


พระสุตตันตปฎก 
เลม ๑๕ 

อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

ปฐมปณณาสก ธนวรรคท่ี ๑ 
อัปปยสูตรท่ี ๑ 

      [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนัอารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นไดทูลรับพระผูมี- 
 *พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวย 
 ธรรม ๗ ประการ ยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไม 
 เปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูมุงลาภ ๑ เปนผูมุงสักการะ ๑ เปน 
 ผูมุงความมีช่ือเสียง ๑ เปนผูไมมีหิริ ๑ เปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ มีความปรารถนา 
 ลามก ๑ มีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ 
 ประการน้ีแล ยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ี 
 สรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมเปนท่ีรัก 
 เปนท่ีชอบใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย 
 ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ไมเปนผู 
 มุงลาภ ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ ๑ ไมเปนผูมุงความมีช่ือเสียง ๑ มีหิริ ๑ มี 
 โอตตัปปะ ๑ มีความปรารถนานอย ๑ มีความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ เปนท่ี 
 เคารพ และเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          อัปปยสูตรท่ี ๒ 
      [๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมไม 
 เปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือน 
 พรหมจรรยท้ังหลาย ธรรม  ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เปนผูมุงลาภ ๑ เปนผูมุงสักการะ ๑ เปนผูมุงความมีช่ือเสียง ๑ ไมม ี
 หิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีความริษยา ๑ มีความตระหน่ี ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจ 
 ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ฯ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมเปนท่ีรัก 
 เปนท่ีชอบใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย 
 ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ไมเปนผู 
 มุงลาภ ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ ๑ ไมเปนผูมุงความมีช่ือเสียง ๑ มีหิริ ๑ มี 
 โอตตัปปะ ๑ ไมมีความริษยา ๑ ไมตระหน่ี ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู 
 ประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ เปนท่ีเคารพ 
 และเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           พลสูตรท่ี ๑ 
      [๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน คือ 
 ศรัทธาพละ วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๗ ประการนี้แล ฯ 
         ศรัทธาพละ วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ 
         สมาธิพละ ปญญาพละเปนท่ี ๗ ภิกษุผูมีพละดวยพละ ๗ 
         ประการน้ี เปนบัณฑิตยอมอยูเปนสุข พึงเลือกเฟนธรรม 
         โดยแยบคาย ยอมเห็นอรรถแหงธรรมชัดดวยปญญา ความ 
         หลุดพนแหงจิต (จริมกจติ) คือ ความดับของภิกษุนั้น 
         ยอมมีได เหมือนความดบัแหงประทีป ฉะนั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           พลสูตรท่ี ๒ 
      [๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๗ ประการน้ี  ๗ ประการเปนไฉน คือ 
 ศรัทธาพละ วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ศรัทธาพละเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรม 
 วินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา คือ เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะ 
 เหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯ 
 เปนผูต่ืนแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา ศรัทธาพละ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย วริิยพละเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกใน 
 ธรรมวินยันี้ เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหง 
 กุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม 
 ท้ังหลาย นี้เรียกวา วิริยพละ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็หิริพละเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกใน 
 ธรรมวินยันี้ เปนผูมีความละอาย คือ ละอายตอกายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจรติ 
 ละอายตอการถูกตองอกุศลธรรมอันลามกท้ังหลาย นี้เรียกวา หิริพละ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็โอตตัปปพละเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก 



 ในธรรมวินัยนี ้เปนผูมีความสะดุงกลัว คือ สะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทุจริต 
 มโนทุจริต สะดุงกลัวตอการถกูตองอกุศลธรรมอันลามกท้ังหลาย นี้เรียกวา 
 โอตตัปปพละ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สติพละเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก 
 ในธรรมวินัยนี ้เปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ยอม 
 ระลึกนึกถึงแมสิ่งท่ีทําคําท่ีพูดไวนานๆ ได นี้เรียกวา สติพละ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมาธิพละเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก 
 ในธรรมวินัยนี ้สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน นี้เรียกวา สมาธิพละ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปญญาพละเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก 
 ในธรรมวินัยนี ้เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาท่ีกําหนดความเกิดและ 
 ความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นี้เรียกวา 
 ปญญาพละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๗ ประการน้ีแล ฯ 
         ศรัทธาพละ วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ 
         สมาธิพละ ปญญาพละเปนท่ี ๗ ภิกษุผูมีพละดวยพละ ๗ 
         ประการน้ี เปนบัณฑิตยอมอยูเปนสุข พึงเลือกเฟนธรรม 
         โดยแยบคาย ยอมเห็นอรรถแหงธรรมชัดดวยปญญา ความ 
         หลุดพนแหงจิต (จริมกจติ) คือ ความดับของภิกษุนั้น 
         ยอมมีได เหมือนความดบัแหงประทีป ฉะนั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                           ธนสูตรท่ี ๑ 
      [๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทรัพย ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน คือ 
 ทรัพยคือศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทรัพย ๗ ประการน้ีแล ฯ 
          ทรัพย คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ 
          และปญญาเปนท่ี ๗ ทรัพยเหลานี้มีแกผูใด เปนหญิงหรือ 
          ชายก็ตาม บัณฑิตเรียกผูนั้นวา เปนผูไมยากจน ชีวิตของ 
          ผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะนั้น ทานผูมีปญญา เมื่อ 
          ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา พึงประกอบศรัทธา ศีล 
          ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           ธนสูตรท่ี ๒ 
      [๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทรัพย ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน คือ 
 ทรัพยคือ ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือศรัทธาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกใน 



 ธรรมวินยันี้ เปนผูมีศรัทธา คือ เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แม 
 เพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง 
 โดยชอบ ฯลฯ เปนผูต่ืนแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา ทรัพยคือศรัทธา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือศีลเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก 
 ในธรรมวินัยนี ้เปนผูเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ จากการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย 
 อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท นี้เรียกวา ทรัพยคือศีล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือหิริเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก 
 ในธรรมวินัยนี ้เปนผูมีความละอาย คือ ละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
 ละอายตอการถูกตองอกุศลธรรมอันลามก นี้เรียกวา ทรัพยคือหิริ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือโอตตัปปะเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความสะดุงกลัว คือ สะดุงกลัวตอกายทุจริต 
 วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุงกลัวตอการถูกตองอกุศลธรรมอันลามก นี้เรียกวา 
 ทรัพยคือโอตตัปปะ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือสุตะเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก 
 ในธรรมวินัยนี ้เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไว 
 คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรมท้ังหลาย อันงามในเบ้ืองตน 
 งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ 
 บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง นี้เรียกวา ทรัพยคือสุตะ ฯ 
       ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือจาคะเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริย- 
 *สาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีใจอันปราศจากมลทิน คือ ความตระหน่ี อยู 
 ครองเรอืน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ 
 ยินดีในทานและการจําแนกทาน นี้เรียกวา ทรัพยคือจาคะ ฯ 
       ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือปญญาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริย- 
 *สาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาท่ีกําหนดความเกิด 
 และความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นี้เรียกวา 
 ทรัพยคือปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทรัพย ๗ ประการน้ีแล ฯ 
       ทรัพย คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ 
       และปญญาเปนท่ี ๗ ทรัพยเหลานี้มีแกผูใด เปนหญิงหรือ 
       ชายก็ตาม บัณฑิตเรียกผูนั้นวา เปนผูไมยากจน ชีวิตของ 
       ผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะนั้น ทานผูมีปญญา เมื่อ 
       ระลึกถึงคําสอนของพระพทุธเจาท้ังหลาย พึงประกอบศรัทธา 
       ศีล ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                            อุคคสูตร 



      [๗] ครั้งน้ันแล มหาอํามาตยของพระราชาช่ือวาอุคคะ ไดเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นา 
 อัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมา โดยเหตุท่ีมิคารเศรษฐีผูเปนหลาน 
 โรหณเศรษฐี เปนผูมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมากถึงเพียงน้ี พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสถามวา ดูกรอุคคะ ก็มิคารเศรษฐีหลานโรหณเศรษฐี มั่งค่ัง มีทรัพย 
 มาก มีโภคสมบัติมากสักเทาไร ฯ 
       อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ มีทองแสนลิ่ม จะกลาวไปไยถึงเงิน ฯ 
       พ. ดูกรอุคคะ ทรัพยนั้นมีอยูแล เรามิไดกลาววาไมมี แตทรัพยนั้นแล 
 เปนของท่ัวไปแกไฟ น้ํา พระราชา โจร ทายาทผูไมเปนท่ีรัก ดูกรอุคคะ 
 ทรัพย ๗ ประการนี้แล ไมท่ัวไปแกไฟ น้ํา พระราชา โจร ทายาทผูไมเปน 
 ท่ีรัก ๗ ประการเปนไฉน คือ ทรัพยคือ ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ 
 สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑ ดูกรอุคคะ ทรัพย ๗ ประการน้ีแล ไมท่ัวไปแก 
 ไฟ น้ํา พระราชา โจร ทายาทผูไมเปนท่ีรัก ฯ 
          ทรัพย คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ  สุตะ จาคะ 
          และปญญาเปนท่ี ๗ ทรัพยเหลานี้มีแกผูใด เปนหญิงหรือ 
          ชายก็ตาม เปนผูมีทรัพยมากในโลก อันอะไรๆ พึงผจญ 
          ไมไดในเทวดาและมนุษย เพราะฉะนั้น ทานผูมีปญญา เมื่อ 
          ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย พึงประกอบศรัทธา 
          ศีล ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี  ๗ 
                          สังโยชนสูตร 
      [๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังโยชน ๗ ประการน้ี  ๗ ประการเปนไฉน 
 คือ สังโยชน คือ ความยินดี ๑ ความยินราย ๑ ความเห็นผิด ๑ ความสงสัย ๑ 
 มานะ ๑ ความกําหนัดในภพ ๑ อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังโยชน ๗ 
 ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           ปหานสูตร 
      [๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อ 
 ตัดสังโยชน ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน คือ สังโยชน คือ ความยินดี ๑ 
 ความยินราย ๑ ความเห็นผิด ๑ ความสงสัย ๑ มานะ ๑ ความกําหนัดในภพ ๑ 
 อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัด 
 สังโยชน ๗ ประการน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละสังโยชน คือ 
 ความยินดีเสียได ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี 



 ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ละสังโยชน คือความยินราย ฯลฯ สังโยชนคือ 
 ความเห็นผิด ฯลฯ สังโยชนคือความสงสัย ฯลฯ สังโยชนคือมานะ ฯลฯ 
 สังโยชนคือความกําหนัดในภพ ฯลฯ สังโยชนคืออวิชชาเสียได ตัดรากขาดแลว 
 ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
 เมื่อนั้น ภิกษุนี้ เรากลาววา ตัดตัณหาไดขาดแลว เพิกถอนสังโยชนไดแลว 
 กระทําท่ีสุดแหงทุกขไดแลว เพราะตรัสรูคือละมานะเสียไดโดยชอบ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                           มัจฉริยสูตร 
      [๑๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังโยชน ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน คือ 
 สังโยชนคือ ความยินดี ๑ ความยินราย ๑ ความเห็นผิด ๑ ความสงสัย ๑ มานะ ๑ 
 ความริษยา ๑ ความตระหน่ี ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังโยชน ๗ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบธนวรรคท่ี ๑ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
         ๑. อัปปยสูตรท่ี ๑  ๒. อัปปยสูตรท่ี ๒  ๓.  พลสูตรท่ี ๑ 
 ๔. พลสูตรท่ี ๒  ๕. ธนสูตรท่ี ๑  ๖. ธนสูตรท่ี ๒  ๗. อุคคสูตร 
 ๘. สังโยชนสูตร  ๙. ปหานสูตร  ๑๐. มัจฉริยสูตร 
                       --------------- 
                         อนุสยวรรคท่ี ๒ 
                          อนุสยสูตรท่ี ๑ 
      [๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนุสัย ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน 
 คือ อนุสัย คือ กามราคะ ๑ อนุสัย คือ ปฏิฆะ ๑ อนุสัย คือ ทิฏฐิ ๑ 
 อนุสัย คือ วิจิกจิฉา ๑ อนุสัย คือ มานะ ๑ อนุสัย คือ ภวราคะ ๑ อนุสัย 
 คือ อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนุสัย ๗ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          อนุสยสูตรท่ี ๒ 
      [๑๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ 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 ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพือ่ละ เพื่อตัดอนุสัย ๗ ประการน้ีแล ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอนุสัยคือกามราคะเสียได ตัดรากขาดแลว 
 ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ละ 
 อนุสัย คือ ปฏิฆะ ... อนุสัย คือ ทิฏฐิ ... อนุสัย คือ วิจิกิจฉา ... 



 อนุสัย คือ มานะ ... อนุสัย คือ ภวราคะ ... อนุสัย คือ อวิชชาเสียได 
 ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไป 
 เปนธรรมดา  เมื่อน้ัน ภิกษุนี้เรากลาววา ตัดตัณหาไดแลว เพิกถอนสังโยชนได 
 แลว กระทําท่ีสุดทุกขไดแลว เพราะตรัสรูคือละมานะเสียไดโดยชอบ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                            กุลสูตร 
      [๑๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สกุลซ่ึงประกอบดวยองค ๗ ประการ ภิกษุยัง 
 ไมเคยเขาไป  ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลว ไมควรน่ัง องค ๗ ประการเปนไฉน 
 คือ ตอนรับดวยไมเต็มใจ ๑ ไหวดวยไมเต็มใจ ๑ ใหอาสนะดวยไมเต็มใจ ๑ 
 ซอนของท่ีมีอยู ๑ เมื่อมีของมากใหนอย ๑ เมื่อมีของประณีตใหของเศราหมอง ๑ 
 ใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สกุลซ่ึงประกอบดวย 
 องค ๗ ประการน้ีแล ภิกษุยังไมเคยเขาไป ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลวไม 
 ควรน่ัง ดูกรภกิษุท้ังหลาย สกุลซ่ึงประกอบดวยองค ๗ ประการ ภิกษุยังไมเคย 
 เขาไป ควรเขาไปหรือเขาไปแลว ควรน่ัง องค ๗ ประการเปนไฉน คือ ตอนรับ 
 ดวยเต็มใจ ๑ ไหวดวยเต็มใจ ๑ ใหอาสนะดวยเต็มใจ ๑ ไมซอนของท่ีมีอยู ๑ 
 เมื่อมีของมากใหมาก ๑ เมื่อมีของประณีตใหของประณีต ๑ ใหโดยเคารพ ไม 
 ใหโดยไมเคารพ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สกุลซ่ึงประกอบดวยองค ๗ ประการน้ีแล 
 ภิกษุยังไมเคยเขาไป ควรเขาไป หรือเขาไปแลวควรน่ัง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           ปุคคลสูตร 
      [๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ 
 เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญ 
 ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน คือ อุภโตภาควิมุติ ๑ ปญญา 
 วิมุติ ๑ กายสักขี ๑ ทิฐิปตตะ ๑ สัทธาวิมุติ ๑ ธัมมานุสารี ๑ สัทธานุสารี ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ีแล เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของ 
 ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมี 
 นาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                           อุทกูปมสูตร 
      [๑๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเปรียบดวยน้ํา ๗ จําพวกน้ี มีปรากฏ 
 อยูในโลก ๗ จาํพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  จมลงแลวคราวเดียว 
 ก็เปนอันจมอยูนั่นเอง ๑ บางคนโผลข้ึนมาแลว กลับจมลงไป ๑ บางคนโผลพน 
 แลวทรงตัวอยู ๑ บางคนโผลข้ึนแลวเหลียวไปมา ๑ บางคนโผลข้ึนแลวเตรยีมตัว 
 จะขาม ๑ บางคนโผลข้ึนแลวไดท่ีพึ่ง ๑ บางคนโผลข้ึนมาไดแลวเปนพราหมณ 



 ขามถึงฝงอยูบนบก ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีจมลงแลวคราวเดียวก็เปนอัน 
 จมอยูนั่นเองอยางไร บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูประกอบดวยอกุศลธรรมฝาย 
 ดําโดยสวนเดยีว ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลท่ีจมลงแลวคราวเดียวก็เปนอันจมอยู 
 นั่นเองอยางนีแ้ล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดกลับจมลงไปอยางไร บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ โผลข้ึนมาได คือเขามีธรรม คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ 
 วิริยะ ปญญาช้ันดีๆ ในกุศลธรรมท้ังหลาย  แตศรัทธาของเขาน้ันไมคงท่ี ไม 
 เจริญข้ึน เสื่อมไปฝายเดียว หิร ิโอตตัปปะ วิริยะ ปญญาของเขานั้น ไมคงท่ี 
 ไมเจริญข้ึน เสื่อมไปฝายเดียว ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลท่ีโผลข้ึนมาแลวกลับ 
 จมลงอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาแลวทรงตัวอยูอยางไร บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ โผลข้ึนมาได คือ เขามีธรรมเหลาน้ี คือ ศรัทธา หิริ 
 โอตตัปปะ วิริยะ ปญญาช้ันดีๆ ในกุศลธรรมท้ังหลาย แตศรัทธาของเขาน้ันไม 
 เสื่อมลง ไมเจรญิข้ึน คงท่ีอยู หิริ โอตตัปปะ วิริยะ และปญญาของเขาน้ันไมเสื่อม 
 ลง ไมเจริญข้ึน คงท่ีอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวทรงตัวอยู 
 อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเหลียวไปมาอยางไร  บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ โผลข้ึนมาได คือ เขามีธรรมเหลาน้ี คือ ศรัทธา หิริ 
 โอตตัปปะ วิริยะ ปญญาช้ันดีๆ ในกุศลธรรมท้ังหลาย เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป 
 เขาเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเหลียวไปมาอยางน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเตรียมตัวจะขามอยางไร 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี โผลข้ึนมาได คือ เขามีธรรมเหลาน้ี คือ ศรัทธา หิริ 
 โอตตัปปะ วิริยะ ปญญาช้ันดีๆ ในกุศลธรรมท้ังหลาย เพราะสังโยชน ๓ 
 สิ้นไป เพราะทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง เขาเปนพระสกทาคามี 
 มาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวเทาน้ัน แลวทําท่ีสุดทุกขได บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลว 
 เตรียมตัวจะขามอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาแลวไดท่ีพึ่งอยางไร  บุคคลบางคนใน 
 โลกนี้ โผลข้ึนมาได คือ เขามีธรรมเหลาน้ี คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ 
 วิริยะ ปญญา ช้ันดีๆ ในกุศลธรรมท้ังหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ 
 สิ้นไป เขาเปนพระอนาคามี จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกน้ัน 
 เปนธรรมดา บุคคลท่ีโผลข้ึนมาแลวไดท่ีพึ่งอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเปนพราหมณ ขามถึงฝง 
 อยูบนบกอยางไร บุคคลบางคนในโลกน้ี โผลข้ึนมาได คือ เขามีธรรมเหลาน้ี 



 คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปญญา ช้ันดีๆ ในกุศลธรรมท้ังหลาย 
 เขากระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
 ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน  เขาถึงอยู บุคคลท่ีโผลข้ึนมา 
 ไดแลวเปนพราหมณ ขามถึงฝงอยูบนบกอยางน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 เปรียบดวยน้ํา ๗ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           อนิจจาสูตร 
      [๑๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ 
 เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญ 
 ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเท่ียง มีความสําคัญวาไมเท่ียง ท้ังรูวาเปน 
 ของไมเท่ียง ในสังขารท้ังปวง ต้ังใจม่ัน  ติดตอกันไปไมขาดสาย มีปญญา 
 หยั่งทราบ ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน เขาถึงอยู นี้เปนบุคคล 
 ท่ี ๑ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณา 
 เห็นความไมเท่ียง ... มีปญญาหยั่งทราบ ความส้ินอาสวะ  และความส้ินชีวิต 
 ของเขา ไมกอนไมหลังกัน นี้เปนบุคคลท่ี ๒ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปน 
 นาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณาเห็น 
 ความไมเท่ียง ... มีปญญาหย่ังทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป  เขา 
 จักปรินิพพานในระหวาง นี้เปนบุคคลท่ี ๓ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ 
 ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณา 
 เห็นความไมเท่ียง ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสงัโยชน ๕ สิ้นไป 
 เขาจักปรินิพพานในเมื่ออายุเลยก่ึง นี้เปนบุคคลท่ี ๔ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ 
 เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณา 
 เห็นความไมเท่ียง ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสงัโยชน ๕ สิ้นไป 
 เขาจักปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียรนัก นี้เปนบุคคลท่ี ๕ เปนผูควรของ 
 คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณา 
 เห็นความไมเท่ียง ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสงัโยชน ๕ สิ้นไป 
 เขาจักปรินิพพานโดยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง นี้เปนบุคคลท่ี ๖ เปนผูควรของ 



 คํานับ ... เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณา 
 เห็นความไมเท่ียง มีความสําคัญวาไมเท่ียง ท้ังรูวาเปนของไมเท่ียง ในสังขาร 
 ท้ังปวง ต้ังใจม่ัน ติดตอกันไปไมขาดสาย มีปญญาหย่ังทราบ เพราะโอรัมภาคิย 
 สังโยชน ๕ สิ้นไป เขาเปนผูมีกระแสในเบ้ืองบน ไปสูอกนิฏฐภพ นี้เปนบุคคล 
 ท่ี ๗ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ีแล เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอน 
 รับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญ 
 อื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                            ทุกขสูตร 
      [๑๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ี  เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ 
 เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา  ๗ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี ้
 พิจารณาเห็นความทุกข มีความสําคัญวาเปนทุกข ท้ังรูวาเปนทุกข ในสังขาร 
 ท้ังปวง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ีแล เปนผูควรของคํานับ 
 เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญ 
 ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                           อนัตตาสูตร 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปน 
 นาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 พิจารณาเห็นวาเปนอนัตตา มีความสําคัญวาเปนอนัตตา ท้ังรูวาเปนอนัตตา ใน 
 ธรรมท้ังปวง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ีแล เปนผูควรของ 
 คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           นิพพานสูตร 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ เปนผูควร 
 ของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี  เปนนาบุญของโลก 
 ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็น 
 ความเปนสุข สําคัญวาสุข ท้ังรูวาเปนสุข ในนิพพาน ต้ังใจม่ัน ติดตอกันไป 
 ไมขาดสาย มีปญญาหยั่งทราบ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา 
 อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน 
 เขาถึงอยู นี้เปนบุคคลท่ี ๑ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมี 
 นาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณาเห็น 
 วาเปนสุข ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะความสิ้นอาสวะและความส้ินชีวิตของทาน 
 ผูนั้น ไมกอนไมหลังกัน นี้เปนบุคคลท่ี ๒ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ  เปนนาบุญ 
 ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณาเห็น 
 วาเปนสุข ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป 
 จักปรินิพพานในระหวาง นี้เปนบุคคลท่ี ๓ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ 
 ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณาเห็น 
 วาเปนสุข ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป 
 จักปรินิพพานในเม่ืออายุเลยก่ึง นี้เปนบุคคลท่ี ๔ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ 
 เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณา 
 เห็นวาเปนสุข ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป 
 จักปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียรนัก นี้เปนบุคคลท่ี ๕ เปนผูควรของ 
 คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณาเห็น 
 วาเปนสุข ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป จักปริ- 
 *นิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง นี้เปนบุคคลท่ี ๖ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ 
 เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณา 
 เห็นวาเปนสุข ... มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป 
 เปนผูมีกระแสในเบ้ืองบนไปสูอกนิฏฐภพ นี้เปนบุคคลท่ี ๗ เปนผูควรของ 
 คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๗ 
 จําพวกน้ีแล เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ 
 เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          นิททสวัตถุสูตร 
      [๑๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิททสวัตถุ ๗ ประการน้ี  ๗ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานสิกขา 
 และเปนผูไดความยินดีในการสมาทานสิกขาตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยางแรง 
 กลาในการใครครวญธรรม และเปนผูไดความยินดีในการใครครวญธรรมตอไป ๑ 
 เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในอันท่ีจะกําจัดความอยาก และเปนผูไดความยินด ี
 ในอันท่ีจะกําจัดความอยากตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการหลีกเรน 



 และเปนผูไดความยินดีในการหลีกเรนตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาใน 
 การปรารภความเพียร และเปนผูไดความยินดีในการปรารภความเพียรตอไป ๑ 
 เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในความเปนผูมีสติรอบคอบ และเปนผูไดความ 
 ยินดีในความเปนผูมีสติรอบคอบตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการ 
 แทงตลอดดวยทิฐิ และเปนผูไดความยินดีในการแทงตลอดดวยทิฐิตอไป ๑ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย นิททสวัตถุ ๗ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบอนุสยวรรคท่ี ๒ 
                        ------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อนุสยสูตรท่ี ๑  ๒. อนุสยสูตรท่ี ๒  ๓. กุลสูตร  ๔. ปุคคลสูตร 
 ๕. อุทกูปมสูตร  ๖. อนิจจาสูตร  ๗. ทุกขสูตร   ๘. อนัตตาสูตร 
 ๙. นิพพานสูตร  ๑๐. นิททสวัตถุสูตร 
                        -------------- 
                          วัชชีวรรคท่ี ๓ 
                          สารันททสูตร 
      [๑๙] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สารันททเจดีย ใกล 
 พระนครเวสาลี ครั้งน้ันแล เจาลิจฉวีหลายพระองคดวยกัน พากันเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาลิจฉวีเหลาน้ันวา 
 ดูกรลิจฉวีท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แกทานท้ังหลาย 
 ทานท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว เจาลิจฉวีเหลานั้นทูลรับพระผูมี 
 พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรลิจฉวีท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ๗ 
 ประการเปนไฉน คือ ชาววัชชีจักหม่ันประชุมกันเนืองนิตย เพียงใด ชาววัชชี 
 พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีเมื่อ 
 ประชุมก็จักพรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิกประชุม 
 และจักพรอมเพรียงชวยกนัทํากิจท่ีควรทํา เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญ 
 ไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงน้ัน ชาววัชชีจักไมบัญญัติสิ่งท่ียังไม 
 บัญญัติ จักไมถอนสิ่งท่ีทานบัญญัติไวแลว ประพฤติมั่นอยูในธรรมของชาววัชชี 
 ครั้งโบราณ ตามท่ีทานบัญญัติไว เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน 
 ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
 ทานวัชชีผูใหญท้ังหลาย และจักสําคัญถอยคําแหงทานเหลาน้ัน  วาเปนถอยคําอัน 
 ตนพึงเช่ือฟง เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความ 
 เสื่อมเลย เพียงน้ัน ชาววัชชีจักไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพียงใด 



 ชาววัชชีพึงหวงัความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงน้ัน ชาว 
 วัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ท้ังภายในและ 
 ภายนอก และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรม ซึ่งเคยให เคยทําแกเจติยสถาน 
 เหลานั้น เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย 
 เพียงน้ัน ชาววชัชีจักถวายความอารักขา ความคุมครอง ปองกันโดยชอบธรรมใน 
 พระอรหันตท้ังหลาย เปนอยางดี ดวยหวังวา  ไฉนพระอรหันตท้ังหลายท่ียังไมมา 
 พึงมาสูแวนแควน และท่ีมาแลว  พึงอยูเปนสขุเพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความ 
 เจริญไดแนนอน  ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงน้ัน ดูกรลจิฉวีท้ังหลาย 
 อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี จักต้ังอยูในชาววัชชี และชาววัชชียังปรากฏอยูใน 
 อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน 
 ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          วัสสการสูตร 
      [๒๐] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล 
 พระนครราชคฤห ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาแผนดินมคธ พระนามวาอชาตสัตรู 
 เวเทหีบุตร ทรงพระประสงคจะยาตราทัพไปย่ํายีชาววัชชี ทาวเธอจงึตรัสอยางนี้วา 
 เราจักตัดเจาวัชชีผูมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมากอยางน้ีๆ ใหขาดสูญ ใหพินาศ ใหถึง 
 ความยอยยับดับสูญ ครั้งน้ันแล พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหี 
 บุตร จึงตรัสเรยีกวัสสการพราหมณมหาอํามาตยของแควนมคธมาปรึกษาวา ดูกร 
 ทานพราหมณ เชิญทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ จงถวายบังคม 
 พระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาตามคําส่ังของเรา จงทูลถามถึงความเปน 
 ผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง  กระปรี้กระเปรา ทรงมีกําลัง ความอยู 
 สําราญวา ขาแตพระองคผูเจรญิ พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหี 
 บุตร ทรงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ฯ ทรงทูลถามถึง 
 ความเปนผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา ทรงมีกําลัง 
 ความอยูสําราญ และจงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาแผนดิน 
 มคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ทรงพระประสงคจะยาตราทัพไปย่ํายีชาววัชชี 
 ทาวเธอตรัสอยางนี้วา เราจักตัดเจาวัชชีผูมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนี้ๆ ใหขาดสูญ 
 ใหพินาศ  ใหถึงความยอยยับดบัสูญ ดังน้ี ทานจงสําเหนียกพระดํารัสท่ีพระผูมี 
 พระภาคทรงพยากรณนั้นไวใหดี แลวมาบอกแกเรา พระตถาคตเจาท้ังหลายจะไม 
 ตรัสพระดํารัสท่ีคลาดเคลื่อนจากความจริงเลย วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหง 
 แควนมคธ รับพระราชโองการพระเจาแผนดนิมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร 
 แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้น 
 ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จงึน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 



 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ 
 พระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ทรงถวายบังคมพระบาทของพระโคดมผูเจริญดวย 
 เศียรเกลา ทรงกราบทูลถามถึงความเปนผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง 
 กระปรี้กระเปรา ทรงมีกําลัง ความอยูสําราญ ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระเจา 
 แผนดินมคธทรงพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ทรงมีพระประสงคจะยาตราทัพ 
 ไปย่ํายีชาววัชชี ทาวเธอตรัสอยางนี้วา จักตัดเจาวัชชีผูมีฤทธ์ิมีอานุภาพมาก 
 อยางนี้ๆ ใหขาดสูญ ใหพินาศ ใหถึงความยอยยับดับสูญ ฯ 
      ก็สมัยน้ันแล ทานพระอานนทยืนถวายงานพัดพระผูมีพระภาค อยู ณ 
 เบ้ืองพระปฤษฎางค ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอานนทวา 
 ดูกรอานนท เธอไดสดับมาแลวดังน้ีหรือวา ชาววัชชีหมั่นประชุมกันเนืองนิตย 
 พระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจรญิ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชี 
 หม่ันประชุมกันเนืองนิตย พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักประชุมกันเนืองนิตย เพียงใด ชาววัชชี 
 พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย  เพียงนั้น ดูกรอานนท 
 เธอสดับมาแลวดังน้ีหรือวา ชาววัชชีเมื่อประชุมก็พรอมเพรยีงกันประชุม เมื่อ 
 เลิกประชุมก็พรอมเพรยีงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงชวยกนัทํากิจท่ีควรทํา ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีเมื่อประชุม 
 ก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรยีงกันเลิกประชุม พรอม 
 เพรียงชวยกันทํากิจท่ีควรทํา พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีเมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิก 
 ประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงชวยกนัทํากิจท่ีควรทํา เพียงใด 
 ชาววัชชีพึงหวงัความเจริญไดแนนอน  ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงน้ัน ดกูร 
 อานนท เธอไดสดับมาแลวดังน้ีหรือวา ชาววชัชีไมบัญญัติสิ่งท่ียังไมไดบัญญัติ 
 ไมเพิกถอนส่ิงท่ีบัญญัติแลว ประพฤติมั่นอยูในธรรมของชาววัชชีตามท่ีไดบัญญัติ 
 ไวในครั้งกอน ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีไมบัญญัติ 
 สิ่งท่ียังไมไดบัญญัติ ไมเพิกถอนส่ิงท่ีบัญญัติไวแลว ประพฤติมั่นอยูในธรรมของ 
 ชาววัชชี ตามท่ีไดบัญญัติไวในครั้งกอน พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรอานนท  ชาววัชชีจักไมบัญญัติสิ่งท่ียังไมไดบัญญัติ ไมเพิกถอน 
 สิ่งท่ีบัญญัติไวแลว จักประพฤติมั่นอยูในธรรมของชาววัชชี ตามท่ีบัญญัติไวใน 
 ครั้งกอนๆ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจรญิไดแนนอน ไมพึงหวังความ 
 เสื่อมเลย  เพียงน้ัน ดูกรอานนท เธอไดสดับมาดังน้ีหรือวา ชาววัชชียังสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชา ชาววัชชีผูใหญ และยอมสําคัญถอยคําแหงทานเหลาน้ันวา 
 เปนถอยคําอันตนพึงเช่ือฟง ฯ 



      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชียังสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชา ชาววัชชีผูใหญ และยอมสําคัญถอยคําแหงทานเหลาน้ันวา 
 เปนถอยคําอันตนพึงเช่ือฟง พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ชาววัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ชาววัชชี 
 ผูใหญ และจักสําคัญถอยคําแหงทานเหลาน้ันวาเปนถอยคําอันตนพึงเช่ือฟง 
 เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวงัความเส่ือมเลย เพียงน้ัน 
 ดูกรอานนท เธอไดสดับมาดังน้ีหรือวา ชาววชัชีไมขมขืนบังคับปกครองหญิงใน 
 สกุล ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีไมขมขืน 
 บังคับปกครองหญิงในสกุล พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพียงใด 
 ชาววัชชีพึงหวงัความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงน้ัน ดกูร 
 อานนท เธอไดสดับมาดังน้ีหรือวา ชาววัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
 เจติยสถานของชาววัชชี ท้ังภายในภายนอก และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรม 
 ซึ่งเคยให เคยทําแกเจติยสถานเหลาน้ัน ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชียังคง 
 สักการะ เคารพ นับถือ บูชา เจติยสถานของชาววัชชีท้ังภายในภายนอก และ 
 ไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรมซ่ึงเคยใหเคยทําแกเจติยสถานเหลาน้ัน พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เจติยสถาน 
 ของชาววัชชี ท้ังภายในภายนอก และจักไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรมซ่ึงเคย 
 ให เคยทําแกเจติยสถานเหลาน้ัน เพียงใด ชาววัชชีพึงหวงัความเจริญไดแนนอน 
 ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ดูกรอานนท เธอไดสดับมาดังน้ีหรือวา 
 ชาววัชชีถวายความอารักขา ความคุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม ในพระอรหันต 
 ท้ังหลาย เปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉนพระอรหันตท้ังหลายท่ียังไมมา พึงมาสู 
 แวนแควน และท่ีมาแลวพึงอยูเปนสุข ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีจักถวาย 
 ความอารักขา ความคุมครอง ปองกัน อันชอบธรรมในพระอรหันตท้ังหลาย 
 เปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉนพระอรหันตท้ังหลายท่ียังไมมา พึงมาสูแวนแควน 
 และท่ีมาแลวพึงอยูเปนสุข พระเจาขา 
      พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักถวายความอารกัขา ความคุมครอง ปองกัน 
 อันชอบธรรม ในพระอรหันตท้ังหลาย เปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉนพระอรหันต 
 ท้ังหลายท่ียังไมมา จงมาสูแวนแควน ท่ีมาแลวพึงอยูเปนสุข เพียงใด ชาววัชชี 
 พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ฯ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะวัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหง 



