัณหาที่เกิดขึ้นแลว อันเปนเหตุใหเกิดในภพ
ตอไป เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น

ภิกษุทั้งหลายจักพอใจอยูในเสนาสนะปาเพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน
ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายจักเขาไปตั้งความระลึกถึงเฉพาะ
ตนไดวา ไฉนหนอ เพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รัก ที่ยังไมมา ขอจงมา และ
ที่มาแลวพึงอยูเ ปนสุข เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความ
เสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยู
ในภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้
เพียงใด ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย
เพียงนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
กรรมสูตร
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ
แกเธอทั้งหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุทั้งหลายจักไมยินดีการงาน จักไมขวนขวายความยินดีการงาน เพียงใด
ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น
ภิกษุทั้งหลายจักไมยินดีการคุย ฯลฯ จักไมยนิ ดีความหลับ ฯลฯ จักไมยินดีการ
คลุกคลีดวยหมูคณะ ฯลฯ จักไมเปนผูมีความปรารถนาลามก จักไมตกอยูใน
อํานาจแหงความปรารถนาลามก ฯลฯ จักไมคบมิตรชั่ว จักไมมีสหายชั่ว จักไมมี
เพื่อนชั่ว ฯลฯ จักไมถึงความทอถอยเสียในระหวางที่บรรลุคุณวิเศษเพียงเล็กนอย
เพียงใด ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย
เพียงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยูในภิกษุ
ทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๔
สัทธิยสูตร
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ
แกเธอทั้งหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูมีศรัทธาอยู เพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญ
ไดแนนอน ไมพึงหวังความเสือ่ มเลย เพียงนัน้ ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูมีหิริ ฯลฯ
จักเปนผูมีโอตตัปปะ ฯลฯ จักเปนพหุสูต ฯลฯ จักปรารภความเพียร ฯลฯ จัก
เปนผูมีสติ ฯลฯ จักเปนผูมีปญญา เพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญ
ไดแนนอน ไมพึงหวังความเสือ่ มเลย เพียงนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิย*ธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยูใ นภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยูใน
อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน
ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ฯ

จบสูตรที่ ๕
[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ
แกเธอทั้งหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุทั้งหลายจักเจริญสติสัมโพชฌงคอยู เพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวัง
ความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายจัก
เจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญวิรยิ สัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญปติ*สัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญสมาธิสัมโพชฌงค
ฯลฯ จักเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอยู เพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความ
เจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยูในภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจัก
ปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความ
เจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๖
สัญญาสูตร
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แก
เธอทั้งหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุทั้งหลายจักเจริญอนิจจสัญญาอยูเพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญได
แนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายจักเจริญอนัตตสัญญา
ฯลฯ จักเจริญอสุภสัญญา ฯลฯ จักเจริญอาทีนวสัญญา ฯลฯ จักเจริญปหาน*สัญญา ฯลฯ จักเจริญวิราคสัญญา ฯลฯ จักเจริญนิโรธสัญญาอยู เพียงใด
ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยูในภิกษุทั้งหลาย และ
ภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ภิกษุทั้งหลาย
ก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ฯลฯ
จบสูตรที่ ๗
เสขสูตร
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความ
เสื่อมแกภิกษุผเู สขะ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความ
เปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑
ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูจักประมาณใน
โภชนะ ๑ กิจที่สงฆจะพึงทํามีอยูในสงฆ ภิกษุไมสําเหนียกในกิจนั้นอยางนีว้ า
ก็พระเถระผูรตั ตัญู บวชมานาน เปนผูรับภาระ มีอยูในสงฆ ทานเหลานั้นจะ
รับผิดชอบดวยกิจนี้ ดังนี้ ตองขวนขวายดวยตนเอง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ
๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบการงาน ๑ ความเปนผูไมชอบคุย ๑
ความเปนผูไมชอบหลับ ๑ ความเปนผูไมชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผู
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ กิจที่
สงฆจะพึงทํามีอยูในสงฆ ภิกษุสําเหนียกในกิจนั้นอยางนีว้ า ก็พระเถระผูรตั ตัญู
บวชมานาน เปนผูรับภาระ มีอยูในสงฆ ทานเหลานั้นจะรับผิดชอบดวยกิจนัน้
ดังนี้ ไมตองขวนขวายดวยตนเอง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แล
ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ
จบสูตรที่ ๘
หานิสูตร
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความ
เสื่อมแกอุบาสก ๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ ๑
ละเลยการฟงธรรม ๑ ไมศึกษาในอธิศีล ๑ ไมมากดวยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่
เปนเถระ ทั้งเปนผูใหม ทั้งปานกลาง ๑ ตั้งจิตติเตียนคอยเพงโทษฟงธรรม ๑
แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ ทําสักการะกอนในเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกอุบาสก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกอบุ าสก
๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกไมขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ ๑ ไมละเลยการฟง
ธรรม ๑ ศึกษาในอธิศีล ๑ มากดวยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่เปนเถระ ทั้งเปน
ผูใหม ทั้งปานกลาง ๑ ไมตั้งจิตติเตียน ไมคอยเพงโทษฟงธรรม ๑ ไมแสวงหา
เขตบุญภายนอก ๑ กระทําสักการะกอนในเขตบุญในศาสนานี้ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกอุบาสก ฯ
อุบาสกใดขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุผูอบรมตน ละเลยการฟง
อริยธรรม ไมศึกษาในอธิศีล มีความไมเลื่อมใสเจริญยิง่ ๆ
ขึ้นไป ในภิกษุทั้งหลาย ตั้งจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม
แสวงหาเขตบุญอื่นภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะ
กอนในเขตบุญภายนอกศาสนานี้ อุบาสกนั้นซองเสพธรรม
อันเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม อันเราแสดงแลว ๗ ประการ
นี้แล ยอมเสื่อมจากสัทธรรม อุบาสกใดไมขาดการเยี่ยม
เยียนภิกษุผูอบรมตน ไมละเลยการฟงอริยธรรม ศึกษาอยู
ในอธิศีล มีความเลื่อมใสเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปในภิกษุทั้งหลาย
ไมตั้งจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม ไมแสวงหาเขตบุญอื่น
ภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะกอนในเขตบุญใน
ศาสนานี้ อุบาสกนั้นซองเสพธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหง

ความเสื่อม อันเราแสดงดีแลว ๗ ประการนี้แล ยอมไม
เสื่อมจากสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๙
วิปตติสัมภวสูตร
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติของอุบาสก ๗ ประการนี้ ... สมบัติของ
อุบาสก ๗ ประการนี้ ... ความเสื่อมของอุบาสก ๗ ประการนี้ ... ความเจริญของ
อุบาสก ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกไมขาดการเยี่ยมเยียน
ภิกษุ ๑ ไมละเลยการฟงสัทธรรม ๑ ศึกษาในอธิศีล ๑ มากดวยความเลื่อมใส
ในภิกษุทั้งที่เปนเถระ ผูใหม ทั้งปานกลาง ๑ ไมตั้งจิตติเตียน ไมคอยเพงโทษ
ฟงธรรม ๑ ไมแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ กระทําสักการะกอนในเขตบุญ
ในศาสนานี้ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเจริญของอุบาสก ๗ ประการนี้แล ฯ
อุบาสกใด ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุผอู บรมตน ละเลยการฟง
อริยธรรม ไมศึกษาในอธิศีล มีความไมเลื่อมใสเจริญยิง่ ๆ
ขึ้นไปในภิกษุทั้งหลาย ตั้งจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม
แสวงหาเขตบุญอื่นภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะ
กอนในเขตบุญภายนอกในศาสนานี้ อุบาสกนั้นซองเสพ
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม อันเราแสดงแลว ๗ ประการ
นี้แล ยอมเสื่อมจากสัทธรรม อุบาสกใดไมขาดการเยี่ยม
เยียนภิกษุผูอบรมตน ไมละเลยการฟงอริยธรรม ศึกษาอยูใน
อธิศีล มีความเลื่อมใสเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปในภิกษุทั้งหลาย
ไมตั้งจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม ไมแสวงหาเขตบุญอื่น
ภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะกอนในเขตบุญใน
ศาสนานี้ อุบาสกนั้นซองเสพธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความ
เสื่อม อันเราแสดงดีแลว ๗ ประการนี้แล ยอมไมเสื่อม
จากสัทธรรม
จบสูตรที่ ๑๐
จบวัชชีวรรคที่ ๓
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สารันททสูตร ๒. วัสสการสูตร ๓. ภิกขุสูตร ๔. กรรมสูตร
๕. สัทธิยสูตร ๖. โพธิยสูตร ๗. สัญญาสูตร ๘. เสขสูตร ๙. หานิสูตร
๑๐. วิปตติสัมภวสูตร
-----------เทวตาวรรคที่ ๔

อัปปมาทสูตร
[๒๙] ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดาตนหนึ่งมีผิวพรรณ
งาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อม
แกภิกษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความ
เปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑
ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความเปนผูเคารพในความไมประมาท ๑ ความเปน
ผูเคารพในปฏิสันถาร ๑ ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแก
ภิกษุ เทวดานั้นกราบทูลดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ลําดับนั้น เทวดา
นั้นทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา ถวายอภิวาท กระทําประทักษิณแลว
หายไป ณ ที่นั้นเอง ครั้นลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไป เทวดาตนหนึ่งมีผิวพรรณ
งาม ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสวแลว เขามาหาเราถึงที่อยู ไหวเราแลว
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรม ๗ ประการนี้ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ ๗ ประการเปนไฉน
คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปน
ผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑
ความเปนผูเคารพในความไมประมาท ๑ ความเปนผูเคารพในปฏิสันถาร ๑ ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดานั้นครั้นกลาวดังนีแ้ ลว ไหวเรา กระทําประทักษิณแลว
หายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
ภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม มี
ความเคารพอยางแรงกลาในสงฆ มีความเคารพในสมาธิ มี
ความเพียร มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา มีความ
เคารพในความไมประมาท มีความเคารพในปฏิสันถาร
เปนผูไมควรเพื่อความเสื่อม ยอมมีในที่ใกลนิพพานทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๑
หิรีมาสูตร
[๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดา
ตนหนึ่งมีผิวพรรณงาม ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสวแลว เขามาหาเราถึงที่อยู
ไหวเราแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ
๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพ

ในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความ
เปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความเปนผูเคารพในหิริ ๑ ความเปนผูเคารพใน
โอตตัปปะ ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
ความไมเสื่อมแกภิกษุ เทวดานั้นครั้นกลาวดังนี้แลว ไหวเรา กระทําประทักษิณ
แลวหายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
ภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม มี
ความเคารพอยางแรงกลาในสงฆ มีความเคารพในสมาธิ มี
ความเพียร มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา ถึงพรอม
ดวยหิริและโอตตัปปะ มีความเคารพ ยําเกรง เปนผูไมควร
เพื่อความเสื่อม ยอมมีในที่ใกลนิพพานทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๒
สุวจสูตรที่ ๑
[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดา
ตนหนึ่ง ฯลฯ ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้ ยอม
เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพใน
พระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความ
เปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความเปนผูวางาย ๑
ความเปนผูมีมิตรดีงาม ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไป
เพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดานั้น ครั้นกลาวดังนี้แลว
ไหวเรา กระทําประทักษิณแลว หายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
ภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม มี
ความเคารพอยางแรงกลาในสงฆ มีความเคารพในสมาธิ มี
ความเพียร มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา มีมิตรดีงาม
เปนผูวางาย มีความเคารพ ยําเกรง เปนผูไมควรเพื่อความ
เสื่อม ยอมมีในที่ใกลนิพพานทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๓
สุวจสูตรที่ ๒
[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดา
ตนหนึ่ง ฯลฯ ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้ ยอม
เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภกิ ษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพใน
พระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความ
เปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความเปนผูวางาย ๑ ความ
เปนผูมีมิตรดีงาม ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนไป
เพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดานั้นครั้นกลาวดังนี้แลว ไหว

เรากระทําประทักษิณแลว หายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตที่พระองคตรัส
แลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้วา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตนเองเปนผูมีความ
เคารพในพระศาสดา กลาวสรรเสริญความเปนผูเคารพในพระศาสดา ชักชวน
ภิกษุเหลาอื่นผูไ มมีความเคารพในพระศาสดาใหเคารพในพระศาสดา และกลาว
สรรเสริญภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา ตามความเปนจริง โดยกาลอันควร
ตนเองเปนผูเคารพในธรรม ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพในสงฆ ฯลฯ ตนเอง
เปนผูมีความเคารพในสิกขา ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพในสมาธิ ฯลฯ ตน
เองเปนผูวางาย ฯลฯ ตนเองเปนผูมีมิตรดีงาม กลาวสรรเสริญความเปนผูมีมิตรดีงาม
ชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมมีมิตรดีงาม ใหเปนผูมีมิตรดีงาม และกลาวสรรเสริญ
ภิกษุเหลาอื่นผูม ีมิตรดีงาม ตามความเปนจริง โดยกาลอันควร ขาแตพระองคผู
เจริญ ขาพระองคยอมรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอ
นี้ โดยพิสดารอยางนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร เธอรูทั่วถึงเนื้อความแหง
ภาษิตที่เรากลาวแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้ เปนการดีแล ดูกรสารีบุตร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตนเองเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา กลาวสรรเสริญ
ความเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา ชักชวนภิกษุเหลาอืน่ ผูไมมีความเคารพใน
พระศาสดา ใหเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลา
อื่นผูมีความเคารพในพระศาสดา ตามความเปนจริง โดยกาลอันควร ตนเองเปน
ผูมีความเคารพในธรรม ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพในสงฆ ฯลฯ ตนเอง
เปนผูมีความเคารพในสิกขา ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพในสมาธิ ฯลฯ
ตนเองเปนผูวางาย ฯลฯ ตนเองเปนผูมีมิตรดีงาม กลาวสรรเสริญความเปนผูมี
มิตรดีงาม ชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมมีมิตรดีงาม ใหเปนผูมีมิตรดีงาม และกลาว
สรรเสริญภิกษุเหลาอื่นผูมีมิตรดีงาม ตามความเปนจริง โดยกาลอันควร ดูกร
สารีบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความแหงภาษิตที่เรากลาวแลวโดยยอนี้ โดยพิสดาร
อยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
สขสูตรที่ ๑
[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงคบมิตรผูประกอบดวยองค
๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน คือ มิตรผูใหของที่ใหไดยาก ๑ รับทํากิจที่ทํา
ไดยาก ๑ อดทนถอยคําที่อดใจไดยาก ๑ บอกความลับของตนแกเพื่อน ๑ ปด
ความลับของเพื่อน ๑ ไมละทิ้งในยามวิบัติ ๑ เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไมดู
หมิ่น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงคบมิตรผูประกอบดวยองค ๗ ประการ

นี้แล ฯ
มิตรที่ดีงามยอมใหของที่ดีงามใหไดยาก รับทํากิจที่ทําไดยาก
อดทนถอยคําหยาบคาย แมยากที่จะอดใจไวได บอกความ
ลับของตนแกเพื่อน ปดบังความลับของเพื่อน ไมละทิ้ง
ในยามวิบัติ เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติ ก็ไมดูหมิ่น ฐานะ
เหลานี้มีอยูในบุคคลใด บุคคลนั้นเปนมิตรแท ผูประสงค
จะคบมิตร ก็ควรคบมิตรเชนนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๕
สขสูตรที่ ๒
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการควรเสพ
ควรคบเปนมิตร ควรเขาไปนั่งใกล แมถูกขับไล ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุเปนที่รักใครพอใจ ๑ เปนที่เคารพ ๑ เปนผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูฉลาด
พูด ๑ เปนผูอดทนตอถอยคํา ๑ พูดถอยคําลึกซึ้ง ๑ ไมชักนําในทางที่ไมดี ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล ควรเสพ ควรคบ
เปนมิตร ควรเขาไปนั่งใกล แมถูกขับไล ฯ
ภิกษุเปนที่รักใคร พอใจ เปนที่เคารพ ควรสรรเสริญ
ฉลาดพูด อดทนตอถอยคํา พูดถอยคําลึกซึ้ง ไมชักนํา
ในทางที่ไมดี ฐานะเหลานี้มีอยูในภิกษุใด ภิกษุนั้นเปน
มิตรแท มุงอนุเคราะหแตสิ่งที่เปนประโยชน ผูประสงค
จะคบมิตร ควรคบมิตรเชนนั้น แมจะถูกขับไล ฯ
จบสูตรที่ ๖
ปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๑
[๓๕] ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ พึงกระทําใหแจง
ซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยู ตอการไมนานเลย ธรรม ๗
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมือ่ จิตหดหู ก็รูชดั ตามเปนจริงวา
จิตของเราหดหู จิตทอแทในภายใน ก็รูชัดตามเปนจริงวา จิตของเราทอแทใน
ภายใน หรือจิตที่ฟุงซานไปภายนอก ก็รูชัดตามเปนจริงวา จิตของเราฟุงซานไป
ภายนอก เวทนายอมเกิดขึ้น ยอมปรากฏ ยอมถึงการตั้งอยูไมได ภิกษุนั้น
ทราบแลว สัญญายอมเกิดขึ้น ยอมปรากฏ ยอมถึงการตั้งอยูไมได ภิกษุนั้น
ทราบแลว วิตกยอมเกิดขึ้น ยอมปรากฏ ยอมถึงการตั้งอยูไมได ภิกษุนั้น
ทราบแลว อนึ่ง นิมิตในธรรมเปนที่สบาย ไมเปนที่สบาย เลว ประณีต ดํา
ขาว และเปนปฏิภาคกัน อันภิกษุนั้นเรียนดีแลว มนสิการดีแลว ทรงไวดีแลว
แทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๗
ประการนี้แล พึงกระทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยู

ตอกาลไมนานเลย ฯ
จบสูตรที่ ๗
ปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๒
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรประกอบดวยธรรม ๗ ประการ
ยอมกระทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยู ธรรม ๗
ประการเปนไฉน คือ สารีบุตรในธรรมวินัยนี้ เมื่อจิตหดหู ยอมรูชัดตาม
เปนจริงวา จิตของเราหดหู จิตทอแทในภายใน ก็รูชัดตามเปนจริงวา
จิตของเราทอแทในภายใน หรือจิตที่ฟุงซานไปภายนอก ก็รูชดั ตามเปนจริงวา
จิตของเราฟุงซานไปภายนอก เวทนายอมเกิดขึ้น ยอมปรากฏ ยอมถึงการตั้งอยู
ไมได สารีบุตรทราบแลว สัญญายอมเกิดขึ้น ยอมปรากฏ ยอมถึงการตั้งอยู
ไมได สารีบุตรทราบแลว วิตกยอมเกิดขึ้น ยอมปรากฏ ยอมถึงการตั้งอยูไมได
สารีบุตรทราบแลว จิตในธรรมเปนที่สบาย ไมสบาย เลว ประณีต ดํา ขาว
และเปนปฏิภาคกัน อันสารีบุตรเรียนดีแลว มนสิการดีแลว ทรงไวดีแลว
แทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยธรรม
๗ ประการนี้แล ยอมกระทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเอง
เขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๘
วสสูตรที่ ๑
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมยัง
จิตใหเปนไปในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ธรรม ๗ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ ฉลาดในการเขาสมาธิ ๑
ฉลาดในการตั้งอยูแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในความ
พรอมมูลแหงสมาธิ ๑ ฉลาดรูในอารมณแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในอภินิหารแหง
สมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมยัง
จิตใหเปนไปในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ฯ
จบสูตรที่ ๙
วสสูตรที่ ๒
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ
ยอมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ธรรม ๗
ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรในธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาดใน
สมาธิ ๑ ฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ ฉลาดในการตั้งอยูแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในการ
ออกแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในความพรอมมูลแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในอารมณแหง
สมาธิ ๑ ฉลาดในอภินิหารแหงสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผูประกอบ
ดวยธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได และไมเปนไปตาม

อํานาจของจิต ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
นิททสสูตรที่ ๑
[๓๙] ครั้งนั้นแล เวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและ
จีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานคิดวา เราจะเที่ยวไป
บิณฑบาตในพระนครสาวัตถีก็ยังเชานัก อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปยังอาราม
ของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปยังอารามของ
พวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดสนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้น
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังนั่งประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย
ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณครบ ๑๒ ป ควรจะเรียกวา
ภิกษุผูนิททสะ ๑- ทานพระสารีบุตรไมยินดี ไมคัดคานคํากลาวของพวก
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลวลุกจากที่นั่งหลีกไปดวยตั้งใจวา เราจะรู
ทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค ลําดับนั้น ทานพระ
@๑. คําวา นิททสะแปลวา ไมใชสิบ เปนลัทธิชนิดหนึ่งของพวกอัญญเดียรถีย
@ปริพาชก
สารีบุตรเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว กลับจากบิณฑบาต ในเวลา
ปจฉาภัต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน
พระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาต
ยังพระนครสาวัตถี ขาพระองคคิดวา เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี
ก็ยังเชานัก อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก
ลําดับนั้น ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียป ริพาชก ไดสนทนา
ปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียป ริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนัน้ พวกอัญญเดียรถียปริพาชก
กําลังนั่งประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณครบ ๑๒ ป ควรเรียกวา ภิกษุผูนทิ ทสะ แต
ขาพระองคไมยินดี ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้น
ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไปดวยตั้งใจวา เราจะรูทั่วถึงเนือ้ ความแหงภาษิตนี้ใน
สํานักของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจหรือหนอ เพื่อ
ทรงบัญญัติภิกษุผูนิททสะ ดวยเหตุเพียงการนับพรรษาอยางเดียว ในธรรม
วินัยนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร จะไมมีใครๆ อาจเพื่อบัญญัติ
ภิกษุผูนิททสะดวยเหตุเพียงนับพรรษาอยางเดียว ในธรรมวินัยนี้ ดูกรสารีบุตร

วัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศ
แลว ๗ ประการเปนไฉน ดูกรสารีบุตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีฉันทะกลา
ในการสมาทานสิกขา และมีความรักอยางลึกซึ้งในการสมาทานสิกขาตอไป ๑
มีฉันทะกลาในการฟงธรรม และมีความรักอยางลึกซึ้งในการฟงธรรมตอไป ๑
มีฉันทะกลาในการกําจัดความอยาก และมีความรักอยางลึกซึ้งในการกําจัดความ
อยากตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการหลีกออกเรน และมีความรักอยางลึกซึ้งในการ
หลีกออกเรนตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการปรารภความเพียร และมีความรักอยาง
ลึกซึ้งในการปรารภความเพียรตอไป ๑ มีฉันทะกลาในสติเครื่องรักษาตัว และมี
ความรักอยางลึกซึ้งในสติเครื่องรักษาตัวตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการแทงตลอด
ดวยทิฐิ และมีความรักอยางลึกซึ้งในการแทงตลอดดวยทิฐิตอไป ๑ ดูกรสารีบุตร
วัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้แล เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศ
แลว ดูกรสารีบุตร ภิกษุผูประกอบดวยวัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้แล ถา
ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณครบ ๑๒ ป ก็ควรจะเรียกไดวา ภิกษุผู
นิททสะ ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณครบ ๒๔ ป ก็ดี ... ๓๖ ปก็ดี ...
๔๘ ปก็ดี ก็ควรจะเรียกไดวา ภิกษุผูนิททสะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
นิททสสูตรที่ ๒
[๔๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนคร
โกสัมพี ครั้งนั้น เปนเวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครโกสัมพี ครั้งนั้นทานคิดวา เราจะเที่ยวไปบิณฑบาต
ในพระนครโกสัมพี ก็ยังเชานัก อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปยังอารามของ
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปยังอารามของ
พวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดสนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ก็สมัยนั้น พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังนั่งประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณครบ ๑๒ ป ควรจะ
เรียกวา ภิกษุผนู ิททสะ ทานพระอานนทไมยินดี ไมคัดคานคํากลาวของพวก
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลว ลุกจากอาสนะหลีกไปดวยตั้งใจวา
เราจะรูทั่วถึงเนื้อความแหงคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกในสํานัก ของ
พระผูมีพระภาค ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดเที่ยวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพี
กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลวถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครโกสัมพี ขาพระองคไดคิดวา เราจะเที่ยวไปบิณฑบาต

ในพระนครโกสัมพี ก็ยังเชานัก อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปยังอารามของ
พวกอัญญเดียรถียปริพาชก ลําดับนั้น ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวก
อัญญเดียรถียปริพาชกไดสนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนัน้
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังนั่งประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย
ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์ บริบูรณครบ ๑๒ ป ควรเรียกวา
ภิกษุผูนิททสะ แตขาพระองคไมยินดี ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยคิดวา เราจะรูทั่วถึง
เนื้อความของภาษิตนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ พระองค
อาจหรือหนอ เพื่อทรงบัญญัติภิกษุผูนิททสะ ดวยเหตุเพียงนับพรรษาอยางเดียว
ในธรรมวินัยนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ไมมีใครๆ อาจเพื่อบัญญัติภิกษุ
ผูนิททสะ ดวยเหตุเพียงนับพรรษาอยางเดียวในธรรมวินัยนี้ ดูกรอานนท วัตถุ
แหงนิททสะ ๗ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว
๗ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑
มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ ปรารภความเพียร ๑ มีสติ ๑ มีปญญา ๑
ดูกรอานนท วัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้แล เรากระทําใหแจงดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ประกาศแลว ดูกรอานนท ภิกษุผูประกอบดวยวัตถุแหงนิททสะ ๗
ประการนี้แล ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์ บริบูรณครบ ๑๒ ปก็ดี ควรจะ
เรียกไดวา ภิกษุผูนิททสะ ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์ บริบูรณครบ ๒๔
ปก็ดี ... ๓๖ ปก็ดี ... ๔๘ ปก็ดี ก็ควรจะเรียกไดวา ภิกษุผูนิททสะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบเทวตาวรรคที่ ๔
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัปปมาทสูตร ๒. หิรีมาสูตร ๓. สุวจสูตรที่ ๑ ๔. สุวจสูตร
ที่ ๒ ๕. สขสูตรที่ ๑ ๖. สขสูตรที่ ๒ ๗. ปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๑
๘. ปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๒ ๙. วสสูตรที่ ๑ ๑๐. วสสูตรที่ ๒ ๑๑. นิททสสูตร
ที่ ๑ ๑๒. นิททสสูตรที่ ๒
------------มหายัญญวรรคที่ ๕
จิตตสูตร
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณฐิติ (ภูมิเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ)
๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวบางพวกมีกายตางกัน

มีสัญญาตางกัน เหมือนมนุษย เทวดาบางพวก และวินิปาติกสัตวบางพวก
นี้เปนวิญญาณฐิติขอที่ ๑ สัตวบางพวกมีกายตางกัน แตมีสัญญาอยางเดียวกัน
เหมือนเทวดาชั้นพรหมกายิกา ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนวิญญาณฐิติขอที่ ๒
สัตวบางพวกมีกายอยางเดียวกัน แตมีสัญญาตางกัน เหมือนเทวดาชั้นอาภัสสระ
นี้เปนวิญญาณฐิติขอที่ ๓ สัตวบางพวกมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน
เหมือนเทวดาชั้นสุภกิณหะ นี้เปนวิญญาณฐิติขอที่ ๔ สัตวบางพวกเขาถึง
อากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการวา อากาศไมมีที่สุด เพราะลวงรูปสัญญา
โดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได ไมใสใจถึงนานัตตสัญญา
นี้เปนวิญญาณฐิติขอที่ ๕ สัตวบางพวกเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ โดยมนสิการ
วา วิญญาณไมมีที่สุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปน
วิญญาณฐิติขอที่ ๖ สัตวบางพวกเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการวา
ไมมีอะไรๆ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนวิญญาณฐิติ
ขอที่ ๗ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณฐิติ ๗ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปริกขารสูตร
[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย องคแหงสมาธิ ๗ ประการนี้ ๗ ประการ
เปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมา*กัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เอกัคคตาจิตประกอบดวยองค ๗ ประการนี้ เรียกวาอริยสมาธิ ที่เปนไปกับ
ดวยอุปนิสัยก็มี ที่เปนไปกับดวยบริขารก็มี ฯ
จบสูตรที่ ๒
อัคคิสูตรที่ ๑
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๗ กองนี้ ๗ กองเปนไฉน คือ ไฟ
คือราคะ ๑ ไฟคือโทสะ ๑ ไฟคือโมหะ ๑ ไฟคืออาหุไนยบุคคล ๑ ไฟคือ
คหบดี ๑ ไฟคือทักขิไณยบุคคล ๑ ไฟเกิดแตไม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ไฟ ๗ กองนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
อัคคิสูตรที่ ๒
[๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อุคคต*สรีรพราหมณตระเตรียมมหายัญ โคผู ๕๐๐ ลูกโคผู ๕๐๐ ลูกโคเมีย ๕๐๐ แพะ
๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ถูกนําเขาไปผูกไวที่หลักเพือ่ บูชายัญ ลําดับนั้น อุคคตสรีรพราหมณ
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว

ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังนี้
วา การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก พระผูมี*พระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ แมเราก็ไดฟงมาวา การกอไฟ การปกหลัก
บูชายัญ มีผลมาก มีอานิสงสมาก แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ แมครั้งที่ ๓
อุคคตสรีรพราหมณก็ไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมา
ดังนี้วา การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ
พ. ดูกรพราหมณ แมเราก็ไดฟงมาวา การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ
มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ
อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอความทั้งหมดของขาพระองค สมกันกับ
ขอความของทานพระโคดม ฯ
เมื่ออุคคตสรีรพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว ทานพระอานนท ไดกลาว
กะอุคคตสรีรพราหมณวา ดูกรพราหมณ ทานไมควรถามพระตถาคตอยางนี้วา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา การกอไฟ การปกหลักบูชา*ยัญ มีผลมาก มีอานิสงสมาก แตทานควรถามพระตถาคตอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ก็ขาพระองคประสงคจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ขอพระผูมีพระภาคโปรด
ตักเตือนสั่งสอนขอที่จะพึงเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาล
นาน แกขาพระองคเถิด ลําดับนั้น อุคคตสรีรพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระ
ภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคประสงคจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ
ขอทานพระโคดมโปรดตักเตือนสั่งสอนขอที่จะพึงเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แกขาพระองคเถิด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชา
ยัญเบื้องตนยอมเงื้อศาตรา ๓ ชนิด อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปน
วิบาก ศาตรา ๓ ชนิดเปนไฉน คือ ศาตราทางกาย ๑ ศาตราทางวาจา ๑ ศาตรา
ทางใจ ๑ ดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ
เบื้องตนทีเดียว ยอมเกิดความคิดอยางนี้วา ตองฆาโคผูเทานี้ตัว ลูกโคผูเทานี้ตัว
ลูกโคเมียเทานี้ตัว แพะเทานี้ตัว แกะเทานี้ตัว เพื่อบูชายัญ เขาคิดวาจะทําบุญแต
กลับทําบาป คิดวาจะทํากุศล กลับทําอกุศล คิดวาจะแสวงหาทางสุคติ กลับแสวง
หาทางทุคติ ดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ
เบื้องตนทีเดียว ยอมเงื้อศาตราทางใจขอที่ ๑ นี้ อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร
มีทุกขเปนวิบาก ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ
เบื้องตนที่เดียว ยอมกลาววาจา (สั่ง) อยางนี้วา จงฆาโคผูเทานี้ตัว ลูกโคผูเทานี้ตัว
ลูกโคเมียเทานี้ตัว แพะเทานี้ตัว แกะเทานี้ตัว เพื่อบูชายัญ เขาสั่งวาจะทําบุญ
กลับทําบาป เขาสั่งวาจะทํากุศล กลับทําอกุศล เขาสั่งวาจะแสวงหาทางสุคติ

กลับแสวงหาทางทุคติ ดูกรพราหมณ เมื่อบุคคลจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ใน
การบูชายัญ เบื้องตนทีเดียว ยอมเงื้อศาตราทางวาจาขอที่ ๒ นี้ อันเปนอกุศล
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ
เบื้องตนทีเดียว ยอมลงมือดวยตนเองกอน คือตองฆาโคผู ลูกโคผู ลูกโคเมีย
แพะ แกะ เพื่อบูชายัญ เขาลงมือวาจะทําบุญ กลับทําบาป ลงมือวาจะทํา
กุศล กลับทําอกุศล ลงมือวาจะแสวงหาทางสุคติ กลับแสวงหาทางทุคติ ดูกร
พราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ เบื้องตนทีเดียว
ยอมเงื้อศาตราทางกายขอที่ ๓ นี้ อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก
ดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ เบื้องตนที
เดียว ยอมเงือ้ ศาตรา ๓ อยางนี้ อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก
ดูกรพราหมณ ทานพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟ ๓ กองนี้ ๓ กองเปนไฉน
ไฟคือราคะ ๑ ไฟคือโทสะ ๑ ไฟคือโมหะ ๑ ดูกรพราหมณ ก็เพราะเหตุไรจึงพึง
ละพึงเวน ไมพึงเสพไฟคือราคะนี้ เพราะบุคคลผูกําหนัดอันราคะครอบงําย่ํายีจิต
ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจได ครั้นประพฤติทุจริตทางกายทาง*วาจาทางใจแลว เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฉะนั้น จึงพึงละ
พึงเวน ไมพึงเสพไฟคือราคะนี้ ก็เพราะเหตุไร จึงพึงละพึงเวน ไมพึงเสพไฟคือ
ผูโกรธ อันโทสะครอบงําย่ํายีจิต ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจได
โทสะนี้ เพราะบุคคลครั้นประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจแลว เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฉะนั้น จึงพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟคือโทสะ
นี้ ก็เพราะเหตุไร จึงพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟคือโมหะนี้ เพราะบุคคลผูหลง
อันโมหะครอบงําย่ํายีจิต ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจได ครั้นประ
พฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ฉะนั้น จึงพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟคือโมหะนี้ ดูกรพราหมณ
ทานพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟ ๓ กองนี้แล ดูกรพราหมณ ไฟ ๓ กองนี้
ควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารใหเปนสุขโดยชอบ ๓ กองเปนไฉน
คือ ไฟคืออาหุไนยบุคคล ๑ ไฟคือคหบดี ๑ ไฟคือทักขิไณยบุคคล ๑ ดูกร
พราหมณ ก็ไฟคืออาหุไนยบุคคลเปนไฉน ดูกรพราหมณ คนในโลกนี้ คือ
มารดาหรือบิดา เรียกวาไฟคืออาหุไนยบุคคล ขอนั้นเพราะอะไร เพราะบุคคล
เกิดมาแตมารดาบิดานี้ ฉะนั้น ไฟคืออาหุไนยบุคคล จึงควรสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา บริหารใหเปนสุขโดยชอบ ก็ไฟคือคหบดีเปนไฉน คนในโลกนี้
คือ บุตร ภรรยา ทาส หรือคนใช นี้เรียกวาไฟคือคหบดี ฉะนั้น ไฟคือคหบดี
จึงควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารใหเปนสุขโดยชอบ ก็ไฟคือ
ทักขิไณยบุคคลเปนไฉน สมณพราหมณในโลกนี้ งดเวนจากความมัวเมาประมาท

ตั้งอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกฝนจิตใจใหสงบ ดับรอนไดเปนเอก นี้เรียกวาไฟ
คือทักขิไณยบุคคล ฉะนั้น ไฟคือทักขิไณยบุคคลนี้ จึงควรสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา บริหารใหเปนสุขโดยชอบ ดูกรพราหมณ ไฟ ๓ กองนี้แล
ควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารใหเปนสุขโดยชอบ สวนไฟที่
เกิดแตไม พึงกอใหโพลงขึ้น พึงเพงดู พึงดับ พึงเก็บไวตามกาลที่สมควร ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อุคคตสรีรพราหมณไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ
ขอทานพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอด
ชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้จะปลอยโคผู ๕๐๐
ลูกโคผู ๕๐๐ ลูกโคเมีย ๕๐๐ แพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ใหชีวิตมัน พวกมันจะ
ไดพากันไปกินหญาอันเขียวสด ดื่มน้ําเย็นสะอาด และรับลมอันเย็นสดชื่น ฯ
จบสูตรที่ ๔
สัญญาสูตรที่ ๑
[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๗ ประการนี้ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน
ที่สุด ๗ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูล*สัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑
ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มี
อมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๕
สัญญาสูตรที่ ๒
[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๗ ประการนี้ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน
ที่สุด ๗ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตต*สัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขอที่กลาวดังนี้วา อสุภสัญญา อันภิกษุเจริญ
แลว กระทําใหมาก ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ
เปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีใจอัน
อบรมแลวดวยอสุภสัญญาอยูโ ดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจาก
การรวมเมถุนธรรม ไมยื่นไปรับการรวมเมถุนธรรม อุเบกขาหรือความเปนของ
ปฏิกูลยอมตั้งอยู เปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นที่เขาใสลงในไฟ ยอมหดงอ
เขาหากัน ไมคลี่ออก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุมใี จอบรมแลว
ดวยอสุภสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมไหลไปในการรวมเมถุนธรรม หรือความ

เปนของไมปฏิกูลตั้งอยูไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนี้วา อสุภสัญญาอันเราไม
เจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายของเราก็ไมมี ผลแหงภาวนาของ
เราไมถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูทั่วถึงในอสุภสัญญานั้น ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถาหากวา เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอสุภสัญญาอยูโดยมาก
จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับ จากการรวมเมถุนธรรม ไมยื่นไปรับการ
รวมเมถุนธรรม อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยูไ ซร ภิกษุพึงทราบขอ
นั้นดังนี้วา อสุภสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้องตนและเบื้องปลาย
ของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นยอมเปนผูรู
ทั่วถึงในอสุภสัญญานั้น ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสุภสัญญาอัน
ภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสู
อมตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ก็ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรณสัญญาอันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน
ที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีใจอันอบรม
แลวดวยมรณสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจาก
การรักชีวิตไมยื่นไปรับความรักชีวิต อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยู
เปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นที่เขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขาหากันไมคลี่ออก
ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุมีใจอันไมอบรมแลวดวยมรณสัญญาอยูโดย
มาก จิตยอมไหลไปในความรักชีวิต หรือความเปนของไมปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร
ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนี้วา มรณสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้องตน
และเบื้องปลายของเราก็ไมมี ผลแหงภาวนาของเรายังไมถงึ ที่ เพราะฉะนั้น
ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูทั่วถึงในมรณสัญญานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาเมื่อภิกษุมี
ใจอันอบรมแลวดวยมรณสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับ
จากการรักชีวติ ไมยื่นไปรับความรักชีวิต อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้ง
อยูไซร ภิกษุพงึ ทราบขอนั้นดังนี้วา มรณสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษทั้ง
เบื้องตนและเบื้องปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว เพราะฉะนั้น
ภิกษุนั้นเปนผูรูทั่วถึงในมรณสัญญานั้น ขอที่กลาวดังนี้วา มรณสัญญาอันภิกษุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอ มตะ
มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ก็ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ
มีใจอันอบรมแลวดวยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ
ถอยกลับจากตัณหาในรส ไมยื่นไปรับตัณหาในรส อุเบกขาหรือความเปนของ

ปฏิกูลยอมตั้งอยู เปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นที่เขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขา
หากันไมคลี่ออก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวย
อาหาเรปฏิกูลสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมไหลไปในตัณหาในรส หรือความเปน
ของไมปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนี้วา อาหาเรปฏิกูลสัญญาอัน
เราไมไดเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายของเราไมมี ผลแหง
ภาวนาของเรายังไมถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรทู ั่วถึงในอาหาเรปฏิกูล*สัญญานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอาหาเรปฏิกูล*สัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากตัณหาในรส ไมยื่น
ไปรับตัณหาในรส อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพงึ
ทราบขอนั้นดังนี้วา อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้องตน
และเบื้องปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว เพราะฉะนั้น ภิกษุ
นั้นเปนผูรูทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้น ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ก็ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอัน
ภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก อานิสงสมาก หยั่งลงสู
อมตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลว เพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวล
กลับ งอกลับ ถอยกลับจากความวิจิตรแหงโลก ไมยื่นไปรับความวิจิตรแหงโลก
อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยู เปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นที่เขา
ใสลงในไฟ ยอมหดงอเขาหากัน ไมคลี่ออก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถา
เมื่อภิกษุมีใจอันไมอบรมแลวดวยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยูโดยมาก จิตยอม
ไหลไปในความวิจิตรแหงโลก หรือความเปนของไมปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุ
พึงทราบขอนั้นดังนี้วา สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษ
ทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายของเราก็ไมมี ผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงที่ เพราะ
ฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรทู ั่วถึงในสัพพโลเกอนภิรตสัญญานั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถาหากวาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยูโดย
มาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากความวิจิตรแหงโลก ไมยื่นไปรับ
ความวิจิตรแหงโลก อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพึง
ทราบขอนั้นดังนี้วา สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้อง
ตนและเบื้องปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว เพราะฉะนั้น
ภิกษุนั้นจึงเปนผูรูทั่วถึงในสัพพโลเกอนภิรตสัญญานั้น ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลว

เพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ก็ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญาอันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ
เปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีใจอันอบรม
แลวดวยอนิจจสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับ ไมยื่น
ไปรับในลาภสักการะ และความสรรเสริญ อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูล
ยอมตั้งอยู เปรียบเหมือนขนไก หรือเสนเอ็นที่เขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขา
หากัน ไมคลี่ออก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลว
ดวยอนิจจสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมไหลไปในลาภสักการะ และความ
สรรเสริญ หรือความเปนของไมปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพงึ ทราบขอนั้นดังนี้
วา อนิจจสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้องตนเบื้องปลายของเราไมมี
ผลแหงภาวนาของเรายังไมถงึ ที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูทั่วถึงใน
อนิจจสัญญานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจจสัญญา
อยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับ ไมยื่นไปรับลาภ สักการะ
และความสรรเสริญ อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพงึ
ทราบขอนั้นดังนี้วา อนิจจสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้องตนและเบื้อง
ปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงเปน
ผูรูทั่วถึงในอนิจจสัญญานั้น ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสู
อมตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ก็ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจเจทุกขสัญญาอันภิกษุเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ
เปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีใจอันอบรม
แลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมาก ภยสัญญา (ความสําคัญเปนภัย) อยางแรง
กลาในความเฉื่อยชา ในความเกียจคราน ในความทอถอย ในความประมาท ใน
การไมประกอบความเพียร ในการไมพิจารณา ยอมปรากฏ เปรียบเหมือน
ความสําคัญวาเปนภัย ยอมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้น ฉะนั้น ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมาก
ภยสัญญาอยางแรงกลาในความเฉื่อยชา ในความเกียจคราน ในความทอถอย ใน
ความประมาท ในการไมประกอบความเพียร ในการไมพิจารณา ยอมไมปรากฏ
เปรียบเหมือนความสําคัญวาเปนภัย ยอมไมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้น
ฉะนั้น ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนี้วา อนิจเจทุกขสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิ*เศษทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายของเราไมมี ผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงที่ เพราะ
ฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรทู ั่วถึงในอนิจเจทุกขสัญญานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ก็ถาวา เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมาก ภยสัญญา
อยางแรงกลาในความเฉื่อยชา ในความเกียจคราน ในความทอถอย ในความ
ประมาท ในการไมประกอบความเพียร ในการไมพิจารณา ยอมปรากฏ เหมือน
ความสําคัญวาเปนภัย ยอมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้น ฉะนั้นไซร
ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนี้วา อนิจเจทุกขสัญญา อันเราเจริญแลว คุณวิเศษทั้ง
เบื้องตนเบื้องปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว เพราะฉะนั้น
ภิกษุนั้นจึงเปนผูรูทั่วถึงในอนิจเจทุกขสัญญานั้น ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อนิจเจทุกขสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ก็ขอที่กลาวดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกเขอนัตตสัญญาอันภิกษุเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ
มีใจอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดยมาก ยอมมีใจปราศจากทิฐิวาเรา
ตัณหาวาของเรา และมานะทั้งในรางกายที่มีใจครองนี้และสรรพนิมิตในภายนอก
เสียได กาวลวงกิเลส ๓ ประการ สงบระงับ หลุดพนไดเปนอยางดี ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดยมาก ใจ
ยอมไมปราศจากทิฐิวาเรา ตัณหาวาของเรา และมานะทั้งในรางกายที่มีใจครองนี้
และสรรพนิมิตในภายนอก ไมกาวลวงกิเลส ๓ ประการ ไมสงบระงับ ยัง
ไมหลุดพนดวยดีไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนี้วา ทุกเขอนัตตสัญญาอันเราไม
เจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายของเราก็ไมมี ผลแหงภาวนาของเรา
ยังไมถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูทั่วถึงในทุกเขอนัตตสัญญานั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาวาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดย
มาก ยอมมีใจปราศจากทิฐิวาเรา ตัณหาวาของเรา และมานะทั้งในรางกาย
ที่มีใจครองนี้และสรรพนิมิตในภายนอกเสียได กาวลวงกิเลส ๓ ประการ สงบ
ระงับ หลุดพนไดเปนอยางดีไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนี้วา ทุกเขอนัตตสัญญา
อันเราเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสู
อมตะ มีอมตะเปนที่สุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัญญา ๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๖
เมถุนสูตร
[๔๗] ครั้งนั้นแล ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา แม

ทานพระโคดมก็ทรงปฏิญาณวาเปนพรหมจารีหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
พราหมณ บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวผูใดวาประพฤติพรหมจรรย ไม
ขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย บริสุทธิ์ บริบูรณ บุคคลนั้น เมื่อจะกลาว
โดยชอบ พึงกลาวเรานั่นแล เพราะเราประพฤติพรหมจรรยไมขาด ไมทะลุ ไม
ดาง ไมพรอย บริสุทธิ์ บริบูรณเต็มที่ ฯ
ชา. ขาแตทานพระโคดม ก็อะไรชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหง
พรหมจรรย ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ถูกแลว สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้
ปฏิญาณวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม แตยังยินดี
การขัดสี ลูบไล ใหอาบน้ํา และนวดฟนของมาตุคาม พอใจ ชอบใจ ถึงความ
ปลื้มใจ ดวยการบําเรอนั้น แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหม*จรรย ดูกรพราหมณ ผูนี้เรากลาววา ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ประกอบ
ดวยเมถุนสังโยค ไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาส เรากลาววา ไมหลุดพนไปจากกองทุกขได ฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้
ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม และไม
ยินดีการขัดสี ลูบไล ใหอาบน้ํา และการนวดฟนของมาตุคาม แตยังกระซิก
กระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคาม พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจดวยการ
เสสรวลนั้น แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้
ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม และไม
กระซิกกระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคาม แตเพงดู จองดูจักษุแหงมาตุคาม
ดวยจักษุของตน พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจดวยการเล็งแลนั้น แมขอนี้
ก็ชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้
ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม ไมกระซิก
กระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคามและไมเพงดู จองดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุ
ของตน แตไดฟงเสียงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี ขับรองอยูก็ดี รองไหอยูก็ดี ขาง
นอกฝาก็ดี ขางนอกกําแพงก็ดี พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจดวยเสียงนั้น
แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้
ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม ไมกระซิก
กระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคาม ไมเพงดู จองดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุ
ของตน และไมไดฟงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี พูดอยูก ็ดี ขับรองอยูกด็ ี

รองไหอยูก็ดี ขางนอกฝาก็ดี ขางนอกกําแพงก็ดี แตตามนึกถึงการ หัวเราะ พูด
เลนหัว กับมาตุคามในกาลกอน พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจดวยอาการนั้น
แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้
ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม ไมกระซิก
กระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคาม ไมเพงดู จองดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุ
ของตน ไมไดฟงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี พูดอยูก็ดี ขับรองอยูก็ดี รองไห
อยูก็ดี ขางนอกฝาก็ดี ขางนอกกําแพงก็ดี และไมไดตามนึกถึงการหัวเราะ การ
พูด การเลนหัวกับมาตุคามในกาลกอน แตไดเห็นคฤหบดีก็ดี บุตรแหงคฤหบดี
ก็ดี ผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู พอใจ ชอบใจ ถึงความ
ปลื้มใจดวยการบําเรอนั้น แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหม*จรรย ฯลฯ
ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้
ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม ไมกระซิก
กระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคาม ไมเพงดู จองดูจักษุมาตุคามดวยจักษุของตน
เอง ไมไดฟงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี พูดอยูก็ดี ขับรองอยูก็ดี รองไหอยู
ก็ดี ขางนอกฝาก็ดี ขางนอกกําแพงก็ดี ไมไดตามนึกถึงการหัวเราะ การพูด การ
เลนหัวกับมาตุคามในกาลกอน และไมไดเห็นคฤหบดีก็ดี บุตรแหงคฤหบดีก็ดี
ผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุม ๕ บําเรอตนอยู แตประพฤติพรหมจรรย ตั้ง
ปรารถนาเพื่อเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่งวา เราจักไดเปนเทพเจาหรือ
เทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ พอใจ ชอบใจ
ถึงความปลื้มใจ ดวยความปรารถนานั้น แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย
แหงพรหมจรรย ดูกรพราหมณ ผูนี้เรากลาววา ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์
ประกอบดวยเมถุนสังโยค ไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาส เรากลาววา ไมหลุดพนไปจากกองทุกขได ฯ
ดูกรพราหมณ เรายังพิจารณาเห็นเมถุนสังโยค ๗ ประการนี้ อยางใด
อยางหนึ่งวา ยังละไมไดในตน เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณวา เปนผูตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนั้น แตเมื่อใด เราไม
พิจารณาเห็นเมถุนสังโยค ๗ ประการนี้ อยางใดอยางหนึ่งวา ยังละไมไดในตน
เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูอ นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอม
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษย ก็ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแกเราวา วิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้มีใน
ที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ฯ

เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชานุสโสณีพราหมณไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ
ขอทานพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๗
สังโยคสูตร
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมบรรยายอันเปนสังโยคะทั้ง
วิสังโยคะแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมบรรยายอันเปนสังโยคะทั้งวิสังโยคะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็หญิง
ยอมสนใจสภาพแหงหญิงในภายใน กิริยา ทาทาง ความไวตัว ความพอใจ
เสียง และเครื่องประดับของหญิง เขายอมยินดี พอใจ ในสภาพของตนนั้นๆ
เขายินดี พอใจในสภาพของตนนั้นๆ แลว ยอมสนใจถึงสภาพของชายใน
ภายนอก กิริยา ทาทาง ความไวตัว ความพอใจ เสียง และเครื่องประดับ
ของชาย ยอมยินดี พอใจในสภาพของชายนั้นๆ เขายินดี พอใจในสภาพของ
ชายนั้นๆ แลว ยอมมุงหวังการสมาคมกับชาย และสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการ
สมาคมกับชายเปนเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวผูพอใจในภาวะแหงหญิงก็ถึง
ความเกี่ยวของในชาย ดวยอาการอยางนี้แล หญิงจึงไมลวงพนภาวะแหงหญิง
ไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายยอมสนใจสภาพแหงชายในภายใน กิริยา ทาทาง
ความไวตัว ความพอใจ เสียงและเครื่องประดับของชาย เขายอมยินดี พอใจ
ในสภาพของตน เขายินดีพอใจในสภาพของตนนั้นๆ แลว ยอมสนใจถึงสภาพ
ของหญิงในภายนอก กิริยา ทาทาง ความไวตัว ความพอใจ เสียง และเครื่อง
ประดับของหญิง ยอมยินดี พอใจในสภาพของหญิงนั้นๆ แลวยอมมุงหวังการ
สมาคมกับหญิง และสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมกับหญิงเปนเหตุ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สัตวผูพอใจในภาวะแหงชายก็ถึงความเกี่ยวของในหญิง ดวยอาการ
อยางนี้แล ชายจึงไมลวงพนภาวะแหงชายไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
เกี่ยวของยอมมีดวยอาการอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนความไมเกี่ยวของเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หญิงยอมไมสนใจในสภาพของหญิงในภายใน กิริยา ทาทาง ความไวตัว ความ
พอใจ เสียงและเครื่องประดับของหญิง เขาไมยินดี ไมพอใจในสภาพแหงหญิง
ยอมไมสนใจถึงสภาพแหงชายในภายนอก กิริยา ทาทาง ความไวตัว ความ
พอใจ เสียงและเครื่องประดับแหงชาย เขาไมยินดี ไมพอใจในสภาพแหงชาย
นั้นๆ แลว ยอมไมมุงหวังการสมาคมกับชายในภายนอก และสุขโสมนัสที่เกิด
เพราะการสมาคมกับชาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวผูไมพอใจในสภาพแหงหญิง

ก็ถึงความไมเกี่ยวของในชาย ดวยอาการอยางนี้แล หญิงจึงลวงพนสภาพแหง
หญิงไปได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายยอมไมสนใจในสภาพแหงชาย กิริยา ทาทาง
ความไวตัว ความพอใจ เสียงและเครื่องประดับของชาย เขาไมยินดี ไมพอใจ
ในสภาพแหงชายนั้นๆ แลว ยอมไมสนใจถึงสภาพแหงหญิงในภายนอก กิริยา
ทาทาง ความไวตัว ความพอใจ เสียงและเครื่องประดับของหญิง เขาไมยินดี
ไมพอใจในสภาพแหงหญิงนั้นๆ แลว ยอมไมมุงหวังการสมาคมกับหญิงใน
ภายนอก และสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมนั้นเปนเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัตวผูไมพอใจในสภาพแหงชาย ก็ถึงความไมเกี่ยวของในหญิง ดวยอาการอยางนี้
แล ชายจึงลวงพนภาวะแหงชายไปได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไมเกี่ยวของยอม
มีดวยอาการอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลชื่อวาธรรมบรรยายอันเปนทั้ง
สังโยคะและวิสังโยคะ ฯ
จบสูตรที่ ๘
ทานสูตร
[๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ฝงสระโบกขรณีชื่อคัคครา
ใกลจัมปานคร ครั้งนั้นแล อุบาสกชาวเมืองจัมปามากดวยกัน เขาไปหาทาน
พระสารีบุตรถึงที่อยู อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาว
กะทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานผูเจริญ ธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมี
พระภาค พวกกระผมไดฟงมานานแลว ขอไดโปรดเถิด พวกกระผมพึงไดฟง
ธรรมีกถาของพระผูมีพระภาค ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ถาอยางนั้นทานทั้งหลายพึงมาในวันอุโบสถ ทานทั้งหลายพึงไดฟงธรรมีกถาใน
สํานักพระผูมีพระภาคแนนอน อุบาสกชาวเมืองจัมปารับคําทานพระสารีบุตรแลว
ลุกจากที่นั่ง อภิวาทกระทําประทักษิณแลวหลีกไป ตอมา ถึงวันอุโบสถ อุบาสก
ชาวเมืองจัมปาพากันเขาไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู อภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควร
ขางหนึ่ง ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรพรอมดวยอุบาสกชาวเมืองจัมปา เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานเชนนั้นนั่นแล
ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก พึงมีหรือหนอแล
และทานเชนนั้นแล ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก
พึงมีหรือพระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ทานเชนนั้นนั่นแล
ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก พึงมี และทาน
เชนนั้นนั่นแล ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก พึงมี ฯ
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหทาน
เชนนั้นแล ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก

อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหทานเชนนั้นนั่นแล ที่บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังมีความหวังใหทาน มีจิต
ผูกพันในผลใหทาน มุงการสั่งสมใหทาน ใหทานดวยคิดวา เราตายไปจักได
เสวยผลทานนี้ เขาใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่อง
ลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและเครื่องอุปกรณ แกสมณะหรือพราหมณ ดูกร
สารีบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ พึงใหทาน
เห็นปานนี้หรือ ฯ
สา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร ในการใหทานนั้น บุคคลมีความหวังใหทาน มีจิต
ผูกพันในผลใหทาน มุงการสั่งสมใหทาน ใหทานดวยคิดวาตายไปแลวจักได
เสวยผลทานนี้ เขาผูนั้นใหทานนั้นแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหาย
แหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช สิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเปนใหญ
แลว ยังมีผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ดูกรสารีบุตร สวนบุคคลบางคน
ในโลกนี้ ไมมีหวังใหทาน ไมมีจิตผูกพันในผลใหทาน ไมมุงการสั่งสมใหทาน
ไมคิดวา ตายไปแลวจักไดเสวยผลทานนี้ แลวใหทาน แตใหทานดวยคิดวา
ทานเปนการดี เขาใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและเครื่องอุปกรณแกสมณะหรือพราหมณ
ดูกรสารีบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้พึงใหทาน
เห็นปานนี้หรือ ฯ
สา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร ในการใหทานนั้น บุคคลไมมีความหวังใหทาน ไมมี
จิตผูกพันในผลใหทาน ไมมุงการสั่งสมใหทาน ไมไดใหทานดวยคิดวา ตายไป
แลวจักไดเสวยผลทานนี้ แตใหทานดวยคิดวา ทานเปนการดี เขาผูนั้นใหทาน
นั้นแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดาวดึงส เขาสิ้น
กรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเปนใหญแลว ยังเปนผูกลับมา คือ มาสู
ความเปนอยางนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา
ทานเปนการดี แตใหทานดวยคิดวา บิดามารดาปูยาตายายเคยใหเคยทํามา เราก็
ไมควรทําใหเสียประเพณี เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหาย
แหงเทวดาชั้นยามา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเปนใหญแลว
ยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา บิดา
มารดาปูยาตายายเคยใหเคยทํามา เราก็ไมควรทําใหเสียประเพณี แตใหทานดวย

คิดวา เราหุงหากิน สมณะและพราหมณเหลานี้ ไมหุงหากิน เราหุงหากินได
จะไมใหทานแกสมณะหรือพราหมณผูไมหุงหาไมสมควร เขาใหทาน คือ ขาว
ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดุสิต เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ
หมดความเปนใหญ แลวยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา
เราหุงหากินได สมณะและพราหมณเหลานี้หุงหากินไมได เราหุงหากินได จะ
ไมใหทานแกสมณะหรือพราหมณผูหุงหากินไมได ไมสมควร แตใหทานดวย
คิดวา เราจักเปนผูจําแนกแจกทาน เหมือนฤาษีแตครั้งกอน คือ อัฏฐกฤาษี
วามกฤาษี วามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษี
วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี และภคุฤาษี บูชามหายัญ ฉะนั้น เขาใหทาน คือ
ขาว ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นนิมมานรดี เขาสิ้นกรรม สิ้น
ฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเปนใหญแลว ยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา เรา
จักเปนผูจําแนกแจกทาน เหมือนอยางฤาษีแตครั้งกอน คือ อัฏฐกฤาษี ฯลฯ
และภคุฤาษี แตใหทานดวยคิดวา เมื่อเราใหทานอยางนี้ จิตจะเลื่อมใส เกิด
ความปลื้มใจและโสมนัส เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหาย
แหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเปน
ใหญแลว ยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา เมื่อ
เราใหทานอยางนี้ จิตจะเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส แตใหทานเปน
เครื่องปรุงแตงจิต เขาใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและเครื่องอุปกรณ แกสมณะหรือพราหมณ
ดูกรสารีบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ พึงให
ทานเห็นปานนี้หรือ ฯ
สา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร ในการใหทานนั้น บุคคลผูไมมีความหวังใหทาน
ไมมีจิตผูกพันในผลใหทาน ไมมุงการสั่งสมใหทาน ไมไดใหทานดวยคิดวา เรา
ตายไปแลวจักไดเสวยผลทานนี้ ไมไดใหทานดวยคิดวา การใหทานเปนการดี
ไมไดใหทานดวยคิดวา บิดามารดาปูยาตายายเคยใหเคยทํามา เราไมควรทําใหเสีย
ประเพณี ไมไดใหทานดวยคิดวา เราหุงหากินได สมณะหรือพราหมณเหลานี้
หุงหากินไมได จะไมใหทานแกผูที่หุงหากินไมได ไมสมควร ไมไดใหทานดวย
คิดวา เราจักเปนผูจําแนกแจกทาน เหมือนอยางฤาษีแตครั้งกอน คือ อัฏฐกฤาษี
วามกฤาษี วามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาช*ฤาษี วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี และภคุฤาษี ผูบูชามหายัญ ฉะนั้น และไมได

ใหทานดวยคิดวา เมื่อเราใหทานนี้ จิตจะเลื่อมใส จะเกิดความปลื้มใจและ
โสมนัส แตใหทานเปนเครื่องปรุงแตงจิต เขาใหทานเชนนั้นแลว เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหม เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ
หมดความเปนใหญแลว เปนผูไมตองกลับมา คือ ไมมาสูความเปนอยางนี้ ดูกร
สารีบุตร นี้แลเหตุปจจัย เปนเครื่องใหทานเชนนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้
ใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก และเปนเครื่องใหทานเชนนั้นที่บุคคลบาง
คนในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ
จบสูตรที่ ๙
มาตาสูตร
[๕๐] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานมหาโมคคัลลานะจาริกไป
ในทักษิณาคีรีชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใ หญ ก็สมัยนั้นแล นันทมารดา
อุบาสิกา ชาวเมืองเวฬุกัณฏกะ ลุกขึ้นในเวลาใกลรุง สวดปารายนสูตร ทํานอง
สรภัญญะ สมัยนั้น ทาวเวสสวัณมหาราชมีกรณียกิจบางอยาง เสด็จจากทิศอุดร
ไปยังทิศทักษิณ ไดทรงสดับนันทมารดาอุบาสิกาสวดปารายนสูตรทํานองสรภัญญะ
ประทับรอฟงจนจบ ขณะนั้น นันทมารดาอุบาสิกา สวดปารายนสูตรทํานอง
สรภัญญะจบแลวนิ่งอยู ทาวเวสสวัณมหาราชทรงทราบวา กถาของนันทมารดา
อุบาสิกาจบแลว จึงทรงอนุโมทนาวา สาธุ นองหญิง สาธุ นองหญิง นันท*มารดาอุบาสิกาถามวา ดูกรทานผูมีพักตรอันเจริญ ทานนี้คือใครเลา ฯ
เว. ดูกรนองหญิง เราคือทาวเวสสวัณมหาราช ภาดาของเธอ ฯ
น. ดูกรทานผูมีพักตรอันเจริญ ดีละ ถาเชนนั้น ขอธรรมบรรยายที่
ดิฉันสวดแลวนี้เปนเครื่องตอนรับแดทาน ฯ
เว. ดูกรนองหญิง ดีแลว นั่นจงเปนเครื่องตอนรับแกฉันพรุงนี้ ภิกษุสงฆ
มีทานพระสารีบุตรและทานมหาโมคคัลลานะเปนประมุข ยังไมไดฉันเชา จักมา
ถึงเวฬุกัณฏกนคร เธอพึงอังคาสภิกษุสงฆหมูน ั้น แลวพึงอุทศิ ทักษิณาทานใหฉัน
ดวย ก็การทําอยางนี้ จักเปนเครื่องตอนรับฉัน ฯ
ลําดับนั้น ครั้นลวงราตรีนนั้ ไป นันทมารดาอุบาสิกาสั่งบุรุษผูหนึ่ง ให
จัดแจงขาทนียโภชนียาหารอันประณีตไวในนิเวศนของตน ครั้งนั้น ภิกษุสงฆ
มีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข ยังไมไดฉันเชา เดินทาง
มาถึงเวฬุกัณฏกนคร นันทมารดาอุบาสิกาจึงเรียกบุรุษผูหนึง่ มาสั่งวา ดูกรบุรุษ
ผูเจริญ มาเถิดทาน จงไปยังอาราม บอกภัตตกาลแดภิกษุสงฆวา ขาแตทาน
ผูเจริญ กาลนี้เปนภัตตกาล ภัตตาหารในนิเวศนของแมเจา นันทมารดาสําเร็จ
แลว บุรุษนั้นรับคํานันทมารดาอุบาสิกาแลว ไปยังอาราม บอกภัตตกาลแก
ภิกษุสงฆวา ขาแตทานผูเจริญ กาลนี้เปนภัตตกาล ภัตตาหารในนิเวศนของ
แมเจานันทมารดาสําเร็จแลว ครั้งนั้น เวลาเชา ภิกษุสงฆมีทานพระสารีบุตรและ

ทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของ
นันทมารดาอุบาสิกา นั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดไว ลําดับนั้น นันทมารดาอุบาสิกา
อังคาสภิกษุสงฆ มีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข ให
อิ่มหนําสําราญ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน ครั้นทราบ
วาทานพระสารีบุตรฉันเสร็จ ลดมือลงจากบาตรแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดถามวา ดูกรนันทมารดา ใครบอกกาลมาถึงของ
ภิกษุสงฆแกทานเลา นันทมารดาอุบาสิกากราบเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ขอ
โอกาสเจาคะ ดิฉันลุกขึ้นในเวลาใกลรุง สวดปารายนสูตรทํานองสรภัญญะจบ
แลวนิ่งอยู ลําดับนั้น ทาวเวสสวัณมหาราชทราบถึงการจบคาถาของดิฉันแลว
ทรงอนุโมทนาวา สาธุ นองหญิง สาธุ นองหญิง ดิฉันถามวา ดูกรทานผูมี
พักตรอันเจริญ ทานนี้คือใครเลา ทาวเวสสวัณตอบวา ดูกรนองหญิง เราคือทาว
เวสสวัณมหาราช ภาดาของเธอ ดิฉันกลาววา ดูกรทานผูมีพักตรอันเจริญ ดีละ
ถาเชนนั้น ขอธรรมบรรยายที่ดิฉันสวดแลวนี้ จงเปนเครื่องตอนรับแดทาน ทาว
เวสสวัณกลาววา ดูกรนองหญิง ดีแลว นั่นจงเปนเครื่องตอนรับฉันดวย พรุงนี้
ภิกษุสงฆมีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข ยังไมไดฉันเชา
จักมาถึงเวฬุกณ
ั ฏกนคร เธอพึงอังคาสภิกษุสงฆหมูนั้น แลวพึงอุทิศทักษิณาทาน
ใหฉันดวย ก็การทําอยางนี้ จักเปนเครื่องตอนรับฉัน ขาแตทานผูเจริญ กิจที่
นับวาเปนบุญในทานทั้งนี้ จงเปนไปเพื่อความสุขแดทาวเวสสวัณมหาราชเถิด ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว
ที่ทานเจรจากันตอหนาไดกับทาวเวสสวัณมหาราช ซึ่งเปนเทพบุตรผูมีฤทธิ์มีศักดิ์
มากอยางนี้ ฯ
น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใช
เพียงเทานี้ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก ขาแต
ทานผูเจริญ ดิฉันมีบุตรนอยอยูคนหนึ่งชื่อนันทะ เปนที่รัก เปนที่ชอบใจ
พระราชาไดขมขี่ปลงเธอเสียจากชีวิตในเพราะเหตุเพียงนิดหนอย ขาแตทานผูเจริญ
เมื่อบุตรของดิฉันนั้น ถูกจับแลวก็ดี ถูกประหารแลวก็ดี กําลังถูกจับก็ดี ถูกฆา
แลวก็ดี กําลังจะถูกฆาก็ดี ถูกประหารแลวก็ดี กําลังจะถูกประหารก็ดี ดิฉันไม
รูสึกความเปลี่ยนแปลงแหงจิตเลย ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว
ที่ทานชําระแมเพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธิ์ ฯ
น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว
มิใชเพียงเทานี้ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก
ขาแตทานผูเจริญ สามีของดิฉันกระทํากาละแลว เกิดเปนยักษตนหนึ่ง มาแสดงตน
แกดิฉันดวยรูปรางอยางครั้งกอนนั้นทีเดียว ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันไมรูสึกความ

เปลี่ยนแปลงแหงจิตเพราะขอนั้นเปนเหตุเลย ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว
ที่ทานชําระแมเพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธิ์ ฯ
น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว
มิใชเพียงเทานี้ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันยังสาวถูกสงตัวมาใหแกสามีหนุม ไมเคยคิดที่จะนอก
ใจเลย ไฉนจะประพฤตินอกใจดวยกายเลา ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว
ที่ทานชําระแมเพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธิ์ ฯ
น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว
มิใชเพียงเทานี้ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก
ขาแตทานผูเจริญ เมื่อดิฉันแสดงตนเปนอุบาสิกาแลว ไมรูสกึ วาไดแกลงลวง
สิกขาบทอะไรๆ เลย ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว
ที่ทานชําระแมเพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธิ์ ฯ
น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว
มิใชเพียงเทานี้ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันหวังอยูเพียงใด ดิฉันสงัดจากกาม สงัดอกุศลธรรม
เขาปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน มีความ
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตก
วิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดจากสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวย
สุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป เขาตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา
ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เขาจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ
บริสุทธิ์อยูเพียงนั้น ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ฯ
น. ขาแตทานเจริญ ธรรมดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใชเพียง
เทานี้ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก ขาแตทาน
ผูเจริญ ดิฉันไมพิจารณาเห็นโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ขอใดขอหนึ่ง อันพระผูมี
พระภาคทรงแสดงแลวบางขอ ที่ยังละไมไดในตน ฯ
สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ฯ
ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรชี้แจงใหนันทมารดาอุบาสิกาเห็นแจง
ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐

จบมหายัญญวรรคที่ ๕
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จิตตสูตร ๒. ปริกขารสูตร ๓. อัคคิสูตรที่ ๑ ๔. อัคคิสูตรที่ ๒
๕. สัญญาสูตรที่ ๑ ๖. สัญญาสูตรที่ ๒ ๗. เมถุนสูตร ๘. สังโยคสูตร
๙. ทานสูตร ๑๐. มาตาสูตร
จบปณณาสก
-----------วรรคที่ไมสงเคราะหเขาในปณณาสก
อัพยากตวรรคที่ ๑
อัพยากตสูตร
[๕๑] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหความสงสัยในวัตถุ
ที่พระองคไมทรงพยากรณ ไมเกิดขึ้นแกอริยสาวกผูไดสดับแลว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เพราะทิฐิดับ ความสงสัยในวัตถุ
ที่เราไมพยากรณ จึงไมเกิดขึ้นแกอริยสาวกผูไดสดับแลว ดูกรภิกษุ ทิฐินี้วา
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบื้องหนาแตตาย
แลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับ
ยอมไมรูชัดทิฐิ เหตุเกิดทิฐิ ความดับทิฐิปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับทิฐิ ทิฐินั้น
เจริญแกปุถุชนนั้น เขายอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ยอมทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ไมพนไปจากทุกข สวนอริยสาวกผูได
สดับแลว ยอมรูชัดทิฐิ เหตุเกิดทิฐิ ความดับทิฐิ ปฏิปทาเครื่องใหถึงความ
ดับทิฐิ ทิฐิของอริยสาวกนั้นยอมดับ อริยสาวกนั้นยอมพนจากชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ยอมพนไปจากทุกข
ดูกรภิกษุอริยสาวกผูไดสดับ รูเห็นอยูอ ยางนี้ ยอมไมพยากรณวา สัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอม
ไมเปนอีกก็หามิได ดูกรภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับ รูเห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผู
ไมพยากรณในวัตถุที่เราไมพยากรณเปนธรรมดาอยางนี้ อริยสาวกผูไดสดับ รูเห็น
อยูอยางนี้ ยอมไมพรั่น ไมหวัน่ ไมไหว ไมถงึ ความสะดุงในวัตถุที่เราไม
พยากรณ ฯ
ดูกรภิกษุ ความทะยานอยาก ความหมายรู ความสําคัญ ความซึมซาบ
ความถือมั่นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเบื้องหนาแตตาย
แลว ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได นี้เปนความเดือดรอน

ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมไมรูชัดความเดือดรอน เหตุเกิดความเดือด
รอน ความดับ ความเดือดรอน ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับความเดือดรอน
ความเดือดรอนยอมเจริญแกเขา เขายอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ยอมไมพนไปจากทุกข
สวนอริยสาวกผูไดสดับ ยอมรูช ัดความเดือดรอน เหตุเกิดความเดือดรอน ความ
ดับความเดือดรอน ปฏิปทาเครื่องใหถงึ ความดับความเดือดรอน ความเดือดรอน
ของอริยสาวกนั้นยอมดับ ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับ รูเห็นอยูอ ยางนี้แล ยอมไม
พรั่น ไมหวั่น ไมไหว ไมถึงความสะดุงในวัตถุที่เราไมพยากรณ ดูกรภิกษุ
นี้แลเปนเหตุเปนปจจัญเครื่องใหถึงความสงสัยในวัตถุที่เราไมพยากรณ ไมเกิดขึ้น
แกอริยสาวกผูไ ดสดับ ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปุริสคติสูตร
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปุรสิ คติ ๗ ประการและอนุปาทา
ปรินิพพาน เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูล
รับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปุริสคติ
๗ ประการเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ คือ ไดความวาง
เฉยวา ถากรรมในอดีตไมไดมีแลวไซร อัตตภาพในปจจุบันก็ไมพึงมีแกเรา ถา
กรรมในปจจุบันไมมีไซร อัตตภาพในอนาคตก็จักไมมีแกเรา เบญจขันธที่กําลัง
เปนอยู ที่เปนมาแลว เรายอมละได เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธอันเปน
อดีต ไมของในเบญจขันธอันเปนอนาคต ยอมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับ
อยางยิ่งซึ่งมีอยู ดวยปญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล ภิกษุนั้นยังทําใหแจงไมไดโดย
อาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ อนุสัยคืออวิชชา เธอก็ยังละ
ไมไดโดยอาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ภิกษุนั้นยอม
ปรินิพพานในระหวาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูปฏิบัติ
อยางนี้ คือ ไดความวางเฉยวา ถากรรมในอดีตไมมีแลวไซร ... เบญจขันธ
ที่กําลังเปนอยู ที่เปนมาแลว เรายอมละได เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธ
อันเปนอดีต ... ยอมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอยางยิ่งซึง่ มีอยู ดวยปญญาอัน
ชอบ ก็บทนั้นแล ภิกษุนั้นยังทําใหแจงไมไดโดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะ ...
อนุสัยคืออวิชชา เธอก็ยังละไมไดโดยอาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน
๕ สิ้นไป เธอยอมปรินิพพานในระหวาง เปรียบเหมือนเมื่อนายชางตีแผนเหล็ก
ที่ถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนออกแลวดับไป ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินพิ พานในระหวาง เปรียบเหมือนเมื่อ
นายชางตีแผนเหล็กที่ถูกเผาอยูต ลอดวัน สะเก็ดรอนลอยขึ้นไป ตกยังไมถึงพื้น

ก็ดับ ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินพิ พานในเมื่ออายุเลยกึ่ง เปรียบเหมือน
เมื่อนายชางตีแผนเหล็กที่ถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนลอยขึ้นไป ตกถึงพื้น
แลวก็ดับ ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินพิ พานโดยไมตองใชความเพียรนัก
เปรียบเหมือนเมื่อนายชางตีแผนเหล็กที่ถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนขึ้นไปแลว
ตกลงที่กองหญาหรือกองไมเล็กๆ สะเก็ดนั้นพึงใหไฟและควันเกิดขึ้นไดที่หญา
หรือกองไมเล็กๆ นั้น ครั้นใหเกิดไฟและควัน เผากองหญาหรือกองไมเล็กๆ
นั้นใหหมดไป ไมมีเชื้อแลวก็ดับ ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินพิ พานโดยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง
เปรียบเหมือนเมื่อนายชางตีแผนเหล็กที่ถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนลอยขึ้นไป
แลวพึงตกลงที่กองหญาหรือกองไมยอ มๆ สะเก็ดนั้นพึงใหเกิดไฟและควันที่กอง
หญาหรือกองไมยอมๆ นั้น ครั้นใหเกิดไฟและควันแลว เผากองหญาหรือกอง
ไมยอมๆ นั้นใหหมดไป ไมมีเชื้อแลวดับ ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เธอเปนผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ
เปรียบเหมือนนายชางตีแผนเหล็กที่ถูกเผาอยูต ลอดวัน สะเก็ดรอนลอยขึ้นไป
แลวพึงตกลงที่กองหญาหรือกองไมใหญๆ ครั้นใหเกิดไฟและควันแลว เผากอง
หญาหรือกองไมใหญๆ นั้นใหหมดไป แลวพึงลามไปไหมไมกอและปาไม
ครั้นไหมไมกอและปาไมแลว ลามมาถึงที่สุดหญาเขียว ที่สุดภูเขาที่สุดชายน้ํา
หรือภูมภิ าคอันนารื่นรมย หมดเชื้อแลวก็ดบั ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุริสคติ
๗ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนอนุปาทาปรินิพพานเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ คือ ยอมไดความวางเฉยวา ถากรรม
ในอดีตไมไดมีแลวไซร อัตตภาพในปจจุบันก็ไมพึงมีแกเรา ถากรรมในปจจุบัน
ยอมไมมีไซร อัตตภาพในอนาคตก็จักไมมีแกเรา เบญจขันธที่กําลังเปนอยู
ที่เปนมาแลวเรายอมละได เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธอันเปนอดีต ไมของ
อยูในเบญจขันธอันเปนอนาคต ยอมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอยางยิ่งดวย
ปญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล อันภิกษุนั้นทําใหแจงแลว โดยอาการทั้งปวง อนุสัย
คือมานะ ... อนุสัยคืออวิชชา เธอยังละ ไมไดโดยอาการทั้งปวง เธอยอมกระทํา
ใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป

ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
อนุปาทาปรินิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุริสคติ ๗ ประการนี้ และอนุปาทา
ปรินิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๒
ติสสสูตร
[๕๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระ
นครราชคฤห ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวงไป เทวดา ๒ ตนมีรัศมีงาม ยังภูเขา
คิชฌกูฏทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวเทวดาตนหนึ่งไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณีเหลานี้หลุดพนแลว เทวดาอีกตนหนึ่งกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณีเหลานี้หลุดพนดวยดีแลว เพราะไมมีอุปาทาน
ขันธเหลืออยู เทวดาเหลานั้นไดกราบทูลดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย
ลําดับนั้น เทวดาเหลานั้นทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัย จึงถวายอภิวาท
กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้น ครั้นลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาคตรัส
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไป มีเทวดา
๒ ตนมีรัศมีงาม ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นใหสวางไสว เขามาหาเราถึงที่อยู อภิวาท
แลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ครั้นแลว เทวดาตนหนึ่งไดกลาวกะเราวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณีเหลานี้หลุดพนแลว เทวดาอีกตนหนึ่งกลาววา
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณีเหลานี้หลุดพนดวยดีแลว เพราะไมมีอุปาทานขันธ
เหลืออยู เทวดาเหลานั้นครั้นกลาวแลว อภิวาทเรา กระทําประทักษิณแลว
หายไป ณ ที่นั้นนั่นแล ก็สมัยนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งอยูในที่ไมไกล
พระผูมีพระภาค ทานคิดเห็นวา เทวดาเหลาไหนหนอ มีญาณหยั่งรูอยางนี้
ในบุคคลผูยังมีอุปานขันธเหลือวา ยังมีอุปาทานขันธเหลือหรือในบุคคลผูไมมี
อุปาทานขันธเหลือวา ไมมอี ุปาทานขันธเหลือ ก็ในสมัยนั้นแล ภิกษุชื่อติสสะมรณ
ภาพแลวไมนาน เขาถึงพรหมโลกชั้นหนึ่ง แมในพรหมโลกนั้นก็รูกันอยางนี้วา
ทาวติสสพรหม เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ครั้งนั้นแล ทานพระ
มหามโคคัลลานะหายจากภูเขาคิชฌกูฏไปปรากฏ ณ พรหมโลกนั้น เหมือนบุรุษผูมี
กําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ทาวติสสพรหมไดเห็นทานพระ
มหาโมคคัลลานะกําลังมาแตไกล จึงกลาวกะทานวา ขาแตทานโมคคัลลานะ
ผูนิรทุกขนิมนตมาเถิด ทานมาดีแลวนานแลวที่ทานกระทําปริยายเพื่อมาที่นี้
ขอนิมนตทาน นั่งเถิด นี่อาสนะปูไวดีแลว ฯ
ทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไวแลว แมติสสพรหม
อภิวาททานพระมหาโมคคัลลานะแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทาน
พระมหาโมคคัลลานะไดถามวา ดูกรติสสะ เทวดาเหลาไหนแล มีญาณหยั่ง

รูอยางนี้ในบุคคมผูยังมีอุปาทานขันธเหลือวา ยังมีอุปาทานขันธเหลือ หรือในบุคคล
ผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ฯ
ติสสพรหมกลาววา ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นพรหม
ยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูยังมีอุปาทานขันธเหลือ วายังมีอุปาทานขันธเหลือ
หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวาไมมีอุปาทานขันธเหลือ ฯ
ม. เทวดาชั้นพรหมทั้งหมดหรือ ที่มีญาณหยั่งรูอ ยางนี้ในบุคคลผูมี
อุปาทานขันธเหลือวา ยังมีอุปาทานขันธเหลือ หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธ
เหลือวา ไมมีอปุ าทานขันธเหลือ ฯ
ต. ขาแตพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นพรหมไมใชทั้งหมด ที่มี
ญาณหยั่งรูอยางนี้ ... ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นพรหมเหลาใด
ผูยินดีดวยอายุ วรรณะ สุข ยศ และความเปนอธิบดี อันเปนของพรหม แต
ไมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกไปอยางยิ่งแหงอายุเปนตน
นั้น เทวดาชั้นพรหมเหลานั้น ไมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธ
เหลือวา ยังมีอปุ าทานขันธเหลือ หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมี
อุปาทานขันธเหลือ สวนเทวดาชั้นพรหมเหลาใด ไมยินดีดวยอายุ วรรณะ สุข
ยศ และความเปนอธิบดี อันเปนของพรหม และรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบาย
เปนเครื่องสลัดออกไปอยางยิง่ แหงอายุเปนตนนั้น เทวดาชั้นพรหมเหลานั้น ยอม
มีญาณหยั่งรูอยางนี้ ... ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปน
อุภโตภาควิมุติ เทวดาเหลานั้นยอมรูภ ิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้แล เปนอุภโตภาค
วิมุติ กายของทานจักตั้งอยูเพียงใด เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักเห็นทานเพียงนั้น
เพราะกายสลายไป เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักไมเห็นทาน ขาแตทานโมคคัล*ลานะผูนิรทุกข เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหยั่งรูอ ยางนี้ในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธ
เหลือวา ไมมีอปุ าทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข อนึ่ง ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนปญญาวิมุติ เทวดาเหลานั้นยอมรูภ ิกษุนนั้ อยางนี้วา ทานผูนี้
แลเปนปญญาวิมุติ กายของทานจักตั้งอยูเพียงใด เทวดาและมนุษยทั้งหลายจัก
เห็นทานเพียงนั้น เพราะกายสลายไป เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักไมเห็นทาน
ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหยั่งรูอ ยางนี้ ในบุคคล
ผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะ
ผูนิรทุกข อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนกายสักขี (ผูบรรลุฌานแลวกระทําให
แจงซึ่งนิพพาน) เทวดาเหลานั้น ยอมรูภ ิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้แลเปนกายสักขี
แมไฉน ทานผูนี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู คบกัลยาณมิตร อบรมอินทรีย พึง
กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขาแต
ทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ ในบุคคลผูมี

อุปาทานขันธเหลือวา มีอุปาทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนทิฏฐิปตตะ (ผูถึงที่สุดทิฐิ) ฯลฯ เปนสัทธาวิมุติ
(ผูหลุดพนเพราะศรัทธา) ฯลฯ ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข อนึ่ง ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ เปนธัมมานุสารี (ผูดําเนินตามกระแสธรรม) เทวดาเหลานั้นยอมรู
ภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้แลเปนธัมมานุสารี แมไฉน ทานผูนี้เสพเสนาสนะที่
สมควรอยู คบกัลยาณมิตร อบรมอินทรีย พึงกระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย
อันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข
เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา มีอุปาทาน
ขันธเหลือ ฯ
ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาษิตของทาวติสสพรหม
แลว หายจากพรหมโลกไปปรากฏที่เขาคิชฌกูฏ เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขน
ที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น แลวทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผู*มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลถอยคําสนทนาปราศรัยกับทาวติสสพรหมทั้งหมด แดพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมคคัลลานะ ก็ทาวติสสพรหมไมไดแสดง
บุคคลอนิมิตตวิหารี (ผูมีปรกติบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิไดอยู) ที่ ๗ แก
เธอหรือ ฯ
ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต บัดนี้
เปนการควรที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงแสดงถึงบุคคลอนิมิตตวิหารีที่ ๗ ขาแต
พระสุคต ภิกษุทั้งหลายไดฟงพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ
พ. ดูกรโมคคัลลานะ ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ฯ
ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัส
วา ดูกรโมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิได
เพราะไมใสใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู เทวดาเหลานั้นยอมรูภ ิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้แล
บรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิได เพราะไมใสใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู แมไฉน ทาน
ผูนี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู คบกัลยาณมิตร อบรมอินทรีย พึงกระทําใหแจง
ซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดย
ตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรโมคคัลลานะ
เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา มีอุปา*ทานขันธเหลือ ฯ
จบสูตรที่ ๓
สีหสูตร

[๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหา
วัน ใกลพระนครเวสาลี ครั้งนัน้ แล สีหเสนาบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจทรงบัญญัติผลแหงทานที่ประจักษ
ในปจจุบันไดหรือไม ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสีหะ ถาอยางนั้น จักยอนถามทานในปญหา
ขอนี้กอน ทานพึงพยากรณปญหาขอนั้นตามชอบใจทาน ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน ในเมืองเวสาลีนี้ มีบุรุษอยู ๒ คน คนหนึ่งไมมีศรัทธา
ตระหนี่ ถี่เหนียว พูดเสียดสี คนหนึ่งมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับ
สนุน ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตทั้งหลายเมื่อจะ
อนุเคราะหพึงอนุเคราะหคนไหนกอน จะเปนคนไมมีศรัทธา ตระหนี่ ถี่เหนียว
พูดเสียดสี หรือคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียด
สี พระอรหันตทั้งหลายเมื่ออนุเคราะห จักอนุเคราะหคนนั้นกอนอยางไรได สวน
คนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน พระอรหันตทั้งหลายเมื่อ
อนุเคราะห พึงอนุเคราะหคนนั้นกอนเทียว ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตทั้งหลาย
เมื่อเขาไป พึงเขาไปหาใครกอน จะเปนคนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูด
เสียดสี หรือคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียด
สี พระอรหันตทั้งหลายเมื่อเขาไปหา จักเขาไปหาคนนั้นกอนอยางไรได สวนคน
ที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน พระอรหันตทั้งหลายเมื่อเขาไป
หา พึงเขาไปหาคนนั้นกอนเทียว ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตทั้งหลาย
เมื่อรับ พึงรับของใครกอน จะเปนคนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียด
สี หรือคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียด
สี พระอรหันตทั้งหลายเมื่อรับ จักรับของคนนั้นกอนอยางไรได สวนคนที่มี
ศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน พระอรหันตทั้งหลายเมื่อรับ พึง
รับของคนนั้นกอนเทียว ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตทั้งหลาย
เมื่อแสดงธรรม พึงแสดงแกคนไหนกอน จะเปนคนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่*เหนียว พูดเสียดสี หรือคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียด

สี พระอรหันตทั้งหลายเมื่อแสดงธรรม จักแสดงแกคนนั้นกอนอยางไรได สวน
คนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน พระอรหันตทั้งหลายเมื่อ
แสดงธรรม พึงแสดงแกคนนั้นกอนเทียว ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กิตติศัพทอันงามของ
คนไหน พึงขจรไป จะเปนคนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสี หรือ
คนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียด
สี กิตติศัพทอันงามของคนนั้น จักขจรไปไดอยางไร สวนคนที่มีศรัทธา เปน
ทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน กิตติศัพทอันงามของคนนั้นเทียวพึงขจรไป ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนไหนที่จะพึงเขาไป
สูบริษัทใดๆ ก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณ
บริษัท พึงเปนผูแกลวกลา ไมเกอเขิน เขาไป จะเปนคนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่
ถี่เหนียว พูดเสียดสี หรือคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดี ใหความสนับสนุน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียด
สี จักเขาไปสูบริษัทใดๆ ก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดี
บริษัท สมณบริษัท จักเปนผูแกลวกลา ไมเกอเขิน เขาไปอยางไรได สวนคน
ที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน เขาผูนั้นพึงเขาไปสูบริษัทใดๆ
ก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท พึง
เปนผูแกลวกลา ไมเกอเขิน เขาไป ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนไหนเมื่อตายไปจะ
พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค จะเปนคนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียดสี
หรือคนที่มีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถี่เหนียว พูดเสียด
สี เมื่อตายไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรคอยางไรได สวนคนที่มีศรัทธา เปน
ทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแต
พระองคผูเจริญ ในผลแหงทาน ๖ ประการ ที่เห็นประจักษในปจจุบัน อันพระผูมี
พระภาคตรัสแลว ขาพระองคมิไดดําเนินไปดวยความเชื่อตอพระผูมีพระภาค แม
ขาพระองคเองก็รูผลแหงทานเหลานี้ ขาพระองคเปนทายก เปนทานบดี
พระอรหันตทั้งหลายเมื่ออนุเคราะห ยอมอนุเคราะหขาพระองคกอน เมื่อเขาไปหา
ยอมเขาไปหาขาพระองคกอน เมื่อรับ ยอมรับของขาพระองคกอน เมื่อแสดงธรรม
ยอมแสดงแกขาพระองคกอน กิตติศัพทอันงามของขาพระองคขจรไปแลววา สีห*เสนาบดีเปนทายก เปนการกบุคคล เปนผูอุปฏฐากพระสงฆ ขาพระองคผูเปน
ทายก เปนทานบดี เขาไปสูบริษัทใดๆ ก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณ
บริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท ยอมเปนผูแกลวกลา ไมเกอเขิน เขาไป

ขาแตพระองคผูเจริญ ในผลแหงทาน ๖ ประการที่เห็นประจักษในปจจุบัน อัน
พระผูมีพระภาคตรัสแลว ขาพระองคมิไดดําเนินไปดวยความเชื่อตอพระผูม ีพระภาค
แมขาพระองคเองก็รูผลแหงทานเหลานี้ แตพระผูมีพระภาคตรัสผลแหงทานใดกะ
ขาพระองคอยางนี้วา ดูกรสีหะ ทายก ทานบดี เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค ขาพระองคยังไมรผู ลแหงทานนั้น และในผลแหงทานขอนี้ ขาพระองค
ขอดําเนินไปดวยความเชื่อตอพระผูมีพระภาค ฯ
พ. อยางนั้น สีหะ อยางนั้น สีหะ ดูกรสีหะ ทายก ทานบดี เมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๔
รักขิตสูตร
[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้ ตถาคตไมตองรักษา และ
ตถาคตไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ ๓ ประการ ฐานะ ๔ ประการที่ตถาคตไมตอง
รักษาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธิ์ ตถาคตไมมีกาย
ทุจริตที่จะตองรักษาวา คนอื่นอยารูขอนี้ของเราเลย ตถาคตมีวจีสมาจารบริสทุ ธิ์
ตถาคตไมมีวจีทุจริตที่จะตองรักษาวา คนอื่นอยารูขอนี้ของเราเลย ตถาคตมีมโน
สมาจารบริสุทธิ์ ไมมีมโนทุจริตที่จะตองรักษาวา คนอื่นอยารูขอนี้ของเราเลย
ตถาคตมีอาชีวบริสุทธิ์ ไมมีมิจฉาชีพที่จะตองรักษาวา คนอื่นอยารูขอนี้ของเราเลย
ฐานะ ๔ ประการนี้ ตถาคตไมตองรักษา ตถาคตไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ ๓
ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีธรรมอันกลาวดีแลว สมณะก็ดี
พราหมณก็ดี เทวดาก็ดี มารก็ดี พรหมก็ดี หรือใครๆ ในโลกก็ดี จักคัดคาน
เราในธรรมนัน้ โดยชอบธรรมวา แมเพราะเหตุนี้ ทานมิใชเปนผูมีธรรมอันกลาวดี
แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นนิมิตนัน้ เมื่อไมเห็น ยอมถึงความเกษม
ไมมีภัย มีความแกลาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ปฏิปทาอันเปนเครื่องยังสัตว
ใหถึงนิพพาน ที่สาวกของเราผูปฏิบัติตามแลว ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู อันเราบัญญัติไวดีแลวแกสาวกทั้งหลาย สมณะก็ดี พราหมณ
ก็ดี เทวดาก็ดี มารก็ดี พรหมก็ดี หรือใครๆ ในโลกก็ดี จักคัดคานเราใน
ปฏิปทานั้นโดยชอบธรรมวา แมเพราะเหตุนี้ ปฏิปทาอันเปนเครื่องยังสัตวใหถึง
นิพพาน ที่สาวกของทานปฏิบัติแลว ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ฯลฯ ไม
เปนปฏิปทาอันทานบัญญัติไวดีแลวแกสาวกทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม
เล็งเห็นนิมิตนั้น เมื่อไมเห็น ยอมถึงความเกษม ไมมีภัย แกลวกลาอยู อนึ่ง
สาวกบริษัทของเราเปนรอยๆ ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขา
ถึงอยู สมณะก็ดี พราหมณก็ดี เทวดาก็ดี มารก็ดี พรหมก็ดี หรือใครๆ ใน

โลกก็ดี จักคัดคานเราในขอนั้นโดยชอบธรรมวา แมเพราะเหตุนี้ สาวกบริษัท
เปนรอยๆ ไมไดกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เราไมเล็งเห็น
นิมิตนั้น เมื่อไมเห็น ยอมถึงความเกษม ไมมีภัย แกลวกลาอยู ตถาคตไมพึง
ถูกติเตียนเพราะฐานะ ๓ ประการเหลานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้แล
ตถาคตไมจําเปนตองรักษา และตถาคตไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
กิมมิลสูตร
[๕๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน ใกล
เมืองกิมมิลา ครั้งนั้นแล ทานพระกิมมิละเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัทธรรมไมตั้งอยูนาน
ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกิมมิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผูไ มเคารพ ไมยําเกรงในพระ
ศาสดา ... ในธรรม ... ในสงฆ ... ในสิกขา ... ในสมาธิ ... ในความไมประมาท
... ในปฏิสันถาร ดูกรกิมมิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหสัทธรรมไมตงั้
อยูนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ฯ
กิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหสัทธรรม
ตั้งอยูนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว ฯ
พ. ดูกรกิมมิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผูม ีความเคารพ มีความยําเกรงในพระศาสดา ...
ในธรรม ... ในสงฆ ... ในสิกขา ... ในสมาธิ ... ในความไมประมาท ... ในปฏิ*สันถาร ดูกรกิมมิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหสัทธรรมตั้งอยูนาน ใน
เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ฯ
จบสูตรที่ ๖
สัตตธรรมสูตร
[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ไมนาน
นัก พึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ธรรม ๗
ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑
มีศีล ๑ เปนพหูสูต ๑ เปนผูหลีกออกเรน ๑ ปรารภความเพียร ๑ มีสติ ๑
มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล ไมนานนัก
พึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ

ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๗
โมคคัลลานสูตร
[๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาเภสกลา มิคทายวัน
ใกลสุงสุมารคีรนคร แควนภัคคะ ก็สมัยนั้นแล ทานมหาโมคคัลลานะนั่งโงก*งวงอยู ณ บานกัลลวาลมุตตคาม แควนมคธ พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตร
เห็นทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งโงกงวงอยู ณ บานกัลลวาลมุตตคาม แควนมคธ
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษย ครั้นแลวทรงหายจากเภสกลามิคทายวัน
ใกลสุงสุมารคีรนคร แควนภัคคะ เสด็จไปปรากฏเฉพาะหนาทานพระมหาโมคคัล*ลานะ ณ บานกัลลวาลมุตตคาม แควนมคธ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง
เหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งบน
อาสนะที่ปูลาดแลว ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกร
โมคคัลลานะ เธองวงหรือ ดูกรโมคคัลลานะ เธองวงหรือ ทานพระมหา
โมคคัลลานะกราบทูลวา อยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรโมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ เมื่อเธอมีสัญญาอยางไรอยู
ความงวงนั้นยอมครอบงําได เธอพึงทําไวในใจซึ่งสัญญานั้นใหมาก ขอนี้จะเปน
เหตุใหเธอละความงวงนั้นได ถาเธอยังละไมได แตนั้นเธอพึงตรึกตรองพิจารณา
ถึงธรรมตามที่ตนไดสดับแลว ไดเรียนมาแลวดวยใจ ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละ
ความงวงนั้นได ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงสาธยายธรรมตามที่ตนไดสดับมาแลว
ไดเรียนมาแลวโดยพิสดาร ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได ถายังละ
ไมได แตนั้นเธอพึงยอนชองหูทั้งสองขาง เอามือลูบตัว ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละ
ความงวงนั้นได ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงลุกขึ้นยืน เอาน้ําลางตา เหลียวดู
ทิศทั้งหลาย แหงนดูดาวนักษัตรฤกษ ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนัน้ ได
ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงทําในใจถึงเอาโลกสัญญา ตั้งความสําคัญในกลางวัน
วา กลางวันอยางไร กลางคืนอยางนั้น กลางคืนอยางไร กลางวันอยางนั้น มีใจ
เปดเผยอยูฉะนี้ ไมมีอะไรหุมหอ ทําจิตอันมีแสงสวางใหเกิด ขอนี้จะเปนเหตุให
เธอละความงวงนั้นได ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรม กําหนด
หมายเดินกลับไปกลับมา สํารวมอินทรีย มีใจไมคิดไปในภายนอก ขอนี้จะเปน
เหตุใหเธอละความงวงนั้นได ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงสําเร็จสีหไสยา คือ
นอนตะแคงเบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําความหมายใน
อันจะลุกขึ้น พอตื่นแลวพึงรีบลุกขึ้นดวยตั้งใจวา เราจักไมประกอบความสุขใน
การนอน ความสุขในการเอนขาง ความสุขในการเคลิ้มหลับ ดูกรโมคคัลลานะ
เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ดูกรโมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษาอยางนี้อีกวา เราจัก

ไมชูงวง [ถือตัว] เขาไปสูตระกูล ดูกรโมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล
ถาภิกษุชูงวงเขาไปสูตระกูล และในตระกูลมีกรณียกิจหลายอยาง ซึ่งจะเปน
เหตุใหมนุษยไมใสใจถึงภิกษุผูมาแลว เพราะเหตุนั้น ภิกษุยอมมีความคิดอยางนี้
วา เดี๋ยวนี้ใครหนอยุยงใหเราแตกในสกุลนี้ เดี๋ยวนี้ดูมนุษยพวกนี้ มีอาการอิด
หนาระอาใจในเรา เพราะไมไดอะไร เธอจึงเปนผูเกอเขิน เมื่อเกอเขิน ยอม
คิดฟุงซาน เมื่อคิดฟุงซาน ยอมไมสํารวม เมื่อไมสํารวม จิตยอมหางจากสมาธิ ฯ
เพราะฉะนั้นแหละ โมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักไมพูดถอย
คําซึ่งจะเปนเหตุใหทุมเถียงกัน ดูกรโมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล เมื่อมี
ถอยคําซึ่งจะเปนเหตุใหทุมเถียงกัน ก็จําตองหวังการพูดมาก เมื่อมีการพูดมาก ยอม
คิดฟุงซาน เมื่อคิดฟุงซาน ยอมไมสํารวม เมื่อไมสํารวม จิตยอมหางจากสมาธิ ฯ
ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง เราหาสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการทั้งปวง
ไม แตมิใชวาจะไมสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการทั้งปวงก็หามิได คือ เราไม
สรรเสริญความคลุกคลีดวยหมูชนทั้งคฤหัสถและบรรพชิต ก็แตวา เสนาสนะ
อันใดเงียบเสียง ไมอื้ออึง ปราศจากการสัญจรของหมูชน ควรเปนที่ประกอบกิจ
ของผูตองการความสงัด ควรเปนที่หลีกออกเรน เราสรรเสริญความคลุกคลีดวย
เสนาสนะเห็นปานนั้น ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โดยยอ ดวยขอปฏิบัติเพียงไรหนอ
ภิกษุจึงเปนผูหลุดพนแลวเพราะสิ้นตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีธรรมเปนแดน
เกษมจากโยคะลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวงสวน ประเสริฐกวา
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
พ. ดูกรโมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดสดับวา ธรรมทั้งปวงไม
ควรถือมั่น ครัน้ ไดสดับดังนั้นแลว เธอยอมรูชัดธรรมทั้งปวงดวยปญญาอันยิ่ง
ครั้นรูชัดธรรมทั้งปวงดวยปญญาอันยิ่งแลว ยอมกําหนดรูธรรมทั้งปวง ครั้นกําหนด
รูธรรมทั้งปวงแลว ไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุข
มิใชทุกขก็ดี ยอมพิจารณาเห็น ความไมเที่ยงในเวทนาเหลานั้น พิจารณาเห็น
ความคลายกําหนัด พิจารณาเห็นความดับ พิจารณาเห็นความสละคืน เมื่อเธอ
พิจารณาเห็นอยางนั้นๆ อยู ยอมไมยึดมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อไมยึดมั่น ยอม
ไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมปรินิพพานเฉพาะตัวทีเดียว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ดูกรโมคคัลลานะ โดยยอดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้แล ภิกษุจึงเปนผู
หลุดพนแลวเพราะสิ้นตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน เปนผูเกษมจากโยคะลวงสวน
เปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๘

ปุญญวิปากสูตร
[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยากลัวตอบุญเลย คําวาบุญนี้
เปนชื่อของความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมรูชัดซึ่งผลแหงบุญอันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ ที่เราเสวยแลวตลอดกาลนาน เราเจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ป
ครั้นแลว เราไมไดกลับมายังโลกนี้ตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัป ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ไดยินวา เมื่อโลกถึงความพินาศ [ถูกไฟไหม] เราเขาถึงพรหมโลกชั้น
อาภัสสระ เมื่อโลกยังไมถึงความพินาศ เรายอมเขาถึงวิมานพรหมอันวางเปลา
ไดยินวา ในวิมานพรหมนั้น เราเปนพรหม เปนทาวมหาพรหม เปนใหญ
ใครๆ ครอบงําไมได มีความเห็นแนนอน มีอาํ นาจเต็ม เปนทาวสักกะผูเปน
ใหญแหงทวยเทพ ๓๖ ครั้ง เปนพระเจาจักรพรรดิ ตั้งอยูในธรรม เปนธรรมราชา
มีสมุทรทั้ง ๔ เปนขอบเขต ผูชนะสงคราม มีชนบทถึงความสถาพรตั้งมั่น
ประกอบดวยรัตนะ ๗ ประการ รัตนะ ๗ ประการของเรานั้นคือ จักรแกว
ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ขุนพลแกวเปนที่ ๗ อนึ่ง
เราเคยมีบุตรมากกวาพันคน ลวนแตเปนคนกลาหาญชาญชัย ย่ํายีขาศึกได เรา
ครอบครองปฐพีมณฑลนี้ อันมีมหาสมุทรเปนขอบเขต โดยธรรม ไมตองใชอาชญา
ไมตองใชศาตรา ฯ
เชิญดูผลแหงบุญกุศลของบุคคลผูแสวงหาความสุข ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราเจริญเมตตาจิตมาแลว ๗ ป ไมตองกลับมาสู
โลกนี้ ตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัป เมื่อโลกถึงความพินาศ
เราเขาถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระ เมื่อโลกยังไมถึงความ
พินาศ เราเขาถึงวิมานอันวางเปลา ในกาลนั้น เราเปนทาว
มหาพรหมผูมีอํานาจเต็ม ๗ ครั้ง เปนทาวสักกะจอมเทพ
เสวยสมบัติในเทวโลก ๓๖ ครั้ง เปนพระเจาจักรพรรดิผู
เปนใหญในหมูชนชาวชมพูทวีป เปนกษัตริยไดรับมุรธาภิเศก
แลว เปนใหญในหมูมนุษยปกครองปฐพีมณฑลนี้ โดยไม
ตองใชอาชญา ไมตองใชศาตรา สั่งสอนคนในปฐพีมณฑล
นั้นโดยธรรมสม่ําเสมอ ไมผลุนผลัน ครั้นไดเสวยราชใน
ปฐพีมณฑลนี้โดยธรรมแลว ไดเกิดในตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพย
สมบัติมากมาย ทั้งบริบูรณพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ อัน
อํานวยความประสงคใหทุกอยาง ฐานะดังที่กลาวมานี้พระพุทธ*เจาทั้งหลายผูสงเคราะหประชาชาวโลกทรงแสดงไวดีแลว
เหตุที่ทานเรียกวาเปนเจาแผนดิน เพราะความเปนใหญ เรา
เปนพระราชาผูเรืองเดช มีอุปกรณเครื่องใหปลื้มใจมากมาย
มีฤทธิ์ มียศ เปนใหญ ในหมูชนชาวชมพูทวีป ใครบาง

ไดฟงแลวจะไมเลื่อมใสแมจะเปนคนมีชาติต่ํา เพราะฉะนั้น
แหละ ผูมุงประโยชน จํานงหวังความเปนใหญ ระลึกถึง
คําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงเคารพสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๙
ภริยาสูตร
[๖๐] ครั้งนั้น เมื่อเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือ
บาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ประทับนั่งบน
อาสนะที่ปูลาดแลว ก็สมัยนั้นมนุษยทั้งหลายในนิเวศนของทานอนาถบิณฑิก*เศรษฐีสงเสียงอื้ออึง ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัส
ถามวา ดูกรคฤหบดี เหตุไรหนอ มนุษยทั้งหลายในนิเวศนของทานจึงสงเสียง
อื้ออึง เหมือนชาวประมงแยงปลากัน อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ นางสุชาดาคนนี้ขาพระองคนํามาจากตระกูลมั่งคั่งมาเปนสะใภใน
เรือน นางไมเชื่อถือ แมผัว พอผัว สามี แมแตพระผูมีพระภาคนางก็ไม
สักการะเคารพนับถือบูชา ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกนางสุชาดาหญิง
สะใภในเรือนวา มานี่แนะนางสุชาดา นางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนทูลรับพระผู
มีพระภาคแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรนางสุชาดา
ภริยาของบุรุษ ๗ จําพวกนี้ ๗ จําพวกเปนไฉน คือ ภริยาเสมอดวยเพชฌฆาต
๑ เสมอดวยโจร ๑ เสมอดวยนาย ๑ เสมอดวยแม ๑ เสมอดวยพี่สาวนองสาว
๑ เสมอดวยเพือ่ น ๑ เสมอดวยทาสี ๑ ดูกรนางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗
จําพวกนี้แล เธอเปนจําพวกไหนใน ๗ จําพวกนั้น
นางสุชาดากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันยังไมรูทั่วถึง
ความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้ไดโดยพิสดาร ขาแตพระ
องคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแก
หมอมฉัน โดยที่หมอมฉันจะพึงรูทั่วถึงเนือ้ ความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาค
ตรัสโดยยอนี้ โดยพิสดารเถิด ฯ
พ. ดูกรนางสุชาดา ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
นางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัส
พระพุทธพจนนี้วา
ภริยาผูมจี ิตประทุษราย ไมอนุเคราะหดวยประโยชนเกือ้ กูล
ยินดีในชายอื่น ดูหมิ่นสามี เปนผูอันเขาซื้อมาดวยทรัพย
พยายามจะฆาผัว ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา วธกาภริยา
ภริยาเสมอดวยเพชฌฆาต สามีของหญิงประกอบดวย

ศิลปกรรม พาณิชยกรรม และกสิกรรม ไดทรัพยใดมา ภริยา
ปรารถนาจะยักยอกทรัพย แมมีอยูนอยนั้นเสีย ภริยาของ
บุรุษเห็นปานนี้เรียกวา โจรภริยา ภริยาเสมอดวยโจร ภริยา
ที่ไมสนใจการงาน เกียจคราน กินมาก ปากราย ปากกลา
รายกาจ กลาวคําหยาบ ขมขี่ผัวผูขยันขันแข็ง ภริยาของ
บุรุษเห็นปานนี้เรียกวา อัยยาภริยา ภริยาเสมอดวยนาย
ภริยาใดอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูลทุกเมื่อ ตามรักษา
สามีเหมือนมารดารักษาบุตร รักษาทรัพยที่สามีหามาไดไว
ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา มาตาภริยา ภริยาเสมอดวย
มารดา ภริยาที่เปนเหมือนพี่สาวนองสาว มีความเคารพใน
สามีของตน เปนคนละอายบาป เปนไปตามอํานาจสามี ภริยา
ของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา ภคินีภริยา ภริยาเสมอดวยพีส่ าว
นองสาว ภริยาใดในโลกนี้เห็นสามีแลวชื่นชมยินดี เหมือน
เพื่อนผูจากไปนานแลวกลับมา เปนหญิงมีตระกูล มีศีล
มีวัตรปฏิบัติสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา สขีภริยา
ภริยาเสมอดวยเพือ่ น ภริยาใดสามีเฆี่ยนตี ขูตะคอก
ก็ไมโกรธ ไมคิดพิโรธโกรธตอบสามี อดทนได เปนไป
ตามอํานาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา ทาสีภริยา
ภริยาเสมอดวยทาสี ภริยาที่เรียกวาวธกาภริยา ๑ โจรี
ภริยา ๑ อัยยาภริยา ๑ ภริยาทั้ง ๓ จําพวกนั้น ลวนแตเปน
คนทุศีลหยาบชา ไมเอื้อเฟอ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงนรก
สวนภริยาที่เรียกวา มาตาภริยา ๑ ภคินีภริยา ๑ สขีภริยา ๑
ทาสีภริยา ๑ ภริยาทั้ง ๔ จําพวกนั้น เพราะตั้งอยูในศีล
ถนอมรักไวยั่งยืน เมือ่ ตายไป ยอมเขาถึงสุคติ
ดูกรนางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗ จําพวกนี้แล เธอเปนภริยาจําพวก
ไหน ใน ๗ จําพวกนั้น ฯ
ส. ขาแตพระองคผูเจริญ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขอพระผูมีพระภาค
โปรดทรงจําหมอมฉันวา เปนภริยาของสามีผเู สมอดวยทาสี ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
โกธนาสูตร
[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ เปนความมุงหมายของ
คนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเ ปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือ
ชายผูมีความโกรธ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูเปนขา
ศึกกันในโลกนี้ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้มีผิว

พรรณทรามเถิดหนอ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึกกันยอมไมยนิ ดี
ใหคนที่เปนขาศึกกันมีผิวพรรณงาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธ
ครอบงําย่ํายีแลว แมจะอาบน้ํา ไลทา ตัดผม โกนหนวด นุงผาขาวสะอาดแลวก็
ตาม แตถูกความโกรธครอบงําแลว ยอมเปนผูม ีผิวพรรณทราม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนธรรมขอที่ ๑ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการ
ของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ
อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนที่เปนขาศึกกัน
อยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้พึงนอนเปนทุกขเถิดหนอ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคน
ผูเปนขาศึกกัน ยอมไมยินดีใหคนที่เปนขาศึกกันอยูสบาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะนอนบนบัลลังคอันลาดดวยผา
ขนสัตว ลาดดวยผาขาวเนื้อออน ลาดดวยเครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด มีผา
ดาดเพดาน มีหมอนหนุนศีรษะและหนุนเทาแดงทั้งสองขางก็ตาม แตถูกความโกรธ
ครอบงําแลว ยอมนอนเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๒ เปนความ
มุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมา
ถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ
อีกประการหนึ่ง คนเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน
อยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้อยามีความเจริญเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
คนผูเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนที่เปนขาศึกกันมีความเจริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะถือเอาสิ่งทีไ่ มเปนประโยชน
ก็สําคัญวาเราถือเอาสิ่งที่เปนประโยชน แมถือเอาสิ่งที่เปนประโยชน ก็สําคัญวา
เราถือเอาสิ่งทีไ่ มเปนประโยชน ธรรมเหลานีอ้ ันคนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา
ถือเอาแลว เปนขาศึกแกกันและกัน ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน
เกื้อกูล เพื่อทุกขตลอดกาลนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๓ เปนความมุง
หมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึง
หญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ
อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน
อยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้อยามีโภคะเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนที่เปน
ขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนที่เปนขาศึกกันมีโภคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูโกรธ
ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะมีโภคะที่ตนหามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร
สั่งสมไดดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา เปนของชอบธรรม ไดมาโดยธรรม
พระราชาทั้งหลายยอมริบโภคะของคนขี้โกรธเขาพระคลังหลวง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนธรรมขอที่ ๔ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของ
คนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมคี วามโกรธ ฯ
อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน

อยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้อยามียศเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึก
กันยอมไมยินดีใหคนที่เปนขาศึกกันมียศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูโกรธ ถูกความ
โกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะไดยศมาเพราะความไมประมาท ก็เสื่อมจากยศนั้น
ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๕ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน
เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ
อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน
อยางนี้วา ขอใหบุคคลนี้อยามีมิตรเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนที่เปนขาศึก
กันยอมไมยินดีใหคนที่เปนขาศึกกันมีมิตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูโกรธ ถูกความ
โกรธครอบงําย่ํายีแลว แมเขาจะมีมิตรอํามาตยญาติสาโลหิต มิตรอํามาตยญาติสา*โลหิตเหลานัน้ ก็เวนเขาเสียหางไกล ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๖ เปน
ความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน
ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ
อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน
อยางนี้วา ขอใหบุคคลนี้ เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขอ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะคนที่เปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนที่เปนขาศึกกันไปสุคติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว ยอมประพฤติทุจริต
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ครั้นตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๗ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน
เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แล เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึก
กัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมคี วาม
โกรธ ฯ
คนโกรธมีผิวพรรณทราม ยอมนอนเปนทุกข ถือเอาสิ่งที่เปน
ประโยชนแลว กลับปฏิบัติสิ่งอันไมเปนประโยชน ทํา
ปาณาติบาตดวยกายและวาจา ยอมถึงความเสื่อมทรัพย ผู
มัวเมาเพราะความโกรธ ยอมถึงความไมมียศ ญาติมิตร
และสหาย ยอมเวนคนโกรธเสียหางไกล คนผูโกรธยอมไม
รูจักความเจริญ ทําจิตใหกําเริบ ภัยที่เกิดมาจากภายในนั้น
คนผูโกรธยอมไมรูสึก คนโกรธยอมไมรูอรรถ ไมเห็นธรรม
ความโกรธยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดตื้อยอมมี
ในขณะนั้น คนผูโกรธยอมกอกรรมทีท่ ําไดยากเหมือนทําได
งาย ภายหลังเมื่อหายโกรธแลว เขายอมเดือดรอนเหมือน
ถูกไฟไหม คนผูโกรธยอมแสดงความเกอยากกอน เหมือน
ไฟแสดงควันกอน ในกาลใด ความโกรธเกิดขึ้น คนยอม

โกรธ ในกาลนั้น คนนั้นไมมีหิริ ไมมโี อตตัปปะ และไม
มีความเคารพ คนที่ถูกความโกรธครอบงํายอมไมมีความ
สวางแมแตนอยเลย กรรมใดยังหางไกลจากธรรม อันให
เกิดความเดือดรอน เราจักบอกกรรมเหลานั้น เธอทั้งหลาย
จงฟงธรรมนั้นไปตามลําดับ คนโกรธฆาบิดาก็ได ฆามารดา
ของตนก็ได ฆาพระขีณาสพก็ได ฆาปุถุชนก็ได ลูกที่
มารดาเลี้ยงไวจนไดลมื ตาดูโลกนี้ ลูกเชนนั้นกิเลสหยาบชา
โกรธขึ้นมายอมฆาแมมารดานั้นผูใหชีวิตความเปนอยูได จริง
อยู สัตวเหลานั้นมีตนเปนเครื่องเปรียบเทียบ เพราะตนเปน
ที่รักอยางยิ่ง คนโกรธหมกมุนในรูปตางๆ ยอมฆาตัวเอง
ไดเพราะเหตุตางๆ ยอมฆาตัวเองดวยดาบบาง กินยาพิษ
บาง เอาเชือกผูกคอตายบาง โดดเขาตายบาง คนเหลานั้น
เมื่อกระทํากรรมอันมีแตความเสื่อมและทําลายตนก็ไมรูสึก
ความเสื่อมเกิดแตความโกรธ ตามที่กลาวมานี้ เปนบวงของ
มัจจุราช มีถ้ําเปนที่อยูอาศัย บุคคลผูมักโกรธ มีการฝกตน
คือมีปญญา ความเพียรและสัมมาทิฐิ พึงตัดความโกรธนั้น
ขาดได บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแตละอยางเสียใหขาด พึง
ศึกษาในธรรมเหมือนอยางนั้น เธอทั้งหลายปรารถนาอยูวา
ขอความเปนผูเกอยากอยาไดมีแกเราทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
เปนผูปราศจากความโกรธ ไมมีความคับแคนใจ ปราศจาก
ความโลภ ไมมีความริษยา ฝกฝนตนแลว ละความโกรธได
เปนผูไมมีอาสวะ จักปรินิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบอัพยากตวรรคที่ ๑
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัพยากตสูตร ๒. ปุริสคติสูตร ๓. ติสสสูตร ๔. สีหสูตร
๕. รักขิตสูตร ๖. กิมมิลสูตร ๗. สัตตธรรมสูตร ๘. โมคคัลลาน*สูตร ๙. ปุญญวิปากสูตร ๑๐. ภริยาสูตร ๑๑. โกธนาสูตร
-------------มหาวรรคที่ ๒
หิริสูตร
[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อไมมีหิริและโอตตัปปะ อินทรียสังวรของ
บุคคลผูมีหิริและโอตตัปปะวิบัติ ยอมมีนิสัยถูกกําจัด เมื่อไมมีอินทรียสังวร ศีล

ของบุคคลผูมีอินทรียสังวรวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด เมื่อไมมีศีล สัมมาสมาธิ
ของบุคคลผูมีศีลวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด เมื่อไมมีสัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณ*ทัสสนะของบุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด เมื่อไมมี
ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและวิราคะ ของบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะ
วิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด เมื่อไมมีนิพพิทาและวิราคะ วิมุตติญาณทัสสนะ
ของบุคคลผูมีนิพพิทาและวิราคะวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติ กระเทาะก็ดี เปลือกก็ดี กระพี้ก็ดี แกนก็ดี
ของตนไมนั้นยอมไมถึงความบริบูรณ ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีหิริและ
โอตตัปปะ อินทรียสังวรของบุคคลผูสมบูรณดวยหิริและโอตตัปปะ ยอมสมบูรณ
ดวยอุปนิสัย เมื่อมีอินทรียสงั วร ศีลของบุคคลผูสมบูรณดวยอินทรียสังวร ยอม
สมบูรณดวยอุปนิสัย เมื่อมีศีล สัมมาสมาธิของบุคคลผูสมบูรณดวยศีลยอม
สมบูรณดวยอุปนิสัย เมื่อมีสัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะของบุคคลผูสมบูรณ
ดวยสัมมาสมาธิยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย เมือ่ มียถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและ
วิราคะของบุคคลผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย
เมื่อมีนิพพิทาและวิราคะ วิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาและ
วิราคะ ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไม
สมบูรณดวยกิ่งและใบ กะเทาะก็ดี เปลือกก็ดี กระพี้ก็ดี แกนก็ดี ของตนไม
นั้น ยอมถึงความสมบูรณ ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
สุริยสูตร
[๖๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัมพปาลีวัน ใกล
พระนครเวสาลี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมนาชื่นชม นี้เปนกําหนดควร
เบื่อหนาย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพน ในสังขารทั้งปวง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขุนเขาสิเนรุ โดยยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน โดยกวาง ๘๔,๐๐๐ โยชน หยั่งลง
ในมหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน สูงจากมหาสมุทรขึ้นไป ๘๔,๐๐๐ โยชน มี
กาลบางคราวที่ฝนไมตกหลายป หลายรอยป หลายพันป หลายแสนป เมื่อฝน
ไมตก พืชคาม ภูตคามและติณชาติที่ใชเขายา ปาไมใหญ ยอมเฉา เหี่ยว
แหง เปนอยูไมได ฉันใด สังขารก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไม
นาชื่นชม นี้เปนกําหนดควรเบื่อหนาย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพน ในสังขาร
ทั้งปวง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน
พระอาทิตยดวงที่ ๒ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงที่ ๒ ปรากฏ แมน้ําลําคลอง

ทั้งหมด ยอมงวดแหง ไมมีน้ํา ฉันใด สังขารก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ...
ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน
พระอาทิตยดวงที่ ๓ ปรากฏ เพราะอาทิตยดวงที่ ๓ ปรากฏ แมน้ําสายใหญๆ
คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ทั้งหมดยอมงวดแหง ไมมีน้ํา ฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ... ควร
หลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน
พระอาทิตยดวงที่ ๔ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงที่ ๔ ปรากฏ แมน้ําสาย
ใหญๆ ที่ไหลมารวมกันเปนแมน้ําใหญ คือแมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู
มหี ทั้งหมดยอมงวดแหง ไมมนี ้ํา ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็
ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ... ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน
พระอาทิตยดวงที่ ๕ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงที่ ๕ ปรากฏ น้ําในมหาสมุทร
ลึก ๑๐๐ โยชนก็ดี ๒๐๐ โยชนก็ดี ๓๐๐ โยชนก็ดี ๔๐๐ โยชนก็ดี ๕๐๐
โยชนก็ดี ๖๐๐ โยชนก็ดี ๗๐๐ โยชนก็ดี ยอมงวดลงเหลืออยูเพียง ๗ ชั่ว
ตนตาลก็มี ๖ ชั่วตนตาลก็มี ๕ ชั่วตนตาลก็มี ๔ ชั่วตนตาลก็มี ๓ ชั่วตน
ตาลก็มี ๒ ชั่วตนตาลก็มี ชั่วตนตาลเดียวก็มี แลวยังจะเหลืออยู ๗ ชั่วคน
๖ ชั่วคน ๕ ชั่วคน ๔ ชั่วคน ๓ ชั่วคน ๒ ชั่วคน ชั่วคนเดียว ครึ่ง
ชั่วคน เพียงเอว เพียงเขา เพียงแคขอเทา เพียงในรอยเทาโค ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย น้ําในมหาสมุทรยังเหลืออยูเพียงในรอยเทาโคในที่นั้นๆ เปรียบเหมือน
ในฤดูแลง เมื่อฝนเมล็ดใหญๆ ตกลงมา น้ําเหลืออยูในรอยเทาโคในที่นั้นๆ
ฉะนั้น เพราะพระอาทิตยดวงที่ ๕ ปรากฏ น้ําในมหาสมุทรแมเพียงขอนิ้วก็ไม
มี ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ...
ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน
พระอาทิตยดวงที่ ๖ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงที่ ๖ ปรากฏ แผนดินใหญ
นี้และขุนเขาสิเนรุ ยอมมีกลุมควันพลุงขึ้น เปรียบเหมือนนายชางหมอเผาหมอที่
ปนดีแลว ยอมมีกลุมควันพลุงขึ้น ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็
ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ... ควรหลุดพน ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน
พระอาทิตยดวงที่ ๗ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงที่ ๗ ปรากฏ แผนดินใหญ
นี้และขุนเขาสิเนรุ ไฟจะติดทั่วลุกโชติชวง มีแสงเพลิงเปนอันเดียวกัน เมื่อ
แผนดินใหญและขุนเขาสิเนรุไฟเผาลุกโชน ลมหอบเอาเปลวไฟฟุงไปจนถึงพรหม

โลก เมื่อขุนเขาสิเนรุไฟเผาลุกโชนกําลังทะลาย ถูกกองเพลิงใหญเผาทวมตลอด
แลว ยอดเขาแมขนาด ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน
๕๐๐ โยชน ยอมพังทะลาย เมื่อแผนดินใหญและขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาผลาญอยู
ยอมไมปรากฏขี้เถาและเขมา เปรียบเหมือนเมือ่ เนยใสหรือน้ํามันถูกไฟเผาผลาญ
อยู ยอมไมปรากฏขี้เถาและเขมา ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย
ก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมนาชื่นชม ควรจะเบื่อหนาย ควรคลาย
กําหนัด ควรหลุดพน ในสังขารทั้งปวง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น ใครจะรู
ใครจะเชื่อวา แผนดินนี้และขุนเขาสิเนรุจักถูกไฟไหมพินาศไมเหลืออยู นอก
จากอริยสาวกผูมีบทอันเห็นแลว (โสดาบัน) ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ศาสดาชื่อสุเนตตะเปนเจาลัทธิ
ปราศจากความกําหนัดในกาม ก็ศาสดาชื่อสุเนตตะนั้น มีสาวกอยูหลายรอย เธอ
แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก และ
เมื่อสุเนตตศาสดาแสดงธรรมเพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก สาวก
เหลาใดรูทั่วถึงคําสอนไดหมดทุกอยาง สาวกเหลานั้น เมื่อตายไป ก็เขาถึงสุคติ
พรหมโลก สวนสาวกเหลาใดยังไมรูทั่วถึงคําสอนไดหมดทุกอยาง สาวกเหลานั้น
เมื่อตายไป บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี บาง
พวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นนิมมานรดี บางพวกเขาถึงความเปนสหาย
แหงเทวดาชั้นดุสิต บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นยามา บางพวก
เขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดาวดึงส บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหง
เทวดาชั้นจาตุมมหาราช บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงกษัตริยมหาศาล บาง
พวกเขาถึงความเปนสหายแหงพราหมณมหาศาล บางพวกเขาถึงความเปนสหาย
แหงคฤหบดีมหาศาล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล สุเนตตศาสดามีความคิดเห็นวา การที่
เราจะพึงเปนผูมีสติเสมอกับสาวกทั้งหลายในสัมปรายภพไมสมควรเลย ผิฉะนั้น
เราควรจะเจริญเมตตาใหยิ่งขึ้นไปอีก ครั้งนั้นแล สุเนตตศาสดาจึงไดเจริญเมตตา
จิตตลอด ๗ ป แลวไมมาสูโลกนี้ตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัลป เมื่อโลกวิบัติ
เขาถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระ เมื่อโลกเจริญ เขาถึงวิมานพรหมที่วาง ในวิมาน
นั้น สุเนตตศาสดาเปนพรหม เปนทาวมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครยิ่งกวา รู
เห็นเหตุการณโดยถองแท เปนผูมีอํานาจมาก เกิดเปนทาวสักกะจอมเทวดา
๓๖ ครั้ง เปนพระเจาจักรพรรดิผูตั้งอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา มีสมุทร
ทั้ง ๔ เปนขอบเขต ผูไดชัยชนะสงคราม สถาปนาประชาชนไวเปนปกแผนมั่น
คง พรั่งพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ หลายรอยครั้ง พระราชโอรสของพระเจา
จักรพรรดินั้น ลวนแตองอาจ กลาหาญ ชาญชัย ย่ํายีศัตรูได พระเจาจักรพรรดิ
นั้นทรงปกครองปฐพีมณฑล อันมีมหาสมุทรเปนขอบเขต ไมตองใชอาชญา ไมตอง

ใชศัสตรา ใชธรรมปกครอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุเนตตศาสดานั้นแล มีอายุยืนนาน
ดํารงมั่นอยูอ ยางนี้ แตก็ไมพนจากชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ไมพนจากทุกขได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ยังไมตรัสรู ไมไดแทงตลอดธรรม ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน คือ อริย*ศีล ๑ อริยสมาธิ ๑ อริยปญญา ๑ อริยวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยศีล
อริยสมาธิ อริยปญญา อริยวิมตุ ิ เราตรัสรูแลว แทงตลอดแลว เราถอนตัณหา
ในภพไดแลว ตัณหาอันเปนเครื่องนําไปสูภพสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึง
ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญาและวิมุติอยางยิ่ง
พระโคดมผูมียศตรัสรูแ ลว พระพุทธเจาผูเปนศาสดา ผูมี
พระจักษุ ทรงรูยิ่งดวยประการดังนี้แลว ตรัสบอกธรรม
๔ ประการแกภิกษุทั้งหลาย ทรงกระทําที่สุดทุกขแลว
ปรินิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๒
นครสูตร
[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด ปจจันตนครของพระราชา ปองกัน
ไวดีดวยเครือ่ งปองกัน ๗ ประการ และหาอาหาร ๔ ประการไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ในกาลนั้น เรากลาววา ศัตรูหมูปจจามิตรภายนอก
ทําอันตรายปจจันตนครของพระราชานั้นไมได เครื่องปองกัน ๗ ประการเปนไฉน
คือในปจจันตนครของพระราชา มีเสาระเนียดขุดหลุมฝงลึก ไมหวั่นไหว นี้เปน
เครื่องปองกันนครประการที่ ๑ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีคูขุดลึกและกวาง นี้เปนเครื่องปองกันนครประการ
ที่ ๒ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีทางเดินตามคูไดรอบ ทั้งสูงและกวางนีเ้ ปนเครื่อง
ปองกันนครประการที่ ๓ สําหรับคุมภัยภายในและปองอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีการสะสมอาวุธไวมาก ทั้งที่เปนอาวุธแหลมยาวและ
อาวุธคม นี้เปนเครื่องปองกันนครประการที่ ๔ สําหรับคุมภัยภายในและปอง
กันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง ตั้งกองทัพไวมาก คือ พลชาง พลมา พลรถ พล
ธนู กองถือธง กองจัดกระบวนทัพ กองสัมภาระ กองเสนาธิการ กองตะลุม
บอนเหมือนชางที่วิ่งเขาสูสงคราม กองทหารหาญ กองทหารโลหะ กองเกราะ
หนัง กองทหารทาส นี้เปนเครื่องปองกันนครประการที่ ๕ สําหรับคุมภัยภายใน
และปองกันอันตรายภายนอก ฯ

อีกประการหนึ่ง มีทหารยามฉลาดสามารถดี หามไมใหคนที่ไมรูจักเขา
อนุญาตใหคนที่รูจักเขา นี้เปนเครื่องปองกันนครประการที่ ๖ สําหรับคุมภัย
ภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีกําแพงทั้งสูงและกวาง พรอมดวยปอมกออิฐถือปูนดี
นี้เปนเครื่องปองกันนครประการที่ ๗ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตราย
ภายนอก ปจจันตนครมีการปองกันดี ดวยเครื่องปองกัน ๗ ประการนี้แล ฯ
ปจจันตนครหาอาหาร ๔ ประการไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก เปนไฉน คือในปจจันตนครของพระราชามีการสะสมหญา ไม และ
น้ําไวมาก เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และ
ปองกันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีการสะสมขาวสาลี (ขาวเจา) และขาวเหนียวไว
มาก เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และ
ปองกันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีการสะสมงา ถั่วเขียว ถัว่ ทอง และอปรัณชาติไว
มาก เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และปอง
กันอันตรายภายนอก ฯ
อีกประการหนึ่ง มีการสะสมเภสัชไวมาก คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน
น้ําผึ้ง น้ําออย เกลือ เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชน
ภายใน และปองกันอันตรายภายนอก ฯ
ปจจันตนคร หาอาหาร ๔ ประการไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด ปจจันตนครของพระราชาปองกันไวดี
ดวยเครื่องปองกัน ๗ ประการนี้ และอาหาร ๔ ประการไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ในกาลนั้น เรากลาววา ศัตรูหมูปจจามิตรไมทํา
อันตรายได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ในกาลใด อริยสาวกประกอบ
พรอมดวยสัทธรรม ๗ ประการ และเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ได
โดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขใน
ปจจุบัน ในกาลนั้น เรากลาววามารผูมีบาปทําอันตรายอริยสาวกไมได สัทธรรม ๗
ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญา
เครื่องตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ
เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มี
เสาระเนียดขุดหลุมฝงลึก ไมหวั่นไหว สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตราย
ภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูมีศรัทธาเปรียบเหมือนเสา
ระเนียด ยอมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมอันไมมีโทษ

บริหารตนใหบริสุทธิ์ นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๑ ฯลฯ
อริยสาวกเปนผูมีหิริ ละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอาย
ตอการเขาถึงอกุศลธรรมอันชัว่ ชาลามก เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระ
ราชา มีคู (สนามเพลาะ) ทั้งลึกและกวาง สําหรับคุมภัยภายในและปองกัน
อันตรายภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูมหี ิริเปรียบเหมือนคู ยอม
ละอกุศล ... บริหารตนใหบริสุทธิ์ นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๒ ฯ
อริยสาวกมีโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
สะดุงกลัวตอการเขาถึงอกุศลธรรมอันชั่วชาลามก เปรียบเหมือนในปจจันตนคร
ของพระราชา มีทางเดินตามคูไดรอบ ทั้งสูงและกวาง สําหรับคุมภัยภายใน
และปองกันอันตรายภายนอกฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูมีโอตตัปปะ
เปรียบเหมือนทางเดินตามคู ยอมละอกุศลธรรม ... ยอมบริหารตนใหบริสุทธิ์นี้เปน
สัทธรรมประการที่ ๓ ฯ
อริยสาวกเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ไดสดับตรับฟงมาก ทรง
จําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ สิ้นเชิง เปรียบเหมือนในปจจันตนครของ
พระราชา มีการสะสมอาวุธไวมาก ทั้งที่เปนอาวุธแหลมยาวและอาวุธคม
สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูมีสตุ ะเปรียบเหมือนอาวุธ ยอมละอกุศลธรรม ... บริหารตนใหบริสุทธิ์
นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๔ ฯ
อริยสาวกปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อใหกศุ ลธรรมถึงพรอม
มีกําลังมีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม เปรียบเหมือนในปจจันตนคร
ของพระราชา ตั้งกองทัพไวมาก คือพลมา ฯลฯ กองทหารทาส สําหรับคุมภัยภายใน
และปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกมีความเพียร
เปรียบเหมือนกองทัพ ยอมละอกุศลธรรม ... บริหารตนใหบริสุทธิ์ นี้เปนสัทธรรม
ประการที่ ๕ ฯ
อริยสาวกเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ยอม
ตามระลึกถึงกรรมที่ไดทําและคําที่ไดพูดแลวแมนานได เปรียบเหมือนใน
ปจจันตนครของพระราชา มีทหารยามฉลาดสามารถดี หามไมใหคนที่ไมรูจักเขา
อนุญาตใหคนที่รูจักเขา สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูมีสติเปรียบเหมือนทหารยาม ยอมละอกุศลธรรม
... บริหารตนใหบริสุทธิ์ นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๖ ฯ
อริยสาวกเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิด
และความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ เปรียบ

เหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีกําแพงทั้งสูงทั้งกวางพรอมดวยปอมกออิฐ
ถือปูนดี เพื่อคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูมีปญญาเปรียบเหมือนกําแพงอันพรอมดวยปอมกออิฐถือปูนดี ยอม
ละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไมมีโทษ บริหารตนใหบริสุทธิ์
นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๗ อริยสาวกเปนผูประกอบดวยสัทธรรม ๗ ประการนี้ ฯ
อริยสาวกเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก
ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบันเปนไฉน อริยสาวก
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติ และสุข
เกิดแตวิเวกอยู เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงตน
และเพื่อหยั่งลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีการสะสม
หญา ไมและน้ําไวมาก เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชน
ภายใน และเพื่อปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ฯ
อริยสาวกบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอก
ผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดจากสมาธิอยู
เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงตน และเพื่อหยั่งลงสูนิพพาน
เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีการสะสมขาวสาลี (ขาวเจา) และ
ขาวเหนียวไวมาก เพื่อความอุนใจภายใน ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชน
ภายใน และเพื่อปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ฯ
อริยสาวกมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปน
สุขแหงตน และเพื่อหยั่งลงสูน ิพพาน เปรียบเหมือนในปจจันตนครของ
พระราชา มีการสะสมงา ถั่วเขียว ถั่วทอง และอปรัณชาติไวมาก เพื่อความ
อุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และเพื่อปองกันอันตราย
ภายนอก ฉะนั้น ฯ
อริยสาวกบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข
และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เพื่อความ
อุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงตนและเพื่อหยั่งลงสูน ิพพาน เปรียบ
เหมือนในปจจันตนครของพระราชามีการสะสมเภสัชไวมาก คือ เนยใส เนยขน
น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย เกลือ เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหง
ชนภายใน และปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ฯ
อริยสาวกเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก
ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ในกาลใด อริยสาวกประกอบดวยสัทธรรม ๗ ประการนี้ และมีปรกติ

ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้นแล มารผูมีบาปก็ทําอันตรายอริยสาวก
ไมได ฯ
จบสูตรที่ ๓
ธัมมัญูสูตร
[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนผู
ควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๗ ประ
การเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนธัมมัญู รูจักธรรม
๑ อัตถัญู รูจักอรรถ ๑ อัตตัญู รูจักตน ๑ มตตัญู รูจักประมาณ ๑
กาลัญู รูจักกาล ๑ ปริสัญู รูจักบริษัท ๑ ปุคคลปโรปรัญู รูจักเลือก
คบคน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนธัมมัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมรูธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ
อัพภูตธรรม เวทัลละ หากภิกษุไมพึงรูจักธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ เราก็
ไมพึงเรียกวาเปนธัมมัญู แตเพราะภิกษุรูธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ
ฉะนั้นเราจึงเรียกวาเปนธัมมัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ
ก็ภิกษุเปนอัตถัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักเนื้อความ
แหงภาษิตนั้นๆ วา นี้เปนเนื้อความแหงภาษิตนี้ๆ หากภิกษุไมพึงรูเนื้อความ
แหงภาษิตนั้นๆ วา นี้เปนเนื้อความแหงภาษิตนี้ๆ เราก็ไมพึงเรียกวาเปน
อัตถัญู แตเพราะภิกษุรูเนื้อความแหงภาษิตนั้นๆ วา นี้เปนเนื้อความแหง
ภาษิตนี้ๆ ฉะนั้น เราจึงเรียกวาเปนอัตถัญู ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู
ดวยประการฉะนี้ ฯ
ก็ภิกษุเปนอัตตัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักตนวา เรา
เปนผูมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทานี้ ถาภิกษุไม
พึงรูจักตนวา เราเปนผูมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทานี้
เราก็ไมพึงเรียกวาเปนอัตตัญู แตเพราะภิกษุรูจักตนวา เราเปนผูมีศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทานี้ ฉะนั้น เราจึงเรียกวาเปนอัตตัญู
ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ
ก็ภิกษุเปนมัตตัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูจักประมาณในการรับ
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร หากภิกษุไมพึงรูจัก
ประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เราก็
ไมพึงเรียกวาเปนมัตตัญู แตเพราะภิกษุรูจกั ประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ฉะนั้น เราจึงเรียกวาเปนมัตตัญู
ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ
ก็ภิกษุเปนกาลัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักกาลวา นี้

เปนกาลเรียน นี้เปนกาลสอบถาม นี้เปนกาลประกอบความเพียร นี้เปนกาล
หลีกออกเรน หากภิกษุไมพึงรูจักกาลวา นี้เปนกาลเรียน นี้เปนกาลสอบถาม
นี้เปนกาลประกอบความเพียร นี้เปนกาลหลีกออกเรน เราไมพึงเรียกวาเปน
กาลัญู แตเพราะภิกษุรูจักกาลวา นี้เปนกาลเรียน นี้เปนกาลสอบถาม นี้เปน
กาลประกอบความเพียร นี้เปนกาลหลีกออกเรน ฉะนั้น เราจึงเรียกวาเปน
กาลัญู ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู กาลัญู ดวย
ประการฉะนี้ ฯ
ก็ภิกษุเปนปริสัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักบริษัทวา นี้
บริษัทกษัตริย นี้บริษัทคฤหบดี นี้บริษัทสมณะ ในบริษัทนั้น เราพึงเขาไปหา
อยางนี้ พึงยืนอยางนี้ พึงทําอยางนี้ พึงนั่งอยางนี้ พึงนิ่งอยางนี้ หากภิกษุไมรู
จักบริษัทวา นี้บริษัทกษัตริย ... พึงนิ่งอยางนี้ เราก็ไมพึงเรียกวาเปนปริสัญู
แตเพราะภิกษุรูจักบริษัทวา นี้บริษัทกษัตริย ... พึงนิ่งอยางนี้ ฉะนั้น เราจึง
เรียกวาเปนปริสัญู ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู กาลัญู
ปริสัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ
ก็ภิกษุเปนปุคคลปโรปรัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูรูจัก
บุคคลโดยสวน ๒ คือ บุคคล ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งตองการเห็นพระ
อริยะ พวกหนึง่ ไมตองการเห็นพระอริยะ บุคคลที่ไมตองการเห็นพระอริยะ พึง
ถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ตองการเห็นพระอริยะ พึงไดรับความ
สรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ตองการเห็นพระอริยะก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่ง
ตองการจะฟงสัทธรรม พวกหนึ่งไมตองการฟงสัทธรรม บุคคลที่ไมตองการฟง
สัทธรรม พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ตองการฟงสัทธรรม พึงไดรับ
ความสรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ตองการฟงสัทธรรมก็มี ๒ จําพวก คือ
พวกหนึ่งตั้งใจฟงธรรม พวกหนึ่งไมตั้งใจฟงธรรม บุคคลที่ไมตั้งใจฟงธรรม พึงถูก
ติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ตั้งใจฟงธรรม พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุ
นั้นๆ บุคคลที่ตั้งใจฟงธรรมก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งฟงแลวทรงจําธรรมไว
พวกหนึ่งฟงแลวไมทรงจําธรรมไว บุคคลที่ฟงแลวไมทรงจําธรรมไว พึงถูกติเตียน
ดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ฟงแลวทรงจําธรรมไวพึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ
บุคคลที่ฟงแลวทรงจําธรรมไวก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความ
แหงธรรมที่ทรงจําไว พวกหนึง่ ไมพิจารณา เนื้อความแหงธรรม ที่ทรงจําไว
บุคคลที่ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว พึงถูกติเตียนดวยเหตุนนั้ ๆ
บุคคลที่พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว พึงไดรับความสรรเสริญดวย
เหตุนั้นๆ บุคคลที่พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไวก็มี ๒ จําพวก คือ
พวกหนึ่งรูอ รรถรูธรรมแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พวกหนึ่งหารูอ รรถรูธรรม
แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม บุคคลที่หารูอรรถรูธรรมปฏิบัติธรรมสมควร

แกธรรมไม พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่รูอรรถรูธ รรมแลวปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม พึงไดรับความสรรเสริญ ดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่รูอรรถรูธรรม
แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึง่ ปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนของตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนของผูอื่น พวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพื่อ
ประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอื่น บุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติ
เพื่อประโยชนผูอื่น พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลที่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน
ตนและเพื่อประโยชนผูอื่น พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรูจักบุคคลโดยสวน ๒ ฉะนี้แล ภิกษุเปนบุคคลปโรปรัญู
อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปนผู
ควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๔
ปาริฉัตตกสูตร
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษแหงเทวดาชั้น
ดาวดึงสมีใบเหลือง สมัยนั้น เทวดาชั้นดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ตนปาริฉัตตก
พฤกษใบเหลือง ไมนานเทาไรก็จักผลัดใบใหม สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของ
เทวดาชั้นดาวดึงสผลัดใบใหม สมัยนั้น เทวดาชั้นดาวดึงสพากันดีใจวา เวลา
นี้ตนปาริฉัตตกพฤกษ กําลังผลัดใบใหม ไมนานเทาไรก็จักผลิดอกออกใบ
สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสผลิดอกออกใบแลว สมัยนั้น
เทวดาชั้นดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ปาริฉัตตกพฤกษผลิดอกออกใบแลว
ไมนานเทาไร ก็จักเปนดอกเปนใบ สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้น
ดาวดึงสเปนดอกเปนใบแลว สมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้
ปาริฉัตตกพฤกษเปนดอกเปนใบแลว ไมนานเทาไรก็จักเปนดอกตูม สมัยใด
ปาริฉัตตกพฤกษ ของเทวดาชั้นดาวดึงสเปนดอกตูมแลว สมัยนั้น เทวดาชั้น
ดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ ปาริฉัตตกพฤกษดอกออกตูมแลว ไมนานเทาไรก็
จักเริ่มแยม สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษเริ่มแยมแลว สมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงส
พากันดีใจวา เวลานี้ ปาริฉัตตกพฤกษเริ่มแยมแลว ไมนานเทาไรก็จักบานเต็มที่
สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสบานเต็มที่แลว สมัยนั้น เทวดา
ชั้นดาวดึงสพากันดีใจ เอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บํารุงบําเรออยูตลอด
ระยะ ๕ เดือนทิพย ณ ควงแหงไมปาริฉัตตกพฤกษ ก็เมื่อปาริฉัตตกพฤกษ
บานเต็มที่แลว แผรัศมีไปได ๕๐ โยชน ในบริเวณรอบๆ จะสงกลิ่นไปได
๑๐๐ โยชนตามลม อานุภาพของปาริฉัตตกพฤกษ มีดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล สมัยใด อริยสาวกคิดจะออกบวชเปนบรรพชิต สมัยนัน้
อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสมีใบเหลือง สมัย
ใด อริยสาวกปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต

สมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสผลัดใบ
ใหม สมัยใด อริยสาวกสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน
มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู สมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือน
ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงส ผลิดอกออกใบ สมัยใด อริยสาวกบรรลุ
ทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมี
วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู สมัยนั้น อริยสาวก
เปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสเปนดอกเปนใบ สมัยใด
อริยสาวกมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป
บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา
มีสติอยูเปนสุข สมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้น
ดาวดึงสเปนดอกตูม สมัยใด อริยสาวกบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ
บริสุทธิ์อยู สมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้น
ดาวดึงสเริ่มแยม สมัยใด อริยสาวกทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึง
อยู สมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงส
บานเต็มที่ สมัยนั้น ภุมมเทวดายอมประกาศใหไดยินวา ทานรูปนี้ มีชื่ออยางนี้
เปนสัทธิวิหาริกของทานชื่อนี้ ออกจากบานหรือนิคมชื่อโนน บวชเปนบรรพชิต
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้ง
หลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เทวดาชั้นจาตุมหาราช
ฟงเสียงแหงภุมมเทวดา ... เทวดาชั้นดาวดึงส ... เทวดาชั้นยามา ... เทวดาชั้น
ดุสิต ... เทวดาชั้นนิมมานรดี ... เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี ... เทวดาชั้นพรหม
ฟงเสียงแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีแลว ยอมประกาศใหไดยินวา ทานรูปนี้
มีชื่ออยางนี้ เปนสัทธิวิหาริกของทานผูนี้ ออกจากบานหรือนิคมชื่อโนน บวช
เปนบรรพชิต กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู โดยเหตุนี้
เสียงก็ระบือไปตลอดพรหมโลกชั่วขณะนั้น ชั่วครูนั้น อานุภาพของพระขีณาสพ
เปนดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
สักกัจจสูตร
[๖๗] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรหลีกออกเรนอยูในที่ลับ เกิดความ
ปริวิตกแหงใจอยางนี้วา ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยอะไรอยูห นอ จะพึงละ
อกุศล เจริญกุศล ลําดับนั้น ทานคิดเห็นดังนี้วา ภิกษุ สักการะ เคารพ อาศัย
พระศาสดาอยูแล จะพึงละอกุศล เจริญกุศล ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยธรรม ...