 แควนมคธวา ดูกรพราหมณ สมัยหน่ึง เราอยู ณ สารันททเจดีย ใกลพระนคร 
 เวสาลี ณ ท่ีนั้น เราไดแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี แกเจาวัชชีวา ดูกร 
 พราหมณ อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี จักต้ังอยูในชาววัชชี และชาววัชชีจัก 
 ปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญ 
 ไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงน้ัน ฯ 
      วัสสการพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชาววัชชีประกอบ 
 ดวยอปริหานิยธรรมแมแตละอยาง ก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวัง 
 ความเส่ือมเลย จะกลาวไยถึงชาววัชชีผูประกอบดวยอปรหิานิยธรรม ๗ ประการ 
 เลา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อนึ่ง ชาววัชชีอันพระเจาแผนดินมคธพระนามวา 
 อชาตสัตรูเวเทหีบุตร ไมพึงทําการตอยุทธดวยได เวนเสียจากการเกลี้ยกลอม 
 เวนเสียจากการยุยงใหแตกกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคผูมีกิจมาก 
 มีกรณียมาก ขอกราบลาไป ณ บัดนี้ ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ บัดนี้ทานจงรูกาลท่ีควรเถิด ฯ 
      ลําดับนั้น วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงแควนมคธช่ืนชมอนุโมทนา 
 ภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                            ภิกขุสูตร 
      [๒๑] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล 
 พระนครราชคฤห ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจง 
 ต้ังใจฟง จงใสใจไวใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการ 
 เปนไฉน ภิกษุท้ังหลายหม่ันประชุมกันเนืองนิตย เพียงใด พึงหวังความเจรญิได 
 แนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงน้ัน ภกิษุท้ังหลายเมื่อประชุมก็พรอม 
 เพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรยีงกันเลิก จักพรอมเพรยีงชวยกัน 
 ทํากิจท่ีสงฆพึงทํา เพียงใด พึงหวังความเจรญิไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย 
 เพียงน้ัน ภิกษุท้ังหลายจักไมบัญญัติสิ่งท่ียังไมไดบัญญัติ จักไมเพิกถอนส่ิงท่ีบัญญัติ 
 แลว จักประพฤติมั่นในสิกขาบทตามท่ีบัญญัติไวแลว เพียงใด พึงหวังความเจริญ 
 ไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงน้ัน ภิกษุท้ังหลายยังสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชา ทานผูเปนเถระ เปนรัตตัญู บวชมานาน เปนสังฆบิดร 
 เปนสังฆปริณายก และจักสําคัญถอยคําแหงทานเหลาน้ันวา เปนถอยคําอันตนพึง 
 เช่ือฟง เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียง 
 นั้น ภิกษุท้ังหลายไมตกอยูในอํานาจตัณหาท่ีเกิดข้ึนแลว   อันเปนเหตุใหเกิดในภพ 
 ตอไป เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น 



 ภิกษุท้ังหลายจกัพอใจอยูในเสนาสนะปาเพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน 
 ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ภิกษุท้ังหลายจักเขาไปต้ังความระลึกถึงเฉพาะ 
 ตนไดวา ไฉนหนอ เพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปนท่ีรัก ท่ียังไมมา ขอจงมา และ 
 ท่ีมาแลวพึงอยูเปนสุข เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความ 
 เสื่อมเลย เพียงน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี จักต้ังอยู 
 ในภิกษุท้ังหลาย และภิกษุท้ังหลายจักปรากฏในอปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี 
 เพียงใด ภิกษุท้ังหลายพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย 
 เพียงน้ัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           กรรมสูตร 
      [๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 
 แกเธอท้ังหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุท้ังหลายจักไมยินดีการงาน จักไมขวนขวายความยินดีการงาน เพียงใด 
 ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น 
 ภิกษุท้ังหลายจกัไมยินดีการคุย ฯลฯ จักไมยนิดีความหลับ ฯลฯ จักไมยินดกีาร 
 คลุกคลีดวยหมูคณะ ฯลฯ จักไมเปนผูมีความปรารถนาลามก จักไมตกอยูใน 
 อํานาจแหงความปรารถนาลามก ฯลฯ จักไมคบมิตรช่ัว จักไมมีสหายช่ัว จักไมมี 
 เพื่อนช่ัว ฯลฯ จักไมถึงความทอถอยเสียในระหวางท่ีบรรลคุุณวิเศษเพียงเล็กนอย 
 เพียงใด ภิกษุท้ังหลายพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย 
 เพียงน้ัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี จักต้ังอยูในภิกษุ 
 ท้ังหลาย และภิกษุท้ังหลายจกัปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี เพียงใด 
 ภิกษุท้ังหลายพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                           สัทธิยสูตร 
      [๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 
 แกเธอท้ังหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุท้ังหลายจักเปนผูมีศรัทธาอยู เพียงใด ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญ 
 ไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงน้ัน ภิกษุท้ังหลายจักเปนผูมีหิริ ฯลฯ 
 จักเปนผูมีโอตตัปปะ ฯลฯ จักเปนพหุสูต ฯลฯ จักปรารภความเพียร ฯลฯ จกั 
 เปนผูมีสติ ฯลฯ จักเปนผูมีปญญา เพียงใด ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวังความเจรญิ 
 ไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อปริหานยิ- 
 *ธรรม ๗ ประการน้ี จักต้ังอยูในภิกษุท้ังหลาย และภิกษุท้ังหลายจักปรากฏอยูใน 
 อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี เพียงใด ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวงัความเจริญไดแนนอน 
 ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๕ 
      [๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 
 แกเธอท้ังหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉน 
 คือ ภิกษุท้ังหลายจักเจริญสติสัมโพชฌงคอยู เพียงใด ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวัง 
 ความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงน้ัน ภกิษุท้ังหลายจัก 
 เจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญวริยิสัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญปติ- 
 *สัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญสมาธิสัมโพชฌงค 
  ฯลฯ จักเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอยู เพียงใด ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวงัความ 
 เจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพยีงน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี จักต้ังอยูในภิกษุท้ังหลาย และภิกษุท้ังหลายจกั 
 ปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี เพียงใด ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวังความ 
 เจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพยีงน้ัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           สัญญาสูตร 
      [๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แก 
 เธอท้ังหลาย ฯลฯ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ 
 ภิกษุท้ังหลายจกัเจริญอนิจจสญัญาอยูเพียงใด ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญได 
 แนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงน้ัน ภกิษุท้ังหลายจักเจริญอนัตตสัญญา 
  ฯลฯ จักเจริญอสุภสัญญา ฯลฯ  จักเจริญอาทีนวสัญญา ฯลฯ จักเจริญปหาน- 
 *สัญญา ฯลฯ จักเจริญวริาคสัญญา ฯลฯ จักเจริญนิโรธสัญญาอยู เพียงใด 
 ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี จักต้ังอยูในภิกษุท้ังหลาย และ 
 ภิกษุท้ังหลายจกัปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี เพียงใด ภิกษุท้ังหลาย 
 ก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพยีงน้ัน ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                            เสขสูตร 
      [๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความ 
 เปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ 
 ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูไมรูจักประมาณใน 
 โภชนะ ๑ กิจท่ีสงฆจะพึงทํามีอยูในสงฆ ภิกษุไมสําเหนียกในกิจน้ันอยางนีว้า 
 ก็พระเถระผูรตัตัญู บวชมานาน เปนผูรับภาระ มีอยูในสงฆ ทานเหลาน้ันจะ 
 รับผิดชอบดวยกิจนี้ ดังน้ี ตองขวนขวายดวยตนเอง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ดูกรภิกษุ 



 ท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ 
 ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบการงาน ๑ ความเปนผูไมชอบคุย ๑ 
 ความเปนผูไมชอบหลับ ๑ ความเปนผูไมชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผู 
 คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ กิจท่ี 
 สงฆจะพึงทํามีอยูในสงฆ ภิกษุสําเหนียกในกิจน้ันอยางนีว้า ก็พระเถระผูรตัตัญู 
 บวชมานาน เปนผูรับภาระ มีอยูในสงฆ ทานเหลาน้ันจะรับผิดชอบดวยกิจนัน้ 
 ดังน้ี ไมตองขวนขวายดวยตนเอง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ีแล 
 ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                            หานิสูตร 
      [๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เสื่อมแกอุบาสก ๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ ๑ 
 ละเลยการฟงธรรม ๑  ไมศึกษาในอธิศีล ๑ ไมมากดวยความเลื่อมใสในภิกษุท้ังท่ี 
 เปนเถระ ท้ังเปนผูใหม ท้ังปานกลาง ๑ ต้ังจิตติเตียนคอยเพงโทษฟงธรรม ๑ 
 แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาน้ี ๑ ทําสักการะกอนในเขตบุญภายนอกศาสนาน้ี ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแกอุบาสก 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกอบุาสก 
 ๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกไมขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ ๑ ไมละเลยการฟง 
 ธรรม ๑ ศึกษาในอธิศีล ๑ มากดวยความเลื่อมใสในภิกษุท้ังท่ีเปนเถระ ท้ังเปน 
 ผูใหม ท้ังปานกลาง ๑ ไมต้ังจิตติเตียน ไมคอยเพงโทษฟงธรรม ๑ ไมแสวงหา 
 เขตบุญภายนอก ๑ กระทําสักการะกอนในเขตบุญในศาสนาน้ี ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกอุบาสก ฯ 
           อุบาสกใดขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุผูอบรมตน ละเลยการฟง 
           อริยธรรม ไมศึกษาในอธิศีล มีความไมเลื่อมใสเจริญยิง่ๆ 
           ข้ึนไป ในภิกษุท้ังหลาย ต้ังจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม 
           แสวงหาเขตบุญอื่นภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะ 
           กอนในเขตบุญภายนอกศาสนาน้ี อุบาสกน้ันซองเสพธรรม 
           อันเปนท่ีต้ังแหงความเส่ือม อันเราแสดงแลว ๗ ประการ 
           นี้แล ยอมเสื่อมจากสัทธรรม อุบาสกใดไมขาดการเย่ียม 
           เยียนภิกษุผูอบรมตน ไมละเลยการฟงอริยธรรม ศึกษาอยู 
           ในอธิศีล มีความเลื่อมใสเจริญยิ่งๆ ข้ึนไปในภิกษุท้ังหลาย 
           ไมต้ังจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม ไมแสวงหาเขตบุญอื่น 
           ภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะกอนในเขตบุญใน 
           ศาสนาน้ี อุบาสกน้ันซองเสพธรรมอนัไมเปนท่ีต้ังแหง 



           ความเส่ือม อันเราแสดงดีแลว ๗ ประการน้ีแล ยอมไม 
           เสื่อมจากสัทธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         วิปตติสัมภวสูตร 
      [๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย วบัิติของอุบาสก ๗ ประการน้ี ... สมบัติของ 
 อุบาสก ๗ ประการนี้ ... ความเสื่อมของอุบาสก ๗ ประการน้ี ... ความเจริญของ 
 อุบาสก ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกไมขาดการเยี่ยมเยียน 
 ภิกษุ ๑ ไมละเลยการฟงสัทธรรม ๑ ศึกษาในอธิศีล ๑ มากดวยความเลื่อมใส 
 ในภิกษุท้ังท่ีเปนเถระ ผูใหม ท้ังปานกลาง ๑ ไมต้ังจิตติเตียน ไมคอยเพงโทษ 
 ฟงธรรม ๑ ไมแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาน้ี ๑ กระทําสักการะกอนในเขตบุญ 
 ในศาสนาน้ี ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเจริญของอุบาสก ๗ ประการน้ีแล ฯ 
           อุบาสกใด ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุผูอบรมตน ละเลยการฟง 
           อริยธรรม ไมศึกษาในอธิศีล มีความไมเลื่อมใสเจริญยิง่ๆ 
           ข้ึนไปในภิกษุท้ังหลาย ต้ังจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม 
           แสวงหาเขตบุญอื่นภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะ 
           กอนในเขตบุญภายนอกในศาสนานี้ อุบาสกน้ันซองเสพ 
           ธรรมอนัเปนท่ีต้ังแหงความเส่ือม อันเราแสดงแลว ๗ ประการ 
           นี้แล ยอมเสื่อมจากสัทธรรม อุบาสกใดไมขาดการเย่ียม 
           เยียนภิกษุผูอบรมตน ไมละเลยการฟงอริยธรรม ศึกษาอยูใน 
           อธิศีล มีความเลื่อมใสเจริญยิ่งๆ ข้ึนไปในภิกษุท้ังหลาย 
           ไมต้ังจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม ไมแสวงหาเขตบุญอื่น 
           ภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะกอนในเขตบุญใน 
           ศาสนาน้ี อุบาสกน้ันซองเสพธรรมอนัไมเปนท่ีต้ังแหงความ 
           เสื่อม อันเราแสดงดีแลว ๗ ประการน้ีแล ยอมไมเสื่อม 
           จากสัทธรรม 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบวัชชีวรรคท่ี ๓ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
       ๑. สารันททสูตร  ๒. วัสสการสูตร  ๓. ภิกขุสูตร   ๔. กรรมสูตร 
 ๕. สัทธิยสูตร  ๖. โพธิยสูตร  ๗. สัญญาสูตร  ๘. เสขสูตร  ๙. หานิสูตร 
 ๑๐. วิปตติสัมภวสูตร 
                         ------------ 
                         เทวตาวรรคท่ี ๔ 



                          อัปปมาทสูตร 
      [๒๙] ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดาตนหน่ึงมีผิวพรรณ 
 งาม ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบ 
 ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อม 
 แกภิกษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความ 
 เปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ 
 ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความเปนผูเคารพในความไมประมาท ๑ ความเปน 
 ผูเคารพในปฏิสันถาร ๑ ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแก 
 ภิกษุ เทวดานั้นกราบทูลดังน้ีแลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ลําดับนั้น เทวดา 
 นั้นทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา ถวายอภวิาท กระทําประทักษิณแลว 
 หายไป ณ ท่ีนั้นเอง ครั้นลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลาย 
 วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไป เทวดาตนหน่ึงมีผิวพรรณ 
 งาม ยังวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสวแลว เขามาหาเราถึงท่ีอยู ไหวเราแลว 
 ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจรญิ 
 ธรรม ๗ ประการน้ียอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ ๗ ประการเปนไฉน 
 คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปน 
 ผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑ 
 ความเปนผูเคารพในความไมประมาท ๑ ความเปนผูเคารพในปฏิสันถาร ๑ ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภกิษุ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดานั้นครั้นกลาวดังน้ีแลว ไหวเรา กระทําประทักษิณแลว 
 หายไป ณ ท่ีนั้นเอง ฯ 
            ภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม ม ี
            ความเคารพอยางแรงกลาในสงฆ มีความเคารพในสมาธิ มี 
            ความเพียร มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา มีความ 
            เคารพในความไมประมาท มีความเคารพในปฏิสันถาร 
            เปนผูไมควรเพื่อความเส่ือม ยอมมีในท่ีใกลนิพพานทีเดียว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           หิรีมาสูตร 
      [๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดา 
 ตนหน่ึงมีผิวพรรณงาม ยังวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสวแลว เขามาหาเราถึงท่ีอยู 
 ไหวเราแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ 
 ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพ 



 ในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความ 
 เปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความเปนผูเคารพในหิริ ๑ ความเปนผูเคารพใน 
 โอตตัปปะ ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ความไมเสื่อมแกภิกษุ เทวดานั้นครั้นกลาวดังน้ีแลว ไหวเรา กระทําประทักษิณ 
 แลวหายไป ณ ท่ีนั้นเอง ฯ 
          ภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม ม ี
          ความเคารพอยางแรงกลาในสงฆ มีความเคารพในสมาธิ มี 
          ความเพียร มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา ถึงพรอม 
          ดวยหิริและโอตตัปปะ มีความเคารพ ยําเกรง เปนผูไมควร 
          เพื่อความเสื่อม ยอมมีในท่ีใกลนิพพานทีเดียว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          สุวจสูตรท่ี ๑ 
      [๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดา 
 ตนหน่ึง ฯลฯ ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการน้ี ยอม 
 เปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภกิษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพใน 
 พระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑  ความ 
 เปนผูเคารพในสิกขา ๑   ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความเปนผูวางาย ๑ 
 ความเปนผูมีมิตรดีงาม ๑ ขาแตพระองคผูเจรญิ ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไป 
 เพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดานั้น ครั้นกลาวดังน้ีแลว 
 ไหวเรา กระทําประทักษิณแลว หายไป ณ ท่ีนั้นเอง ฯ 
           ภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม ม ี
           ความเคารพอยางแรงกลาในสงฆ มีความเคารพในสมาธิ มี 
           ความเพียร มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา มีมิตรดีงาม 
           เปนผูวางาย มีความเคารพ ยําเกรง เปนผูไมควรเพื่อความ 
           เสื่อม ยอมมีในท่ีใกลนิพพานทีเดียว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          สุวจสูตรท่ี ๒ 
      [๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดา 
 ตนหน่ึง ฯลฯ ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการน้ี ยอม 
 เปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภกิษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพใน 
 พระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความ 
 เปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑  ความเปนผูวางาย ๑ ความ 
 เปนผูมีมิตรดีงาม ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนไป 
 เพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดานั้นครั้นกลาวดังน้ีแลว ไหว 



 เรากระทําประทักษิณแลว หายไป ณ ท่ีนั้นเอง ฯ 
      เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมรูท่ัวถงึเน้ือความแหงภาษิตท่ีพระองคตรัส 
 แลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางน้ีวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตนเองเปนผูมีความ 
 เคารพในพระศาสดา กลาวสรรเสริญความเปนผูเคารพในพระศาสดา ชักชวน 
 ภิกษุเหลาอื่นผูไมมีความเคารพในพระศาสดาใหเคารพในพระศาสดา และกลาว 
 สรรเสริญภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา ตามความเปนจริง โดยกาลอันควร 
 ตนเองเปนผูเคารพในธรรม ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพในสงฆ ฯลฯ ตนเอง 
 เปนผูมีความเคารพในสิกขา ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพในสมาธิ ฯลฯ ตน 
 เองเปนผูวางาย ฯลฯ ตนเองเปนผูมีมิตรดีงาม กลาวสรรเสริญความเปนผูมีมิตรดีงาม 
 ชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมมีมิตรดีงาม ใหเปนผูมีมิตรดีงาม และกลาวสรรเสริญ 
 ภิกษุเหลาอื่นผูมีมิตรดีงาม ตามความเปนจริง โดยกาลอันควร ขาแตพระองคผู 
 เจริญ ขาพระองคยอมรูท่ัวถงึเน้ือความแหงภาษิตท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอ 
 นี้ โดยพิสดารอยางนี้ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร เธอรูท่ัวถงึเน้ือความแหง 
 ภาษิตท่ีเรากลาวแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางน้ี เปนการดีแล ดูกรสารีบุตร 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ตนเองเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา กลาวสรรเสรญิ 
 ความเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา ชักชวนภิกษุเหลาอืน่ผูไมมีความเคารพใน 
 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 เธอพึงเห็นเนื้อความแหงภาษิตท่ีเรากลาวแลวโดยยอนี้ โดยพิสดาร 
 อยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                           สขสูตรท่ี ๑ 
      [๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงคบมิตรผูประกอบดวยองค 
 ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน คือ มิตรผูใหของท่ีใหไดยาก ๑ รับทํากิจท่ีทํา 
 ไดยาก ๑ อดทนถอยคําท่ีอดใจไดยาก ๑ บอกความลับของตนแกเพื่อน ๑ ปด 
 ความลับของเพ่ือน ๑ ไมละท้ิงในยามวิบัติ ๑ เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไมดู 
 หม่ิน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงคบมิตรผูประกอบดวยองค ๗ ประการ 