อาศัยสงฆ ... อาศัยสิกขา ... อาศัยสมาธิ ... อาศัยความไมประมาท ...
อาศัยปฏิสันถารอยูแล ... จะพึงละอกุศล เจริญกุศล ทานคิดเห็นอีกวาธรรม
เหลานี้ของเราบริสุทธิ์ผุดผอง ผิฉะนั้น เราพึงไปกราบทูลธรรมเหลานี้แดพระผูมี
พระภาค ธรรมเหลานี้ของเราจักบริสุทธิ์และจักนับวาบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ดวยอาการ
อยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลไดทองคําอันบริสุทธิ์ผุดผองเขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา
ทองคําแทงของเรานี้ บริสุทธิ์ผุดผอง ผิฉะนัน้ เราพึงนําเอาทองคําแทงนี้
ไปแสดงแกนายชางทอง ทองคําแทงของเรานี้ ไปถึงนายชางทองเขาจักบริสุทธิ์
และจักนับวาบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ดวยอาการอยางนี้ ฉะนั้น ฯ
ลําดับนั้น เปนเวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากที่เรน เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน
พระวโรกาส ขาพระองคหลีกออกเรนอยูในที่ลับเกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา
ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยอะไรอยูหนอ จะพึงละอกุศล เจริญกุศล ลําดับนั้น
ขาพระองคไดคิดเห็นดังนี้วา ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยพระศาสดาอยูแล จะ
พึงละอกุศล เจริญกุศล สักการะ เคารพ อาศัยธรรม ... อาศัยสงฆ ...
อาศัยสิกขา ... อาศัยสมาธิ ... อาศัยความไมประมาท ... อาศัยปฏิสันถารอยูแล
จะพึงละอกุศล เจริญกุศล ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดคิดเห็นดังนี้อกี วา
ธรรมเหลานี้ของเราบริสุทธิ์ผดุ ผอง ผิฉะนั้น เราพึงไปกราบทูลธรรมเหลานี้แดผูมี
พระภาค ธรรมเหลานี้ของเราจักบริสุทธิ์และจักนับวาบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ดวยอาการ
อยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลไดทองคําแทงอันบริสุทธิ์ผุดผอง เขาจะพึงคิดเห็น
อยางนี้วา ทองคําแทงของเรานี้บริสุทธิ์ผุดผอง ผิฉะนั้นเราพึงนําเอาทองคําแทงนี้
ไปแสดงแกนายชางทอง ทองคําแทงของเรานี้ไปถึงนายชางทองเขา จักบริสุทธิ์
และนับวาบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ดวยอาการอยางนี้ ฉะนั้น ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ดีละ ดีละ ภิกษุสักการะ
เคารพ อาศัยพระศาสดาอยูแล จะพึงละอกุศล เจริญกุศล สักการะ เคารพ
อาศัยธรรม ... อาศัยสงฆ ... อาศัยสิกขา ... อาศัยสมาธิ ... อาศัยความไม
ประมาท ... อาศัยปฏิสันถารอยูแล จะพึงละอกุศล เจริญกุศล ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูทั่วถึงเนือ้ ความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาค
ตรัสแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้วา ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา จักเคารพ
ในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ชื่อวาไม
เคารพในธรรมดวย ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม จักเคารพในสงฆ
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ชื่อวาไม
เคารพในสงฆดวย ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ จักเคารพใน

สิกขา ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม
ในสงฆ ชื่อวาไมเคารพในสิกขาดวย ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม
ในสงฆ ในสิกขา จักเคารพในสมาธิ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุไมเคารพ
ในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ชื่อวาไมเคารพในสมาธิดวย ภิกษุ
ไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ จักเคารพใน
ความไมประมาท ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา
ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ชื่อวาไมเคารพในความไมประมาทดวย
ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความ
ไมประมาท จักเคารพในปฏิสันถาร ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุไมเคารพใน
พระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท ชื่อวา
ไมเคารพในปฏิสันถารดวย ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุเคารพในพระศาสดา
จักไมเคารพในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ชื่อวา
เคารพในธรรมดวย ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม จักไมเคารพในสงฆ
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ชื่อวาเคารพใน
สงฆดวย ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ จักไมเคารพในสิกขา ขอนี้
ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ชื่อวา
เคารพในสิกขาดวย ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา
จักไมเคารพในสมาธิ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ใน
ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ชื่อวาเคารพในสมาธิดวย ภิกษุเคารพใน
พระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ จักไมเคารพในความไม
ประมาท ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ
ในสิกขา ในสมาธิ ชื่อวาเคารพในความไมประมาท ภิกษุเคารพในพระศาสดา
ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท จักไมเคารพใน
ปฏิสันถาร ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ
ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท ชื่อวาเคารพในปฏิสันถารดวย ขาแตพระ
องคผูเจริญ ขาพระองครูทั่วถึงเนื้อความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว
โดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้ ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร ดีละ ดีละ สารีบุตร เธอรูท ั่วถึงเนื้อความแหงคําที่เรา
กลาวแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้ ดีแลว ดูกรสารีบุตร ภิกษุไมเคารพในพระ
ศาสดา จักเคารพในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุไมเคารพในพระ
ศาสดา ชื่อวาไมเคารพในธรรมดวย ฯลฯ ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม
ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท จักเคารพในปฏิสันถาร
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดาในธรรม ในสงฆ
ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท ชื่อวาไมเคารพในปฏิสันถารดวย ฯ

ดูกรสารีบุตร ภิกษุเคารพในพระศาสดา จักไมเคารพในธรรม ขอนี้
ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ชื่อวาเคารพในธรรมดวย ฯลฯ
ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไม
ประมาท จักไมเคารพในปฏิสันถาร ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ภิกษุเคารพ
ในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท
ชื่อวาเคารพในปฏิสันถารดวย ดูกรสารีบุตร เธอพึงเห็นเนือ้ ความแหงคําที่
เรากลาวแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
ภาวนาสูตร
[๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมหมั่นเจริญภาวนา แมจะพึงเกิด
ความปรารถนาขึ้นอยางนี้วา โอหนอ ขอจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะเพราะ
ไมถือมั่น ก็จริง แตจิตของภิกษุนั้นยอมไมหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น
ขอนั้นเพราะเหตุไร จะพึงกลาวไดวา เพราะไมไดเจริญ เพราะไมไดเจริญอะไร
เพราะไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ เปรียบเหมือนแมไก
มีไขอยู ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไขเหลานั้น แมไกกกไมดี ให
ความอบอุนไมพอ ฟกไมดี แมไกนั้น แมจะพึงเกิดความปรารถนาขึ้นอยางนี้วา
โอหนอ ขอใหลูกของเราพึงใชปลายเล็บเทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัว
ออกมาโดยสวัสดี ก็จริง แตลูกไกเหลานั้นไมสามารถที่จะใชปลายเล็บเทา หรือ
จะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดีได ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะแมไกกกไมดี ใหความอบอุนไมพอ ฟกไมดี ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุหมั่นเจริญภาวนา แมจะไมพึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ
ขอจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ก็จริง แตจิตของภิกษุนั้น
ยอมหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ขอนั้นเพราะเหตุไร พึงกลาวไดวา เพราะ
เจริญ เพราะเจริญอะไร เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคประกอบ
ดวยองค ๘ เปรียบเหมือนแมไกมีไขอยู ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไขเหลา
นั้นแมไกกกดี ใหความอบอุนเพียงพอ ฟกดี แมแมไกนั้นจะไมพึงปรารถนา
อยางนี้วา โอหนอ ขอใหลูกของเราพึงใชปลายเล็บเทาหรือจะงอยปากเจาะ
กะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดี ก็จริง แตลูกไกเหลานั้นก็สามารถใช
เทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดีได ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะไขเหลานั้นแมไกกกดี ใหความอบอุนเพียงพอ ฟกดี ฉะนั้น ฯ
เปรียบเหมือนรอยนิ้วมือ รอยนิ้วหัวแมมือที่ดามมีด ยอมปรากฏแกนาย
ชางไมหรือลูกมือนายชางไม แตเขาไมรูอยางนี้วา วันนี้ดามมีดของเราสึกไปเทานี้
เมื่อวานสึกไปเทานี้ หรือเมื่อวานซืนสึกไปเทานี้ ที่จริง เมื่อดามมีดสึกไป

เขาก็รูวาสึกไปนั่นเทียว ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุหมั่นเจริญภาวนาอยู
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แมจะไมรูอยางนีว้ า วันนี้ อาสวะของเราสิ้นไปเทานี้ เมื่อวาน
สิ้นไปเทานี้ หรือเมือ่ วานซืนสิ้นไปเทานี้ แตที่จริง เมื่ออาสวะสิ้นไป ภิกษุนั้น
ก็รูวาสิ้นไปนั่นเทียว ฯ
เปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่เขาผูกหวาย ขันชะเนาะแลวแลนไปใน
น้ําตลอด ๖ เดือน ถึงฤดูหนาว เข็นขึ้นบก เครื่องผูกประจําเรือตากลม
และแดดไว เครื่องผูกเหลานั้นถูกฝนชะ ยอมชํารุดเสียหาย เปนของเปอยไป
โดยไมยาก ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุหมั่นเจริญภาวนาอยู สังโยชน
ยอมสงบระงับไปโดยไมยาก ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๗
อัคคิขันธูปมสูตร
[๖๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศลชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จดําเนินไปสูทางไกล ไดทอดพระเนตรเห็น
ไฟกองใหญ กําลังลุกรุงโรจนโชติชวงอยูในที่แหงหนึ่ง จึงเสด็จแวะจากทาง
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไวใกลโคนไมแหงหนึ่ง ครั้นแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นไฟกองใหญโนนที่กําลังลุกรุงโรจนโชติชวง
อยูหรือไม ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
การเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญโนน ที่กําลังลุกรุงโรจนโชติชวงอยู
กับการเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา บุตรสาวพราหมณหรือบุตรสาว
คฤหบดี ผูมีฝามือฝาเทาออนนุม อยางไหนจะประเสริฐกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การที่บุคคลเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอด
พระราชธิดา บุตรสาวพราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี ผูมีฝามือฝาเทาอันออนนุม
นี้ประเสริฐกวา สวนการที่บุคคลเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญโนน
ที่กําลังลุกรุงโรจนโชติชวงอยู เปนทุกข ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอ
ทั้งหลาย การที่บุคคลผูทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติสกปรกนารังเกียจ
ปกปดกรรมชั่ว มิใชสมณะ แตปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรย
แตปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย เนาใน มีความกําหนัดกลา เปนดังหยากเยื่อ
เขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา บุตรสาวพราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี
จะประเสริฐอยางไร การเขาไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญโนนที่กําลังลุกรุงโรจน
โชติชวงอยู นีด้ ีกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกข
ปางตาย เพราะการเขาไปกอดกองไฟใหญนั้นเปนเหตุ แตผูนั้นเมื่อตายไป
ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะการเขาไปกอดกองไฟใหญนั้น

เปนปจจัย สวนการที่บุคคลผูทุศีล มีธรรมอันลามก มีความประพฤติสกปรก
นารังเกียจ ปกปดกรรมชั่ว มิใชสมณะ แตปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชผู
ประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย เนาใน มีความกํา
หนัดกลา เปนดังหยากเยื่อ เขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา บุตรสาว
พราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี ผูมีฝามือฝาเทาออนนุมนั้น ยอมเปนไปเพื่อ
ความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อความทุกขตลอดกาลนานแกเขา และผูนั้นเมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน การที่บุรุษมีกําลัง เอาเชือกหนังอันเหนียวแนนพันแขง
ทั้งสองขางแลวชักไปมา เชือกหนังพึงบาดผิว บาดผิวแลว พึงบาดหนัง
บาดหนังแลว พึงบาดเนื้อ บาดเนื้อแลว พึงตัดเสนเอ็น ตัดเสนเอ็นแลว
พึงตัดกระดูก ตัดกระดูกแลว หยุดอยูจ ดเยื่อในกระดูก กับการยินดีการกราบ
ไหวแหงกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะดี
กวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การยินดีการกราบไหวแหงกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวาการที่บุรุษผูมีกําลัง เอาเชือก
หนังอันเหนียวแนนพันแขงทั้งสองขางแลวชักไปชักมา เชือกหนังพึงบาดผิว ฯลฯ
หยุดอยูจดเยื่อในกระดูก นี้เปนทุกข ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอทั้ง
หลาย การที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดีการกราบไหวแหง
กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การที่
บุรุษมีกําลัง เอาเชือกหนังอันเหนียวแนนพันแขงทั้งสองขาง แลวชักไปชักมา
เชือกหนังพึงบาดผิว ฯลฯ หยุดอยูจดเยือ่ ในกระดูก นั้นดีกวา ขอนั้นเพราะเหตุ
ไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ แตผูนั้นเมื่อ
ตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวน
การที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดีการกราบไหวแหงกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลนั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใช
ประโยชน เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน แกบุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น
เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การที่บุรุษมีกําลัง เอาหอกอันคมชะโลมน้ํามัน
พุงใสกลางอก กับการยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาลไหนจะดีกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริยม หาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา สวนการที่บุรุษมีกําลัง
เอาหอกอันคมชะโลมน้ํามัน พุงใสกลางอกนี้เปนทุกข ฯ

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอ
ทั้งหลาย การที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริย
มหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การที่บุรุษมี
กําลัง เอาหอกอันคมชะโลมน้ํามัน พุงใสกลางอก นั้นดีกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ แตผูนั้นเมื่อตายไป
ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการที่บุคคล
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริยมหาศาล พราหมณ
มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลนั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน
เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน แกบุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน การที่บุรุษมีกําลังเอาแผนเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจน
โชติชวงนาบกายตัว กับการบริโภคจีวรที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภคจีวรที่เขาถวายดวยศรัทธา ของ
กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา การที่บุรุษมี
กําลัง เอาแผนเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุง โรจนโชติชวงนาบกายตัว นี้เปนทุกข ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอ
ทั้งหลาย การที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคจีวรที่เขาถวายดวย
ศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดี
อยางไร การทีบ่ ุรุษมีกําลัง เอาแผนเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงนาบกาย
ตัว นี้ดีกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย
มีขอนั้นเปนเหตุ แตเขาเมื่อตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภค
จีวรที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดี
มหาศาล นั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน
แกบุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
การที่บุรุษมีกําลังเอาขอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเกี่ยวปากอาไว
แลวกรอกกอนเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเขาในปาก กอนเหล็กแดง
นั้นจะพึงไหมริมฝปาก ไหมปาก ไหมลิ้น ไหมคอ ไหมอก ไหมเรื่อยไปถึง
ไสใหญไสนอย แลวออกทางทวารเบื้องต่ํา กับการบริโภคบิณฑบาตที่เขาถวาย
ดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
ไหนจะดีกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภคบิณฑบาตที่เขาถวายดวยศรัทธา

ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา การที่
บุรุษมีกําลัง เอาขอเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง เกีย่ วปากอาไว แลว
กรอกกอนเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเขาในปาก กอนเหล็กแดงนั้นจะ
พึงไหมริมฝปาก ... แลวออกทางทวารเบื้องต่ํา นี้เปนทุกข ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอ
ทั้งหลาย การที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคบิณฑบาตที่เขาถวาย
ดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดี
อยางไร การทีบ่ ุรุษมีกําลัง เอาขอเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเกี่ยว
ปากอาไว แลวกรอกกอนเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเขาในปาก กอน*เหล็กแดงนั้นจะพึงไหมริมฝปาก ... แลวออกทางทวารเบื้องต่ํา นี้ดีกวา ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะผูนั้นพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ
แตผูนั้นเมื่อตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปน
ปจจัย สวนการที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคบิณฑบาตที่เขา
ถวายดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
นั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน แก
บุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
การที่บุรุษผูมีกําลัง จับที่ศีรษะหรือที่คอ แลวใหนั่งทับนอนทับบนเตียงเหล็กหรือ
ตั่งเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง กับการบริโภคเตียงตั่งที่เขาถวายดวย
ศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะ
ดีกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภคเตียงตัง่ ที่เขาถวายดวยศรัทธา
ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา สวนการ
ที่บุรุษผูมีกําลัง จับที่ศีรษะหรือที่คอแลว ใหนั่งทับหรือนอนทับเตียงหรือตั่งเหล็ก
แดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง นี้เปนทุกข ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอ
ทั้งหลาย การที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคเตียงตั่งที่เขาถวาย
ดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดี
อยางไร การทีบ่ ุรุษผูมีกําลัง จับที่ศีรษะหรือที่คอ แลวใหนั่งทับหรือนอนทับเตียง
หรือตั่งเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง นั้นดีกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะผูนั้นจะพึงเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ แตผูนั้นเมื่อ
ตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวน
การที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคเตียงตั่งที่เขาถวายดวยศรัทธา
ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นั้น ยอมเปนไป

เพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน แกบุคคลผูทุศีลนั้น และ
บุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การที่บุรุษมีกําลัง จับมัดเอา
เทาขึ้นเอาหัวลง โยนลงในหมอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง ผูนนั้ ถูก
ไฟเผาเดือดดุจฟองน้ําในหมอเหล็กแดงนั้น บางครั้งลอยขึ้นขางบน บางครั้งจมลง
ขางลาง บางครั้งลอยไปขวางๆ กับการบริโภควิหารที่เขาถวายดวยศรัทธา ของ
กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกวากัน ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภควิหารที่เขาถวายดวยศรัทธา ของ
กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา การที่บุรุษมี
กําลัง จับมัดเอาเทาขึ้นเอาหัวลง โยนลงในหมอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจน
โชติชวง ผูนั้นถูกไฟเผาเดือดดุจฟองน้ําในหมอเหล็กแดงนัน้ บางครั้งลอยขึ้นขางบน
บางครั้งจมลงขางลาง บางครั้งลอยไปขวางๆ นี้เปนทุกข ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอ
ทั้งหลาย การที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภควิหารที่เขาถวาย
ดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดี
อยางไร การทีบ่ ุรุษมีกําลัง จับเอาเทาขึ้น เอาหัวลง โยนลงในหมอเหล็กแดง
ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง ถูกไฟเผาเดือดดุจฟองน้ํา ในหมอเหล็กแดงนัน้
บางครั้งลอยขึ้นขางบน บางครั้งจมลงขางลาง บางครั้งลอยไปขวางๆ นี้ดีกวา
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูนั้นพึงเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปน
เหตุ แตผูนั้นเมื่อตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้น
เปนปจจัย สวนการที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภควิหารที่เขา
ถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
นั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนาน แก
บุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้วา เราทั้งหลายบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัช
บริขาร ของชนเหลาใด ปจจัยของชนเหลานัน้ จักมีผลมาก มีอานิสงสมาก
และการบรรพชาของเราทั้งหลายจักไมเปนหมัน มีผล มีกําไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล อนึ่ง เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เมื่อพิจารณา
เห็นประโยชนตน ควรแททีเดียวที่จะใหประโยชนนั้นสําเร็จดวยความไมประมาท
เมื่อพิจารณาเห็นประโยชนผูอนื่ ก็ควรแททีเดียวที่จะใหประโยชนนั้นสําเร็จดวย
ความไมประมาท หรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชนทั้งสอง ก็ควรแททีเดียวที่จะให
ประโยชนทั้งสองนั้นสําเร็จดวยความไมประมาท ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว และเมื่อกําลังตรัส

ไวยากรณภาษิตนี้อยู โลหิตรอนพุงออกจากปากของภิกษุ ๖๐ รูป (พวกตน)
ภิกษุ ๖๐ รูป (พวกกลาง) ลาสิกขา สึกมาเปนคฤหัสถ ดวยกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค ทําไดยาก ขาแตพระผูมีพระภาค ทําได
แสนยาก อีก ๖๐ รูป จิตหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ฯ
จบสูตรที่ ๘
สุเนตตอนุสาสนีสูตร
[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ศาสดาชื่อวาสุเนตตะ
เปนเจาลัทธิ ปราศจากความกําหนัดในกาม ก็สุเนตตศาสดานั้นมีสาวกอยูหลาย
รอยคน เธอแสดงธรรมใหสาวกฟง เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก
สาวกเหลาใด เมื่อสุเนตตศาสดากําลังแสดงธรรมเพื่อความเปนสหายแหงเทวดา
ชั้นพรหมโลก ไมยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้น เมื่อตายไปไดเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เมื่อสุเนตตศาสดากําลังแสดงธรรม
เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก ยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้น
เมื่อตายไป ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ศาสดาชื่อวามูคปกขะ ฯลฯ
ศาสดาชื่อวาอรเนมิ ฯลฯ ศาสดาชื่อวากุททาละ ฯลฯ ศาสดาชื่อวาหัตถิปาละ ฯลฯ
ศาสดาชื่อวาโชติปาละ ฯลฯ ศาสดาชื่อวาอรกะ เปนเจาลัทธิ ปราศจากความกําหนัด
ในกาม ก็อรกศาสดานั้น มีสาวกอยูหลายรอยคน เธอแสดงธรรมใหสาวกฟง เพื่อ
ความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก สาวกเหลาใด เมื่ออรกศาสดากําลังแสดง
ธรรมเพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก ไมยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลา
นั้น เมื่อตายไป ไดเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เมื่ออรก
ศาสดากําลังแสดงธรรมเพือ่ ความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก ยังจิตให
เลื่อมใส สาวกเหลานั้น เมื่อตายไป ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ผูใดมีจิต
ประทุษราย พึงดา พึงบริภาษศาสดาเจาลัทธิทั้ง ๗ นี้ ผูเปนเจาลัทธิ ปราศจาก
ความกําหนัดในกาม มีบริวารหลายรอยคน พรอมดวยหมูสาวก ผูนั้นจะพึง
ประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมากหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา อยางนั้น
พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดมีจิตประทุษราย พึงดา พึงบริภาษศาสดา
เจาลัทธิทั้ง ๗ นี้ ผูเปนเจาลัทธิ ปราศจากความกําหนัดในกาม มีบริวารหลาย
รอยคน พรอมดวยหมูสาวก ผูน ั้นพึงประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก แตผูใดมี
จิตประทุษรายดาบริภาษบุคคลผูสมบูรณดวยทิฐิคนเดียว ผูนี้ยอมประสบกรรม
มิใชบุญมากกวานั้นอีก ขอนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะเราไมกลาวความอดทนเห็น
ปานนี้ โดยเฉพาะในเพื่อนพรหมจรรยภายนอกจากธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย

เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักไมมีจิต
ประทุษรายในเพื่อนพรหมจรรยเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
อรกานุสาสนีสูตร
[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ศาสดาชื่ออรกะ เปน
เจาลัทธิ ปราศจากความกําหนัดในกาม ก็อรกศาสดานั้นมีสาวกหลายรอยคน
เธอแสดงธรรมแกสาวกอยางนี้วา ดูกรพราหมณ ชีวิตของมนุษยทั้งหลายนอย
นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา
ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวที่เกิดมาแลวจะไมตายไมมี
ดูกรพราหมณ หยาดน้ําคางบนยอดหญา เมื่ออาทิตยขึ้นมา ยอมแหงหายไปไดเร็ว
ไมตั้งอยูนาน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบเหมือนหยาดน้ําคาง
ฉันนั้นเหมือนกัน นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึง
ถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวที่เกิด
แลวจะไมตายไมมี ฯ
ดูกรพราหมณ เมื่อฝนตกหนัก หนาเม็ด ฟองน้ํายอมแตกเร็ว ตั้งอยู
ไมนาน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบเหมือนฟองน้ํา ฉันนั้น
เหมือนกัน นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตอง
ไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวที่เกิดมา
แลวจะไมตายไมมี ฯ
ดูกรพราหมณ รอยไมที่ขีดลงไปในน้ํา ยอมกลับเขาหากันเร็ว ไมตั้งอยู
นาน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบเหมือนรอยไมที่ขีดลงไปในน้ํา
ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ
ดูกรพราหมณ แมน้ําไหลลงจากภูเขา ไหลไปไกล กระแสเชี่ยว
พัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได ไมมีระยะเวลาหรือชั่วครูที่มันจะหยุด แตที่แท
แมน้ํานั้นมีแตไหลเรื่อยไปถายเดียว แมฉันใด ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนแมน้ําที่ไหลลงจากภูเขา ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ
ดูกรพราหมณ บุรุษมีกําลัง อมกอนเขฬะไวที่ปลายลิ้น แลวพึงถมไป
โดยงายดาย แมฉันใด ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบเหมือนกอนเขฬะ
ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ
ดูกรพราหมณ ชิ้นเนื้อที่ใสไวในกะทะเหล็ก ไฟเผาตลอดทั้งวัน ยอม
จะยอยยับไปรวดเร็ว ไมตั้งอยูน าน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนชิ้นเนื้อ ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ
ดูกรพราหมณ แมโคที่จะถูกเชือด ที่เขานําไปสูที่ฆา ยอมกาวเทาเดิน

ไปใกลที่ฆา ใกลความตาย แมฉันใด ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบเหมือน
แมโคที่จะถูกเชือด ฉันนั้นเหมือนกัน นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความ
คับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติ
พรหมจรรย เพราะสัตวที่เกิดมาแลวจะไมตายไมมี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โดยสมัยนั้น มนุษยทั้งหลายมีอายุประมาณ
๖๐,๐๐๐ ป เด็กหญิงมีอายุ ๕๐๐ ป จึงควรแกการมีสามี ก็โดยสมัยนั้น มนุษย
ทั้งหลายมีอาพาธ ๖ อยางเทานั้น คือ เย็น รอน หิว ระหาย ปวดอุจจาระ
ปวดปสสาวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อรกศาสดานั้น เมื่อมนุษยทั้งหลายมีอายุยนื
ตั้งอยูนาน มีอาพาธนอยอยางนี้ จักแสดงธรรมใหสาวกฟงอยางนี้วา ดูกรพราหมณ
ชีวิตของมนุษยทั้งหลายนอย นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคน
มาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย
เพราะสัตวที่เกิดมาแลวจะไมตายไมมี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในปจจุบันนี้ เมื่อจะกลาวโดยชอบ ก็พงึ กลาววา
ชีวิตของมนุษยทั้งหลายนอย นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคน
มาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย
เพราะสัตวที่เกิดมาแลวจะไมตายไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในปจจุบันนี้ คนที่มี
อายุอยูไดนาน ก็เพียงรอยปหรือนอยกวานั้นบาง เกินกวาบาง ก็คนที่มีอายุอยูถึง
รอยป ยอมอยูค รบ ๓๐๐ ฤดู คือ ฤดูหนาว ๑๐๐ ฤดูรอ น ๑๐๐ ฤดูฝน ๑๐๐
คนที่มีอายุอยูถึง ๓๐๐ ฤดู ยอมอยูครบ ๑,๒๐๐ เดือน คือ ฤดูหนาว ๔๐๐ เดือน
ฤดูรอน ๔๐๐ เดือน ฤดูฝน ๔๐๐ เดือน คนที่มีอายุอยูถ ึง ๑,๒๐๐ เดือน ยอม
อยูครบ ๒,๔๐๐ กึ่งเดือน คือ ฤดูหนาว ๘๐๐ กึ่งเดือน ฤดูรอ น ๘๐๐ กึ่งเดือน
ฤดูฝน ๘๐๐ กึ่งเดือน คนที่มีอายุอยูครบ ๒,๔๐๐ กึ่งเดือน ยอมอยูครบ ๓๖,๐๐๐
ราตรี คือ ฤดูหนาว ๑,๒๐๐ ราตรี ฤดูรอน ๑,๒๐๐ ราตรี ฤดูฝน ๑,๒๐๐ ราตรี
คนที่มีอายุอยูถึง ๓๖,๐๐๐ ราตรี ยอมบริโภคอาหาร ๗๒,๐๐๐ เวลา คือ ฤดูหนาว
๒๔,๐๐๐ เวลา ฤดูรอน ๒๔,๐๐๐ เวลา ฤดูฝน ๒๔,๐๐๐ เวลา พรอมๆ กับดื่ม
นมมารดาและอันตรายแหงการบริโภคอาหาร ใน ๒ ประการนั้น อันตรายแหงการ
บริโภคอาหาร มีดังนี้ คือ คนโกรธยอมไมบริโภคอาหาร คนมีทุกขก็ไมบริโภค
อาหาร คนปวยไขก็ไมบริโภคอาหาร คนรักษาอุโบสถก็ไมบริโภคอาหาร เพราะ
ไมไดอาหารจึงไมบริโภคอาหาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดกําหนดอายุ ประมาณแหง
อายุ ฤดู ป เดือน กึ่งเดือน ราตรี วัน การบริโภคอาหาร และอันตรายแหงการ
บริโภคอาหาร ของมนุษยผูมีอายุรอยป ดวยประการดังนี้แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กิจใดที่ศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ผูอ นุเคราะหเอื้อเอ็นดู พึงกระทําแก
สาวก กิจนั้นเรากระทําแลวแกเธอทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม นั่น
เรือนวาง ขอเธอทั้งหลายจงเพงพินิจ อยาประมาท อยาตองเปนผูเดือดรอนใจใน

ภายหลังเลย นี้คืออนุศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๒
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. หิริสูตร ๒. สุริยสูตร ๓. นครสูตร ๔. ธัมมัญูสูตร ๕. ปาริ*ฉัตตกสูตร ๖. สักกัจจสูตร ๗. ภาวนาสูตร ๘. อัคคิขันธูปมสูตร ๙. สุเนตต*อนุสาสนีสูตร ๑๐. อรกานุสาสนีสูตร
-------------วินัยวรรคที่ ๓
[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน
วินัยธรได ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจัก
อาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ เปนผูมีศีลสํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึง
พรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษา
อยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม
ลําบาก ซึ่งฌาณ ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปนวินัยธรได ฯ
[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน
วินัยธรได ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจัก
อาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ จําปาติโมกขทั้งสองไดแมนยําโดยพิสดาร
จําแนกดีแลว ขยายดีแลว วินจิ ฉัยดีแลว ทั้งโดยสูตรและโดยอนุพยัญชนะ ๑
มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ
เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปน
วินัยธรได ฯ
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน
วินัยธรได ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจัก
อาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ หนักอยูในพระวินัยไมงอ นแงน ๑ มีปรกติได
ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปน
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึง
อยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปน
วินัยธรได ฯ

[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน
วินัยธรได ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจัก
อาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ ยอมระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ ๑
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปนวินัยธรได ฯ
[๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน
พระวินัยธรงาม ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑
รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ๑ มีปรกติไดตามความปรารถนา ฯลฯ เปนเครื่องอยูเปนสุขใน
ปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปนวินัยธรงาม ฯ
[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน
วินัยธรงาม ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจัก
อาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ จําปาติโมกขทั้งสองไดแมนยําโดยพิสดาร
จําแนกดีแลว ขยายดีแลว วินจิ ฉัยดีแลว ทั้งโดยสูตรและโดยอนุพยัญชนะ ๑
มีปรกติไดตามความปรารถนา ฯลฯ เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปนพระวินัยธรงาม ฯ
[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน
พระวินัยธรงาม ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑
รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ หนักอยูในพระวินัย ไมงอ นแงน ๑ มีปรกติ
ไดตามความปรารถนา ฯลฯ เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโต*วิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผปู ระกอบดวย
ธรรม ๗ ประการนี้แล เปนพระวินัยธรงาม ฯ
[๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน
พระวินัยธรงาม ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑
รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ ยอมระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ
ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ
กําลังอุปบัติ ฯลฯ ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต

มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยประการฉะนี้ ๑ ทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปนพระวินัยธรงาม ฯ
[๘๐] ครั้งนั้นแล ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแต*พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรม
โดยยอแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว จะพึงเปนผูหลีกออกจากหมู
อยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเ ถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี เธอพึงรูธรรมเหลาใดแลวา ธรรม
เหลานี้ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความ
สงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว เธอพึงทรงธรรม
เหลานั้นไวโดยสวนหนึ่งวา นี้ไมใชธรรม นี้ไมใชวินัย นี้ไมเปนคําสั่งสอนของ
ศาสดา อนึ่ง เธอพึงรูธรรมเหลาใดแลวา ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความเบื่อหนาย
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพือ่
นิพพาน โดยสวนเดียว เธอพึงทรงจําธรรมเหลานี้ไวโดยสวนหนึ่งวา นี้เปนธรรม
นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอนของศาสดา ฯ
[๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสําหรับระงับอธิกรณ ๗ ประการนี้ เพื่อ
สงบระงับอธิกรณที่เกิดแลวๆ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ สงฆพึงให
สัมมุขาวินัย (สําหรับระงับตอหนา) ๑ พึงใหสติวินัย (สําหรับพระอรหันตผูมี
สติไพบูลย) ๑ พึงใหอมูฬหวินัย (สําหรับภิกษุบา) ๑ ปฏิญญาตกรณะ (ให
ทําการปรับโทษตามคําปฏิญาณ) ๑ เยภุยยสิกา (ปรับโทษถือขางมากเปน
ประมาณ) ๑ ตัสสปาปยสิกา (ปรับโทษสมกับความผิดแกภิกษุจําเลยนั้น) ๑
ติณวัตถารกะ (ตัดสินทํานองกลบหญา คือ ทําการประนีประนอม) ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมสําหรับระงับอธิกรณ ๗ ประการนี้แล เพื่อสงบระงับอธิกรณ
ที่เกิดแลวๆ ฯ
จบวินัยวรรคที่ ๓
พระสูตรที่ไมสงเคราะหเขาในวรรค
[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาเปนภิกษุ เพราะทําลายธรรม ๗ ประการ
ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลพั พตปรามาส ๑
ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาเปนภิกษุ
เพราะทําลายธรรม ๗ ประการนี้แล
[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาเปนสมณะ เพราะสงบธรรม ๗ ประการ
ชื่อวาเปนพราหมณ เพราะลอยธรรม ๗ ประการ ชื่อวาเปนโสตถิกะ (สวัสดี)
เพราะเปนผูไมรอยรัดธรรม ๗ ประการ ชื่อวาเปนนหาตกะ เพราะอาบธรรม ๗

ประการ ชื่อวาเปนเวทคู เพราะรูชัดธรรม ๗ ประการ ชื่อวาเปนอรหันต เพราะ
เปนผูไกลธรรม ๗ ประการ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑
วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาเปนอรหันต เพราะเปนผูไกลธรรม ๗ ประการนี้แล ฯ
[๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสัทธรรม ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน
คือ อสัตบุรุษเปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีสุตะนอย ๑
เปนผูเกียจคราน ๑ มีสติหลงลืม ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อสัทธรรม ๗ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธรรม ๗ ประการนี้ ๗ ประการ
เปนไฉน คือ สัตบุรุษเปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑
ปรารภความเพียร ๑ มีสติ ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธรรม ๗ ประการ
นี้แล ฯ
[๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญ
ของโลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง มีความสําคัญวาไมเที่ยง ตระหนักชัดวา
ไมเที่ยงในจักษุ นอมไปดวยใจ หยั่งลงดวยปญญา ติดตอสม่ําเสมอไมขาดสาย
เธอกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู นี้บุคคลที่ ๑ เปน
ผูควรของคํานับ ... เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง มีความ
สําคัญวาไมเที่ยง ตระหนักชัดวาไมเที่ยงในจักษุ นอมไปดวยใจ หยั่งลงดวย
ปญญา ติดตอสม่ําเสมอไมขาดสาย บุคคลนั้นมีการสิ้นอาสวะและการสิ้นชีวิต
ไมกอนไมหลังกัน นี้เปนบุคคลที่ ๒ เปนผูควรของคํานับ ...
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง ...
ติดตอสม่ําเสมอไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนอันตราปรินิพพายี เพราะสิ้นโอรัมภาคิย*สังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลที่ ๓ เปนผูควรของคํานับ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง ...
ติดตอสม่ําเสมอไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนอุปหัจจปรินิพพายี เพราะสิ้นโอรัมภาคิย*สังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลที่ ๔ เปนผูควรของคํานับ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง ...
ติดตอสม่ําเสมอไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนอสังขารปรินิพพายี เพราะสิ้น
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลที่ ๕ เปนผูควรของคํานับ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง ...
ติดตอสม่ําเสมอไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนสสังขารปรินิพพายี เพราะสิ้น

โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลที่ ๖ เปนผูควรของคํานับ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง ...
ติดตอสม่ําเสมอไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะสิ้น
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลที่ ๗ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้แล เปน
ผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
[๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ ...
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนใน
โลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนทุกขในจักษุ ... พิจารณาเห็นวาเปนอนัตตาในจักษุ ...
พิจารณาเห็นความสิ้นไปในจักษุ ... พิจารณาเห็นความเสื่อมไปในจักษุ ... พิจารณา
เห็นความคลายไปในจักษุ ... พิจารณาเห็นความดับในจักษุ ... พิจารณาเห็นความ
สละคืนในจักษุ ... พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง พิจารณาเห็นวาเปนทุกข พิจารณา
เห็นวาเปนอนัตตา ... พิจารณาเห็นความสิ้นไป ... พิจารณาเห็นความเสื่อมไป ...
พิจารณาเห็นความคลายไป พิจารณาเห็นความดับ ... พิจารณาเห็นความสละคืน
ในหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ
ในจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ ในจักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส
มโนสัมผัส ในจักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสส*ชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา
ในรูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา
ในรูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพ*สัญเจตนา ธรรมสัญเจตนา ในรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา
โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา ในรูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก
โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก ในรูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพ*วิจาร ธรรมวิจาร ในรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ ฯ
[๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการ อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ
๗ ประการเปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ
[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการ ภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ
๗ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑
อาทีนวสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ

[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการ ภิกษุพึงเจริญเพือ่ รูยงิ่ ราคะ
๗ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตต*สัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ภิกษุพึงเจริญเพื่อกําหนด
รูราคะ ฯลฯ เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป
เพื่อความคลายไป เพื่อความดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืนราคะ ธรรม ๗ ประการ
อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อ
ความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป เพื่อความดับ เพื่อสละ
เพื่อสละคืนโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ
มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง ... เพื่อสละคืน
โทสะ ... ฯ
จบสัตตกนิบาต
----------------อัฏฐกนิบาต ปณณาสก
เมตตาวรรคที่ ๑
เมตตสูตร
[๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาค
แลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคล
เสพแลวโดยเอือ้ เฟอ เจริญแลว ทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทํา
ใหเปนที่ตั้ง หมั่นเจริญเนืองๆ สั่งสมไวโดยรอบ ปรารภดวยดี พึงหวังได
อานิสงส ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน คือหลับก็เปนสุข ๑ ตื่นก็เปนสุข ๑
ไมฝนเห็นสิ่งลามก ๑ เปนที่รักของมนุษย ๑ เปนที่รักของอมนุษย ๑ เทวดายอม
รักษา ๑ ไฟ ยาพิษ หรือศาตราไมกล้ํากลายผูน ั้น ๑ เมื่อแทงตลอดคุณธรรม
ที่สูงขึ้นไปยังไมได ยอมไปบังเกิดในพรหมโลก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตา
เจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแลวโดยเอื้อเฟอ เจริญแลว ทําใหมากแลว กระทํา
ใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนที่ตั้ง หมั่นเจริญเนืองๆ สั่งสมไวโดยรอบ ปรารภ
ดวยดี พึงหวังไดอานิสงส ๘ ประการนี้ ฯ
ก็ผูใดมีสติมั่นคง เจริญเมตตาอันหาประมาณมิได สังโยชน
ของผูนั้น ผูเห็นธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลส ยอมเบาบาง

หากวาเขาไมมีจิตคิดประทุษรายสัตวแมสักตัวเดียว เจริญ
เมตตาจิตอยู เพราะเจริญเมตตาจิตนั้น ยอมเปนกุศล เขา
มีใจอนุเคราะหหมูสัตวทั้งปวงเปนผูประเสริฐ กระทําบุญมาก
พระราชาผูประกอบดวยธรรมเชนกับฤาษี ชํานะแผนดิน
อันประกอบดวยหมูสัตว เจริญรอยตามกัน บูชายัญเหลาใด
คือ สัสสเมธ ความทรงพระปรีชาในการบํารุงพืชพันธ
ธัญญาหาร ปุริสเมธ ทรงพระปรีชาในการเกลี้ยกลอม
ประชาชน สัมมาปาสะ มีพระอัธยาศัยดุจบวงคลองน้าํ ใจ
ประชาชน วาชเปยยะ มีพระวาจาเปนที่ดูดดื่มน้ําใจคน
ซึ่งมีผลคือทําใหนครไมตองมีลิ่มกลอน มหายัญเหลานั้น
ทั้งหมด ยังไมเทียบเทาสวนที่ ๑๖ แหงเมตตาจิตที่บุคคล
เจริญดีแลว ดุจกลุมดวงดาวทั้งหมด ไมเทียบเทาแสงจันทร
ฉะนั้น ผูใดมีเมตตาจิตในสรรพสัตว ไมฆา (สัตว) เอง
ไมใชใหผูอื่นฆา ไมชนะเอง ไมใชใหผูอื่นชนะ ผูนั้น
ยอมไมมีเวรกับใครๆ ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปญญาสูตร
[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๘ ประการ ปจจัย ๘ ประการนี้ ยอม
เปนไปเพื่อไดปญญาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความงอกงาม
ไพบูลย เจริญ บริบูรณ แหงปญญาที่ไดแลว ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยพระศาสดา หรือเพื่อนพรหมจรรยรูปใด
รูปหนึ่งผูตั้งอยูใ นฐานะครู ซึ่งเปนที่เขาไปตั้งความละอาย ความเกรงกลัว ความรัก
และความเคารพไวอยางแรงกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่ ๑
ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว
เธออาศัยพระศาสดา หรือเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่ง ผูตั้งอยูใน
ฐานะครู ซึ่งเปนที่เขาไปตั้งความละอาย ความเกรงกลัว ความรัก และความ
เคารพไวอยางแรงกลานั้นแลว เธอเขาไปหาแลวไตถาม สอบถามเปนครั้งคราววา
ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตนี้เปนอยางไร เนือ้ ความแหงภาษิตนี้เปนอยางไร ทาน
เหลานั้นยอมเปดเผยขอที่ยังไมไดเปดเผย ทําใหแจงขอที่ยังไมไดทําใหแจง และ
บรรเทาความสงสัยในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยหลายประการแกเธอ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อ
ความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
เธอฟงธรรมนั้นแลว ยอมยังความสงบ ๒ อยาง คือ ความสงบกายและ
ความสงบจิต ใหถึงพรอม ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่ ๓ ยอม

เปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
เธอเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร
มีปรกติเห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่ ๔ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ
เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
เธอเปนพหูสูต ทรงจําสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดยินไดฟงมาก
ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงาม
ในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัย
ขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
เธอยอมปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความพรอมมูลแหง
กุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่ ๖ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อ
ความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
อนึ่ง เธอเขาประชุมสงฆ ไมพูดเรื่องตางๆ ไมพูดเรื่องไมเปนประโยชน
ยอมแสดงธรรมเองบาง ยอมเชื้อเชิญผูอื่นใหแสดงบาง ยอมไมดูหมิ่นการนิง่
อยางพระอริยเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่ ๗ ยอมเปนไป
เพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
อนึ่ง เธอพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมในอุปาทานขันธ ๕ วา
รูปเปนดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงรูปเปนดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปน
ดังนี้ ... สัญญาเปนดังนี้ ... สังขารทั้งหลายเปนดังนี้ ... วิญญาณเปนดังนี้ ความ
เกิดขึ้นแหงวิญญาณเปนดังนี้ ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่ ๘ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญาอันเปนเบื้องตนแหงพรหม
จรรยที่ยังไมได เพื่อความงอกงาม ไพบูลย เจริญ บริบูรณแหงปญญาที่ไดแลว ฯ
เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุนี้
อาศัยพระศาสดาหรือเพือ่ นพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่ง ผูตั้งอยูในฐานะครู ซึ่งเปนที่
เขาไปตั้งความละอาย ความเกรงกลัว ความรัก และความเคารพไวอยางแรงกลา
ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูสิ่งที่ควรรู ยอมเห็นสิง่ ที่ควรเห็น เปนแนแท แมธรรม
ขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ความเคารพ ความสรรเสริญ เพื่อการบําเพ็ญสมณธรรม
เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอ มสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้ า ทานผูมีอายุนี้
อาศัยพระศาสดาหรือเพือ่ นพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่ง ผูตั้งอยูในฐานะครู ซึ่งเปน
ที่เขาไปตั้งความละอาย ความเกรงกลัว ความรัก และความเคารพไวอยางแรงกลา
ทานไดเขาไปหาแลวไตถาม สอบถามเปนครั้งคราววา ทานผูเจริญ ภาษิตนี้เปน

อยางไร เนื้อความแหงภาษิตนี้เปนอยางไร ทานเหลานั้นยอมเปดเผยขอที่ยังไม
เปดเผย ยอมทําใหแจงขอที่ยังไมทําใหแจง และยอมบรรเทาความสงสัยในธรรม
อันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยหลายประการ แกภิกษุนั้น ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูสิ่ง
ที่ควรรู ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ...
เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอ มสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้ า ทานผูมีอายุ
ผูนี้ ไดฟงธรรมแลว ยอมยังความสงบ ๒ อยาง คือ ความสงบกายและความ
สงบจิตใหถึงพรอม ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูส ิ่งที่ควรรู ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็น
เปนแนแท แมธรรมขอนี้ ก็เปนไปเพื่อความรัก ... เพื่อความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอ มสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้ า ทานผูมีอายุ
ผูนี้ เปนผูมีศีล ... สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ทานผูมีอายุผูนี้ ยอม
รูสิ่งที่ควรรู ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้กเ็ ปนไปเพื่อ
ความรัก ... เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอ มสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้ า ทานผูมีอายุ
ผูนี้ เปนพหูสูต ... แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ทานผูมีอายุนี้ ยอมรูสิ่งที่ควรรู
ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ... เพื่อ
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอ มสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้ า ทานผูมีอายุ
ผูนี้ ปรารภความเพียร ... ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ทานผูมีอายุผูนี้
ยอมรูสิ่งที่ควรรู ยอมเห็นสิง่ ที่ควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อ
ความรัก ... เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอ มสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้ า ทานผูมีอายุผูนี้
เขาประชุมสงฆ ... ไมดูหมิ่นความนิ่งอยางพระอริยเจา ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูสิ่ง
ที่ควรรู ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ...
เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ
อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอ มสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้ า ทานผูมีอายุผูนี้
ยอมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ ... ความดับ
แหงวิญญาณเปนดังนี้ ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูส ิ่งที่ควรรู ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็น
เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็ยอ มเปนไปเพื่อความรัก ความเคารพ ความสรรเสริญ
เพื่อการบําเพ็ญสมณธรรม เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เหตุ ๘ ประการ ปจจัย ๘ ประการนี้แล ยอมเปนไป เพื่อไดปญญาอันเปน
เบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได เพื่อความงอกงาม ไพบูลย เจริญ บริบูรณ
แหงปญญาที่ไดแลว ฯ

จบสูตรที่ ๒
อัปปยสูตรที่ ๑
[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมไม
เปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่สรรเสริญของเพื่อน
พรหมจรรย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เปนผูสรรเสริญผูไมเปนที่รัก ๑ ติเตียนผูเปนที่รัก ๑ มุงลาภ ๑ มุงสักการะ ๑
ไมมีความละอาย ๑ ไมมีความเกรงกลัว ๑ มีความปรารถนาลามก ๑ มีความ
เห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ยอม
ไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่สรรเสริญของเพื่อน
พรหมจรรย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมเปน
ที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรย
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไม
สรรเสริญผูที่ไมเปนที่รัก ๑ ไมติเตียนผูไมเปนที่รัก ๑ ไมมุงลาภ ๑ ไมมุง
สักการะ ๑ มีความละอาย ๑ มีความเกรงกลัว ๑ มักนอย ๑ มีความเห็นชอบ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปน
ที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๓
อัปปยสูตรที่ ๒
[๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมไม
เปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่สรรเสริญของเพื่อน
พรหมจรรย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เปนผูมุงลาภ ๑ มุงสักการะ ๑ มุงความมีชื่อเสียง ๑ ไมรูจักกาล ๑ ไมรูจัก
ประมาณ ๑ ไมสะอาด ๑ ชอบพูดมาก ๑ มักดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก
ฯลฯ และไมเปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และ
เปนที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมุงลาภ ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ ๑ ไมเปนผูมุงความ
มีชื่อเสียง ๑ เปนผูรูจักกาล ๑ เปนผูรูจักประมาณ ๑ เปนคนสะอาด ๑ ไม
ชอบพูดมาก ๑ ไมดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก ฯลฯ และเปนที่สรรเสริญของ
เพื่อนพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๔
โลกธรรมสูตร

[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกธรรม ๘ ประการนี้ ยอมหมุนไปตามโลก
และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน คือ ลาภ ๑
ความเสื่อมลาภ ๑ ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑
ทุกข ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมหมุนไปตามโลก
และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการนี้ ฯ
ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑
ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑
ทุกข ๑ เปนสภาพไมเที่ยง ไมแนนอน มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา แตทานผูเปนนักปราชญ มีสติ ทราบธรรม
เหลานั้นแลว พิจารณาเห็นวามีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ธรรมอันนาปรารถนา ยอมย่ํายีจิตของทานไมได ทานยอม
ไมยินรายตออนิฏฐารมณ ทานขจัดความยินดีและความยินราย
เสียไดจนไมเหลืออยู อนึ่ง ทานทราบทางนิพพานอัน
ปราศจากธุลี ไมมีความเศราโศก เปนผูถึงฝงแหงภพ
ยอมทราบไดอยางถูกตอง ฯ
จบสูตรที่ ๕
โลกวิปตติสูตร
[๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมหมุนไป
ตามโลก และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน
คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑ ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑
สุข ๑ ทุกข ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมหมุนไป
ตามโลก และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ลาภก็ดี ความเสื่อมลาภก็ดี ยศก็ดี ความเสื่อมยศก็ดี นินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี
สุขก็ดี ทุกขก็ดี ยอมเกิดขึ้นแกปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมเกิดขึ้นแมแกอริยสาวก
ผูไดสดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนี้จะมีอะไรแปลกกัน มีอะไรผิดกัน มีอะไร
เปนขอแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค
ทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาค
เปนที่พึ่งอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหง
ภาษิตนี้แจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาค
แลว จักทรงจําไว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น เธอทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภยอมเกิดขึ้นแกปุถุชนผูไมไดสดับ

เขาไมตระหนักชัด ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา ลาภนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา
ก็แตวาลาภนั้นเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ความ
เสื่อมลาภ ... ยศ ... ความเสื่อมยศ ... นินทา ... สรรเสริญ ... สุข ... ทุกข
ยอมเกิดขึ้นแกปุถุชนผูไมไดสดับ เขาไมตระหนักชัด ไมทราบชัดตามความเปน
จริงวา ทุกขนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แตวา ทุกขนั้นไมเที่ยง เปนทุกข มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา แมลาภยอมครอบงําจิตของเขาได แมความเสื่อมลาภ ...
แมยศ ... แมความเสื่อมยศ ... แมนินทา ... แมสรรเสริญ ... แมสุข ... แมทุกข
ยอมครอบงําจิตของเขาได เขายอมยินดีลาภที่เกิดขึ้นแลว ยอมยินรายในความ
เสื่อมลาภ ยอมยินดียศที่เกิดขึ้น ยอมยินรายในความเสื่อมยศ ยอมยินดีสรรเสริญ
ที่เกิดขึ้นแลว ยอมยินรายในนินทา ยอมยินดีสุขที่เกิดขึ้นแลว ยอมยินรายในทุกข
เขาประกอบดวยความยินดียนิ รายอยางนี้ ยอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ไมพนไปจากทุกข ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภยอมเกิดแกอริยสาวกผูไดสดับ อริยสาวกนั้น
ยอมตระหนักชัด ทราบชัดตามความเปนจริงวา ลาภเกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แตวา
ลาภนั้นไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ความเสื่อมลาภ ... ยศ ...
ความเสื่อมยศ ... นินทา ... สรรเสริญ ... สุข ... ทุกขยอมเกิดขึ้นแกอริยสาวก
ผูไดสดับ อริยสาวกนั้นยอมตระหนักชัด ทราบชัดตามความจริงวา ทุกขนี้เกิดขึ้น
แลวแกเรา ก็แตวา ทุกขนั้นไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
แมลาภยอมครอบงําจิตของทานไมได แมความเสื่อมลาภ ... แมยศ ... แมความ
เสื่อมยศ ... แมนินทา ... แมสรรเสริญ ... แมสุข ... แมทุกขยอมครอบงําจิต
ของทานไมได ทานยอมไมยินดีลาภที่เกิดขึ้นแลว ไมยินรายในความเสื่อมลาภ
ไมยินดียศที่เกิดขึ้นแลว ไมยินรายในความเสื่อมยศ ไมยินดีความสรรเสริญ
ที่เกิดขึ้นแลว ไมยินรายในนินทา ไมยินดีสุขที่เกิดขึ้นแลว ไมยินรายในทุกข
ทานละความยินดียินรายไดแลวเด็ดขาดอยางนี้ ยอมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เรากลาววา ยอมพนไปจากทุกข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความแปลกกัน ผิดกัน แตกตางกัน ระหวางอริยสาวก
ผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ ฯ
ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑
ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑
เปนสภาพไมเที่ยง ไมแนนอน มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
แตทานผูเปนนักปราชญ มีสติ ทราบธรรมเหลานั้นแลว
พิจารณาเห็นวา มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ธรรมอันนา
ปรารถนา ยอมย่ํายีจิตของทานไมได ทานยอมไมยินรายตอ
อนิฏฐารมณ ทานขจัดความยินดีและยินรายเสียไดจนไมเหลือ

อยู อนึ่ง ทานทราบทางนิพพานอันปราศจากธุลี ไมมีความ
เศราโศกเปนผูถึงฝงแหงภพ ยอมทราบไดอยางถูกตอง ฯ
จบสูตรที่ ๖
เทวทัตตสูตร
[๙๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกล
พระนครราชคฤห เมื่อพระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนานนัก ณ ที่นั้นแล พระผูมี*พระภาคทรงปรารภถึงพระเทวทัตต ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปนความดีแลว ที่ภิกษุพิจารณาความวิบัติของตนโดยกาลอันควร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปนความดีแลว ที่ภิกษุพิจารณาความวิบัติของผูอื่นโดยกาลอันควร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เปนความดีแลว ที่ภิกษุพิจารณาถึงสมบัติของตนโดยกาลอันควร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนความดีแลว ที่ภิกษุพิจารณาถึงสมบัติของผูอื่นโดยกาลอัน
ควร ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงําย่ํายี
แลว ตองไปบังเกิดในอบาย ในนรกอยูชวั่ กัลป แกไขไมได อสัทธรรม ๘
ประการเปนไฉน คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑ ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑
สักการะ ๑ ความเสื่อมสักการะ ๑ ความปรารถนาลามก ๑ ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการนี้แลครอบงําย่ํายีแลว
ตองไปบังเกิดในอบาย ในนรกอยูชั่วกัลป แกไขไมได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนความดีแลวที่ภิกษุควรครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้น
แลว เปนความดีแลวที่ภิกษุควรครอบงําย่ํายีความเสื่อมลาภ ... ยศ ... ความเสื่อม
ยศ ... สักการะ ... ความเสื่อมสักการะ ... ความเปนผูปรารถนาลามก ... ความ
เปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร
จึงควรครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึง
ควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว เพราะวาเมื่อภิกษุไมครอบงําย่ํายี
ลาภที่เกิดขึ้นแลว อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน พึงเกิดขึ้น เมื่อ
ภิกษุครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน
เหลานั้นยอมไมเกิด ... เพราะวาเมื่อภิกษุไมครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิด
ขึ้นแลว อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนพึงเกิดขึน้ เมื่อภิกษุครอบงํา
ย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน
เหลานั้น ยอมไมเกิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล จึงควร
ครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว ... จึงควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้น
แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เรา
ทั้งหลายจักครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว ... จักครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่
เกิดขึ้นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗

อุตตรสูตร
[๙๘] สมัยหนึ่ง ทานพระอุตตระอยูที่วิหารชื่อวา วัฏฏชาลิกา ใกล
ภูเขาสังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท ณ ที่นั้นแล ทานพระอุตตระกลาวกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปนความดีแลว ที่ภิกษุพิจารณาเห็นความ
วิบัติของตนโดยกาลอันควร ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปนความดีแลว ที่ภิกษุ
พิจารณาเห็นความวิบัติของคนอื่นโดยกาลอันควร ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เปน
ความดีแลว ที่ภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของตนโดยกาลอันควร ดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย เปนความดีแลวที่ภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของผูอื่นโดยกาลอันควร ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทาวเวสสวัณมหาราชออกจากทิศเหนือผานไปทางทิศใต
ดวยกรณียกิจบางอยาง ไดสดับคําที่ทานพระอุตตระแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย
ในวัฏฏชาลิกาวิหาร ใกลภูเขาสังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท อยางนี้ ... ไดหาย
จากวัฏฏชาลิกาวิหาร ใกลภูเขาสังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท ไปปรากฏใน
เทวดาชั้นดาวดึงส เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนที่คู หรือคูแขน
ที่เหยียด ฉะนั้น แลวเขาไปเฝาทาวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงกราบ
ทูลวา ขอเดชะ พระองคโปรดทรงทราบวา ทานพระอุตตระนี้ไดแสดงธรรมแก
ภิกษุในวัฏฏชาลิกาวิหารอยางนี้ ... ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงหายจาก
เทวดาชั้นดาวดึงส ไปปรากฏตอหนาทานพระอุตตระ ในวัฏฏชาลิกาวิหาร ใกล
ภูเขาสังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท เปรียบเหมือนบุรุษผูมกี ําลังเหยียดแขนที่คู
หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น แลวเสด็จเขาไปหาทานพระอุตตระถึงที่อยู อภิวาท
แลว ประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระอุตตระวา
ขาแตทานผูเจริญ ไดยินวา ทานพระอุตตระแสดงธรรมแกภกิ ษุทั้งหลายอยางนี้ ...
จริงหรือ ทานพระอุตตระถวายพระพรวา จริงอยางนั้น มหาบพิตร ฯ
ส. ขาแตทานผูเจริญ คํานี้เปนปฏิภาณของพระคุณเจาเอง หรือวาเปน
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ
อ. ดูกรมหาบพิตร ถาอยางนั้น อาตมภาพจะทําขออุปมาใหมหาบพิตร
ทรงสดับ ซึ่งวิญูชนบางพวกจะรูเนื้อความแหงภาษิตไดดวยขออุปมา ดูกรมหา*บพิตร เปรียบเหมือนขาวเปลือกกองใหญซึ่งมีอยูไมไกลบานหรือนิคมนัก ชนหมู
มากขนขาวเปลือกออกจากกองนั้นดวยกระเชาบาง ดวยตระกราบาง ดวยหอพก
บาง ดวยกอบมือบาง ดูกรมหาบพิตร บุคคลผูหนึ่งเขาไปถามชนหมูใหญนั้น
อยางนี้วา ทานทั้งหลายขนขาวเปลือกนี้มาจากไหน ดูกรมหาบพิตร มหาชนนั้น
จะตอบอยางไร จึงจะตอบไดอยางถูกตอง ฯ
ส. ขาแตทานผูเจริญ มหาชนนั้นพึงตอบใหถูกตองไดอยางนี้วา พวก
เราขนมาจากกองขาวเปลือกกองใหญโนน ฯ
อุ. ดูกรมหาบพิตร ฉันนั้นเหมือนกันแล คําอันเปนสุภาษิตทั้งหมด

ลวนเปนพระดํารัสของพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังนั้น
อาตมภาพจึงชักเอาขาวเปลือกมาถวายพระพร โดยเทียบเคียงสุภาษิตอันเปนพระ
ดํารัสของพระผูมีพระภาคนั้น ขอถวายพระพร ฯ
ส. ขาแตทานผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว
ที่ทานพระอุตตระไดกลาวไวเปนอยางดีดังนีว้ า คําอันเปนสุภาษิตทั้งหมดลวนเปน
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังนั้น อาตม*ภาพจึงชักเอาขาวเปลือกมาถวายพระพร โดยเทียบเคียงสุภาษิตอันเปนพระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคนั้น ทานอุตตระผูเจริญ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ
อยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลเมืองราชคฤห เมื่อพระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนาน
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตต ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนความดีแลว ที่ภิกษุพิจารณาเห็นความวิบัติของตนโดยกาล
อันควร ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงํา
ย่ํายีแลว ตองไปเกิดในอบาย ในนรกอยูชั่วกัลป แกไขไมได อสัทธรรม ๘
ประการเปนไฉน คือลาภ ... ความเปนผูมีมิตรชั่ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตต
มีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการนี้แลครอบงําย่ํายีแลว ตองไปเกิดในอบาย ใน
นรกอยูชั่วกัลป แกไขไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนความดีแลว ที่ภิกษุครอบงํา
ย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว เปนความดีแลวที่ภิกษุจะพึงครอบงําย่ํายีความเสื่อมลาภ ...
ยศ ... ความเสื่อมยศ ... สักการะ ... ความเสื่อมสักการะ ... ความเปนผู
ปรารถนาลามก ... ความเปนผูมีมิตรชั่ว ที่เกิดขึ้นแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงําย่ํายีลาภ
ที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงําย่ํายีความเปนผูมี
มิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว เพราะวาเมื่อภิกษุไมครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว อาสวะที่
ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน พึงเกิดขึ้น เมื่อภิกษุครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้น
แลว อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนเหลานั้นยอมไมเกิด ... เพราะวา
เมื่อภิกษุไมครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว อาสวะที่ทําใหเกิดความ
คับแคนเดือดรอน พึงเกิดขึ้น เมื่อภิกษุครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้น
แลว อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนเหลานั้นยอมไมเกิด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล จึงควรครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว ...
จึงควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุ
นั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทัง้ หลายจักครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลว
...จักครอบงําย่าํ ยีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
ขาแตทานพระอุตตระผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ ในหมูมนุษย
มีบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ธรรมบรรยายนี้ก็หาไดตั้งอยู

ในบริษัทหมูไหนไม ทานผูเจริญ ขอพระคุณเจาอุตตระจงเลาเรียนธรรมบรรยายนี้
จงทรงจําธรรมบรรยายนี้ไวดว ยวา ธรรมบรรยายนี้ประกอบดวยประโยชน เปนเบื้อง
ตนแหงพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๘
นันทสูตร
[๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุจะเรียกนันทะใหถูกตอง พึงเรียกวา
กุลบุตร วาผูมีกําลัง ผูกอใหเกิดความเลื่อมใส ผูมีราคะกลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขอความนี้ยอมมีเพราะเหตุไร เพราะวา นันทภิกษุคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย
รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหตื่นอยูเสมอ ประกอบดวย
สติสัมปชัญญะ อันเปนเหตุใหนันทภิกษุสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาเหตุเหลานั้น ขอนี้แลยอมมีไดเพราะนันทภิกษุ
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากนันทภิกษุพึงเหลียวไป
ทางทิศบูรพาไซร นันทภิกษุก็ยอมสํารวมจิตทั้งปวงเหลียวดูทิศบูรพา ดวยคิดวา
เมื่อเราเหลียวดูทิศบูรพาอยางนี้ ธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัส
จักไมครอบงําจิตเราได เธอยอมเปนผูรูสึกตัวในการเหลียวดูนั้นดวยประการฉะนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากนันทภิกษุพึงเหลียวไปทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต
ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องบน พึงเหลียวแลไปตามทิศนอยทั้งหลายไซร นันทภิกษุยอม
สํารวมจิตทั้งปวงเหลียวไปทางทิศนอย ดวยคิดวา เมื่อเราเหลียวแลไปตามทิศนอย
อยางนี้ ธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาแลโทมนัส จักไมครอบงําจิตเราได
เธอยอมรูสึกตัวในการเหลียวแลนั้นดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แล
ยอมมีได เพราะนันทภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาเหตุเหลานั้น ขอนี้ยอมมีได เพราะนันทภิกษุ
เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ นันทภิกษุ
พิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลวจึงบริโภคอาหาร ไมใชบริโภคเพื่อเลน เพื่อ
มัวเมา เพื่อประดับ เพื่อตบแตง บริโภคเพียงเพื่อใหกายนี้ดํารงอยู เพื่อเยียวยา
อัตตภาพ เพื่อขจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรย ดวยมนสิการวา
เราจักขจัดเวทนาเกาเสีย จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น ความคลองแคลว ความหา
โทษมิได และความอยูผาสุกจักมีแกเราได ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขอนี้แลยอมมีได เพราะนันทภิกษุเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาเหตุเหลานั้น ขอนี้ยอมมีได เพราะนันทภิกษุ
เปนผูรูจักประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหตื่นอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัย
นี้ ในตอนกลางวัน นันทภิกษุยอมชําระจิตใหสะอาดจากธรรมเครื่องกั้นจิต ดวย
การจงกรม ดวยการนั่งตอนตนปฐมยามแหงราตรี ชําระจิตใหสะอาดจากธรรม
เครื่องกั้นจิตดวยการจงกรม ดวยการนั่ง ในมัชฌิมยามแหงราตรี สําเร็จสีห-

*ไสยาสโดยขางเบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ กระทําความหมาย
ในอันลุกขึ้นไวในใจ ในปจฉิมยามแหงราตรี ลุกขึ้นแลว ทําจิตใหสะอาดจาก
ธรรมเครื่องกัน้ จิต ดวยการจงกรม ดวยการนั่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลยอม
มีได เพราะนันทภิกษุหมั่นประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหตื่นอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาเหตุเหลานั้น ขอนี้ยอมมีได เพราะนันทภิกษุ
มีสติสัมปชัญญะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้นันทภิกษุทราบเวทนาที่เกิดขึ้น
ที่ตั้งอยู ที่ถึงความดับไป นันทภิกษุทราบสัญญาที่เกิดขึ้น ที่ตั้งอยู ที่ถึงความดับ
ไป นันทภิกษุทราบวิตกที่เกิดขึ้น ที่ตั้งอยู ที่ถึงความดับไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขอนี้แลยอมมีได เพราะนันทภิกษุมีสติสัมปชัญญะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอความ
นี้ยอมมีเพราะเหตุไร เพราะนันทภิกษุคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย รูจ ัก
ประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหตื่นอยู ประกอบดวย
สติสัมปชัญญะ อันเปนเหตุใหนันทภิกษุสามารถประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์
บริบูรณได ฯ
จบสูตรที่ ๙
กรัณฑวสูตร
[๑๐๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ที่ฝงสระโบกขรณีชื่อคัครา
ใกลนครจัมปา สมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุที่ถูกภิกษุ
ทั้งหลายโจทดวยอาบัตินั้นเอาเรื่องอื่นๆ มาพูดกลบเกลื่อน ชักเรื่องไปนอกทางเสีย
แสดงความโกรธเคืองและความไมยําเกรงใหปรากฏ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จงกําจัดบุคคลนั้นออกไป จงกําจัด
บุคคลนั้นออกไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนชนิดนี้ตองขับออก เปนลูกนอกคอก
กวนใจกระไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ มีการกาวไป การ
ถอยกลับ การแล การเหลียว การคู การเหยียด การทรงผาสังฆาฏิ บาตร และ
จีวร เหมือนภิกษุผูเจริญเหลาอื่น ตราบเทาที่ภิกษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเขา
แตเมื่อใด ภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขา เมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายยอมรูจักเขาอยาง
นี้วา ผูนี้เปนผูประทุษรายสมณะ เปนสมณะแกลบ เปนสมณะหยากเยื่อ ครั้นรูจัก
อยางนี้แลว ยอมนาสนะออกไปใหพน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวาภิกษุนี้
อยาประทุษรายภิกษุที่ดีเหลาอื่นเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหญาชนิด
หนึ่งที่ทําลายตนขาว มีเมล็ดเหมือนขาวลีบ มีเมล็ดเหมือนขาวตายรวง พึงเกิด
ขึ้นในนาขาวที่สมบูรณ ราก กาน ใบของมันเหมือนกับขาวที่ดีเหลาอื่น ตราบ
เทาที่มันยังไมออกรวง แตเมือ่ ใด มันออกรวง เมื่อนั้นจึงทราบกันวา หญานี้
ทําลายขาว มีเมล็ดเหมือนขาวลีบ มีเมล็ดเหมือนขาวตายรวง ครั้นทราบอยางนี้
แลว เขาจึงถอนมันพรอมทั้งราก เอาไปทิ้งใหพนที่นา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
คิดวา หญาชนิดนี้อยาทําลายขาวที่ดีอื่นๆ เลย ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น

เหมือนกัน บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ มีการกาวไป การถอยกลับ ฯลฯ เพราะ
คิดวา ภิกษุนี้อยาประทุษรายภิกษุที่ดีเหลาอื่นเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน
กองขาวเปลือกกองใหญที่เขากําลังสาดอยู ในขาวเปลือกกองนั้น ขาวเปลือกที่
เปนตัว แกรง เปนกองอยูสว นหนึ่ง สวนที่หัก ลีบ ลมยอมพัดไปไวสวนหนึ่ง
เจาของยอมเอาไมกวาดวีขาวที่หักและลีบออกไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวา
มันอยาปนขาวเปลือกที่ดีอื่นๆ เลย ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ มีการกาวไป การถอยกลับ ฯลฯ เพราะคิดวาภิกษุนี้
อยาประทุษรายภิกษุที่ดีเหลาอื่นเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลตอง
การกระบอกตักน้ํา ถือขวานอันคมเขาไปในปา เขาเอาสันขวานเคาะตนไมนั้นๆ
บรรดาตนไมเหลานั้น ตนไมที่แข็ง มีแกน ซึ่งถูกเคาะดวยสันขวาน ยอมมีเสียง
หนัก สวนตนไมที่ผุใน น้ําชุม เกิดยุยขึ้น ถูกเคาะดวยสันขวาน ยอมมีเสียงกอง
เขาจึงตัดตนไมที่ผุในนั้นที่โคน ครั้นตัดโคนแลว จึงตัดปลาย ครั้นตัดปลายแลว
จึงควานขางในใหเรียบรอย แลวทําเปนกระบอกตักน้ํา ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกัน แลบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ มีการกาวไป การถอยกลับ การ
แล การเหลียว การคู การเหยียด การทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร เหมือน
ของภิกษุที่ดีเหลาอื่น ตราบเทาที่ภิกษุทั้งหลายยังไมเห็นอาบัติของเขา แตเมื่อใด
ภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขา เมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายยอมรูจ ักเขาอยางนี้วา ผูนี้เปน
ผูประทุษรายสมณะ เปนสมณะแกลบ เปนสมณะหยากเยื่อ ครั้นรูจักอยางนี้แลว
ยอมนาสนะออกไปใหพน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวา ภิกษุนี้อยาประทุษราย
ภิกษุที่ดีเหลาอื่นเลย ฯ
เพราะการอยูร วมกัน พึงรูไดวา ผูนี้มีความปรารถนาลามก
มักโกรธ มักลบลู หัวดื้อ ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ โออวด
บางคนในทามกลางประชุมชน พูดไพเราะ ดังพระสมณะ
พูดปดบังความชั่วที่ตัวทํา มีความเห็นลามกไมเอื้อเฟอ พูด
เลอะเลือน พูดเท็จ เธอทั้งหลายทราบบุคคลนั้นวาเปนอยาง
ไรแลว จงพรอมใจกันทัง้ หมดขับบุคคลนั้นเสีย จงกําจัด
บุคคลที่เปนดังหยากเหยือ่ จงถอนบุคคลที่เสียในออกเสีย
แตนั้น จงนําคนแกลบ ผูมิใชสมณะแตยังนับวาเปนสมณะ
ออกเสีย เธอทั้งหลาย เมือ่ ตองอยูรว มกับคนดีและคนไมดี
ครั้นกําจัดคนที่มีความปรารถนาลามก มีอาจาระและโคจร
ลามกออกแลว จงเปนผูม ีสติ แตนั้น เธอทั้งหลายเปน
ผูพรอมเพรียงกัน เปนผูม ีปญญารักษาตน จักกระทําที่สุด
ทุกขได ฯ
จบสูตรที่ ๑๐

จบเมตตาวรรคที่ ๑
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เมตตสูตร ๒. ปญญาสูตร ๓. อัปปยสูตรที่ ๑ ๔. อัปปยสูตร
ที่ ๒ ๕. โลกธรรมสูตร ๖. โลกวิปตติสูตร ๗. เทวทัตตสูตร ๘. อุตตร*สูตร ๙. นันทสูตร ๑๐. กรัณฑวสูตร
------------มหาวรรคที่ ๒
เวรัญชสูตร
[๑๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ควงไมสะเดาที่นเฬรุยักษสิง
สถิต ใกลกรุงเวรัญชา ครั้งนั้น เวรัญชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ทานพระโคดม
ขาพเจาไดยินมาวา พระสมณโคดมไมไหวไมลุกรับพวกพราหมณผูแก ผูเฒา
ผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ หรือไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ ทานพระโคดม
ขอนี้เปนเชนนั้นจริง เพราะวาทานพระโคดมไมไหวไมลุกรับพวกพราหมณ ผูแก
ผูเฒา ผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ หรือไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ ขอนี้
ไมสมควรเลย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ในโลก พรอมทัง้ เทวโลก มาร
โลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เรา
ไมเล็งเห็นบุคคลที่เราควรไหว ควรลุกรับ หรือควรเชื้อเชิญดวยอาสนะ เพราะ
วาตถาคตพึงไหว พึงลุกรับ หรือพึงเชื้อเชิญบุคคลใดดวยอาสนะ แมศีรษะของ
บุคคลนั้นก็จะพึงขาดตกไป ฯ
ว. ทานพระโคดม ไมเปนรสชาติ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม ไมเปน
รสชาติ ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะรสในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะเหลานั้น ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาล
ยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเรา
วา พระสมณโคดม ไมเปนรสชาติ ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ แตไมใชเหตุที่ทาน
มุงหมายกลาว ฯ
ว. ทานพระโคดมเปนคนไมมีโภคะ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาวา พระสมณโคดมเปนคนไมมี
โภคะ ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนัน้ มีอยู เพราะโภคะ คือ รูป เสียง กลิ่น รส

โผฏฐัพพะเหลานั้น ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาล
ยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเรา
วา พระสมณโคดมเปนคนไมมีโภคะ ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ แตไมใชเหตุที่ทาน
มุงหมายกลาว ฯ
ว. ทานพระโคดมเปนคนกลาวการไมทํา ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคน
กลาวการไมทําดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาวการไมทําซึ่งธรรมที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล
เหตุที่เขากลาวหาเราวาพระสมณโคดมเปนคนกลาวการไมทํา ดังนี้ ชื่อวากลาว
ชอบ แตไมใชเหตุที่ทานมุงหมายกลาว ฯ
ว. ทานพระโคดมเปนคนกลาวความขาดสูญ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคน
กลาวความขาดสูญ ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวความขาดสูญ
แหงราคะ โทสะ โมหะ เรากลาวความขาดสูญแหงธรรมที่เปนบาปอกุศลหลาย
อยาง นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกลาวความขาดสูญ
ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ แตไมใชเหตุที่ทานมุงหมายกลาว ฯ
ว. ทานพระโคดมเปนคนชางเกลียด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนชาง
เกลียด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวการเกลียดกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาวการเกลียดความถึงพรอมแหงธรรมที่เปนบาปอกุศล
หลายอยาง นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนชางเกลียด ดังนี้
ชื่อวากลาวชอบ แตไมใชเหตุที่ทานมุงหมายกลาว ฯ
ว. ทานพระโคดมเปนคนกําจัด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกําจัด
ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเราแสดงธรรมเพือ่ กําจัดราคะ โทสะ
โมหะ แสดงธรรมเพื่อกําจัดธรรมที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเหตุที่เขากลาว
หาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกําจัด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ แตไมใชเหตุที่
ทานมุงหมายกลาว ฯ
ว. พระโคดมเปนคนเผาผลาญ ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคน
เผาผลาญ ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวธรรมที่เปนบาปอกุศล
คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต วาเปนธรรมควรเผาผลาญ ธรรมที่เปน
บาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญอันผูใดละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือน
ตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนั้นวาเปนคน

เผาผลาญ ดูกรพราหมณ ธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญ ตถาคต
ละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมให
เกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคน
เผาผลาญ ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ แตไมใชเหตุที่ทานมุงหมายกลาว ฯ
ว. ทานพระโคดมเปนคนไมผุดเกิด ฯ
พ. ดูกรพราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไม
ผุดเกิด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะการนอนในครรภ การเกิดใน
ภพใหม อันผูใดละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทํา
ไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนั้นวา เปนคนไมผุดเกิด ดูกร
พราหมณ การนอนในครรภ การเกิดในภพใหม ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาด
แลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดเกิด ดังนี้ ชื่อวากลาว
ชอบ แตไมใชเหตุที่ทานมุงหมายกลาว ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนฟองไก ๘
ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ฟองไกเหลานัน้ แมไกกกดีแลว อบดีแลว
ฟกดีแลว บรรดาลูกไกเหลานั้น ลูกไกตัวใดทําลายกะเปาะฟองดวยเล็บเทาหรือ
ดวยจะงอยปากออกมาไดโดยสวัสดีกอนกวาเขา ลูกไกตัวนั้นควรเรียกวากระไร
จะเรียกวาพี่หรือนอง ฯ
ว. ทานพระโคดม ควรเรียกวาพี่ เพราะมันแกกวาเขา ฯ
พ. ดูกรพราหมณ ฉันนั้นเหมือนกันแล บรรดาหมูสัตวผูตกอยูใน
อํานาจอวิชชา เกิดในฟอง อันกะเปาะฟองหุมหอแลว เราผูเ ดียวเทานั้นได
ทําลายกะเปาะฟอง คือ อวิชชา แลวไดตรัสรูอ นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก
เราแลเปนผูเจริญที่สุด ประเสริฐที่สุดของโลก เพราะเราปรารภความเพียรไมยอ
หยอน ดํารงสติมั่นไมฟนเฟอน กายสงบไมกระสับกระสาย จิตดํารงมั่นเปน
เอกัคคตา เรานั้นแล สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ
และสุขเกิดแตวิเวกอยู เราบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปน
ธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิด
แตสมาธิอยู เรามีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปน
ผูมีสติอยูเปนสุข เราบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข
และดับโสมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เรานั้น เมื่อ
จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออนควรแกการ
งาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้แลว จึงโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติ*ญาณ เรานั้นยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สอง
ชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติ ยี่สิบชาติบาง สามสิบ

ชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง
ตลอดวัฎฏกัลป เปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอด
สังวัฏฏวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน เราก็มีชื่ออยาง
นั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้
เรายอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอุเทศ พรอมทั้งอาการ ดวย
ประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ วิชชาที่หนึ่งนี้แล เราไดบรรลุแลวในปฐมยามแหง
ราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสง
สวางเกิดแกเราแลว เหมือนที่เกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส
สงจิตไปแลวอยู ฉะนั้น ความชําแรกออกครึ่งหนึ่งของเรานี้แล เปนเหมือนการ
ทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น
เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลสปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว จึงโนมนอมจิตไปเพื่อ
ญาณเครื่องรูจตุ ิและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เรานั้นยอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูช ัดซึ่งหมูสัตวผเู ปนไปตามกรรมวา
สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ สัตวเหลานั้น เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทํา
ดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ สัตวเหลานั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เรายอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอม
รูชัดซึ่งหมูสัตวซึ่งเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ วิชชาที่สอง
นี้แล เราไดบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลววิชชาเกิด
แกเราแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนที่เกิดแก
บุคคลผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส สงจิตไปแลวอยู ฉะนั้นความ
ชําแรกออกครัง้ ที่สองของเรานี้แล เปนเหมือนการทําลายออกจากกะเปาะฟองแหง
ลูกไก ฉะนั้น ฯ
เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว จึงโนมนอม
จิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ เรานั้นรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข

นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิด
อาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเรารูเห็นอยางนี้
จิตหลุดพนแลวแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิต
หลุดพนแลว จึงเกิดญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว และรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้
มิไดมี ดูกรพราหมณ วิชชาที่สามนี้แล เราไดบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี
อวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวาง
เกิดแกเราแลว เหมือนที่เกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส สง
จิตไปแลวอยู ฉะนั้น ความชําแรกออก ครั้งทีส่ ามของเรานี้แล เปนเหมือนการ
ทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวรัญชพราหมณไดกราบทูลวา ทาน
พระโคดมเปนผูเจริญที่สุด ทานพระโคดมเปนผูประเสริฐที่สุด ขาแตทาน
พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสอง
ประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาพระพุทธเจานี้ขอถึง
ทานพระโคดม กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรด
ทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้
เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑
สีหสูตร
[๑๐๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา
มหาวัน ใกลนครเวสาลี สมัยนั้นแล เจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก นั่ง
ประชุมกันที่สัณฐาคาร กลาวสรรเสริญ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดย
อเนกปริยาย ฯ
ก็สมัยนั้นแล สีหเสนาบดี สาวกของนิครนถนั่งอยูในบริษัทนั้น ลําดับนั้น
สีหเสนาบดีไดมีความคิดดังนี้วา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น จักเปนพระอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาโดยไมตองสงสัย จริงอยางนั้น เจาลิจฉวีผูมีชื่อจํานวนมาก
ประชุมกันที่สัณฐาคาร กลาวสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆโดย
อเนกปริยาย ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้นเถิด ลําดับนั้น สีหเสนาบดีเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงที่อยู ครั้น
แลว จึงกลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาปรารถนาจะเขา
ไปเฝาพระสมณโคดม ฯ
นิครนถนาฏบุตรกลาววา ดูกรสีหะ ก็ทานเปนกิริยวาท จักเขาไปเฝา

พระสมณโคดมผูเปนอกิริยวาททําไม เพราะพระสมณโคดมเปนอกิริยวาท จึงแสดง
ธรรมเพื่ออกิรยิ วาท และแนะนําพวกสาวกดวยอกิริยวาทนัน้ ครั้งนั้น การตระ
เตรียมที่จะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคของสีหเสนาบดี ระงับไป ฯ
แมครั้งที่สอง เจาลิฉวีผูมีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก ไดนั่งประชุมกันที่
สัณฐาคาร กลาวสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยาย
แมครั้งที่สอง สีหเสนาบดีก็มีความคิดดังนี้วา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น จัก
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาโดยไมตองสงสัย ... การตระเตรียมที่จะเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคของสีหเสนาบดีระงับไป ฯ
แมครั้งที่สาม เจาลิจฉวีผูมชี ื่อเสียงเปนจํานวนมาก นั่งประชุมกันที่
สัณฐาคาร กลาวสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยาย
แมครั้งที่สาม สีหเสนาบดีก็มีความคิดดังนี้วา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น จัก
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาโดยไมตองสงสัย จริงอยางนั้น เจาลิจฉวีผูมี
ชื่อเสียงเปนจํานวนมาก นั่งประชุมกันที่สัณฐาคาร กลาวสรรเสริญพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยาย พวกนิครนถทั้งหลาย เราจะลาหรือไมลา
จักทําอะไรเราได ผิฉะนั้นเราจะไมลาละ พึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาพระองคนั้นเถิด ฯ
ลําดับนั้น สีหเสนาบดีออกจากกรุงเวสาลี ในเวลายังวัน พรอมดวยรถ
ประมาณ ๕๐๐ คัน เพื่อเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นไปดวยยานเทาที่ยานจะ
ไปได แลวลงจากยานเดินตรงเขาไปยังอาราม แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา พระสมณ*โคดมเปนอกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพือ่ อกิริยวาท และแนะนําสาวกดวย
อกิริยวาทนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดม
เปนอกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพื่ออกิรยิ วาท และแนะนําสาวกดวยอกิรยิ วาทนั้น
คนเหลานั้นจะชื่อวากลาวตามที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว มิใชกลาวตูพระผูมี
พระภาคดวยคําอันไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรมหรือ การคลอยตาม
วาทะอันชอบแกเหตุไรๆ จะไมมาถึงฐานะอันสมควรติเตียนแลหรือ เพราะ
ขาพระองคไมประสงคจะกลาวตูพระผูมีพระภาคเลย ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณ*โคดมเปนอกิริยวาท ผูกลาวกรรมอันบุคคลทําอยูวา ไมเปนอันทํา แสดงธรรม*เพื่ออกิริยวาท และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยอกิริยาวาท ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ
นั้น มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนกิริยวาท ผูกลาวกรรมอัน
บุคคลทําอยูวา เปนอันทํา ยอมแสดงธรรมเพือ่ กิริยวาทและแนะนําสาวกทั้งหลาย

ดวยกิริยวาท ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท ผูกลาวความ
ขาดสูญ ยอมแสดงธรรมเพือ่ อุจเฉทวาท และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยอุจเฉทวาท
ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนเชคุจฉี คนชางเกลียด
ยอมแสดงธรรมเพื่อเชคุจฉี และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยเชคุจฉี ดังนี้ ชื่อวา
กลาวชอบนั้น มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนเวนยิกะ คนกําจัด ยอม
แสดงธรรมเพือ่ กําจัด และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการกําจัด ดังนี้ ชื่อวากลาว
ชอบนั้น มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนตปสสี คนเผาผลาญ ยอม
แสดงธรรมเพือ่ เผาผลาญ และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการเผาผลาญ ดังนี้
ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอัปปคัพภะ ไมผุดไมเกิด
ยอมแสดงธรรมเพื่อไมผุดไมเกิด และแนะนําพวกสาวกทั้งหลายดวยการไมผุดไม
เกิด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอัสสัตถะ คนใจเบา ยอม
แสดงธรรมเพือ่ ความใจเบา และแนะนําสาวกทั้งหลาย ดวยการใจเบา ดังนี้
ชื่อวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ
ดูกรสีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท ยอม
แสดงธรรมเพือ่ อกิรยิ วาท และแนะนําพวกสาวกดวยอกิริยวาท ดังนี้ ชื่อวากลาว
ชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต วจีทุจริต มโน
ทุจริต เรากลาวการไมทําซึ่งธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเปนเหตุที่
เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพือ่ อกิริยวาท
และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยอกิริยวาท ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนกิริยวาท ยอม
แสดงธรรมเพือ่ กิริยวาท และแนะนําพวกสาวกดวยกิริยวาท ดังนี้ ชื่อวากลาว
ชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเรากลาวการทํากายสุจริต วจีสุจริต มโน
สุจริต กลาวการทํากุศลธรรมหลายอยาง นี้แลเปนเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระ
สมณโคดมเปนกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพือ่ กิริยวาท และแนะนําสาวกทั้งหลาย
ดวยกิริยวาท ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ ก็เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท ยอม
แสดงธรรมเพือ่ อุจเฉทวาท และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยอุจเฉทวาท ดังนี้ ชื่อ
วากลาวชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเรากลาวความขาดสูญแหงราคะ