 นี้แล ฯ 
          มิตรท่ีดีงามยอมใหของท่ีดีงามใหไดยาก รับทํากิจท่ีทําไดยาก 
          อดทนถอยคําหยาบคาย แมยากท่ีจะอดใจไวได บอกความ 
          ลับของตนแกเพื่อน ปดบังความลับของเพ่ือน ไมละท้ิง 
          ในยามวิบัติ เมื่อเพ่ือนสิ้นโภคสมบัติ ก็ไมดูหมิ่น ฐานะ 
          เหลานี้มีอยูในบุคคลใด  บุคคลน้ันเปนมิตรแท ผูประสงค 
          จะคบมิตร ก็ควรคบมิตรเชนนั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           สขสูตรท่ี ๒ 
      [๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการควรเสพ 
 ควรคบเปนมิตร ควรเขาไปนั่งใกล แมถูกขับไล ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ 
 ภิกษุเปนท่ีรักใครพอใจ ๑ เปนท่ีเคารพ ๑ เปนผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูฉลาด 
 พูด ๑ เปนผูอดทนตอถอยคํา ๑ พูดถอยคําลึกซึ้ง ๑ ไมชักนําในทางท่ีไมดี ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล ควรเสพ ควรคบ 
 เปนมิตร ควรเขาไปนั่งใกล แมถูกขับไล ฯ 
            ภิกษุเปนท่ีรักใคร พอใจ เปนท่ีเคารพ ควรสรรเสริญ 
            ฉลาดพูด อดทนตอถอยคํา พูดถอยคําลึกซึ้ง ไมชักนํา 
            ในทางท่ีไมดี ฐานะเหลานี้มีอยูในภิกษุใด ภิกษุนั้นเปน 
            มิตรแท มุงอนุเคราะหแตสิ่งท่ีเปนประโยชน ผูประสงค 
            จะคบมิตร ควรคบมิตรเชนนั้น แมจะถูกขับไล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        ปฏิสัมภิทาสูตรท่ี ๑ 
      [๓๕] ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ พึงกระทําใหแจง 
 ซึ่งปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยู ตอการไมนานเลย ธรรม ๗ 
 ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมือ่จิตหดหู ก็รูชัดตามเปนจริงวา 
 จิตของเราหดหู จิตทอแทในภายใน ก็รูชัดตามเปนจริงวา จติของเราทอแทใน 
 ภายใน หรือจติท่ีฟุงซานไปภายนอก ก็รูชัดตามเปนจริงวา จติของเราฟุงซานไป 
 ภายนอก เวทนายอมเกิดข้ึน ยอมปรากฏ ยอมถึงการต้ังอยูไมได ภิกษุนั้น 
 ทราบแลว สัญญายอมเกิดข้ึน ยอมปรากฏ ยอมถึงการต้ังอยูไมได ภิกษุนั้น 
 ทราบแลว วิตกยอมเกิดข้ึน ยอมปรากฏ ยอมถึงการต้ังอยูไมได ภิกษุนั้น 
 ทราบแลว อนึ่ง นิมิตในธรรมเปนท่ีสบาย ไมเปนท่ีสบาย เลว ประณีต ดํา 
 ขาว และเปนปฏิภาคกัน อันภิกษุนั้นเรียนดีแลว มนสิการดีแลว ทรงไวดีแลว 
 แทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๗ 
 ประการน้ีแล พึงกระทําใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยู 



 ตอกาลไมนานเลย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                        ปฏิสัมภิทาสูตรท่ี ๒ 
      [๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สารีบุตรประกอบดวยธรรม ๗ ประการ 
 ยอมกระทําใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยู ธรรม ๗ 
 ประการเปนไฉน คือ สารีบุตรในธรรมวินัยนี้ เมื่อจิตหดหู ยอมรูชัดตาม 
 เปนจริงวา จิตของเราหดหู จติทอแทในภายใน ก็รูชัดตามเปนจริงวา 
 จิตของเราทอแทในภายใน หรือจิตท่ีฟุงซานไปภายนอก ก็รูชัดตามเปนจริงวา 
 จิตของเราฟุงซานไปภายนอก เวทนายอมเกิดข้ึน ยอมปรากฏ ยอมถึงการต้ังอยู 
 ไมได สารีบุตรทราบแลว สัญญายอมเกิดข้ึน ยอมปรากฏ ยอมถึงการต้ังอยู 
 ไมได สารีบุตรทราบแลว วิตกยอมเกิดข้ึน ยอมปรากฏ ยอมถึงการต้ังอยูไมได 
 สารีบุตรทราบแลว จิตในธรรมเปนท่ีสบาย ไมสบาย เลว ประณีต ดํา ขาว 
 และเปนปฏิภาคกัน อันสารีบุตรเรียนดีแลว มนสิการดีแลว ทรงไวดีแลว 
 แทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยธรรม 
 ๗ ประการน้ีแล ยอมกระทําใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 เขาถึงอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           วสสูตรท่ี ๑ 
      [๓๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมยัง 
 จิตใหเปนไปในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ธรรม ๗ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ ฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ 
 ฉลาดในการต้ังอยูแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในความ 
 พรอมมูลแหงสมาธิ ๑ ฉลาดรูในอารมณแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในอภินิหารแหง 
 สมาธิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมยงั 
 จิตใหเปนไปในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          วสสูตรท่ี  ๒ 
      [๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ 
 ยอมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ธรรม ๗ 
 ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรในธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาดใน 
 สมาธิ ๑ ฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ ฉลาดในการต้ังอยูแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในการ 
 ออกแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในความพรอมมูลแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในอารมณแหง 
 สมาธิ ๑ ฉลาดในอภินิหารแหงสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได และไมเปนไปตาม 



 อํานาจของจิต ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                          นิททสสูตรท่ี ๑ 
      [๓๙] ครั้งน้ันแล  เวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถอืบาตรและ 
 จีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้งน้ัน ทานคิดวา เราจะเท่ียวไป 
 บิณฑบาตในพระนครสาวัตถีก็ยังเชานัก อยากระน้ันเลย เราควรเขาไปยังอาราม 
 ของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ครั้งน้ัน ทานพระสารีบุตรเขาไปยังอารามของ 
 พวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดสนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ครั้น 
 ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จงึน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ก็สมัยน้ัน 
 พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังน่ังประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุท้ังหลาย 
 ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณครบ ๑๒ ป ควรจะเรียกวา 
 ภิกษุผูนิททสะ ๑- ทานพระสารีบุตรไมยินดี ไมคัดคานคํากลาวของพวก 
 อัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน ครั้นแลวลุกจากท่ีนั่งหลีกไปดวยต้ังใจวา เราจะรู 
 ท่ัวถึงเน้ือความแหงภาษิตน้ีในสํานักของพระผูมีพระภาค ลําดับนั้น ทานพระ 
 @๑. คําวา นิททสะแปลวา ไมใชสิบ  เปนลัทธิชนิดหน่ึงของพวกอัญญเดียรถีย 
 @ปริพาชก 
 สารีบุตรเท่ียวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว กลับจากบิณฑบาต ในเวลา 
 ปจฉาภัต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน 
 พระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถอืบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาต 
 ยังพระนครสาวัตถี ขาพระองคคิดวา เราจะเท่ียวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี 
 ก็ยังเชานัก อยากระน้ันเลย เราควรเขาไปยังอารามของพวกอญัญเดียรถียปริพาชก 
 ลําดับนั้น ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดสนทนา 
 ปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถงึกัน 
 ไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ก็สมัยน้ัน พวกอัญญเดียรถียปริพาชก 
 กําลังน่ังประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติ 
 พรหมจรรยบรสิุทธิ์บริบูรณครบ ๑๒ ป ควรเรียกวา ภิกษุผูนทิทสะ แต 
 ขาพระองคไมยินดี ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน 
 ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไปดวยต้ังใจวา เราจะรูท่ัวถึงเน้ือความแหงภาษิตน้ีใน 
 สํานักของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจหรือหนอ เพื่อ 
 ทรงบัญญัติภิกษุผูนิททสะ ดวยเหตุเพียงการนับพรรษาอยางเดียว ในธรรม 
 วินัยนี้ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรสารีบุตร จะไมมีใครๆ อาจเพื่อบัญญัติ 
 ภิกษุผูนิททสะดวยเหตุเพียงนับพรรษาอยางเดียว ในธรรมวนิัยนี้ 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 
 ความรักอยางลกึซึ้งในสติเครื่องรักษาตัวตอไป ๑ มีฉันทะกลาในการแทงตลอด 
 ดวยทิฐิ และมีความรักอยางลกึซึ้งในการแทงตลอดดวยทิฐิตอไป ๑ ดูกรสารีบุตร 
 วัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้แล เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศ 
 แลว ดูกรสารบุีตร ภิกษุผูประกอบดวยวัตถแุหงนิททสะ ๗ ประการน้ีแล ถา 
 ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณครบ ๑๒ ป ก็ควรจะเรยีกไดวา ภิกษุผู 
 นิททสะ ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณครบ ๒๔ ป ก็ดี ... ๓๖ ปก็ดี ... 
 ๔๘ ปก็ดี  ก็ควรจะเรียกไดวา ภิกษุผูนิททสะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                          นิททสสูตรท่ี ๒ 
      [๔๐] สมัยหน่ึง พระผูมีภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนคร 
 โกสัมพี ครั้งน้ัน เปนเวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรและจีวร 
 เขาไปบิณฑบาตยังพระนครโกสัมพี ครั้งน้ันทานคิดวา เราจะเท่ียวไปบิณฑบาต 
 ในพระนครโกสัมพี ก็ยังเชานัก อยากระน้ันเลย เราควรเขาไปยังอารามของ 
 พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปยังอารามของ 
 พวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดสนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก 
 ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ก็สมัยน้ัน พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังน่ังประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุ 
 ท้ังหลาย ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณครบ ๑๒ ป ควรจะ 
 เรียกวา ภิกษุผูนิททสะ ทานพระอานนทไมยินดี ไมคัดคานคํากลาวของพวก 
 อัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน ครั้นแลว ลุกจากอาสนะหลีกไปดวยต้ังใจวา 
 เราจะรูท่ัวถึงเน้ือความแหงคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกในสํานัก ของ 
 พระผูมีพระภาค ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดเท่ียวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพี 
 กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
 อภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลวถือบาตรและจีวร 
 เขาไปบิณฑบาตยังพระนครโกสัมพี ขาพระองคไดคิดวา เราจะเท่ียวไปบิณฑบาต 



 ในพระนครโกสัมพี ก็ยังเชานัก อยากระน้ันเลย เราควรเขาไปยังอารามของ 
 พวกอัญญเดียรถียปริพาชก ลําดับนั้น ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวก 
 อัญญเดียรถียปริพาชกไดสนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ครั้นผาน 
 การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ก็สมัยน้ัน 
 พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังน่ังประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุท้ังหลาย 
 ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิ บริบูรณครบ ๑๒ ป ควรเรียกวา 
 ภิกษุผูนิททสะ แตขาพระองคไมยินดี ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถีย 
 ปริพาชกเหลาน้ัน ครั้นแลวลกุจากอาสนะหลีกไป ดวยคิดวา เราจะรูท่ัวถึง 
 เนื้อความของภาษิตน้ีในสํานักของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ พระองค 
 อาจหรือหนอ เพ่ือทรงบัญญัติภิกษุผูนิททสะ ดวยเหตุเพียงนับพรรษาอยางเดียว 
 ในธรรมวินัยนี ้ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ไมมีใครๆ อาจเพื่อบัญญัติภิกษุ 
 ผูนิททสะ ดวยเหตุเพียงนับพรรษาอยางเดียวในธรรมวินัยน้ี ดูกรอานนท วตัถุ 
 แหงนิททสะ ๗ ประการน้ี เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว 
 ๗ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ 
 มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ ปรารภความเพยีร ๑ มีสติ ๑ มีปญญา ๑ 
 ดูกรอานนท วัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้แล เรากระทําใหแจงดวยปญญาอัน 
 ยิ่งเอง ประกาศแลว ดูกรอานนท ภิกษุผูประกอบดวยวัตถุแหงนิททสะ ๗ 
 ประการน้ีแล ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิ บริบูรณครบ ๑๒ ปก็ดี ควรจะ 
 เรียกไดวา ภิกษุผูนิททสะ ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิ บริบูรณครบ ๒๔ 
 ปก็ดี ... ๓๖ ปก็ดี ... ๔๘ ปก็ดี ก็ควรจะเรียกไดวา ภิกษุผูนิททสะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๒ 
                        จบเทวตาวรรคท่ี ๔ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อัปปมาทสูตร  ๒. หิรีมาสูตร  ๓. สุวจสูตรท่ี ๑  ๔. สุวจสูตร 
 ท่ี ๒  ๕. สขสูตรท่ี ๑  ๖. สขสูตรท่ี ๒  ๗. ปฏิสัมภิทาสูตรท่ี ๑ 
 ๘. ปฏิสัมภิทาสูตรท่ี ๒  ๙. วสสูตรท่ี ๑  ๑๐. วสสูตรท่ี ๒  ๑๑. นิททสสูตร 
 ท่ี ๑  ๑๒. นิททสสูตรท่ี ๒ 
                        ------------- 
                        มหายัญญวรรคท่ี ๕ 
                            จิตตสูตร 
      [๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิญญาณฐิติ (ภูมิเปนท่ีต้ังแหงวิญญาณ) 
 ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวบางพวกมีกายตางกัน 



 มีสัญญาตางกัน เหมือนมนุษย เทวดาบางพวก และวินิปาติกสัตวบางพวก 
 นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี ๑ สัตวบางพวกมีกายตางกัน แตมีสัญญาอยางเดียวกัน 
 เหมือนเทวดาชั้นพรหมกายิกา ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี ๒ 
 สัตวบางพวกมีกายอยางเดียวกัน แตมีสัญญาตางกัน เหมือนเทวดาชั้นอาภัสสระ 
 นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี ๓ สัตวบางพวกมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน 
 เหมือนเทวดาชั้นสุภกิณหะ นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี ๔ สัตวบางพวกเขาถึง 
 อากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการวา อากาศไมมีท่ีสุด เพราะลวงรูปสัญญา 
 โดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได ไมใสใจถึงนานัตตสัญญา 
 นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี ๕ สัตวบางพวกเขาถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะ โดยมนสิการ 
 วา วิญญาณไมมีท่ีสุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง นี้เปน 
 วิญญาณฐิติขอท่ี ๖ สัตวบางพวกเขาถึงช้ันอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการวา 
 ไมมีอะไรๆ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง นี้เปนวิญญาณฐิติ 
 ขอท่ี ๗ ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิญญาณฐิติ ๗ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           ปริกขารสูตร 
      [๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย องคแหงสมาธิ ๗ ประการน้ี ๗ ประการ 
 เปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมา- 
 *กัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เอกัคคตาจิตประกอบดวยองค ๗ ประการนี้ เรียกวาอริยสมาธิ ท่ีเปนไปกับ 
 ดวยอุปนิสัยก็มี ท่ีเปนไปกับดวยบริขารก็มี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          อัคคิสูตรท่ี ๑ 
      [๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฟ ๗ กองน้ี ๗ กองเปนไฉน คือ ไฟ 
 คือราคะ ๑ ไฟคือโทสะ ๑ ไฟคือโมหะ ๑ ไฟคืออาหุไนยบุคคล ๑ ไฟคือ 
 คหบดี ๑ ไฟคือทักขิไณยบุคคล ๑ ไฟเกิดแตไม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ไฟ ๗ กองน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          อัคคิสูตรท่ี ๒ 
      [๔๔] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยน้ันแล อุคคต- 
 *สรีรพราหมณตระเตรียมมหายัญ โคผู ๕๐๐ ลูกโคผู ๕๐๐ ลูกโคเมีย ๕๐๐ แพะ 
 ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ถูกนําเขาไปผูกไวท่ีหลักเพือ่บูชายัญ ลําดับนั้น อุคคตสรีรพราหมณ 
 ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผาน 
 การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 



 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังน้ี 
 วา การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ แมเราก็ไดฟงมาวา การกอไฟ การปกหลัก 
 บูชายัญ มีผลมาก มีอานิสงสมาก แมครั้งท่ี ๒ ฯลฯ แมครั้งท่ี ๓ 
 อุคคตสรีรพราหมณก็ไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมา 
 ดังน้ีวา การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ แมเราก็ไดฟงมาวา การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ 
 มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ 
      อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอความท้ังหมดของขาพระองค สมกันกับ 
 ขอความของทานพระโคดม ฯ 
      เมื่ออุคคตสรีรพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว ทานพระอานนท ไดกลาว 
 กะอุคคตสรีรพราหมณวา ดูกรพราหมณ ทานไมควรถามพระตถาคตอยางนี้วา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังน้ีวา การกอไฟ การปกหลักบูชา- 
 *ยัญ มีผลมาก มีอานิสงสมาก แตทานควรถามพระตถาคตอยางนี้วา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ก็ขาพระองคประสงคจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ขอพระผูมีพระภาคโปรด 
 ตักเตือนสั่งสอนขอท่ีจะพึงเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาล 
 นาน แกขาพระองคเถิด ลําดับนั้น อุคคตสรีรพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระ 
 ภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคประสงคจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ 
 ขอทานพระโคดมโปรดตักเตือนสั่งสอนขอท่ีจะพึงเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล 
 เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แกขาพระองคเถิด ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ บุคคลเม่ือจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชา 
 ยัญเบ้ืองตนยอมเงื้อศาตรา ๓ ชนิด อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปน 
 วิบาก ศาตรา ๓ ชนิดเปนไฉน คือ ศาตราทางกาย ๑ ศาตราทางวาจา ๑ ศาตรา 
 ทางใจ ๑ ดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ 
 เบ้ืองตนทีเดียว ยอมเกิดความคิดอยางนี้วา ตองฆาโคผูเทาน้ีตัว ลูกโคผูเทาน้ีตัว 
 ลูกโคเมียเทาน้ีตัว แพะเทาน้ีตัว แกะเทาน้ีตัว เพื่อบูชายัญ เขาคิดวาจะทําบุญแต 
 กลับทําบาป คิดวาจะทํากุศล กลับทําอกุศล คิดวาจะแสวงหาทางสุคติ กลับแสวง 
 หาทางทุคติ ดูกรพราหมณ บุคคลเม่ือจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ 
 เบ้ืองตนทีเดียว ยอมเงื้อศาตราทางใจขอท่ี ๑ นี้ อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร 
 มีทุกขเปนวิบาก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลเม่ือจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ 
 เบ้ืองตนท่ีเดียว ยอมกลาววาจา (สั่ง) อยางนี้วา จงฆาโคผูเทาน้ีตัว ลูกโคผูเทาน้ีตัว 
 ลูกโคเมียเทาน้ีตัว แพะเทาน้ีตัว แกะเทาน้ีตัว เพื่อบูชายัญ เขาส่ังวาจะทําบุญ 
 กลับทําบาป เขาสั่งวาจะทํากุศล กลับทําอกุศล เขาส่ังวาจะแสวงหาทางสุคติ 



 กลับแสวงหาทางทุคติ ดูกรพราหมณ เมื่อบุคคลจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ใน 
 การบูชายัญ เบ้ืองตนทีเดียว ยอมเงื้อศาตราทางวาจาขอท่ี ๒ นี้ อันเปนอกุศล 
 มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลเม่ือจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ 
 เบ้ืองตนทีเดียว ยอมลงมือดวยตนเองกอน คือตองฆาโคผู ลูกโคผู ลูกโคเมีย 
 แพะ แกะ เพื่อบูชายัญ เขาลงมือวาจะทําบุญ กลับทําบาป ลงมือวาจะทํา 
 กุศล กลับทําอกุศล ลงมือวาจะแสวงหาทางสุคติ กลับแสวงหาทางทุคติ ดูกร 
 พราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ เบ้ืองตนทีเดียว 
 ยอมเงื้อศาตราทางกายขอท่ี ๓ นี้ อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก 
 ดูกรพราหมณ บุคคลเม่ือจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ เบ้ืองตนที 
 เดียว ยอมเงือ้ศาตรา ๓ อยางนี ้อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก 
 ดูกรพราหมณ ทานพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟ ๓ กองน้ี ๓ กองเปนไฉน 
 ไฟคือราคะ ๑ ไฟคือโทสะ ๑ ไฟคือโมหะ ๑ ดูกรพราหมณ ก็เพราะเหตุไรจงึพึง 
 ละพึงเวน ไมพึงเสพไฟคือราคะนี้ เพราะบุคคลผูกําหนัดอันราคะครอบงําย่ํายีจิต 
 ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจได ครั้นประพฤติทุจริตทางกายทาง- 
 *วาจาทางใจแลว เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฉะนั้น จึงพึงละ 
 พึงเวน ไมพึงเสพไฟคือราคะนี้ ก็เพราะเหตุไร จึงพึงละพึงเวน ไมพึงเสพไฟคือ 
 ผูโกรธ อันโทสะครอบงําย่ํายีจิต ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจได 
 โทสะน้ี 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 กองน้ีแล ดูกรพราหมณ ไฟ ๓ กองน้ี 
 ควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารใหเปนสุขโดยชอบ ๓ กองเปนไฉน 
 คือ ไฟคืออาหุไนยบุคคล ๑ ไฟคือคหบดี ๑ ไฟคือทักขิไณยบุคคล ๑ ดูกร 
 พราหมณ ก็ไฟคืออาหุไนยบุคคลเปนไฉน ดูกรพราหมณ คนในโลกน้ี คือ 
 มารดาหรือบิดา เรียกวาไฟคืออาหุไนยบุคคล ขอนั้นเพราะอะไร เพราะบุคคล 
 เกิดมาแตมารดาบิดาน้ี ฉะนั้น ไฟคืออาหุไนยบุคคล จึงควรสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชา บริหารใหเปนสุขโดยชอบ ก็ไฟคือคหบดีเปนไฉน คนในโลกน้ี 
 คือ บุตร ภรรยา ทาส หรือคนใช นี้เรียกวาไฟคือคหบดี ฉะนั้น ไฟคือคหบดี 
 จึงควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารใหเปนสุขโดยชอบ ก็ไฟคือ 
 ทักขิไณยบุคคลเปนไฉน สมณพราหมณในโลกนี้ งดเวนจากความมัวเมาประมาท 



 ต้ังอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกฝนจิตใจใหสงบ ดับรอนไดเปนเอก นี้เรียกวาไฟ 
 คือทักขิไณยบุคคล ฉะนั้น ไฟคือทักขิไณยบุคคลน้ี จึงควรสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชา บริหารใหเปนสุขโดยชอบ ดูกรพราหมณ ไฟ ๓ กองน้ีแล 
 ควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารใหเปนสุขโดยชอบ สวนไฟท่ี 
 เกิดแตไม พึงกอใหโพลงข้ึน พึงเพงดู พึงดับ พึงเก็บไวตามกาลท่ีสมควร ฯ 
      เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อุคคตสรีรพราหมณไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ 
 ขอทานพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอด 
 ชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้จะปลอยโคผู ๕๐๐ 
 ลูกโคผู ๕๐๐ ลูกโคเมีย ๕๐๐ แพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ใหชีวิตมัน พวกมันจะ 
 ไดพากันไปกินหญาอันเขียวสด ดื่มน้ําเย็นสะอาด และรับลมอันเย็นสดช่ืน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          สัญญาสูตรท่ี ๑ 
      [๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๗ ประการน้ี อันภิกษุเจริญแลว 
 กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน 
 ท่ีสุด ๗ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูล- 
 *สัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ 
 ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๗ ประการน้ีแล อันภิกษุเจริญ 
 แลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มี 
 อมตะเปนท่ีสุด ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          สัญญาสูตรท่ี ๒ 
      [๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัญญา ๗ ประการน้ี อันภิกษุเจรญิแลว 
 กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน 
 ท่ีสุด ๗ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
 สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตต- 
 *สัญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา อสุภสัญญา อันภิกษุเจริญ 
 แลว กระทําใหมาก ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ 
 เปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุมีใจอนั 
 อบรมแลวดวยอสุภสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจาก 
 การรวมเมถุนธรรม ไมยื่นไปรับการรวมเมถนุธรรม อุเบกขาหรือความเปนของ 
 ปฏิกูลยอมต้ังอยู เปรียบเหมอืนขนไกหรือเสนเอ็นท่ีเขาใสลงในไฟ ยอมหดงอ 
 เขาหากัน ไมคลี่ออก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุมใีจอบรมแลว 
 ดวยอสุภสัญญาอยูโดยมาก จติยอมไหลไปในการรวมเมถุนธรรม หรือความ 



 เปนของไมปฏิกูลต้ังอยูไซร ภกิษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา อสภุสัญญาอันเราไม 
 เจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายของเราก็ไมมี ผลแหงภาวนาของ 
 เราไมถึงท่ี เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูท่ัวถึงในอสุภสัญญาน้ัน ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ถาหากวา เมื่อภกิษุมีใจอันอบรมแลวดวยอสุภสัญญาอยูโดยมาก 
 จิตยอมหวลกลบั งอกลับ ถอยกลับ จากการรวมเมถุนธรรม ไมยื่นไปรับการ 
 รวมเมถุนธรรม อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร ภิกษุพึงทราบขอ 
 นั้นดังน้ีวา อสุภสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย 
 ของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถงึท่ีแลว เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นยอมเปนผูรู 
 ท่ัวถึงในอสุภสัญญาน้ัน ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสุภสัญญาอัน 
 ภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสู 
 อมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
      ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย มรณสัญญาอันภิกษุเจริญแลว 
 กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน 
 ท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุมีใจอันอบรม 
 แลวดวยมรณสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจาก 
 การรักชีวิตไมยื่นไปรับความรักชีวิต อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยู 
 เปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นท่ีเขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขาหากันไมคลี่ออก 
 ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุมีใจอันไมอบรมแลวดวยมรณสัญญาอยูโดย 
 มาก จิตยอมไหลไปในความรักชีวิต หรอืความเปนของไมปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร 
 ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา มรณสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตน 
 และเบ้ืองปลายของเราก็ไมมี ผลแหงภาวนาของเรายังไมถงึท่ี เพราะฉะนั้น 
 ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูท่ัวถึงในมรณสัญญาน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ถาเม่ือภิกษุมี 
 ใจอันอบรมแลวดวยมรณสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลบั งอกลับ ถอยกลับ 
 จากการรักชีวติ ไมยื่นไปรับความรักชีวิต อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ัง 
 อยูไซร ภิกษุพงึทราบขอน้ันดังน้ีวา มรณสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษท้ัง 
 เบ้ืองตนและเบ้ืองปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงท่ีแลว เพราะฉะนั้น 
 ภิกษุนั้นเปนผูรูท่ัวถึงในมรณสัญญาน้ัน ขอท่ีกลาวดังน้ีวา มรณสัญญาอันภิกษุ 
 เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มอีานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ 
 มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
      ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญ 
 แลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ 
 มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุ 
 มีใจอันอบรมแลวดวยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ 
 ถอยกลับจากตัณหาในรส ไมยื่นไปรับตัณหาในรส อุเบกขาหรือความเปนของ 



 ปฏิกูลยอมต้ังอยู เปรียบเหมอืนขนไกหรือเสนเอ็นท่ีเขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขา 
 หากันไมคลี่ออก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุมีใจอนัอบรมแลวดวย 
 อาหาเรปฏิกูลสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมไหลไปในตัณหาในรส หรือความเปน 
 ของไมปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร ภกิษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา อาหาเรปฏิกูลสัญญาอัน 
 เราไมไดเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายของเราไมมี ผลแหง 
 ภาวนาของเรายังไมถึงท่ี เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูท่ัวถึงในอาหาเรปฏิกูล- 
 *สัญญาน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ถาเม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอาหาเรปฏิกูล- 
 *สัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากตัณหาในรส ไมยื่น 
 ไปรับตัณหาในรส อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร ภิกษุพงึ 
 ทราบขอนั้นดังน้ีวา อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตน 
 และเบ้ืองปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถงึท่ีแลว เพราะฉะนั้น ภิกษุ 
 นั้นเปนผูรูท่ัวถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญาน้ัน ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก 
 มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
      ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอัน 
 ภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก อานิสงสมาก หยั่งลงสู 
 อมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลว เพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อภิกษุมีใจอนัอบรมแลวดวยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวล 
 กลับ งอกลับ ถอยกลับจากความวิจิตรแหงโลก ไมยื่นไปรับความวิจิตรแหงโลก 
 อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยู เปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอน็ท่ีเขา 
 ใสลงในไฟ ยอมหดงอเขาหากัน ไมคลี่ออก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถา 
 เมื่อภิกษุมีใจอนัไมอบรมแลวดวยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยูโดยมาก จิตยอม 
 ไหลไปในความวิจิตรแหงโลก หรือความเปนของไมปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร ภิกษุ 
 พึงทราบขอน้ันดังน้ีวา สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษ 
 ท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายของเราก็ไมมี ผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงท่ี เพราะ 
 ฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูท่ัวถึงในสัพพโลเกอนภริตสัญญาน้ัน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ถาหากวาเม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยูโดย 
 มาก จิตยอมหวลกลับ งอกลบั ถอยกลับจากความวิจิตรแหงโลก ไมยื่นไปรบั 
 ความวิจิตรแหงโลก อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร ภิกษุพึง 
 ทราบขอนั้นดังน้ีวา สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ือง 
 ตนและเบ้ืองปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงท่ีแลว เพราะฉะนั้น 
 ภิกษุนั้นจึงเปนผูรูท่ัวถึงในสัพพโลเกอนภิรตสัญญาน้ัน ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย สัพพโลเกอนภริตสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
 ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลว 



 เพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
      ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนิจจสัญญาอันภิกษุเจริญแลว 
 กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ 
 เปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุมีใจอันอบรม 
 แลวดวยอนิจจสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับ ไมยื่น 
 ไปรับในลาภสักการะ และความสรรเสริญ อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูล 
 ยอมต้ังอยู เปรยีบเหมือนขนไก หรือเสนเอ็นท่ีเขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขา 
 หากัน ไมคลี่ออก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุมีใจอนัอบรมแลว 
 ดวยอนิจจสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมไหลไปในลาภสักการะ และความ 
 สรรเสริญ หรอืความเปนของไมปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร ภิกษุพงึทราบขอน้ันดังน้ี 
 วา อนิจจสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนเบ้ืองปลายของเราไมมี 
 ผลแหงภาวนาของเรายังไมถงึท่ี เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูท่ัวถึงใน 
 อนิจจสัญญาน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภกิษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจจสัญญา 
 อยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลบั ไมยื่นไปรับลาภ สักการะ 
 และความสรรเสริญ อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร ภิกษุพงึ 
 ทราบขอนั้นดังน้ีวา อนิจจสญัญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ือง 
 ปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงท่ีแลว เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงเปน 
 ผูรูท่ัวถึงในอนิจจสัญญาน้ัน ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนิจจสัญญา 
 อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสู 
 อมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
      ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนิจเจทุกขสัญญาอันภิกษุเจริญ 
 แลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ 
 เปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุมีใจอันอบรม 
 แลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมาก ภยสัญญา (ความสําคัญเปนภัย) อยางแรง 
 กลาในความเฉ่ือยชา ในความเกียจคราน ในความทอถอย ในความประมาท ใน 
 การไมประกอบความเพียร ในการไมพิจารณา ยอมปรากฏ เปรียบเหมือน 
 ความสําคัญวาเปนภัย ยอมปรากฏในเม่ือเพชฌฆาตเงื้อดาบข้ึน ฉะนั้น ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมาก 
 ภยสัญญาอยางแรงกลาในความเฉ่ือยชา ในความเกียจคราน ในความทอถอย ใน 
 ความประมาท ในการไมประกอบความเพียร ในการไมพิจารณา ยอมไมปรากฏ 
 เปรียบเหมือนความสําคัญวาเปนภัย ยอมไมปรากฏในเม่ือเพชฌฆาตเงื้อดาบข้ึน 
 ฉะนั้น ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา อนิจเจทุกขสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิ- 
 *เศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายของเราไมมี ผลแหงภาวนาของเรายงัไมถึงท่ี เพราะ 
 ฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูท่ัวถึงในอนิจเจทุกขสัญญานั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 



 ก็ถาวา เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมาก ภยสัญญา 
 อยางแรงกลาในความเฉ่ือยชา ในความเกียจคราน ในความทอถอย ในความ 
 ประมาท ในการไมประกอบความเพียร ในการไมพิจารณา ยอมปรากฏ เหมือน 
 ความสําคัญวาเปนภัย ยอมปรากฏในเม่ือเพชฌฆาตเงื้อดาบข้ึน ฉะนั้นไซร 
 ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา อนิจเจทุกขสัญญา อันเราเจริญแลว คุณวิเศษท้ัง 
 เบ้ืองตนเบ้ืองปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงท่ีแลว เพราะฉะนั้น 
 ภิกษุนั้นจึงเปนผูรูท่ัวถึงในอนิจเจทุกขสัญญานั้น ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย อนิจเจทุกขสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก 
 มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
      ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทุกเขอนัตตสัญญาอันภิกษุเจริญ 
 แลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ 
 มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุ 
 มีใจอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดยมาก ยอมมีใจปราศจากทิฐิวาเรา 
 ตัณหาวาของเรา และมานะท้ังในรางกายท่ีมีใจครองน้ีและสรรพนิมิตในภายนอก 
 เสียได กาวลวงกิเลส ๓ ประการ สงบระงับ หลุดพนไดเปนอยางดี ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดยมาก ใจ 
 ยอมไมปราศจากทิฐิวาเรา ตัณหาวาของเรา และมานะท้ังในรางกายท่ีมีใจครองน้ี 
 และสรรพนิมิตในภายนอก ไมกาวลวงกิเลส ๓ ประการ ไมสงบระงับ ยัง 
 ไมหลุดพนดวยดีไซร ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา ทุกเขอนัตตสัญญาอันเราไม 
 เจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายของเราก็ไมมี ผลแหงภาวนาของเรา 
 ยังไมถึงท่ี เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูท่ัวถึงในทุกเขอนัตตสัญญานั้น 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ถาวาเม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดย 
 มาก ยอมมีใจปราศจากทิฐิวาเรา ตัณหาวาของเรา และมานะท้ังในรางกาย 
 ท่ีมีใจครองน้ีและสรรพนิมิตในภายนอกเสียได กาวลวงกิเลส ๓ ประการ สงบ 
 ระงับ หลุดพนไดเปนอยางดีไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังน้ีวา ทุกเขอนัตตสัญญา 
 อันเราเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสู 
 อมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 สัญญา ๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก 
 มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           เมถุนสูตร 
      [๔๗] ครั้งน้ันแล ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถงึกันไป 
 แลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา แม 