โทสะ โมหะ และธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเปนเหตุที่เขากลาว
หาเราวาพระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท ยอมแสดงธรรมเพือ่ อุจเฉทวาทและแนะนํา
สาวกทั้งหลายดวยอุจเฉทวาท ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนชางเกลียด
ยอมแสดงธรรมเพื่อความชางเกลียด และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยความ
ชางเกลียด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้นเปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเราเกลียดชัง
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และเกลียดชังการเขาถึงธรรมอันเปนบาปอกุศล
หลายอยาง นี้แลเปนเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนชางเกลียด
ยอมแสดงธรรมเพื่อความชางเกลียด และแนะนําสาวกดวยความชางเกลียด ดังนี้
ชื่อวากลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกําจัด ยอม
แสดงธรรมเพือ่ กําจัด และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการกําจัด ดังนี้ ชื่อวากลาว
ชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเราแสดงธรรมเพือ่ กําจัดราคะ โทสะ
โมหะ และธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเปนเหตุที่เขากลาวหาเราวา
พระสมณโคดมเปนคนกําจัด ยอมแสดงธรรมเพื่อกําจัด และแนะนําสาวก
ทั้งหลายดวยการกําจัด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนเผาผลาญ
ยอมแสดงธรรมเพื่อความเผาผลาญ และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการเผาผลาญ
ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเรากลาวธรรมอันเปนบาป
อกุศล คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต วาเปนธรรมควรเผาผลาญ
ดูกรสีหะ ผูใดแลละธรรมอันเปนบาปอกุศลที่ควรเผาผลาญไดแลว ตัดรากขาด
แลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
เรากลาวผูนั้นวา เปนผูเผาผลาญ ดูกรสีหะ ตถาคตละธรรมอันเปนบาปอกุศล
ไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด
อีกตอไปเปนธรรมดา นี้แลเปนเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคน
เผาผลาญ ยอมแสดงธรรมเพือ่ ความเผาผลาญ และแนะนําสาวกทั้งหลายดวย
การเผาผลาญ ดังนี้ ชื่อวา กลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ ก็เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดไมเกิด
ยอมแสดงธรรมเพื่อความไมผดุ ไมเกิด และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการไมผุด
ไมเกิด ดังนี้ ชื่อวากลาวชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ ผูใดแลละการนอน
ในครรภ การเกิดในภพใหมไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาล
ยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนั้นวา ผูไมผุด
ไมเกิด ตถาคตละการนอนในครรภ การเกิดในภพใหมไดแลว ตัดรากขาดแลว
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แล

เปนเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดไมเกิด ยอมแสดงธรรม
เพื่อความไมผุดไมเกิด และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการไมผุดไมเกิด ดังนี้
ชื่อวากลาวชอบ ฯ
ดูกรสีหะ ก็เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนใจเบา
ยอมแสดงธรรมเพื่อความใจเบา และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการใจเบา ดังนี้
ชื่อวากลาวชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเราเปนคนใจเบา ยอมแสดงธรรม
เพื่อความใจเบา ดวยความใจเบา๑- อยางยิ่ง และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการ
ใจเบา นี้แลเปนเหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนใจเบา ยอม
แสดงธรรมเพือ่ ความใจเบา และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการใจเบา ดังนี้ ชื่อวา
กลาวชอบ ฯ
ครั้นพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สีหเสนาบดีไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึง
สรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
พ. ดูกรสีหะ ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงกระทํา การใครครวญ
กอนแลวกระทํา เปนความดีของคนที่มีชื่อเสียงเชนทาน ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพอใจชื่นใจอยางลนเหลือตอ
พระผูมีพระภาค แมดวยพระดํารัสที่ตรัสกะขาพระองควา ดูกรสีหะ ทานจง
ใครครวญเสียกอนแลวจึงกระทํา การใครครวญกอนแลวกระทํา เปนความดีของ
คนที่มีชื่อเสียงเชนทาน เพราะพวกอัญญเดียรถียไดขาพระองคเปนสาวกแลว
พึงยกธงเที่ยวประกาศทั่วเมืองเวสาลีวา สีหเสนาบดียอมเปนสาวกพวกเราแลว
แตพระผูมีพระภาคกลับตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา ดูกรสีหะ ทานจงใครครวญ
เสียกอนแลวจึงกระทํา การใครครวญกอนแลวกระทํา เปนความดีของคนที่มีชื่อ
@๑. เบาจากกิเลสดวยมรรค ๔ ผล ๔
เสียงเชนทาน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับทั้ง
พระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ เปนครั้งที่สอง ขอพระผูมีพระภาคโปรด
ทรงจําขาพระองคไววา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
พ. ดูกรสีหะ ตระกูลของทานเปนเสมือนบอน้ําของพวกนิครนถมา
นานแลว ทานควรสําคัญบิณฑบาตที่ทานจะพึงใหแกพวกนิครนถเหลานั้นผูเขา
ไปแลว ฯ
สี. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพอใจชื่นใจอยางลนเหลือตอ
พระผูมีพระภาค แมดวยพระดํารัสที่ตรัสกะขาพระองควา ดูกรสีหะ ตระกูล
ของทานเปนเสมือนบอน้ําของพวกนิครนถมานานแลว ทานควรสําคัญบิณฑบาต
ที่ทานจะพึงใหแกพวกนิครนถเหลานั้นผูเขาไปแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขา

พระองคไดสดับมาดังนี้วา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา ควรใหทานแกเราเทานั้น
ไมควรใหแกผูอื่น ควรใหทานแกสาวกของเราเทานั้น ไมควรใหแกสาวกของ
พวกอื่น ทานที่ใหแกเราเทานั้นมีผลมาก ใหแกพวกอื่นไมมีผลมาก ใหแกสาวก
ของเราเทานั้นมีผลมาก ใหแกสาวกของพวกอื่นไมมีผลมาก แตพระผูมีพระภาค
กลับตรัสชักชวนขาพระองคในการใหทานแมในพวกนิครนถดวย อนึง่ ขาพระองค
จักรูกาลอันควร ที่จะใหทานนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึง
พระผูมีพระภาค กับทั้งพระธรรม และภิกษุสงฆวาเปนสรณะ เปนครั้งที่สาม
ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาโปรดสีหเสนาบดี คือ
ทรงประกาศทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษแหงกามอันต่ําทรามเศราหมอง
และอานิสงสในเนกขัมมะ เมื่อใด พระผูมีพระภาคทรงทราบวา สีหเสนาบดี
มีจิตควร ออน ปราศจากนิวรณ บันเทิง เลื่อมใสแลว เมื่อนั้น จึงทรง
ประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเอง คือ ทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เกิดขึ้นแก
สีหเสนาบดี ณ ที่นั่งนั้นเองวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนัน้
ทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนผาที่สะอาดปราศจากดํา
จะพึงยอมติดดี ฉะนั้น ฯ
ครั้งนั้นแล สีหเสนาบดีผูเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูแจงธรรม
แลว หยั่งซึ้งถึงธรรมแลว ขามพนความสงสัยไดแลว ปราศจากความ
เคลือบแคลงแลว ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอ ื่น ในพระศาสนา
ของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระ
ผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆรับนิมนตฉันอาหารบิณฑบาตในวันพรุงนี้ พระผูมี
พระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ ฯ
ครั้งนั้นแล สีหเสนาบดีทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว
ลุกจากที่นั่ง ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ครั้งนั้น
แล สีหเสนาบดีเรียกชายคนหนึ่งมาบอกวา พอมหาจําเริญ พอจงไปหาเนื้อ
เลือกเอาเฉพาะที่ขายทั่วไป พอลวงราตรีนั้น สีหเสนาบดีสั่งใหจัดขาทนียโภชนี*ยาหารอันประณีตไวในนิเวศนของตนแลว ใหไปกราบทูลเวลาภัตตาหารแด
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงเวลาแลวพระเจาขา ภัตตาหารใน
นิเวศนของทานสีหเสนาบดีสําเร็จแลว ฯ
ครั้งนั้น ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตร
และจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของสีหเสนาบดี ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว
พรอมดวยภิกษุสงฆ ก็สมัยนั้น นิครนถเปนจํานวนมาก พากันประคองแขน

คร่ําครวญตามถนนตางๆ ตามสี่แยกตางๆ ในกรุงเวสาลีวา วันนี้ สีหเสนาบดี
ฆาสัตวอวนพีปรุงเปนภัตตาหารถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมทั้งที่รู
ทรงฉันอุทิศมังสะที่เขาอาศัยตนทํา ฯ
ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งเขาไปหาสีหเสนาบดีกระซิบบอกวา พระเดช
พระคุณไดโปรดทราบ นิครนถเปนจํานวนมากเหลานี้ พากันประคองแขน
คร่ําครวญตามถนนตางๆ ตามสี่แยกตางๆ ในกรุงเวสาลีวา วันนี้ สีหเสนาบดี
ฆาสัตวอวนพีปรุงเปนภัตตาหารถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมทั้งที่รูอยู
ทรงฉันอุทิศมังสะที่เขาอาศัยตนทํา ฯ
สีหเสนาบดีกลาววา อยาเลย เพราะเปนเวลานานมาแลวที่พระคุณเจา
เหลานั้น ใครจะกลาวโทษพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แตทานเหลานี้ไม
กระดากอายเสียเลย ยอมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมเปนจริง เปนคํา
ไมมี คําเปลา คําเท็จ และเราเองก็หาไดแกลงปลงชีวิตสัตว แมเพราะเหตุแหง
ชีวิตไม ลําดับนั้น สีหเสนาบดีไดอังคาสพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน และเมื่อ
พระผูมีพระภาคฉันเสร็จแลว ชักพระหัตถออกจากบาตรแลว สีหเสนาบดี
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมพี ระภาคไดทรงชี้แจง สีหเสนาบดี
ผูนั่งเรียบรอยแลว ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ รื่นเริงดวยธรรมีกถา
แลวเสด็จลุกจากที่นั่งหลีกไป ฯ
จบสูตรที่ ๒
อาชัญญสูตร
[๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชา ประกอบ
ดวยองคสมบัติ ๘ ประการ สมควรเปนมาตนมาทรง ยอมถึงการนับวาเปน
ราชพาหนะไดทีเดียว องคสมบัติ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มา
อาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชาในโลกนี้ ยอมมีกําเนิดดีทั้ง ๒ ฝาย คือ
ฝายมารดาและบิดา เกิดในทิศที่มาอาชาไนยตัวอื่นเกิดกัน ๑ ยอมบริโภคของกิน
ที่เขาใหสดหรือแหงก็ตาม เรียบรอย ไมเรี่ยราด ๑ ยอมรังเกียจที่จะนั่งหรือนอน
ทับอุจจาระปสสาวะ ๑ เปนสัตวยินดี มีการอยูร วมเปนสุข ไมรบกวนมาเหลา
อื่น ๑ เปนสัตวเผยความโออวดความพยศคดโกงแกนายสารถีอยางเปดเผย ๑
นายสารถีพยายามปราบความพยศคดโกงเหลานั้นของมันได ๑ เปนสัตวลากเข็น
ภาระ เกิดความคิดวามาอื่นจะเข็นภาระไดหรือไมก็ตาม สําหรับภาระนี้เราเข็นได
อนึ่ง เมื่อเดินก็เดินตรงตามทาง ๑ เปนสัตวมีกําลังวังชา คือ ทรงกําลังไวอยู
จนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวประเสริฐ
ของพระราชา ประกอบดวยองคสมบัติ ๘ ประการนี้แล สมควรเปนมาตนมาทรง
ถึงการนับวาเปนพระราชพาหนะไดดีทีเดียว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุประกอบดวยธรรม ๘ ประ
การ ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล
สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยใน
โทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ ฉันโภชนะที่เขา
ถวายเศราหมองหรือประณีตก็ตาม โดยเคารพไมรังเกียจ ๑ เกลียดแตกาย
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และการถึงพรอมดวยธรรมอันเปนบาปอกุศล ๑
เธอยินดีอยู มีการอยูร วมเปนสุข ไมรบกวนภิกษุเหลาอื่นใหเดือดรอน ๑ เปดเผย
ความโออวด ความพยศคดโกงตามเปนจริง ในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหม*จรรยผูรูแจง พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรยยอ มพยายามชวยกําจัดความโออวด
เปนตนเหลานั้นของเธอได ๑ อนึ่ง ยอมเปนผูศ ึกษาสําเหนียก คือ ใฝใจอยูวา
ภิกษุเหลาอื่นจะศึกษาหรือไมก็ตาม ขอนี้เราจักศึกษา เมื่อปฏิบัติยอมปฏิบัติตามทาง
ตรงทีเดียว ในขอนั้นพึงทราบทางตรงดังนี้ คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ๑
เปนผูปรารภความเพียรอยูวา เลือดเนื้อในรางกายของเรา จงเหือดแหงไป
จะเหลืออยูแตหนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที เรายังไมไดบรรลุอฐิ ผลที่จะพึงบรรลุ
ไดดวยกําลังของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรษุ ดวยความบากบั่นของบุรุษแลว
จักไมหยุดความเพียรเปนอันขาด ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม
๘ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๓
ขฬุงคสูตร
[๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมาโกง ๘ จําพวก และโทษ
ของมาโกง ๘ ประการ คนโกง ๘ จําพวก และโทษของคนโกง ๘ ประการ
เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาโกง ๘ จําพวก
และโทษของมาโกง ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาโกงบางตัวใน
โลกนี้ ที่นายสารถีกลาวเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู
ยอมถอยหลัง ดันรถใหกลับหลัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาโกงบางตัวในโลกนี้
เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาประการที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป
ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมหกหลังดีดธูปหัก ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาโกง
บางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป
ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยกขาขึ้นตะกุยงอนรถ ถีบงอนรถ ดูกรภิกษุทั้งหลาย

มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป
ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมเดินผิดทาง ทําใหรถคว่ํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป
ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมเชิดกายดานหนา เผนขึ้นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการที่ ๕ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป
ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ไมคํานึงถึงดามประตัก เอาฟนกัดบังเหียน หลีกไปตาม
ประสงคของมัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี
นี้เปนโทษของมาโกงประการที่ ๖ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป
ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ไมยอมกาวไปขางหนา ทั้งไมถอยหลัง ยืนเฉย
เหมือนเสาเขื่อนอยูตรงนั้นนัน่ เอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาโกงบางตัวในโลกนี้
เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการที่ ๗ ฯ
อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี้ นายสารถีเตือนวา จงเดินไป
ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู คุกเทาหนา เทาหลัง ลงนอนทับเทาทั้ง ๔ ที่ตรงนั้น
นั่นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษ
ของมาโกงประการที่ ๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาโกง ๘ จําพวก และโทษของ
มาโกง ๘ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนโกง ๘ จําพวก และโทษของคนโกง ๘ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุโจทภิกษุดว ยอาบัติ ภิกษุ
ผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูกโจทดวยอาบัติ ยอมอําพรางอาบัติไววา ผมนึกไมไดๆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบเหมือนมาโกงทีน่ ายสารถีเตือนวา
จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมถอยหลัง ดันใหรถกลับหลัง ฉะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของ
คนโกงประการที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูก
โจทดวยอาบัติ กลับโตตอบการโจทนั่นเองวา จะมีประโยชนอะไรหนอ ดวยคํา
ที่ทานซึ่งเปนคนโงไมฉลาดกลาว ทานเองควรสํานึกถึงคําที่ควรพูด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวบุคคลนี้เปรียบเหมือนมาโกงที่นายสารถีเตือนวา จงเดินไป
ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมหกหลัง ดีดธูปหัก ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการที่ ๒
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูก

โจทดวยอาบัติ กลับโจทตอบแกภิกษุผูโจทนัน่ เองวา แมทานก็ตองอาบัติชื่อนี้
ทานจงทําคืนเสียกอน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบเหมือนมาโกง
ที่นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมยกขาขึ้นตะกุย
งอนรถ ถีบงอนรถ ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้
เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูก
โจทดวยอาบัติ ยอมพูดกลบเกลื่อน พูดนอกลูน อกทาง แสดงความโกรธ
ความขัดเคือง และความไมยําเกรงใหปรากฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคล
นี้ เปรียบเหมือนมาโกงที่นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู
ยอมเดินผิดทาง ทําใหรถคว่ํา ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนโกงบางคนในธรรม
วินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูก
โจทดวยอาบัติ ยกมือทั้งสองพูดหามในทามกลางสงฆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
กลาวบุคคลนี้ เปรียบเหมือนมาโกงที่นายสารถี เตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวย
ประตักเตือนอยู ยอมเชิดกายดานหนา เผนขึ้นไป ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการที่ ๕ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูก
โจทดวยอาบัติ ยอมไมเอือ้ เฟอสงฆ ไมเอื้อเฟอ ผูโจทก ทั้งที่มีอาบัติติดตัวอยู
เลี่ยงหลีกไปตามประสงคของตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบ
เหมือนมาโกงที่นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ไมคํานึง
ถึงดามประตัก เอาฟนกัดบังเหียน หลีกไปตามประสงคของมัน ฉะนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกง
ประการที่ ๖ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูก
โจทดวยอาบัติกลาววา ผมไมไดตองอาบัติเลยๆ เธอใชความนิ่งใหอึดอัดใจสงฆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบเหมือนมาโกงทีน่ ายสารถีเตือนวา
จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ไมยอมกาวไปขางหนา ทั้งไมถอยหลัง
ยืนเฉยเหมือนเสาเขื่อนอยูตรงนั้นนั่นเอง ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนโกงบาง
คนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการที่ ๗ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยนั้น เมื่อถูก
โจทดวยอาบัติยอมกลาววา ทําไมหนอ ทานผูมีอายุทั้งหลายจึงชอบหาเรื่องในตัว
ผมนัก บัดนี้ ผมกําหนดบอกคืนสิกขาลาเพศแลว เธอบอกคืนสิกขาลาเพศแลว
พูดอยางนี้วา บัดนี้ ขอทานผูมีอายุทั้งหลายจงเบาใจเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
กลาวบุคคลนี้เปรียบเหมือนมาโกงที่นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตัก

เตือนอยู คุกเทาหนา เทาหลัง ลงนอนทับเทาทั้ง ๔ ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการที่ ๘
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนโกง ๘ จําพวก และโทษของคนโกง ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
มลสูตร
[๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มลทิน ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน ๑ เรือนมีความไมหมั่นเปน
มลทิน ๑ ความเกียจครานเปนมลทินของผิวพรรณ ๑ ความประมาทเปนมลทิน
ของผูรักษา ๑ ความประพฤติชั่วเปนมลทินของหญิง ๑ ความตระหนี่เปนมลทิน
ของผูให ๑ อกุศลธรรมที่ลามกเปนมลทินแททั้งโลกนี้และโลกหนา ๑ เราจะบอก
มลทินที่ยิ่งกวามลทินนั้น คือ อวิชชาเปนมลทินอยางยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มลทิน ๘ ประการนี้แล ฯ
มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน เรือนมีความไมหมั่นเปน
มลทิน ความเกียจครานเปนมลทินของผิวพรรณ ความ
ประมาทเปนมลทินของผูรักษา ความประพฤติชั่วเปนมลทิน
ของหญิง ความตระหนี่เปนมลทินของผูให ธรรมอันลามก
เปนมลทินแท ทั้งในโลกนี้และโลกหนา เราจะบอกมลทินที่
ยิ่งกวานั้น คือ อวิชชาเปนมลทินอยางยิ่ง ฯ
จบสูตรที่ ๕
ทูตสูตร
[๑๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ควร
ไปเปนทูตได ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูรับฟง ๑ ใหผูอื่นรับฟง ๑ เรียนดี ๑ ทรงจําไวดี ๑ รูเอง ๑ ใหผูอื่นรู ๑
เปนผูฉลาดตอสิ่งที่มีประโยชนและไมมีประโยชน ๑ ไมกอการทะเลาะ ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ควรไปเปนทูตได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ควรไปเปน
ทูตได ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรในธรรมวินัยนี้
เปนผูรับฟง ๑ ใหผูอื่นรับฟง ๑ เรียนดี ๑ ทรงจําไวดี ๑ รูเอง ๑ ใหผูอื่นรู ๑
เปนผูฉลาดตอสิ่งที่มีประโยชนและไมมีประโยชน ๑ ไมกอการทะเลาะ ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ควรไปเปนทูตได ฯ
ภิกษุใดแล สอนบริษัทใหเรียนใหอาน ไมสะทกสะทาน
ไมใหเสียคําที่พูด ไมใหเสียคําสอน ชี้แจงใหเขาหมดสงสัย
และเมื่อถูกซักถามก็ไมโกรธ ภิกษุเชนนี้นั้นแล ควรไปเปน
ทูตได ฯ

จบสูตรที่ ๖
พันธนสูตรที่ ๑
[๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญิงยอมผูกชายไวดวยอาการ ๘ อยาง
๘ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญิงยอมผูกชายไวดวยรูป ๑ ดวยการ
ยิ้มแยม ๑ ดวยคําพูด ๑ ดวยเพลงขับ ๑ ดวยการรองไห ๑ ดวยอากัปปกิริยา ๑
ดวยของกํานัล ๑ ดวยผัสสะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญิงยอมผูกชายไวดวยอาการ
๘ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวที่ถูกผูกดวยอาการ ๘ อยางนี้แล ชื่อวาถูก
ผูกดวยบวง ฯ
จบสูตรที่ ๗
พันธนสูตรที่ ๒
[๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายยอมผูกหญิงไวดวยอาการ ๘ อยาง
๘ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายยอมผูกหญิงไวดวยรูป ๑ ดวยการ
ยิ้มแยม ๑ ดวยคําพูด ๑ ดวยเพลงขับ ๑ ดวยการรองไห ๑ ดวยอากัปปกิริยา ๑
ดวยของกํานัล ๑ ดวยผัสสะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชายยอมผูกหญิงไวดวย
อาการ ๘ อยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวที่ถูกผูกดวยอาการ ๘ อยางนี้แล
ชื่อวาถูกผูกดวยบวง ฯ
จบสูตรที่ ๘
ปหาราทสูตร
[๑๐๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ควงไมสะเดาที่นเฬรุ*ยักษสิงสถิต ใกลกรุงเวรัญชา ครั้งนั้น ทาวปหาราทะจอมอสูร เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทาวปหาราทะจอมอสูรวา ดูกรปหาราทะ
พวกอสูรยอมอภิรมยในมหาสมุทรบางหรือ ทาวปหาราทะจอมอสูรกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ พวกอสูรยอมอภิรมยในมหาสมุทร ฯ
พ. ดูกรปหาราทะ ในมหาสมุทรมีธรรมทีน่ าอัศจรรยอันไมเคยมีมาสัก
เทาไร ที่พวกอสูรเห็นแลวยอมอภิรมย ฯ
ป. มี ๘ ประการ พระเจาขา ๘ ประการเปนไฉน ขาแตพระองค
ผูเจริญ มหาสมุทรลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่มหาสมุทรลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรก
ชันเหมือนเหวไม นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมาประการที่ ๑ ใน
มหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝง ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอที่มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอไมลน ฝง นี้เปนธรรมอันนาอัศจรรยอัน
ไมเคยมีมาประการที่ ๒ ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ

อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรไมเกลื่อนดวยซากศพ เพราะในมหาสมุทร
คลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหขึ้นบกทันที ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่
มหาสมุทรไมเกลื่อนดวยซากศพ และในมหาสมุทรคลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหา
ฝงใหขึ้นบกทันที นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๓ ในมหาสมุทร
ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง แมน้ําสายใหญๆ บางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา
อจิรวดี สรภู มหี แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและ
โคตรเดิมหมด ถึงความนับวามหาสมุทรนั่นเอง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่
แมน้ําสายใหญๆ บางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี แมน้ํา
เหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมเปลี่ยนนามและโคตรเดิมหมด ถึงความ
นับวามหาสมุทรนั่นเอง นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๔ ใน
มหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง แมน้ําทุกสายในโลก ยอมไหลไปรวมยังมหาสมุทร
และสายฝนจากอากาศตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือ
เต็มเพราะน้ํานั้นๆ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่แมน้ําทุกสายในโลกยอมไหลไป
รวมยังมหาสมุทร และสายฝนจากอากาศตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิได
ปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะน้ํานั้นๆ นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา
ประการที่ ๕ ในมหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอที่มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไม
เคยมีมาประการที่ ๖ ในมหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด ในมหาสมุทรมี
รัตนะเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ
เงิน ทอง ทับทิม มรกต ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่มหาสมุทรมีรัตนะ
มากมายหลายชนิด ในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกว
ไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม มรกต นี้เปนธรรมที่
นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๗ ในมหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึง
อภิรมยอยู ฯ
อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของพวกสิ่งมีชีวิตใหญๆ
และสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา
พวกอสูร นาค คนธรรพ แมที่มีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน
๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ก็มีอยู ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่
มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของสิ่งที่มีชีวิตใหญๆ และสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้น
มีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ

แมที่มีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐
โยชน ก็มีอยู นีเ้ ปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๘ ในมหาสมุทร
ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ขาแตพระองคผูเจริญ นี้แลธรรมที่นา
อัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ในมหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึง
อภิรมยอยู ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ภิกษุทั้งหลายยอมอภิรมยในธรรมวินัย
นี้บางหรือ ฯ
พ. ดูกรปหาราทะ ภิกษุทั้งหลายยอมอภิรมยในธรรมวินยั นี้ ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมที่นาอัศจรรยอันไม
เคยมีมาสักเทาไร ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว จึงอภิรมยอยู ฯ
พ. มี ๘ ประการ ปหาราทะ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรปหาราทะ
มหาสมุทรลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ ไมโกรกชันเหมือนเหว ฉันใด ใน
ธรรมวินยั นี้ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน มีการศึกษาไปตามลําดับ มีการกระทําไปตามลําดับ
มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง ดูกรปหาราทะ
ขอที่ในธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลําดับ มีการกระทําไปตามลําดับ มีการ
ปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยทรง นี้เปนธรรมที่นา
อัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๑ ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึง
อภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝง ฉันใด สาวก
ทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมลวงสิกขาบทที่เราบัญญัติไวแมเพราะเหตุ
แหงชีวิต ดูกรปหาราทะ ขอที่สาวกทั้งหลายของเราไมลวงสิกขาบทที่เราบัญญัติ
ไวแมเพราะเหตุแหงชีวิต นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๒ ใน
ธรรมวินยั นี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรไมเกลื่อนดวยซากศพ เพราะในมหาสมุทร
คลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหขึ้นบก ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคลผูทุศีล มีบาปธรรม มีสมาจารไมสะอาดนารังเกียจ ปกปดกรรมชั่ว มิใช
สมณะ แตปฏิญญาวาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญญาวา
ประพฤติพรหมจรรย เสียใน ชุมดวยราคะ เปนเพียงดังหยากเยื่อ สงฆยอ ม
ไมอยูรว มกับบุคคลนั้น ประชุมกันยกวัตรเธอเสียทันที แมเขาจะนั่งอยูทามกลาง
ภิกษุสงฆก็จริง ถึงกระนั้น เขาก็ชื่อวาหางไกลจากสงฆ และสงฆก็หางไกลจาก
เขา ดูกรปหาราทะ ขอที่บุคคลผูทุศีล มีบาปกรรม มีสมาจารไมสะอาดนา
รังเกียจ ปกปดกรรมชั่ว ไมใชสมณะ แตปฏิญญาวาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติ
พรหมจรรย แตปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เสียใน ชุมดวยราคะ เปนเพียง
ดังหยากเยื่อ สงฆยอมไมอยูรว มกับบุคคลนั้น ประชุมกันยกวัตรเธอเสียทันที
แมเขาจะนั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆก็จริง ถึงกระนั้น เขาก็ชื่อวาหางไกลจาก

สงฆ และสงฆก็หางไกลจากเขา นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมาประการ
ที่ ๓ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ แมน้ําสายใหญๆ บางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา
อจิรวดี สรภู มหี แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและ
โคตรเดิมหมด ถึงความนับวามหาสมุทรนั่นเอง ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้น
เหมือนกัน วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ออกบวช
เปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลว ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย
ถึงความนับวาสมณศากยบุตรทั้งนั้น ดูกรปหาราทะ ขอที่วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคต
ประกาศแลว ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึงความนับวาเปนสมณศากยบุตร
ทั้งนั้น นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๔ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุ
ทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ แมน้ําทุกสายในโลก ยอมไหลไปรวมยังมหาสมุทร
และสายฝนจากอากาศตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือ
เต็มเพราะน้ํานั้นๆ ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน ถึงแมภิกษุเปนอัน
มากจะปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิไดปรากฏวาจะพรอง
หรือเต็มดวยภิกษุนั้น ดูกรปหาราทะ ขอที่ถึงแมภิกษุเปนอันมากจะปรินิพพาน
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มดวย
ภิกษุนั้น นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๕ ในธรรมวินัยนี้
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม ฉันใด ดูกรปหาราทะ
ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินยั นี้มีรสเดียว คือ วิมุตติรส ดูกรปหาราทะ ขอที่
ธรรมวินยั มีรสเดียว คือ วิมุตติรส นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมา
ประการที่ ๖ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด รัตนะในมหาสมุทร
นั้นมีดังนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ
เงิน ทอง ทับทิม มรกต ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินยั
นี้ก็มีรัตนะมากมายหลายชนิด รัตนะในธรรมวินัยนั้นมีดังนี้ คือ สติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมี
องค ๘ ดูกรปหาราทะ ขอที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิด รัตนะใน
ธรรมวินยั นั้นมีดังนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา
ประการที่ ๗ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของสิ่งที่มีชีวติ ใหญๆ สิ่งมีชีวิต

ในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค
คนธรรพ แมที่มีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐
โยชน ๕๐๐ โยชน มีอยู ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินยั นี้
ก็เปนที่พํานักอาศัยแหงสิ่งมีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังนี้ คือ
พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล พระสกทาคามี
ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต
ดูกรปหาราทะ ขอที่ธรรมวินัยนี้เปนที่พํานักอาศัยแหงสิ่งมีชีวิตใหญๆ สิ่งชีวิตมี
ในธรรมวินัยนีม้ ีดังนี้ คือ พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติ
ผล พระสกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล พระอนาคามี
ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความ
เปนพระอรหันต นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๘ ในธรรมวินัยนี้
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ดูกรปหาราทะ ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมที่นา
อัศจรรย อันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
จบสูตรที่ ๙
อุโปสถสูตร
[๑๑๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาท
ของมิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นพระผูม ีพระภาคมีภิกษุสงฆแวด
ลอม ประทับนั่งในวันอุโบสถ ครั้งนั้น เมื่อราตรีลวงไปแลว ปฐมยามผานไป
แลว ทานพระอานนทลุกจากที่นั่ง กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนม
อัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว ปฐมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งมานานแลว
ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด เมื่อทานพระอานนท
กราบทูลอยางนี้แลว พระผูมพี ระภาคทรงนิ่งอยู ฯ
แมวาระที่ ๒ เมื่อราตรีลว งไปแลว มัชฌิมยามผานไปแลว ทาน
พระอานนทลุกจากที่นั่ง กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทาง
พระผูมีพระภาค ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวง
ไปแลว มัชฌิมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งมานานแลว ขอพระผูมีพระภาค
ทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด แมวาระที่ ๒ พระผูมีพระภาคก็ทรงนิ่ง
อยู ฯ
แมวาระที่ ๓ เมื่อราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามผานไปแลว แสงเงิน
แสงทองขึ้นแลว ราตรีสวางแลว ทานพระอานนทลุกจากที่นั่ง กระทําผาอุตราสงค
เฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค ไดกราบทูลพระผูมี*พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามผานไปแลว แสง

เงินแสงทองขึ้นแลว ราตรีสวางแลว ภิกษุสงฆนั่งมานานแลว ขอพระผูมีพระภาค
ทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท
บริษัทไมบริสุทธิ์ ฯ
ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความดําริดังนี้วา พระผูมีพระภาค
ตรัสอยางนี้ทรงหมายเอาบุคคลไหนหนอ ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ
กําหนดใจดวยใจ กระทําจิตภิกษุสงฆทั้งหมดไวในใจแลว ไดเห็นบุคคลทุศีล มี
บาปธรรม มีสมาจารไมสะอาดนารังเกียจ ปกปดกรรมชั่ว มิใชสมณะแตปฏิญญา
วาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรยแตปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เสียใน
ชุมดวยราคะ เปนเพียงดังหยากเยื่อ นั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆ ครั้นแลวลุกจาก
อาสนะเขาไปหาบุคคลนั้น กลาวกะบุคคลนั้นวา อาวุโส จงลุกไป พระผูมี*พระภาคทรงเห็นเธอแลว เธอไมมีสังวาสกับภิกษุทั้งหลาย เมื่อทานพระมหาโมค*คัลลานะกลาวอยางนี้แลว บุคคลนั้นนิ่งเฉยเสีย แมวาระที่ ๒ ทานพระมหาโมค*คัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา อาวุโส จงลุกไป พระผูมีพระภาคทรงเห็นเธอแลว
เธอไมมีสังวาสกับภิกษุทั้งหลาย แมวาระที่ ๒ บุคคลนั้นก็นิ่งเสีย แมวาระที่ ๓
ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา อาวุโส จงลุกไป พระผูมี
พระภาคทรงเห็นเธอแลว เธอไมมีสังวาสกับภิกษุทั้งหลาย แมวาระที่ ๓ บุคคล
นั้นก็นิ่งเฉยเสีย ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะจับแขนบุคคลนั้นฉุดออก
มาใหพนซุมประตูดานนอกแลว ใสดาน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลนั้นขาพระองคฉุดออกไปแลว บริษัทบริสุทธิ์แลว
ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา นาอัศจรรย โมคคัลลานะ ไมเคยมีมา โมคคัลลานะ
โมฆบุรุษนั้นจักมารวม จนตองฉุดแขนออกไป ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายพึงทําอุโบสถเถิด
พึงแสดงปาติโมกขเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตั้งแตกาลบัดนี้เปนตนไป เราจักไม
แสดงปาติโมกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่พระตถาคตจะพึงแสดงปาติโมกขใน
บริษัทที่ไมบริสุทธิ์ นี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมทีน่ าอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ
ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ ยอมอภิรมย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มหาสมุทรลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหว
ไม นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๑ ในมหาสมุทร ที่พวก
อสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯลฯ ๑- อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัย
ของสิ่งมีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา
ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ แมที่มีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน

๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ก็มีอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขอที่มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้น
มีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ
แมที่มีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐
โยชน ก็มีอยู นีเ้ ปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๘ ในมหาสมุทร
ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมที่
นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล ที่พวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘
ประการ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ ยอมอภิรมย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือน
@๑ ความพิสดารเหมือนขอ ๑๐๙
เหวไม ฉันใด ในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีการศึกษาไปตามลําดับ
มีการกระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผล
โดยตรง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ในธรรมวินัยนี้ มีการศึกษาไปตามลําดับ มีการ
กระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดย
ตรง นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๑ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุ
ทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯลฯ ๑- ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรเปนที่
พํานักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ
ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ แมที่มีรางกายประมาณ
๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ก็มีอยู ฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินัยนี้ ก็เปนที่พํานักอาศัยแหงสิ่งที่มี
ชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้มีดังนี้ คือ พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล พระสกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่ง
สกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล
พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่
ธรรมวินยั นี้เปนที่พํานักอาศัยแหงสิ่งที่มีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังนี้
คือ พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล พระสกทาคามี
ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทํา
ใหแจงซึ่งอนาคามิผล พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต นี้เปน
ธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๘ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็น
แลวๆ จึงอภิรมยอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้มีสงิ่ ที่นาอัศจรรยอันไมเคย
มีมา ๘ ประการนี้แล ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๒
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เวรัญชสูตร ๒. สีหสูตร ๓. อาชัญญสูตร ๔. ขฬุงคสูตร
๕. มลสูตร ๖. ทูตสูตร ๗. พันธนสูตรที่ ๑ ๘. พันธนสูตรที่ ๒
๙. ปหาราทสูตร ๑๐. อุโปสถสูตร ฯ
----------คหปติวรรคที่ ๓
อุคคสูตรที่ ๑
[๑๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา
มหาวัน ใกลกรุงเวสาลี ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจําอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีวา เปนผู
ประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ พระผูมีพระภาคผูสุคต
ครั้นไดตรัสพระดํารัสนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา ภิกษุรูปหนึ่ง นุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปสูนิเวศน
ของอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี ครั้นแลวจึงนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว ลําดับนั้น
อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวลาสาลีไดเขาไปหาภิกษุนั้น ไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลว ภิกษุนั้นไดกลาวกะอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีวา ดูกร
คฤหบดี พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา เปนผูประกอบดวยธรรมที่นา อัศจรรย
อันไมเคยมีมา ๘ ประการ ดูกรคฤหบดี ธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘
ประการเปนไฉน ฯ
อุคคคฤหบดีกลาววา ขาแตทานผูเจริญ กระผมก็ไมทราบเลยวา พระผูมี
พระภาคทรงพยากรณกระผม วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นา อัศจรรยอันไมเคยมีมา
๘ ประการเปนไฉน แตขอทานไดโปรดฟงธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘
ประการของกระผมที่มีอยู จงใสใจใหดี กระผมจักเรียนถวาย ภิกษุนั้นรับคํา
อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีแลว อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีไดกลาววา ขาแต
ทานผูเจริญ ในคราวที่กระผมไดเห็นพระผูมีพระภาคแตไกลเปนครั้งแรก พรอมกับ
การเห็นนั้นเอง จิตของกระผมเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค นี้แลเปนธรรมที่นา
อัศจรรยอันไมเคยมีมาประการที่ ๑ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีจิตเลื่อมใสแลว ไดเขาไปนั่งใกลพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดกระผม คือ ทรงประกาศ
ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามอันต่ําทรามเศราหมอง และอานิสงส
ในเนกขัมมะ ในคราวที่พระผูมีพระภาคไดทรงทราบกระผมวา มีจิตควร ออน

ปราศจากนิวรณ บันเทิง ผองใสแลว จึงทรงประกาศสามุกังสิกาธรรมเทศนาแหง
พระพุทธเจาทั้งหลาย คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เปรียบเหมือนผาที่บริสุทธิ์
ไมหมองดํา จะพึงรับน้ํายอมไดดี แมฉันใด ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจาก
มลทิน เกิดขึ้นแลวแกกระผม ณ ที่นั่งนั้นแลวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา สิ่งนัน้ ทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแต
ทานผูเจริญ กระผมไดเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูแจงธรรมแลว หยั่งซึง้
ถึงธรรมแลว ขามพนความสงสัยไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลงแลว ถึง
ความแกลวกลาแลว ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดถึงพระพุทธเจา
พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะแลว และสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรย
เปนที่ ๕ แลว ณ ที่นั่งนั้นแล นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมาขอที่ ๒
ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีปชาบดีรุนสาวอยู ๔ คน กระผมไดเขาไปหา
ปชาบดีเหลานั้นแลว ไดกลาวกะเธอเหลานั้นวา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ฉันสมาทาน
สิกขาบทอันมีพรหมจรรยเปนที่ ๕ ผูใดปรารถนา ผูนั้นจงใชโภคะเหลานี้และ
ทําบุญได หรือจะกลับไปสูตระกูลญาติของตัวก็ได หรือประสงคชายอื่น ฉันก็จะ
มอบใหแกเขา เมื่อกระผมกลาวอยางนี้แลว ปชาบดีคนแรกไดพูดกะกระผมวา
ขอทานไดกรุณามอบดิฉันใหแกชายชื่อนี้เจาคะ กระผมก็ใหเชิญชายผูนั้นมา เอา
มือซายจับปชาบดี มือขวาจับเตาน้ํา หลั่งน้ํามอบใหชายคนนั้น ก็เมื่อบริจาค
ปชาบดีสาวเปนทาน กระผมไมรูสึกวาจิตแปรปรวนเปนอยางอื่นเลย นี้แลเปนธรรม
ที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมาขอที่ ๓ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ในตระกูลของกระผมมีโภคทรัพยอยูมาก และ
โภคทรัพยเหลานั้นกระผมแจกจายทั่วไปถึงผูม ีศีล มีกัลยาณธรรม นี้แลเปนธรรมที่
นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๔ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมเขาไปหาภิกษุรูปใด กระผมก็เขาไปหาดวยความ
เคารพทีเดียว ไมใชเขาไปหาดวยความไมเคารพ นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอัน
ไมเคยมีมาขอที่ ๕ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ หากทานผูมีอายุนั้นแสดงธรรมแกกระผม กระผมก็ฟง
โดยความเคารพแทๆ ไมใชฟงโดยความไมเคารพ หากทานผูมีอายุนั้นไมแสดง
ธรรมแกกระผม กระผมก็แสดงธรรมแกทานนั้น นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอัน
ไมเคยมีมาขอที่ ๖ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรยที่เทวดาทั้งหลายเขาไปหากระผม แลว
บอกวา ดูกรคฤหบดี ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว เมื่อเทวดาทั้งหลาย
กลาวอยางนี้แลว กระผมจึงพูดเทวดาเหลานั้นอยางนี้วา ทานทั้งหลายพึงบอก
อยางนี้หรือไมพึงบอกอยางนีก้ ็ตาม แทที่จริง ธรรมอันพระผูม ีพระภาคตรัสดีแลว

แตกระผมก็ไมรูสึกเลยวา ความ๑-ฟูใจจะมีมาแตเหตุนั้น ขอที่เทวดาทั้งหลายมาหา
กระผม หรือกระผมไดปราศรัยกับเทวดาทั้งหลาย นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรย
อันไมเคยมีมาขอที่ ๗ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมไมพิจารณาเห็นสังโยชนไรๆ ในโอรัมภาคิย
สังโยชน ๕ ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนั้นวา ยังละไมไดในตน นี้แลเปน
ธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๘ ของกระผมที่มีอยู ขาแตทานผูเจริญ
ธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ของกระผมที่มีอยูนี้แล กระผมก็ไม
รูวา พระผูมีพระภาคทรงพยากรณกระผมวา เปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรย
อันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน ฯ
@๑ ฟูในทางเสีย
ลําดับนั้น ภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี
แลว ลุกจากที่นั่งหลีกไป ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดกราบทูลคําสนทนาปราศรัยกับอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีทั้งหมดแดพระผูมี
พระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถูกแลวๆ อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี
เมื่อจะพยากรณ พึงพยากรณตามนั้นโดยชอบ ดูกรภิกษุ เราพยากรณอุคคคฤหบดี
วา เปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล และเธอ
ทั้งหลายจงทรงจําอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีวา เปนผูประกอบดวยธรรมที่นา
อัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
อุคคสูตรที่ ๒
[๑๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ บานหัตถีคาม ใน
แควนวัชชี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจําอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคาม วาเปนผูประกอบ
ดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ พระผูมีพระภาคผูสุคต ครั้นได
ตรัสพระดํารัสนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา ภิกษุรูปหนึ่ง นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยัง
นิเวศนของอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคาม ครั้นแลวจึงนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว
ลําดับนั้น อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามไดเขาไปหาภิกษุนั้น ไหวแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวภิกษุนั้นไดกลาวกะอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคาม
วา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา เปนผูประกอบดวยธรรม
ที่นาอัศจรรยอนั ไมเคยมีมา ๘ ประการ ดูกรคฤหบดี ธรรมที่นาอัศจรรยอันไม
เคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน ฯ

อุคคคฤหบดีกลาววา ขาแตทานผูเจริญ กระผมไมทราบเลยวา พระผูมี
พระภาคทรงพยากรณกระผมวา เปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคย
มีมา ๘ ประการเปนไฉน แตขอทานไดโปรดฟงธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา
๘ ประการนี้ที่มีอยู จงใสใจใหดี กระผมจักเรียนถวาย ภิกษุนั้นรับคําอุคคคฤหบดี
ชาวบานหัตถีคามแลว ฯ
อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ในคราวที่
กระผมเที่ยวอยูในสวนนาควัน ไดเห็นพระผูมีพระภาคแตไกลเปนครั้งแรก พรอม
กับการเห็นนั้นเอง จิตของกระผมก็เลื่อมใสในพระผูมีพระภาค เมาสุราอยูก็หาย
เมา นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๑ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีจิตเลื่อมใสแลว ไดเขาไปนั่งใกลพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดกระผม คือ ทรงประกาศ
ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามอันต่ําทรามเศราหมอง และอานิสงส
ในเนกขัมมะ ในคราวที่พระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา กระผมมีจิตควร ออน
ปราศจากนิวรณ บันเทิง ผองใสแลว จึงทรงประกาศสามุกังสิกาธรรมเทศนา
แหงพระพุทธเจาทั้งหลาย คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เปรียบเหมือนผา
ที่บริสุทธิ์ ไมหมองดํา จะพึงรับน้ํายอมไดดี แมฉันใด ธรรมจักษุอันปราศจาก
ธุลี ปราศจากมลทิน เกิดขึ้นแลวแกกระผม ณ ที่นั่งนั้นแลวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนัน้ ทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ขาแตทานผูเจริญ กระผมไดเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรม
แจงแลว หยั่งซึง้ ถึงธรรมแลว ขามพนความสงสัยไดแลว ปราศจากความ
เคลือบแคลงแลว ถึงความแกลวกลาแลว ไมตองเชื่อผูอ ื่น ในสัตถุศาสน
ไดถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆวา เปนสรณะ สมาทานสิกขาบท
อันมีพรหมจรรยเปนที่ ๕ แลว ณ ที่นั่งนั้นนั่นแล นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรย
อันไมเคยมีมาขอที่ ๒ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมไดมีปชาบดีรุนสาวอยู ๔ คน ไดเขาไปหา
ปชาบดีเหลานั้น แลวไดกลาวกะเธอเหลานั้นวา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย ฉัน
สมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรยเปนที่ ๕ ผูใดปรารถนา ผูนั้นจงใชโภคะเหลานี้
และทําบุญได หรือจะไปสูตระกูลญาติของตัวก็ได หรือประสงคชายอื่น ฉันก็จะ
มอบใหแกเขา เมื่อกระผมกลาวอยางนี้แลว ปชาบดีคนแรกไดพูดกะกระผมวา
ขอทานไดกรุณามอบดิฉันใหแกชายชื่อนี้เจาคะ กระผมใหเชิญชายผูนั้นมา
เอามือซายจับปชาบดี มือขวาจับเตาน้ํา หลั่งน้ํามอบใหชายคนนั้น ก็เมื่อบริจาค
ปชาบดีสาวเปนทาน กระผมไมรูสึกวาจิตแปรปรวนเปนอยางอื่นเลย นี้แลเปน
ธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๔ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ในตระกูลของกระผมมีโภคทรัพยอยูมาก และ

โภคทรัพยเหลานั้นกระผมไดแจกจายทั่วไปกับทานผูมีศีล มีกัลยาณธรรม นี้แล
เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๔ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ กระผมเขาไปหาภิกษุรูปใด กระผมก็เขาไปดวยความ
เคารพทีเดียว ไมใชเขาไปหาดวยความไมเคารพ หากทานผูมีอายุนั้นแสดงธรรม
แกกระผม กระผมก็ฟงโดยเคารพแทๆ ไมใชฟงโดยไมเคารพ หากทานผูมีอายุ
นั้นไมแสดงธรรมแกกระผม กระผมก็แสดงธรรมแกทานผูมีอายุนั้น นี้แลเปน
ธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๕ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรยที่เมือ่ กระผมนิมนตสงฆแลวเทวดา
ทั้งหลายเขามาบอกวา ดูกรคฤหบดี ภิกษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต รูปโนน
เปนปญญาวิมุต รูปโนนเปนกายสักขี รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ รูปโนนเปนสัทธา
วิมุต รูปโนนเปนธัมมานุสารี รูปโนนเปนสัทธานุสารี รูปโนนเปนผูมีศีล
มีกัลยาณธรรม รูปโนนเปนผูทุศีล มีบาปธรรม ขาแตทานผูเจริญ กระผมอังคาส
สงฆอยูก็ไมรูสกึ วา ยังจิตใหเกิดขึ้นอยางนี้วา จะถวายแกทานรูปนี้นอย หรือ
จะถวายแกทานรูปนี้มาก แทที่จริง กระผมมีจิตเสมอกัน นี้แลเปนธรรมที่นา
อัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๖ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรยที่เทวดาทั้งหลายเขามาหากระผมแลว
บอกวา ดูกรคฤหบดี ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว เมื่อเทวดาทั้งหลาย
กลาวอยางนี้แลว กระผมจึงพูดกะเทวดาเหลานั้นอยางนี้วา ทานจะพึงบอกอยางนี้
หรือไมพึงบอกอยางนี้ก็ตาม แทที่จริง ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว แตกระ
ผมก็ไมรูสึกเลยวา ความฟูใจจะมีมาแตเหตุนั้น เทวดาทั้งหลายเขามาหากระผม
หรือกระผมไดปราศรัยกับเทวดาทั้งหลาย นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมี
มาขอที่ ๗ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ก็หากวากระผมจะพึงทํากาละกอนพระผูมีพระภาค
ก็ไมนาอัศจรรยที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงพยากรณอยางนี้วา สังโยชนอนั เปน
เครื่องประกอบใหอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามพึงกลับมาสูโลกนี้อีกไมมี นี้แล
เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอที่ ๘ ของกระผมที่มีอยู ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ธรรมที่นา อัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล
ของกระผมที่มีอยู แตกระผมก็ไมรูวา พระผูมพี ระภาคทรงพยากรณกระผมวา
เปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน ฯ
ลําดับนั้น ภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของอุคคคฤหบดีชาวบาน
หัตถีคามแลว ลุกจากที่นั่งแลวหลีกไป ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลว ไดกราบทูลคําสนทนาปราศรัยกับอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามนั้นทั้งหมด
แดพระผูมีพระภาค ฯ

พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถูกแลวๆ อุคคคฤหบดีชาวบาน
หัตถีคาม เมื่อจะพยากรณ พึงพยากรณตามนั้นโดยชอบ ดูกรภิกษุ เราพยากรณ
อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามวา เปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอนั ไมเคย
มีมา ๘ ประการนี้แล และเธอทั้งหลายจงทรงจําอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามวา
เปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
หัตถกสูตรที่ ๑
[๑๑๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย ใกล
เมืองอาฬวี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูป ระกอบ
ดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มี
โอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ มีจาคะ ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่
นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการนี้แล พระผูมีพระภาคผูสุคต ครั้นไดตรัส
พระดํารัสนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา ภิกษุรูปหนึ่ง นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยัง
นิเวศนของหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี ครั้นแลว จึงนั่งบนอาสนะที่ปูไว
ลําดับนั้น หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เขาไปหาภิกษุนั้น ไหวแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ภิกษุนั้นไดกลาวกะหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีวา
ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทาน วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นา
อัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑
เปนพหูสูต ๑ มีจาคะ ๑ มีปญญา ๑ ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ
ทาน วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการนี้แล
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีถามวา ขาแตทานผูเจริญ คฤหัสถไรๆ ผูนุงผาขาว
ไมมีในตําแหนงที่พระผูมีพระภาคทรงพยากรณนี้หรือ ฯ
ภิ. ดูกรอาวุโส ไมมี ฯ
ห. ขาแตทานผูเจริญ ดีแลว ที่คฤหัสถไรๆ ผูนุงผาขาวไมมีใน
ตําแหนงที่พระผูมีพระภาคทรงพยากรณนี้ ฯ
ลําดับนั้น ภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของหัตถกอุบาสกชาวเมือง
อาฬวีแลว ลุกจากที่นั่งแลว หลีกไป ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง

ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระ
วโรกาส ในเวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปยังนิเวศน
ของหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี นั่งบนอาสนะที่เขาปูไว ลําดับนั้น หัตถกอุบาสก
ชาวเมืองอาฬวี เขามาหาขาพระองคไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ขาพระองคไดกลาวกะหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีวา ดูกรอาวุโส พระผูมพี ระภาค
ทรงพยากรณทาน วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา
๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี
เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ มีจาคะ ๑
มีปญญา ๑ ดูกรอาวุโส พระผูม ีพระภาคทรงพยากรณทาน วาเปนผูประกอบ
ดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการนี้ เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี ไดถามขาพระองควา ขาแตทานผูเจริญ คฤหัสถ
ไรๆ ผูนุงผาขาวไมมีในตําแหนงที่พระผูมีพระภาคทรงพยากรณนั้นหรือ ขาพระ
องคตอบวา ดูกรอาวุโส ไมมี เขาตอบวา ขาแตทานผูเจริญ ดีแลวที่คฤหัสถ
ไรๆ ผูนุงผาขาว ไมมีในตําแหนงที่พระผูมีพระภาคทรงพยากรณนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถูกแลวๆ กุลบุตรนั้นมีความ
ปรารถนานอย ไมปรารถนาใหคนอื่นรูกุศลธรรมที่มีอยูในตน ดูกรภิกษุ ถาอยาง
นั้น เธอจงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีไว วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นา
อัศจรรยอันไมเคยมีมานี้ คือ ความเปนผูไมปรารถนาใหคนอื่นรูกุศลธรรมทีม่ ี
อยูในตน ฯ
จบสูตรที่ ๓
หัตถกสูตรที่ ๒
[๑๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย ใกล
เมืองอาฬวี ครั้งนั้นแล หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี มีอุบาสกประมาณ
๕๐๐ คนแวดลอม เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามหัตถกอุบาสกชาว
เมืองอาฬวีวา ดูกรหัตถกะ บริษัทของทานนี้ใหญ ก็ทานสงเคราะหบริษัทใหญ
นี้อยางไร ฯ
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี
พระภาคไดทรงแสดงสังคหวัตถุ ๔ ประการไว ขาพระองคสงเคราะหบริษัทใหญ
นี้ดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการเหลานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูวา
ผูนี้ควรสงเคราะหดวยทาน ขาพระองคก็สงเคราะหดวยทาน ผูนี้ควรสงเคราะห
ดวยวาจาออนหวาน ขาพระองคก็สงเคราะหดวยวาจาออนหวาน ผูนี้ควรสงเคราะห
ดวยการประพฤติสิ่งที่เปนประโยชน ขาพระองคก็สงเคราะหดวยการประพฤติ
สิ่งที่เปนประโยชน ผูนี้ควรสงเคราะหดวยการวางตัวเสมอ ขาพระองคก็สงเคราะห

ดวยการวางตัวเสมอ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็โภคทรัพยในตระกูลของขาพระองค
มีอยู ชนทั้งหลายจึงสําคัญถอยคําของขาพระองควาควรฟง ไมเหมือนของ
คนจน ฯ
พ. ถูกแลวๆ หัตถกะ นี้แลเปนอุบายที่ทานสงเคราะหบริษัทใหญ
ดูกรหัตถกะ จริงอยู ใครๆ ก็ตามที่สงเคราะหบริษัทใหญ ในอดีตกาล ก็ลวน
แตสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ และใครๆ ก็ตามที่จักสงเคราะหบริษัท
ในอนาคตกาล ก็ลวนแตจักสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ใครๆ
ก็ตามยอมสงเคราะหบริษัทใหญในปจจุบัน ก็ลวนแตสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ
๔ ประการนี้แล ลําดับนั้น หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี อันพระผูมีพระภาค
ทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว
ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ
ลําดับนั้น เมื่อหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี หลีกไปแลวไมนาน พระ
ผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจํา
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นา อัศจรรยอันไมเคย
มีมา ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย หัตถกอุบาสกชาวเมือง
อาฬวี เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑
มีจาคะ ๑ มีปญญา ๑ มีความปรารถนานอย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรย
อันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
มหานามสูตร
[๑๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลพระ
พระนครกบิลพัสดุ ในแควนสักกะ ครั้งนั้น เจาศากยะพระนามวามหานาม
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว
ประทับ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอ บุคคลชื่อวาเปนอุบาสก พระผูมี*พระภาคตรัสวา ดูกรมหานาม เมื่อใดแล บุคคลถึงพระพุทธเจา ถึงพระธรรม
ถึงพระสงฆ วาเปนสรณะ ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ ชื่อวาเปนอุบาสก ฯ
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกชื่อวาเปน
ผูมีศีล ฯ
พ. ดูกรมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกงดเวนจากปาณาติบาต งดเวน
จากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากมุสาวาท งดเวนจากการ
ดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดวยเหตุมีประมาณ
เทานี้ อุบาสกชื่อวา เปนผูมีศีล ฯ

ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกชื่อวา
เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
พ. ดูกรมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาดวย
ตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหถงึ พรอมดวยศรัทธา ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวย
ศีล แตไมชักชวนผูอื่นใหถงึ พรอมดวยศีล ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ
แตไมชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยจาคะ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อเห็นภิกษุ แตไม
ชักชวนผูอื่นในการเห็นภิกษุ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อฟงสัทธรรม แตไมชักชวน
ผูอื่นในการฟงสัทธรรม ๑ ตนเองเปนผูทรงจําธรรมที่ตนฟงแลวได แตไมชัก
ชวนผูอื่นเพื่อการทรงจําธรรม ๑ ตนเองเปนผูพิจารณาอรรถแหงธรรมที่ตนฟงแลว
แตไมชักชวนผูอื่นในการพิจารณาอรรถแหงธรรม ๑ ตนเองรูทั่วถึงอรรถรูท ั่วถึง
ธรรม แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม แตไมชักชวนผูอื่นในการปฏิบัติธรรม
อันสมควรแกธรรม ๑ ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ อุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนตนไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกชื่อวาเปน
ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
พ. ดูกรมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาดวย
ตนเอง และชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล
และชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยศีล ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ และ
ชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยจาคะ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อเห็นภิกษุ และชักชวน
ผูอื่นในการเห็นภิกษุ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อฟงสัทธรรม และชักชวนผูอื่นในการ
ฟงสัทธรรม ๑ ตนเองเปนผูทรงจําธรรมที่ตนฟงแลว และชักชวนผูอื่นเพื่อการ
ทรงจําธรรม ๑ ตนเองเปนผูพิจารณาอรรถแหงธรรมที่ตนฟงแลว และชักชวน
ผูอื่นในการพิจารณาอรรถแหงธรรม ๑ ตนเองรูทั่วถึงอรรถรูท ั่วถึงธรรมแลวปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม และชักชวนผูอื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑
ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล อุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน และ
เพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๕
ชีวกสูตร
[๑๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของหมอ
ชีวก ใกลพระนครราชฤห ครั้งนั้น หมอชีวกโกมารภัจจเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอ
บุคคลชื่อวาเปนอุบาสก พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรชีวก เมื่อใดแลบุคคลถึง
พระพุทธเจา ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ วาเปนสรณะ ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล

ชื่อวาเปนอุบาสก ฯ
ช. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกชื่อวา
เปนผูมีศีล ฯ
พ. ดูกรชีวก เมื่อใดแล อุบาสกงดเวนจากปาณาบิบาต ฯลฯ งดเวน
จากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดวยเหตุมี
ประมาณเทานี้แล อุบาสกชื่อวาเปนผูมีศีล ฯ
ช. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกชื่อวา
ปฏิบัติเพื่อโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
พ. ดูกรชีวก เมื่อใดแล อุบาสกถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง
แตไมชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยศรัทธา ฯลฯ ตนเองเปนผูรูทั่วถึงอรรถรูท ั่วถึง
ธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม แตไมชักชวนผูอื่นในการปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล อุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
ช. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกชื่อวา
เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
พ. ดูกรชีวก เมื่อใดแล อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง
และชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และ
ชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยศีล ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ และชักชวน
ผูอื่นใหถึงพรอมดวยจาคะ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อเห็นภิกษุ และชักชวนผูอื่นในการ
เห็นภิกษุ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อฟงสัทธรรม และชักชวนผูอื่นในการฟงสัทธรรม ๑
ตนเองเปนผูทรงจําธรรมที่ตนเองฟงแลว และชักชวนผูอื่นเพือ่ การทรงจําธรรม ๑
ตนเองเปนผูพิจารณาอรรถแหงธรรมที่ตนฟงแลว และชักชวนผูอื่นในการพิจารณา
อรรถแหงธรรม ๑ ตนเองรูทั่วถึงอรรถผูทั่วถึงธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
และชักชวนผูอื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล
อุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๖
พลสูตรที่ ๑
[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ทารกทั้งหลายมีการรองไหเปนกําลัง ๑ มาตุคามทั้งหลายมีความโกรธ
เปนกําลัง ๑ โจรทั้งหลายมีอาวุธเปนกําลัง ๑ พระราชาทั้งหลายมีอิสริยยศเปนกําลัง ๑
คนพาลทั้งหลายมีการเพงโทษผูอื่นเปนกําลัง ๑ บัณฑิตทั้งหลายมีการไมเพงโทษ
เปนกําลัง ๑ พหุสุตบุคคลทั้งหลายมีการพิจารณาเปนกําลัง ๑ สมณพราหมณ
ทั้งหลายมีขันติเปนกําลัง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๘ ประการนี้แล
จบสูตรที่ ๗

พลสูตรที่ ๒
[๑๑๘] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมพี ระภาค
ไดตรัสถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร กําลังของภิกษุผูขีณาสพมีเทาไร ที่
เปนเหตุใหเธอผูประกอบแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะ
ทั้งหลายของเราสิ้นแลว ฯ
ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุผู
ขีณาสพ ๘ ประการ ที่เปนเหตุใหทานผูประกอบแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว ๘ ประการเปนไฉน
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูขีณาสพในธรรมวินัยนี้ เห็นสังขารทั้งปวงแจมแจง
โดยความเปนของไมเที่ยง ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง ขอที่ภิกษุผูขีณาสพเห็น
สังขารทั้งปวงแจมแจง โดยความเปนของไมเที่ยง ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง
นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพเห็นกามทั้งหลายวาเปรียบดวยหลุมถาน
เพลิง แจมแจงดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง ขอที่ภิกษุผขู ีณาสพเห็นกามทั้งหลาย
วาเปรียบดวยหลุมถานเพลิง แจมแจงดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง นี้เปนกําลัง
ของภิกษุผูขีณาสพที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา
อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพมีจิตนอมไป โนมไป โอนไปในวิเวก
ตั้งอยูในวิเวก ยินดีแลวในเนกขัมมะ ปราศจากอาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการ
ทั้งปวง ขอที่ภิกษุผูขีณาสพมีจิตนอมไป ฯลฯ ปราศจากอาสวัฏฐานิยธรรมโดย
ประการทั้งปวง นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพเจริญสติปฏฐาน ๔ อบรมดีแลว ขอที่
ภิกษุผูขีณาสพเจริญสติปฏฐาน ๔ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ที่ทาน
อาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเรา
สิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพเจริญอิทธิบาท ๔ อบรมดีแลว ขอที่ภิกษุ
ผูขีณาสพเจริญอิทธิบาท ๔ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ที่ทาน
อาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเรา
สิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพเจริญอินทรีย ๕ อบรมดีแลว ขอที่ภิกษุ
ผูขีณาสพเจริญอินทรีย ๕ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผขู ีณาสพ ที่ทาน

อาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเรา
สิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพเจริญโพชฌงค ๗ อบรมดีแลว ขอที่ภิกษุ
ผูขีณาสพเจริญโพชฌงค ๗ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ที่ทาน
อาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเรา
สิ้นแลว ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อบรม
ดีแลว ขอที่ภิกษุผูขีณาสพเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อบรมดีแลว
นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายไดวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุผูขีณาสพ ๘ ประการนี้แล ที่เปน
เหตุใหทานผูประกอบแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไดวา อาสวะ
ทั้งหลายของเราสิ้นแลว ฯ
จบสูตรที่ ๘
อักขณสูตร
[๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาววา โลกได
ขณะจึงทํากิจๆ แตเขาไมรูขณะหรือมิใชขณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาลมิใชขณะ
มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ตถาคตอุบัติขึ้นแลวในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควร
ฝก ไมมีผูอื่นยิง่ กวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกธรรม และธรรมอันพระผูมีพระภาคยอมทรงแสดง นําความสงบมา
ให เปนไปเพื่อปรินิพพาน ใหถึงการตรัสรู อันพระสุคตเจาประกาศแลว แต
บุคคลผูนี้เขาถึงนรกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติ
พรหมจรรยขอที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นในโลก ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม และ
ธรรมอันพระผูม ีพระภาคยอมทรงแสดง ... แตบุคคลผูนี้เขาถึงกําเนิดสัตวดริ ัจฉาน
เสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย
ขอที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้เขาถึงปตติวิสัยเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้เขาถึงเทพนิกายผูมีอายุยืน ชั้นใดชั้น
หนึ่งเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูป ระพฤติพรหมจรรย
ขอที่ ๔ ฯ

อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้กลับมาเกิดในปจจันตชนบทและอยู
ในพวกมิลักขะ ไมรูดีรูชอบ อันเปนสถานที่ไมมีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ไปมา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย
ขอที่ ๕ ฯ
อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขา
เปนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล ยัญที่บูชาแลวไมมีผล
การบวงสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมดี กรรมชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนา
ไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวทั้งหลายที่ผุดเกิดขึ้นไมมี สมณพราหมณผู
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กระทําใหแจงซึ่งโลกนี้และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่งเอง แลว
สั่งสอนประชุมชนใหรูตาม ไมมีในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัย
ในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๖ ฯ
อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขา
มีปญญาทราม บาใบ ไมสามารถรูอ รรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๗ ฯ
อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติแลวในโลก เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง
โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปน
สารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ธรรมอันนําความสงบมาให เปนไปเพื่อ
ปรินิพพาน ใหถึงการตรัสรู อันพระสุคตเจาทรงประกาศแลว แตพระตถาคตมิได
แสดง ถึงบุคคลผูนี้จะเกิดในมัชฌิมชนบทและมีปญญา ไมบาใบ ทั้งสามารถจะ
รูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการ
อยูประพฤติพรหมจรรยขอที่ ๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาลอันมิใชขณะ มิใชสมัยใน
การอยูประพฤติพรหมจรรย ๘ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนขณะและสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย มี
ประการเดียว ประการเดียวเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติขึ้นแลวใน
โลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จ
ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอนื่ ยิ่งไปกวา เปน
ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรมและ
ธรรมอันตถาคตทรงแสดง เปนธรรมนําความสงบมาให เปนไปเพื่อปรินิพพาน
ใหถึงการตรัสรู พระสุคตเจาทรงประกาศแลว และบุคคลนี้เกิดในมัชฌิมชนบท
ทั้งมีปญญา ไมบาใบ สามารถเพื่อจะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนขณะและสมัยในการอยูป ระพฤติพรหมจรรยประการเดียว ฯ
ชนเหลาใด เกิดในมนุษยโลกแลว เมื่อพระตถาคตทรง
ประกาศสัทธรรม ไมเขาถึงขณะ ชนเหลานั้นเชื่อวาลวงขณะ

ชนเปนอันมาก กลาวเวลาที่เสียไปวา กระทําอันตรายแกตน
พระตถาคตเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ในกาลบางครั้งบางคราว
การที่พระตถาคตเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ๑ การไดกําเนิด
เปนมนุษย ๑ การแสดงสัทธรรม ๑ ที่จะพรอมกันเขาได
หาไดยากในโลก ชนผูใครตอประโยชน จึงควรพยายามใน
กาลดังกลาวมานั้น ที่ตนพอจะรูจะเขาใจสัทธรรมได ขณะ
อยาลวงเลยทานทั้งหลายไปเสีย เพราะบุคคลที่ปลอยเวลาให
ลวงไปพากันยัดเยียดในนรก ยอมเศราโศกอยู หากเขา
จะไมสําเร็จอริยมรรค อันเปนธรรมตรงตอสัทธรรมในโลก
นี้ได เขาผูมีประโยชนอนั ลวงเสียแลว จักเดือดรอนสิน้
กาลนาน เหมือนพอคาผูป ลอยใหประโยชนลวงไป เดือดรอน
อยู ฉะนั้น คนผูถูกอวิชชาหุมหอไว พรากจากสัทธรรม
จักเสวยแตสงสาร คือ ชาติและมรณะสิ้นกาลนาน สวน
ชนเหลาใดไดอัตภาพเปนมนุษยแลว เมื่อพระตถาคตประกาศ
สัทธรรม ไดกระทําแลว จักกระทํา หรือกระทําอยู ตาม
พระดํารัสของพระศาสดา ชนเหลานั้นชื่อวาไดประสบขณะ
คือ การประพฤติพรหมจรรยอันยอดเยี่ยมในโลก ชนเหลา
ใดดําเนินไปตามมรรคา ที่พระตถาคตเจาทรงประกาศแลว
สํารวมในศีลสังวรที่พระตถาคตเจาผูมีจักษุเปนเผาพันธุแหง
พระอาทิตย ทรงแสดงแลว คุมครองอินทรีย มีสติ
ทุกเมื่อ ไมชุมดวยกิเลส ตัดอนุสัยทั้งปวงอันแลนไปตาม
กระแสบวงมาร ชนเหลานั้นแล บรรลุความสิ้นอาสวะ
ถึงฝง คือ นิพพานในโลกแลว ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อนุรุทธสูตร
[๑๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ปาเภสกลามิคทายวัน
แขวงเมืองสุงสุมารคิระ แควนภัคคชนบท ก็โดยสมัยนั้น ทานพระอนุรุทธะอยู
ที่วิหารปาจีนวังสทายวัน แควนเจดีย ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะหลีกออกเรนอยู
ในที่ลับ เกิดความปริวิตกทางใจอยางนี้วา ธรรมนี้เปนธรรมของบุคคลผูมีความ
ปรารถนานอย มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก ของบุคคลผูสันโดษ มิใช
ของบุคคลผูไมสันโดษ ของบุคคลผูสงัด มิใชของบุคคลผูยินดีในการคลุกคลีดวย
หมูคณะ ของบุคคลผูปรารภความเพียร มิใชของบุคคลผูเกียจคราน ของบุคคลผู
มีสติตั้งมั่น มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม ของบุคคลผูมีจิตมั่นคง มิใชของบุคคล
ผูมีจิตไมมั่นคง ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคลผูมีปญญาทราม ฯ

ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกทางใจของทานพระอนุรทุ ธะ
แลว เสด็จจากเภสกลามิคทายวัน แขวงสุงสุมารคิระ แควนภัคคชนบท ไป
ปรากฏเฉพาะหนาทานอนุรุทธะที่วิหารปาจีนวังสทายวัน เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง
เหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะ
ที่จัดไวถวายแลว แมทานพระอนุรุทธะถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอนุรุทธะวา ดีแลวๆ อนุรุทธะ
ถูกละ ที่เธอตรึกมหาปุริสวิตกวาธรรมนี้เปนธรรมของบุคคลผูมีความปรารถนานอย
มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก ... ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคลผูมี
ปญญาทราม ดูกรอนุรุทธะ ถาอยางนั้น เธอจงตรึกมหาปุริสวิตกขอที่ ๘ นี้วา
ธรรมนี้เปนธรรมของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่ไมทําใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมที่ไม
ทําใหเนิ่นชา มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่ทําใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมที่ทํา
ใหเนิ่นชา ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้
ในกาลนั้น เธอจักหวังไดทีเดียววา จักสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ
ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ในกาลใดแล เธอจักตรึก
มหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ ในกาลนั้น เธอจักหวังไดทีเดียววา จักบรรลุทุติยฌาน
มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกวิจาร เพราะวิตก
วิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก
๘ ประการนี้ ในการนั้น เธอจักหวังไดทีเดียววา จักมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไ ดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ในกาลใดแล เธอ
จักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ ในกาลนั้น เธอจักหวังไดทีเดียววา จักบรรลุ
จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ
ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก
๘ ประการนี้ และจักเปนผูมีปรกติไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่ง
ฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้น ผาบังสุกุล
จีวรจักปรากฏแกเธอ ผูสันโดษ อยูดวยความยินดี ดวยความไมหวาดเสียว ดวย
ความอยูเปนสุข ดวยการกาวลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนหีบใสผาของคฤหบดี
หรือบุตรแหงคฤหบดี อันเต็มไปดวยผาสีตางๆ ฉะนั้น ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใด
แล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ และจักเปนผูไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขใน
ปจจุบัน ในกาลนั้น โภชนะ คือ คําขาวที่ไดมาดวยปลีแขง จักปรากฏแกเธอผู
สันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนพิ พาน เปรียบเหมือนขาวสุก (หุงจาก) ขาวสาลี
คัดเอาดําออกแลว มีแกงและกับหลายอยาง ของคฤหบดีและบุตรแหงคฤหบดี
ฉะนั้น ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ และ

จักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิต
ยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้น เสนาสนะ คือ โคนไม จัก
ปรากฏแกเธอผูสันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนพิ พาน เปรียบเหมือนเรือนยอด
ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี ฉาบทาไวดีแลว ปราศจากลม ลงลิ่มสลักมิด
ชิด ปดหนาตางสนิท ฉะนั้น ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริส*วิตก ๘ ประการนี้ และจักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก
ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้น ที่นอน
ที่นั่งอันลาดดวยหญา จักปรากฏแกเธอผูสันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนิพพาน
เปรียบเหมือนบัลลังกของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี อันลาดดวยผาโกเชาวขน
ยาว ลาดดวยขนแกะสีขาว ลาดดวยผาสัณฐานเปนชอดอกไม มีเครื่องลาดอยางดี
ทําดวยหนังชะมด มีเครื่องลาดเพดานแดง มีหมอนขางแดงสองขาง ฉะนั้น ดูกร
อนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ และจักเปนผูได
ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้น ยาดองดวยน้ํามูตรเนา จักปรากฏ
แกเธอผูสันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนเภสัชตางๆ คือ
เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี
ฉะนั้น ฯ
ดูกรอนุรุทธะ ถาอยางนั้น เธอพึงอยูจําพรรษาที่วิหารปาจีนวังสทายวัน
แควนเจดียนี้แหละ ตอไปอีกเถิด ทานพระอนุรุทธะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสสอนทานพระอนุรุทธะดวยพระโอวาทนี้แลว
เสด็จจากวิหารปาจีนวังสทายวัน แควนเจดียนคร ไปปรากฏที่ปาเภสกลามิคทายวัน
แขวงเมืองสุงสุมารคิระ แควนภัคคะ เปรียบเหมือนบุรุษผูมกี ําลังเหยียดแขนที่คู
หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไวถวายแลว
ครั้นแลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมหาปุริสวิตก
๘ ประการ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็มหาปุริสวิตก ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีความ
ปรารถนานอย มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก ๑ ธรรมนี้เปนของบุคคลผู
สันโดษ มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูสงัด มิใชของบุคคล
ผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูปรารภความเพียร มิใชของบุคคล
ผูเกียจคราน ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูมีสติตั้งมั่น มิใชของผูมีสติหลงลืม ๑ ธรรมนี้
ของบุคคลผูมีจิตตั้งมั่น มิใชของบุคคลผูมีจิตไมตั้งมั่น ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูมี
ปญญา มิใชของบุคคลผูมีปญญาทราม ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่
ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา มิใชของบุคคลผูชอบ
ใจในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ๑ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของ
บุคคลผูมีความปรารถนานอย มิใชธรรมของบุคคลผูมีความปรารถนามาก เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความปรารถนา
นอยยอมไมปรารถนาวา ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา มีความปรารถนานอย เปนผู
สันโดษยอมไมปรารถนาวา ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูสันโดษ เปนผูสงัด
ยอมไมปรารถนาวา ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูสงัด เปนผูปรารภความเพียร
ยอมไมปรารถนาวา ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา ปรารภความเพียร เปนผูมีสติ
ตั้งมั่นยอมไมปรารถนาวา ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา มีสติตั้งมั่น เปนผูมีจิตมั่นคง
ยอมไมปรารถนาวา ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูมีจิตมั่นคง เปนผูมีปญญา
ยอมไมปรารถนาวา ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา มีปญญา เปนผูชอบใจในธรรมที่
ไมเปนเหตุใหเนิ่นชายอมไมปรารถนาวา ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูชอบใจ
ในธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนีข้ อง
บุคคลผูมีความปรารถนานอย มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก ดังนี้ เรา
อาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูสันโดษ มิใช
ของบุคคลผูไมสันโดษ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช
บริขาร ตามมีตามได ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผู
สันโดษ มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูสงัด มิใชของ
บุคคลผูชอบใจการคลุกคลีดวยหมูคณะ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา
เดียรถีย และสาวกแหงเดียรถีย เขาไปหาภิกษุนั้น ภิกษุมีจิตนอมไป โอนไป
เงื้อมไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก ยินดีในเนกขัมมะ ยอมกลาวกถาอันปฏิสังยุต
ดวยถอยคําตามสมควร ในสมาคมนั้นโดยแท ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมนี้ของบุคคลผูสงัด มิใชของบุคคลผูชอบใจการคลุกคลีดวยหมูคณะ ดังนี้
เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูปรารภความเพียร
มิใชของบุคคลผูเกียจคราน เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอม
แหงกุศลธรรม มีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ขอที่
เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูปรารภความเพียร มิใชของ
บุคคลผูเกียจคราน ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีสติตั้งมั่น

มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเครื่องรักษาตัวอยางยิ่ง ระลึกนึกถึง
กิจที่ทําคําที่พูดแมนานได ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคล
ผูมีสติตั้งมั่น มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีจิตมั่นคง
มิใชของบุคคลผูมีจิตไมมั่นคง เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ขอที่เรากลาววา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีจิตมั่นคง มิใชของบุคคลผูมีจิตไมมั่นคง ดังนี้
เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีปญญา มิใช
ของบุคคลผูมีปญญาทราม เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและ
ความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ขอที่เรากลาววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคลผูมีปญญาทราม
ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูชอบใจในธรรม
ที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา มิใชของบุคคล
ผูชอบใจในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแลนไป
เลื่อมใส ตั้งมั่นอยูในความดับกิเลสเปนเครื่องเนิ่นชา ยอมหลุดพน ขอที่เรา
กลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่ไมเปนเหตุให
เนิ่นชา ผูยินดีในธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรม
ที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ดังนี้ เราอาศัยขอนี้
กลาวแลว ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธะอยูจําพรรษาที่วิหารปาจีนวังสทายวัน แควน
เจดียนครนั้นนั่นแล ตอไปอีก ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะหลีกออกจากหมูอ ยู
ผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนัก ก็กระทําใหแจง
ซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต
โดยชอบตองการนั้นดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติ
สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานพระอนุรุทธะไดเปนพระอรหันตรปู หนึ่งในจํานวนพระ*อรหันตทั้งหลาย ลําดับนั้น ทานพระอนุรุทธะบรรลุอรหัตแลว ไดกลาวคาถานี้ไว
ในเวลานั้นวา
พระศาสดาผูเปนเยี่ยมในโลก ทรงทราบความดําริของเราแลว

ไดเขามาหาเราดวยฤทธิท์ างพระกายอันสําเร็จแตพระหฤทัย
พระองคไดทรงแสดงธรรมอันยิ่งกวาความดําริของเราเทาที่ดําริ
ไว พระพุทธเจาผูยินดีแลวในธรรมอันไมเปนเหตุใหเนิ่นชา
ไดทรงแสดงซึ่งธรรมอันไมเปนเหตุใหเนิ่นชา เราไดรูทั่วถึง
ธรรมของพระองคแลว ยินดีในศาสนาอยู เราไดบรรลุ
วิชชา ๓ แลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจาเรา
กระทําแลว ฯ
จบคหปติวรรคที่ ๓
------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุคคสูตรที่ ๑ ๒. อุคคสูตรที่ ๒ ๓. หัตถสูตรที่ ๑
๔. หัตถสูตรที่ ๒ ๕. มหานามสูตร ๖. ชีวกสูตร ๗. พลสูตรที่ ๑
๘. พลสูตรที่ ๒ ๙. อักขณสูตร ๑๐. อนุรุทธาสูตร ฯ
-------------ทานวรรคที่ ๔
ทานสูตรที่ ๑
[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน
คือ บางคนหวังไดจึงใหทาน ๑ บางคนใหทานเพราะกลัว ๑ บางคนใหทาน
เพราะนึกวา เขาใหแกเราแลว ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เขาจักให
ตอบแทน ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา ทานเปนการดี ๑ บางคนใหทานเพราะ
นึกวา เราหุงหากิน ชนเหลานี้หุงหากินไมได เราหุงหากินได จะไมใหทานแก
ชนเหลานี้ผูไมหุงหากินไมสมควร ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เมื่อเราใหทาน
กิตติศัพทอันงามยอมฟุงไป ๑ บางคนใหทานเพื่อประดับปรุงแตงจิต ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ทาน ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
ทานสูตรที่ ๒
[๑๒๒] ธรรม ๓ ประการนี้ คือ การใหทานดวยศรัทธา ๑ การ
ใหทานดวยหิริ ๑ การใหทานอันหาโทษมิได ๑ เปนไปตาม
สัปบุรุษ บัณฑิตกลาวธรรม ๓ ประการนี้วา เปนทางไปสู
ไตรทิพย ชนทั้งหลายยอมไปสูเทวโลกดวยทางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
ทานวัตถุสูตร
[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานวัตถุ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน
คือ บางคนใหทานเพราะชอบพอกัน ๑ บางคนใหทานเพราะโกรธ ๑ บางคน

ใหทานเพราะหลง ๑ บางคนใหทานเพราะกลัว ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา
บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย เคยใหมา เคยทํามา เราไมควรใหเสียวงศตระกูล
ดั้งเดิม ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เราใหทานนี้แลว เมื่อตายไปจักเขาถึง
สุคติโลกสวรรค ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เมื่อเราใหทานนี้ จิตใจยอม
เลื่อมใส ความเบิกบานใจ ความดีใจ ยอมเกิดตามลําดับ ๑ บางคนใหทานเพื่อ
ประดับปรุงแตงจิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานวัตถุ ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
เขตตสูตร
[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชที่หวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘
ประการ ไมมีผลมาก ไมมีความดีใจมาก ไมมีความเจริญมาก นาประกอบ
ดวยองค ๘ ประการอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย นาในโลกนี้ เปนที่ลุมๆ ดอนๆ ๑
เปนที่ปนหินปนกรวด ๑ เปนที่ดินเค็ม ๑ เปนที่ไถลงลึกไมได ๑ เปนที่ไมมี
ทางน้ําเขา ๑ เปนที่ไมมีทางน้ําออก ๑ เปนที่ไมมีเหมือง ๑ เปนที่ไมมีคันนา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชที่หวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ ประการอยางนี้
ไมมีผลมาก ไมมีความดีใจมาก ไมมีความเจริญมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล ทานที่บุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘
ประการ ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรืองมาก ไมเจริญแพรหลายมาก
สมณพราหมณประกอบดวยองค ๘ ประการอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณ*พราหมณในโลกนี้ เปนมิจฉาทิฐิ ๑ เปนมิจฉาสังกัปปะ ๑ เปนมิจฉาวาจา ๑
เปนมิจฉากัมมันตะ ๑ เปนมิจฉาอาชีวะ ๑ เปนมิจฉาวายามะ ๑ เปนมิจฉาสติ ๑
เปนมิจฉาสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานที่บุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบ
ดวยองค ๘ ประการอยางนี้ ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรืองมาก
ไมเจริญแพรหลายมาก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนพืชที่บุคคลหวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘
ประการ มีผลมาก มีความดีใจมาก มีความเจริญมาก นาประกอบดวยองค ๘
ประการอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย นาในโลกนี้ไมเปนที่ลุมๆ ดอนๆ ๑ ไม
เปนที่ปนหินปนกรวด ๑ ไมเปนที่ดินเค็ม ๑ เปนที่ไถลงลึกได ๑ เปนที่มีทาง
น้ําเขาได ๑ เปนที่มีทางน้ําออกได ๑ เปนที่มีเหมือง ๑ เปนที่มีคันนา ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พืชที่หวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ ประการอยางนี้ ยอม
มีผลมาก มีความดีใจมาก มีความเจริญมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
ทานที่บุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอมมีผลมาก มี
อานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความเจริญแพรหลายมาก สมณพราหมณผู
ประกอบดวยองค ๘ ประการอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณในโลกนี้
เปนสัมมาทิฐิ ๑ เปนสัมมาสังกัปปะ ๑ เปนสัมมาวาจา ๑ เปนสัมมากัมมันตะ ๑

เปนสัมมาอาชีวะ ๑ เปนสัมมาวายามะ ๑ เปนสัมมาสติ ๑ เปนสัมมาสมาธิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานที่บุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ ประการ
อยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความเจริญแพรหลาย
มาก ฉะนี้ ฯ
พืชอันหวานลงในนาที่สมบูรณ เมื่อฝนตกตองตามฤดูกาล
ธัญชาติยอมงอกงาม ไมมีศัตรูพืช ยอมแตกงอกงาม ถึง
ความไพบูลยใหผลเต็มที่ ฉันใด โภชนะที่บุคคลถวายใน
สมณพราหมณผูมีศีลสมบูรณ ก็ฉันนั้น ยอมนํามาซึ่งกุศล
อันสมบูรณ เพราะกรรมที่เขาทํานั้นสมบูรณแลว เพราะฉะนั้น
บุคคลในโลกนี้ผูหวังกุศลสัมปทา จงเปนผูมีประโยชน
ถึงพรอม พึงคบหาทานผูมีปญญาสมบูรณ ปุญญสัมปทา
ยอมสําเร็จไดอยางนี้ ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
ไดจิตสัมปทาแลว กระทํากรรมใหบริบูรณ ยอมไดผล
บริบูรณ รูโลกนี้ตามเปนจริงแลว พึงถึงทิฐิสัมปทา อาศัย
มรรคสัมปทา มีใจบริบูรณ ยอมบรรลุอรหัต เพราะกําจัด
มลทินทั้งปวงไดแลว บรรลุนิพพานสัมปทาไดแลว ยอม
หลุดพนจากทุกขทั้งปวง การหลุดพนจากทุกขทั้งปวงนั้น
จัดเปนสรรพสัมปทา ฯ
จบสูตรที่ ๔
ทานูปปตติสูตร
[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดขึ้นแหงทาน ๘ ประการนี้ ๘ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหทาน คือ ขาว น้ํา
ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครือ่ งลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป
แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ยอมหวังสิ่งนั้น เขาเห็นกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมบําเรออยูดว ย
กามคุณ ๕ เขามีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
เขาตั้งจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู จิตของเขานึกนอมไปในทางเลว ไมเจริญยิ่งขึ้น
เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล
หรือคฤหบดีมหาศาล แตขอนั้นเรากลาววาเปนของผูมีศีล ไมใชของผูทุศีล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิต
บริสุทธิ์ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหทาน คือ ขาว
น้ํา ... เครื่องประทีป แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ยอมหวังสิ่งนั้น

เขาไดสดับมาวา เทวดาชั้นจาตุมมหาราชมีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีความสุขมาก
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน
สหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช เขาตั้งจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู จิตของเขา
นึกนอมไปในทางที่เลว ไมเจริญยิ่งขึ้น เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหาย
แหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช แตขอนั้นเรากลาววาเปนของผูม ีศีล ไมใชของผูทุศีล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะ
จิตบริสุทธิ์ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหทาน คือ ขาว
น้ํา ... เครื่องประทีป แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ยอมหวังสิ่งนั้น
เขาไดสดับมาวา เทวดาชั้นดาวดึงส ... ชั้นยามา ... ชั้นดุสิต ... ชั้นนิมมานรดี ...
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีความสุขมาก เขาจึงมีความ
ปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมือ่ ตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายแหง
เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี เขาตั้งจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู จิตของเขานึกนอม
ไปในทางเลว ไมเจริญยิ่งขึ้น เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี แตขอนั้นเรากลาววาเปนของผูมีศีล ไมใชของผูทุศีล ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาแหงใจของคนผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิต
บริสุทธิ์ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ใหทาน คือ ขาว
น้ํา ... เครื่องประทีป แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ยอมหวังสิ่งนั้น เขา
ไดสดับมาวา เทวดาชั้นพรหม มีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีสุขมาก เขาจึงมีความ
ปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมือ่ ตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายแหงพรหม
เขาตั้งจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู จิตของเขานึกนอมไปในทางที่เลว ไมเจริญ
ยิ่งขึ้น เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงพรหม แตขอนั้นเรากลาววา
เปนของผูมีศีล มิใชของผูทุศีล ของผูปราศจากราคะ ไมใชของผูมรี าคะ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิต
ปราศจากราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดขึ้นแหงทาน ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
ปุญญกิริยาวัตถุสูตร
[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน คือ บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยทาน ๑ บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยศีล ๑
บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยภาวนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานนิดหนอย ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลนิด
หนอย ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความ
เปนผูมีสวนชั่วในมนุษย ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวย
ทานพอประมาณ ทําบุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยศีลพอประมาณ ไมเจริญบุญกิริยา
วัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนผูมีสวนดีในมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวย
ทานมีประมาณยิ่ง ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยา
วัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น
จาตุมมหาราช ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาราชทั้ง ๔ ในชั้นนั้น ทําบุญกิริยาวัตถุที่
สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ยอมกาวลวง
เทวดาชั้นจาตุมมหาราชโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย
ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย โผฏฐัพพ*ทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวย
ทานมีประมาณยิ่ง ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยา
วัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น
ดาวดึงส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงสนั้น กระทําบุญ
กิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก
ยอมกาวลวงพวกเทวดาชั้นดาวดึงสโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ
โผฏฐัพพทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวย
ทานมีประมาณยิ่ง ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญ
กิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา
ชั้นยามา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสยามเทพบุตรในชั้นยามานั้น ทําบุญกิริยาวัตถุ
ที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ยอม
กาวลวงเทวดาชั้นยามาโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวย
ทานมีประมาณยิ่ง ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยา
วัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น
ดุสิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสันดุสิตเทพบุตรในชั้นดุสิตนั้น ทําบุญกิริยาวัตถุที่
สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ยอมกาวลวง
เทวดาชั้นดุสิตโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวย
ทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุ
ที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น

นิมมานรดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสุนิมมิตเทพบุตรในชั้นนิมมานรดีนั้น ทําบุญ
กิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก
ยอมกาวลวงเทวดาชั้นนิมมานรดีโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ
โผฏฐัพพทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวย
ทานมีประมาณยิ่ง ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยา
วัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น
ปรนิมมิตวสวัตตี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวปรนิมมิตวสวัตตีเทพบุตรในชั้น
ปรนิมมิตวสวัตตีนั้น ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุ
ที่สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ยอมกาวลวงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีโดยฐานะ ๑๐
ประการ คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย
เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย โผฏฐัพพทิพย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยา
วัตถุ ๓ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
สัปปุริสสูตรที่ ๑
[๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๘ ประการนี้ ๘ ประการ
เปนไฉน คือ ใหของสะอาด ๑ ใหของประณีต ๑ ใหตามกาล ๑ ใหของ
สมควร ๑ เลือกให ๑ ใหเนืองนิตย ๑ เมื่อใหจิตผองใส ๑ ใหแลวดีใจ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๘ ประการนี้แล ฯ
สัปบุรุษยอมใหทาน คือ ขาวและน้ําที่สะอาด ประณีต
ตามกาล สมควร เนืองนิตย ในผูประพฤติพรหมจรรย
ผูเปนเขตดี บริจาคของมากแลวก็ไมรูสกึ เสียดาย ทานผูมี
ปญญาเห็นแจง ยอมสรรเสริญทานที่สัปบุรุษใหแลวอยางนี้
เมธาวีบัณฑิตผูมีศรัทธา มีใจอันสละแลว บริจาคทาน
อยางนี้แลว ยอมเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียน เปนสุข ฯ
จบสูตรที่ ๗
สัปปุริสสูตรที่ ๒
[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัปบุรุษเมื่อเกิดในตระกูล ยอมเกิดเพื่อ
ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกชนเปนอันมาก คือ ยอมเกิดเพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกมารดาบิดา ๑ แกบุตรภรรยา ๑ แกหมูคนผูเปนทาส
กรรมกร ๑ แกมิตรอํามาตย ๑ แกญาติที่ลวงลับไปแลว ๑ แกพระราชา ๑ แก
เทวดาทั้งหลาย ๑ แกสมณพราหมณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาเมฆเมื่อตกให
ขาวกลาเจริญงอกงาม ยอมตกเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชน
เปนอันมาก ฉันใด สัปบุรุษก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเกิดในตระกูล ยอมเกิด

เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกชนเปนอันมาก คือ ยอมเกิด
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกมารดาบิดา ... แกสมณพราหมณ ฯ
สัปบุรุษผูมีปญญาอยูครองเรือน เปนผูไมเกียจครานทั้ง
กลางคืนกลางวัน บําเพ็ญตนเพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก
ในชั้นตนระลึกถึงอุปการะที่ทานทําไวกอน ยอมบูชามารดา
บิดาโดยชอบธรรม สัปบุรุษผูมีศรัทธาตั้งมั่นแลว และมีศีล
เปนที่รัก ทราบธรรมแลว ยอมบูชาบรรพชิตผูไมครองเรือน
ผูไมมีบาปประพฤติพรหมจรรย สัปบุรุษนั้นเปนผูเกื้อกูลตอ
พระราชา ตอเทวดา ตอญาติและสหายทั้งหลาย ตั้งมั่นแลว
ในสัทธรรม เปนผูเกื้อกูลแกคนทั้งปวง สัปบุรุษนั้น กําจัด
มลทินคือความตระหนี่ไดแลว ยอมประสบโลกอันเกษม ฯ
จบสูตรที่ ๘
ปุญญาภิสันทสูตร
[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศล ๘ ประการนี้ นําความสุข
มาให ใหอารมณเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อสิ่งที่นา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข หวงบุญ
หวงกุศล ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึง
พระพุทธเจาเปนสรณะ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๑ นําความสุขมาให ให
อารมณเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึงพระธรรมเปนสรณะ
นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๒ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึงพระสงฆเปนสรณะ นี้
เปนหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๓ ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๕ ประการนี้ เปนมหาทาน อันบัณฑิตพึงรูวา
เปนเลิศ มีมานาน เปนเชื้อสายแหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจาย
ไมเคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิตไมรังเกียจอยู จักไมรังเกียจ อันสมณพราหมณ
ผูเปนวิญูไมเกลียด ทาน ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินยั นี้ เปนผูละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต ชื่อวาใหความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไม
เบียดเบียน แกสัตวหาประมาณมิได ครั้นใหความไมมีภัย ความไมมีเวร ความ
ไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิไดแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภยั
ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียน หาประมาณมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปน
ทานประการที่ ๑ ที่เปนมหาทาน บัณฑิตพึงรูวาเปนเลิศ มีมานาน เปนเชื้อสาย

แหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิต
ไมรังเกียจ อันสมณพราหมณผูเปนวิญูไมเกลียด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนหวง
บุญหวงกุศลประการที่ ๔ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ฯลฯ
นี้เปนทานประการที่ ๒ ฯลฯ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๕ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร
ฯลฯ นี้เปนทานประการที่ ๓ ฯลฯ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๖ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท ฯลฯ นี้
เปนทานประการที่ ๔ ฯลฯ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๗ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาท งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้ง
แหงความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ
สุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทแลว ชื่อวาใหความไมมีภัย ความ
ไมมีเวร ความไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิได ครั้นใหความไมมีภัย ความ
ไมมีเวร ความไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิไดแลว ยอมเปนผูมีสวนแหง
ความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียนหาประมาณมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนทานประการที่ ๕ ที่เปนมหาทาน บัณฑิตพึงรูวาเปนเลิศ มีมานาน เปน
เชื้อสายแหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย
อันบัณฑิตไมรังเกียจ จักไมรงั เกียจ อันสมณพราหมณผูเปนวิญูไมเกลียด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการที่ ๘ นําสุขมาให ใหอารมณ
อันเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หวงบุญหวงกุศล ๘ ประการนี้แล นําสุขมาให ใหอารมณอนั เลิศ มีสุขเปนผล
เปนไปเพื่อสวรรค ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สัพพลหุสสูตร
[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาณาติบาตอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ใน
เปรตวิสัย วิบากแหงปาณาติบาตอยางเบาที่สุด ยอมยังความเปนผูมีอายุนอย
ใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อทินนาทานอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย
วิบากแหงอทินนาทานอยางเบาที่สุด ยอมยังความพินาศแหงโภคะใหเปนไปแก

ผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กาเมสุมิจฉาจารอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย
วิบากแหงกาเมสุมิจฉาจารอยางเบาที่สุด ยอมยังศัตรูและเวรใหเปนไปแกผูมาเกิด
เปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มุสาวาทอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย
วิบากแหงมุสาวาทอยางเบาที่สุด ยอมยังการกลาวตูดวยคําไมเปนจริงใหเปนไปแก
ผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปสุณาวาจาอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย
วิบากแหงปสุณาวาจาอยางเบาที่สุด ยอมยังการแตกจากมิตรใหเปนไปแกผูมาเกิด
เปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผรุสวาจาอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย
วิบากแหงผรุสวาจาอยางเบาที่สุด ยอมยังเสียงที่ไมนาพอใจใหเปนไปแกผูมาเกิด
เปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมผัปปลาปะอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย
วิบากแหงสัมผัปปลาปะอยางเบาที่สุด ยอมยังคําไมควรเชื่อถือใหเปนไปแกผูมา
เกิดเปนมนุษย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันบุคคลเสพแลว
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตว
ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแหงการดื่มสุราและเมรัยอยางเบาที่สุด ยอมยัง
ความเปนบาใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบทานวรรคที่ ๔
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ทานสูตรที่ ๑ ๒. ทานสูตรที่ ๒ ๓. วัตถุสูตร ๔. เขตตสูตร
๕. ทานูปปตติสูตร ๖. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร ๗. สัปปุริสสูตรที่ ๑
๘. สัปปุริสสูตรที่ ๒ ๙. ปุญญาภิสันทสูตร ๑๐. สัพพลหุสสูตร ฯ
-------------อุโปสถวรรคที่ ๕

สังขิตตสูตร
[๑๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ
อันบุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ
แพรหลายมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ อัน
บุคคลเขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ
แพรหลายมาก อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ตระหนักชัดดังนี้วา พระอรหันตทั้งหลาย
ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย
เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละ
ปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย
เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยู ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทํา
ตามพระอรหันตแมดวยองคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถ
ประกอบดวยองคที่ ๑ นี้ ฯ
ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ถือ
เอาแตสิ่งของที่เขาให หวังแตสิ่งของที่เขาให มีตนไมเปนขโมย สะอาดอยู
ตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ถือเอาแต
สิ่งของที่เขาให หวังแตสิ่งของที่เขาให มีตนไมเปนขโมย สะอาดอยูตลอดคืน
และวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตแมดวยองคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปน
อันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๒ นี้ ฯ
ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายละอพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย
ประพฤติหางไกล เวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบานตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเรา
ก็ละอพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนจากเมถุนอันเปน
ธรรมของชาวบานอยู ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลาย
แมดวยองคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวย
องคที่ ๓ นี้ ฯ
ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พูดแตคําสัตย
สงเสริมคําจริง มั่นคง ควรเชื่อถือได ไมกลาวใหคลาดจากความจริงแกโลก
ตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พูดแตคําสัตย
สงเสริมคําจริง มั่นคง ควรเชื่อถือได ไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริงแกโลก
ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวาทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถ
ชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๔ นี้ ฯ

ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลาย ละการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่
ตั้งแหงความประมาท งดเวนการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาทตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอัน
เปนที่ตั้งแหงความประมาท งดเวนจากการดืม่ น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้ง
แหงความประมาทตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแม
แมดวยองคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวย
องคที่ ๕ นี้ ฯ
ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายเปนผูบริโภคอาหารครั้งเดียว งดบริโภคอาหาร
ในกลางคืน เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แม
เราก็บริโภคอาหารครั้งเดียว งดการบริโภคอาหารในกลางคืน เวนจากการบริโภค
อาหารในเวลาวิกาล ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลาย
แมดวยองคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวย
องคที่ ๖ นี้ ฯ
ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายงดเวนจากการฟอนรํา ขับรอง การประโคม
ดูการเลนอันเปนขาศึก และการทัดทรง ประดับตบแตงดวยดอกไม ของหอม
และเครื่องลูบไลอันเปนฐานแหงการแตงตัวตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็งดเวนจาก
การฟอนรํา ขับรอง การประโคม ดูการเลนอันเปนขาศึก และงดเวนการทัดทรง
ประดับตกแตงดวยดอกไม ของหอม และเครื่องลูบไล อันเปนฐานแหงการแตง
ตัว ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้
และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๗ นี้ ฯ
ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ งดเวน
จากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา
คือ บนเตียงหรือเครื่องลาดดวยหญา ตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละการนั่งการ
นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ งดเวนจากการนัง่ การนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ
สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา คือ บนเตียงหรือเครือ่ งลาดดวยหญาตลอด
คืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลาย แมดวยองคนี้ และอุโบสถ
ชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๘ นี้ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลวอยางนี้แล จึงมี
ผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ฯ
จบสูตรที่ ๑
วิตถตสูตร
[๑๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ
บุคคลเขาอยูแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพร
หลายมาก ก็อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการบุคคลเขาอยูแลวอยางไร จึงมี

ผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ตระหนักชัดดังนี้วา พระอรหันตทั้งหลาย
ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย
เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยูต ลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละ
ปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย
เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตว ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทํา
ตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักชื่อวาเปนอันเราเขาอยูแลว
อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๑ นี้ ฯลฯ
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังนี้วา พระอรหันตทั้งหลาย
ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ งดเวนจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่
นอนอันสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา คือ บนเตียงหรือเครื่อง
ลาดดวยหญา ตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอัน
สูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา คือ บนเตียงหรือเครื่องลาด
ดวยหญา ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองค
นี้ และอุโบสถจักชื่อวาเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๘ นี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูอยางนี้แล
จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ฯ
อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว มีผลมาก มี
อานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก เพียงไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนพระราชาเสวยราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบท
ใหญๆ ๑๖ รัฐ มีรัตนะ ๗ ประการมากมาย เหลานี้ คือ อังคะ มคธะ
กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจดีย วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ
อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ การเสวยราชดํารงอิสรภาพและอธิปไตย
ของพระราชานั้น ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงอุโบสถที่ประกอบดวยองค ๘
ประการ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา
เมื่อเทียบสุขอันเปนทิพย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๕๐ ปมนุษย เปนคืนหนึ่งวันหนึ่ง
ของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดย
เดือนนั้นเปนปหนึ่ง ๕๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้น
จาตุมมหาราช ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือชาย
ก็ตาม เขาอยูอโุ บสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขา
ถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช นี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา
เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๑๐๐ ป มนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้น

ดาวดึงส ๓๐ ราตรีโดยราตรีนนั้ เปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง
พันปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงส ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น
ดาวดึงสนี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา
ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๒๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นยามา
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง ๒,๐๐๐
ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณของอายุเทวดาชั้นยามา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่
บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย
องค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นยามา
นี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติ
มนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง ๔,๐๐๐ ป
ทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่
บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย
องค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดุสิต
นี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติ
มนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๘๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้น
นิมมานรดี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนป
หนึ่ง ๘,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดี ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถ
อันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหง
เทวดาชั้นนิมมานรดี นี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอนี้
จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอัน
เปนทิพย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๑,๖๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึง่ ของเทวดาชั้น
ปรนิมมิตวสวัตตี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น
เปนปหนึ่ง ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิต*วสวัตตี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม
เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความ
เปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี นี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย

เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบ
กับสุขอันเปนทิพย ฯ
บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาสิง่ ของที่เจาของไมให พึง
เวนจากเมถุนธรรม อันมิใชความประพฤติของพรหม ไมพึง
พูดเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอนบน
เตียง บนแผนดิน หรือบนเครื่องลาดดวยหญา บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวอุโบสถ ๘ ประการนี้แล ที่พระพุทธเจาผูถึง
ที่สุดแหงทุกขทรงประกาศแลว พระจันทรและพระอาทิตย
ทั้งสองสองแสงสวางไสว ยอมโคจรไปตามวีถีเพียงไร
พระจันทรและพระอาทิตยนั้นก็ขจัดมืดไดเพียงนั้น ลอยอยู
บนอากาศ สองแสงสวางทั่วทุกทิศในทองฟา ทรัพยใดอัน
มีอยูในระหวางนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย
อยางดี หรือทองมีสีสุกใส ที่เรียกกันวา หตกะ พระจันทร
พระอาทิตยและทรัพยนั้นๆ ก็ยังไมไดแมเสี้ยวที่ ๑๖ แหง
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ เปรียบเหมือนรัศมี
พระจันทร ขมหมูดวงดาวทั้งหมด ฉะนั้น เพราะฉะนั้น
แหละ หญิงหรือชายผูมศี ีล เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย
องค ๘ ประการแลว กระทําบุญทั้งหลายอันมีสุขเปนกําไร
ไมมีใครติเตียน ยอมเขาถึงสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๒
วิสาขสูตร
[๑๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาท
ของมิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนัน้ แล นางวิสาขามิคารมารดา เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผู
มีพระภาคไดตรัสวา ดูกรวิสาขา อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ
บุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ
แพรหลายมาก ดูกรวิสาขา ก็อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคล
เขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ
แพรหลายมาก ดูกรวิสาขา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังนี้วา
พระอรหันตทั้งหลาย ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วาง
ศาตรามีความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยูตลอดชีวติ ใน
วันนี้ แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มี
ความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยูตลอดคืนและวันนี้

เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันชื่อ
วาเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๑ นี้ ฯลฯ
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังนี้วา พระอรหันตทั้งหลาย
ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ งดเวนจากการนัง่ การนอนบนที่นั่งที่นอน
สูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา คือ นอนบนเตียงหรือเครือ่ งลาด
ดวยหญาอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ
เวนจากนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอน
ต่ํา คือ นอนบนเตียงหรือเครือ่ งลาดดวยหญาอยูตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวา
กระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันชื่อวาเราเขาอยู
แลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๘ นี้ ดูกรวิสาขา อุโบสถประกอบดวยองค ๘
ประการ บุคคลเขาอยูแลวอยางนี้แล จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรือง
มาก มีความแพรหลายมาก ฯ
อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว มีผลมาก
มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก เพียงไร
ดูกรวิสาขา เปรียบเหมือนพระราชาที่เสวยราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยใน
ชนบทใหญๆ ๑๖ รัฐ มีรัตนะ ๗ ประการมากมายเหลานี้ คือ อังคะ มคธะ
กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจดีย วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ
อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ การเสวยราชดํารงอิสรภาพและอธิปไตย
ของพระราชานั้น ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ
ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรวิสาขา เพราะราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา
เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ดูกรวิสาขา ๕๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึง่ ของ
เทวดาชั้นจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือน
นั้นเปนปหนึ่ง ๕๐๐ ปโดยปนนั้ เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช
ดูกรวิสาขา ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยู
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปน
สหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราชนี้เปนฐานะที่จะมีได เราหมายเอาขอนี้จงึ กลาว
วา ดูกรวิสาขา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอัน
เปนทิพย ฯ
ดูกรวิสาขา ๑๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรวิสาขา ๒๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรวิสาขา ๔๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรวิสาขา ๘๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรวิสาขา ๑,๖๐๐ ปมนุษย เปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้น
ปรนิมมิตวสวัตตี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น

เปนปหนึ่ง ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิต*วสวัตตี ดูกรวิสาขา ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม
เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความ
เปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี นี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรวิสาขา เรา
หมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับ
สุขอันเปนทิพย ฯ
บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาสิง่ ของที่เจาของไมให พึง
เวนจากเมถุนธรรม อันมิใชความประพฤติของพรหม ไมพึง
พูดเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอนบน
เตียง บนแผนดิน หรือบนเครื่องลาดดวยหญา บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวอุโบสถ ๘ ประการนี้แล ที่พระพุทธเจาผูถึงที่
สุดแหงทุกข ทรงประกาศแลว พระจันทรและพระอาทิตย
ทั้งสองสองแสงสวางไสว ยอมโคจรไปตามวิถีเพียงไร
พระจันทรและพระอาทิตยนั้น ก็ขจัดมืดไดเพียงนั้น ลอย
อยูบนอากาศ สองแสงสวางทั่วทุกทิศในทองฟา ทรัพยใด
อันมีอยูในระหวางนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย
อยางดีหรือทองมีสีสุกใส ที่เรียกกันวา หตกะ พระจันทร
พระอาทิตยและทรัพยนั้นๆ ก็ยังไมไดแมเสี้ยวที่ ๑๖ แหง
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ เปรียบเหมือน
รัศมีพระจันทร ขมหมูดวงดาวทั้งหมด ฉะนั้น เพราะ
ฉะนั้นแหละ หญิงหรือชายผูมีศีล เขาอยูอุโบสถอัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการแลว กระทําบุญมีสุขเปน
กําไร ไมมีใครติเตียน ยอมเขาถึงสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๓
วาเสฏฐสูตร
[๑๓๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา
มหาวัน ใกลพระนครเวสาลี ครั้งนั้นแล วาเสฏฐอุบาสกเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมี
พระภาคไดตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะ อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ
บุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ
แพรหลายมาก ฯลฯ ไมมีใครติเตียน ยอมเขาถึงสวรรค ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐะอุบาสกไดกราบทูลพระผู
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ญาติสาโลหิตผูเปนที่รักของขาพระองค

พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอด
กาลนาน แมแกญาติและสาโลหิตผูเปนที่รักของขาพระองค ขาแตพระองคผูเจริญ
ถาแมกษัตริย ทั้งปวงพึงเขาอยูอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘ ประการ การ
เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแกกษัตริยทั้งปวง ขาแตพระองคผูเจริญ
ถาแมพราหมณทั้งปวง ฯลฯ แพศยทั้งปวง ฯลฯ ศูทรทั้งปวง พึงเขาอยูอุโบสถ
อันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค
๘ ประการนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาล แมแก
ศูทรทั้งปวง ฯ
พ. ดูกรวาเสฏฐะ ถาแมกษัตริยทั้งปวงพึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ
พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ตลอดกาล แมแกกษัตริยทั้งปวง
ถาแมพราหมณทั้งปวง ฯลฯ แพศยทั้งปวง ฯลฯ ศูทรทั้งปวง พึงเขาอยูอุโบสถ
อันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘
ประการนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแก
ศูทรทั้งปวง ดูกรวาเสฏฐะ ถาแมโลก พรอมดวยเทวโลก มารโลก พรหมโลก
หมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย พึงเขาอยูอุโบสถอัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข
ตลอดกาลนาน แมแกโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก แก
หมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ถาแมทานผูมหาศาลเหลานี้
พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประ
กอบดวยองค ๘ ประการนั้น พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอด
กาลนาน แมแกทานผูมหาศาลเหลานี้ ถาหากวาตั้งใจ จะปวยกลาวไปไย
ถึงมนุษยเลา ฯ
จบสูตรที่ ๔
โพชฌาสูตร
[๑๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถปณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล โพชฌา
อุบาสิกาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรโพชฌา อุโบสถอันประกอบดวย
องค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความ
รุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดูกรโพชฌา ก็อุโบสถอันประกอบดวยองค
๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความ

รุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดูกรโพชฌา อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ยอมตระหนักชัดดังนี้วา พระอรหันตทั้งหลาย ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต
วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตว
อยูตลอดชีวิตในวันนี้ แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม
วางศาตรามีความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูล ตอสรรพสัตวอยูตลอดคืน
และวันนี้เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปน
อันชื่อวาเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๑ นี้ ฯลฯ
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังนี้วา พระอรหันตทั้งหลาย
ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ งดเวนจากการนัง่ การนอนบนที่นั่งที่
นอนสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา คือ นอนบนเตียงหรือ
เครื่องลาดดวยหญาอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่
นอนสูงใหญ เวนจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ สําเร็จการนั่งการ
นอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา คือ บนเตียงหรือเครื่องลาดดวยหญาตลอดคืนและวันนี้ เรา
ชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันชื่อ
วาเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๘ นี้ ดูกรโพชฌา อุโบสถอัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลวอยางนี้แล จึงมีผลมาก มีอานิสงส
มาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ฯ
อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว มีผลมาก มี
อานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมากเพียงไร ดูกรโพชฌา
เปรียบเหมือนพระราชาที่เสวยราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญ ๑๖ รัฐ
มีรัตนะ ๗ ประการ มากมายเหลานี้ คือ อังคะ มคธะ กาสี โกศล
วัชชี มัลละ เจดีย วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุระเสนะ อัสสกะ
อวันตี คันธาระ กัมโพชะ การเสวยราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยของ พระ
ราชานั้น ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ ขอนั้น
เพราะเหตุไร ดูกรโพชฌา เพราะราชสมบัติมนุษย เปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อ
เทียบกับสุขอันเปนทิพย ดูกรโพชฌา ๕๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดา
ชั้นจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น
เปนปหนึ่ง ๕๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช
ดูกรโพชฌา ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยู
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหาย
แหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช นี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรโพชฌา เราหมายเอาขอ
นี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอัน
เปนทิพย ฯ
ดูกรโพชฌา ๑๐๐ ปมนุษย ฯลฯ

ดูกรโพชฌา ๒๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรโพชฌา ๔๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรโพชฌา ๘๐๐ ปมนุษย ฯลฯ
ดูกรโพชฌา ๑,๖๐๐ ปมนุษย เปนคืนวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิม*มิตวสวัตตี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง
๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ดูกร
โพชฌา ขอที่บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหาย แหง
เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี นี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกรโพชฌา เราหมายเอาขอนี้
จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือน ของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอัน
เปนทิพย ฯ
บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาสิง่ ของที่เจาของไมให พึง
เวนจากเมถุนธรรม อันมิใชความประพฤติของพรหม ไมพึง
พูดเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอนบนเตียง
บนแผนดิน หรือบนเครือ่ งลาดดวยหญา บัณฑิตทั้งหลายกลาว
อุโบสถ ๘ ประการนี้แลที่พระพุทธเจาผูถึงที่สุดแหงทุกขทรง
ประกาศแลว พระจันทรและพระอาทิตยทั้งสองสองแสง
สวางไสว ยอมโคจรไปตามวิถีเพียงไร ลอยอยูบนอากาศ
สองแสงสวางทั่วทุกทิศในทองฟา ทรัพยใดอันมีอยูใน
ระหวางนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย
อยางดี หรือทองมีสีสุกใส ที่เรียกกันวา หตกะ พระ
จันทรพระอาทิตยและทรัพยนั้นๆ ก็ยังไมถึงแมเสี้ยวที่ ๑๖
แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ เปรียบเหมือน
รัศมีพระจันทรขมหมูดวงดาวทั้งหมด ฉะนั้น เพราะฉะนั้น
แหละ หญิงหรือชายผูมศี ีล เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย
องค ๘ ประการแลว กระทําบุญมีสุขเปนกําไร ไมมีใคร
ติเตียนยอมเขาถึงสวรรค ฯ
จบสูตรที่ ๕
อนุรุทธสูตร
[๑๓๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ โฆสิตารามใกลพระ
นครโกสัมพี ก็สมัยนั้นแล ทานพระอนุรุทธะไปยังวิหารที่พกั กลางวัน หลีกเรน
อยู ลําดับนั้น มีเทวดาเหลามนาปกายิกามากมายพากันเขาไปหาทานพระ
อนุรุทธะถึงที่อยู อภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาว

ดังนี้วา ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายเปนเทวดาชื่อมนาปกายิกา
มีอิสระและอํานาจในฐานะ ๓ ประการ คือ ขาพเจาทั้งหลายหวังวรรณะเชนใด
ก็ไดวรรณะเชนนั้นโดยพลัน ๑ หวังเสียง [พูดเพราะ] เชนใดก็ไดเสียงเชนนั้น
โดยพลัน ๑ หวังความสุขเชนใด ก็ไดความสุขเชนนั้นโดยพลัน ๑ ขาแตพระ
อนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายเปนเทวดาชื่อวามนาปกายิกา มีอิสระและ
อํานาจใน ๓ ประการนี้ ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอนุรุทธะดําริวา โอหนอ ขอใหเทวดาทั้งปวงนี้
พึงมีรางเขียว นุงผาเขียว มีผิวพรรณเขียว มีเครื่องประดับเขียว ฯ
ลําดับนั้น เทวดาเหลานั้นทราบความดําริของทานพระอนุรุทธะแลว
ลวนมีรางเขียว มีผิวพรรณเขียว นุงผาเขียว มีเครื่องประดับเขียว ฯ
ทานพระอนุรุทธะจึงดําริตอไปวา โอหนอ ขอใหเทวดาทั้งปวงนี้
มีรางเหลือง ฯลฯ มีรางแดง ฯลฯ มีรางขาว มีผิวพรรณขาว นุงผาขาว
มีเครื่องประดับขาว ฯ
เทวดาเหลานั้นทราบความดําริของทานพระอนุรุทธะแลว ลวนมีรางขาว
มีผิวพรรณขาว นุงผาขาว มีเครื่องประดับขาว เทวดาเหลานั้น ตนหนึ่งขับรอง
ตนหนึ่งฟอนรํา ตนหนึ่งปรบมือ เปรียบเหมือนดนตรีมีองค ๕ ที่เขาปรับดีแลว
ตีดังไพเราะ ทั้งบรรเลงโดยนักดนตรีผูเชี่ยวชาญ มีเสียงไพเราะ เราใจ ชวน
ใหเคลิบเคลิ้ม ดูดดื่ม และนารื่นรมย ฉันใด เสียงแหงเครื่องประดับของเทวดา
เหลานั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีเสียงไพเราะ เราใจ ชวนใหเคลิบเคลิ้ม ดูดดื่ม
และนารื่นรมย ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอนุรุทธะทอดอินทรียลง เทวดาเหลานั้นทราบวา
พระผูเปนเจาอนุรุทธะไมยินดี จึงอันตรธานไป ณ ที่นั้น ฯ
ครั้งนั้น เปนเวลาเย็น ทานพระอนุรุทธะออกจากที่เรน เขาไปเฝาพระ
ผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขอประทานวโรกาส วันนี้ ขาพระองค
ไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเรนอยู ครั้งนั้นแล เทวดาเหลามนาปกายิกามากมาย
เขามาหาขาพระองคถึงที่อยู อภิวาทแลวยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวกลาว
กะขาพระองควา ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายเปนเทวดาชื่อวา
มนาปกายิกา มีอิสระและอํานาจในฐานะ ๓ ประการ คือ ขาพเจาทั้งหลาย
หวังวรรณะเชนใด ก็ไดวรรณะเชนนั้นโดยพลัน ๑ หวังเสียงเชนใด ก็ไดเสียง
เชนนั้นโดยพลัน ๑ หวังความสุขเชนใด ก็ไดความสุขเชนนั้นโดยพลัน ๑ ขา
แตพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายเปนเทวดาชื่อวามนาปกายิกา มีอิสระ
และอํานาจในฐานะ ๓ ประการนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความดําริ
อยางนี้วา โอหนอ ขอใหเทวดาทั้งปวงนี้พึงมีรางเขียว มีผิวพรรณเขียว

นุงผาเขียว มีเครื่องประดับเขียว เทวดาเหลานั้นทราบความดําริของขาพระองค
แลว ลวนมีรางเขียว มีผิวพรรณเขียว นุงผาเขียว มีเครื่องประดับเขียว แลว
ขาพระองคจึงดําริตอไปวา โอหนอ ขอใหเทวดาทั้งปวงนี้ พึงมีรางเหลือง ฯลฯ
มีรางแดง ฯลฯ มีรางขาว มีผิวพรรณขาว นุงผาขาว มีเครื่องประดับขาว เทวดา
เหลานั้นก็ทราบความดําริของขาพระองคแลวลวนมีรางขาว มีผิวพรรณขาว นุงผา
ขาว มีเครื่องประดับขาว เทวดาเหลานั้น ตนหนึ่งขับรอง ตนหนึ่งฟอนรํา
ตนหนึ่งปรบมือ เปรียบเหมือนดนตรีมีองค ๕ ที่เขาปรับดีแลว ตีดังไพเราะ
ทั้งบรรเลงโดยนักดนตรีผูเชี่ยวชาญ มีเสียงไพเราะ เราใจ ชวนใหเคลิบเคลิ้ม
ดูดดื่ม และนารื่นรมย ฉันใด เสียงแหงเครื่องประดับของเทวดาเหลานั้น ก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน มีเสียงไพเราะเราใจ ชวนใหเคลิบเคลิ้ม ดูดดื่ม และนารื่นรมย
ขาพระองคจึงทอดอินทรียลง เทวดาเหลานั้นทราบวาขาพระองคไมยินดี จึง
อันตรธานไป ณ ที่นั้นเอง ขาแตพระองคผูเจริญ มาตุคามประกอบดวยธรรม
เทาไร เมื่อตายไป จึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘
ประการ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายิกา ธรรม
๘ ประการเปนไฉน ดูกรอนุรทุ ธะ มาตุคามในโลกนี้ ที่มารดาบิดาผูมุงประโยชน
แสวงหาความเกื้อกูล อนุเคราะห เอื้อเอ็นดู ยอมยกใหแกชายใดผูเปนสามี
สําหรับชายนั้น เธอตองตื่นกอน นอนภายหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ
กลาวถอยคําเปนที่รัก ๑ ชนเหลาใดเปนที่เคารพของสามี คือ มารดา บิดา
หรือสมณพราหมณ เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหลานั้น และตอนรับทาน
เหลานั้นผูมาถึงแลวดวยอาสนะและน้ํา ๑ การงานใดเปนงานในบานของสามี คือ
การทําผาขนสัตวหรือผาฝาย เธอเปนคนขยัน ไมเกียจครานในการงานนั้น ประกอบ
ดวยปญญาอันเปนอุบายในการงานนั้น สามารถจัดทํา ๑ ชนเหลาใดเปนคนภาย
ในบานของสามี คือ ทาส คนใช หรือกรรมกร ยอมรูว าการงานที่เขาเหลานั้น
ทําแลวและยังไมไดทํา ๑ ยอมรูอาการของคนภายในผูเปนไขวา ดีขึ้นหรือทรุด
ลง ๑ ยอมแบงปนของกินของบริโภคใหแกเขาตามควร ๑ สิ่งใดที่สามีหามาได
จะเปนทรัพย ขาว เงินหรือทอง ยอมรักษาคุมครองสิ่งนั้นไว และไมเปนนัก
เลงการพนัน ไมเปนขโมย ไมเปนนักดื่ม ไมผลาญทรัพยใหพินาศ ๑ เปน
อุบาสิกาถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆวาเปนสรณะ เปนผูมีศีล งดเวน
จากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และการดื่มน้ําเมา
คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ เปนผูมีการบริจาค มีใจ
ปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มี
ฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ๑ ดูกร
อนุรุทธะ มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึง

ความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ
สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่นสามี ผูหมั่นเพียร
ขวนขวายอยูเปนนิตย เลีย้ งตนอยูทุกเมื่อ ใหความปรารถนา
ทั้งปวง ไมยังสามีใหขุนเคือง ดวยถอยคํา ๑- แสดงความหึง
หวง ๑- และยอมบูชาผูที่เคารพทั้งปวงของสามี เปนผูขยัน
ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติ
เปนที่พอใจของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได นารีใดยอม
ประพฤติตามความชอบใจของสามีอยางนี้ นารีนั้นยอมเขา
ถึงความเปนเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ
จบสูตรที่ ๖
วิสาขสูตร
[๑๓๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาท
ของมิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนัน้ แล นางวิสาขามิคารมารดาเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรวิสาขา มาตุคามประกอบดวยธรรม
๘ ประการนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาเหลามนาปกายิกา
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกนี้ ที่มารดาบิดาผูมุง
ประโยชน แสวงหาความเกื้อกูล อนุเคราะห เอื้อเอ็นดู ยอมยกใหแกชายใดผู
@๑. บาลี อิสฺสาวาเทน ในเลมที่ ๒๒ เปน อิสฺสาจาเรน ฯ
เปนสามี สําหรับชายนั้น เธอตองตื่นกอน นอนภายหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติ
ใหถูกใจ กลาวถอยคําเปนที่รัก ฯลฯ เปนผูมีการบริจาค มีใจปราศจากมลทิน
คือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดี
ในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรวิสาขา มาตุคามประกอบ
ดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา
มนาปกายิกา ฯ
สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่นสามี ผูหมั่นเพียร
ขวนขวายอยูเปนนิตย เลีย้ งตนอยูทุกเมื่อ ใหความปรารถนา
ทั้งปวง ไมยังสามีใหขุนเคือง ดวยถอยคําแสดงความหึง
หวง และยอมบูชาผูที่เคารพทั้งปวงของสามี เปนผูขยัน
ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติ
เปนที่พอใจของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได นารีใดยอม
ประพฤติตามความชอบใจของสามีอยางนี้ นารีนั้นยอมเขาถึง
ความเปนเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ
จบสูตรที่ ๗

นกุลสูตร
[๑๓๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ เภสกลามิคทายวัน
แขวงเมืองสุงสุมารคีระ แควนภัคคชนบท ครั้งนั้นแล คหปตานีชื่อนกุลมารดา
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรนกุลมารดา มาตุคามประกอบ
ดวยธรรม ๘ ประการนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาเหลา
มนาปกายิกา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรนกุลมารดา มาตุคามในโลกนี้ ที่
มารดาบิดามุงประโยชน แสวงหาความเกื้อกูล อนุเคราะห เอื้อเอ็นดู ยอมยก
ใหแกชายใดผูเปนสามี สําหรับชายนั้น เธอตองตื่นกอน นอนภายหลัง คอยฟง
รับใช ประพฤติใหถูกใจ กลาวถอยคําเปนที่รัก ฯลฯ เปนผูมีการบริจาค มีใจ
ปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มี
ฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกร
นกุลมารดา มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
ความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ
สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่นสามี ผูหมั่นเพียร
ขวนขวายอยูเปนนิตย เลีย้ งตนอยูทุกเมื่อ ใหความปรารถนา
ทั้งปวง ไมยังสามีใหขุนเคือง ดวยถอยคําแสดงความหึง
หวง และยอมบูชาผูที่เคารพทั้งปวงของสามี เปนผูขยัน
ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติ
เปนที่พอใจของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได นารีใดยอม
ประพฤติตามความชอบใจของสามีอยางนี้ นารีนั้นยอมเขาถึง
ความเปนเทวดา เหลามนาปกายิกา ฯ
จบสูตรที่ ๙
อิธโลกสูตรที่ ๑
[๑๓๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของมิคารมารดา
ในบุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล นางวิสาขามิคารมารดาเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมี*พระภาคไดตรัสกะนางวิสาขามิคารมารดาวา ดูกรวิสาขา มาตุคามผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการ ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ ชื่อวาปรารภโลกนี้
แลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกนี้ เปนผูจัดการ
งานดี ๑ สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี ๑ ประพฤติเปนที่พอใจของสามี ๑ รักษา
ทรัพยที่สามีหามาได ๑ ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางไร ดูกร
วิสาขา มาตุคามในโลกนี้ เปนคนขยัน ไมเกียจครานในการงานภายในบานของ
สามี คือ การทําผาขนสัตวหรือการทําผาฝาย ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาอัน

เปนอุบายในการงานนั้น อาจทํา อาจจัดได ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูจัดการ
งานดีอยางนี้แล ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางไร ดูกร
วิสาขา มาตุคามในโลกนี้ ยอมรูการงานที่อนั โตชนภายในบานของสามี คือ ทาส
คนใชหรือกรรมกร ทําแลววาทําแลว ที่ยังไมไดทําวายังไมไดทํา รูคนที่ปวยไขวา
ดีขึ้นหรือทรุดลง และแบงของเคี้ยวของบริโภคใหตามเหตุที่ควร ดูกรวิสาขา
มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางนี้แล ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูประพฤติเปนที่พอใจสามีอยางไร ดูกรวิสาขา
มาตุคามในโลกนี้ ไมละเมิดสิ่งอันไมเปนที่พอใจของสามีแมเพราะเหตุแหงชีวิต
ดูกรวิสาขา มาตุคามประพฤติเปนที่พอใจของสามีอยางนี้แล ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามรักษาทรัพยที่สามีหามาไดอยางไร ดูกรวิสาขา
มาตุคามในโลกนี้ จัดการทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง ที่สามีหามาไดใหคง
อยู ดวยการรักษา คุมครอง และไมเปนนักเลงการพนัน ไมเปนขโมย ไมเปน
นักดื่ม ไมผลาญทรัพยใหพินาศ ดูกรวิสาขา มาตุคามรักษาทรัพยที่สามีหามาได
อยางนี้แล ดูกรวิสาขา มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ชื่อวาปฏิบัติ
เพื่อชัยชนะในโลกนี้ ชื่อวาปรารภโลกนี้แลว ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ชื่อวาปฏิบัติเพื่อ
ชัยชนะในโลกหนา ชื่อวาปรารภโลกหนาแลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกร
วิสาขา มาตุคามในโลกนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ เปนผูถึงพรอมดวยศีล ๑
เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา ๑ ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาอยางไร ดูกรวิสาขา
มาตุคามในโลกนี้ เปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญาเครื่องตรัสรูข องพระตถาคตวา
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดย
ชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปน
สารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวย
ศรัทธาอยางนี้แล ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางไร ดูกรวิสาขา มาตุคาม
ในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร
จากมุสาวาท และจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แล ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางไร ดูกรวิสาขา
มาตุคามในโลกนี้ มีจิตปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูค รองเรือน มี
จาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการ

จําแนกทาน ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางนี้แล ฯ
ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางไร ดูกรวิสาขา
มาตุคามในโลกนี้ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความ
เกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ดูกร
วิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางนี้แล ดูกรวิสาขา มาตุคาม
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหนา ชื่อวา
ปรารภโลกหนาแลว ฯ
มาตุคามผูจัดการงานดี สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี
ประพฤติเปนที่พอใจของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได
มาตุคามนั้นเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล ปราศจาก
ความตระหนี่ รูความประสงค ชําระทางสัมปรายิกัตถ*ประโยชนอยูเปนนิตย นารีใดมีธรรม ๘ ประการนี้ ดังกลาว
มานี้ ปราชญทั้งหลายกลาวสรรเสริญนารีแมนั้นวา เปนผูมี
ศีล ตั้งอยูในธรรม พูดคําสัตย อุบาสิกาผูมีศีลเชนนั้น
ถึงพรอมดวยอาการ ๑๖ อยาง ประกอบดวยองคคุณ ๘
ประการ ยอมเขาถึงเทวโลกประเภทมนาปกายิกา ฯ
จบสูตรที่ ๙
อิธโลกสูตรที่ ๒
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ชื่อ
วาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ ชื่อวาปรารภโลกนี้แลว ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามในโลกนี้ เปนผูจัดการงานดี ๑ สงเคราะห
คนขางเคียงของสามีดี ๑ ประพฤติเปนที่พอใจสามี ๑ รักษาทรัพยที่สามีหามาได
๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามในโลกนี้ เปนคนขยัน ไมเกียจครานในการงานภายในบานของสามี ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางไร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามในโลกนี้ ยอมรูก ารงานที่อันโตชนภายในบานของ
สามี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามี
ดีอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามประพฤติเปนที่พอใจของสามีอยางไร ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย มาตุคามในโลกนี้ ไมละเมิดสิ่งอันเปนที่ไมพอใจของสามีแมเพราะ
เหตุแหงชีวิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามประพฤติเปนที่พอใจของสามีอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามรักษาทรัพยที่สามีหามาไดอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มาตุคามในโลกนี้ จัดการทรัพย คือ ขาวเปลือก เงินหรือทอง ที่

สามีหามาไดใหคงอยู ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามรักษาทรัพยที่สามีหามา
ไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล
ชื่อวาปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ ชื่อวาปรารภโลกนี้แลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ชื่อวาปฏิบัติ
เพื่อชัยชนะในโลกหนา ชื่อวาปรารภโลกหนาแลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามในโลกนี้ เปนผูถงึ พรอมดวยศรัทธา ๑ เปนผูถึงพรอม
ดวยศีล ๑ เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มาตุคามในโลกนี้ เปนผูมีศรัทธา ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคาม
เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มาตุคามในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ และจากการดื่ม
น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มาตุคามในโลกนี้ มีจิตปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูครอง
เรือน ฯลฯ มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มาตุคามในโลกนี้ มีปญญา ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผู
ถึงพรอมดวยปญญาอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘
ประการนี้แล ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหนา ชื่อวาปรารภโลกหนา
แลว ฯ
มาตุคามผูจัดการงานดี สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี
ประพฤติเปนที่พอใจของสามี รักษาทรัพยที่สามีหามาได
มาตุคามนั้นเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล ปราศจากความ
ตระหนี่ รูความประสงค ชําระทางสัมปรายิกัตถประโยชน
อยูเปนนิตย นารีใดมีธรรม ๘ ประการนี้ ดังกลาวมานี้
ปราชญทั้งหลายเรียกนารีแมนั้นวา เปนผูมีศีล ตั้งอยูในธรรม
พูดคําสัตย อุบาสิกาผูมีศีลเชนนั้น ถึงพรอมดวยอาการ ๑๖
อยาง ประกอบดวยองคคุณ ๘ ประการ ยอมเขาถึง
เทวโลกประเภทมนาปกายิกา ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอุโปสถวรรคที่ ๕
--------------

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สังขิตตสูตร ๒. วิตถตสูตร ๓. วิสาขสูตร ๔. วาเสฏฐ*สูตร ๕. โพชฌาสูตร ๖. อนุรุทธสูตร ๗. วิสาขสูตร ๘. นกุลสูตร
๙. อิธโลกสูตรที่ ๑ ๑๐. อิธโลกสูตรที่ ๒ ฯ
จบปณณาสก
---------วรรคที่ไมไดสงเคราะหเขาในปณณาสก
สันธานวรรคที่ ๑
โคตมีสูตร
[๑๔๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกล
กรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ ครั้งนั้นแล พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมแลว ประทับยืน ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประ*ทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัย
ที่พระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรพระนางโคตมี
อยาเลย พระนางอยาชอบใจการออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคต
ประกาศแลวของมาตุคามเลย ฯ
แมครั้งที่ ๒ พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็กราบทูลพระผูมีพระภาคอีกวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวช
เปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาค*เจาตรัสวา ดูกรพระนางโคตมี อยาเลย พระนางอยาชอบใจการออกบวชเปน
บรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวของมาตุคามเลย ฯ
แมครั้งที่ ๓ พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็กราบทูลพระผูมีพระภาคอีกวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวช
เปนบรรพชิตในธรรมวินัย ที่พระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรพระนางโคตมี อยาเลย พระนางอยาชอบใจการออกบวชเปนบรรพชิต
ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลวของมาตุคามเลย ฯ
ลําดับนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงพระดําริวา พระผูม ีพระภาค
ไมทรงอนุญาตใหมาตุคามออกบวช เปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประ*กาศแลว เปนผูมีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสง
อยู ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยูในกรุงกบิลพัสดุ ตามพระประสงค
แลวเสด็จจาริกไปทางพระนครเวสาลี เมื่อเสด็จจาริกไปโดยลําดับ เสด็จไปถึง
พระนครเวสาลี ไดยินวา ณ ที่นั้นพระผูมีพระภาคประทับอยูที่กูฏาคารศาลา

ปามหาวัน ใกลพระนครเวสาลี ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงปลงพระ*เกศาแลว ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จไปทางพระนครเวสาลี พรอมกับเจา
หญิงสากิยะหลายพระองค เสด็จเขาไปยังกูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลพระนคร
เวสาลีโดยลําดับ พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็มดวย
ละออง มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสงอยู
ประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดานนอก ทานพระอานนทไดแลเห็นพระนางมหาปชาบดี
โคตมีทรงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็มดวยละออง มีทุกข เสียพระทัย มีพระ*พักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสง ประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดานนอก ครั้น
เห็นแลว จึงกลาวความขอนี้กะพระนางวา ดูกรพระนางโคตมี เพราะเหตุอะไร
หนอ พระนางจึงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็มดวยละออง มีทุกข เสียพระทัย
มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสง ประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดาน
นอก พระนางมหาปชาบดีโคตมีตรัสตอบวา ขาแตทานพระอานนท ความจริงก็
เปนเชนนั้น พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต
ในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศแลว ทานพระอานนทกลาววา ถาอยางนั้น
ขอเชิญพระนางรออยูที่นี้แหละ ตราบเทาที่อาตมภาพทูลขอพระผูมีพระภาคให
มาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางมหาปชาบดีโคตมีนี้ ทรงมีพระบาทระบม
มีพระกายเต็มดวยละออง มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร
ทรงกันแสง ประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดานนอก เพราะพระผูมีพระภาคไมทรง
อนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศ
แลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดออกบวช
เปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาคตรัส
วา ดูกรอานนท อยาเลย เธออยาชอบใจใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตใน
ธรรมวินยั ที่ตถาคตประกาศแลวเลย ฯ
แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ
แมครั้งที่ ๓ ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรม
วินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท
อยาเลย เธออยาชอบใจใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคต
ประกาศแลวเลย ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดมีความคิดดังนี้วา พระผูมีพระภาคไมทรง
อนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศ

แลว ผิฉะนั้น เราพึงทูลขอพระผูมีพระภาคใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ใน
ธรรมวินยั ที่พระตถาคตทรงประกาศแลวโดยปริยายแมอื่น ลําดับนั้น ทานพระ*อานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ มาตุคามออกบวชเปน
บรรพชิต ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ควรจะทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผลไดหรือไม พระเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท มาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัย
ที่ตถาคตประกาศแลว ควรทําใหแจงแมโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
อรหัตผลได ฯ
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ถามาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรม*วินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทําใหแจงแมโสดาปตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล อรหัตผลได ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางมหาปชาบดีโคตมี
ทรงมีอุปการะมาก เปนพระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาค ทรงทะนุถนอมเลี้ยงดูให
พระผูมีพระภาคทรงดื่มน้ํานม ในเมื่อพระชนนีทิวงคตแลว ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่
พระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด ฯ
พ. ดูกรอานนท ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงรับครุธรรม
๘ ประการ นั่นแหละ เปนอุปสมบทของพระนาง คือ ภิกษุณี แมอุปสมบท
แลว ๑๐๐ ป พึงทําการกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกภิกษุ
แมอุปสมบทในวันนั้น แมธรรมขอนี้ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ
ภิกษุณีไมพึงเขาจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ แมธรรมขอนี้ ภิกษุณี
ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ
ภิกษุณีตองแสวงหาภิกษุผถู ามถึงการทําอุโบสถ และการเขาไปรับโอวาท
จากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ
ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในอุภโตสงฆดวยฐานะ ๓ ประการ
คือ ดวยไดเห็น ไดฟง และรังเกียจ แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ
ภิกษุณีตองครุธรรมแลว พึงประพฤติมานัตปกษหนึ่ง ในอุภโตสงฆ
แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอด
ชีวิต ฯ
ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในอุภโตสงฆ เพื่อนางสิกขมานาผูมี
สิกขาอันศึกษาแลวในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ป แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตอง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ

ภิกษุณีตองไมดา ไมบริภาษภิกษุโดยปริยายใดๆ แมธรรมขอนี้
ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป หามภิกษุณีวากลาวตักเตือนภิกษุ ไมหามภิกษุวา
กลาวตักเตือนภิกษุณี แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ
ดูกรอานนท ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมีรับครุธรรม ๘ ประการนี้ได
นั้นแลเปนอุปสัมปทาของพระนาง ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนทเรียนครุธรรม ๘ ประการนี้ ในสํานักพระผู*มีพระภาคแลว เขาไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี แลวกลาวขอความนี้กะพระ
นางวา ดูกรพระนางโคตมี ถาแลพระนางพึงยอมรับครุธรรม ๘ ประการได
นั้นแลเปนอุปสัมปทาของพระนาง คือ ภิกษุณีแมอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตอง
กระทําการกราบไหว ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกภิกษุแมอุปสมบทใน
วันนั้น แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาว
ลวงตลอดชีวิต ฯลฯ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป หามภิกษุณีวากลาวตักเตือนภิกษุ
ไมหามภิกษุวากลาวตักเตือนภิกษุณี แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ดูกรพระนางโคตมี ถาแลพระนางพึง
ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ได นั้นแลจักเปนอุปสัมปทาของพระนาง ฯ
พระนางมหาปชาบดีโคตมีกลาววา ขาแตทานพระอานนท หญิงหรือชาย
แรกรุนหนุมสาว ชอบประดับ ตกแตง อาบน้ําชําระรางกายแลว ไดพวงดอกอุบล
พวงมะลิ หรือพวงลําดวนแลว เอามือทั้งสองประคองวางไวบนศีรษะ ฉันใด
ดิฉันก็ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ ไมกาวลวงตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงยอมรับครุธรรม ๘ ประการ
ไมกาวลวงจนตลอดชีวิต ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท หากมาตุคามจักไมไดออกบวชเปน
บรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว พรหมจรรยกย็ ังจะตั้งอยูไดนาน๑สัทธรรมพึงดํารงอยูได ๑,๐๐๐ ป แตเพราะมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ใน
ธรรมวินยั ที่ตถาคตประกาศแลว พรหมจรรยจะไมตั้งอยูนาน ทั้งสัทธรรมก็จกั
ดํารงอยูเพียง ๕๐๐ ป ดูกรอานนท ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ที่มีหญิงมาก ชาย*นอย ตระกูลนั้นถูกพวกโจรกําจัดไดงาย แมฉันใด มาตุคามไดออกบวชเปน
บรรพชิตในธรรมวินัยใด พรหมจรรยในธรรมวินัยนั้นจักไมตงั้ อยูนาน ฉันนัน้ *เหมือนกัน อนึ่ง ขยอกลงในนาขาวที่สมบูรณ นาขาวนั้นก็ยอมไมตั้งอยูนาน
แมฉันใด ... เพลี้ยลงในไรออยที่สมบูรณ ไรออยนั้นก็ยอ มไมตั้งอยูนาน แมฉัน-

*ใด มาตุคามไดออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยใด พรหมจรรยในธรรมวินัย
นั้น ยอมไมตั้งอยูนาน ฉันนั้นเหมือนกัน อนึ่ง บุรุษกั้นคันสระใหญไวกอน
เพื่อไมใหน้ําไหลออก แมฉันใด เราบัญญัติ ครุธรรม ๘ ประการ ไมให
ภิกษุณีกาวลวงตลอดชีวิตเสียกอน ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๑
โอวาทสูตร
[๑๔๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา*มหาวัน ใกลพระนครเวสาลี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูล
@๑ หมายถึงอริยมรรค
ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประกอบดวยธรรมเทาไรหนอ
แล สงฆพึงสมมติใหเปนผูสอนนางภิกษุณี ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุประกอบดวยธรรม ๘ ประการ
สงฆพึงสมมติใหเปนผูสอนนางภิกษุณี ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปน
พหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีทวยทิฐิ ๑ จําปาติโมกขทั้ง ๒ ไดโดยพิสดาร จําแนก
แจกแจงวินิจฉัยไดถูกตอง ทั้งโดยสูตรและโดยพยัญชนะ ๑ เปนผูมีวาจางาม
กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ให
รูประโยชน ๑ เปนผูสามารถเพื่อชี้แจงภิกษุณีสงฆใหเห็นแจง ใหสมาทานให
อาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา ๑ เปนที่รัก เปนที่พอใจของภิกษุณีทั้งหลายโดย*มาก ๑ ไมเคยตองอาบัติหนัก กับนางภิกษุณีผูบวชอุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาค
นุงหมผากาสาวพัสตร ๑ เปนผูมีพรรษา ๒๐ หรือเกินกวา ๑ ดูกรอานนท
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล สงฆพึงสมมติใหเปนผูสอนนาง
ภิกษุณี ฯ
จบสูตรที่ ๒
สังขิตตสูตร
[๑๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา
มหาวัน ใกลพระนครเวสาลี ครั้งนั้นแล พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระ*วโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแกหมอมฉัน ซึ่งหมอมฉันไดฟง
แลว จะพึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ด
เดี่ยวอยูเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโคตมี ทานพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้

เปนไปเพื่อความกําหนัด ไมเปนไปเพื่อความคลายกําหนัด เปนไปเพื่อประกอบ
สัตวไว ไมเปนไปเพื่อพรากสัตวออก เปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส ไมเปนไปเพื่อไมสั่ง
สมกิเลส เปนไปเพื่อความเปนผูมักมาก ไมเปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย เปน
ไปเพื่อความไมสันโดษ ไมเปนไปเพื่อความสันโดษ เปนไปเพื่อความคลุกคลีดวย
หมูคณะ ไมเปนไปเพื่อความสงัด เปนไปเพื่อความเกียจคราน ไมเปนไปเพื่อ
ปรารภความเพียร เปนไปเพื่อความเปนคนเลี้ยงยาก ไมเปนไปเพื่อความเปนคน
เลี้ยงงาย ดูกรโคตมี ทานพึงทรงจําไวโดยสวนหนึ่งวา นี้ไมใชธรรม ไมใชวินัย
ไมใชคําสั่งสอนของพระศาสดา ฯ
ดูกรโคตมี ทานพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อคลาย
กําหนัด ไมเปนไปเพื่อความกําหนัด เปนไปเพื่อไมประกอบสัตวไว ไมเปนไป
เพื่อประกอบสัตวไว เปนไปเพื่อไมสั่งสมกิเลส ไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส เปน
ไปเพื่อความเปนผูมักนอย ไมเปนไปเพื่อความเปนผูมักมาก เปนไปเพื่อสันโดษ
ไมเปนไปเพื่อไมสันโดษ เปนไปเพื่อความสงัด ไมเปนไปเพื่อความคลุกคลีดวย
หมูคณะ เปนไปเพื่อปรารภความเพียร ไมเปนไปเพื่อความเกียจคราน เปนไปเพื่อ
ความเปนคนเลี้ยงงาย ไมเปนไปเพื่อความเปนคนเลี้ยงยาก ดูกรโคตมี ทานพึง
ทรงจําไวโดยสวนหนึ่งวา นี้เปนธรรมเปนวินัย เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา ฯ
จบสูตรที่ ๓
ทีฆชาณุสูตร
[๑๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ นิคมแหงชาวโกฬิยะ
ชื่อ กักกรปตตะ ใกลเมืองโกฬิยะ ครั้งนั้นแล โกฬิยบุตรชื่อทีฆชาณุ เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเปนคฤหัสถ
ยังบริโภคกาม อยูครองเรือน นอนเบียดบุตร ใชจันทนในแควนกาสี ยังทรงดอก*ไมของหอมและเครื่องลูบไล ยังยินดีเงินและทองอยู ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมที่เหมาะแกขาพระองค อันจะพึงเปนไปเพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุขในปจจุบัน เพื่อประโยชนเพื่อความสุขในภายหนาเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอม
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขในปจจุบันแกกุลบุตร ๔ ประการเปนไฉน
คือ อุฏฐานสัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยง
ชีพดวยการหมัน่ ประกอบการงาน คือ กสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม รับ
ราชการฝายทหาร รับราชการฝายพลเรือน หรือศิลปอยางใดอยางหนึ่ง เปนผูขยัน
ไมเกียจครานในการงานนั้น ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสองอันเปนอุบายใน
การงานนั้น สามารถจัดทําได ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาอุฏฐานสัมปทา ฯ

ดูกรพยัคฆปชชะ ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีโภค*ทรัพยที่หามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร สั่งสมดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว
ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล
ดวยทําไวในใจวา ไฉนหนอ พระราชาไมพึงบริโภคทรัพยเหลานี้ของเรา โจรไม
พึงลัก ไฟไมพึงไหม น้ําไมพึงพัดไป ทายาทผูไมเปนที่รักจะไมพึงลักไป ดูกร
พยัคฆปชชะ นี้เรียกวาอารักขสัมปทา ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ อยูอ าศัย
ในบานหรือนิคมใด ยอมดํารงตน เจรจา สั่งสนทนากับบุคคลในบานหรือนิคม
นั้น ซึ่งเปนคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี เปนคนหนุมหรือคนแก ผูมีสมาจาร
บริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา ศึกษาศรัทธาสัมปทาตามผูถึง
พรอมดวยศรัทธา ศึกษาศีลสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศีล ศึกษาจาคสัมปทาตามผู
ถึงพรอมดวยจาคะ ศึกษาปญญาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยปญญา ดูกรพยัคฆปชชะ
นี้เรียกวากัลยาณมิตตตา ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ก็สมชีวิตเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ รูทางเจริญ
ทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก
ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจาย
ของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกรพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือนคนชั่งตราชั่ง
หรือลูกมือคนชั่งตราชั่ง ยกตราชั่งขึ้นแลว ยอมลดออกเทานี้ หรือตองเพิ่ม
เขาเทานี้ ฉันใด กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน รูทางเจริญและทางเสื่อมแหง
โภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวย
คิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือ
รายได ดูกรพยัคฆปชชะ ถากุลบุตรผูนี้มีรายไดนอย แตเลี้ยงชีวิตอยางโอโถง
จะมีผูวาเขาวา กุลบุตรผูนี้ใชโภคทรัพยเหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อฉะนั้น ก็ถา
กุลบุตรผูที่มีรายไดมาก แตเลี้ยงชีพอยางฝดเคือง จะมีผูวาเขาวา กุลบุตรผูนี้
จักตายอยางอนาถา แตเพราะกุลบุตรผูนี้รูทางเจริญและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย
แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายได
ของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกร
พยัคฆปชชะ นี้เรียกวาสมชีวติ า ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเสื่อม
๔ ประการ คือ เปนนักเลงหญิง ๑ เปนนักเลงสุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑
มีมิตรชั่ว สหายชั่ว เพื่อนชั่ว ๑ ดูกรพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือนสระน้ําใหญ
มีทางไหลเขา ๔ ทาง ทางไหลออก ๔ ทาง บุรุษพึงปดทางไหลเขา เปดทาง
ไหลออกของสระนั้น ฝนก็มิตกตองตามฤดูกาล ดวยประการฉะนี้ สระน้ําใหญ
นั้นพึงหวังความเสื่อมอยางเดียว ไมมีความเจริญเลย ฉันใด โภคทรัพยที่เกิด

โดยชอบอยางนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมมีทางเสื่อม ๔ ประการ คือ เปน
นักเลงหญิง ๑ เปนนักเลงสุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑ มีมิตรชั่ว สหายชั่ว
เพื่อนชั่ว ๑ ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเจริญ
๔ ประการ คือ ไมเปนนักเลงหญิง ๑ ไมเปนนักเลงสุรา ๑ ไมเปนนักเลง
การพนัน ๑ มีมิตรดี สหายดี เพื่อนดี ๑ ดูกรพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือน
สระน้ําใหญ มีทางไหลเขา ๔ ทาง ไหลออก ๔ ทาง บุรุษพึงเปดทางไหลเขา
ปดทางไหลออกของสระนั้น ทั้งฝนก็ตกตองตามฤดูกาล ดวยประการฉะนี้
สระน้ําใหญนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม ฉันใด โภคทรัพยที่เกิด
โดยชอบอยางนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมมีทางเจริญ ๔ ประการ คือ ไมเปน
นักเลงหญิง ๑ ไมเปนนักเลงสุรา ๑ ไมเปนนักเลงการพนัน ๑ มีมิตรดี
สหายดี เพื่อนดี ๑ ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไป
เพื่อประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบันแกกุลบุตร ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
เพื่อความสุขในภายหนาแกกุลบุตร ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ สัทธา*สัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธา
คือ เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรพยัคฆปชชะ
นี้เรียกวาสัทธาสัมปทา ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ สีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูงดเวน
จากปาณาติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการดืม่ น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาท ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาสีลสัมปทา ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีจิต
ปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามือชุม
ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรพยัคฆปชชะ
นี้เรียกวาจาคสัมปทา ฯ
ดูกรพยัคฆปชชะ ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูมี
ปญญา คือ ประกอบดวยปญญาที่เห็นความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรก
กิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาปญญาสัมปทา
ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุข
ในภายหนาแกกุลบุตร ฯ
คนหมั่นในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม
เลี้ยงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยที่หามาได มีศรัทธา

ถึงพรอมดวยศีล รูถอ ยคํา ปราศจากความตระหนี่ ชําระ
ทางสัมปรายิกประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาวนี้
ของผูครองเรือน ผูมีศรัทธา อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม
อันแทจริงตรัสวา นําสุขมาใหในโลกทั้งสอง คือ ประโยชน
ในปจจุบันนี้และความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะนี้
ยอมเจริญแกคฤหัสถดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
อุชชยสูตร
[๑๔๕] ครั้งนั้นแล อุชชยพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคใครจะไปอยูตางถิ่น ขอทานพระโคดมโปรด
แสดงธรรมที่จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบัน เพื่อประโยชน
เพื่อความสุขในภายหนา แกขาพระองคเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบัน ๔ ประการเปนไฉน คือ อุฏฐาน*สัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ ฯ
ดูกรพราหมณ ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพดวย
ความหมั่นประกอบการงาน ... ดูกรพราหมณ นี้เรียกวาอุฏฐานสัมปทา ฯ
ดูกรพราหมณ ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย
ที่หามาดวยความหมั่นเพียร สัง่ สมดวยกําลังแขน ... ดูกรพราหมณ นี้เรียกวา
อารักขสัมปทา ฯ
ดูกรพราหมณ ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้อยูอาศัยใน
บานหรือนิคมใด ยอมดํารงตน เจรจาสนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนัน้ ...
ดูกรพราหมณ นี้เรียกวากัลยาณมิตตตา ฯ
ดูกรพราหมณ ก็สมชีวิตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้รูทางเจริญแหง
โภคทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟาย
นัก ไมใหฝดเคืองนัก ... ดูกรพราหมณ นี้เรียกวาสมชีวิตา ฯ
ดูกรพราหมณ โภคทรัพยที่เกิดขึ้นโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเสื่อม
๔ ประการ คือ เปนนักเลงหญิง ๑ เปนนักเลงสุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑
มีมิตรชั่ว สหายชั่ว เพื่อนชั่ว ๑ ... ฯ
ดูกรพราหมณ โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้ ยอมมีทางเจริญอยู ๔
ประการ คือ ไมเปนนักเลงหญิง ๑ ไมเปนนักเลงสุรา ๑ ไมเปนนักเลง
การพนัน ๑ มีมิตรดี สหายดี เพื่อนดี ๑ ... ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการ

นี้แล ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบันแกกุลบุตร ฯ
ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
เพื่อความสุขในภายหนาแกกุลบุตร ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ศรัทธา*สัมปทา ๑ ศีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ดูกรพราหมณ
ก็ศรัทธาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้เปนผูมีศรัทธา ... นี้เรียกวาศรัทธา
สัมปทา ฯ
ดูกรพราหมณ ศีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ งดเวนจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท ดูกรพราหมณ นี้เรียกวาศีลสัมปทา ฯ
ดูกรพราหมณ ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีจิตปราศจาก
ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามือชุม ยินดีในการสละ
ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรพราหมณ นี้เรียกวาจาคสัมปทา ฯ
ดูกรพราหมณ ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้เปนผูมีปญญา
ฯลฯ นี้เรียกวาปญญาสัมปทา ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขในภายหนาแกกุลบุตร ฯ
คนหมั่นในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม
เลี้ยงชีพพอเหมาะ ตามรักษาทรัพยที่หามาได มีศรัทธา
ถึงพรอมดวยศีล รูถอ ยคํา ปราศจากความตระหนี่ ชําระ
ทางสัมปรายิกประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาว
มานี้ ของผูครองเรือน ผูม ีศรัทธา อันพระพุทธเจาผูมี
พระนามอันแทจริง ตรัสวา นําสุขมาใหในโลกทั้งสอง คือ
ประโยชนในปจจุบันนี้ และสุขในภายหนา บุญคือจาคะนี้
ยอมเจริญแกคฤหัสถ ดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
ภยสูตร
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา ภัย เปนชื่อของกาม คําวา ทุกข
เปนชื่อของกาม คําวา โรค เปนชื่อของกาม คําวา หัวฝ เปนชื่อของกาม
คําวา ลูกศร เปนชื่อของกาม คําวา ความของ เปนชื่อของกาม คําวา
เปอกตม เปนชื่อของกาม คําวา การอยูในครรภ เปนชื่อของกาม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุไร คําวา ภัย จึงเปนชื่อของกาม
เพราะบุคคลผูนี้ยินดีในกามราคะ พัวพันในฉันทราคะ ยอมไมพนไปจากภัยทั้งใน
ปจจุบัน ทั้งในภายหนา ฉะนั้น คําวา ภัย จึงเปนชื่อของกาม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุไรคําวา ทุกข ฯลฯ โรค ฯลฯ หัวฝ
ฯลฯ ลูกศร ฯลฯ ความของ ฯลฯ เปอกตม จึงเปนชื่อของกาม ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุไรคําวา การอยูในครรภ จึงเปนชื่อ
ของกาม เพราะบุคคลนี้ยินดีในกามราคะ พัวพันในฉันทราคะ ยอมไมหลุดพน
ไปจากการอยูในครรภทั้งในปจจุบัน ทั้งในภายหนา ฉะนั้น คําวา การอยู
ในครรภ จึงเปนชื่อของกาม ฯ
ภัย ทุกข โรค หัวฝ ลูกศร ความของ เปอกตม และ
การอยูในครรภ นี้เรียกวากามที่ปุถุชนของอยูแลว อันกาม
สุขครอบงําแลว ยอมไปเพื่อเกิดในครรภอีก ก็เพราะ
ภิกษุมีความเพียร ยินดีดว ยสัมปชัญญะ ภิกษุเห็นปานนี้นั้น
กาวลวงทางหมุนเวียนที่ขามไดยากนี้ไดแลว ยอมพิจารณา
เห็นหมูสัตวผูเขาถึงชาติและชรา ดิ้นรนอยู ฯ
จบสูตรที่ ๖
อาหุเนยยสูตรที่ ๑
[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ
เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทํา
อัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูม ีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ๑ เปนผู
มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ๑ เปนสัมมาทิฐิ ประกอบดวยความเห็นชอบ ๑
มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมี
ในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก
คือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมูสัตว ฯลฯ
ดวยทิพจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรม ๑ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๗
อาหุเนยยสูตรที่ ๒
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ
เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๘
ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวย
ทิฐิ ๑ เปนผูปรารภความเพียร มีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระใน

กุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะ อันสงัด ๑
เปนผูอดกลั้นความไมยินดีและความยินดี ระงับความไมยินดีที่เกิดขึ้นแลว ๑
เปนผูอดกลั้นความกลัวตอภัยเสียได ระงับความกลัวตอภัยที่เกิดขึ้นแลว ๑
มีปรกติไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๘
อัฏฐปุคคลสูตรที่ ๑
[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๘ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ
ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา ๘ จําพวกเปนไฉน คือ
พระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๑ พระสกทา*คามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ๑ พระอนาคามี ๑
ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ๑ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติ
เพื่ออรหัตตผล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๘ จําพวกนี้แล เปนผูควรของ
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
บุคคลผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวกนี้เปนสงฆ
ผูปฏิบัติตรง มีปญญา มีศีล และจิตมั่นคง ยอมกระทําบุญ
ของมนุษยผูเพงบุญบูชาอยูใหมีผลมาก ทานที่ใหในสงฆ
ยอมมีผลมาก ฯ
จบสูตรที่ ๙
อัฏฐปุคคลสูตรที่ ๒
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๘ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ
ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๘ จําพวกเปนไฉน คือ
พระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๑ พระสกทา*คามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ๑ พระอนาคามี ๑
ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ๑ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติ
เพื่ออรหัตตผล ๑ บุคคล ๘ จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
ผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวก สงฆนี้คือ
บุคคล ๘ จําพวก เปนผูสูงสุดกวาสัตวทั้งหลาย ยอม
กระทําบุญของมนุษยผูเพงบุญบูชาอยูใหมีผลมาก ทานที่ให
ในสงฆนี้ยอมมีผลมาก ฯ

จบสูตรที่ ๑๐
จบสันธานวรรคที่ ๑
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โคตมีสูตร ๒. โอวาทสูตร ๓. สังขิตตสูตร ๔. ทีฆชาณุสูตร
๕. อุชชยสูตร ๖. ภยสูตร ๗. อาหุเนยยสูตรที่ ๑ ๘. อาหุเนยยสูตรที่ ๒
๙. อัฏฐปุคคลสูตรที่ ๑ ๑๐. อัฏฐปุคคลสูตรที่ ๒ ฯ
-------------จาลวรรคที่ ๓
อิจฉาสูตร
[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๘ จําพวกมีปรากฏอยูในโลก ๘ จํา
พวกเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญ
กรรมฐานใหติดตอเนื่องกันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอยอมหมั่นเพียร
พยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อที่จะไดลาภ ลาภไมเกิดขึ้น
เธอยอมเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหลเพราะไมได
ลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูปรารถนาลาภ หมัน่ เพียรพยายามเพื่อ
จะไดลาภ แตไมไดลาภ เศราโศก ร่ําไร และเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอยอมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ
เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอยอมมัวเมาถึงความ
ประมาทเพราะลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ
ยอมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมา ประมาท และเคลื่อน
จากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อ
เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภไมเกิดขึ้น เธอยอมเศราโศก ลําบาก
ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ไมไดลาภ
เศราโศก ร่ําไร และเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อ
เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอยอมมัวเมาถึงประมาท
เพราะลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไม
หมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมา ประมาท และเคลื่อนจาก

สัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอหมัน่ เพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อเธอ
หมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภไมเกิดขึ้น เธอไมเศราโศก ไมลําบาก
ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ หมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ
ไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมร่ําไร และไมเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอหมัน่ เพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อ
เธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอไมมัวเมา ไมถึงความ
ประมาทเพราะไดลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมคี วามปรารถนาลาภ
ยอมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ไดลาภแลว ก็ไมมัวเมาประมาท และไม
เคลื่อนจากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อ
เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภไมเกิดขึ้น เธอไมเศราโศก ไมร่ําไร
ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ไมได
ลาภแลว ไมเศราโศก ไมร่ําไร และไมเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อ
เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอไมมัวเมา ไมถึงความ
ประมาทเพราะไดลาภนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมคี วามปรารถนาลาภ
ไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ไดลาภแลว ไมมัวเมาประมาท และไมเคลื่อน
จากสัทธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๘ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๑
อลํสูตรที่ ๑
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เปน
ผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกทั้งตนและผูอื่น ธรรม ๖ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็วใน
กุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหง
ธรรมที่ทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธ รรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ เปนผูมี
วาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมี
โทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ให

อาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล
เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกทั้งตนเองและผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๒
อลํสูตรที่ ๒
[๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผู
สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกทั้งตนและผูอื่น ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูไมมีความเขาใจไดเร็ว
ในอกุศลธรรมทั้งหลาย แตเปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความ
แหงธรรมที่ทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ เปน
ผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย
ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกทั้งตนเองและผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๓
อลํสูตรที่ ๓
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผู
สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็วในอกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูทรงจํา
ธรรมที่ฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรม
แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ
ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม
หาชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงไม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อ
กูลแกผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๔
อลํสูตรที่ ๔
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผู
สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผู
ทรงจําธรรมทีไ่ ดฟงแลว ๑ แตไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดฟงแลว และหา
รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา

ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑
เปนผูชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกตน ฯ
จบสูตรที่ ๕
อลํสูตรที่ ๕
[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผู
สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย แตเปนผู
ทรงจําธรรมทีไ่ ดฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําแลว ๑ รูอ รรถ
รูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ
ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม และ
หาชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงไม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อ
กูลแกผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๖
อลํสูตรที่ ๖
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผู
สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย แตเปนผู
ทรงจําธรรมทีไ่ ดฟงแลว ๑ ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจําแลว หารู
อรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑
ชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล
แกตน ฯ
จบสูตรที่ ๗
อลํสูตรที่ ๗
[๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการ เปนผู

สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมเปน
ผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว แตพิจารณาเนื้อความแหงธรรมทีไ่ ดทรงจําแลว ๑
รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน
ไม ไมชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแก
ผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๘
อลํสูตรที่ ๘
[๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ เปนผู
สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมทรงจํา
ธรรมที่ไดฟงแลว ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจําแลว หารูอรรถ
รูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม แตเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑
ชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ
จบสูตรที่ ๙
สังขิตตสูตร
[๑๖๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระ
วโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ที่ขาพระองค
ไดฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยวอยูเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา โมฆบุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมเชื้อเชิญเรา
โดยหาเหตุมิได เมื่อเรากลาวธรรมแลว ยอมสําคัญเราวาควรติดตาม ดวยคิดวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค
ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโดยยอ ไฉนหนอเราพึงรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิต
ของพระผูมีพระภาค ไฉนหนอเราพึงเปนทายาทแหงภาษิตของพระผูมีพระภาค

เพราะฉะนั้นแหละภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักตั้งมั่น ดํารงอยู
ดวยดีในภายใน และธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลวจักไมครอบงําจิตได
ดูกรภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด จิตของเธอเปนจิตตั้งมั่น
ดํารงอยูดว ยดีแลวในภายใน และธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลวไมครอบงํา
จิตได เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจริญ กระทําใหมากซึ่งเมตตา
เจโตวิมุติ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดีแลว ดูกร
ภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญกระทําใหมากซึ่ง
สมาธินี้อยางนี้แลว เมื่อนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตกวิจาร พึงเจริญสมาธินี้
แมไมมีวิตก มีแตวิจาร พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีวิตก ไมมีวิจาร พึงเจริญสมาธินี้
แมมีปติ พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีปติ พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยความสําราญ
พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญสมาธินี้
อยางนี้ เจริญดีแลว เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจริญ กระทําใหมาก
ซึ่งกรุณาเจโตวิมุติ ฯลฯ มุทิตาเจโตวิมุติ ฯลฯ เราจักเจริญกระทําใหมากซึ่ง
อุเบกขาเจโตวิมุติ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภ
ดีแลว ดูกรภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญกระทํา
ใหมากซึ่งสมาธินี้อยางนี้แลว เมื่อนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตก มีวิจาร ...
พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญสมาธินี้
อยางนี้ เจริญดีแลว เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักพิจารณากายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกร
ภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญกระทําใหมากซึ่งสมาธิ
นี้อยางนี้แลว เมื่อนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตก มีวิจาร ... เธอพึงเจริญ
สมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญสมาธินี้อยางนี้
เจริญดีแลว เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักพิจารณาเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยู ฯลฯ พิจารณาจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกร
ภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญกระทําใหมากซึ่ง
สมาธินี้อยางนี้แลว เมื่อนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตก มีวิจาร พึงเจริญ
สมาธินี้แมไมมีวิตก มีแตวิจาร พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีวิตก ไมมีวิจาร พึง
เจริญสมาธินี้แมมีปติ พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีปติ พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคต
ดวยความสําราญ พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เมื่อใด
เธอเจริญสมาธินี้อยางนี้ เจริญดีแลว เมื่อนั้น เธอจักเดินไปทางใดๆ ก็จักเดิน
เปนสุขในทางนั้นๆ ยืนอยูในที่ใดๆ ก็จักยืนเปนสุขในที่นั้นๆ นั่งอยูในที่
ใดๆ ก็จักนั่งอยูเปนสุขในที่นั้นๆ นอนอยูที่ใดๆ ก็จักนอนเปนสุขในที่
นั้นๆ ฯ

ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปนั้น อันพระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาท
นี้แลว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว
หลีกไป ภิกษุนั้นหลีกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
ไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุด แหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตร
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี และภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งใน
จํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
คยาสูตร
[๑๖๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ คยาสีสประเทศ
ใกลฝงแมน้ําคยา ณ ที่นั้นแลพระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู ยังมิได
ตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู เราจําไดแมซึ่งโอภาส แตไมเห็นรูปทั้งหลาย
เราจึงมีความคิดดังนี้วา ถาเราพึงจําไดแมซึ่งโอภาส และพึงเห็นรูปทั้งหลาย
ดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะนี้ของเราก็จะพึงบริสุทธิ์กวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ยอมจําไดซึ่ง
โอภาส และเห็นรูปทั้งหลาย แตเราไมไดยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น
เราจึงมีความคิดดังนี้วา ถาเราจําโอภาสได เห็นรูปทั้งหลาย และยืนเจรจาปรา*ศรัยกับเทวดาเหลานั้น ดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะนี้ ของเราก็จะพึงบริสุทธิ์
ดีกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไมประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ยอมจําไดซึ่งโอภาส เห็นรูปทั้งหลาย และไดยืนเจรจาปราศรัย
กับเทวดาเหลานั้น แตไมรูจักเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี้มาจากเทพนิกายชั้น
โนนหรือชั้นโนน เรานั้นจึงคิดเห็นตอไปวา หากเราพึงจําโอภาส เห็นรูป
ทั้งหลาย ยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น และรูจักเทวดาเหลานั้นวา เทวดา
เหลานี้มาจากเทพนิกายชั้นโนนหรือชั้นโนน ดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะนี้
ของเราก็จะพึงบริสุทธิ์กวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไม
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ยอมจําไดซึ่งโอภาส เห็นรูปทั้งหลาย
ยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น และรูจักเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานั้น
มาจากเทพนิกายชั้นโนนหรือชั้นโนน แตก็ยังไมรูเทวดาเหลานั้นวา ดวยวิบาก
แหงกรรมนี้ เทวดาเหลานี้เคลื่อนจากชั้นนี้แลวไปเกิดในชั้นนั้น ถึงจะรูเทวดา
เหลานั้นวา ดวยวิบากแหงกรรมนี้ เทวดาเหลานี้เคลื่อนจากชั้นนี้แลวไปเกิดใน
ชั้นนั้น แตก็ไมรูเทวดาเหลานัน้ วา ดวยวิบากแหงกรรมนี้ เทวดาเหลานี้มีอาหาร
อยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ ถึงจะรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี้มี

อาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ แตก็ไมรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลา
นี้มีอายุยืนอยางนี้ ตั้งอยูนานอยางนี้ ถึงจะรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี้มี
อายุยืนอยางนี้ ตั้งอยูนานอยางนี้ แตก็ไมรูเทวดาเหลานั้นวา เราเคยอยูรว มหรือ
ไมเคยอยูรวมกับเทวดาเหลานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นจึงคิดเห็นดังนี้วา หาก
เราพึงจําโอภาส เห็นรูปทั้งหลาย ยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น พึงรูจ ัก
เทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี้มาจากเทพนิกายชั้นโนนหรือชั้นโนน พึงรูเทวดา
เหลานั้นวา ดวยวิบากแหงกรรมนี้ เทวดาเหลานี้เคลื่อนจากชั้นนี้แลวไปเกิดใน
ชั้นนั้น พึงรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี้มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนี้ พึงรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี้มีอายุยืนอยางนี้ ตั้งอยูนานอยางนี้
และพึงรูเทวดาเหลานั้นวา เราเคยอยูรว มหรือไมเคยอยูรว มกับเทวดาเหลานี้
ดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะนี้ของเรา พึงบริสุทธิ์ดีกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ยอมจําโอภาสได
เห็นรูปทั้งหลายยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น รูจักเทวดาเหลานั้นวา เทวดา
เหลานี้มาจากเทพนิกายชั้นโนนหรือชั้นโนน รูเทวดาเหลานัน้ วาดวยวิบากแหง
กรรมนี้ เทวดาเหลานี้เคลื่อนจากชั้นนี้แลวไปเกิดในชั้นนั้น รูเทวดาเหลานั้นวา
เทวดาเหลานี้มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ รูเทวดาเหลานั้นวา
เทวดาเหลานี้มีอายุยืนอยางนี้ ตั้งอยูนานอยางนี้ และรูเทวดาเหลานั้นวา เราเคย
อยูรวมหรือไมเคยอยูรว มกับเทวดาเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ญาณทัสสนะ
อันประเสริฐยิ่ง เวียน ๘ รอบอยางนี้ของเรายังไมบริสุทธิ์ เพียงใด เราก็ยังไม
ปฏิญาณวา ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้ง สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนั้น
แตเมื่อใด ญาณทัสสนะอันประเสริฐยิ่ง เวียน ๘ รอบอยางนี้ของเราบริสุทธิ์
ดีแลว เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวา ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทัง้ สมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ก็แลญาณทัสสนะไดเกิดขึ้นแกเราวา เจโตวิมุติของเรา
ไมกําเริบ ชาตินี้มีในที่สุด บัดนี้ภพใหมตอไปไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
อภิภายตนสูตร
[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเปนเครื่องครอบงํา ๘ ประการนี้
๘ ประการเปนไฉน คือ คนหนึ่งมีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกเล็ก
นอย ทั้งมีผิวพรรณดี ทั้งมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เรา
ครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจงึ เห็น นี้เปนเหตุเครื่องครอบงําประการที่ ๑ คนหนึ่ง
มีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกไดไมมีประมาณ ทั้งมีผิวพรรณดี ทั้งมี
ผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจงึ เห็น

นี้เปนเครื่องครอบงําประการที่ ๒ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปใน
ภายนอกไดเล็กนอย ทั้งมีผิวพรรณดี ทั้งมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญ
อยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น นี้เปนเหตุเครื่องครอบงํา
ประการที่ ๓ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกไดไมมีประมาณ
ทั้งมีผิวพรรณดี ทั้งมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูป
เหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น นี้เปนเหตุเครื่องครอบงําประการที่ ๔ คนหนึ่งมีอรูป*สัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกเขียว มีสีเขียว รัศมีเขียว แสงสวางเขียว
ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจงึ เห็น นี้เปนเหตุ
เครื่องครอบงําประการที่ ๕ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอก
เหลือง มีสีเหลือง รัศมีเหลือง แสงสวางเหลือง ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา
เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น นี้เปนเหตุเครื่องครอบงําประการที่ ๖ คน
หนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกแดง มีสีแดง รัศมีแดง
แสงสวางแดง ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจงึ เห็น
นี้เปนเหตุเครื่องครอบงําประการที่ ๗ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปใน
ภายนอกขาว มีสีขาว รัศมีขาว แสงสวางขาว ยอมมีความสําคัญวา เราครอบงํา
รูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น นี้เปนเหตุเครื่องครอบงําประการที่ ๘ ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย เหตุเปนเครื่องครอบงํา ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
วิโมกขสูตร
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิโมกข ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลผูมีรูป ยอมเห็นรูปทั้งหลาย นี้เปนวิโมกข ประการที่ ๑ คนหนึ่งมี
อรูปสัญญาในภายใน ยอมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอก นี้เปนวิโมกขประการที่
๒ คนที่นอมใจวา งาม นี้เปนวิโมกขประการที่ ๓ เพราะลวงรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุ
อากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการวา อากาศไมมีที่สุด นี้เปนวิโมกขประการที่
๔ เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะ
โดยมนสิการวา วิญญาณ ไมมีที่สุด นี้เปนวิโมกขประการที่ ๕ เพราะลวง
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการ
วา ไมมีอะไรหนอยหนึ่ง นี้เปนวิโมกขประการที่ ๖ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ นี้เปนวิโมกขประการที่ ๗
เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ
นี้เปนวิโมกขประการที่ ๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิโมกข ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
โวหารสูตรที่ ๑

[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนริยโวหาร ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปน
ไฉน คือ ความเปนผูพูดในสิ่งไมไดเห็นวาไดเห็น ๑ ในสิ่งที่ไมไดฟงวาไดฟง
๑ ในสิ่งที่ไมไดทราบวาไดทราบ ๑ ในสิ่งที่ไมไดรูวาไดรู ๑ ในสิ่งที่ไดเห็นวา
ไมไดเห็น ๑ ในสิ่งที่ไดฟงวาไมไดฟง ๑ ในสิ่งที่ไดทราบวาไมไดทราบ ๑
ในสิ่งที่ไดรูวาไมไดรู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนริยโวหาร ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๔
โวหารสูตรที่ ๒
[๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปน
ไฉน คือ ความเปนผูพูดในสิ่งที่ไมไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ ในสิ่งที่ไมไดฟงวา
วาไมไดฟง ๑ ในสิ่งที่ไมไดทราบวาไมไดทราบ ๑ ในสิ่งที่ไมไดรูวาไม
ไดรู ๑ ในสิ่งที่ไดเห็นวาไดเห็น ๑ ในสิ่งที่ไดฟงวาไดฟง ๑ ในสิ่งที่ไดทราบวา
ไดทราบ ๑ ในสิ่งที่ไดรูวาไดรู ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๘ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๕
ปริสสูตร
[๑๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๘ จําพวกนี้ ๘ จําพวกเปนไฉน
คือ บริษัทกษัตริย ๑ บริษัทพราหมณ ๑ บริษัทคฤหบดี ๑ บริษัทสมณะ ๑
บริษัทเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ๑ บริษัทเทวดาชั้นดาวดึงส ๑ บริษัทมาร ๑ บริษัท
พรหม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเขาไปหาบริษัทกษัตริยหลายรอยบริษัท ยอมรู
ดีวา แมในบริษัทนั้นเราเคยนั่งประชุมดวย เคยสนทนาปราศรัยดวย เคยสนทนา
ธรรมดวย ในบริษัทกษัตริยนั้น กษัตริยเหลานั้นมีวรรณเชนใด เราก็มีวรรณ
เชนนั้น กษัตริยเหลานั้นมีเสียงเชนใด เราก็มีเสียงเชนนั้น เราชี้แจงใหเห็น
แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา และเมื่อเรากําลังพูดอยู
บริษัทกษัตริยเหลานั้นยอมไมรูวา ใครหนอนี่ เปนเทวดาหรือมนุษยพูดอยู ครั้น
เราชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถาแลวหายไป
เมื่อเราหายไปแลว กษัตริยเหลานั้นก็ไมรูวา ใครหนอนี่ เปนเทวดาหรือมนุษย
หายไปแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเขาไปหาบริษัทพราหมณหลายรอยบริษัท ฯลฯ
บริษัทคฤหบดี ฯลฯ บริษัทสมณะ ฯลฯ บริษัทเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ฯลฯ
บริษัทเทวดาชั้นดาวดึงส ฯลฯ บริษัทมาร ฯลฯ บริษัทพรหมหลายรอยบริษทั ยอม
รูดีวาแมในบริษัทพรหมนั้น เราเคยนั่งประชุมดวย เคยสนทนาปราศรัยดวย
เคยสนทนาธรรมดวย ในบริษัทพรหมนั้น พรหมเหลานั้นมีวรรณเชนใด เราก็มี
วรรณเชนนั้น พรหมเหลานั้นมีเสียงเชนใด เราก็มีเสียงเชนนั้น เราชี้แจงให
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา และเมื่อเรากําลังพูดอยู
พรหมเหลานั้นก็ไมรูวา ใครหนอนี่ เปนเทวดาหรือมนุษยพูดอยู ครั้งเราชี้แจง

ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถาแลวหายไป และเมื่อ
เราหายไปแลว พรหมเหลานั้นก็ไมรูวา ใครหนอนี่ เปนเทวดาหรือมนุษยหาย
ไปแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๘ จําพวกนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๖
ภูมิจาลสูตร
[๑๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหา
วัน ใกลนครเวสาลี ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก
แลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังนครเวสาลี ครั้นเที่ยว
บิณฑบาตในนครเวสาลีแลว ในเวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ตรัส
กะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท จงถือผานิสีทนะ เราจะเขาไปยังปาวาลเจดีย
เพื่อพักกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ถือผานิสีทนะตาม
พระผูมีพระภาคไปขางหลัง ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย ประทับนั่งบน
อาสนะที่ปูไว แลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท นครเวสาลีเปนที่นา
รื่นรมย อุเทนเจดียก็นารื่นรมย โคตมกเจดีย พหุปุตตกเจดีย สัตตัมพเจดีย
สารันททเจดีย ปาวาลเจดีย ลวนนารื่นรมย ดูกรอานนท ผูใดผูหนึ่งเจริญ
ทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหมั่นคง สั่งสม
ปรารภดีแลว ผูน ั้นหวังอยู พึงดํารงอยูไดกลั ปหนึ่ง หรือเกินกวากัลป ดูกรอานนท
ตถาคตเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ให
มั่นคง สั่งสม ปรารภดีแลว ตถาคตหวังอยู พึงดํารงอยูไดกัลปหนึ่งหรือเกิน
กวากัลป เมื่อพระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิตแจงชัด ทรงกระทําโอภาสแจง
ชัดแมอยางนี้ ทานพระอานนทก็ไมอาจจะรูทัน จึงไมทูลอาราธนาพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป ขอพระ
สุคตพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อสุขแกชน
หมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย เพราะถูกมารเขาดลใจ แมครั้งที่ ๒ แมครั้งที่ ๓ พระผูมี
พระภาคก็ตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท นครเวสาลีเปนนครที่นารื่นรมย
อุเทนเจดียก็นารื่นรมย โคตมกเจดีย พหุปุตตกเจดีย สัตตัมพเจดีย สารันททเจดีย
ปาวาลเจดีย ลวนนารื่นรมย ดูกรอานนท ผูใดผูหนึ่งเจริญ กระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดีแลว ฯลฯ
ตถาคตหวังอยู พึงดํารงอยูไดกัลปหนึ่งหรือเกินกวากัลป เมื่อพระผูมีพระภาค
ทรงกระทํานิมิตแจงชัด ทรงกระทําโอภาสแจงชัดแมอยางนี้ ทานพระอานนทก็ไม
อาจจะรูทัน จึงไมทูลอาราธนาพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผู
มีพระภาคพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป ขอพระสุคตพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป เพื่อ

ประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อสุขแกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อ
ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เพราะถูกมาร
เขาดลใจ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท
เธอจงไปเถิด บัดนี้เธอยอมสําคัญกาลที่สมควร ทานพระอานนททูลรับพระผูมี
พระภาคแลว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว
ไปนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่ง ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล เมื่อทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน มารผูลามกไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคจงเสด็จปริ*นิพพานเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาลปรินิพพานของ
พระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคตรัสพระวาจานี้ไววา
ดูกรมารผูลามก เราจักยังไมปรินิพพาน ตราบเทาที่พวกภิกษุสาวกของเรายังไมฉลาด
ไมไดรับแนะนํา ไมแกลวกลา ยังไมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ยังไมเปน
พหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยังไมปฏิบัติชอบ ยังไม
ประพฤติตามธรรม ไมเรียนอาจาริยวาทของตนแลวบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง
เปดเผย จําแนก กระทําใหงาย ไมแสดงธรรมมีปฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาท
ที่เกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ภิกษุสาวกของพระผู
มีพระภาค เปนผูฉลาด ไดรับแนะนํา แกลวกลา บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
เปนพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตาม
ธรรม เรียนอาจาริยวาทของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย
จําแนก กระทําใหงาย แสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซงึ่ ปรัปปวาทที่เกิดขึ้น
แลวโดยชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปริ*นิพพานเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้ เปนกาลปรินิพพาน
แหงพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสพระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูลามก เราจัก
ยังไมปรินิพพาน ตราบเทาที่ภิกษุณีสาวิกาของเรา ฯลฯ อุบาสกสาวกของเรา ฯลฯ
อุบาสิกาสาวิกาของเรา ยังไมฉลาด ยังไมไดรับแนะนํา ยังไมแกลวกลา ยัง
ไมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ยังไมเปนพหูสูต ยังทรงจําธรรมไมได ยัง
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไมได ยังไมปฏิบัติชอบ ยังไมประพฤติตามธรรม
ไมเรียนอาจาริยวาทของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
กระทําใหงาย ไมแสดงธรรมมีปฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวโดย
ชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ อุบาสิกาสาวิกาของพระผูมีพระภาค เปน
ผูฉลาด ไดรับแนะนํา แกลวกลา บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ เปนพหูสูต
ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียน
อาจาริยวาทของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําให
งาย แสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรม

ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระ
สุคตจงเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาลปรินิพพานแหงพระผูมีพระภาค ก็พระ
ผูมีพระภาคตรัสพระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูลามก เราจักยังไมปรินิพพานตราบเทาที่
พรหมจรรยของเรานี้ยังไมเจริญแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมาก ยังไมรทู ั่ว
ยังไมแนนหนา เทวดาและมนุษยทั้งหลายยังไมประกาศดีแลว ขาแตพระองค
ผูเจริญ บัดนี้ พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคเจริญแพรหลายกวางขวาง ชนเปน
อันมากรูทั่ว แนนหนา เทวดาและมนุษยประกาศดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ
บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จปรินพิ พาน
เถิด บัดนี้ เปนกาลปรินิพพานแหงพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมารผูลามก ทานจงเปนผูขวนขวายนอยเถิด
ไมนานนักตถาคตจักปรินิพพาน แตนี้ลวงไป ๓ เดือน ตถาคตจักปรินิพพาน
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะ ปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย
เมื่อพระผูมีพระภาคทรงปลงอายุสังขารแลว แผนดินไหวใหญ นาสะพึงกลัว โลม
ชาติชูชัน กลองทิพยก็บันลือลัน่ พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึง
ทรงเปลงพระอุทานในเวลานั้นวา
มุนีไดปลงเครื่องปรุงแตงภพ อันเปนเหตุสมภพทั้งที่ชั่งได
ทั้งที่ชั่งไมได ยินดีในภายใน มีจิตตั้งมั่น ไดทําลายกิเลสที่
เกิดในตนเหมือนทหารทําลายเกราะ ฉะนั้น ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดมีความคิดดังนี้วา แผนดินนี้ไหวใหญหนอ
แผนดินนี้ไหวใหญจริงหนอ นาสะพึงกลัว โลมชาติชูชัน ทั้งกลองทิพยกบ็ ันลือ
ลั่น อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยแหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ลําดับนั้นแล
ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
แผนดินนี้ไหวใหญหนอ แผนดินนี้ไหวใหญจริงหนอ นาสะพึงกลัว โลมชาติชู
ชัน ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่น อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยแหงความปรากฏ
แผนดินไหวใหญ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เหตุปจจัย ๘ ประการนี้แหงความ
ปรากฏแผนดินไหวใหญ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท แผนดินใหญตั้งอยูบน
น้ํา น้ําตั้งอยูบนลม ลมตั้งอยูบ นอากาศ สมัยนั้นลมพายุพัดจัด ลมพายุพัดให
น้ําไหว น้ําไหวแลวทําใหแผนดินไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการ
ที่ ๑ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณผูมฤี ทธิ์ บรรลุความชํานาญทางจิต
หรือเทวดาผูมฤี ทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เจริญปฐวีสัญญานิดหนอย เจริญ
อาโปสัญญาหาประมาณมิได ยอมยังแผนดินนี้ใหสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ดูกร

อานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการที่ ๒ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระโพธิสัตวจุติจากชั้นดุสิต มีสติสัมปชัญญะ
ลงสูพระครรภพระมารดา เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว
ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการที่ ๓ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ประสูติจาก
พระครรภพระมารดา เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท
นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการที่ ๔ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อ
นั้น แผนดินนี้ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัย
ประการที่ ๕ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตทรงประกาศอนุตรธรรมจักร เมือ่ นั้น
แผนดินนี้ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการ
ที่ ๖ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด ตถาคตทรงมีสติสัมปชัญญะ ปลงอายุสังขาร
เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปน
ปจจัยประการที่ ๗ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด ตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปน
ปจจัยประการที่ ๘ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ดูกรอานนท เหตุปจจัย
๘ ประการนี้แล แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ
จบจาลวรรคที่ ๒
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อิจฉาสูตร ๒. อลํสูตร ๘ สูตร ๓. สังขิตตสูตร ๔. คยาสูตร
๕. อภิภายตนสูตร ๖. วิโมกขสูตร ๗. โวหารสูตรที่ ๑ ๘. โวหารสูตรที่ ๒
๙. ปริสสูตร ๑๐. ภูมิจาลสูตร ฯ
---------ยมกวรรคที่ ๓
ปฏิปทาสูตรที่ ๑
[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีล อยางนี้
เธอชื่อวาเปนผูไ มบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา
อยางไรหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธาและมีศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุ
เปนผูมีศรัทธาและมีศีล เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหูสูต อยางนี้ เธอชื่อวาเปนผู

ไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวาอยางไรหนอ
เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีลและเปนพหูสูต เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล
และเปนพหูสูต เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีลและเปนพหูสูต แตไมเปนธรรมกถึก ฯลฯ และเปน
ธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ และเขาสูบริษัทได แตไมแกลวกลาแสดงธรรม
แกบริษัท ฯลฯ และแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท แตไมไดตามความปรารถนาได
โดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน
ฯลฯ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีใน
จิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน แตไมไดทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา
วิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบันเขาถึงอยู อยางนี้ เธอชื่อวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึง
บําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราพึงเปนผูม ีศรัทธา มีศีล
เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท เปน
ผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปน
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน พึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต เปนธรรม
กถึก เขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท เปนผูไดตามความปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขใน
ปจจุบัน ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เมื่อนั้น เธอชื่อวา
เปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ
นี้แล ยอมเปนผูกอใหเกิดความเลื่อมใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดวยอาการ
ทั้งปวง ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปฏิปทาสูตรที่ ๒
[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีลอยางนี้ เธอ
ชื่อวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา
อยางไรหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธาและมีศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุ
เปนผูมีศรัทธาและมีศีล เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหูสูต ฯลฯ เปนพหูสูต แตไม
เปนธรรมกถึก ฯลฯ เปนธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ เขาสูบริษัทได
แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ฯลฯ แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท และ
ถูกตองวิโมกขอันสงบ ไมมีรูป เพราะลวงรูปเสียได ดวยนามกาย แตไมกระทํา

ใหแจงซึ่งเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู อยางนี้ เธอชื่อวายังเปนผูไมบริบูรณ
ดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราพึง
มีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดง
ธรรมแกบริษัท และพึงถูกตองวิโมกขอันสงบ ไมมีรูป เพราะลวงรูปเสียได
ดวยนามกาย พึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก
เขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษทั และถูกตองวิโมกขอันสงบ ไมมีรูป
เพราะลวงรูปเสียได ดวยนามกาย ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขา
ถึงอยู เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบ ริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เปนผูใหกอเกิดความเลื่อมใสโดยรอบ และ
บริบูรณดวยอาการทั้งปวง ฯ
จบสูตรที่ ๒
ปฏิปทาสูตรที่ ๓
[๑๗๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ที่พักกอดวยอิฐ
ชื่อนาทิกะ ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนที่สุด เธอทั้งหลายยอมเจริญมรณสติ
หรือหนอ ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมเจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสติ นี้ ขาพระองคมีความ
คิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูคืนหนึ่งวันหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของ
พระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความ
คิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูตลอดวันหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของ

พระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิด
อยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูเพียงครึ่งวัน พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมี
พระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค
แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิด
อยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูเพียงชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตมื้อหนึ่ง พึง
มนสิการถึงคําสอนของพระผูม ีพระภาค เราไดทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปน
อันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความ
คิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหนึ่ง พึง
มนสิการถึงคําสอนของพระผูม ีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาค
เปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความ
คิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูชั่วเวลาเคี้ยวขาว ๔-๕ คําแลวกลืนกิน พึง
มนสิการถึงคําสอนของพระผูม ีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาค
เปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความ

คิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูชั่วเวลาเคี้ยวขาวไดคําหนึ่งแลวกลืนกิน พึง
มนสิการถึงคําสอนของพระผูม ีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาค
เปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
ภิกษุแมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความ
คิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูชั่วเวลาหายใจออกแลวหายใจเขา หรือหาย
ใจเขาแลวหายใจออก พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทํา
คําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุเหลา
นั้นวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยู
ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคํา
สอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ
เราพึงเปนอยูตลอดวันหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูม ีพระภาค เราไดกระ
ทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา
โอหนอ เราพึงเปนอยูครั้งวัน พึงมนสิการคําสอนของพระผูม ีพระภาค เราไดกระทํา
คําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ
เราพึงเปนอยูชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตมื้อหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผู
มีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ภิกษุใดเจริญ
มรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหนึ่ง พึง
มนสิการถึงคําสอนของพระผูม ีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาค
เปนอันมากหนอ และภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูชั่วเวลา
เคี้ยวขาวได ๔-๕ คําแลวกลืนกิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานี้เรากลาววาเปน
ผูประมาทอยู เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะชา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึง
เปนอยูชั่วเวลาเคี้ยวขาวคําหนึ่งแลวกลืนกิน พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมี*พระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ และภิกษุใด
เจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูช ั่วเวลาหายใจออกแลวหายใจเขา
หรือหายใจเขาแลวหายใจออก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานี้เรากลาววาไม
ประมาทอยู ยอมเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
แหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทัง้ หลายจักไมเปนผูประมาทอยู จัก
เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา

อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
ปฏิปทาสูตรที่ ๔
[๑๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ที่พักกอดวยอิฐชื่อ
นาทิกะ ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มี
อานิสงสมาก หยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มรณสติอัน
บุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก
หยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมือ่ กลาง
วันสิ้นไป กลางคืนเวียนมายอมพิจารณาดังนี้วา ปจจัยแหงความตายของเรามีมาก
หนอ คือ งูพึงกัดเราก็ได แมลงปองพึงตอยเราก็ได ตะขาบพึงกัดเราก็ได เพราะ
เหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายนั้นพึงมีแกเรา เราพึงพลาดลมลงก็ได อาหาร
ที่เราบริโภคแลวไมยอ ยเสียก็ได ดีของเราพึงซานก็ได เสมหะของเราพึงกําเริบก็
ได ลมมีพิษดังศาตราของเราพึงกําเริบก็ได มนุษยทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได
พวกอมนุษยพงึ เบียดเบียนเราก็ได เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายนั้นพึง
มีแกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังนี้วา ธรรมอันเปนบาป
อกุศลอันเรายังละไมได ที่จะพึงเปนอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางคืน มี
อยูหรือหนอแล ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนีว้ า ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรา
ยังละไมได ที่จะพึงเปนอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางคืน มีอยู ภิกษุนั้น
พึงกระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความ
ไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหยิ่ง เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลา
นั้นเสีย เปรียบเหมือนคนที่มีผาไฟไหม หรือศีรษะถูกไฟไหม พึงกระทําความ
พอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย สติและ
สัมปชัญญะใหยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือศีรษะนั้น ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถาแหละภิกษุพิจารณาอยูรอู ยางนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมได ที่จะ
เปนอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางคืน ไมมี ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย
หมั่นศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เมื่อกลางคืนสิ้นไป กลาง
วันเวียนมาถึง ยอมพิจารณาดังนี้วา ปจจัยแหงความตายของเรามีมากหนอ คือ งู
พึงกัดเราก็ได แมลงปองพึงตอยเราก็ได ตะขาบพึงกัดเราก็ได เพราะเหตุนั้นเรา
พึงทํากาลกิริยา อันตรายนั้นพึงมีแกเรา เราพึงพลาดลมลงก็ได อาหารที่เรา
บริโภคแลวไมยอยเสียก็ได ดีของเราพึงซานก็ได เสมหะของเราพึงกําเริบก็ได
ลมมีพิษดังศาตราของเราพึงกําเริบก็ได มนุษยทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได พวก
อมนุษยพึงเบียดเบียนเราก็ได เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายนั้น

พึงมีแกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังนี้วา ธรรมอันเปนบาป
อกุศลอันเรายังละไมไดที่จะพึงเปนอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางวัน มีอยูห รือ
หนอแล ถาภิกษุพิจารณาอยูรอู ยางนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมได
ที่จะพึงทําอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางวัน มีอยู ภิกษุนั้นพึงกระทําความพอใจ
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ
ใหยิ่ง เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นเสีย เปรียบเหมือนบุคคลมีผาถูก
ไฟไหมหรือศีรษะถูกไฟไหม พึงกระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือ
ศีรษะนั้น ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแหละภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา ธรรม
อันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมไดที่จะพึงเปนอันตรายแกเรา ผูทํากาละในกลาง
วันไมมี ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย หมั่นศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนในกุศล
ธรรมทั้งหลายอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําให
มากแลวอยางนี้ จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๔
ปฏิปทาสูตรที่ ๕
[๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปน
ไฉน คือ อุฏฐานสัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑
สัทธาสัมปทา ๑ ศีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัมปทา ๘ ประการนี้แล ฯ
คนหมั่นในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม
เลี้ยงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยที่หามาได มีศรัทธา ถึง
พรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหนี่ ชําระทาง
สัมปรายิกัตถประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาว
นี้ ของผูครองเรือน ผูมศี รัทธา อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม
อันแทจริง ตรัสวานําสุขมาใหในโลกทั้งสอง คือ ประโยชน
ในปจจุบันนี้และความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะนี้ ยอม
เจริญแกคฤหัสถ ดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
ปฏิปทาสูตรที่ ๖
[๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปน
ไฉน คือ อุฏฐานสัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑
สัทธาสัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยง
ชีพดวยความหมั่นประกอบการงาน คือ กสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม รับ

ราชการฝายทหาร รับราชการฝายพลเรือน หรือศิลปอยางใดอยางหนึ่ง เปนผูขยัน
ไมเกียจครานในการงานนั้น ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสอง อันเปนอุบายใน
การงานนั้น สามารถจัดทําได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอุฏฐานสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีโภคะ
ที่หามาไดดวยความหมั่นเพียร สั่งสมดวยกําลังแขน มีเหงื่อไหลโทรมตัว ชอบ
ธรรม ไดมาโดยธรรม เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล ดวย
ทําไวในใจวา ไฉนหนอ พระราชาไมพึงบริโภคทรัพยเหลานี้ของเรา โจรไมพึง
ลัก ไฟไมพึงไหม น้ําไมพึงพัดไป ทายาทผูไมเปนที่รักไมพึงลักไป ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวาอารักขสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตร
ในโลกนี้ อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด ยอมดํารงตนเจรจาสั่งสนทนากับบุคคลใน
บานหรือนิคมนั้น ซึ่งเปนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี เปนคนหนุมหรือคนแก ผูมี
สมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา ศึกษาสัทธา
สัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศึกษาศีลสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศีล ศึกษาจาค
สัมปทาตามผูถึงพรอมดวยจาคะ ศึกษาปญญาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยปญญา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากัลยาณมิตตตา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมชีวติ าเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรใน
โลกนี้ รูทางเจริญแหงโภคะ และรูทางเสื่อมแหงโภคะแลวเลีย้ งชีพพอเหมาะ
ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนักดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย
และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนคนชั่ง
ตาชั่ง หรือลูกมือชั่งตาชั่ง ยกตาชั่งขึ้นแลวยอมรูว า ตองลดออกเทานี้ หรือ
ตองเพิ่มเขาเทานี้ ฉันใด กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน รูทางเจริญแหงโภคะ และ
รูทางเสื่อมแหงโภคะแลว เลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคือง
นัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไม
เหนือรายได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากุลบุตรผูมีรายไดนอย แตเลี้ยงชีวิตอยางโอ
โถง จะมีผูวาเขาไดวา กุลบุตรผูนี้ ใชโภคะเหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อ ฉะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถากุลบุตรผูมีรายไดมาก แตเลี้ยงชีพอยางฝดเคือง จะมีผวู า
เขาวากุลบุตรผูนี้จักตายอยางอนาถา แตเพราะกุลบุตรผูนี้รูทางเจริญแหงโภคะ และ
รูทางเสื่อมแหงโภคะแลว เลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคือง
นัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจัก
ตองไมเหนือรายได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาสมชีวิตา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธา
คือ เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค
องคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้

เรียกวาสัทธาสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ศีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้เปนผูงดเวน
จากปาณาติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการดืม่ น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปน
ฐานแหงความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาศีลสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีจิตปราศจาก
มลทิน คือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน ฯลฯ ควรแกการขอ ยินดีในการ
จําแนกทาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาจาคสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูมี
ปญญา ฯลฯ ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาปญญา
สัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๘ ประการนี้แล ฯ
คนหมั่นในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม
เลี้ยงชีพพอเหมาะ ตามรักษาทรัพยที่หามาได มีศรัทธา ถึง
พรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหนี่ ชําระทาง
สัมปรายิกัตถประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาว
นี้ ของผูครองเรือน ผูมศี รัทธา อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม
อันแทจริง ตรัสวานําสุขมาใหในโลกทั้งสอง คือ ประโยชน
ในปจจุบันนี้และความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะนี้ ยอม
เจริญแกคฤหัสถดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
อิจฉาสูตร
[๑๗๔] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคล ๘ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๘ จําพวกเปนไฉน ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญ
กรรมฐานใหติดตอเนื่องกันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอยอม
หมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อใหไดลาภ ลาภไม
เกิดขึ้น เธอยอมเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหล
เพราะไมไดลาภนั้น ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ
หมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภอยู แตไมไดลาภ เศราโศก ร่ําไร และเคลื่อน
จากพระสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอยอมหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ
เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอยอมมัวเมาถึงความประมาท
เพราะลาภนั้น ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ หมั่น

เพียรพยายามเพื่อไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมาประมาท และเคลื่อนจากพระ
สัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ
เมื่อเธอไมหมัน่ เพียรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภไมเกิดขึ้น เธอยอมเศราโศก
ลําบาก ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหล ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
นี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ไมไดลาภ
เศราโศก ร่ําไร และเคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ
เมื่อเธอไมหมัน่ เพียรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอยอมมัวเมาถึงความ
ประมาทเพราะลาภนั้น ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมคี วามปรารถนาลาภ
ไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมาประมาท และเคลื่อนจาก
พระสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ
เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภไมเกิดขึ้น เธอไมเศราโศก ไมลําบาก
ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภนั้น ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ หมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ
ไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมร่ําไร และไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ
เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอไมมัวเมา ไมถึงความ
ประมาทเพราะไดลาภนั้น ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนา
ลาภ หมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ไดลาภแลว ไมมัวเมาประมาท และไม
เคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง
กันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ
เมื่อเธอไมหมัน่ เพียรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภไมเกิดขึ้น เธอไมเศราโศกไมลําบาก
ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภนั้น ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหมัน่ เพียรพยายามเพื่อได
ลาภอยู ไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมร่ําไร และไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอ
เนื่องกัน ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ

เมื่อเธอไมหมัน่ เพียรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภเกิดขึ้น เธอไมมัวเมา ไมถึงความ
ประมาทเพราะไดลาภนั้น ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนา
ลาภ ไมหมั่นเพียรพยายามเพือ่ ไดลาภ ไดลาภแลว ไมมัวเมาประมาท และไม
เคลื่อนจากพระสัทธรรม ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคล ๘ จําพวกนี้แล มีปรากฏ
อยูในโลกนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
ลัจฉาสูตรที่ ๑
[๑๗๕] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอื่น ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑
เปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําแลว ๑
รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวยไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑
เปนผูชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจงแลว ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๘
ลัจฉาสูตรที่ ๒
[๑๗๖] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอื่น ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมมีความเขาใจไดเร็ว
ในกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหง
ธรรมที่ไดทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ เปนผู
มีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย
ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๙
ลัจฉาสูตรที่ ๓
[๑๗๗] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปน

ผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรมทีไ่ ดทรงจําแลว ๑
รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม
หาชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงไม ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแก
ผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ลัจฉาสูตรที่ ๔
[๑๗๘] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑
เปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ แตไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจําไว
หารูอรรถรูธ รรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูม ีวาจางามกลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑
เปนผูชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกร
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกตน ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
ลัจฉาสูตรที่ ๕
[๑๗๙] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูทรง
จําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจําไวแลว ๑ รูอรรถ
รูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ
ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม และ
หาชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงไม ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแก
ผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๑๒

ลัจฉาสูตรที่ ๖
[๑๘๐] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถใน
อันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย
เปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ๑ ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจําไวแลว
หารูอรรถรูธ รรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูม ีวาจางามกลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑
ชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล
แกตน ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
ลัจฉาสูตรที่ ๗
[๑๘๑] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ
เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมเปนผู
ทรงจําธรรมทีไ่ ดฟงแลว แตพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจําแลว ๑ รูอรรถ
รูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ ไมเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ
ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ไมชี้แจง
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ฯ
จบสูตรที่ ๑๔
ลัจฉาสูตรที่ ๘
[๑๘๒] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ
เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอัน
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย
ไมเปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจําไวแลว
หารูอรรถรูธ รรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูม ีวาจางาม กลาวถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑
ชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวุโส

ทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล
แกตน ฯ
จบสูตรที่ ๑๕
ปริหานสูตร
[๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความ
เสื่อมแกภิกษุผเู สขะ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูยินดีการงาน ๑
ความเปนผูยินดีในการคุย ๑ ความเปนผูยินดีในความหลับ ๑ ความเปนผูยินดีใน
การคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑
ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ความเปนผูยินดีในธรรมเครือ่ งของ ๑
ความเปนผูยินดีในธรรมเครื่องใหเนิ่นชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการ
นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๖
อปริหานสูตร
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความ
ไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมยินดี
การงาน ๑ ความเปนผูไมยินดีในการคุย ๑ ความเปนผูไมยินดีในความหลับ ๑
ความเปนผูไมยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ความเปนผูไมยินดีใน
ธรรมเครื่องของ ๑ ความเปนผูไมยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๗
กุสีตวัตถุสูตร
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุสีตวัตถุ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองทําการงาน เธอมีความคิดอยางนี้วา
เราจักตองทําการงาน ก็เมื่อเราทําการงานอยู กายจักลําบาก ผิฉะนั้น เราจะนอน
เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมทีย่ ังไม
บรรลุ เพื่อกระทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทําการงานแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราแล
ทําการงานแลว ก็เมื่อเราทําการงานอยู กายลําบากแลว ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอ
นอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ
เพื่อกระทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตอง
เดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางอยู กายจักลําบาก ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอนอนเสีย

ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงทางที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุทางที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําให
แจงทางที่ยังไมทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเดินทางแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไดเดิน
ทางแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู กายลําบากแลว ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอนอนเสีย
ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงทางที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุทางที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําให
แจงทางที่ยังไมทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไมไดโภชนะอัน
เศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเทีย่ วเดิน
บิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความ
ตองการ กายของเรานั้นลําบากแลว ไมควรแกการงาน ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอ
นอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่ ๕ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไดโภชนะ
เศราหมองหรือประณีต พอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา เรา
เที่ยวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไดโภชนะเศราหมองหรือประณีต พอแกความ
ตองการแลว กายของเรานั้นหนัก ไมควรแกการงาน เหมือนถั่วชุมดวยน้ํา
ผิฉะนั้นเราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนกุสีตวัตถุ
ประการที่ ๖ ฯ
อีกประการหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดขึ้นแกภิกษุ เธอมีความคิดอยางนี้วา
อาพาธเล็กนอยนี้เกิดแกเราแลว มีขออางเพือ่ จะนอน ผิฉะนั้นเราจะนอน เธอ
นอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่ ๗ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุหายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน เธอมี
ความคิดอยางนี้วา เราหายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน กายของเรายังออน
เพลีย ไมควรแกการงาน ผิฉะนั้นเราจักนอนเสียกอน เธอนอนเสีย ไมปรารภ
ความเพียร เพื่อถึงการงานที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุการงานที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจง
การงานที่ยังไมไดทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่ ๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กุสีตวัตถุ ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๘
อารัพภวัตถุสูตร
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อารัพภวัตถุ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองทําการงาน เธอมีความคิดอยางนี้วา
เราจักตองทําการงานแล ก็เมื่อเราทําการงานอยู ไมพึงทํามนสิการคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหลายไดงาย ผิฉะนั้น เราจะรีบปรารภความเพียรเสียกอน เพื่อถึง
ธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง
เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อ

ทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทําการงานแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราได
ทําการงานแลว ก็เมื่อเราทําการงานอยู ไมสามารถมนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธ*เจาทั้งหลายได ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง เธอปรารภความเพียร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมทีย่ ังไม
ทําใหแจง นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตอง
เดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางอยู ไมพึงกระทํามนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลายไดงาย ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนอารัพภวัตถุ
ประการที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเดินทางแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราได
เดินทางแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู ไมสามารถมนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลายได ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไมไดโภชนะ
เศราหมองหรือประณีต พอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเทีย่ ว
บิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไมไดโภชนะเศราหมองหรือประณีต พอแกความ
ตองการ กายของเรานั้นเบาควรแกการงาน ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร ฯลฯ
นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่ ๖ ฯ
อีกประการหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดขึ้นแกภิกษุ เธอมีความคิดอยางนี้วา
อาพาธเล็กนอยนี้เกิดขึ้นแกเรา การที่อาพาธของเราจะพึงกลับกําเริบนั้น เปนฐานะ
ที่จะมีได ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่ ๗ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุหายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน เธอมี
ความคิดอยางนี้วา เราหายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน การที่อาพาธของเรา
จะพึงกลับกําเริบนั้น เปนฐานะที่จะมีได ผิฉะนั้น จะรีบปรารภความเพียรเสียกอน
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อกระทําใหแจงธรรม
ที่ยังไมทําใหแจง เธอปรารภความเพียรเพือ่ ถึงธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมที่ยัง
ไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่ ๘
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อารัพภวัตถุ ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๙
จบยมกวรรคที่ ๓
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฏิปทาสูตร ๖ สูตร ๒. อิจฉาสูตร ๓. ลัจฉาสูตร ๘ สูตร

๔. ปริหานสูตร ๕. อปริหานสูตร ๖. กุสีตวัตถุสูตร ๗. อารัพภวัตถุสูตร ฯ
---------สติวรรคที่ ๔
สติสูตร
[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสติสัมปชัญญะไมมี หิริและโอตตัปปะ
ชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสติและสัมปชัญญะวิบัติกําจัดเสียแลว เมื่อหิริและ
โอตตัปปะไมมี อินทรียสังวรชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีหิริและโอตตัปปะวิบัติกําจัด
เสียแลว เมื่ออินทรียสังวรไมมี ศีลชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอินทรียสังวรวิบัติ
กําจัดเสียแลว เมื่อศีลไมมี สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีศีลวิบัติกําจัด
เสียแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสัมมา*สมาธิวิบัติกําจัดเสียแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสนะไมมี นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุอัน
บุคคลผูมียถาภูตญาณทัสนะวิบัติกําจัดเสียแลว เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณ*ทัสนะ ชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติกําจัดเสียแลว เปรียบเหมือน
ตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น ยอมไมบริบูรณ แมเปลือก
แมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้นก็ยอมไมบริบูรณ ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู หิริและโอตตัปปะชื่อวามี
เหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสติและสัมปชัญญะ เมื่อหิริและ
โอตตัปปะมีอยู อินทรียสังวรชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวย
หิริและโอตตัปปะ เมื่ออินทรียสังวรมีอยู ศีลชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูสมบูรณดวยอินทรียสังวร เมือ่ ศีลมีอยู สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยศีล เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสนะชื่อวา
มีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เมื่อยถาภูตญาณทัสนะ
มีอยู นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณ*ทัสนะ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ เปรียบเหมือนตนไมที่มีกิ่งและใบสมบูรณ
แมกะเทาะของตนไมนั้นก็ยอมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้น
ก็ยอมบริบูรณ ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปุณณิยสูตร
[๑๘๘] ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี*พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย ที่บางครั้ง
พระธรรมเทศนาแจมแจง กะพระตถาคต บางครั้งไมแจมแจง ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณิยะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมเขาไป

หาเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น แตเมื่อใด ภิกษุ
เปนผูมีศรัทธาและเขาไปหา เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง
ดูกรปุณณิยะ ภิกษุผูมีศรัทธาและเขาไปหา แตไมเขาไปนั่งใกลเพียงใด ธรรม*เทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ...
และเขาไปนั่งใกล เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณิยะ
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และเขาไปนั่งใกล แตไมสอบถามเพียงใด ธรรมเทศนา
ของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และ
สอบถาม เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณิยะ ภิกษุ
เปนผูมีศรัทธา ... และสอบถาม แตไมเงี่ยโสตลงสดับธรรมเพียงใด ธรรมเทศนา
ของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และ
เงี่ยโสตลงสดับธรรม แตฟงธรรมแลวไมทรงจําไวเพียงใด ธรรมเทศนาของ
ตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนัน้ แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และฟงแลว
ทรงจําไว เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณิยะ ภิกษุ
เปนผูมีศรัทธา ... และฟงแลวทรงจําไว แตไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจํา
ไวเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น แตเมื่อใด ภิกษุเปน
ผูมีศรัทธา ... และพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว เมื่อนั้น ธรรมเทศนา
ของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณิยะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และพิจารณาเนื้อ
ความแหงธรรมที่ทรงจําไว แตไมรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
เพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น แตเมื่อใด ภิกษุเปน
ผูมีศรัทธา ... และรูอรรถรูธ รรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เมื่อนั้น ธรรม
เทศนาของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณิยะ ธรรมเทศนาของตถาคตผูมีปฏิญาณ
โดยสวนเดียว อันประกอบดวยธรรมเหลานี้แล ยอมแจมแจง ฯ
จบสูตรที่ ๒
มูลสูตร
[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถาม
อยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงมีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกิด
มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนที่ประชุมลง มีอะไรเปนประมุข มีอะไรเปนใหญ
มีอะไรยิ่งกวา มีอะไรเปนแกน เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแก
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นวาอยางไร ฯ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมแหงขาพระองค
ทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาค
เปนที่พึ่งอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหง
ภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาค
จักทรงจําไว ฯ

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้นเธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวา พวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางนี้วา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ธรรมทั้งปวง มีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกิด มีอะไรเปนสมุทัย
มีอะไรเปนที่ประชุมลง มีอะไรเปนประมุข มีอะไรเปนใหญ มีอะไรยิ่งกวา
มีอะไรเปนแกน เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล มี
มนสิการเปนแดนเกิด มีผัสสะเปนสมุทัย มีเวทนาเปนที่ประชุมลง มีสมาธิ
เปนประมุข มีสติเปนใหญ มีปญญาเปนยิ่ง มีวิมุตติเปนแกน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้น
อยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
โจรสูตรที่ ๑
[๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอม
พลันเสื่อม ตั้งอยูไมนาน องค ๘ ประการเปนไฉน คือ ประหารคนที่ไมประหาร
ตอบ ๑ ถือเอาสิ่งของไมเหลือ ๑ ลักพาสตรี ๑ ประทุษรายกุมารี ๑ ปลน
บรรพชิต ๑ ปลนราชทรัพย ๑ ทํางานใกลถิ่นเกินไป ๑ ไมฉลาดในการเก็บ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล ยอมพลันเสือ่ ม
ตั้งอยูไมนาน ฯ
โจรสูตรที่ ๒
[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอม
ไมเสื่อมเร็ว ตัง้ อยูไดนาน ๘ ประการเปนไฉน คือ ไมประหารคนที่ไมประหาร ๑
ไมถือเอาของจนไมเหลือ ๑ ไมลักพาสตรี ๑ ไมประทุษรายกุมารี ๑ ไม
ปลนบรรพชิต ๑ ไมปลนราชทรัพย ๑ ไมทํางานใกลถิ่นเกินไป ๑ ฉลาดในการ
เก็บ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล ไมเสื่อมเร็ว
ตั้งอยูไดนาน ฯ
จบสูตรที่ ๔
สมณสูตร
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา สมณะ เปนชื่อของพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา คําวา พราหมณ คําวา ผูถึงเวท คําวา ศัลยแพทย
คําวา ไมมีมลทิน คําวา ผูปราศจากมลทิน คําวา ผูมีญาณ คําวา ผูหลุดพน
เปนชื่อของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
คุณชาติใด อันเราผูเปนสมณะ เปนพราหมณ อยูจบพรหมจรรย
พึงกระทํา คุณชาติใด อันเราผูถึงเวท ผูเปนศัลยแพทย

อยางยอดเยี่ยม พึงบรรลุ คุณชาติใด อันเราผูไมมีมลทิน
ผูปราศจากมลทิน อยูจบพรหมจรรย พึงบรรลุ และคุณ
ชาติใด อันเราผูมีญาณ ผูหลุดพนแลวอยางยอดเยี่ยม พึง
บรรลุ คุณชาตินั้นๆ เราบรรลุแลว เรานั้นชนะสงครามแลว
เปนผูหลุดพนแลว พนจากเครื่องผูกคือมาร เราเปนผู
ประเสริฐ เปนผูฝกตนชั้นเยี่ยม เปนอเสขบุคคลปรินิพพาน
แลว ฯ
จบสูตรที่ ๕
ยสสูตร
[๑๙๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกสัมพีชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงพราหมณคามแหงชนชาวโกศล ชื่ออิจฉา*นังคละ ไดยินวา สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ
ใกลพราหมณคามชื่ออิจฉานังคละ ฯ
พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ ไดสดับขาววา พระสมณโคดม
ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยะตระกูล เสด็จถึงบานอิจฉานังคละ ประทับอยูที่
ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ ใกลพราหมณคามชื่ออิจฉานังคละ ก็กิตติศัพทอันงาม
ของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปดังนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯ ก็การไดเห็นพระอรหันต
เห็นปานฉะนี้ เปนการดีแล ครั้งนั้น พวกพราหมณและคฤหบดีชาวบาน
อิจฉานังคละ เมื่อลวงราตรีนนั้ ไป พากันถือของเคี้ยวของกินเปนจํานวนมาก เขาไป
ทางไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ ครั้นแลวไดยืนชุมนุมกันสงเสียงอือ้ อึงอยูทซี่ ุม
ประตูดานนอก ฯ
สมัยนั้น ทานพระนาคิตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค พระผูมี*พระภาคตรัสถามทานพระนาคิตะวา ดูกรนาคิตะ ก็พวกใครที่สงเสียงอือ้ อึงอยูนั้น
คลายพวกชาวประมงแยงปลากัน ทานพระนาคิตะกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละเหลานี้ พากันถือของเคี้ยว
ของกินเปนจํานวนมาก มายืนชุมนุมกันอยูที่ซุมประตูดานนอก เพื่อถวายพระผูมี*พระภาคและพระภิกษุสงฆ ฯ
พ. ดูกรนาคิตะ เธออยาติดยศ และยศก็อยาติดเรา ดูกรนาคิตะ
ผูใดแลไมพึงไดตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก
ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอัน
เกิดแตการตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ผูนั้น
ชื่อวาพึงยินดีสขุ อันไมสะอาด สุขในการหลับนอน และสุขที่อาศัยลาภสักการะ
และการสรรเสริญ ฯ

น. ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคทรงรับ ขอพระสุคต
จงทรงรับ บัดนี้เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคจะทรงรับพระผูมีพระภาคจักเสด็จไปทาง
ใดๆ พราหมณ คฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท ก็จักหลั่งไหลไปทางนั้นๆ
เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญตกลงมา น้ําก็ยอมไหลไปตามที่ลุม ฉะนั้น ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะพระผูมีพระภาคทรงมีศีลและปญญา ฯ
พ. ดูกรนาคิตะ เธออยาติดยศ และยศอยาติดเรา ดูกรนาคิตะ ผูใด
แลไมพึงไดตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่ง
สุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอัน
เกิดแตการตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ผูนั้น
ชื่อวาพึงยินดีความสุขที่ไมสะอาด สุขในการหลับนอน และสุขที่อาศัยลาภ
สักการะและการสรรเสริญ ดูกรนาคิตะ แมเทวดาบางพวกก็ไมพึงไดตามความ
ปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ
สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ที่เราพึง
ไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ดูกรนาคิตะ แมเธอทั้งหลายมา
ประชุมพรอมหนากัน ประกอบการอยูดว ยการคลุกคลีดวยหมูคณะ ยอมมีความ
เห็นอยางนี้วา ทานเหลานี้ไมพึงไดตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึง
ไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแต
ความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก แนนอน ก็ความจริงเปนอยางนั้น เพราะทานเหลานี้มาประชุมพรอม
หนากัน ประกอบการอยูดว ยการคลุกคลีดวยหมูคณะอยู ดูกรนาคิตะ เราเห็น
ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ใชนิ้วจี้เลนกระซิกกระซี้กันและกันอยู เรานั้นมี
ความคิดอยางนี้วา ทานเหลานี้ไมพึงไดตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไม
พึงไดโดยไมลาํ บาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแต
ความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก แนนอน ความจริงเปนอยางนั้น เพราะทานเหลานี้มัวใชนิ้วจี้เลน
กระซิกกระซี้กันและกันอยู ฯ
ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ฉันอาหารเต็มทองพอ
ความตองการแลว มัวประกอบดวยความสุขในการนอน สุขในการเอน สุขใน
การหลับอยู เรานั้นมีความคิดอยางนี้วา ทานเหลานี้ไมพึงไดตามความปรารถนา
ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอัน
เกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ที่เราพึงไดตาม
ความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก แนนอน ความจริงเปนอยางนั้น
เพราะทานเหลานี้ฉันอาหารเต็มทองพอความตองการแลว มัวประกอบความสุขใน
การนอน สุขในการเอน สุขในการหลับอยู ฯ

ดูกรนาคิตะ เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ นั่งสมาธิอยูที่วิหารใกลบาน
เรานั้นมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ คนวัดหรือสมณุทเทสจักบํารุงทานผูนี้ ทําให
เธอไปจากสมาธินั้นเสีย เพราะเหตุนั้น เราจึงไมพอใจดวยการอยูใกลบานของ
ภิกษุนั้น ฯ
ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ นั่งโงกงวงอยูในปา เรานั้นมี
ความคิดอยางนี้วา บัดนี้ ทานผูนี้พอบรรเทาความลําบากในการนอนหลับนี้ไดแลว
จักกระทําความสําคัญวาอยูในปาไวในใจไดประมาณเทานี้ เพราะเหตุนั้น เราจึง
พอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น ฯ
ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ นั่งไมเปนสมาธิอยูในปา เรา
นั้นมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ ทานผูนี้จักตั้งมั่นจิตที่ยังไมตั้งมั่น หรือจักตามรักษา
จิตที่ตั้งมั่นแลว เพราะเหตุนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น ฯ
ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือการอยูปานั่งสมาธิอยู เรา
นั้นมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ ทานผูนี้จักเปลื้องจิตที่ยังไมหลุดพน หรือจักตาม
รักษาจิตที่หลุดพนแลว เพราะเหตุนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น ฯ
ดูกรนาคิตะ สมัยใด เราเดินทางไกลไมเห็นอะไรๆ ขางหนาหรือขางหลัง
สมัยนั้น เรามีความผาสุก โดยที่สุดการถายอุจจาระปสสาวะ ฯ
จบสูตรที่ ๖
ปตตสูตรที่ ๑
[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงคว่ําบาตรแกอุบาสกผูประ*กอบดวยองค ๘ ประการ องค ๘ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกพยายามเพื่อความ
เสื่อมลาภแกภกิ ษุทั้งหลาย ๑ พยายามเพื่อความฉิบหายแกภิกษุทั้งหลาย ๑ พยายาม
เพื่อความอยูไมไดแกภิกษุทั้งหลาย ๑ ยอมดายอมบริภาษภิกษุทั้งหลาย ๑ ยุยง
ภิกษุทั้งหลายใหแตกจากภิกษุทั้งหลาย ๑ ติเตียนพระพุทธเจา ๑ ติเตียน
พระธรรม ๑ ติเตียนพระสงฆ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงคว่ําบาตร
แกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
ปตตสูตรที่ ๒
[๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงหงายบาตรแกอุบาสกผู
ประกอบดวยองค ๘ ประการ องค ๘ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกไมพยายาม
เพื่อความเสื่อมลาภแกภิกษุทั้งหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความฉิบหายแกภิกษุ
ทั้งหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความอยูไมไดแกภิกษุทั้งหลาย ๑ ไมดาไมบริภาษ
ภิกษุทั้งหลาย ๑ ไมยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกจากภิกษุทั้งหลาย ๑ สรรเสริญพระ*พุทธเจา ๑ สรรเสริญพระธรรม ๑ สรรเสริญพระสงฆ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สงฆหวังอยู พึงหงายบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล ฯ

จบสูตรที่ ๘
อัปปสาทสูตร
[๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกหวังอยู พึงประกาศความไมเลื่อมใส
แกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแกคฤหัสถทั้งหลาย ๑ พยายามเพื่อความฉิบหายแก
คฤหัสถทั้งหลาย ๑ ดาบริภาษคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ยุยงคฤหัสถทั้งหลายใหแตก
จากคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ติเตียนพระพุทธเจา ๑ ติเตียนพระธรรม ๑ ติเตียน
พระสงฆ ๑ และเทวดายอมเห็นภิกษุนั้นโดยประการนั้น ๑ ๑- ดูกรภิกษุทั้งหลาย
@๑. นี้แปลตามรูปบาลีที่ปรากฏในพระไตรปฏกเลม ๒๓ หนา ๓๕๗ วา ตโต จ เทวา นํ
@ปสฺสนติ "ตโต จ เทวา" ในอรรถถามโนรถปูรณี ตติยภาคหนา ๓๒๑ ปรากฏเปน "อโคจเร"
@และยกเปนบทตั้งแกความวา "ในอโคจร ๕ เมื่อเปนเชนนี้ จึงชวนใหเขาใจวา ฉบับบาลีที่
@ลอกอักษรขอมมาเปนอักษรไทยวา" ตโต จ เทวา นาจะพลาดคงจะเปน อโคจเร จ ตาม
@อรรถกถาแน ถาเปนเชนนี้ ความตรงนี้จะตองเปนวา อุบาสกทั้งหลายยอมเห็นภิกษุนั้นใน
@ที่อโคจรทีเดียว
อุบาสกหวังอยู พึงประกาศความไมเลื่อมใสแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
ปสาทสูตร
[๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกหวังอยู พึงประกาศความเลื่อมใส
แกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ไมพยายามเพื่อความเสื่อมลาภแกคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความฉิบหาย
แกคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ไมดาไมบริภาษคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ไมยุยงคฤหัสถ
ทั้งหลายใหแตกจากคฤหัสถทั้งหลาย ๑ สรรเสริญพระพุทธเจา ๑ สรรเสริญ
พระธรรม ๑ สรรเสริญพระสงฆ ๑ และเพราะเหตุนี้ เทวดาทั้งหลายยอม
สรรเสริญอุบาสกนั้น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกหวังอยู พึงประกาศความ
เลื่อมใสแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ปฏิสารณียสูตรที่ ๑
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงกระทําปฏิสารณียกรรมแก
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ พยายามเพื่อ
ความเสื่อมลาภแกคฤหัสถทั้งหลาย ๑ พยายามเพื่อความฉิบหายแกคฤหัสถทั้งหลาย
๑ ดาบริภาษคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ยุยงคฤหัสถทั้งหลายใหแตกจากคฤหัสถทั้งหลาย ๑
ติเตียนพระพุทธเจา ๑ ติเตียนพระธรรม ๑ ติเตียนพระสงฆ ๑ ไมยังคํารับตอ
คฤหัสถที่ชอบธรรมใหเปนจริง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงกระทํา

ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
ปฏิสารณียสูตรที่ ๒
[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงระงับปฏิสารณียกรรมแก
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุไม
พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแกคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความฉิบหาย
แกคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ไมดาไมบริภาษคฤหัสถทั้งหลาย ๑ ไมยุยงคฤหัสถทงั้ หลาย
ใหแตกจากคฤหัสถทั้งหลาย ๑ สรรเสริญพระพุทธเจา ๑ สรรเสริญพระธรรม ๑
สรรเสริญพระสงฆ ๑ และยังคํารับตอคฤหัสถที่ชอบธรรมใหเปนจริง ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สงฆหวังอยู พึงระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
วัตตสูตร
[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอันสงฆลงตัสสปาปยสิกากรรม ตอง
ประพฤติชอบในธรรม ๘ ประการ คือ ไมพึงใหอุปสมบท ๑ ไมพึงใหนิสัย ๑
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก ๑ ไมพึงยินดีการสมมติตนเปนผูใหโอวาทภิกษุณี ๑ แม
ไดรับสมมติแลวก็ไมพึงโอวาทภิกษุณี ๑ ไมพึงยินดีการไดรบั สมมติจากสงฆไรๆ ๑
ไมพึงนิยมในตําแหนงหัวหนาตําแหนงไรๆ ๑ ไมพึงใหประพฤติวุฏฐานพิธีเพราะ
ตําแหนงเดิมนั้น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผอู นั สงฆลงตัสสปาปยสิกากรรมแลว
พึงประพฤติชอบในธรรม ๘ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
จบสติวรรค
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สติสูตร ๒. ปุณณิยสูตร ๓. มูลสูตร ๔. โจรสูตร ๒ สูตร
๕. สมณสูตร ๖. ยสสูตร ๗. ปตตสูตร ๒ สูตร ๘. อัปปสาทสูตร
๙. ปสาทสูตร ๑๐. ปฏิสารณียสูตร ๒ สูตร ๑๑. วัตตสูตร ฯ
หมวดแหงวรรคนั้นมีวา
นางโพชฌา นางสิริมา นางปทุมา นางสุธรรมา นางมนุชา
นางอุตตรา นางมุตตา นางเขมา นางรุจี นางจุนที นางพิมพี
นางสุมนา นางมัลลิกา นางติสสมาตา นางโสณมาตา
นางกาณมาตา นางอุตตรมาตา นางวิสาขามิคารมาตา นาง
ขุชชุตตราอุปาสิกา สามาวตีอุปาสิกา นางสุปปวาสาโกฬิยธีตา
นางสุปปยาอุปาสิกา นางนกุลมาตาคหปตานี ฯ

[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพื่อ
ความรูยิ่งซึ่งราคะ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑
สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑
สัมมาสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อ
ความรูยิ่งซึ่งราคะ ฯ
[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการเพื่อ
ความรูยิ่งซึ่งราคะ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ผูมีรูปสัญญาในภายใน ยอม
เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเล็กนอย ทั้งมีผิวพรรณดีทั้งมีผิวพรรณทราม ยอมมี
ความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมีรูปสัญญาใน
ภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกหาประมาณมิได ทั้งมีผิวพรรณดีทั้งมีผิวพรรณ
ทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมี
อรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเล็กนอย ทั้งมีผิวพรรณดีทั้งมี
ผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจงึ
เห็น ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกหาประมาณมิได ทั้ง
มีผิวพรรณดีทงั้ มีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้น
แลวจึงรูจ ึงเห็น ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายในเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเขียว มี
สีเขียว รัศมีเขียว แสงสวางเขียว ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูป
ทั้งหลายแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก
เหลือง มีสีเหลือง รัศมีเหลือง แสงสวางเหลือง ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา
เราครอบงํารูปทั้งหลายแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมอี รูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลาย
ในภายนอกแดง มีสีแดง รัศมีแดง แสงสวางแดง ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา
เราครอบงํารูปทั้งหลายแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมอี รูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลาย
ในภายนอกขาว มีสีขาว รัศมีขาว แสงสวางขาว ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา
เราครอบงํารูปทั้งหลายแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญ
ธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อความรูย ิ่งซึ่งราคะ ฯ
[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพื่อ
ความรูยิ่งซึ่งราคะ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ผูมีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลาย ๑
ผูมีอรูปสัญญาในภายใน ยอมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอก ๑ ยอมนอมใจเชื่อวา
งาม ๑ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม
มนสิการถึงนานัตตสัญญา ยอมเขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการวา อากาศ
หาที่สุดมิได ๑ เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง ยอมเขาถึง
วิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได ๑ เพราะลวงวิญญาณัญ
จายตนะโดยประการทั้งปวง ยอมเขาถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวาอะไรๆ
ยอมไมมี ๑ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง ยอมเขาถึง

เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๑ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้ง
ปวง ยอมเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญ
ธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อความรูย ิ่งซึ่งราคะ ฯ
[๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการนี้
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป
เพื่อความคลายไป เพื่อความดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งราคะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการเพื่อความรูยงิ่ เพื่อกําหนดรู เพื่อ
ความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป
เพื่อความดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ
ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาไถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ
มทะ ปมาทะ ฯ
จบอัฏฐกนิบาต
---------ปณณาสก
สัมโพธวรรคที่ ๑
สัมโพธิสูตร
[๒๐๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก
พึงถามอยางนีว้ า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อะไรเปนเหตุ ใหธรรมอันเปนฝก
ฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลวพึงพยากรณ
แกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นวาอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนมูล ฯลฯ
ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมพี ระภาคแลวจักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อะไรเปนเหตุ
ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครือ่ งตรัสรูเจริญ เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว
พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นี้เปน
เหตุขอที่ ๑ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรู เจริญ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอม

ดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นี้เปนเหตุขอที่ ๒ ใหธรรมอันเปนฝกฝาย
แหงธรรมเครือ่ งตรัสรูเจริญ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม
ลําบาก ซึ่งกถาเห็นปานนั้น อันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลสเปนที่สบายในการเปด
จิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา
ทั้งหลาย นี้เปนเหตุขอที่ ๓ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรู
เจริญ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความ
ถึงพรอมแหงกุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระใน
กุศลธรรม ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นี้เปนเหตุขอที่ ๔ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหง
ธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณา
เห็นความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลสใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นี้เปนเหตุขอที่ ๕ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่อง
ตรัสรูเจริญ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมมี ิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้ได
คือ ตนจักเปนผูมีศีล จักสํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร
มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ฯ
จักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากซึ่งกถาอันเปน
ไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนที่สบายในการเปดจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา
ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา
วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสนกถา ฯ
จักเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหง
กุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ฯ
จักเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและ
ความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แหละภิกษุนั้นตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลว พึง
เจริญธรรม ๔ ประการใหยิ่งขึ้นไป คือ พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ พึงเจริญ
เมตตาเพื่อละความพยาบาท พึงเจริญอานาปานสติเพื่อเขาไปตัดวิตก พึงเจริญ
อนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนัตตสัญญายอมปรากฏแก
ภิกษุผูไดอนิจจสัญญา ผูที่ไดอนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพาน อันถอนเสียไดซึ่ง
อัสมิมานะในปจจุบันทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๑