 ทานพระโคดมก็ทรงปฏิญาณวาเปนพรหมจารหีรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร 
 พราหมณ บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวผูใดวาประพฤติพรหมจรรย ไม 
 ขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย บริสุทธ์ิ บริบูรณ บุคคลน้ัน เมื่อจะกลาว 
 โดยชอบ พึงกลาวเรานั่นแล เพราะเราประพฤติพรหมจรรยไมขาด ไมทะลุ ไม 
 ดาง ไมพรอย บริสุทธิ์ บริบูรณเต็มท่ี ฯ 
      ชา. ขาแตทานพระโคดม ก็อะไรช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหง 
 พรหมจรรย ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ถูกแลว สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี 
 ปฏิญาณวาเปนพรหมจารโีดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม แตยังยินดี 
 การขัดสี ลูบไล ใหอาบน้ํา และนวดฟนของมาตุคาม พอใจ ชอบใจ ถึงความ 
 ปลื้มใจ ดวยการบําเรอน้ัน แมขอนี้ก็ช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหม- 
 *จรรย ดูกรพราหมณ ผูนี้เรากลาววา ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธ์ิ ประกอบ 
 ดวยเมถุนสังโยค ไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
 และอุปายาส เรากลาววา ไมหลุดพนไปจากกองทุกขได ฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี 
 ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม และไม 
 ยินดีการขัดสี ลูบไล ใหอาบนํ้า และการนวดฟนของมาตุคาม แตยังกระซิก 
 กระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคาม พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจดวยการ 
 เสสรวลน้ัน แมขอนี้ก็ช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี 
 ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม และไม 
 กระซิกกระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคาม แตเพงดู จองดูจักษุแหงมาตุคาม 
 ดวยจักษุของตน พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจดวยการเล็งแลน้ัน แมขอนี้ 
 ก็ช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี 
 ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม ไมกระซิก 
 กระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคามและไมเพงดู จองดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุ 
 ของตน แตไดฟงเสียงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี ขับรองอยูก็ดี รองไหอยูก็ดี ขาง 
 นอกฝาก็ดี ขางนอกกําแพงก็ดี พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจดวยเสียงน้ัน 
 แมขอนี้ก็ช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี 
 ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม ไมกระซิก 
 กระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคาม ไมเพงดู จองดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุ 
 ของตน และไมไดฟงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี พูดอยูก็ดี ขับรองอยูกด็ี 



 รองไหอยูก็ดี ขางนอกฝาก็ดี ขางนอกกําแพงก็ดี แตตามนึกถึงการ หัวเราะ พูด 
 เลนหัว กับมาตุคามในกาลกอน พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจดวยอาการนั้น 
 แมขอนี้ก็ช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี 
 ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม ไมกระซิก 
 กระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคาม ไมเพงดู จองดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุ 
 ของตน ไมไดฟงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี พูดอยูก็ดี ขับรองอยูก็ดี รองไห 
 อยูก็ดี ขางนอกฝาก็ดี ขางนอกกําแพงก็ดี และไมไดตามนึกถึงการหวัเราะ การ 
 พูด การเลนหัวกับมาตุคามในกาลกอน แตไดเห็นคฤหบดีก็ดี บุตรแหงคฤหบดี 
 ก็ดี ผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู พอใจ ชอบใจ ถึงความ 
 ปลื้มใจดวยการบําเรอน้ัน แมขอนี้ก็ช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหม- 
 *จรรย ฯลฯ 
      ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี 
 ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม ไมกระซิก 
 กระซี้ เลนหัว สัพยอกกับมาตุคาม ไมเพงดู จองดูจักษุมาตุคามดวยจักษุของตน 
 เอง ไมไดฟงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี พูดอยูก็ดี ขับรองอยูก็ดี รองไหอยู 
 ก็ดี ขางนอกฝาก็ดี ขางนอกกําแพงก็ดี ไมไดตามนึกถึงการหวัเราะ การพูด การ 
 เลนหัวกับมาตุคามในกาลกอน และไมไดเห็นคฤหบดีก็ดี บุตรแหงคฤหบดีก็ดี 
 ผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุม ๕ บําเรอตนอยู แตประพฤติพรหมจรรย ต้ัง 
 ปรารถนาเพ่ือเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่งวา เราจักไดเปนเทพเจาหรือ 
 เทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ พอใจ ชอบใจ 
 ถึงความปลื้มใจ ดวยความปรารถนาน้ัน แมขอนี้ก็ช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย 
 แหงพรหมจรรย ดูกรพราหมณ ผูนี้เรากลาววา ประพฤติพรหมจรรยไมบรสิุทธ์ิ 
 ประกอบดวยเมถุนสังโยค ไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัส และอุปายาส เรากลาววา ไมหลุดพนไปจากกองทุกขได ฯ 
      ดูกรพราหมณ เรายังพิจารณาเห็นเมถุนสังโยค ๗ ประการน้ี อยางใด 
 อยางหน่ึงวา ยังละไมไดในตน เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณวา เปนผูตรัสรู 
 อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน 
 หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงน้ัน แตเมื่อใด เราไม 
 พิจารณาเห็นเมถุนสังโยค ๗ ประการน้ี อยางใดอยางหน่ึงวา ยังละไมไดในตน 
 เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธญิาณในโลก พรอม 
 ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา 
 และมนุษย ก็ญาณทัสสนะเกิดข้ึนแกเราวา วิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้มีใน 
 ท่ีสุด บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ฯ 



      เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชานุสโสณีพราหมณไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ 
 ขอทานพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ 
 ตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                           สังโยคสูตร 
      [๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมบรรยายอันเปนสังโยคะท้ัง 
 วิสังโยคะแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ 
 เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็ธรรมบรรยายอันเปนสังโยคะท้ังวิสังโยคะเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็หญิง 
 ยอมสนใจสภาพแหงหญิงในภายใน กิริยา ทาทาง ความไวตัว ความพอใจ 
 เสียง และเครื่องประดับของหญิง เขายอมยินดี พอใจ ในสภาพของตนน้ันๆ 
 เขายินดี พอใจในสภาพของตนนั้นๆ แลว ยอมสนใจถึงสภาพของชายใน 
 ภายนอก กิริยา ทาทาง ความไวตัว ความพอใจ เสียง และเครื่องประดับ 
 ของชาย ยอมยนิดี พอใจในสภาพของชายนั้นๆ เขายินดี พอใจในสภาพของ 
 ชายน้ันๆ แลว ยอมมุงหวังการสมาคมกับชาย และสุขโสมนัสท่ีเกิดเพราะการ 
 สมาคมกับชายเปนเหตุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวผูพอใจในภาวะแหงหญิงก็ถึง 
 ความเก่ียวของในชาย ดวยอาการอยางนี้แล หญิงจึงไมลวงพนภาวะแหงหญิง 
 ไปได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชายยอมสนใจสภาพแหงชายในภายใน กิริยา ทาทาง 
 ความไวตัว ความพอใจ เสียงและเครื่องประดับของชาย เขายอมยินดี พอใจ 
 ในสภาพของตน เขายินดีพอใจในสภาพของตนน้ันๆ แลว ยอมสนใจถึงสภาพ 
 ของหญิงในภายนอก กิริยา ทาทาง ความไวตัว ความพอใจ เสียง และเครื่อง 
 ประดับของหญิง ยอมยินดี พอใจในสภาพของหญิงน้ันๆ แลวยอมมุงหวังการ 
 สมาคมกับหญิง และสุขโสมนัสท่ีเกิดเพราะการสมาคมกับหญิงเปนเหตุ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย สัตวผูพอใจในภาวะแหงชายก็ถึงความเก่ียวของในหญิง ดวยอาการ 
 อยางนี้แล ชายจึงไมลวงพนภาวะแหงชายไปได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความ 
 เกี่ยวของยอมมีดวยอาการอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนความไมเกี่ยวของเปนอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 หญิงยอมไมสนใจในสภาพของหญิงในภายใน กิริยา ทาทาง ความไวตัว ความ 
 พอใจ เสียงและเครื่องประดับของหญิง เขาไมยินดี ไมพอใจในสภาพแหงหญิง 
 ยอมไมสนใจถงึสภาพแหงชายในภายนอก กริิยา ทาทาง ความไวตัว ความ 
 พอใจ เสียงและเครื่องประดับแหงชาย เขาไมยินดี ไมพอใจในสภาพแหงชาย 
 นั้นๆ แลว ยอมไมมุงหวังการสมาคมกับชายในภายนอก และสุขโสมนัสท่ีเกิด 
 เพราะการสมาคมกับชาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวผูไมพอใจในสภาพแหงหญิง 



 ก็ถึงความไมเกี่ยวของในชาย ดวยอาการอยางนี้แล หญิงจึงลวงพนสภาพแหง 
 หญิงไปได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชายยอมไมสนใจในสภาพแหงชาย กิริยา ทาทาง 
 ความไวตัว ความพอใจ เสียงและเครื่องประดับของชาย เขาไมยินดี ไมพอใจ 
 ในสภาพแหงชายน้ันๆ แลว ยอมไมสนใจถงึสภาพแหงหญิงในภายนอก กริิยา 
 ทาทาง ความไวตัว ความพอใจ เสียงและเครื่องประดับของหญิง เขาไมยินดี 
 ไมพอใจในสภาพแหงหญิงน้ันๆ แลว ยอมไมมุงหวังการสมาคมกับหญิงใน 
 ภายนอก และสุขโสมนัสท่ีเกิดเพราะการสมาคมน้ันเปนเหตุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สัตวผูไมพอใจในสภาพแหงชาย ก็ถึงความไมเกี่ยวของในหญิง ดวยอาการอยางนี ้
 แล ชายจึงลวงพนภาวะแหงชายไปได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความไมเกี่ยวของยอม 
 มีดวยอาการอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้แลช่ือวาธรรมบรรยายอันเปนท้ัง 
 สังโยคะและวิสังโยคะ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                            ทานสูตร 
      [๔๙] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีฝงสระโบกขรณีช่ือคัคครา 
 ใกลจัมปานคร ครั้งน้ันแล อุบาสกชาวเมืองจมัปามากดวยกัน เขาไปหาทาน 
 พระสารีบุตรถึงท่ีอยู อภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกลาว 
 กะทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานผูเจริญ ธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมี 
 พระภาค พวกกระผมไดฟงมานานแลว ขอไดโปรดเถิด พวกกระผมพึงไดฟง 
 ธรรมีกถาของพระผูมีพระภาค ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรทานผูมีอายท้ัุงหลาย 
 ถาอยางนั้นทานท้ังหลายพึงมาในวันอุโบสถ ทานท้ังหลายพึงไดฟงธรรมีกถาใน 
 สํานักพระผูมีพระภาคแนนอน อุบาสกชาวเมืองจัมปารับคําทานพระสารีบุตรแลว 
 ลุกจากท่ีนั่ง อภิวาทกระทําประทักษิณแลวหลีกไป ตอมา ถึงวันอุโบสถ อุบาสก 
 ชาวเมืองจัมปาพากันเขาไปหาพระสารีบุตรถึงท่ีอยู อภวิาทแลวยืนอยู ณ ท่ีควร 
 ขางหน่ึง ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรพรอมดวยอุบาสกชาวเมืองจัมปา เขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ถวายอภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหน่ึง ครั้น 
 แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานเชนนั้นนั่นแล 
 ท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ีใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก พึงมีหรือหนอแล 
 และทานเชนนั้นแล ท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ีใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก 
 พึงมีหรือพระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ทานเชนนั้นนั่นแล 
 ท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ีใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก พึงมี และทาน 
 เชนนั้นนั่นแล ท่ีบุคคลบางคนในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก พึงมี ฯ 
      สา. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหทาน 
 เชนนั้นแล ท่ีบุคคลบางคนในโลกนี้ ใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก 



 อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหทานเชนนั้นนั่นแล ท่ีบุคคลบางคนใน 
 โลกนี้ ใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ 
      พ. ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี ยังมีความหวังใหทาน มีจิต 
 ผูกพันในผลใหทาน มุงการส่ังสมใหทาน ใหทานดวยคิดวา เราตายไปจักได 
 เสวยผลทานนี้ เขาใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่อง 
 ลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีปและเครื่องอุปกรณ แกสมณะหรือพราหมณ ดูกร 
 สารีบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี พึงใหทาน 
 เห็นปานน้ีหรือ ฯ 
      สา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรสารีบุตร ในการใหทานน้ัน บุคคลมีความหวังใหทาน มีจิต 
 ผูกพันในผลใหทาน มุงการส่ังสมใหทาน ใหทานดวยคิดวาตายไปแลวจักได 
 เสวยผลทานนี้ เขาผูนั้นใหทานนั้นแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหาย 
 แหงเทวดาช้ันจาตุมมหาราช สิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเปนใหญ 
 แลว ยังมีผูกลบัมา คือ มาสูความเปนอยางนี ้ดูกรสารีบุตร สวนบุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ ไมมีหวังใหทาน ไมมีจิตผูกพันในผลใหทาน ไมมุงการส่ังสมใหทาน 
 ไมคิดวา ตายไปแลวจักไดเสวยผลทานน้ี แลวใหทาน แตใหทานดวยคิดวา 
 ทานเปนการดี เขาใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม 
 เครื่องลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีปและเครื่องอุปกรณแกสมณะหรือพราหมณ 
 ดูกรสารีบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ีพึงใหทาน 
 เห็นปานน้ีหรือ ฯ 
      สา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรสารีบุตร ในการใหทานน้ัน บุคคลไมมีความหวังใหทาน ไมมี 
 จิตผูกพันในผลใหทาน ไมมุงการส่ังสมใหทาน ไมไดใหทานดวยคิดวา ตายไป 
 แลวจักไดเสวยผลทานน้ี แตใหทานดวยคิดวา ทานเปนการดี เขาผูนั้นใหทาน 
 นั้นแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันดาวดึงส เขาส้ิน 
 กรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเปนใหญแลว ยังเปนผูกลับมา คือ มาสู 
 ความเปนอยางนี้ ฯ 
      ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา 
 ทานเปนการดี แตใหทานดวยคิดวา บิดามารดาปูยาตายายเคยใหเคยทํามา เราก็ 
 ไมควรทําใหเสียประเพณี เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหาย 
 แหงเทวดาช้ันยามา เขาส้ินกรรม 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 ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันดุสิต เขาส้ินกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ 
 หมดความเปนใหญ แลวยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ 
      ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา 
 เราหุงหากินได สมณะและพราหมณเหลานี้หุงหากินไมได เราหุงหากินได จะ 
 ไมใหทานแกสมณะหรือพราหมณผูหุงหากนิไมได ไมสมควร แตใหทานดวย 
 คิดวา เราจักเปนผูจําแนกแจกทาน เหมือนฤาษีแตครั้งกอน คือ อัฏฐกฤาษี 
 วามกฤาษี วามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษี 
 วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี และภคุฤาษี บูชามหายัญ ฉะนั้น เขาใหทาน คือ 
 ขาว ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันนิมมานรดี เขาส้ินกรรม สิ้น 
 ฤทธ์ิ สิ้นยศ หมดความเปนใหญแลว ยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ 
      ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา เรา 
 จักเปนผูจําแนกแจกทาน เหมือนอยางฤาษีแตครั้งกอน คือ อฏัฐกฤาษี ฯลฯ 
 และภคุฤาษี แตใหทานดวยคิดวา เมื่อเราใหทานอยางนี้ จิตจะเลื่อมใส เกิด 
 ความปลื้มใจและโสมนัส เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหาย 
 แหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดี เขาส้ินกรรม 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 ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีปและเครื่องอุปกรณ แกสมณะหรือพราหมณ 
 ดูกรสารีบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี พึงให 
 ทานเห็นปานน้ีหรือ ฯ 
      สา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรสารีบุตร ในการใหทานน้ัน บุคคลผูไมมีความหวงัใหทาน 
 ไมมีจิตผูกพันในผลใหทาน ไมมุงการส่ังสมใหทาน ไมไดใหทานดวยคิดวา เรา 
 ตายไปแลวจักไดเสวยผลทานนี้ ไมไดใหทานดวยคิดวา การใหทานเปนการดี 
 ไมไดใหทานดวยคิดวา บิดามารดาปูยาตายายเคยใหเคยทํามา เราไมควรทําใหเสีย 
 ประเพณี ไมไดใหทานดวยคิดวา เราหุงหากนิได สมณะหรือพราหมณเหลาน้ี 
 หุงหากินไมได จะไมใหทานแกผูท่ีหุงหากินไมได ไมสมควร ไมไดใหทานดวย 
 คิดวา เราจักเปนผูจําแนกแจกทาน เหมือนอยางฤาษีแตครั้งกอน คือ อัฏฐกฤาษี 
 วามกฤาษี วามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาช- 
 *ฤาษี วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี และภคุฤาษี ผูบูชามหายัญ ฉะนั้น และไมได 