นิสสยสูตร
[๒๐๖] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวาผูถึงพรอมดวยที่อาศัยๆ ดังนี้ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยที่อาศัย พระผู
มีพระภาคตรัสตอบวา ถาภิกษุอาศัยศรัทธาแลว ละอกุศล เจริญกุศล อกุศล
นั้นเปนอันเธอละไดแลว ถาอาศัยหิริ ... ถาอาศัยโอตตัปปะ ... ถาอาศัยวิริยะ
... ถาภิกษุอาศัยปญญาแลว ละอกุศล เจริญกุศล อกุศลนั้นเปนอันเธอละได
แลว ภิกษุใดละอกุศลไดแลวดวยปญญาอันเปนอริยะ ภิกษุนั้นเปนอันละอกุศล
นั้นแลว ละดีแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แหละภิกษุนั้นตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลว พึง
อบรมอุปนิสัย ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ พิจารณาแลวเสพของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกลั้นของอยางหนึง่
พิจารณาแลวเวนของอยางหนึง่ พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ดวยเหตุอยางนี้แล ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยที่อาศัย ฯ
จบสูตรที่ ๒
เมฆิยสูตร
[๒๐๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ จาลิกบรรพต ใกล
เมืองจาลิกา ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระเมฆิยะเปนอุปฏฐากพระผูมีพระภาค
ครั้งนั้นแล ทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนาจะเขาไปบิณฑบาตในชันตุคาม พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ เธอจงสําคัญกาลที่ควรในบัดนี้
ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา ทานพระเมฆิยะครองอันตรวาสกแลว ถือ
บาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังชันตุคาม ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในชันตุคามเสร็จ
แลว กลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัต เขาไปยังฝงแมน้ํากิมิกาฬา ทาน
พระเมฆิยะเดินเที่ยวพักผอนอยูที่ฝงแมน้ํากิมิกาฬา ไดเห็นอัมพวันอันนาเลื่อมใส
นารื่นรมย ครัน้ เห็นแลว ไดมคี วามคิดดังนี้วา อัมพวันนี้ชางนาเลื่อมใส นา
รื่นรมยหนอ ควรเพื่อบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียร ถาพระผูมี
พระภาคพึงอนุญาตเรา เราพึงมายังอัมพวันนี้เพื่อบําเพ็ญเพียร ครั้งนั้นแล ทาน
พระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
ประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและ
จีวร เขาไปบิณฑบาตในชันตุคาม ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในชันตุคามเสร็จแลว กลับ

จากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัต เขาไปยังฝงแมน้ํากิมิกาฬา ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อขาพระองคเดินเที่ยวพักอยูที่ฝงแมน้ํากิมิกาฬา ไดเห็นอัมพวันอันนาเลือ่ มใส
นารื่นรมย ครัน้ เห็นแลว ขาพระองคไดมีความคิดอยางนี้วา อัมพวันนี้นาเลือ่ ม
ใส นารื่นรมยหนอ ควรเพื่อบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียร ถา
พระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตเรา เราพึงมายังอัมพวันนี้เพือ่ บําเพ็ญเพียร ถาพระผู
มีพระภาคพึงทรงอนุญาตขาพระองค ขาพระองคพึงไปยังอัมพวันนั้นเพื่อบําเพ็ญ
เพียร เมื่อทานพระเมฆิยะกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาน
พระเมฆิยะวา ดูกรเมฆิยะจงรออยูกอ น เราอยูค นเดียว เธอจงรออยูจนกวาภิกษุ
รูปอื่นมาแทนตัว ฯ
แมครั้งที่ ๒ ทานพระเมฆิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคไมมีกิจอะไรที่จะพึงทําใหยิ่ง ไมมีการสัง่ สม
อริยมรรคที่ทรงทําแลว ขาพระองคยังมีกิจที่จะพึงทําใหยิ่ง ยังมีการสั่งสม
อริยมรรคที่ทําแลว ถาพระผูมพี ระภาคพึงทรงอนุญาตขาพระองค ขาพระองคพึง
ไปยังอัมพวันเพื่อบําเพ็ญความเพียร พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ จงรอ
อยูกอน เราอยูค นเดียว เธอจงรออยูจนกวาภิกษุรูปอื่นมาแทนตัว ฯ
แมครั้งที่ ๓ ทานพระเมฆิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคไมมีกิจอะไรที่จะพึงทําใหยิ่ง ไมมีการสัง่ สม
อริยมรรคที่ทรงทําแลว สวนขาพระองคยังมีกจิ ที่จะพึงทําใหยิ่ง ยังมีการสั่งสม
อริยมรรคที่ทําแลว ถาพระผูมพี ระภาคพึงทรงอนุญาตขาพระองค ขาพระองคพึง
ไปยังอัมพวันนั้นเพื่อบําเพ็ญความเพียร พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ เราจะ
พึงวาอะไรเธอผูกลาวอยูว า บําเพ็ญเพียร ดูกรเมฆิยะ เธอจงสําคัญกาลที่ควรใน
บัดนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระเมฆิยะลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
กระทําประทักษิณแลว เขาไปยังอัมพวัน อาศัยอัมพวันนั้น นัง่ พักกลางวันอยู
ณ โคนไมแหงหนึ่ง ครั้งนั้นแล เมื่อทานพระเมฆิยะพักอยู ณ อัมพวันนั้น
อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก
ยอมฟุงซานโดยมาก ลําดับนั้น ทานพระเมฆิยะไดมีความคิดดังนี้วา ทานผูเจริญ
นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา
ก็ยังถูกอกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสา
วิตกครอบงํา ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อขาพระองคอยูในอัมพวันนั้น
อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ยอม

ฟุงซานโดยมาก ขาพระองคนั้นไดมีความคิดเห็นดังนี้วา ทานผูเจริญนาอัศจรรย
หนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ก็ยังถูก
อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก
ครอบงํา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการ ยอมเปนไป
เพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมตุ ิที่ยังไมแกกลา ๕ ประการเปนไฉน
ดูกรเมฆิยะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มี
เพื่อนดี นี้เปนธรรมประการที่ ๑ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไม
แกกลา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอม
ดวยอาจาระ และโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษา
อยูในสิกขาบททั้งหลาย นี้เปนธรรมประการที่ ๒ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลา
แหงเจโตวิมุตทิ ี่ยังไมแกกลา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก
ซึ่งกถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนที่สบายในการเปดจิต คือ อับปจฉกถา
สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา
ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสนกถา นี้เปนธรรมประการที่ ๓ ยอมเปน
ไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความ
ถึงพรอมแหงกุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศล
ธรรม นี้เปนธรรมประการที่ ๔ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไม
แกกลา ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณา
ความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลสใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้
เปนธรรมประการที่ ๕ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา ฯ
ดูกรเมฆิยะ ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้ได คือ
ตนจักเปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ตนจักไดตามความ
ปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งกถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนที่
สบายในการเปดจิต คือ อัปปจฉกถา ฯลฯ วิมุตติญาณทัสสนกถา ตนจักปรารภ
ความเพียร ฯลฯ ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม ตนจักมีปญญา ฯลฯ ใหถึงความ
สิ้นทุกขโดยชอบ ดูกรเมฆิยะ ก็แหละภิกษุนั้นตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้แล
พึงเจริญธรรม ๔ ประการใหยิ่งขึ้น คือ พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ พึงเจริญ
เมตตาเพื่อละความพยาบาท พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก พึงเจริญอนิจจ*สัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะ ดูกรเมฆิยะ อนัตตสัญญายอมปรากฏแกภิกษุผูได
อนิจจสัญญา ผูที่ไดอนัตตสัญญายอมบรรลุนพิ พาน อันถอนเสียไดซึ่งอัสมิมานะ

ในปจจุบันทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๓
นันทกสูตร
[๒๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระ*นันทกะชี้แจงภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวย
ธรรมีกถา ในอุปฏฐานศาลา ฯ
ครั้งนั้น เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรน เสด็จ
เขาไปยังอุปฏฐานศาลา ประทับยืนรอจนจบกถาอยู ณ ซุมประตูดานนอก ครั้น
ทรงทราบวากถาจบแลว ทรงกระแอมและเคาะที่ลิ่มประตู ภิกษุเหลานั้นเปดประตู
ใหพระผูมีพระภาค ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว ครั้นแลว ไดตรัสกะทานพระนันทกะวา ดูกรนันทกะ
ธรรมบรรยายของเธอนี่ยาวมาก แจมแจงแกภิกษุ เรายืนรอฟงจนจบกถาอยูที่ซุม
ประตูดานนอกยอมเมื่อยหลัง ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระนันทกะรูสึกเสียใจ สะดุง
กลัว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ไมทราบเกลาเลยวา พระผูมีพระภาคประทับยืนอยูที่ซุมประตูดานนอก ถา
ขาพระองคพึงทราบเกลาวา พระผูมีพระภาคประทับยืนอยูที่ซุมประตูดานนอกแลว
แมคําประมาณเทานี้ ก็ไมพึงแจมแจงแกขาพระองคเลย ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค
ทรงทราบวา ทานพระนันทกะเสียใจ จึงตรัสกะทานพระนันทกะวา ดีแลวๆ
นันทกะ ขอที่เธอทั้งหลายพึงสนทนาดวยธรรมีกถานี้ สมควรแกเธอทั้งหลาย
ผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ดูกรนันทกะ เธอทั้งหลายผู
ประชุมกันพึงทํากิจ ๒ อยาง คือ ธรรมีกถาหรือดุษณีภาพของพระอริยะ ดูกร
นันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีล อยางนี้เธอชื่อวายังไมบริบูรณดวยองค
นั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจึงเปนผูมี
ศรัทธาและมีศีล เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เมื่อนั้น เธอชื่อวา
เปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรนันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล แตยัง
ไมไดเจโตสมาธิในภายใน อยางนี้เธอชื่อวายังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึง
บําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจะพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีล
และไดเจโตสมาธิในภายใน เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล และได
เจโตสมาธิในภายใน เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบ ริบูรณดวยองคนั้น ดูกรนันทกะ
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน แตยังไมไดการเห็นแจงซึ่ง
ธรรมดวยปญญาอันยิ่ง อยางนี้เธอชื่อวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น ดูกร
นันทกะ เปรียบเหมือนสัตว ๒ เทาหรือ ๔ เทา แตเทาขางหนึ่งของมันเสีย

พิการไป อยางนี้มันชื่อวา เปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น ฉันใด ดูกรนันทกะ
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีศรัทธา มีศีล และไดเจโตสมาธิในภายใน แต
ยังไมไดการเห็นแจงซึ่งธรรมดวยปญญาอันยิ่ง อยางนี้เธอชือ่ วาเปนผูยังไมบริบูรณ
ดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจะพึง
มีศรัทธา มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน และไดการเห็นแจงซึง่ ธรรมดวยปญญา
อันยิ่ง ดูกรนันทกะ เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล ไดเจโตสมาธิใน
ภายใน และไดการเห็นแจงซึ่งธรรมดวยปญญาอันยิ่ง เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผู
บริบูรณดวยองคนั้น พระผูมีพระภาคผูสุคต ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว
เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ฯ
ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ทานพระ*นันทกะกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บัดนี้ พระผูมีพระภาคทรง
ประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงดวยบท ๔ แลว เสด็จลุกจากอาสนะ
เขาไปยังพระวิหาร ดวยพระดํารัสวา ดูกรนันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แต
ไมมีศีล อยางนี้เธอชื่อวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้น
ใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจะพึงเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เมื่อใดแล
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา และมีศีล เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกร
นันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล แตยังไมไดเจโตสมาธิในภายใน ฯลฯ
อยางนี้เธอชื่อวายังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวย
คิดวา อยางไรหนอ เราจะพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน
และไดการเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรนันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล
ไดเจโตสมาธิในภายใน และไดการเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง อยางนี้เธอ
ชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนนั้ ฯ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อานิสงสในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนา
ธรรมตามกาล ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุใน
พระธรรมวินยั นี้ ยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามใน
ที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิง แกภิกษุทั้งหลาย ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมแสดงธรรม ... แกภิกษุ
ทั้งหลายดวยประการใดๆ เธอยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจของพระศาสดานั้นๆ
เปนที่เคารพสรรเสริญ ดวยประการนั้นๆ นี้เปนอานิสงสประการที่ ๑ ในการ
ฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรม ... แกภิกษุทั้งหลาย ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุทั้งหลายดวยประการใดๆ เธอ
ยอมซาบซึ้งอรรถ และซาบซึ้งธรรมในธรรมนั้น ดวยประการนั้นๆ นี้เปน
อานิสงสประการที่ ๒ ในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ฯ

อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรม ... แกภิกษุทั้งหลาย ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการใดๆ
เธอยอมแทงตลอดบทแหงอรรถอันลึกซึ้งในธรรมนั้น เห็นดวยปญญา ดวย
ประการนั้นๆ นี้เปนอานิสงสประการที่ ๓ ในการฟงธรรมตามกาล ในการ
สนทนาธรรมตามกาล ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรม ... แกภิกษุทั้งหลาย ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการใดๆ
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายยอมสรรเสริญดวยประการนั้นๆ ยิ่งขึ้นไปวา ทานผูนี้
บรรลุ แลวหรือกําลังบรรลุเปนแน นี้เปนอานิสงสประการที่ ๔ ในการฟงธรรม
ตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง แกภิกษุทั้งหลาย ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง แกภิกษุทั้งหลาย
ดวยประการใดๆ ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุเหลาใดเปนพระเสขะ ยังไมบรรลุ
อรหัต ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู ภิกษุเหลานั้นฟงธรรม
นั้นแลว ยอมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยงั ไม
บรรลุ เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมทําใหแจง สวนภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันต*ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุ
ประโยชนของตนแลว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพสิน้ สุดแลว หลุดพน
แลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุเหลานั้นฟงธรรมนัน้ แลว ยอมประกอบธรรมเครือ่ งอยู
เปนสุขในปจจุบัน นี้เปนอานิสงสประการที่ ๕ ในการฟงธรรมตามกาล ในการ
สนทนาธรรมตามกาล ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อานิสงสในการฟงธรรมตามกาล ใน
การสนทนาธรรมตามกาล ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
พลสูตร
[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ
กําลัง คือ ปญญา ๑ กําลัง คือ ความเพียร ๑ กําลัง คือ การงานอันไมมี
โทษ ๑ กําลัง คือ การสงเคราะห ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กําลัง คือ ปญญาเปนไฉน ธรรมเหลาใดเปน
กุศล นับวาเปนกุศล ธรรมเหลาใดเปนอกุศล นับวาเปนอกุศล ธรรมเหลาใด
มีโทษ นับวามีโทษ ธรรมเหลาใดไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ ธรรมเหลาใดดํา
นับวาดํา ธรรมเหลาใดขาว นับวาขาว ธรรมเหลาใดไมควรเสพ นับวาไมควร

เสพ ธรรมเหลาใดควรเสพ นับวาควรเสพ ธรรมเหลาใดไมสามารถทําความ
เปนพระอริยะ นับวาไมสามารถทําความเปนอริยะ ธรรมเหลาใดสามารถทําความ
เปนพระอริยะ นับวาสามารถทําความเปนพระอริยะ ธรรมเหลานั้นเปนธรรม
อันบุคคลเห็นแจง ประพฤติไดดวยปญญา นี้เรียกวากําลัง คือ ปญญา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กําลัง คือ ความเพียรเปนไฉน ธรรมเหลาใด
เปนอกุศล นับวาเปนอกุศล ธรรมเหลาใดมีโทษ นับวามีโทษ ธรรมเหลาใดดํา
นับวาดํา ธรรมเหลาใดไมควรเสพ นับวาไมควรเสพ ธรรมเหลาใดไมสามารถ
ทําความเปนพระอริยะ นับวาไมสามารถทําความเปนพระอริยะ บุคคลยังฉันทะ
ใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อละธรรมเหลานัน้
ธรรมเหลาใดเปนกุศล นับวาเปนกุศล ธรรมเหลาใดไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ
ธรรมเหลาใดขาว นับวาขาว ธรรมเหลาใดควรเสพ นับวาควรเสพ ธรรม
เหลาใดสามารถทําความเปนพระอริยะ นับวาสามารถทําความเปนพระอริยะ บุคคล
ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อ
ไดธรรมเหลานั้น นี้เรียกวากําลัง คือ ความเพียร ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กําลัง คือ การงานอันไมมีโทษเปนไฉน อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหาโทษ
มิได นี้เรียกวากําลัง คือ การงานอันไมมีโทษ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กําลัง คือ การสงเคราะหเปนไฉน สังคหวัตถุ ๔
ประการนี้ คือ ทาน ๑ เปยยวัชชะ ๑ อัตถจริยา ๑ สมานัตตตา ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมทานเลิศกวาทานทั้งหลาย การแสดงธรรมบอยๆ แกบุคคลผู
ตองการ ผูเงี่ยโสตลงสดับ นี้เลิศกวาการพูดถอยคําอันเปนที่รัก การชักชวนคน
ผูไมมีศรัทธาใหตั้งมั่นดํารงอยูในศรัทธาสัมปทา ชักชวนผูทุศีลใหตั้งมั่นดํารงอยู
ในศีลสัมปทา ชักชวนผูตระหนี่ใหตั้งมั่นดํารงอยูในจาคสัมปทา ชักชวนผูมี
ปญญาทรามใหตั้งมั่นดํารงอยูในปญญาสัมปทา นี้เลิศกวาการประพฤติประโยชน
ทั้งหลาย พระโสดาบันมีตนเสมอกับพระโสดาบัน พระสกทาคามีมีตนเสมอกับ
พระสกทาคามี พระอนาคามีมีตนเสมอกับพระอนาคามี พระอรหันตมีตนเสมอกับ
พระอรหันต นีเ้ ลิศกวาความมีตนเสมอทั้งหลาย นี้เรียกวากําลัง คือ การ
สงเคราะห ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๔ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยกําลัง ๔ ประการนี้แล ยอม
กาวลวงภัย ๕ ประการ ภัย ๕ ประการเปนไฉน คือ อาชีวิตภัย ๑ อสิโลกภัย ๑
ปริสสารัชภัย ๑ มรณภัย ๑ ทุคติภัย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนั้นแล
พิจารณาเห็นดังนี้วา เราไมกลัวตอภัยอันเนือ่ งดวยชีวิต ไฉนเราจักกลัวตอภัยอัน
เนื่องดวยชีวิตเลา เรามีกําลัง ๔ ประการ คือ กําลังปญญา กําลังความเพียร
กําลังการงานอันไมมีโทษ กําลังการสงเคราะห คนที่มีปญญาทรามแล จึงกลัว

ตอภัยอันเนือ่ งดวยชีวิต คนเกียจครานจึงกลัวตอภัยอันเนื่องดวยชีวิต คือ กลัว
ตอภัยอันเนือ่ งดวยชีวิตเพราะการงานทางกาย ทางวาจาและทางใจที่มีโทษ คนที่
ไมสงเคราะหใครก็กลัวตอภัยอันเนื่องดวยชีวติ เราไมกลัวตอภัย คือ การ
ติเตียน ฯลฯ เราไมกลัวตอภัยคือการสะทกสะทานในบริษัท ... เราไมกลัวตอภัย
คือความตาย ... เราไมกลัวตอภัยคือทุคติ ไฉนเราจักกลัวตอภัย คือ ทุคติเลา
เพราะเรามีกําลัง ๔ ประการ คือ กําลังปญญา กําลังความเพียร กําลังการงาน
อันไมมีโทษ กําลังการสงเคราะห คนที่มีปญญาทรามแล จึงกลัวตอภัยคือทุคติ
คนเกียจครานแล จึงกลัวตอภัยคือทุคติ คือ กลัวตอภัยคือทุคติเพราะการงาน
ทางกาย ทางวาจา และทางใจที่มีโทษ คนที่ไมสงเคราะหใคร ก็กลัวภัยคือทุคติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยกําลัง ๔ ประการนี้แล ยอมกาวลวง
ภัย ๕ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
เสวนาสูตร
[๒๑๐] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ ทาน*พระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมบุคคลก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ
ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี แมจีวรก็ควรทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี
ไมควรเสพก็มี แมบิณฑบาตก็ควรทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควร
เสพก็มี แมเสนาสนะก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี
แมคามนิคมก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี แมชนบท
และประเทศก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมบุคคลก็พึงทราบโดยสวน ๒
คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบุคคล ๒
จําพวก พึงรูบุคคลใดวา เมื่อเราเสพบุคคลนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรม
ยอมเสื่อม บริขารแหงชีวิตเหลาใดแล คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร อันเราผูเปนบรรพชิตพึงรวบรวมไว บริขารแหงชีวิต
เหลานั้นยอมเกิดขึ้นไดโดยยาก และเราออกบวชเปนบรรพชิตเพื่อประโยชนแหง
ความเปนสมณะใด ประโยชนแหงความเปนสมณะของเรานั้น ยอมไมถึงความ
บริบูรณดวยภาวนา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลนั้นรูในกลางคืน ก็ไมตองลา
พึงหลีกไปเสียในกลางคืน หรือรูในกลางวัน ก็ไมตองลา พึงหลีกไปเสียใน
กลางวัน ไมพึงติดตามบุคคลนั้น พึงรูบุคคลใดวา เมื่อเราเสพบุคคลผูนี้ อกุศล*ธรรมยอมเสือ่ ม กุศลธรรมยอมเจริญ ก็แลบริขารแหงชีวิตเหลาใด คือ จีวร
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร อันเราผูเปนบรรพชิตพึง
รวบรวมไว บริขารแหงชีวิตเหลานั้นยอมเกิดขึ้นโดยไมยาก และเราออกบวชเปน
บรรพชิต เพื่อประโยชนแหงความเปนสมณะใด ประโยชนแหงความเปนสมณะ

ของเรานั้น ยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลนั้นรูแลว
พึงติดตามไปจนตลอดชีวิต ไมพึงหลีกเลี่ยงไปเสีย พึงรูบุคคลใดวา เมื่อเราเสพ
บุคคลนี้ อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ และบริขารแหงชีวิตเหลาใด
คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร อันเราผูเปนบรรพชิต
พึงรวบรวมไว บริขารแหงชีวิตเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นโดยไมยาก และเราออกบวช
เปนบรรพชิตเพื่อประโยชนแหงความเปนสมณะใด ประโยชนแหงความเปนสมณะ
ของเรานั้น ยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลนั้นแม
ถูกขับไลก็พึงติดตามบุคคลนั้นไปจนตลอดชีวิต ไมพึงหลีกเลี่ยงไปเสีย คําที่เรา
กลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมบุคคลก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี
ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมจีวรก็พงึ ทราบโดยสวน ๒ คือ
ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในจีวร ๒ อยาง พึงรู
จีวรใดวา เมื่อเราเสพจีวรนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม จีวร
เห็นปานนี้ไมควรเสพ พึงรูจ ีวรใดวา เมื่อเราเสพจีวรนี้ อกุศลธรรมยอมเสือ่ ม
กุศลธรรมยอมเจริญ จีวรเห็นปานนี้ควรเสพ คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
แมจีวรก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี เราอาศัยขอนี้
กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา แมบิณฑบาตก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี
ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบิณฑบาต ๒ อยางนี้ พึงรู
บิณฑบาตใดวา เมื่อเราเสพบิณฑบาตนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอม
เสื่อม บิณฑบาตเห็นปานนี้ ไมควรเสพ พึงรูบณ
ิ ฑบาตใดวา เมื่อเราเสพ
บิณฑบาตนี้ อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ บิณฑบาตเห็นปานนี้
ควรเสพ คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมบิณฑบาตก็พึงทราบโดยสวน ๒
คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา แมเสนาสนะก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี
ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในเสนาสนะ ๒ อยางนั้น พึงรู
เสนาสนะใดวา เมื่อเราเสพเสนาสนะนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรม
ยอมเสื่อม เสนาสนะเห็นปานนี้ไมควรเสพ พึงรูเสนาสนะใดวา เมื่อเราเสพ
เสนาสนะนี้ อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ เสนาสนะเห็นปานนี้
ควรเสพ คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมเสนาสนะก็พึงทราบโดย
สวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมคามนิคมก็พึงทราบโดยสวน
๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในคาม*นิคม ๒ อยางนั้น พึงรูคามนิคมใดวา เมื่อเราเสพคามนิคมนี้ อกุศลธรรมยอม

เจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม คามนิคมเห็นปานนี้ไมควรเสพ พึงรูคามนิคมใดวา
เมื่อเราเสพคามนิคมนี้ อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ คามนิคม
เห็นปานนี้ควรเสพ คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมคามนิคมก็พึงทราบ
โดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็คําที่เรากลาวดังนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมชนบทและประเทศพึง
ทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว
ในชนบทและประเทศ ๒ อยางนั้น พึงรูชนบทและประเทศใดวา เมื่อเราเสพ
ชนบทและประเทศนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม ชนบทและ
ประเทศเห็นปานนี้ไมควรเสพ พึงรูชนบทและประเทศใดวา เมื่อเราเสพชนบท
และประเทศนี้ อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ชนบทและประเทศ
เห็นปานนี้ควรเสพ คําที่เรากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย แมชนบทและประเทศ
ก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้
กลาวแลว ฯ
จบสูตรที่ ๖
สุตวาสูตร
[๒๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล
พระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล สุตวาปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
สมัยหนึ่งขาพระองคและพระผูมีพระภาคอยูที่เมืองคิริพชะ ใกลกรุงราชคฤหนี่แหละ
ณ ที่นั้นแล ขาพระองคไดสดับรับฟงเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดูกรสุตวะ
ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลง
ภาระแลวมีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ มีกิเลสเครื่องผูกสัตวไวใน
ภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นไมควรเพื่อประพฤติลวง
ฐานะ ๕ ประการ คือ ภิกษุผูขีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว ๑ ไมควรถือเอาสิง่ ของ
ที่เจาของไมใหอันเปนสวนแหงความเปนขโมย ๑ ไมควรเสพเมถุนธรรม ๑ ไม
ควรกลาวเท็จทั้งรู ๑ ไมควรทําการสั่งสมบริโภคกามคุณเหมือนเปนคฤหัสถในกาล
กอน ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ คํานี้ขาพระองคฟงมาดีแลว รับมาดีแลว ใสใจ
ไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว แลหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา จริงละ คํานี้ทานสดับมาดีแลว รับเอามาดีแลว
ใสใจไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว ดูกรสุตวะ ครั้งกอนและบัดนี้ เราก็กลาวอยาง
นี้วา ภิกษุใดเปนอหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว
ปลงภาระแลว มีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ มีกิเลสเครื่องประกอบ
สัตวไวในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นเปนผูไมควร

เพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการ คือภิกษุผูขีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว ๑ ไม
ควรถือเอาสิง่ ของที่เจาของไมใหอันเปนสวนแหงความเปนขโมย ๑ ไมควรเสพ
เมถุนธรรม ๑ ไมควรกลาวเท็จทั้งรู ๑ ไมควรทําการสั่งสมบริโภคกามคุณเหมือน
คฤหัสถในกาลกอน ๑ ไมควรลุอํานาจฉันทาคติ ๑ ไมควรลุอํานาจโทสาคติ ๑
ไมควรลุอํานาจโมหาคติ ๑ ไมควรลุอํานาจภยาคติ ๑ ดูกรสุตวะ ครั้งกอนและบัดนี้
เราก็กลาวอยางนี้วา ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่
ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว มีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ
มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโ ดยชอบ
ภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
สัชฌสูตร
[๒๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกล
พระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล สัชฌปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึง
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ขาพระองคและพระผูมีพระภาคอยูที่เมืองคิริพชะ ใกล
กรุงราชคฤหนแี้ หละ ณ ที่นั้นแล ขาพระองคไดสดับรับฟงเฉพาะพระพักตรของ
พระผูมีพระภาควา ดูกรสัชฌะ ภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย
ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว มีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ
มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโ ดยชอบ
ภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๕ ประการ คือ ภิกษุผูขีณาสพไมควร
แกลงฆาสัตว ๑ ไมควรถือเอาสิ่งของที่เจาของไมใหอันเปนสวนแหงความเปน
ขโมย ๑ ไมควรเสพเมถุนธรรม ๑ ไมควรกลาวเท็จทั้งรู ๑ ไมควรทําการสั่งสม
บริโภคกามคุณเหมือนเปนคฤหัสถในกาลกอน ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ คํานี้ขา
พระองคฟงมาดีแลว รับมาดีแลว ใสใจไวดีแลว ทรงจําไวดแี ลวแลหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา จริงละ คํานี้ทานฟงมาดีแลว รับมาดีแลว ใส
ใจไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว ครัง้ กอนและบัดนี้ เราก็กลาวอยางนี้วา ภิกษุใด
เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูพรหมจรรย ... หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุ
นั้นเปนผูที่ไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการ คือ ภิกษุผูขีณาสพไมควร
แกลงฆาสัตว ฯลฯ ไมควรกลาวคืนพระพุทธเจา ไมควรกลาวคืนพระธรรม ไม
ควรกลาวคืนพระสงฆ ไมควรกลาวคืนสิกขา ดูกรสัชฌะ ครั้งกอนและบัดนี้
เราก็กลาวอยางนี้วา ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจ
ที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลวมีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ มี
กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ

ภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
ปุคคลสูตร
[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๙ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๙ จําพวกเปนไฉน คือ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต ๑
พระอนาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ๑ พระสกทาคามี ๑
ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ๑ พระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติ
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๑ ปุถุชน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๙
จําพวกเหลานีแ้ ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
จบสูตรที่ ๙
อาหุเนยยสูตร
[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๙ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญ
ของโลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา ๙ จําพวกเปนไฉน คือ พระอรหันต ๑ ทาน
ผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต ๑ พระอนาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําให
แจงซึ่งอนาคามิผล ๑ พระสกทาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทา*คามิผล ๑ พระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๑
โคตรภูบุคคล ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๙ จําพวกเหลานี้แล เปนผูควรของ
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสัมโพธวรรคที่ ๑
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัมโพธิสูตร ๒. นิสสยสูตร ๓. เมฆิยสูตร ๔. นันทกสูตร
๕. พลสูตร ๖. เสวนาสูตร ๗. สุตวาสูตร ๘. สัชฌสูตร ๙. ปุคคลสูตร
๑๐. อาหุเนยยสูตร ฯ
--------สีหนาทวรรคที่ ๒
วุฏฐิสูตร
[๒๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระ
สารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
จําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถีแลว ขาพระองคปรารถนาจะหลีกจาริกไปในชนบท

พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร เธอจงสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด ลําดับ
นั้น ทานพระสารีบุตรลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ
แลวหลีกไป ฯ
ครั้งนั้นแล เมื่อทานพระสารีบุตรหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุรูปหนึ่งได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตรกระทบ
ขาพระองคแลว ไมขอโทษ หลีกจาริกไป ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุรูปหนึ่งวา ดูกรภิกษุ เธอจงมานี่ จงไปเรียกสารีบุตรตามคําของเราวา ดูกร
อาวุโสสารีบุตร พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู แลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโส
สารีบุตร พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ทานพระสารีบุตรรับคําของภิกษุนั้นแลว ก็สมัย
นั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะและทานพระอานนท ถือลูกดานเที่ยวประกาศ
ไปตามวิหารวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย จงรีบออกเถิดๆ บัดนี้ทานพระสารีบุตรจะ
บันลือสีหนาทเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระ
สารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เพื่อนพรหมจรรยรปู หนึ่งในธรรมวินัยนี้ กลาวหาเธอวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตรกระทบขาพระองคแลว ไมขอโทษหลีก
จาริกไปแลว ฯ
ส. ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลว
ในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้ ไมขอโทษ
แลว พึงหลีกจาริกไปเปนแน ขาแตพระองคผูเจริญ ชนทั้งหลายทิ้งของสะอาด
บาง ไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง
ลงบนแผนดิน แผนดินก็ไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยสิง่ นั้น แมฉันใด ขาพระ
องคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยแผนดินอันไพบูลย กวางใหญ ไมมี
ประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ
อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกายภิกษุนั้น กระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูป
หนึ่งในธรรมวินัยนี้แลวไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ชนทั้งหลายยอมลางของสะอาดบาง ไมสะอาด
บาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ลงในน้ํา น้ําก็ไมอึดอัดระอา
หรือเกลียดชังดวยสิ่งนั้น แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจ
เสมอดวยน้ําอันไพบูลยกวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน
อยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย
ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินยั นี้แลว ไมขอโทษ พึง
หลีกจาริกไปเปนแน ฯ

ขาแตพระองคผูเจริญ ไฟยอมเผาของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง
มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ไฟยอมไมอึดอัดระอาหรือเกลียด
ชังดวยสิ่งนั้น แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยไฟอัน
ไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองค
ผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อน
พรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ลมยอมพัดซึ่งของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง
คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ลมยอมไมอึดอัดระอา
หรือเกลียดชังดวยสิ่งนั้น แมฉันใด ขาพระองคก็เหมือนกันฉันนั้นแล มีใจเสมอ
ดวยลมอันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู
ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย ภิกษุ
นั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีก
จาริกไปเปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ผาสําหรับเช็ดธุลี ยอมชําระของสะอาดบาง ไม
สะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ผาเช็ดธุลี
ยอมไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยสิ่งนั้น แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือน
กันแล มีใจเสมอดวยผาสําหรับเช็ดธุลีอันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุ
ใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งใน
ธรรมวินยั นี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกไปเปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ กุมารหรือกุมาริกาของคนจัณฑาลถือตะกลา นุงผา
เกาๆ เขาไปยังบานหรือนิคม ยอมตั้งจิตนอบนอมเขาไป แมฉันใด ขาพระองค
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยกุมารหรือกุมาริกาของคนจัณฑาล อันไพบูลย
กวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ
กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย
รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ โคเขาขาด สงบเสงี่ยม ไดรับฝกดีแลว ศึกษา
ดีแลว เดินไปตามถนนหนทาง ตามตรอกเล็กซอกนอย ก็ไมเอาเทาหรือเขา
กระทบอะไรๆ แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยโคเขา
ขาด อันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู
ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย ภิกษุ
นั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีก
จาริกไปเปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ สตรีหรือบุรุษรุนหนุมสาว เปนคนชอบประดับตบ

แตง พึงอึดอัดระอาเกลียดชังดวยซากศพงู หรือซากศพสุนัขที่เขาผูกไวที่คอ
แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ยอมอึดอัดระอาและเกลียดชังดวย
กายอันเปอยเนานี้ ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไว
แลวในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แลว ไม
ขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ คนประคองภาชนะมันขน มีรูทะลุเปนชองเล็ก
ชองใหญ ไหลเขาไหลออกอยู แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
ยอมบริหารกายนี้มีรูทะลุเปนชองเล็กชองใหญ ไหลเขาไหลออกอยู ขาแตพระองค
ผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อน
พรหมจรรยรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกไปเปนแน ฯ
ลําดับนั้นแล ภิกษุรูปนั้นลุกจากอาสนะ กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบา
ขางหนึ่ง หมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองคผูเปนคนพาล
เปนคนหลง เปนคนไมฉลาดอยางไร ที่ขาพระองคไดกลาวตูท านพระสารีบุตรดวย
คําอันไมมี เปลา เท็จ ไมเปนจริง ขอพระผูมีพระภาคทรงโปรดรับโทษของ
ขาพระองคนั้น โดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไปเถิด พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล คนหลง ไมฉลาดอยางไร
ที่เธอไดกลาวตูสารีบุตรดวยคําอันไมมี เปลา เท็จ ไมเปนจริง แตเพราะเธอ
เห็นโทษโดยความเปนโทษแลว กระทําคืนตามธรรม เรายอมรับโทษของเธอนั้น
ดูกรภิกษุ ขอที่ภิกษุเห็นโทษโดยความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม ถึงความ
สํารวมตอไป นี้เปนความเจริญในวินัยของพระอริยเจา ลําดับนั้น พระผูมี
พระภาคตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เธอจงอดโทษตอโมฆบุรุษผูนี้
มิฉะนั้น เพราะโทษนั้นนั่นแล ศีรษะของโมฆบุรุษนี้จักแตก ๗ เสี่ยง ฯ
ส. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมอดโทษตอทานผูมีอายุนั้น
ถาผูมีอายุนั้น กลาวกะขาพระองคอยางนีว้ า ขอทานผูมีอายุนั้นจงอดโทษแก
ขาพเจาดวย ฯ
จบสูตรที่ ๑
สอุปาทิเสสสูตร
[๒๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้นแล เวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตและจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ทานพระสารีบุตรมีความคิดดังนี้วา การเที่ยวไป
บิณฑบาตในพระนครสาวัตถียังเชาเกินไป ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปยังอารามของ
อัญญเดียรถียปริพาชกกอนเถิด ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรไดเขาไปยังอาราม

ของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ก็สมัยนั้น อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นกําลังนั่งประชุมสนทนากันในระหวางวา
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึง่ ที่ยังเปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ ผูนั้นลวน
ไมพนจากนรก ไมพนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ไมพนจากเปรตวิสัย ไมพน
จากอบาย ทุคติ และวินิบาต ฯ
ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไมยินดีไมคัดคานถอยคําที่อัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นกลาว ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไปดวยคิดวา เราจักรูทั่วถึง
เนื้อความแหงภาษิตนี้ในสํานักพระผูมีพระภาค ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตร
เที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี กลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน
พระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตยัง
พระนครสาวัตถี ขาพระองคไดมีความคิดอยางนี้วา การเที่ยวบิณฑบาตใน
พระนครสาวัตถี ยังเชาเกินไป ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปยังอารามของพวก
อัญญเดียรถียปริพาชกกอนเถิด ลําดับนั้น ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวก
อัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัย
นั้นแล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นกําลังนั่งประชุมสนทนากันอยูใน
ระหวางวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งที่ยังเปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ
ผูนั้นลวนไมพน จากนรก ไมพนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ไมพน จากเปรตวิสัย
ไมพนจากอบาย ทุคติ และวินิบาต ขาพระองคไมยินดีไมคัดคานถอยคําที่พวก
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นกลาวแลว ครัน้ แลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวย
คิดวา เราจักรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร อัญญเดียรถียปริพาชกบางพวก
โงเขลา ไมฉลาด อยางไรจักรูผ ูที่เปนสอุปาทิเสสะวา เปนสอุปาทิเสสะ หรือ
จักรูผูที่เปนอนุปาทิเสสะวา เปนอนุปาทิเสสะ ดูกรสารีบุตร บุคคล ๙ จําพวกนี้
ที่เปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน
พนจากเปรตวิสัย พนจากอบาย ทุคติ และวินิบาต ๙ จําพวกเปนไฉน ฯ
ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
ในสมาธิ กระทําพอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนอันตราปรินิพพายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๑ ผูเปน
สอุปาทิเสสะ กระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน พนจาก
เปรตวิสัย พนจากอบาย ทุคติ และวินิบาต ฯ

อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
ในสมาธิ กระทําพอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนอุปหัจจปรินิพพายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๒ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
ในสมาธิ กระทําพอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนอสังขารปรินิพพายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๓ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
ในสมาธิ กระทําพอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนสสังขารปรินิพพายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๔ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
ในสมาธิ กระทําพอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๕ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
กระทําพอประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลนั้นเปนสกทาคามี เพราะสังโยชน
๓ สิ้นไป เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง กลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียว
จะทําที่สุดแหงทุกขได ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๖ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
กระทําพอประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลนั้นเปนเอกพีชี เพราะสังโยชน
สิ้นไป บังเกิดยังภพมนุษยนี้ครั้งเดียว จะทําที่สุดแหงทุกขได ดูกรสารีบุตร
นี้บุคคลจําพวกที่ ๗ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
กระทําพอประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลนั้นเปนโกลังโกละ เพราะ
สังโยชน ๓ สิน้ ไป ทองเที่ยวอยู ๒-๓ ตระกูล แลวจะทําที่สุดแหงทุกขได
ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๘ ... ฯ
อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
กระทําพอประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลนั้นเปนสัตตักขัตตุปรมโสดา
เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป ทองเที่ยวอยูยงั เทวดาและมนุษย ๗ ครั้งเปนอยางยิง่
แลวจะทําที่สุดแหงทุกขได ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกที่ ๙ ผูเปนสอุปาทิเสสะ
กระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน พนจากเปรตวิสัย
พนจากอบาย ทุคติ และวินิบาต ดูกรสารีบุตร อัญญเดียรถียปริพาชกบางพวก
โงเขลา ไมฉลาด อยางไรจักรูบ ุคคลผูเปนสอุปาทิเสสะวา เปนสอุปาทิเสสะ
หรือจักรูบุคคลผูเปนอนุปาทิเสสะวา เปนอนุปาทิเสสะ ดูกรสารีบุตร บุคคล
๙ จําพวกนี้แล เปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนิด
สัตวดิรัจฉาน พนจากเปรตวิสัย พนจากอบาย ทุคติและวินิบาต ฯ

ดูกรสารีบุตร ธรรมปริยายนี้ ยังไมแจมแจงแกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกากอน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูฟงธรรมปริยายที่เรากลาวดวยความ
อธิบายปญหานี้แลว อยาถึงความประมาท ฯ
จบสูตรที่ ๓
โกฏฐิตสูตร
[๒๑๗] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะเขาไปหาทานพระสารีบุตร
ถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดถามทานพระสารีบุตรวา
ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ
ประโยชนนี้วา กรรมใดที่ใหผลในปจจุบัน ขอกรรมนั้นจงใหผลในสัมปรายภพ
แกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดที่ใหผลในสัมปรายภพ ขอกรรมนั้นจงให
ผลในปจจุบันแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเปนสุข ขอกรรมนั้นจงใหผล
เปนทุกขแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเปนทุกข ขอกรรมนั้นจงใหผล
เปนสุขแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค
เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจงไมใหผลเสร็จแลว
แกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดยังไมใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจงใหผล
เสร็จแลวแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลมาก ขอกรรมนั้นจงใหผลนอยแกเรา

ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลนอย ขอกรรมอันนั้นจงใหผลมาก
แกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดยังใหผล ขอกรรมนั้นจงไมใหผลแกเรา
ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดไมใหผล ขอกรรมนั้นจงใหผลแกเรา
ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ
สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ
ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร เมื่อเราถามทานวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร
บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใด
ใหผลในปจจุบัน ขอกรรมนั้นจงใหผลในสัมปรายภพแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ
ทานตอบวา ดูกรอาวุโสไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร
ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใด
ใหผลในสัมปรายภพ ขอกรรมนั้นจงใหผลในปจจุบันแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ
ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา บุคคลอยูประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเปนสุข
ขอกรรมนั้นจงใหผลเปนทุกขแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานตอบวา ดูกรอาวุโส
ไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกรอาวุโสสารีบตุ ร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย
ในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเปนทุกข ขอกรรมนั้นจง
ใหผลเปนสุขแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใช
อยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยใน
พระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจง
ไมใหผลเสร็จแลวแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส
ไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกรอาวุโสสารีบตุ ร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย
ในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดไมใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้น
จงใหผลเสร็จแลวแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใช
อยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยใน
พระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลมาก ขอกรรมนั้นจงใหผล

นอยแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้
เมื่อเราถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลนอย ขอกรรมนัน้ จงใหผลมากแกเรา
ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา
ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ
ประโยชนนี้วา กรรมใดยังใหผล ขอกรรมนัน้ จงไมใหผลแกเรา ดังนี้
ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกร
อาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชน
นี้วา กรรมใดไมใหผล ขอกรรมนั้นจงใหผลแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทาน
ก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ดูกรอาวุโส ก็เมื่อเปนเชนนั้น บุคคลจะ
อยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนอะไร ฯ
ส. ดูกรอาวุโส สิ่งใดแล ที่ยังไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทํา
ใหแจง ไมตรัสรู บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมพี ระภาค เพื่อรู
เพื่อเห็น เพื่อบรรลุ เพื่อกระทําใหแจง เพื่อตรัสรูสิ่งนั้น ดูกรอาวุโส สิ่งที่ยัง
ไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทําใหแจง ไมตรัสรูว า นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาค เพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อบรรลุ เพื่อกระทําใหแจง เพื่อตรัสรูสิ่งนั้น
ดูกรอาวุโส สิ่งนี้แลที่ยังไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทําใหแจง ไมตรัสรู
บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อบรรลุ
เพื่อกระทําใหแจง เพื่อตรัสรู สิ่งนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
สมิทธิสูตร
[๒๑๘] ครั้งนั้นแล ทานพระสมิทธิเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู
อภิวาทแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระสมิทธิ
วา ดูกรทานสมิทธิ วิตกอันเปนความดําริของบุรุษ มีอะไรเปนอารมณเกิดขึ้น
ทานพระสมิทธิตอบวา วิตกอันเปนความดําริของบุรุษ มีนามรูปเปนอารมณเกิดขึ้น
ทานผูเจริญ ฯ
ส. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น ยอมถึงความตางกัน
ในอะไร ฯ
ส. ในธาตุทั้งหลาย ทานผูเจริญ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนสมุทัย ฯ
ส. มีผัสสะเปนสมุทัย ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนที่
ประชุมลง ฯ

ส. มีเวทนาเปนที่ประชุมลง ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนประมุข ฯ
ส. มีสมาธิเปนประมุข ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนใหญ ฯ
ส. มีสติเปนใหญ ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนยิ่ง ฯ
ส. มีปญญาเปนยิ่ง ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนแกน ฯ
ส. มีวิมุตติเปนแกน ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนที่
หยั่งลง ฯ
ส. มีอมตะเปนที่หยั่งลง ทานผูเจริญ ฯ
สา. ดูกรทานสมิทธิ เมื่อเราถามทานวา ดูกรทานสมิทธิ วิตกอันเปน
ความดําริของบุรุษ มีอะไรเปนอารมณเกิดขึ้น ทานตอบวา มีนามรูปเปนอารมณ
ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้นถึงความ
ตางกันในอะไร ทานตอบวา ในธาตุทั้งหลาย ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา
ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนสมุทัย ทานตอบวา
มีผัสสะเปนสมุทัย ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปน
ความดํารินั้น มีอะไรเปนที่ประชุมลง ทานตอบวา มีเวทนาเปนที่ประชุมลง
ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไร
เปนประมุข ทานตอบวา มีสมาธิเปนประมุข ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา
ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนใหญ ทานตอบวา มีสติ
เปนใหญ ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น
มีอะไรเปนยิ่ง ทานตอบวา มีปญญาเปนยิ่ง ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา ดูกร
ทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนแกน ทานตอบวา มีวิมุตติ
เปนแกน ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น
มีอะไรเปนที่หยั่งลง ทานตอบวา มีอมตะเปนที่หยั่งลง ทานผูเจริญ ดูกรทาน
พระสมิทธิ ดีละ ดีละ เปนการดีแลว ทานอันเราถามปญหาก็แกได แตทาน
อยาทะนงตน ดวยการแกปญหานั้น ฯ
จบสูตรที่ ๔
คัณฑสูตร
[๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝที่เกิดขึ้นหลายป ฝนั้นพึงมี
ปากแผล ๙ แหง มีปากแผลที่ยังไมแตก ๙ แหง สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะพึงไหลออกจาก
ปากแผลนั้น สิ่งนั้นเปนของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น นาเกลียดทั้งนั้น สิ่งใด

สิ่งหนึ่งพึงไหลเขา สิ่งนั้นเปนของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น นาเกลียดทั้งนั้น
ฉันใด คําวาฝนี้แล เปนชื่อของกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้ มีมารดาบิดา
เปนแดนเกิด เจริญขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด มีความไมเที่ยง ตองลูบไลนวดฟน
มีความกระจัดกระจายเปนธรรมดา กายนั้นมีปากแผล ๙ แหง มีปากแผลที่ยังไม
แตก ๙ แหง สิ่งใดสิ่งหนึ่งยอมไหลออกจากปากแผลนั้น สิ่งนั้นเปนของไมสะอาด
มีกลิ่นเหม็น นาเกลียดทั้งนั้น สิ่งใดสิ่งหนึ่งยอมไหลเขา สิ่งนั้นเปนของไม
สะอาด มีกลิ่นเหม็น นาเกลียดทั้งนั้น ฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุ
นั้นแหละ เธอทั้งหลายจงเบื่อหนายในกายนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
สัญญาสูตร
[๒๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๙ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่
สุด ๙ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา
๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเข*อนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๙
ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงส
มาก หยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนที่สุด ฯ
จบสูตรที่ ๖
กุลสูตร
[๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลประกอบดวยองค ๙ ประการ ภิกษุ
ยังไมเขาไปก็ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลวก็ไมควรนั่ง องค ๙ ประการเปนไฉน
คือ ไมตอนรับดวยความพอใจ ๑ ไมไหวดวยความพอใจ ๑ ไมใหอาสนะดวย
ความพอใจ ๑ ปดบังของที่มีอยู ๑ ของมีมากใหนอย ๑ มีของประณีตก็ใหของ
เลว ๑ ใหดวยความไมเคารพ ไมใหดวยความเคารพ ๑ ไมนั่งใกลเพื่อฟง
ธรรม ๑ ไมยินดีภาษิตของภิกษุนั้น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลประกอบดวย
องค ๙ ประการนี้แล ภิกษุยังไมเขาไปก็ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลวก็ไมควรนั่ง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลประกอบดวยองค ๙ ประการ ภิกษุยังไมเขา
ไปก็ควรเขาไป หรือเขาไปแลวควรนั่ง องค ๙ ประการเปนไฉน คือ ตอนรับ
ดวยความพอใจ ๑ ไหวดวยความพอใจ ๑ ใหอาสนะดวยความพอใจ ๑ ไม
ปดบังของที่มีอยู ๑ ของมีมากก็ใหมาก ๑ มีของประณีตก็ใหของประณีต ๑ ให
ดวยความเคารพ ไมใหดวยไมเคารพ ๑ นั่งใกลเพื่อฟงธรรม ๑ ยินดีภาษิต
ของภิกษุนั้น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลประกอบดวยองค ๙ ประการนี้แล
ภิกษุยังไมเขาไปก็ควรเขาไป หรือเขาไปแลวควรนั่ง ฯ
จบสูตรที่ ๗

สัตตสูตร
[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๙ ประการ อัน
บุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ
แพรหลายมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุโบสถประกอบดวยองค ๙ ประการ อัน
บุคคลเขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มี
ความแพรหลายมาก อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังนี้วา พระ
อรหันตทั้งหลายละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา
มีความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต ในวันนี้
แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความ
ละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยูตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวา
กระทําตามพระอรหันตแมดวยองคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว
อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๑ นี้ ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายละการนั่งการนอนบน
ที่นั่งที่นอนสูงใหญ งดเวนจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ สําเร็จการ
นั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา คือ บนเตียงหรือเครื่องปูลาดดวยหญาตลอดชีวิต
ในวันนี้ แมเราก็ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ งดเวนจากการนัง่ การ
นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา คือ บนเตียง
หรือเครื่องปูลาดดวยหญา ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันต
แมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๘
นี้ บุคคลมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ และ
ที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอด
โลกทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลยถึงความ
เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู อุโบสถชื่อวา
ประกอบดวยองคที่ ๙ นี้ ดวยประการดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุโบสถประกอบ
ดวยองค ๙ ประการ อันบุคคลเขาอยูแลวอยางนี้แลจึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก
มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ฯ
จบสูตรที่ ๘
เทวตาสูตร
[๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในราตรีนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดา
เปนอันมาก มีผิวพรรณงดงาม ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้น ใหสวางไสว เขามาหาเรา
ถึงที่อยู ไหวเราแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา
ขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชิตทั้งหลายเขามายังเรือนของขาพระองคทั้งหลายเมื่อ
เปนมนุษยอยูในกาลกอน ขาพระองคเหลานัน้ ลุกรับ แตไมกราบไหว ขาพระองค
เหลานั้นมีการงานยังไมบริบูรณ มีความกินแหนงใจ มีความเดือดรอนตามในภาย
หลัง เขาถึงหมูเทวดาชั้นเลว ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก เขามาหาเราแลวได
กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชิตทั้งหลายเขามายังเรือนของขาพระองค
ทั้งหลายเมื่อเปนมนุษยอยูในกาลกอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว แต
ไมใหอาสนะ ขาพระองคเหลานั้นมีการงานไมบริบูรณ มีความกินแหนงใจ มี
ความเดือดรอนตามในภายหลัง เขาถึงหมูเทวดาชั้นเลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก เขามาหาเราแลวได
กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชิตทั้งหลายเขามายังเรือนของขาพระองค
ทั้งหลาย เมื่อเปนมนุษยอยูในกาลกอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว
และใหอาสนะ แตไมแบงปนของใหตามสามารถ ตามกําลัง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก เขามาหาเราแลวได
กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชิตทั้งหลาย เขามายังเรือนของขาพระองค
ทั้งหลายเมื่อยังเปนมนุษยในกาลกอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ให
อาสนะ และแบงปนของใหตามสามารถ ตามกําลัง แตไมเขาไปนั่งใกลเพื่อฟง
ธรรม ฯลฯ
... ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของให
ตามสามารถ ตามกําลัง และเขาไปนั่งใกลเพื่อฟงธรรม แตไมเงี่ยโสตลงสดับ
ธรรม ฯลฯ
... ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของให
ตามสามารถ ตามกําลัง และเงี่ยโสตลงสดับธรรม แตฟงแลวไมทรงจํา
ธรรมไว ฯลฯ
... ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของให
ตามสามารถ ตามกําลัง เงี่ยโสตลงฟงธรรม และฟงแลวทรงจําธรรมไว แตไม
พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว ฯลฯ
... ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของให
ตามสามารถ ตามกําลัง เขาไปนั่งใกลเพื่อฟงธรรม และพิจารณาเนื้อความแหง
ธรรมที่ทรงจําไว แตหารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม ขาพระ*องคเหลานั้นมีการงานไมบริบูรณ มีความกินแหนงใจ มีความเดือดรอนตามใน
ภายหลัง เขาถึงหมูเทวดาชั้นเลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก เขามาหาเราแลวได
กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชิตทั้งหลายเขามายังเรือนของขาพระองค
ทั้งหลายเมื่อยังเปนมนุษยในกาลกอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ให
อาสนะ แบงปนสิ่งของใหตามสามารถ ตามกําลัง เขาไปนั่งใกลเพื่อฟงธรรม
เงี่ยโสตลงสดับธรรม ฟงแลวทรงจําธรรมไว พิจารณาเนื้อความแหงธรรมทีท่ รงจํา
ไว และรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ขาพระองคเหลานั้นมีการ

งานบริบูรณ ไมมีความกินแหนงใจ ไมมีความเดือดรอนตามในภายหลัง เขา
ถึงหมูเทวดาชั้นประณีต ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง เธอทั้งหลาย
จงเพง อยาประมาทเลย อยามีความเดือดรอนใจในภายหลัง เหมือนเทวดาพวก
ตนๆ เหลานั้น ฯ
จบสูตรที่ ๙
เวลามสูตร
[๒๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานอนาถ
บิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี
ในตระกูลของทาน ยังใหทานอยูบางหรือหนอ ฯ
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในตระกูล
ของขาพระองคยังใหทานอยู แตทานนั้นเปนของเศราหมอง เปนปลายขาว มีน้ํา
ผักดองเปนที่สอง ฯ
พ. ดูกรคฤหบดี คนใหทานอันเศราหมองหรือประณีตก็ตาม แตใหทาน
นั้นโดยไมเคารพ ไมทําความนอบนอมให ไมใหดวยมือตนเอง ใหของที่เหลือ
ไมเชื่อกรรมและผลของกรรมใหทาน ทานนั้นๆ ยอมบังเกิดผลในตระกูลใดๆ
ในตระกูลนั้นๆ จิตของผูใหทานยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคอาหารอยางดี ยอม
ไมนอมไปเพื่อบริโภคผาอยางดี ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคยานอยางดี ยอมไม
นอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อยางดี แมบริวารชนของผูใหทานนั้น คือ บุตร
ภรรยา ทาส คนใช คนทํางาน ก็ไมเชื่อฟง ไมเงี่ยหูฟง สงจิตไปที่อื่นเสีย
ขอนั้นเพราะเหตุไร ทั้งนี้เปนเพราะผลแหงกรรมที่ตนกระทําโดยไมเคารพ ฯ
ดูกรคฤหบดี บุคคลใหทานอันเศราหมองหรือประณีตก็ตาม แตใหทาน
นั้นโดยเคารพ ทําความนอบนอมให ใหดวยมือตนเอง ใหของที่ไมเหลือ เชื่อ
กรรมและผลของกรรมใหทาน ทานนั้นๆ บังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูล
นั้นๆ จิตของผูใหทานยอมนอมไปเพื่อบริโภคอาหารอยางดี ยอมนอมไปเพือ่
บริโภคผาอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคยานอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภค
กามคุณ ๕ อยางดี แมบริวารชนของผูใหทานนั้น คือ บุตร ภรรยา ทาส
คนใช คนทํางาน ก็เชื่อฟงดี เงี่ยหูฟง ไมสงจิตไปที่อื่น ขอนั้นเพราะเหตุไร
ทั้งนี้เปนเพราะผลของกรรมที่ตนกระทําโดยเคารพ ฯ
ดูกรคฤหบดี เรื่องเคยมีมาแลว มีพราหมณชื่อเวลามะ พราหมณผูนั้น
ไดใหทานเปนมหาทานอยางนี้ คือ ไดใหถาดทองเต็มดวยรูปยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด
ถาดรูปยะเต็มดวยทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดสําริดเต็มดวยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด ให
ชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเครื่องประดับลวนเปนทอง มีธงทอง คลุมดวยขายทอง

ใหรถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง หนังเสือเหลือง ผากัมพล
เหลือง มีเครื่องประดับลวนเปนทอง มีธงทอง คลุมดวยขายทอง ใหแมโคนม
๘๔,๐๐๐ ตัว มีน้ํานมไหลสะดวก ใชภาชนะเงินรองน้ํานม ใหหญิงสาว ๘๔,๐๐๐
คน ประดับดวยแกวมณีและแกวกุณฑล ใหบัลลังก ๘๔,๐๐๐ ที่ ลาดดวยผา
โกเชาว ลาดดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีสณ
ั ฐานเปนชอดอกไม มีเครื่องลาด
อยางดีทําดวยหนังชมด มีเครื่องลาดเพดาน มีหมอนขางแดงทั้งสอง ใหผา
๘๔,๐๐๐ โกฏิ เปนผาเปลือกไม ผาแพร ผาฝาย เนื้อละเอียด จะปวยกลาว
ไปไยถึงขาว น้ํา ของเคี้ยว ของบริโภค เครื่องลูบไล ที่นอน ไหลไปเหมือน
แมน้ํา ดูกรคฤหบดี ก็ทานพึงมีความคิดอยางนี้วา สมัยนั้น ผูอื่นไมใชเวลาม
พราหมณผูที่ใหทานเปนมหาทานนั้น ดูกรคฤหบดี แตทานไมควรเห็นอยางนี้
สมัยนั้น เราเปนเวลามพราหมณ เราไดใหทานนั้นเปนมหาทาน ก็ในทานนั้น
ไมมีใครเปนพระทักขิเณยยบุคคล ใครๆ ไมชําระทักขิณานั้นใหหมดจด ดูกร
คฤหบดี ทานที่บุคคลเชื้อเชิญทานผูถึงพรอมดวยทิฐิผูเดียวบริโภค มีผลมากกวา
ทานที่เวลามพราหมณใหแลว ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหทานผูถึงพรอมดวยทิฐิรอย
ทานบริโภค มีผลมากกวาทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหทานผูถึงพรอมดวยทิฐิผูเดียว
บริโภค ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหพระสกทาคามีผูเดียวบริโภค มีผลมากกวาทาน
ที่บุคคลเชื้อเชิญใหทานผูถึงพรอมดวยทิฐิรอยทานบริโภค ทานที่บุคคลเชื้อเชิญให
พระสกทาคามีรอยทานบริโภค มีผลมากกวาทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหพระสกทาคามี
ผูเดียวบริโภค ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหพระอนาคามีผูเดียวบริโภค มีผลมากกวา
ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหพระสกทาคามีรอยทานบริโภค ทานที่บุคคลเชื้อเชิญพระ
อนาคามีรอยทานบริโภค มีผลมากกวาทานที่บุคคลเชื้อเชิญพระอนาคามีผูเดียว
บริโภค ทานที่บุคคลถวายใหพระอรหันตผูเดียวบริโภค มีผลมากกวาทานที่
บุคคลเชื้อเชิญใหพระอนาคามีรอยทานบริโภค ทานที่บุคคลถวายใหพระอรหันต
รอยทานบริโภค มีผลมากกวาทานที่บุคคลถวายใหพระอรหันตผูเดียวบริโภค
ทานที่บุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารูปเดียวบริโภค มีผลมากกวาทาน
ที่บุคคลถวายใหพระอรหันตรอ ยรูปบริโภค ทานที่บุคคลถวายใหพระปจเจก*พุทธเจารอยรูปบริโภค มีผลมากกวาทานที่บุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจา
รูปเดียวบริโภค ทานที่บุคคลถวายใหพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาบริโภค มีผล
มากกวาทานที่บุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารอยรูปบริโภค ทานที่บุคคล
ถวายใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขบริโภค มีผลมากกวาทานที่บุคคลถวาย
ใหพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาบริโภค การที่บุคคลสรางวิหารถวายสงฆผูมาจาก
จาตุรทิศ มีผลมากกวาทานที่บุคคลถวายใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
บริโภค การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆเปน
สรณะ มีผลมากกวาทานที่บุคคลสรางวิหารถวายสงฆอันมาจากจาตุรทิศ การที่

บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ จากการดื่ม
น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท มีผลมากกวาการที่บุคคล
มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ การที่บุคคลเจริญ
เมตตาจิตโดยที่สุดแมเพียงเวลาสูดดมของหอม มีผลมากกวาการที่บุคคลมีจิต
เลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ ดูกรคฤหบดี
ทานที่บุคคลเชื้อเชิญใหทานผูถึงพรอมดวยทิฐิผูเดียวบริโภค มีผลมากกวามหาทาน
ที่เวลามพราหมณใหแลว ... การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแมเพียงเวลาสูด
ดมของหอม มีผลมากกวาการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ งดเวน
จากปาณาติบาต ... และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแมเพียงเวลาลัดนิว้ มือ มี
ผลมากกวาการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแมเพียงเวลาสูดดมของหอม ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสีหนาทวรรคที่ ๒
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วุฏฐสูตร ๒. สอุปาทิเสสสูตร ๓. โกฏฐิตสูตร ๔. สมิทธิ
สูตร ๕. คัณฑสูตร ๖. สัญญาสูตร ๗. กุลสูตร ๘. สัตตสูตร
๙. เทวตาสูตร ๑๐. เวลามสูตร ฯ
--------------สัตตาวาสวรรคที่ ๓
ฐานสูตร
[๒๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยชาวอุตรกุรุทวีป ประเสริฐกวาเทวดา
ชั้นดาวดึงสและพวกมนุษยชาวชมพูทวีป ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการ
เปนไฉน คือไมมีทุกข ๑ ไมมีความหวงแหน ๑ มีอายุแนนอน ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มนุษยชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกวาพวกเทวดาชั้นดาวดึงส และพวกมนุษย
ชาวชมพูทวีปดวยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส ประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตร*กุรุทวีปและพวกมนุษยชาวชมพูทวีป ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน
คือ อายุทิพย ๑ วรรณะทิพย ๑ สุขทิพย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาชั้น
ดาวดึงส ประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตรกุรุทวีปและพวกมนุษยชาวชมพูทวีป
ดวยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยชาวชมพูทวีป ประเสริฐกวาพวกมนุษยชาว
อุตรกุรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงส ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน
คือเปนผูกลา ๑ เปนผูมีสติ ๑ เปนผูอยูประพฤติพรหมจรรยอนั เยี่ยม ๑ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย มนุษยชาวชมพูทวีปประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตรกุรุทวีปและ

พวกเทวดาชั้นดาวดึงส ดวยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
ขฬุงคสูตร
[๒๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมากระจอก ๓ ประเภท คน
กระจอก ๓ ประเภท มาดี ๓ ประเภท คนดี ๓ ประเภท มาอาชาไนยตัวเจริญ
๓ ประเภท และบุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ ประเภท เธอทั้งหลายจงฟง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มากระจอก ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มากระจอกในโลกนี้บางตัวมีฝเทาดี สีไมดี ใชขับขี่ไมได ๑ บางตัวมีฝเทาดี สีดี
แตใชขับขี่ไมได ๑ และบางตัวมีฝเทาดี สีดี ทั้งใชขับขี่ได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มากระจอก ๓ ประเภทนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนกระจอก ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คนกระจอกในโลกนี้ บางคนสมบูรณดวยเชาวนดี ไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ใชไม*ได ๑ บางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมได ๑ และ
บางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชได ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คนกระจอก ๓ ประเภทนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนกระจอกที่สมบูรณดวยเชาวน ไมสมบูรณดวย
คุณสมบัติ ใชไมไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตาม
เปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนี้
เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และเมื่อเธอถูกถามปญหาในอภิธรรม ในอภิวินัย
ก็แกได แตใหสําเร็จประโยชนไมได ขอนี้เรากลาววาไมเปนคุณสมบัติของเธอ
และเธอไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร นี้เรากลาววา
ใชไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวย
คุณสมบัติ และใชไมไดอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนกระจอกที่สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณ*สมบัติ แตใชไมไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย ยอมรูชัดตาม
เปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนี้
เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และเมื่อเธอถูกถามปญหาในอภิธรรม ในอภิวินัย
ก็แกได และใหสําเร็จประโยชนได ขอนี้เรากลาววาเปนคุณสมบัติของเธอ แต
เธอไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววา
ใชไมไดของเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณ
ดวยคุณสมบัติ แตใชไมได อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนกระจอกที่สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวย
คุณสมบัติและใชไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัด
ตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และเธอเมือ่ ถูกถามปญหาในอภิธรรม ใน
อภิวินัย ก็แกได และใหสําเร็จประโยชนได ขอนี้เรากลาววา เปนคุณสมบัติของเธอ
และเธอไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้เรา
กลาววาใชไดของเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณ
ดวยคุณสมบัติ และใชไดอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มาดี ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาดี
ในโลกนี้ บางตัวมีฝเทาดี สีไมดี ใชขับขี่ไมได ๑ บางตัวมีฝเทาดี สีดี แตใช
ขับขี่ไมได ๑ และบางตัวฝเทาดี สีดี ทั้งใชขับขี่ได ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาดี
๓ ประเภทนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนดี ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนใน
โลกนี้บางคนสมบูรณดวยเชาวน ไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ใชไมได ๑ บางคน
สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมได ๑ และบางคนสมบูรณ
ดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชได ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็คนดีที่สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ
และใชไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิย*สังโยชน ๕ สิ้นไป เปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลก
นั้นเปนธรรมดา ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และเมื่อเธอถูกถามปญหาใน
อภิธรรม ในอภิวินัย ก็แกได และยังประโยชนใหสําเร็จได ขอนี้เรากลาววาเปน
คุณสมบัติของเธอ และเธอไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววาเปนการใชไดของเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนดีที่
สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติและใชได อยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คนดี ๓ ประเภทนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญในโลกนี้ บางตัวมีฝเทาดี สีไมดี ใชขับขี่ไมได ๑
บางตัวมีฝเทาดี สีดี แตใชขับขี่ไมได ๑ บางตัวฝเทาดี สีดี และใชขับขี่ได ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ ประเภทนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญในโลกนี้ บางคนสมบูรณดวยเชาวน แตไม
สมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชไมได ๑ บางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวย
คุณสมบัติ แตใชไมได ๑ บางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ
และใชได ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญที่สมบูรณดวยเชาวน แตไม
สมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชไมได อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนย
ผูเจริญในโลกนี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได

เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้
เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ เธอถูกถามปญหาในอภิธรรม ในอภิวินัย ก็แกได
แตไมยังประโยชนใหสําเร็จ ขอนี้เรากลาววาไมเปนคุณสมบัติของเธอ และเธอ
ไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววา
เปนการใชไมไดของเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ สมบูรณดวย
เชาวน แตไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชไมได อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญ สมบูรณดวยเชาวน และ
สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนย
ผูเจริญในโลกนี้ ... ขอนี้เรากลาววา เปนคุณสมบัติของเธอ แตเธอไมไดจีวร ...
ขอนี้เรากลาววา เปนการใชไมไดของเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนย
สมบูรณดวยเชาวนและสมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมได อยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญในโลกนี้ สมบูรณดวยเชาวน
สมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชไดอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนย
ผูเจริญในโลกนี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้
เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ เธอเมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรม ในอภิวินยั ก็
แกได ยังประโยชนใหสําเร็จได ขอนี้เรากลาววาเปนคุณสมบัติของเธอ และเธอ
ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววา
เปนการใชไดของเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ สมบูรณดวยเชาวน
สมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนย
ผูเจริญ ๓ ประเภทนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
ตัณหาสูตร
[๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันมีตัณหาเปนมูล ๙
ประการ เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันมีตัณหาเปนมูล ๙
ประการเปนไฉน การแสวงหาเพราะอาศัยตัณหา ๑ การไดเพราะอาศัยการ
แสวงหา ๑ การวินิจฉัยเพราะอาศัยการได ๑ ฉันทราคะเพราะอาศัยการวินิจฉัย ๑
ความหมกมุนเพราะอาศัยฉันทราคะ ๑ ความหวงแหนเพราะอาศัยความหมกมุน ๑
ความตระหนี่เพราะอาศัยความหวงแหน ๑ การจัดการอารักขาเพราะอาศัยความ
ตระหนี่ ๑ ธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายประการ คือ การจับทอนไม จับศาตรา
การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท กลาววาจาสอเสียดวามึงๆ และพูดเท็จ
ยอมเกิดขึ้น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมมีตัณหาเปนมูล ๙ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
ววัตถสัญญาสูตร

[๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตตาวาส ๙ ชั้น ๙ ชั้นเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน เหมือนมนุษย เทวดา
บางพวกและวินิปาติกสัตวบางพวก นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๑ ฯ
สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เหมือนเทวดาผูอยูใน
ชั้นพรหม ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๒ ฯ
สัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน เหมือนเทวดาชั้น
อาภัสสระ นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๓ ฯ
สัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เหมือนเทวดา
ชั้นสุภกิณหะ นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๔ ฯ
สัตวพวกหนึ่งไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา เหมือนเทวดาผูเ ปนอสัญญี
สัตว นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๕ ฯ
สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ โดยคํานึงเปนอารมณวา
อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา
เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๖ ฯ
สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ โดยคํานึงเปนอารมณวา
วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะ โดยประการทั้งปวง นี้เปน
สัตตาวาสชั้นที่ ๗ ฯ
สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ โดยคํานึงเปนอารมณวา
อะไรหนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปน
สัตตาวาสชั้นที่ ๘ ฯ
สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่ ๙ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัตตาวาส ๙ ชั้นนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
สิลายูปสูตรที่ ๑
[๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดีดวย
ปญญา ในกาลนั้น ควรเรียกภิกษุนั้นวา ยอมรูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยปญญาอยางไร ภิกษุอบรมจิต
ใหดีดวยปญญาอยางนี้วา จิตของเราปราศจากราคะแลว จิตของเราปราศจากโทสะ
แลว จิตของเราปราศจากโมหะแลว จิตของเราไมมีราคะเปนธรรมดา จิตของเรา
ไมมีโทสะเปนธรรมดา จิตของเราไมมีโมหะเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมา
เพื่อรูปราคะเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมาเพื่ออรูปราคะเปนธรรมดา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยปญญาแลว ในกาลนั้น ควรเรียก

ภิกษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทํา
เสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕
สิลายูปสูตรที่ ๒
[๒๓๐] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระจันทิกาบุตรอยู ณ
พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล ทาน
พระจันทิกาบุตรกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตยอม
แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุ
อบรมจิตใหดีดวยจิต ในกาลนั้น ควรพยากรณภิกษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้น
แลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ฯ
เมื่อทานพระจันทิกาบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกลาว
กะทานพระจันทิกาบุตรวา ดูกรอาวุโสจันทิกาบุตร พระเทวทัตมิไดแสดงธรรมแก
ภิกษุทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดี
ดวยจิต ในกาลนั้น ควรพยากรณภิกษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ดูกรอาวุโสจันทิกาบุตร แตพระเทวทัตแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางนี้
วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยจิต ในกาลนั้น
ควรพยากรณภกิ ษุนั้นวา ยอมรูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่
ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
แมครั้งที่ ๒ ... ฯ
แมครั้งที่ ๓ ทานพระจันทิกาบุตรกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย พระเทวทัตยอมแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยจิต ในกาลนั้น ควรพยากรณภกิ ษุ
นั้นวา ยอมรูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จ
แลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ไดมี แมครั้งที่ ๓ ทานพระสารีบุตรไดกลาว
กะทานพระจันทิกาบุตรวา ดูกรอาวุโสจันทิกาบุตร พระเทวทัตมิไดแสดงธรรมแก
ภิกษุทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดี
ดวยจิต ในกาลนั้น ควรพยากรณภิกษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ดูกรอาวุโสจันทิกาบุตร แตพระเทวทัตแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางนี้
วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยจิต ในกาลนั้น
ควรพยากรณภกิ ษุนั้นวา ยอมรูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่
ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ

ดูกรอาวุโส ก็ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยจิตอยางไร คือ อบรมจิตใหดีดวย
จิตอยางนี้วา จิตของเราปราศจากราคะแลว จิตของเราปราศจากโทสะแลว จิต
ของเราปราศจากโมหะแลว จิตของเราไมมีราคะเปนธรรมดา จิตของเราไมมี
โทสะเปนธรรมดา จิตของเราไมมีโมหะเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมาใน
กามภพเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมาในรูปภพเปนธรรมดา จิตของเราไม
เวียนมาในอรูปภพเปนธรรมดา ดูกรอาวุโส ถึงแมรูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุอยาง
หยาบๆ ผานมาทางคลองจักษุแหงภิกษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้ รูปเหลา
นั้นก็ครอบงําจิตเธอไมได จิตของเธอไมเจือดวยรูปเหลานัน้ เปนจิตมั่น ถึงความ
ไมหวั่นไหว และเธอยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงรูปนั้น ถึงแมเสียงที่จะ
พึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสที่พึงจะรูแจงดวยลิ้น
ฯลฯ โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ
อยางหยาบๆ ผานมาทางคลองใจแหงภิกษุผูมจี ิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้
ธรรมารมณนนั้ ก็ครอบงําจิตของเธอไมได จิตของเธอไมเจือดวยธรรมารมณนั้น
เปนจิตมั่น ถึงความไมหวั่นไหว และเธอยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหง
ธรรมารมณนนั้ ดูกรอาวุโส เปรียบเหมือนเสาหิน ยาว ๑๖ ศอก หยั่งลงไป
ในหลุม ๘ ศอก ขางบนหลุม ๘ ศอก ถึงแมลมพายุอยางแรงพัดมาทางทิศบูรพา
เสาหินนั้นไมพึงสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ถึงแมลมพายุอยางแรงพัดมาทางทิศ
ประจิม ทิศอุดร ทิศทักษิณ เสาหินนั้นก็ไมพึงสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะหลุมลึกและเพราะเสาหินฝงลึก ฉันใด ดูกรอาวุโส
ฉันนั้นเหมือนกันแล ถึงแมรูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุอยางหยาบๆ ผานมาทางคลอง
จักษุแหงภิกษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้ ก็ครอบงําจิตของเธอไมได จิตของเธอ
ไมเจือดวยรูปเหลานั้น เปนจิตมั่นถึงความไมหวั่นไหว และเธอยอมพิจารณาเห็น
ความเสื่อมไปแหงรูปนั้น ถึงแมเสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นที่จะพึงรูแจง
ดวยจมูก ฯลฯ รสที่จะพึงรูแจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย ฯลฯ
ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจอยางหยาบๆ ผานมาทางคลองใจแหงภิกษุผมู ีจิต
หลุดพนโดยชอบอยางนี้ ก็ครอบงําจิตของเธอไมได จิตของเธอไมเจือดวย
ธรรมารมณนนั้ เปนจิตมั่น ถึงความไมหวั่นไหว และเธอยอมพิจารณาเห็นความ
เสื่อมไปแหงธรรมารมณนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๖
เวรสูตรที่ ๑
[๒๓๑] ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัส
กะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัย
เวร ๕ ประการ และประกอบดวย โสตาปตติยังคะ ๑- ๔ ประการ ในกาลนั้น

อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองวา เราเปนผูม ีนรกสิ้นแลว มี
กําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติและวินิบาตสิ้นแลว
เราเปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ฯ
อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน ดูกรคฤหบดีบุคคลผู
มักฆาสัตวยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไดเสวย
ทุกขโทมนัสทางใจ เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต
ยอมไมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และไมไดเสวยทุกข
โทมนัสทางใจ อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอมสงบระงับภัยเวรนั้นดวย
ประการอยางนี้ ดูกรคฤหบดี บุคคลผูมักถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมให ฯลฯ
ผูมักประพฤติผิดในกาม ฯลฯ ผูมักพูดเท็จ ฯลฯ ผูมักดื่มน้ําเมาคือ สุราและ
เมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมใน
สัมปรายภพ และยอมเสวยทุกขโทมนัสทางใจ เพราะดื่มน้ําเมา คือ สุราและ
เมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาทเปนปจจัย อริยสาวกผูงดเวนจากการดืม่ น้ําเมา
คือสุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมไมประสบภัยเวรแมใน
ปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ อริยสาวกผู
งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอม
สงบระงับภัยเวรนั้นดวยอาการอยางนี้ อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการนี้ ฯ
อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเปนไฉน ดูกร
คฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
@๖. องคเปนเครื่องบรรลุความเปนพระโสดา
ในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... เปนผูเบิก
บานแลว เปนผูจําแนกธรรม ๑ ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... อันวิญูชนจะพึง
รูไดเฉพาะตน ๑ ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ... เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๑ ยอมประกอบดวยศีลอันพระอริยเจาพอใจ ไมขาด ไมทะลุ
ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมถูกตอง
เปนไปเพื่อสมาธิ ๑ อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ฯ
ดูกรคฤหบดี ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการนี้
และประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ อริยสาวกนัน้ หวังอยู พึง
พยากรณตนดวยตนเองวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว
มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบาย มีทุคติ และวินิบาตสิ้นแลว เปนโสดาบัน มีอัน
ไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ฯ
จบสูตรที่ ๗

เวรสูตรที่ ๒
[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัยเวร
๕ ประการ และประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการ ในกาลนั้น อริยสาวก
นั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตว
ดิรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแลว เรา
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้อง
หนา ฯ
ก็อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูมักฆาสัตว ยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และ
ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย อริยสาวกผูงดเวน
จากปาณาติบาต ยอมไมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และ
ไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอมสงบระงับ
ภัยเวรดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมักถือเอาสิ่งของที่เจาของเขา
ไมให ฯลฯ ผูมักประพฤติผิดในกาม ฯลฯ ผูมักพูดเท็จ ฯลฯ ผูมักดื่มน้ําเมา
คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมประสบภัยเวรแมใน
ปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ เพราะดื่มน้ําเมา
คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท อริยสาวกผูงดเวนจากการ
ดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมไมประสบภัย
เวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ
อริยสาวกผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความ
ประมาท ยอมสงบระงับภัยเวรดวยประการอยางนี้ อริยสาวกยอมสงบระงับภัย
เวร ๕ ประการนี้ ฯ
อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูป ระกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ๑ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชน
จะพึงรูเฉพาะตน ๑ ประกอบดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระ
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมี
นาบุญอื่นยิ่งไปกวา ๑ เปนผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาพอใจ ไมขาด ไมทะลุ
ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมถูกตอง
เปนไปเพื่อสมาธิ ๑ อริยสาวกประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕
ประการนี้ และประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ในกาลนั้น อริยสาวก

นั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิด
สัตวดิรัจฉานสิน้ แลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแลว เรา
เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้อง
หนา ฯ
จบสูตรที่ ๙
อาฆาตสูตรที่ ๑
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาฆาตวัตถุ ๙ ประการนี้ ๙ ประการเปนไฉน
คือ บุคคลยอมผูกความอาฆาตวา คนโนนไดประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเรา
แลว ๑ คนโนนยอมประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเรา ๑ คนโนนจักประพฤติ
สิ่งมิใชประโยชนแกเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวา คนโนนไดประพฤติสิ่งมิใช
ประโยชนแกคนที่รักที่ชอบใจของเราแลว ๑ คนโนนยอมประพฤติสิ่งมิใช
ประโยชนแกคนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใชประโยชน
แกคนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวา คนโนนไดประพฤติ
ประโยชนแกคนผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว ๑ คนโนนยอมประพฤติ
ประโยชนแกคนผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ คนโนนจักประพฤติประโยชน
แกคนผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาฆาตวัตถุ ๙ ประการ
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
อาฆาตสูตรที่ ๒
[๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องกําจัดความอาฆาต ๙ ประการนี้
๙ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตไดดวยคิดวา คนโนนได
ประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเราแลว เพราะเหตุนั้น ที่ไหนเราจะพึงไดการ
ประพฤติประโยชนในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนยอมประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแก
เรา เพราะเหตุนั้น ที่ไหนเราจะพึงไดการประพฤติประโยชนในบุคคลนี้เลา ๑
คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น ที่ไหนเราจะพึงไดการ
ประพฤติประโยชนในบุคคลนี้เลา ๑ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตดวยคิดวาคน
โนนไดประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว เพราะ
เหตุนั้น ที่ไหนเราจะพึงไดการประพฤติประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบ
ใจของเราในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนยอมประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกบุคคลผูเปน
ที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น ที่ไหนเราจะพึงไดการประพฤติประโยชนแก
บุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใช
ประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น ที่ไหนเราจะพึงได
การประพฤติประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราในบุคคลนี้เลา ๑ บุคคล
ยอมกําจัดความอาฆาตดวยคิดวา คนโนนไดประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปน

ที่รักที่ชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนั้น ที่ไหนเราจะพึงไดการประพฤติสิ่งมิใช
ประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเราในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนยอม
ประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น ที่ไหน
เราจะพึงไดการประพฤติสิ่งที่มิใชประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา
ในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนจักประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจ
ของเรา เพราะเหตุนั้น ที่ไหนเราจะพึงไดการประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกบุคคล
ผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเราในบุคคลนี้เลา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องกําจัด
ความอาฆาต ๙ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
อนุปุพพนิโรธสูตร
[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปุพพนิโรธ ๙ ประการนี้ ๙ ประการ
เปนไฉน คือ อามิสสัญญาของผูเขาปฐมฌานยอมดับไป ๑ วิตกวิจารของผูเขา
ทุติยฌานยอมดับไป ๑ ปติของผูเขาตติยฌานยอมดับไป ๑ ลมอัสสาสปสสาสะ
ของผูเขาจตุตถฌานยอมดับไป ๑ รูปสัญญาของผูเขาอากาสานัญจายตนฌานยอมดับ
ไป ๑ อากาสานัญจายตนสัญญาของผูเขาวิญญาณัญจายตนฌานยอมดับไป ๑
วิญญาณัญจายตนสัญญาของผูเขาอากิญจัญญายตนฌานยอมดับไป ๑ อากิญจัญ*ญายตนสัญญาของผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานยอมดับไป ๑ สัญญาและ
เวทนาของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธยอมดับไป ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปุพพ*นิโรธ ๙ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบสัตตาวาสวรรคที่ ๓
------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ฐานสูตร ๒. ขฬุงคสูตร ๓. ตัณหาสูตร ๔. ววัตถสัญญา
สูตร ๕. สิลายูปสูตรที่ ๑ ๖. สิลายูปสูตรที่ ๒ ๗. เวรสูตรที่ ๑
๘. เวรสูตรที่ ๒ ๙. อาฆาตสูตรที่ ๑ ๑๐. อาฆาตสูตรที่ ๒
๑๑. อนุปุพพนิโรธสูตร ฯ
------------------มหาวรรคที่ ๔
วิหารสูตรที่ ๑
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปุพพวิหาร (ธรรมเปนเครื่องอยูตาม
ลําดับ) ๙ ประการนี้ ๙ ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑
ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑ อากาสานัญจายตนฌาน ๑ วิญญาณัญจายตนฌาน ๑
อากิญจัญญายตนฌาน ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ๑ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปุพพวิหาร ๙ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
วิหารสูตรที่ ๒
[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการ
นี้ เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการ
เปนไฉน เรากลาววา กามทั้งหลายยอมดับในที่ใด และทานเหลาใดดับกาม
ทั้งหลายไดแลวๆ อยู ในที่นั้น ทานเหลานั้นไมมีความหิว ดับแลว ขามได
แลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนัน้ เปนแน ผูใดพึงถามอยางนีว้ า กามทั้งหลายยอม
ดับในที่ไหน และใครดับกามทั้งหลายไดแลวๆ อยู เราไมรผู ูนี้ เราไมเห็นผูน ี้
เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู
กามทั้งหลายยอมดับในปฐมฌานนี้ และทานเหลานั้นดับกามไดแลวๆ อยู ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอไมเปนผูโออวดไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา
ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา วิตกและวิจารยอมดับในที่ใด และทานเหลาใดดับวิตกวิจาร
ไดแลวๆ อยูในที่นั้น ทานเหลานั้นไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขามไดแลว
ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา วิตกและวิจารยอมดับ
ในที่ไหน และใครดับวิตกวิจารแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอ
ทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินยั นี้ บรรลุทุติยฌาน
มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกวิจาร เพราะ
วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแกสมาธิอยู วิตกวิจารยอมดับในองคฌานนี้
และทานเหลานั้นดับวิตกวิจารไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอเปนผูไม
โออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลวพึงนมัสการ
กระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา ปติยอมดับในที่ใด และทานเหลาใดดับปติไดแลวๆ อยู
ทานเหลานั้นไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌาน
นั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนีว้ า ก็ปติดับในที่ไหน และใครดับปติไดแลวๆ อยู
เราไมรูผูนี้ ไมเห็นผูนี้ เธอทั้งหลายพึงตอบผูน ั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะ
ปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผู
มีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ปติยอมดับในองคฌานนี้ และทานเหลานั้นดับปติ
ไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่น
ชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา อุเบกขาและสุขดับในที่ใด และทานเหลาใดดับอุเบกขา

และสุขไดแลวๆ อยูในที่นั้น ทานเหลานั้นไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขาม
ไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา ก็อุเบกขา
และสุขยอมดับในที่ไหน และใครดับอุเบกขาและสุขไดแลวๆ อยู เราไมรผู ูนี้
เราไมเห็นผูนี้ เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู อุเบกขาและสุขดับในองค
ฌานนี้แล ทานเหลานั้นดับอุเบกขาและสุขไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลว
พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา รูปสัญญาดับในที่ใด และทานเหลาใดดับรูปสัญญาได
แลวๆ อยูในที่นั้น ทานเหลานั้นไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝง
แลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา รูปสัญญาดับในที่ไหน
และใครดับรูปสัญญาไดแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอทั้งหลาย
พึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุ
อากาสานัญจายตนฌาน เพราะคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีที่สุด รูปสัญญา
ยอมดับในองคฌานนี้ และทานเหลานั้นดับรูปสัญญาไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา ดีแลว
ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา อากาสานัญจายตนสัญญาดับในที่ใด และทานเหลาใดดับ
อากาสานัญจายตนสัญญาไดแลวๆ อยูในที่นั้น ทานเหลานั้นไมมีความหิว
ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝง แลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา
อากาสานัญจายตนสัญญาดับในที่ไหน และใครดับอากาสานัญจายตนสัญญาได
แลวๆ อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา
ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการ
ทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา วิญญาณไมมีที่สุด
อากาสานัญจายตนสัญญาดับในองคฌานนี้ และทานเหลานั้นดับอากาสานัญจายตน*สัญญาไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปน
แน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขา
ไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา วิญญาณัญจายตนสัญญาดับในที่ใด และทานเหลาใดดับ
วิญญาณัญจายตนสัญญาไดแลวๆ อยูในที่นั้น ทานเหลานั้นไมมีความหิว ดับสนิท
แลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนี้เปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา
วิญญาณัญจายตนสัญญาดับในที่ไหน และใครดับวิญญาณัญจายตนสัญญาไดแลวๆ

อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ
อากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรๆ หนอยหนึ่งไมมี
วิญญาณัญจายตนสัญญายอมดับในองคฌานนี้ และทานเหลานั้นดับวิญญาณัญ*จายตนสัญญาไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยา
เปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลี
เขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา อากิญจัญญายตนสัญญาดับในที่ใด และทานเหลาใดดับ
อากิญจัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยูในที่นั้น ทานเหลานั้นไมมีความหิวดับสนิท
แลว ขามไดแลว ถึงฝงแลวดวยองคฌานนี้เปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา
อากิญจัญญาตนสัญญาดับในที่ไหน และใครดับอากิญจัญญายตนสัญญาไดแลวๆ
อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนสัญญาดับในองคฌานนี้ และทาน
เหลานั้นดับอากิญจัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอเปนผูไม
โออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการ
กระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ
เรากลาววา เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับในที่ใด และทานเหลา
ใดดับเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยู ทานเหลานั้นไมมีความหิว
ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝง แลวดวยองคฌานนี้เปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับในที่ไหน และใครดับเนวสัญญานาสัญญายตน
สัญญาไดแลวๆ อยู เราไมรูผนู ี้ เราไมเห็นผูน ี้ เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยาง
นี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
โดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา
ดับในนิโรธนี้ และทานเหลานั้นดับเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา
ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
นิพพานสูตร
[๒๓๘] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทก*นิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรกลาวกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นิพพานนี้เปนสุข ดูกรอาวุโสทั้งหลาย นิพพาน
นี้เปนสุข เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนีแ้ ลว ทานพระอุทายีไดกลาวกะทาน

พระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร นิพพานนี้ไมมีเวทนา จะเปนสุขได
อยางไร ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโส นิพพานนี้ไมมีเวทนานั่นแหละ
เปนสุข ดูกรอาวุโส กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปที่จะพึงรู
แจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ยั่วยวน ชวนให
กําหนัด เสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสที่จะพึง
รูแจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ เปนที่รัก ยั่วยวนชวนใหกําหนัด กามคุณ ๕ ประการนี้แล ดูกรอาวุโส
สุขโสมนัสยอมเกิดขึ้น เพราะอาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้ นี้เรียกวากามสุข ฯ
ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน
อยู ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกาม
ยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคล
ผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกาม
เหลานั้น ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน
ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพาน
เปนสุขอยางไร ทานจะพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ เพราะวิตกวิจารสงบไป
ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิตกยอม
ฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคล
ผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิตก
เหลานั้น ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน
ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปน
สุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุตติยฌาน ฯลฯ ถาเมื่อภิกษุนนั้ อยูดวยวิหาร
ธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปติยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของ
เธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน
ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปติ ยอมฟุงซานแกภกิ ษุนั้น ขอนั้นเปน
อาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปน
ความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยาย
แมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหาร
ธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอุเบกขายอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธ
ของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียด
เบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอุเบกขา ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น

ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธ
นั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดย
ปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง ฯลฯ ภิกษุ
บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีที่สุด ถาเมื่อ
ภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูปยอมฟุงซาน ขอ
นั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความสุข
เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูปยอมฟุงซานแก
ภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียก
อาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบได
โดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ ถาเมื่อภิกษุนั้นอยู
ดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนะยอมฟุงซาน
ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความสุข
เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนะ
ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน ซึ่งพระผูมี
พระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร
ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ฯลฯ ถาเมื่อภิกษุนั้น
อยูดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนะยอม
ฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผู
มีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญา*นัญจายตนะยอมฟุงซานแกภกิ ษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน
ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปน
สุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ ถาเมื่อ
ภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนะ
ยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดขึ้นแก
บุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวย
อากิญจัญญายตนะ ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนัน้
เหมือนกัน ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส
นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญา
นาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง อาสวะทั้งหลายของเธอสิ้นรอบแลว เพราะ

เห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยาย
แมนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
คาวีสูตร
[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมโคเที่ยวไปตามภูเขา เปนโคโง ไม
ฉลาด ไมรูจักเขตที่หากิน ไมเขาใจที่จะไปเที่ยวบนเขาอันขรุขระ แมโคนั้นพึง
คิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศที่ไมเคยไป พึงกินหญาที่ยังไมเคยกิน
และพึงดื่มน้ําที่ยังไมเคยดื่ม แมโคนั้นยันเทาหนาก็ไมดีเสียแลว พึงยกเทาหลัง
อีก ก็คงจะไปยังทิศที่ไมเคยไปไมได กินหญาที่ยังไมเคยกินไมได และดื่มน้ําที่
ยังไมเคยดื่มไมได แมโคนั้นยืนอยูในที่ใดพึงคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เราพึงไปยัง
ทิศที่ไมเคยไป พึงกินหญาที่ยังไมเคยกิน และพึงดื่มน้ําที่ยังไมเคยดื่ม มันกลับ
มายังที่นั้นอีกโดยสวัสดีไมได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะแมโคนั้นเที่ยวไปบน
ภูเขา เปนคนโง ไมฉลาด ไมรูจักเขตที่หากิน ไมเขาใจที่จะเที่ยวไปบนภูเขาอัน
ขรุขระ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุบางรูปในธรรมวินยั
นี้เปนคนโง ไมฉลาด ไมรูจักเขต ไมเขาใจเพื่อสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู เธอไมเสพ
โดยมาก ไมเจริญ ไมกระทําใหมาก ซึ่งนิมิตนั้น ไมอธิษฐานนิมิตนั้นใหดี
เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เราพึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มี
ปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอไมอาจเพือ่ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ เธอยอมมีความ
คิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เราพึงสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล บรรลุปฐมฌาน มี
วิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอยอมไมอาจเพือ่ สงัดจากกาม ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา มีชื่อเสียงปรากฏ
พลาด เสื่อมจากผลทั้งสอง ๒ แลว เปรียบเหมือนแมโคเที่ยวไปบนภูเขา เปน
โคโง ไมฉลาด ไมรูจักเขตที่หากิน ไมเขาใจที่จะเที่ยวไปบนภูเขาอันขรุขระ
ฉันนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมโคที่เที่ยวไปบนภูเขา เปนโคฉลาดเฉียบแหลม
รูจักเขตที่หากิน เขาใจที่เที่ยวไปบนภูเขาอันขรุขระ แมโคนั้นพึงมีความคิดอยางนี้
วา ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศที่ไมเคยไป พึงกินหญาที่ยังไมเคยกิน และพึงดื่ม
น้ําที่ไมดื่ม แมโคนั้นยันเทาหนาไวดีแลว พึงยกเทาหลัง แมโคนั้นพึงไปยังทิศที่
ไมเคยไป พึงกินหญาที่ยังไมเคยกิน และพึงดื่มน้ําที่ไมเคยดื่ม เมื่อยืนอยูในที่ใด
พึงคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศที่ไมเคยไป พึงกินหญาที่ยังไมเคยกิน
พึงดื่มน้ําที่ยังไมเคยดื่ม และพึงกลับมายังที่นั้นโดยสวัสดี ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะแมโคเที่ยวไปบนภูเขา เปนโคฉลาด เฉียบแหลม รูจักเขตที่หากิน เขาใจ

ที่จะเที่ยวไปบนภูเขาอันขรุขระ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนบัณฑิต ฉลาด รูจักเขต เขาใจที่จะสงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน ... เสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมาก
ซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่นดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา
พึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมี
วิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอยัง
ไมยินดีเพียงทุติยฌานที่ไดบรรลุ ฯลฯ เธอเสพโดยมากซึ่งนิมิตนั้น เจริญ กระ
ทําใหมากซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่นดวยดี เธอมีความคิดดังนี้วาผิฉะนั้น
เราพึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุ
ตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปน
สุข เธอยังไมยินดีเพียงตติยฌานที่ไดบรรลุ ฯลฯ เธอเสพโดยมาก เจริญ กระทํา
ใหมากซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่นดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น
เราพึงบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส
โทมนัส กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธอยังไมยินดีเพียง
จตุตถฌานที่ไดบรรลุนั้น เธอเสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมิตนั้น
อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่นดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา เพราะ
ลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึง
นานัตตสัญญา พึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา
อากาศไมมีที่สุด เธอยังไมยินดีเพียงอากาสานัญจายตนฌานที่ไดบรรลุนั้น เธอ
เสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่น
ดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌาน
โดยประการทั้งปวง พึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา
วิญญาณไมมีที่สุด เธอยังไมยนิ ดีเพียงวิญญาณัญจายตนฌานที่ไดบรรลุนั้น เธอ
เสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่นดวยดี
เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง พึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรๆ
หนอยหนึ่งไมมี เธอไมยินดีเพียงอากิญจัญญายตนะที่ไดบรรลุนั้น เธอเสพโดย
มาก เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่นดวยดี เธอมีความ
คิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง พึง
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ เธอไมยินดีเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานที่ได
บรรลุนั้น เธอเสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้น
ใหมั่นดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงเนวสัญญา
นาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง พึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เธอไมยินดี
เพียงสัญญาเวทยิตนิโรธที่ไดบรรลุนั้น ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุเขาก็ดี ออกก็ดี ซึ่งสมาบัตินั้นๆ
ในกาลนั้น จิตของเธอเปนจิตออน ควรแกการงาน สมาธิอันหาประมาณมิได
ยอมเปนอันเธอเจริญดีแลวดวยจิตออน ควรแกการงาน เธอมีสมาธิอันหา
ประมาณมิได เจริญดีแลว ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งธรรมใดๆ
ที่ควรกระทําใหแจงดวยอภิญญา เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรม
นั้นๆ ได ในเมื่อเหตุมีอยูๆ ถาเธอหวังวา เราพึงแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง
คือ คนเดียวเปนหลายคนได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ พึงใชอํานาจทาง
กายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ
ได ในเมื่อเหตุมีอยูๆ ถาเธอหวังวา เราพึงฟงเสียงสองอยาง คือ เสียงทิพย
เสียงมนุษย ทั้งที่ไกลและใกล ดวยโสตธาตุอนั เปนทิพย ฯลฯ ในเมื่อเหตุมี
อยูๆ ถาเธอหวังวา เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิต
มีราคะก็พึงรูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็พึงรูวา จิตปราศจากราคะ จิตมี
มีโทสะก็พึงรูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็พึงรูวา จิตปราศจากโทสะ
จิตมีโมหะก็พึงรูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็พึงรูวา จิตปราศจาก
โมหะ จิตหดหูก็พึงรูวา จิตหดหู หรือจิตฟุง ซาน ก็พึงรูวา จิตฟุงซาน จิตเปน
มหรคตก็พึงรูวา จิตเปนมหรคตหรือจิตไมเปนมหรคตก็พึงรูว า จิตไมเปนมหรคต
จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็พึงรูว า จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมจี ิตอื่นยิ่งกวาก็พึงรูว า จิต
ไมมีจิตอื่นกวา จิตเปนสมาธิก็พึงรูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็พึงรู
วา จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็พึงผูวา จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็พงึ รู
วา จิตไมหลุดพน เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ได ใน
เมื่อเหตุมีอยูๆ ถาเธอหวังวา เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึก
ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ พึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการดังนี้ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานใน
ธรรมนั้นๆ ได ในเมื่อเหตุมีอยูๆ ถาเธอหวังอยูว า เราพึงเห็นหมูสัตว ฯลฯ
ดวยทิพจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่งหมูสตั วผูเปนไปตามกรรม
ฯลฯ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ได ในเมื่อเหตุมีอยูๆ
ถาเธอหวังวา เราพึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอมถึง
ความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ได ในเมื่อเหตุมีอยูๆ ฯ
จบสูตรที่ ๔
ฌานสูตร
[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
เพราะอาศัยปฐมฌานบาง ทุติยฌานบาง ตติยฌานบาง จตุตถฌานบาง อากาส
นัญจายตนฌานบาง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะ

ทั้งหลาย เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนฌานบาง ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะอาศัยปฐมฌานบาง ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน เธอยอม
พิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมี
อยูในขณะแหงปฐมฌานนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค
เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร ไมมีสุข เปนอาพาธ เปนของผูอื่น เปนของชํารุด
วางเปลา เปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูดว ยธรรมเหลานัน้ ครั้นแลว เธอ
ยอมโนมจิตไปเพื่ออมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ธรรมเปนที่สงบแหง
สังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความคลายกําหนัด
ความดับ นิพพาน เธอตั้งอยูในปฐมฌานนั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย ถายังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ
จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิย*สังโยชน ๕ สิ้นไป ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนนายขมังธนู หรือลูกมือของนายขมังธนู เพียรยิงรูปหุนที่ทําดวย
หญาหรือกองกอนดิน ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล ยิงไมพลาด และทําลายรางใหญๆ
ไดแมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล สงัดจากกาม ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงปฐมฌานนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง เปน
ทุกข ... วางเปลาเปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูดว ยธรรมเหลานั้น ครั้น
แลวยอมนอมจิตไปเพื่ออมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ธรรมเปนที่สงบ
แหงสังขารทั้งปวง ... นิพพาน เธอตั้งอยูในปฐมฌานนั้น ยอมถึงความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย ถายังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เธอยอมเปน
อุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนัน้ เปนธรรมดา เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ขอที่
เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายเพราะ
อาศัยปฐมฌานบาง ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะอาศัยทุติยฌานบาง ฯลฯ เพราะอาศัยตติยฌานบาง ฯลฯ เพราะ
อาศัยจตุตถฌานบาง ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับ
โสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธอยอมพิจารณา
เห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะ
แหงจตุตถฌานนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข ... วางเปลา เปน

อนัตตา เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูด วยธรรมเหลานั้น ครั้นแลว ยอมนอมจิตไปเพื่อ
อมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง ...
นิพพาน เธอตั้งอยูในจตุตถฌานนั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถา
ยังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพาน
ในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕
สิ้นไป ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนนายขมังธนู หรือลูกมือของนายขมังธนู เพียรยิงธนูไปยังรูปหุนที่ทําดวย
หญาหรือกองดิน ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล ยิงไมพลาด และทําลายรางใหญๆ
ได แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล บรรลุจตุตถฌาน
ฯลฯ เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา ฯลฯ มีอันไมกลับ
มาจากโลกนั้นเปนธรรมดา ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัยจตุตถฌานบาง ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้
กลาวแลว ฯ
ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนฌานบาง ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง
เพราะดับปฏิฆสัญญา และเพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุอากาสานัญจายตน*ฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีที่สุด เธอยอมพิจารณาเห็นธรรม
ทั้งหลาย คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงอากาสา*นัญจาตนฌานนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา
เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูดว ยธรรมเหลานั้น ครั้นแลว ยอมนอมจิตไปเพื่ออมตธาตุ
วา นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง ... นิพพาน
เธอตั้งอยูในอากาสานัญจาตนฌานนั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถา
ยังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานใน
ภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป
ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนาย
ขมังธนู หรือลูกมือของนายขมังธนู เพียรยิงธนูไปยังรูปหุนที่ทําดวยหญาหรือ
กองดิน ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล ยิงไมพลาด และทําลายรางใหญๆ ได แม
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เพราะลวงรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุ
อากาสานัญจาตนฌาน ... เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย ฯลฯ มีอันไมกลับ
จากโลกนั้นเปนธรรมดา ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่เรากลาววา เรากลาวความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนฌานบาง ดังนี้นั้น เรา
อาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ

ก็ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนฌานบาง ฯลฯ อากิญจัญญายตนฌานบาง
ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะ
ลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดย
คํานึงเปนอารมณวา อะไรๆ หนอยหนึง่ ไมมี เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย
คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงอากิญจัญญายตนฌานนั้น
โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา เธอยอมยังจิตให
ตั้งอยูดวยธรรมเหลานั้น ครั้นแลว ยอมนอมจิตไปเพื่ออมตธาตุวา นั่นสงบ นั่น
ประณีต คือ ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง ... นิพพาน เธอตั้งอยูใน
อากิญจัญญายตนะนั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถายังไมถึงความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอัน
ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดวยความ
ยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู
หรือลูกมือของนายขมังธนู เพียรยิงธนูไปยังรูปหุนที่ทําดวยหญาหรือกองดิน ตอมา
เขาเปนผูยิงไดไกล ยิงไมพลาด และทําลายรางใหญๆ ได แมฉันใด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรๆ
หนอยหนึ่งไมมี เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงอากิญจัญญายตนฌานนั้น โดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูในธรรม
เหลานั้น ครั้นแลว ยอมนอมจิตไปเพื่ออมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต คือ
ธรรมเปนที่สงบสังขารทั้งปวง ... นิพพาน เธอตั้งอยูในอากิญจัญญายตนฌาน
นั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถายังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมพึงกลับจากโลก
นั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดวยความยินดีเพลิดเพลิน
ในธรรมนั้นๆ ขอที่เรากลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนฌานบาง ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้
กลาวแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังนีแ้ ล สัญญาสมาบัติมีเทาใด สัญญา*ปฏิเวธก็มีเทานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อายตนะ ๒ เหลานี้ คือ เนวสัญญานา*สัญญายตนสมาบัติ ๑ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ตางอาศัยกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรากลาววา อายตนะ ๒ ประการนี้ อันภิกษุผูเขาฌานผูฉลาดในการเขาสมาบัติ
และฉลาดในการออกจากสมาบัติ เขาแลวออกแลว พึงกลาวไดโดยชอบ ฯ
จบสูตรที่ ๕
อานันทสูตร

[๒๔๑] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพี
ณ ที่นั้นแล ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสรูการบรรลุโอกาส เพื่อความ
บริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกความร่ําไร เพื่อดับเสียซึ่งทุกข
และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน จักษุชื่อวาจัก
เปนจักษุนั้นแล คือ รูปเหลานั้นจักไมเสวยอายตนะนั้น และอายตนะนั้นจักไม
เสวยรูปเหลานัน้ หูชื่อวาจักเปนหูนั้นแล คือ เสียงเหลานั้นจักไมเสวยอายตนะ
นั้น และอายตนะนั้นจักไมเสวยเสียงเหลานัน้ จมูกชื่อวาจักเปนจมูกนั้นแล คือ
กลิ่นเหลานั้นจักไมเสวยอายตนะนั้น และอายตนะนั้นจักไมเสวยกลิ่นเหลานั้น
ลิ้นชื่อวาจักเปนลิ้นนั้นแล คือ รสเหลานั้นจักไมเสวยอายตนะนั้น และอายตนะ
นั้นจักไมเสวยรสเหลานั้น กายชื่อวาจักเปนกายนั้นแล คือ โผฏฐัพพะเหลานั้น
จักไมเสวยอายตนะนั้น และอายตนะนั้นจักไมเสวยโผฏฐัพพะเหลานั้น เมื่อทาน
พระอานนทกลาวอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดถามทานพระอานนทวา ดูกรอาวุโส
อานนท ผูมีสัญญาหรือไมมีสัญญาหนอ ยอมไมเสวยอายตนะนั้น ทานพระอานนท
ตอบวา ดูกรอาวุโส ผูมีสัญญาแล ยอมไมเสวยอายตนะนั้น ผูไมมีสัญญาไม
เสวยอายตนะนั้น ฯ
อุ. ดูกรอาวุโส ก็ผูมีสัญญาอยางไร จึงไมเสวยอายตนะนัน้ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการ
ทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุอากาสา*นัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีที่สุด ดูกรอาวุโส แมผูมี
สัญญาอยางนี้ ก็ไมเสวยอายตนะนั้น ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการ
ทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา วิญญาณไมมีที่สุด
ดูกรอาวุโส แมผูมีสัญญาอยางนี้ก็ไมเสวยอายตนะนั้น ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการ
ทั้งปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรหนอยหนึ่ง
ไมมี ดูกรอาวุโส แมผูมีสัญญาอยางนี้ก็ไมเสวยอายตนะนั้น ฯ
ดูกรอาวุโส สมัยหนึ่ง ผมอยู ณ อัญชนมิคทายวัน ใกลเมืองสาเกต
ครั้งนั้นแล ภิกษุณีชื่อชฏิลภาคิกา เขาไปหาผมถึงที่อยู ไหวแลวยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดถามผมวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ สมาธิใดอัน
บุคคลยังไมนอมไปแลว ไมนําไปปราศแลว มีการขมการหามซึ่งธรรมอันเปนไป
กับสังขารไมได ตั้งมั่นแลวเพราะหลุดพนจากกิเลส เปนสันโดษเพราะตั้งมั่น ไม

สะดุงเพราะเปนสันโดษ สมาธินี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอะไรเปนผล เมื่อ
ชฏิลภาคิกาภิกษุณีกลาวอยางนี้แลว ผมไดกลาวกะภิกษุณีนั้นวา ดูกรนองหญิง
สมาธิใดอันบุคคลไมนอมไปแลว ไมนําไปปราศแลว มีการขมการหามซึ่งธรรม
อันเปนไปกับสังขารไมได ตั้งมั่นแลวเพราะหลุดพนจากกิเลส เปนสันโดษเพราะ
ตั้งมั่น ไมสะดุงเพราะเปนสันโดษ สมาธินี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอรหัต
เปนผล ดูกรอาวุโส แมผูที่มีสัญญาอยางนี้แล ก็ไมเสวยอายตนะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๖
พราหมณสูตร
[๒๔๒] ครั้งนั้นแล พราหมณผูชํานาญในคัมภีรโลกายตะ ๒ คน เขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ปูรณกัสสปเปนผูรูสิ่งทั้งปวง เห็นสิ่ง
ทั้งปวง ปฏิญาณการรูการเห็นอันไมมีสวนเหลือวา เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และ
ตื่นอยู ญาณทัสสนะปรากฏติดตอเนื่องกันไป ปูรณกัสสปนั้นกลาวอยางนี้วา เรา
รูเราเห็นโลกอันไมมีที่สุด ดวยญาณอันไมมีที่สุด ขาแตพระโคดมผูเจริญ แม
นิครณฐนาฏบุตรก็เปนผูรูสิ่งทั้งปวง เห็นสิ่งทั้งปวง ปฏิญาณการรูการเห็นไมมี
สวนเหลือวา เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และตื่นอยู ญาณทัสนะปรากฏติดตอเนื่อง
กันไป นิครณฐนาฏบุตรนั้นกลาวอยางนีว้ า เรารูเราเห็นโลกอันไมมีที่สุด ดวย
ญาณอันไมมีที่สุด ขาแตพระโคดมผูเจริญ คนทั้ง ๒ ตางก็พูดอวดรูกัน มีวาทะ
เปนขาศึกกัน ใครจริง ใครเท็จ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ อยาเลย ขอที่คนทั้ง ๒ นี้ตาง
พูดอวดรูกัน มีวาทะเปนขาศึกกัน ใครจริง ใครเท็จนั้น พักไวกอนเถิด ดูกร
พราหมณ เราจักแสดงธรรมแกทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว พราหมณเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนชาย ๔ คน ยืนอยูใน ๔ ทิศ ตางก็มีฝเทาในการ
เดินและมีฝเทาในการวิ่งเปนเยี่ยมพอๆ กัน เปรียบเหมือนนายขมังธนูถือธนูไว
อยางมั่น ศึกษามาเจนฝมือแลว ผานการประลองฝมอื แลว จะพึงใชลูกธนูอยาง
เบายิงตนตาลที่เรียงแถวใหทะลุโดยงาย และยิงไดเร็วกวาการวิ่งดังกลาวมานั้น
เปรียบเหมือนมหาสมุทรในทิศประจิม ตรงขามมหาสมุทรทิศบูรพา ถาคนๆ หนึ่ง
ยืนอยูทางทิศบูรพาจะพึงกลาวอยางนี้วา เราจะเดินไปใหถึงที่สุดโลก เขาเวนการ
ดื่ม การกิน การลิ้ม เวนการถายอุจจาระปสสาวะ และเวนจากการหลับและการ
พัก เขามีอายุ ๑๐๐ ป เปนอยู ๑๐๐ ป เดินไปตลอด ๑๐๐ ป ยังไมทันถึงที่สุด
โลกเลย ก็พึงกระทํากาละลงในระหวาง ถาคนๆ หนึ่ง ยืนอยูใ นทิศประจิม ฯลฯ
ถาคนๆ หนึ่งยืนอยูในทิศทักษิณ จะพึงกลาวอยางนี้วา เราจะเดินไปใหถึงที่สุด

โลก เขาเวนจากการดื่ม การกิน การลิ้ม เวนจากการถายอุจจาระปสสาวะ และ
เวนจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ป เปนอยู ๑๐๐ ป เดินไปตลอด
๑๐๐ ป ยังไมถึงที่สุดโลกเลย พึงกระทํากาละในระหวาง ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะเราไมกลาววา บุคคลจะพึงรูจะพึงเห็น จะพึงถึงที่สุดของโลกดวยการวิ่งเห็น
ปานนั้น และเรายังไมถึงที่สุดแหงโลก ก็ไมกลาวการกระทําที่สุดแหงทุกขได ฯ
ดูกรพราหมณ กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกวาโลกในวินัยของพระอริยเจา
กามคุณ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู
ฯลฯ กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสที่จะพึงรูแจงดวยลิน้ ฯลฯ โผฏฐัพพะ
ที่จะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ยั่วยวน
ชวนใหกําหนัด ดูกรพราหมณ กามคุณ ๕ ประการนี้แล เรียกวาโลกในวินัยของ
พระอริยเจา ฯ
ดูกรพราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ภิกษุนี้เรียกวา ไดถึง
ที่สุดแหงโลกแลว และอยูในที่สุดแหงโลก คนเหลาอื่นกลาวภิกษุนั้นอยางนี้วา
แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ดูกรพราหมณ
เปนความจริง แมเราก็กลาวอยางนี้วา แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัด
ตนไมพนไปจากโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ
บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ ภิกษุนี้เรียกวา ไดถึงทีส่ ุดแหงโลกแลว และอยูในที่สุด
แหงโลก แตชนเหลาอื่นกลาวภิกษุนั้นอยางนีว้ า แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก
ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ดูกรพราหมณ เปนความจริง แมเราก็กลาวอยางนี้
วา แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง ... บรรลุ
อากาสานัญจายตนฌาน ... ภิกษุนี้เรียกวา ไดถงึ ที่สุดแหงโลกแลว และอยูใน
ที่สุดแหงโลก แตชนเหลาอื่นกลาวภิกษุนั้นอยางนี้วา แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู
ในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ดูกรพราหมณ เปนความจริง แมเราก็
กลาวอยางนีว้ า แมภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการ
ทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ฯลฯ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ ภิกษุนี้เรียกวา
ไดถึงที่สุดโลกแลว และอยูในที่สุดโลกแหงโลก แตชนเหลาอื่นกลาวภิกษุนั้น
อยางนี้วา ภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ดูกรพราหมณ

เปนความจริง แมเราก็กลาวอยางนี้วา แมภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัด
ตนไมพนไปจากโลก ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการ
ทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอสิ้นรอบแลว เพราะเห็นดวย
ปญญา ดูกรพราหมณ ภิกษุนี้เรียกวา ไดถึงที่สุดแหงโลกแลว และอยูในที่สุด
แหงโลก ขามพนตัณหาเครื่องของในโลกไดแลว ฯ
จบสูตรที่ ๗
เทวสูตร
[๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดา
กับอสูรไดประชิดกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสงครามครั้งนั้น พวกอสูรชนะ พวก
เทวดาแพ และพวกเทวดาที่แพไดพากันหนีไป พวกอสูรลุกไลติดตามมุงไปทาง
ทิศอุดร ครั้งนั้นแล พวกเทวดาไดมีความคิดอยางนี้วา พวกอสูรลุกไลติดตามมา
จําเราจะทําสงครามกับพวกอสูรครั้งที่ ๒ อีก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๒ พวกเทวดาก็ทําสงครามกับพวกอสูรอีก
พวกอสูรชนะ พวกเทวดาแพ และพวกเทวดาที่แพไดพากันหนีไป พวกอสูร
ลุกไลติดตามมุงไปทางทิศอุดร ครั้งนั้นแล พวกเทวดาไดมีความคิดอยางนี้วา พวก
อสูรลุกไลติดตามมา จําเราจะทําสงครามกับพวกอสูรครัง้ ที่ ๓ อีก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๓ พวกเทวดาทําสงครามกับพวกอสูรอีก
พวกอสูรชนะ พวกเทวดาแพ และพวกเทวดาที่แพกลัวพากันหนีเขาไปในเทพบุรี
ก็แหละพวกเทวดาที่หนีเขาไปเทพบุรี ไดมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ พวกเรามีตน
ไดที่พึ่งแลว พวกอสูรจะทําอะไรเราไมได แมพวกอสูรก็มีความคิดอยางนี้วา
บัดนี้ พวกเทวดามีตนไดที่พึ่งแลว พวกเราจะทําอะไรไมได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดากับอสูรได
ประชิดกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในสงครามครั้งนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูร
แพ และพวกอสูรที่แพไดกันหนีไป พวกเทวดาลุกไลติดตามมุงไปทางทิศทักษิณ
ครั้งนั้นแล พวกอสูรไดมีความคิดอยางนี้วา พวกเทวดาลุกไลติดตามมา จําเรา
จะทําสงครามกับพวกเทวดาแมครั้งที่ ๒ อีก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๒ พวกอสูรก็ทําความกับพวกเทวดาอีก
พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ และพวกอสูรทีแ่ พไดพากันหนีไป พวกเทวดา
ลุกไลติดตามมุงไปทางทิศทักษิณ ครั้งนั้นแล พวกอสูรไดมีความคิดอยางนี้วา
พวกเทวดาลุกไลติดตามมา จําเราจะทําสงครามกับพวกเทวดาแมครั้งที่ ๓ อีก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่ ๓ พวกอสูรก็ทําสงครามกับพวกเทวดาอีก
พวกเทวดาก็ชนะ พวกอสูรแพ และพวกอสูรที่แพไดพากันหนีเขาไปยังอสูรบุรี
ก็แหละพวกอสูรที่พากันหนีเขาไปในอสูรบุรี ไดมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ พวก

เรามีตนไดที่พึ่งแลว พวกเทวดาจะทําอะไรเราไมได แมพวกเทวดาก็มีความคิด
อยางนี้วา บัดนี้ พวกอสูรมีตนเปนที่พึ่งแลว พวกเราทําอะไรไมได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล สมัยใด ภิกษุสงัดจากกาม ...
บรรลุปฐมฌาน ... สมัยนั้น ภิกษุมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ เรามีตนไดที่พึ่งแลว
มารจะทําอะไรเราไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมมารผูลามกก็มีความคิดอยางนี้วา
บัดนี้ ภิกษุมีตนไดที่พึ่งแลว เราจะทําอะไรไมได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ
บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ สมัยนั้น ภิกษุมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ เรามีตนไดที่
พึ่งแลว มารจะทําอะไรเราไมได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมมารผูล ามกก็มีความคิด
อยางนี้วา บัดนี้ ภิกษุมีตนไดที่พึ่งแลว เราจะทําอะไรไมได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง
บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ... สมัยนั้น ภิกษุ นี้เรียกวา ไดทํามารใหเปนที่สุด
ใหติดตามไมได ปดตามารสนิท มารมองไมเห็น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ฯลฯ
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอ
สิ้นรอบแลวเพราะเห็นดวยปญญา สมัยนั้น ภิกษุนี้เรียกวา ไดกระทํามารใหเปน
ที่สุด ใหติดตามไมได ปดตามารสนิท มารมองไมเห็น ฯ
จบสูตรที่ ๘
นาคสูตร
[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อชางตัวประเสริฐอยูใ นปาเที่ยว
หากิน ชางพลายบาง ชางพังบาง ชางสะเทิ้นบาง ลูกชางบาง เดินไปขางหนา
กัดปลายหญาไวดวน ชางตัวประเสริฐนั้น ยอมอิดหนาระอาใจรังเกียจเพราะ
การกระทํานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อชางตัวประเสริฐอยูในปาเที่ยวหา
กิน ชางพลายบาง ชางพังบาง ชางสะเทิ้นบาง ลูกชางบาง กัดกินกิ่งไมที่ชางตัว
ประเสริฐหักลงไว ชางตัวประเสริฐนั้น ยอมอิดหนาระอาใจรังเกียจเพราะการ
กระทํานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อชางตัวประเสริฐอยูใ นปาลงสูสระ
ชางพลายบาง ชางพังบาง ชางสะเทิ้นบาง ลูกชางบาง เดินออกหนา เอา
งวงสูบน้ําใหขุน ชางตัวประเสริฐนั้นยอมอิดหนาระอาใจรังเกียจเพราะการกระทํา
นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อชางตัวประเสริฐอยูในปาขึ้นจากสระ
ชางพลายทั้งหลายยอมเดินเสียดสีกายไป ชางตัวประเสริฐยอมอิดหนาระอาใจ
รังเกียจเพราะการกระทํานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ชางตัวประเสริฐนั้นยอม
มีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ เราเกลื่อนกลนไปดวยชางพลาย ชางพัง ชางสะเทิ้น
และลูกชาง เรากินหญายอดดวน กินกิ่งไมที่ชางทั้งหลายกินแลวๆ ดื่มน้ําที่ขุนมัว

และเมื่อเราขึ้นจากสระ ชางพังทั้งหลายยอมเดินเสียดสีกายไป ผิฉะนั้น เรา
พึงหลีกออกจากโขลงอยูตวั เดียวเถิด สมัยตอมา ชางตัวประเสริฐนั้น หลีกออก
จากโขลงอยูตวั เดียว กินหญายอดไมดวน กินกิ่งไมที่ไมมีชางอื่นเล็ม ดื่มน้าํ
ที่ไมขุนมัว เมื่อขึ้นจากสระ ชางพังก็ไมเดินเสียดสีกาย สมัยนั้น ชางตัว
ประเสริฐยอมมีความคิดอยางนี้วา เมื่อกอนเราเกลื่อนกลนไปดวยชางพลาย ชางพัง
ชางสะเทิ้น และลูกชาง กินหญายอดดวน กินกิ่งไมที่ชางอื่นเล็มแลวๆ ดื่ม
น้ําขุนมัว และเมื่อเราขึ้นจากสระ ชางพังยังเดินเสียดสีกายเราไป บัดนี้ เราหลีก
ออกจากโขลงอยูตัวเดียว กินหญายอดไมดวน กินกิ่งไมที่ชางอื่นไมเล็ม ดืม่ น้ํา
ที่ไมขุนมัว และเมื่อขึ้นจากสระ ชางพังก็ไมเดินเสียดสีกายเราไป ดังนี้ ชาง
ตัวประเสริฐนั้นเอางวงหักกิ่งไมมาปดกาย มีใจชื่นชม บําบัดโรคตอมคัน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด ภิกษุเกลื่อนกลนไปดวยภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถียสาวกของ
เดียรถีย สมัยนัน้ ภิกษุนั้น ยอมมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ เราเกลื่อนกลนไป
ดวยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา
เดียรถีย สาวกของเดียรถีย ผิฉะนั้น เราพึงหลีกออกจากหมูไปอยูผูเดียว เธอ
เสพเสนาสนะที่สงัด คือปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่
แจง ลอมฟาง เธออยูปา โคนไม หรือเรือนวาง นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเบื้องหนา ละอภิชฌาในโลกเสีย มีใจปราศจากอภิชฌาอยู ชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา ละความประทุษราย คือ พยาบาท มีจิตไมพยาบาท
อนุเคราะหเกื้อกูลแกสรรพสัตว ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ
พยาบาท ละถีนมิทธะ ปราศจากความงวงเหงาหาวนอน มีความสําคัญในแสง
สวางอยู มีสติสัมปชัญญะ ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจะ
กุกกุจจะ ไมฟุงซาน มีจิตสงบในภายใน ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะ
ละวิจิกิจฉา ขามพนวิจิกิจฉา ไมเคลือบแคลงสงสัยในกุศลทั้งหลาย ชําระจิตให
บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา เธอละนิวรณ ๕ ประการนี้ อันเปนอุปกิเลสแหงใจทําปญญา
ใหทุรพลแลว สงัดจากกาม ... บรรลุปฐมฌาน ... เธอมีใจชื่นชม บําบัดความ
ระคายใจได เธอบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน มีใจชื่นชม
บําบัดความระคายใจได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง ฯลฯ บรรลุ
อากาสานัญจายตนฌาน ฯลฯ บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ บรรลุอากิญ
จัญญายตนฌาน ฯลฯ บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ บรรลุสัญญา
เวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอสิน้ รอบแลว เพราะเห็นดวยปญญา เธอมีใจชื่นชม
บําบัดความระคายใจได ฯ
จบสูตรที่ ๙
ตปุสสสูตร

[๒๔๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ นิคมของชนชาวมัลละ
ชื่ออุรุเวลกัปปะ ในแควนมัลละ ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตร
วาสก ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอุรุเวลกัปปนิคม ครั้นแลว
เสด็จกลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต ตรัสเรียกทานพระอานนทวา ดูกรอานนท
เธอจงอยูในที่นี้กอน จนกวาเราจะไปถึงปามหาวันเพื่อผักผอนในกลางวัน ทาน
พระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเสด็จถึงปามหาวัน
ประทับพักผอนกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึง่ ฯ
ครั้งนั้นแล ตปุสสคฤหบดี เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู อภิวาท
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแต
พระอานนทผูเจริญ พวกขาพเจาเปนคฤหัสถบริโภคกาม เพลิดเพลินยินดีหมกมุน
อยูในกาม เนกขัมมะไมปรากฏแกขาพเจาเหลานั้นเหมือนดังเหว ขาแตทานผูเจริญ
ขาพเจาทั้งหลายไดสดับมาดังนี้วา จิตของภิกษุหนุมๆ ในธรรมวินัยนี้ ยอมแลน
ไป เลื่อมใส ตั้งอยูในเนกขัมมะ ยอมหลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เมื่อเธอ
เหลานั้นพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ลวน
แตเปนวิสภาคกับชนเปนอันมาก นั้นก็ คือ เนกขัมมะ ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรคฤหบดี เหตุแหงถอยคํานี้มอี ยูมาเราไปเฝา
พระผูมีพระภาคกันเถิด เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวจัก
กราบทูลเนื้อความนี้ พระผูมีพระภาคจักทรงพยากรณแกเราอยางไร เราจักกระทํา
อยางนั้น ตปุสสคฤหบดีรับคําทานพระอานนทแลว ลําดับนั้น ทานพระอานนท
พรอมดวยตปุสสคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ตปุสสคฤหบดีกลาวอยางนี้วา ขาแตทานพระอานนท
ผูเจริญ พวกขาพเจาเปนคฤหัสถบริโภคกาม เพลิดเพลินยินดีหมกมุนอยูในกาม
เนกขัมมะไมปรากฏแกขาพเจาเหลานั้นเหมือนดังเหว ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจา
ทั้งหลายไดสดับมาดังนี้วา จิตของพวกภิกษุหนุมๆ ในธรรมวินัยนี้ยอมแลนไป
เลื่อมใส ตั้งอยูใ นเนกขัมมะ หลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เมื่อเธอเหลานั้นพิจารณา
เห็นวา นั่นสงบ ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ลว นแตเปนวิสภาคกับชน
เปนอันมาก นั่นก็ คือ เนกขัมมะ ดังนี้ พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอนี้เปนอยางนัน้ อานนท ขอนี้เปนอยางนั้น
อานนท ดูกรอานนท แมเมื่อเราเองกอนแตการตรัสรู ยังเปนโพธิสัตว ยังไม
ไดตรัสรู ไดมีความคิดอยางนี้วา เนกขัมมะเปนความดี วิเวกเปนความดี จิต
ของเรานั้นยังไมแลนไป ยังไมเลื่อมใส ยังไมตั้งมั่นในเนกขัมมะ ยังไมหลุดพน
ใน เพราะเนกขัมมะ เพราะเราพิจารณาเห็นวา นี้สงบ เรานั้นไดมีความคิดวา
อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเรา ไมแลนไป ไมเลื่อมใส

ไมตั้งอยูในเนกขัมมะ ไมหลุดพน ใน เพราะเนกขัมมะ เพราะเราเห็นวา นั่นสงบ
เรานั้นจึงคิดตอไปวาโทษในกามทั้งหลายที่เรายังไมเห็น และไมไดกระทําใหมาก
อานิสงสในเนกขัมมะ เรายังไมไดบรรลุ และไมไดเสพโดยมาก เพราะฉะนั้น
จิตของเราจึงไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยูใ นเนกขัมมะ ไมหลุดพนในเพราะ
เนกขัมมะ เพราะเราพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เรานั้นไดมีความคิดวา ถาวาเรา
เห็นโทษในกามทั้งหลายแลว พึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในเนกขัมมะแลว
พึงเสพอานิสงสนั้นโดยมาก ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเราจะพึงแลนไป
พึงเลื่อมใส พึงตั้งอยูในเนกขัมมะ พึงหลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เมื่อเรา
พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท สมัยตอมา เรานั้นเห็นโทษในกามแลว
ไดกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในเนกขัมมะแลวเสพโดยมาก จิตของเรานั้นจึง
แลนไป เลื่อมใส ตั้งอยูในเนกขัมมะ หลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เพราะเรา
พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดจากวิเวกอยู เมื่ยเรานั้นอยูดว ยวิหาร
ธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกามยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเรา
เปรียบเหมือนความทุกข พึงบังเกิดขึ้นแกคนผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน
ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นมีความคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ
ดูกรอานนท จิตของเรานั้นไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยูในทุติยฌานอันไมมี
วิตกวิจาร ไมหลุดพนในเพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร เพื่อพิจารณาเห็นวา
นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ... ในเพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร เพราะ
พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา โทษในวิตก เรา
ไมเห็นและไมไดทําใหมาก อานิสงสในทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร เราไมไดบรรลุ
และไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้นจิตของเราจึงไมแลนไป ... ในเพราะทุติยฌานอัน
ไมมีวิตกวิจาร เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเรา
เห็นโทษในวิตกแลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในทุติยฌานอันไมมวี ติ กวิจาร
แลวพึงเสพโดยมาก ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกร
อานนท สมัยตอมา เรานั้นแล เห็นโทษในวิตก ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท
จิตของเรานั้นจึงแลนไป ... ในเพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร ... เรานั้นบรรลุ
ทุติยฌาน ฯลฯ ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคต
ดวยวิตก ... ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เราจะพึงมีอุเบกขา มีสติ
มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระ*อริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดูกร

อานนท จิตของเรานั้นยอมไมแลนไป ... ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา
อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ... ในเพราะ
ตติยฌานอันไมมีปติ เมื่อพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมี
ความคิดวา โทษในปติ เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก อานิสงสในตติยฌานอัน
ไมมีปติ เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้นจิตของเราจึงไมแลนไป ...
ในเพราะตติยฌานอันไมมีปติ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เรานั้นไดมีความ
คิดวา ถาแลเราเห็นโทษในปติแลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในตติยฌาน
อันไมมีปติแลวพึงเสพโดยมาก ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเราพึงแลน
ไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมาเรานั้นเห็นโทษในปติ ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท
จิตของเรานั้นจึงแลนไป ... ในเพราะตติยฌานอันไมมีปติ ... เรานั้นบรรลุตติย
ฌาน ฯลฯ ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคต
ดวยปติ ... ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรลุจตุตถฌาน ...
ดูกรอานนท จิตของเรานั้น ยอมไมแลนไป ... ในจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมี
สุข เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา อะไร
หนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ... ในเพราะจตุตถฌาน
อันไมมีทุกข ไมมีสุข เมื่อพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นมีความ
คิดวา โทษในอุเบกขาและสุข เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก อานิสงสใน
จตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น
จิตของเราจึงไมแลนไป ... ในเพราะจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข เพราะพิจารณา
เห็นวา นั่นสงบ เรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในอุเบกขาและสุขแลว
พึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุขแลวพึงเสพ
โดยมาก ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท
สมัยตอมา เรานั้นเห็นโทษในอุเบกขาและสุข ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท จิต
ของเรานั้นจึงแลนไป ... ในเพราะจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข ... เรานั้นบรรลุ
จตุตถฌาน ฯลฯ ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอัน
สหรคตดวยอุเบกขา ... ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เรา ... พึงบรรลุ
อากาสานัญจายตนฌาน ... ดูกรอานนท จิตของเรานั้น ยอมไมแลนไป ... ใน
เพราะอากาสานัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรา
นั้นมีความคิดวา อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ...
ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน เมื่อพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรา
นั้นไดมีความคิดวา โทษในรูปฌานทั้งหลาย เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก
อานิสงสในอากาสานัญจายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น

จิตของเราจึงไมแลนไป ... ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวา
นั่นสงบเรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในรูปฌานทั้งหลายแลวพึงกระทํา
ใหมาก บรรลุอานิสงสในอากาสานัญจายตนฌานแลว พึงเสพโดยมาก ขอนั้น
เปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมา เราเห็น
โทษในรูปฌานทั้งหลาย ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท จิตของเรานั้นจึงแลนไป ...
ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน ... เรานั้นแล ... บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ฯลฯ
ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูปฌาน
ทั้งหลาย ... ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เรา ... พึงบรรลุ
วิญญาณัญจายตนฌาน ... ดูกรอานนท จิตของเรานั้นยอมไมแลนไป ... ในเพราะ
วิญญาณัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นได
มีความคิดวา อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ... ใน
เพราะวิญญาณัญจายตนฌาน เมื่อพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้น
ไดมีความคิดวา โทษในอากาสานัญจายตนฌาน เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก
อานิสงสในวิญญาณัญจายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น
จิตของเราจึงไมแลนไป ... ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวา
นั่นสงบ เรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในอากาสานัญจายตนฌานแลว
พึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในวิญญาณัญจายตนฌานแลวพึงเสพโดยมาก ขอ
นั้นเปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมา เรา
นั้นเห็นโทษในอากาสานัญจายตนฌาน ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท จิตของเรานั้น
จึงแลนไป ... ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน ... เรานั้นแล ... บรรลุวิญญาณัญ*จายตนฌาน ... ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคต
ดวยอากาสานัญจายตนฌาน ... ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรลุ
อากิญจัญญายตนฌาน ... ดูกรอานนท จิตของเรานั้นยอมไมแลนไป ... ในเพราะ
อากิญจัญญายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมี
ความคิดวา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ...
ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน เพื่อพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้น
ไดมีความคิดวา โทษในวิญญาณัญจายตนฌาน เราไมไดเห็นและไมไดทําใหมาก
อานิสงสในอากิญจัญญายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น
จิตของเราจึงไมแลนไป ... ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็น
วา นั่นสงบ เรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในวิญญาณัญจายตนฌาน
แลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในอากิญจัญญายตนฌานแลวพึงเสพโดยมาก
ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมา

เรานั้นเห็นโทษในวิญญาณัญจายตนฌาน ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท จิตของเรา
นั้นจึงแลนไป ... ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน ... เรานั้นแล ... บรรลุอากิญ*จัญญายตนฌาน ... ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดว ยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอัน
สหรคตดวยวิญญาณัญจายตนฌาน ... ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เรา ... พึงบรรลุเนวสัญญา*นาสัญญายตนฌาน จิตของเรานั้นยอมไมแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญา*นาสัญญายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวานั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความ
คิดวา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ... ใน
เพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เมื่อพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท
เรานั้นไดมีความคิดวา โทษในอากิญจัญญายตนฌาน เราไมไดเห็นและไมไดทํา
ใหมาก อานิสงสในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพ
โดยมาก เหตุนั้น จิตของเรา จึงไมแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตน*ฌาน เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษ
ในอากิญจัญญายตนฌานแลวกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในเนวสัญญานาสัญ*ญายตนฌานแลวพึงเสพโดยมาก ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป
... ดูกรอานนท สมัยตอมา เรานั้นเห็นโทษในอากิญจัญญายตนฌาน ... เสพโดยมาก
ดูกรอานนท จิตของเรานั้นจึงแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ...
เรานั้นแล ... บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ... ดูกรอานนท เมื่อเรานั้นอยู
ดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนฌาน ... ฉะนั้น ฯ
ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เรา เพราะลวงเนวสัญญา*นาสัญญายตนฌาน พึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ จิตของเรานั้นยอมไมแลนไป
ไมเลื่อมใส ไมตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิต
นิโรธ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา
อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไม
ตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะ
พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา โทษในเนวสัญญา*นาสัญญายตนฌาน เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก อานิสงสในสัญญาเวทยิต*นิโรธ เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น จิตของเราจึงไมแลนไป
ไมเลื่อมใส ไมตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิต*นิโรธ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ถา
แลเราเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน แลวพึงกระทําใหมาก บรรลุ
อานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธแลวพึงเสพโดยมาก ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ
จิตของเราจะพึงแลนไป พึงเลื่อมใส พึงตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงหลุดพน
ในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท

สมัยตอมา เรานั้นเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลวทําใหมาก บรรลุ
อานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธแลวเสพโดยมาก ดูกรอานนท จิตของเรานั้นจึง
แลนไป เลื่อมใส ตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธ หลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิต*นิโรธ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นแล บรรลุสัญญา
เวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง และ
อาสวะทั้งหลายของเราไดถึงความสิ้นไป เพราะเห็นดวยปญญา ฯ
ดูกรอานนท ก็เรายังเขาบาง ออกบาง ซึ่งอนุบุพพวิหารสมาบัติ ๙
ประการนี้ โดยอนุโลมและปฏิโลมอยางนี้ไมไดเพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณวา
ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนั้น ดูกรอานนท
ก็เมื่อใดแล เราเขาบาง ออกบาง ซึ่งอนุบุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการนี้ โดย
อนุโลมและปฏิโลมอยางนี้แลว เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวาไดตรัสรูแลว ซึ่งอนุตร*สัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส ัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยก็แหละญาณทัสนะเกิดขึ้นแกเราวา
เจโตวิมุติของเราไมกําเริบชาตินี้มีในที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๔
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิหารสูตรที่ ๑ ๒. วิหารสูตรที่ ๒ ๓. นิพพานสูตร ๔. คาวีสูตร
๕. ฌานสูตร ๖. อานันทสูตร ๗. พราหมณสูตร ๘. เทวสูตร ๙. นาคสูตร
๑๐. ตปุสสสูตร ฯ
---------ปญจาลวรรคที่ ๕
ปญจาลสูตร
[๒๔๖] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนคร
โกสัมพี ครั้งนั้นแล ทานพระอุทายีเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ไดสนทนา
ปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดถามทานพระอานนทวา ดูกรอาวุโส เทพบุตร
ชื่อปญจาลจัณฑะไดกลาวคํานี้ไววา
พระพุทธองคใดหลีกออกเรน ทรงเปนมุนีผูประเสริฐ
ไดตรัสรูฌานแลว พระพุทธองคนั้นเปนผูมีปญญากวางขวาง
ไดทรงรูแลวซึ่งโอกาสอันไปแลวในที่แคบ ฯ
ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสที่แคบเปนไฉน ตรัสการบรรลุโอกาส

ในที่แคบเปนไฉน ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสกามคุณ
๕ ประการนี้วาเปนที่แคบ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงที่
จะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสที่จะพึงรูแจงดวยลิ้น
ฯลฯ โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปน
ที่รัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสกามคุณ ๕
ประการนี้แล วาเปนที่แคบ ฯ
ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน
ฯลฯ ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุ
โอกาสในที่แคบ แมเมื่อปฐมฌานนั้นมีอยู ที่แคบก็มีอยู อะไรชื่อวาที่แคบใน
ปฐมฌานนั้น วิตกวิจารยังไมดับไปในปฐมฌานนั้น นี้ชื่อวาที่แคบในปฐมฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุทุติยฌาน ดูกรอาวุโส โดยปริยายแม
เพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ แมเมื่อทุติยฌานนั้น
มีอยู ที่แคบก็มีอยู อะไรชื่อวาที่แคบในทุติยฌานนั้น ปติยังไมดับไปในทุติยฌานนี้
นี้ชื่อวาที่แคบในทุติยฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ... ดูกรอาวุโส โดยปริยาย
แมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ แมเมื่อตติยฌาน
นั้นมีอยู ที่แคบก็มีอยู อะไรชื่อวาที่แคบในตติยฌานนั้น อุเบกขาและสุขยังไม
ดับไปในตติยฌานนั้น นี้ชื่อวาที่แคบในตติยฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ ดูกรอาวุโส โดยปริยาย
แมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ แมเมื่อจตุตถฌาน
นั้นมีอยู ที่แคบก็มีอยู อะไรชื่อวาที่แคบในจตุตถฌานนั้น รูปสัญญายังไมดับ
ไปในจตุตถฌานนั้น นี้ชื่อวาที่แคบในจตุตถฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ... ดูกรอาวุโส
โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ เมื่อ
อากาสานัญจายตนฌานนั้นมีอยูที่แคบก็มีอยู อะไรชื่อวาที่แคบในอากาสา*นัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญายังไมดับไปในอากาสานัญจายตนฌานนั้น
นี้ชื่อวาที่แคบในอากาสานัญจายตนฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ... ดูกรอาวุโส
โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ แม
เมื่อวิญญาณัญจายตนฌานนั้นมีอยู ที่แคบก็มีอยู อะไรชื่อวาที่แคบในวิญญาณัญ*จายตนฌานนัน้ วิญญาณัญจายตนสัญญา ยังไมดับไปในวิญญาณัญจายตนฌานนั้น
นี้ชื่อวาที่แคบในวิญญาณัญจายตนฌานนี้ ฯ

อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ... ดูกรอาวุโส
โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ
แมเมื่ออากิญจัญญายตนฌานนั้นมีอยู ที่แคบก็มีอยู อะไรชื่อวาที่แคบใน
อากิญจัญญายตนฌานนั้น อากิญจัญญายตนสัญญา ยังไมดับไปในอากิญจัญญายตน*ฌานนั้น นี้ชื่อวาที่แคบในอากิญจัญญายตนฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ... ดูกรอาวุโส
โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ แม
เมื่อเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้นมีอยู ที่แคบก็มีอยู อะไรชื่อวาที่แคบใน
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญายังไมดับไปใน
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น นี้ชื่อวาที่แคบในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนี้ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไป
เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาค
ตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ ฯ
จบสูตรที่ ๑
กามเหสสูตรที่ ๑
[๒๔๗] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา กายสักขีๆ ดังนี้
โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคจึงตรัสกายสักขี ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุ
ปฐมฌาน และอายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้น
ดวยกายดวยอาการนั้นๆ ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมี*พระภาคตรัสกายสักขี ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...
และอายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวย
อาการนั้นๆ ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัส
กายสักขี ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุอากาสานัญจายตนะ ... และอายตนะนั้น
มีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ ดูกร
อาวุโสโดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสกายสักขี ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไป
เพราะเห็นดวยปญญา และอายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตอง
อายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานี้แล
พระผูมีพระภาคตรัสกายสักขี ฯ

จบสูตรที่ ๒
กามเหสสูตรที่ ๒
[๒๔๘] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลหลุดพนดวย
ปญญาๆ ดังนี้ ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัส
บุคคลหลุดพนดวยปญญา ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน
และเธอยอมทราบชัดดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล
พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนดวยปญญา ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไป
เพราะเห็นดวยปญญา และเธอยอมทราบชัดดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยาย
แมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนดวยปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๓
กามเหสสูตรที่ ๓
[๒๔๙] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลหลุดพนโดย
สวนสองๆ ดังนี้ ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาค
ตรัสบุคคลหลุดพนโดยสวนสอง ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุ
ปฐมฌาน อายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกาย
ดวยอาการนั้นๆ และยอมทราบชัดดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียง
เทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนโดยสวนสอง ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไปเพราะ
เห็นดวยปญญา อายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้น
ดวยกายดวยอาการนั้นๆ และยอมทราบชัดดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยาย
แมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนโดยสวนสอง ฯ
จบสูตรที่ ๔
สันทิฏฐิกสูตรที่ ๑
[๒๕๐] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา ธรรมอันผูบรรลุจะพึง
เห็นเองๆ ดังนี้ ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาค
ตรัสธรรมอันผูบ รรลุจะพึงเห็นเอง ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน
ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสธรรมอันผูบรรลุ
จะพึงเห็นเอง ฯลฯ

อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไป
เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมี*พระภาคตรัสธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯ
จบสูตรที่ ๕
สันทิฏฐิกสูตรที่ ๒
[๒๕๑] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา นิพพานอันผูบรรลุ
จะพึงเห็นเองๆ ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาค
ตรัสนิพพานอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุ
ปฐมฌาน ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสนิพพาน
อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไป
เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาค
ตรัสนิพพานอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯ
จบสูตรที่ ๖
นิพพานสูตร
[๒๕๒] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา นิพพานๆ ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๗
ปรินิพพานสูตร
[๒๕๓] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา ปรินิพพานๆ ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๘
ตทังคสูตร
[๒๕๔] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา ตทังคนิพพานๆ
ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๙
ทิฏฐธัมมิกสูตร
[๒๕๕] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวาทิฏฐธรรมนิพพานๆ
ดังนี้ ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสทิฏฐธรรม
นิพพาน ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน
ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสทิฏฐธรรม
นิพพาน ฯลฯ

อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไป
เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาค
ตรัสทิฏฐธรรมนิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปญจาลวรรคที่ ๕
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปญจาลสูตร ๒. กามเหสสูตรที่ ๑ ๓. กามเหสสูตรที่ ๒
๔. กามเหสสูตรที่ ๓ ๕. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๑ ๖. สันทิฏฐิกสูตรที่ ๒
๗. นิพพานสูตร ๘. ปรินิพพานสูตร ๙. ตทังคสูตร ๑๐. ทิฏฐธัมมิกสูตร ฯ
---------วรรคที่ไมสงเคราะหเขาในปณณาสก
เขมวรรคที่ ๑
เขมสูตร
[๒๕๖] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา เขมะๆ ดังนี้ ดูกร
อาวุโส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูม ีพระภาคตรัสเขมะ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุ
ปฐมฌาน ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสเขมะ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไป
เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโสโดยนิปปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาค
ตรัสเขมะ ฯ
จบสูตรที่ ๑
เขมปตตสูตร
[๒๕๗] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา เขมปตตะๆ
[ผูบรรลุธรรมอันเกษม] ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๒
อมตสูตร
[๒๕๘] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อมตะๆ ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๓
อมตปตตสูตร
[๒๕๙] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อมตปตตะๆ
[ผูบรรลุอมตธรรม] ดังนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๔
อภยสูตร
[๒๖๐] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อภยะๆ ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๕
อภยปตตสูตร
[๒๖๑] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อภยปตตะๆ (ผูบรรลุ
ธรรมอันไมมภี ัย) ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๖
ปสสัทธิสูตร
[๒๖๒] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา ปสสัทธิๆ ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๗
อนุปุพพปสสัทธิสูตร
[๒๖๓] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อนุปุพพปสสัทธิๆ
ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๘
นิโรธสูตร
[๒๖๔] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา นิโรธๆ ดังนี้ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๙
อนุปุพพนิโรธสูตร
[๒๖๕] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อนุปุพพนิโรธๆ
ดังนี้ ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพ*นิโรธ ฯ
อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน
ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพนิโรธ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะทั้งหลายของเธอยอมสิ้นไป
เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมี*พระภาคตรัสอนุปุพพนิโรธ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ธรรมปหายภัพพสูตร
[๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๙ ประการไมไดแลว เปน
ผูไมควรเพื่อจะกระทําใหแจงอรหัต ธรรม ๙ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑
โทสะ ๑ โมหะ ๑ โกธะ ๑ อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปลาสะ ๑ อิสสา ๑
มัจฉริยะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๙ ประการนี้แลไมไดแลว ก็เปน

ผูไมควรเพื่อจะกระทําใหแจงซึ่งอรหัต ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๙ ประการไดแลว เปนผูค วรเพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งอรหัต ธรรม ๙ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑
โมหะ ๑ โกธะ ๑ อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปลาสะ ๑ อิสสา ๑ มัจฉริยะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๙ ประการนี้แลไดแลว ก็เปนผูควรเพื่อกระทํา
ใหแจงซึ่งอรหัต ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบเขมวรรคที่ ๑
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เขมสูตร ๒. เขมปตตสูตร ๓. อมตสูตร ๔. อมตปตตสูตร
๕. อภยสูตร ๖. อภยปตตสูตร ๗. ปสสัทธิสูตร ๘. อนุปุพพปสสัทธิสูตร
๙. นิโรธสูตร ๑๐. อนุปุพพนิโรธสูตร ๑๑. ธรรมปหายภัพพสูตร ฯ
---------สติปฏฐานวรรคที่ ๒
สิกขาสูตร
[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องใหสกิ ขาทุรพล ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑
มุสาวาท ๑ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องใหสิกขา*ทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละเหตุเครื่อง
ใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละเหตุ
เครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
นิวรณสูตร
[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิวรณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
กามฉันทนิวรณ ๑ พยาปาทนิวรณ ๑ ถีนมิทธนิวรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑
วิจิกิจฉานิวรณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิวรณ ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละนิวรณ ๕

ประการนี้แล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึง
เจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละนิวรณ ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
กามคุณสูตร
[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก
ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวย
จมูก ฯลฯ รสที่จะพึงรูแจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กามคุณ ๕ ประการนี้แล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละ
กามคุณ ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
อุปาทานขันธสูตร
[๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ รูปูปาทานักขันธ ๑ เวทนูปาทานักขันธ ๑ สัญูปาทานัก*ขันธ ๑ สังขารูปาทานักขันธ ๑ วิญญาณูปาทานักขันธ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้แล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละ
อุปาทานักขันธ ๕ ประการนี้และ ฯ
จบสูตรที่ ๔
โอรัมภาคิยสูตร
[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการนี้แล
๕ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑
กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการ
นี้แล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
คติสูตร
[๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คติ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
นรก ๑ กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ๑ เปรตวิสัย ๑ มนุษย ๑ เทวดา ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คติ ๕ ประการนี้แล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละคติ ๕

ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
มัจฉริยสูตร
[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มัจฉริยะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ อาวาสมัจฉริยะ (ตระหนี่ที่อยู) ๑ กุลมัจฉริยะ (ตระหนี่ตระกูล) ๑ ลาภ*มัจฉริยะ (ตระหนี่ลาภ) ๑ วรรณมัจฉริยะ (ตระหนี่วรรณะ) ๑ ธรรมมัจฉริยะ
(ตระหนี่ธรรม) ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มัจฉริยะ ๕ ประการนี้แล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละ
มัจฉริยะ ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
อุทธัมภาคิยสูตร
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑
อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการนี้แล ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละอุทธัม*ภาคิยสังโยชน ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
เจโตขีลสูตร
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไม
นอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระศาสดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดยอมเคลือบ
แคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระศาสดา จิตของภิกษุนั้นยอมไม
นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความพยายาม
จิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อ
ความพยายาม นี้เปนตะปูตรึงใจประการที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใส
ในพระธรรม ฯลฯ นี้เปนตะปูตรึงใจประการที่ ๒ ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ นี้เปน
ตะปูตรึงใจประการที่ ๓ ฯลฯ ในสิกขา ฯลฯ นี้เปนตะปูตรึงใจประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุโกรธ ไมพอใจ มีจิตขัดเคือง ผูกใจเจ็บ ใน
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุโกรธ ไมพอใจ มีจิตขัดเคือง
ผูกใจเจ็บในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความ
เพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความพยายาม จิตของภิกษุไม
นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความพยายาม
นี้เปนตะปูตรึงใจประการที่ ๕ ฯลฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละตะปู
ตรึงใจ ๕ ประการนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
วินิพันธสูตร
[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครือ่ งผูกมัดจิต ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมปราศจากความ
กําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความ
กระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยังไมปราศจากตัณหา ในกามทั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใด ยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความ
พอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจาก
ความเรารอน ยังไมปราศจากตัณหา ในกามทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้นยอมไม
นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความพยายาม
จิตของภิกษุยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ ความประกอบ เพื่อความสืบตอ
เพื่อความพยายาม นี้เปนธรรมเครื่องผูกจิตประการที่ ๑ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความ
พอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความ
เรารอน ยังไมปราศจากตัณหาในกาย ... นี้เปนธรรมเครือ่ งผูกจิตประการที่ ๒ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความ
พอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจาก
ความเรารอน ยังไมปราศจากตัณหาในรูป ... นี้เปนธรรมเครือ่ งผูกมัดจิตประการ
ที่ ๓ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฉันอาหารเต็มทองพอแกความตองการแลว ประกอบ
ความสุขในการนอน ในการเอน ในการหลับอยู ... นี้เปนธรรมเครือ่ งผูกมัดจิต
ประการที่ ๔ ฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุประพฤติพรหมจรรยดวยตั้งความปรารถนาเปน
เทพเจาองคใดองคหนึ่งวา ดวยศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปน
เทพเจาหรือเทวดาองคใดองคหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดประพฤติพรหมจรรย
ดวยตั้งความปรารถนาเปนเทพเจาองคใดองคหนึ่งวา ดวยศีล วัตร ตบะ หรือ
พรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทพเจาหรือเทวดาองคใดองคหนึ่ง จิตของภิกษุนั้นยอม
ไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความพยายาม
นี้เปนธรรมเครื่องผูกมัดจิตประการที่ ๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครือ่ งผูกมัดจิต
๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละธรรม
เครื่องผูกมัดจิต ๕ ประการนี้แล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
อยู ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕
ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสติปฏฐานวรรคที่ ๒
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สิกขาสูตร ๒. นิวรณสูตร ๓. กามคุณสูตร ๔. อุปาทานขันธสูตร
๕. โอรัมภาคิยสูตร ๖. คติสูตร ๗. มัจฉริยสูตร ๘. อุทธัมภาคิยสูตร ๙. เจโต*ขีลสูตร ๑๐. วินิพันธสูตร ฯ
---------สัมมัปปธานวรรคที่ ๓
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องใหสกิ ขาทุรพล ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ปาณาติบาต ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละเหตุ
เครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมปลูกฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต
ตั้งจิตไว เพื่อไมใหธรรมอันเปนบาปอกุศลที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น ๑ ... เพื่อละธรรม
อันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว ๑ ... เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ๑ ...
เพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความ
เจริญ เพื่อความบริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ นี้ เพื่อละเหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการ
นี้แล ฯลฯ
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครือ่ งผูกมัดจิต ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมปราศจากความ
กําหนัด ฯลฯ ในกามทั้งหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องผูกมัดจิต
๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละธรรม
เครื่องผูกมัดจิต ๕ ประการนี้แล สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมปลูกฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต

ตั้งจิตไว เพื่อไมใหธรรมอันเปนบาปอกุศลที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น ๑ ... เพื่อละธรรม
อันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว ๑ ... เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ๑ ...
เพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความ
เจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ นี้ เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสัมมัปปธานวรรคที่ ๓
อิทธิปาทวรรคที่ ๔
[๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเครื่องใหสกิ ขาทุรพล ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ปาณาติบาต ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละเหตุเครื่อง
ใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ๑
วิริยสมาธิและปธานสังขาร ๑ จิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ วิมังสาสมาธิและ
ปธานสังขาร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔ นี้ เพื่อละ
เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯลฯ
[๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครือ่ งผูกมัดจิต ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมปราศจากความ
กําหนัด ... ในกามทั้งหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕
ประการนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละธรรมเครื่อง
ผูกมัดจิต ๕ ประการนี้แล อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร วิริยสมาธิ
และปธานสังขาร จิตตสมาธิและปธานสังขาร วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔ นี้ เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัด
จิต ๕ ประการนี้แล ฯ
จบอิทธิปาทวรรคที่ ๔
วรรคที่ ๕
[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการ เพื่อ
รูยิ่งราคะ ๙ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหารปฏิกูล*สัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑
ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อรูยงิ่ ราคะ ฯ
[๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้

เพื่อรูยิ่งราคะ ๙ ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑
จตุตถฌาน ๑ อากาสานัญจายตนฌาน ๑ วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญาย*ตนฌาน ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ๑ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อรูยงิ่ ราคะ ฯ
[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป
เพื่อความคลายไป เพื่อความดับ เพื่อสละ เพื่อสลัดคืนซึ่งราคะ เธอทั้งหลาย
พึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อรูยงิ่ เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ
เพื่อความสิ้น เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป เพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อ
สลัดคืนซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ
มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นมีใจ
ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล ฯ
จบนวกนิบาต
---------