 ใหทานดวยคิดวา เมื่อเราใหทานน้ี จิตจะเลื่อมใส จะเกิดความปลื้มใจและ 
 โสมนัส แตใหทานเปนเครื่องปรุงแตงจิต เขาใหทานเชนนั้นแลว เมื่อตายไป 
 ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหม เขาส้ินกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ 
 หมดความเปนใหญแลว เปนผูไมตองกลับมา คือ ไมมาสูความเปนอยางนี้ ดูกร 
 สารีบุตร นี้แลเหตุปจจัย เปนเครื่องใหทานเชนนั้นท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก และเปนเครื่องใหทานเชนนั้นท่ีบุคคลบาง 
 คนในโลกน้ีใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                           มาตาสูตร 
      [๕๐] สมัยหน่ึง ทานพระสารีบุตรและทานมหาโมคคัลลานะจาริกไป 
 ในทักษิณาคีรีชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ก็สมัยน้ันแล นันทมารดา 
 อุบาสิกา ชาวเมืองเวฬุกัณฏกะ ลุกข้ึนในเวลาใกลรุง สวดปารายนสูตร ทํานอง 
 สรภัญญะ สมัยนั้น ทาวเวสสวัณมหาราชมีกรณียกิจบางอยาง เสด็จจากทิศอุดร 
 ไปยังทิศทักษิณ ไดทรงสดับนันทมารดาอุบาสิกาสวดปารายนสูตรทํานองสรภัญญะ 
 ประทับรอฟงจนจบ ขณะนั้น นันทมารดาอุบาสิกา สวดปารายนสูตรทํานอง 
 สรภัญญะจบแลวนิ่งอยู ทาวเวสสวัณมหาราชทรงทราบวา กถาของนันทมารดา 
 อุบาสิกาจบแลว จึงทรงอนุโมทนาวา สาธุ นองหญิง สาธุ นองหญิง นันท- 
 *มารดาอุบาสิกาถามวา ดูกรทานผูมีพักตรอันเจริญ ทานน้ีคือใครเลา ฯ 
      เว. ดูกรนองหญิง เราคือทาวเวสสวัณมหาราช ภาดาของเธอ ฯ 
      น. ดูกรทานผูมีพักตรอันเจริญ ดีละ ถาเชนนั้น ขอธรรมบรรยายท่ี 
 ดิฉันสวดแลวนี้เปนเครื่องตอนรับแดทาน ฯ 
      เว. ดูกรนองหญิง ดีแลว นั่นจงเปนเครื่องตอนรับแกฉันพรุงน้ี ภิกษุสงฆ 
 มีทานพระสารีบุตรและทานมหาโมคคัลลานะเปนประมุข ยังไมไดฉันเชา จักมา 
 ถึงเวฬุกัณฏกนคร เธอพึงอังคาสภิกษุสงฆหมูนั้น แลวพึงอุทิศทักษิณาทานใหฉัน 
 ดวย ก็การทําอยางนี้ จักเปนเครื่องตอนรับฉัน ฯ 
      ลําดับนั้น ครั้นลวงราตรีนัน้ไป นันทมารดาอุบาสิกาส่ังบุรุษผูหนึ่ง ให 
 จัดแจงขาทนียโภชนียาหารอนัประณีตไวในนิเวศนของตน ครั้งน้ัน ภิกษุสงฆ 
 มีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข ยังไมไดฉันเชา เดินทาง 
 มาถึงเวฬุกัณฏกนคร นันทมารดาอุบาสิกาจึงเรียกบุรุษผูหนึง่มาสั่งวา ดูกรบุรุษ 
 ผูเจริญ มาเถิดทาน จงไปยังอาราม บอกภัตตกาลแดภิกษุสงฆวา ขาแตทาน 
 ผูเจริญ กาลน้ีเปนภัตตกาล ภัตตาหารในนิเวศนของแมเจา นันทมารดาสําเร็จ 
 แลว บุรุษน้ันรับคํานันทมารดาอุบาสิกาแลว ไปยังอาราม บอกภัตตกาลแก 
 ภิกษุสงฆวา ขาแตทานผูเจริญ กาลน้ีเปนภัตตกาล ภัตตาหารในนิเวศนของ 
 แมเจานันทมารดาสําเร็จแลว ครั้งน้ัน เวลาเชา ภิกษุสงฆมีทานพระสารีบุตรและ 



 ทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของ 
 นันทมารดาอุบาสิกา นั่งเหนืออาสนะท่ีเขาจัดไว ลําดับน้ัน นันทมารดาอุบาสิกา 
 อังคาสภิกษุสงฆ มีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข ให 
 อิ่มหนําสําราญ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน ครั้นทราบ 
 วาทานพระสารีบุตรฉันเสร็จ ลดมือลงจากบาตรแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดถามวา ดูกรนนัทมารดา ใครบอกกาลมาถึงของ 
 ภิกษุสงฆแกทานเลา นันทมารดาอุบาสิกากราบเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ขอ 
 โอกาสเจาคะ ดิฉันลุกข้ึนในเวลาใกลรุง สวดปารายนสูตรทํานองสรภัญญะจบ 
 แลวนิ่งอยู ลําดับนั้น ทาวเวสสวัณมหาราชทราบถึงการจบคาถาของดิฉันแลว 
 ทรงอนุโมทนาวา สาธุ นองหญิง สาธุ นองหญิง ดิฉันถามวา ดูกรทานผูมี 
 พักตรอันเจริญ ทานน้ีคือใครเลา ทาวเวสสวณัตอบวา ดูกรนองหญิง เราคือทาว 
 เวสสวัณมหาราช ภาดาของเธอ ดิฉันกลาววา ดูกรทานผูมีพักตรอันเจริญ ดีละ 
 ถาเชนนั้น ขอธรรมบรรยายท่ีดิฉันสวดแลวนี ้จงเปนเครื่องตอนรับแดทาน ทาว 
 เวสสวัณกลาววา ดูกรนองหญิง ดีแลว นั่นจงเปนเครื่องตอนรับฉันดวย พรุงน้ี 
 ภิกษุสงฆมีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข ยังไมไดฉันเชา 
 จักมาถึงเวฬุกณัฏกนคร เธอพึงอังคาสภิกษุสงฆหมูนั้น แลวพึงอุทิศทักษิณาทาน 
 ใหฉันดวย ก็การทําอยางนี้ จักเปนเครื่องตอนรับฉัน ขาแตทานผูเจริญ กิจท่ี 
 นับวาเปนบุญในทานท้ังน้ี จงเปนไปเพ่ือความสุขแดทาวเวสสวัณมหาราชเถิด ฯ 
      สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว 
 ท่ีทานเจรจากันตอหนาไดกับทาวเวสสวัณมหาราช ซึ่งเปนเทพบุตรผูมีฤทธิ์มีศักดิ์ 
 มากอยางนี้ ฯ 
      น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใช 
 เพียงเทาน้ี ธรรมของดิฉันนาอศัจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก ขาแต 
 ทานผูเจริญ ดิฉันมีบุตรนอยอยูคนหน่ึงช่ือนนัทะ เปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ 
 พระราชาไดขมข่ีปลงเธอเสียจากชีวิตในเพราะเหตุเพียงนิดหนอย ขาแตทานผูเจริญ 
 เมื่อบุตรของดิฉันนั้น ถูกจับแลวก็ดี ถูกประหารแลวก็ดี กําลังถูกจับก็ดี ถูกฆา 
 แลวก็ดี กําลังจะถูกฆาก็ดี ถูกประหารแลวกด็ี กําลังจะถูกประหารก็ดี ดิฉันไม 
 รูสึกความเปลี่ยนแปลงแหงจติเลย ฯ 
      สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว 
 ท่ีทานชําระแมเพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธ์ิ ฯ 
      น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว 
 มิใชเพียงเทาน้ี ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก 
 ขาแตทานผูเจริญ สามีของดิฉันกระทํากาละแลว เกิดเปนยักษตนหน่ึง มาแสดงตน 
 แกดิฉันดวยรปูรางอยางครั้งกอนนั้นทีเดียว ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันไมรูสึกความ 



 เปลี่ยนแปลงแหงจิตเพราะขอนั้นเปนเหตุเลย ฯ 
      สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว 
 ท่ีทานชําระแมเพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธ์ิ ฯ 
      น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว 
 มิใชเพียงเทาน้ี ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก 
 ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันยังสาวถูกสงตัวมาใหแกสามีหนุม ไมเคยคิดท่ีจะนอก 
 ใจเลย ไฉนจะประพฤตินอกใจดวยกายเลา ฯ 
      สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว 
 ท่ีทานชําระแมเพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธ์ิ ฯ 
      น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว 
 มิใชเพียงเทาน้ี ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก 
 ขาแตทานผูเจริญ เมื่อดิฉันแสดงตนเปนอุบาสิกาแลว ไมรูสกึวาไดแกลงลวง 
 สิกขาบทอะไรๆ เลย ฯ 
      สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว 
 ท่ีทานชําระแมเพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธ์ิ ฯ 
      น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว 
 มิใชเพียงเทาน้ี ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก 
 ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันหวังอยูเพียงใด ดิฉันสงัดจากกาม สงัดอกุศลธรรม 
 เขาปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มปีติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌาน มีความ 
 ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตก 
 วิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดจากสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวย 
 สุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป เขาตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา 
 ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เขาจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข 
 เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ 
 บริสุทธิ์อยูเพียงน้ัน ฯ 
      สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ฯ 
      น. ขาแตทานเจริญ ธรรมดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใชเพียง 
 เทาน้ี ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออื่นยังมีอีก ขาแตทาน 
 ผูเจริญ ดิฉันไมพิจารณาเห็นโอรมัภาคิยสังโยชน ๕ ขอใดขอหนึ่ง อันพระผูมี 
 พระภาคทรงแสดงแลวบางขอ ท่ียังละไมไดในตน ฯ 
      สา. ดูกรนันทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ฯ 
      ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรช้ีแจงใหนันทมารดาอุบาสิกาเห็นแจง 
 ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 



                       จบมหายัญญวรรคท่ี ๕ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. จิตตสูตร ๒. ปริกขารสูตร ๓. อัคคิสูตรท่ี ๑ ๔. อัคคิสูตรท่ี ๒ 
 ๕. สัญญาสูตรท่ี ๑ ๖. สัญญาสูตรท่ี ๒ ๗. เมถุนสูตร ๘. สังโยคสูตร 
 ๙. ทานสูตร ๑๐. มาตาสูตร 
                           จบปณณาสก 
                         ------------ 
                  วรรคท่ีไมสงเคราะหเขาในปณณาสก 
                        อัพยากตวรรคท่ี ๑ 
                          อัพยากตสูตร 
      [๕๑] ครั้งน้ันแล ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหความสงสัยในวัตถ ุ
 ท่ีพระองคไมทรงพยากรณ ไมเกิดข้ึนแกอริยสาวกผูไดสดับแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เพราะทิฐิดับ ความสงสัยในวัตถุ 
 ท่ีเราไมพยากรณ จึงไมเกิดข้ึนแกอริยสาวกผูไดสดับแลว ดูกรภิกษุ ทิฐินี้วา 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
 แลว ยอมเปนอกีก็หามิได 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 อริยสาวกน้ันยอมพนจากชาติ ชรา มรณะ 
 โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ยอมพนไปจากทุกข 
 ดูกรภิกษุอริยสาวกผูไดสดับ รูเห็นอยูอยางนี้ ยอมไมพยากรณวา สัตวเบ้ืองหนา 
 แตตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอม 
 ไมเปนอีกก็หามิได ดูกรภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับ รูเห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผู 
 ไมพยากรณในวัตถุท่ีเราไมพยากรณเปนธรรมดาอยางนี้ อรยิสาวกผูไดสดบั รูเห็น 
 อยูอยางนี้ ยอมไมพรั่น ไมหวัน่ ไมไหว ไมถงึความสะดุงในวัตถุท่ีเราไม 
 พยากรณ ฯ 
      ดูกรภิกษุ ความทะยานอยาก ความหมายรู ความสําคัญ ความซึมซาบ 
 ความถือมั่นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
 แลว ยอมเปนอกีก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได นี้เปนความเดือดรอน 



 ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมไมรูชัดความเดือดรอน เหตุเกิดความเดือด 
 รอน ความดับ ความเดือดรอน ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับความเดือดรอน 
 ความเดือดรอนยอมเจริญแกเขา เขายอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
 ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ยอมไมพนไปจากทุกข 
 สวนอรยิสาวกผูไดสดับ ยอมรูชัดความเดือดรอน เหตุเกิดความเดือดรอน ความ 
 ดับความเดือดรอน ปฏิปทาเครื่องใหถงึความดับความเดือดรอน ความเดือดรอน 
 ของอริยสาวกนั้นยอมดับ ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับ รูเห็นอยูอยางนี้แล ยอมไม 
 พรั่น ไมหวั่น ไมไหว ไมถึงความสะดุงในวัตถุท่ีเราไมพยากรณ ดูกรภิกษุ 
 นี้แลเปนเหตุเปนปจจัญเครื่องใหถึงความสงสัยในวัตถุท่ีเราไมพยากรณ ไมเกิดข้ึน 
 แกอริยสาวกผูไดสดับ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           ปุริสคติสูตร 
      [๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงปุรสิคติ ๗ ประการและอนุปาทา 
 ปรินิพพาน เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูล 
 รับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปุริสคติ 
 ๗ ประการเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ คือ ไดความวาง 
 เฉยวา ถากรรมในอดีตไมไดมีแลวไซร อัตตภาพในปจจุบันก็ไมพึงมีแกเรา ถา 
 กรรมในปจจุบันไมมีไซร อัตตภาพในอนาคตก็จักไมมีแกเรา เบญจขันธท่ีกําลัง 
 เปนอยู ท่ีเปนมาแลว เรายอมละได เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธอันเปน 
 อดีต ไมของในเบญจขันธอันเปนอนาคต ยอมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับ 
 อยางยิ่งซ่ึงมีอยู ดวยปญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล ภิกษุนั้นยังทําใหแจงไมไดโดย 
 อาการท้ังปวง อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ อนุสัยคืออวิชชา เธอก็ยังละ 
 ไมไดโดยอาการท้ังปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ภิกษุนั้นยอม 
 ปรินิพพานในระหวาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูปฏิบัติ 
 อยางนี้ คือ ไดความวางเฉยวา ถากรรมในอดีตไมมีแลวไซร ... เบญจขันธ 
 ท่ีกําลังเปนอยู ท่ีเปนมาแลว เรายอมละได เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธ 
 อันเปนอดีต ... ยอมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอยางยิ่งซ่ึงมีอยู ดวยปญญาอัน 
 ชอบ ก็บทนั้นแล ภิกษุนั้นยังทําใหแจงไมไดโดยอาการท้ังปวง อนุสัยคือมานะ ... 
 อนุสัยคืออวิชชา เธอก็ยังละไมไดโดยอาการท้ังปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน 
 ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินิพพานในระหวาง เปรียบเหมือนเมื่อนายชางตีแผนเหล็ก 
 ท่ีถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนออกแลวดับไป ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินพิพานในระหวาง เปรียบเหมือนเมื่อ 
 นายชางตีแผนเหล็กท่ีถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนลอยข้ึนไป ตกยังไมถึงพ้ืน 



 ก็ดับ ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินพิพานในเม่ืออายุเลยก่ึง เปรียบเหมือน 
 เมื่อนายชางตีแผนเหล็กท่ีถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนลอยข้ึนไป ตกถึงพ้ืน 
 แลวก็ดับ ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินพิพานโดยไมตองใชความเพียรนัก 
 เปรียบเหมือนเมื่อนายชางตีแผนเหล็กท่ีถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนข้ึนไปแลว 
 ตกลงท่ีกองหญาหรือกองไมเล็กๆ สะเก็ดนั้นพึงใหไฟและควันเกิดข้ึนไดท่ีหญา 
 หรือกองไมเลก็ๆ นั้น ครั้นใหเกิดไฟและควัน เผากองหญาหรือกองไมเล็กๆ 
 นั้นใหหมดไป ไมมีเช้ือแลวกด็ับ ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เธอยอมปรินพิพานโดยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง 
 เปรียบเหมือนเมื่อนายชางตีแผนเหล็กท่ีถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนลอยข้ึนไป 
 แลวพึงตกลงท่ีกองหญาหรอืกองไมยอมๆ สะเก็ดนั้นพึงใหเกิดไฟและควันท่ีกอง 
 หญาหรือกองไมยอมๆ นั้น ครั้นใหเกิดไฟและควันแลว เผากองหญาหรอืกอง 
 ไมยอมๆ นั้นใหหมดไป ไมมีเช้ือแลวดับ ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป เธอเปนผูมีกระแสในเบ้ืองบนไปสูอกนิฏฐภพ 
 เปรียบเหมือนนายชางตีแผนเหล็กท่ีถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนลอยข้ึนไป 
 แลวพึงตกลงท่ีกองหญาหรอืกองไมใหญๆ ครั้นใหเกิดไฟและควันแลว เผากอง 
 หญาหรือกองไมใหญๆ นั้นใหหมดไป แลวพึงลามไปไหมไมกอและปาไม 
 ครั้นไหมไมกอและปาไมแลว ลามมาถึงท่ีสุดหญาเขียว ท่ีสุดภูเขาท่ีสุดชายนํ้า 
 หรือภูมภิาคอนันารื่นรมย หมดเช้ือแลวก็ดบั ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ปุริสคติ 
 ๗ ประการน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนอนปุาทาปรินิพพานเปนอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ คือ ยอมไดความวางเฉยวา ถากรรม 
 ในอดีตไมไดมีแลวไซร อัตตภาพในปจจุบันก็ไมพึงมีแกเรา ถากรรมในปจจุบัน 
 ยอมไมมีไซร อัตตภาพในอนาคตก็จักไมมีแกเรา เบญจขันธท่ีกําลังเปนอยู 
 ท่ีเปนมาแลวเรายอมละได เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธอันเปนอดีต ไมของ 
 อยูในเบญจขันธอันเปนอนาคต ยอมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอยางยิ่งดวย 
 ปญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล อันภิกษุนั้นทําใหแจงแลว โดยอาการท้ังปวง อนุสัย 
 คือมานะ ... อนุสัยคืออวิชชา เธอยังละ ไมไดโดยอาการท้ังปวง เธอยอมกระทํา 
 ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป 



 ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา 
 อนุปาทาปรินิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุริสคติ ๗ ประการน้ี และอนุปาทา 
 ปรินิพพาน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                            ติสสสูตร 
      [๕๓] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระ 
 นครราชคฤห ครั้งน้ันแล เมื่อปฐมยามลวงไป เทวดา ๒ ตนมีรัศมีงาม ยังภูเขา 
 คิชฌกูฏท้ังส้ินใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว 
 ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวเทวดาตนหน่ึงไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณีเหลานี้หลุดพนแลว เทวดาอกีตนหนึ่งกราบทูล 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณีเหลานี้หลุดพนดวยดีแลว เพราะไมมีอุปาทาน 
 ขันธเหลืออยู เทวดาเหลาน้ันไดกราบทูลดังน้ีแลว พระศาสดาทรงพอพระทัย 
 ลําดับนั้น เทวดาเหลานั้นทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัย จึงถวายอภวิาท 
 กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ท่ีนั้น ครั้นลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาคตรัส 
 กะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไป มีเทวดา 
 ๒ ตนมีรัศมีงาม ยังภูเขาคิชฌกูฏท้ังส้ินใหสวางไสว เขามาหาเราถึงท่ีอยู อภวิาท 
 แลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง ครั้นแลว เทวดาตนหน่ึงไดกลาวกะเราวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณีเหลานี้หลุดพนแลว เทวดาอีกตนหนึ่งกลาววา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณีเหลานี้หลุดพนดวยดีแลว เพราะไมมีอุปาทานขันธ 
 เหลืออยู เทวดาเหลานั้นครั้นกลาวแลว อภิวาทเรา กระทําประทักษิณแลว 
 หายไป ณ ท่ีนั้นนั่นแล ก็สมัยน้ันแล ทานพระมหาโมคคัลลานะน่ังอยูในท่ีไมไกล 
 พระผูมีพระภาค ทานคิดเห็นวา เทวดาเหลาไหนหนอ มีญาณหยั่งรูอยางนี ้
 ในบุคคลผูยังมีอุปานขันธเหลือวา ยังมีอุปาทานขันธเหลือหรือในบุคคลผูไมมี 
 อุปาทานขันธเหลือวา ไมมอีุปาทานขันธเหลือ ก็ในสมัยน้ันแล ภิกษุช่ือติสสะมรณ 
 ภาพแลวไมนาน เขาถึงพรหมโลกช้ันหนึ่ง แมในพรหมโลกนั้นก็รูกันอยางน้ีวา 
 ทาวติสสพรหม เปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ครั้งน้ันแล ทานพระ 
 มหามโคคัลลานะหายจากภูเขาคิชฌกูฏไปปรากฏ ณ พรหมโลกนั้น เหมือนบุรุษผูมี 
 กําลังเหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น ทาวติสสพรหมไดเห็นทานพระ 
 มหาโมคคัลลานะกําลังมาแตไกล จึงกลาวกะทานวา ขาแตทานโมคคัลลานะ 
 ผูนิรทุกขนิมนตมาเถิด ทานมาดีแลวนานแลวท่ีทานกระทําปริยายเพ่ือมาท่ีนี้ 
 ขอนิมนตทาน นั่งเถิด นี่อาสนะปูไวดีแลว ฯ 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะน่ังบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไวแลว แมติสสพรหม 
 อภิวาททานพระมหาโมคคัลลานะแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ทาน 
 พระมหาโมคคัลลานะไดถามวา ดูกรติสสะ เทวดาเหลาไหนแล มีญาณหยั่ง 



 รูอยางนี้ในบุคคมผูยังมีอุปาทานขันธเหลือวา ยังมีอุปาทานขันธเหลือ หรือในบุคคล 
 ผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ฯ 
      ติสสพรหมกลาววา ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นพรหม 
 ยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูยังมีอุปาทานขันธเหลือ วายังมีอุปาทานขันธเหลือ 
 หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวาไมมีอุปาทานขันธเหลือ ฯ 
      ม. เทวดาช้ันพรหมท้ังหมดหรือ ท่ีมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูมี 
 อุปาทานขันธเหลือวา ยงัมีอุปาทานขันธเหลือ หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธ 
 เหลือวา ไมมีอปุาทานขันธเหลือ ฯ 
      ต. ขาแตพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาช้ันพรหมไมใชท้ังหมด ท่ีมี 
 ญาณหยั่งรูอยางนี้ ... ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาช้ันพรหมเหลาใด 
 ผูยินดีดวยอายุ วรรณะ สุข ยศ และความเปนอธิบดี อันเปนของพรหม แต 
 ไมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกไปอยางยิ่งแหงอายุเปนตน 
 นั้น เทวดาช้ันพรหมเหลาน้ัน ไมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธ 
 เหลือวา ยังมีอปุาทานขันธเหลือ หรอืในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมี 
 อุปาทานขันธเหลือ สวนเทวดาช้ันพรหมเหลาใด ไมยินดีดวยอายุ วรรณะ สุข 
 ยศ และความเปนอธิบดี อันเปนของพรหม และรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบาย 
 เปนเครื่องสลัดออกไปอยางยิง่แหงอายุเปนตนนั้น เทวดาช้ันพรหมเหลาน้ัน ยอม 
 มีญาณหยั่งรูอยางนี้ ... ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปน 
 อุภโตภาควิมุติ เทวดาเหลาน้ันยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้แล เปนอุภโตภาค 
 วิมุติ กายของทานจักต้ังอยูเพียงใด เทวดาและมนุษยท้ังหลายจักเห็นทานเพียงน้ัน 
 เพราะกายสลายไป เทวดาและมนุษยท้ังหลายจักไมเห็นทาน ขาแตทานโมคคัล- 
 *ลานะผูนิรทุกข เทวดาเหลาน้ันยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธ 
 เหลือวา ไมมีอปุาทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข อนึ่ง ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้เปนปญญาวิมุติ เทวดาเหลาน้ันยอมรูภิกษุนัน้อยางนี้วา ทานผูนี้ 
 แลเปนปญญาวิมุติ กายของทานจักต้ังอยูเพียงใด เทวดาและมนุษยท้ังหลายจัก 
 เห็นทานเพียงน้ัน เพราะกายสลายไป เทวดาและมนุษยท้ังหลายจักไมเห็นทาน 
 ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาเหลาน้ันยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ ในบุคคล 
 ผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะ 
 ผูนิรทุกข อนึ่ง ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนกายสักขี (ผูบรรลุฌานแลวกระทําให 
 แจงซ่ึงนิพพาน) เทวดาเหลาน้ัน ยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้แลเปนกายสักขี 
 แมไฉน ทานผูนี้เสพเสนาสนะท่ีสมควรอยู คบกัลยาณมิตร อบรมอินทรีย พึง 
 กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปน 
 บรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขาแต 
 ทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาเหลาน้ันยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ ในบุคคลผูมี 



 อุปาทานขันธเหลือวา มอีุปาทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข 
 อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนทิฏฐิปตตะ (ผูถึงท่ีสุดทิฐิ) ฯลฯ เปนสัทธาวิมุติ 
 (ผูหลุดพนเพราะศรัทธา) ฯลฯ ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข อนึ่ง ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ เปนธัมมานุสารี (ผูดําเนินตามกระแสธรรม) เทวดาเหลาน้ันยอมรู 
 ภิกษุนั้นอยางน้ีวา ทานผูนี้แลเปนธัมมานุสารี แมไฉน ทานผูนี้เสพเสนาสนะท่ี 
 สมควรอยู คบกัลยาณมิตร อบรมอินทรีย พงึกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรย 
 อันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน ดวย 
 ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข 
 เทวดาเหลาน้ันยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา มอีุปาทาน 
 ขันธเหลือ ฯ 
      ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะช่ืนชมยินดีภาษิตของทาวติสสพรหม 
 แลว หายจากพรหมโลกไปปรากฏท่ีเขาคิชฌกูฏ เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขน 
 ท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น แลวทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผู- 
 *มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
 ไดกราบทูลถอยคําสนทนาปราศรัยกับทาวติสสพรหมท้ังหมด แดพระผูมีพระภาค ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมคคัลลานะ ก็ทาวติสสพรหมไมไดแสดง 
 บุคคลอนิมิตตวิหารี (ผูมีปรกติบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิไดอยู) ท่ี ๗ แก 
 เธอหรอื ฯ 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต บัดนี้ 
 เปนการควรท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรงแสดงถึงบุคคลอนิมิตตวิหารีท่ี ๗ ขาแต 
 พระสุคต ภิกษุท้ังหลายไดฟงพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจาํไว ฯ 
      พ. ดูกรโมคคัลลานะ ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี 
 เราจักกลาว ฯ 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัส 
 วา ดูกรโมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิได 
 เพราะไมใสใจถึงนิมิตท้ังปวงอยู เทวดาเหลาน้ันยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้แล 
 บรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิได เพราะไมใสใจถึงนิมิตท้ังปวงอยู แมไฉน ทาน 
 ผูนี้เสพเสนาสนะท่ีสมควรอยู คบกัลยาณมิตร อบรมอินทรยี พึงกระทําใหแจง 
 ซึ่งท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดย 
 ตองการน้ัน ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรโมคคัลลานะ 
 เทวดาเหลาน้ันยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา มอีุปา- 
 *ทานขันธเหลือ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                            สีหสูตร 



      [๕๔] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหา 
 วัน ใกลพระนครเวสาลี ครั้งน้ันแล สีหเสนาบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี 
 พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจทรงบัญญัติผลแหงทานท่ีประจักษ 
 ในปจจุบันไดหรือไม ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสีหะ ถาอยางนั้น จักยอนถามทานในปญหา 
 ขอนี้กอน ทานพึงพยากรณปญหาขอนั้นตามชอบใจทาน ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญ 
 ความขอนั้นเปนไฉน ในเมืองเวสาลีนี้ มีบุรุษอยู ๒ คน คนหนึ่งไมมีศรัทธา 
 ตระหน่ี ถี่เหนียว พูดเสียดสี คนหน่ึงมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับ 
 สนุน ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตท้ังหลายเมื่อจะ 
 อนุเคราะหพึงอนุเคราะหคนไหนกอน จะเปนคนไมมีศรัทธา ตระหน่ี ถี่เหนียว 
 พูดเสียดสี หรอืคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ 
      สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหน่ีถี่เหนียว พูดเสียด 
 สี พระอรหันตท้ังหลายเมื่ออนเุคราะห จักอนุเคราะหคนนั้นกอนอยางไรได สวน 
 คนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน พระอรหนัตท้ังหลายเมื่อ 
 อนุเคราะห พึงอนุเคราะหคนนั้นกอนเทียว ฯ 
      พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตท้ังหลาย 
 เมื่อเขาไป พึงเขาไปหาใครกอน จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา ตระหน่ีถี่เหนียว พูด 
 เสียดสี หรือคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ 
      สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหน่ีถี่เหนียว พูดเสียด 
 สี พระอรหันตท้ังหลายเมื่อเขาไปหา จักเขาไปหาคนน้ันกอนอยางไรได สวนคน 
 ท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน พระอรหันตท้ังหลายเมื่อเขาไป 
 หา พึงเขาไปหาคนนั้นกอนเทียว ฯ 
      พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตท้ังหลาย 
 เมื่อรับ พึงรับของใครกอน จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา ตระหน่ีถี่เหนียว พูดเสียด 
 สี หรือคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ 
      สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหน่ีถี่เหนียว พูดเสียด 
 สี พระอรหันตท้ังหลายเมื่อรับ จักรับของคนน้ันกอนอยางไรได สวนคนท่ีมี 
 ศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน พระอรหันตท้ังหลายเม่ือรับ พึง 
 รับของคนน้ันกอนเทียว ฯ 
      พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตท้ังหลาย 
 เมื่อแสดงธรรม พึงแสดงแกคนไหนกอน จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา ตระหน่ีถี่- 
 *เหนียว พูดเสยีดสี หรือคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ 
      สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหน่ีถี่เหนียว พูดเสียด 



 สี พระอรหันตท้ังหลายเมื่อแสดงธรรม จักแสดงแกคนนั้นกอนอยางไรได สวน 
 คนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน พระอรหนัตท้ังหลายเมื่อ 
 แสดงธรรม พงึแสดงแกคนนั้นกอนเทียว ฯ 
      พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กิตติศัพทอันงามของ 
 คนไหน พึงขจรไป จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา ตระหน่ีถี่เหนียว พูดเสียดสี หรือ 
 คนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ 
      สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหน่ีถี่เหนียว พูดเสียด 
 สี กิตติศัพทอันงามของคนน้ัน จักขจรไปไดอยางไร สวนคนท่ีมีศรัทธา เปน 
 ทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน กิตติศัพทอันงามของคนน้ันเทียวพึงขจรไป ฯ 
      พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนไหนท่ีจะพึงเขาไป 
 สูบริษัทใดๆ ก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณ 
 บริษัท พึงเปนผูแกลวกลา ไมเกอเขิน เขาไป จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ 
 ถี่เหนียว พูดเสยีดสี หรือคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดี ใหความสนับสนุน ฯ 
      สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหน่ีถี่เหนียว พูดเสียด 
 สี จักเขาไปสูบริษัทใดๆ ก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดี 
 บริษัท สมณบริษัท จักเปนผูแกลวกลา ไมเกอเขิน เขาไปอยางไรได สวนคน 
 ท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน เขาผูนั้นพึงเขาไปสูบริษัทใดๆ 
 ก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท พึง 
 เปนผูแกลวกลา ไมเกอเขิน เขาไป ฯ 
      พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนไหนเม่ือตายไปจะ 
 พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา ตระหน่ีถี่เหนียว พูดเสียดสี 
 หรือคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ 
      สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหน่ีถี่เหนียว พูดเสียด 
 สี เมื่อตายไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรคอยางไรได สวนคนท่ีมีศรัทธา เปน 
 ทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ในผลแหงทาน ๖ ประการ ท่ีเห็นประจักษในปจจุบัน อันพระผูมี 
 พระภาคตรัสแลว ขาพระองคมิไดดําเนินไปดวยความเช่ือตอพระผูมีพระภาค แม 
 ขาพระองคเองก็รูผลแหงทานเหลาน้ี ขาพระองคเปนทายก เปนทานบดี 
 พระอรหันตท้ังหลายเมื่ออนุเคราะห ยอมอนุเคราะหขาพระองคกอน เมื่อเขาไปหา 
 ยอมเขาไปหาขาพระองคกอน เมื่อรับ ยอมรบัของขาพระองคกอน เมื่อแสดงธรรม 
 ยอมแสดงแกขาพระองคกอน กิตติศัพทอันงามของขาพระองคขจรไปแลววา สีห- 
 *เสนาบดีเปนทายก เปนการกบุคคล เปนผูอุปฏฐากพระสงฆ ขาพระองคผูเปน 
 ทายก เปนทานบดี เขาไปสูบริษัทใดๆ ก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณ 
 บริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท ยอมเปนผูแกลวกลา ไมเกอเขิน เขาไป 



 ขาแตพระองคผูเจริญ ในผลแหงทาน ๖ ประการท่ีเห็นประจักษในปจจุบัน อัน 
 พระผูมีพระภาคตรัสแลว ขาพระองคมิไดดําเนินไปดวยความเช่ือตอพระผูมีพระภาค 
 แมขาพระองคเองก็รูผลแหงทานเหลาน้ี แตพระผูมีพระภาคตรัสผลแหงทานใดกะ 
 ขาพระองคอยางนี้วา ดูกรสีหะ ทายก ทานบดี เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลก 
 สวรรค ขาพระองคยังไมรูผลแหงทานน้ัน และในผลแหงทานขอนี้ ขาพระองค 
 ขอดําเนินไปดวยความเช่ือตอพระผูมีพระภาค ฯ 
      พ. อยางนั้น สีหะ อยางนั้น สีหะ ดูกรสีหะ ทายก ทานบดี เมื่อ 
 ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                           รักขิตสูตร 
      [๕๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฐานะ ๔ ประการน้ี ตถาคตไมตองรักษา และ 
 ตถาคตไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ ๓ ประการ ฐานะ ๔ ประการท่ีตถาคตไมตอง 
 รักษาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธ์ิ ตถาคตไมมีกาย 
 ทุจริตท่ีจะตองรักษาวา คนอื่นอยารูขอนี้ของเราเลย ตถาคตมีวจีสมาจารบริสทุธ์ิ 
 ตถาคตไมมีวจีทุจริตท่ีจะตองรักษาวา คนอื่นอยารูขอนี้ของเราเลย ตถาคตมีมโน 
 สมาจารบริสุทธิ์ ไมมีมโนทุจริตท่ีจะตองรักษาวา คนอื่นอยารูขอนี้ของเราเลย 
 ตถาคตมีอาชีวบริสุทธิ์ ไมมีมิจฉาชีพท่ีจะตองรักษาวา คนอื่นอยารูขอนี้ของเราเลย 
 ฐานะ ๔ ประการนี้ ตถาคตไมตองรักษา ตถาคตไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ ๓ 
 ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตมีธรรมอันกลาวดีแลว สมณะก็ดี 
 พราหมณก็ดี เทวดาก็ดี มารก็ดี พรหมก็ดี หรอืใครๆ ในโลกก็ดี จักคัดคาน 
 เราในธรรมน้ันโดยชอบธรรมวา แมเพราะเหตุนี้ ทานมิใชเปนผูมีธรรมอันกลาวดี 
 แลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นนิมิตนัน้ เมื่อไมเห็น ยอมถึงความเกษม 
 ไมมีภัย มีความแกลาอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ปฏิปทาอันเปนเครื่องยังสัตว 
 ใหถึงนิพพาน ท่ีสาวกของเราผูปฏิบัติตามแลว ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวมิุติ 
 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบัน เขาถึงอยู อนัเราบัญญัติไวดีแลวแกสาวกท้ังหลาย สมณะก็ดี พราหมณ 
 ก็ดี เทวดาก็ดี มารก็ดี พรหมก็ดี หรือใครๆ ในโลกก็ดี จักคัดคานเราใน 
 ปฏิปทานั้นโดยชอบธรรมวา แมเพราะเหตุนี้ ปฏิปทาอันเปนเครื่องยังสัตวใหถึง 
 นิพพาน ท่ีสาวกของทานปฏิบัติแลว ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ฯลฯ ไม 
 เปนปฏิปทาอันทานบัญญัติไวดีแลวแกสาวกท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไม 
 เล็งเห็นนิมิตนั้น เมื่อไมเห็น ยอมถึงความเกษม ไมมีภัย แกลวกลาอยู อนึ่ง 
 สาวกบริษัทของเราเปนรอยๆ ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมติุ ปญญาวิมุติ อันหา 
 อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขา 
 ถึงอยู สมณะก็ดี พราหมณก็ดี เทวดาก็ดี มารก็ดี พรหมก็ดี หรอืใครๆ ใน 



 โลกก็ดี จักคัดคานเราในขอนั้นโดยชอบธรรมวา แมเพราะเหตุนี้ สาวกบริษัท 
 เปนรอยๆ ไมไดกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เราไมเล็งเห็น 
 นิมิตน้ัน เมื่อไมเห็น ยอมถึงความเกษม ไมมีภัย แกลวกลาอยู ตถาคตไมพึง 
 ถูกติเตียนเพราะฐานะ ๓ ประการเหลานี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้แล 
 ตถาคตไมจําเปนตองรักษา และตถาคตไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ ๓ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           กิมมิลสูตร 
      [๕๖] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬวุัน ใกล 
 เมืองกิมมิลา ครั้งน้ันแล ทานพระกิมมิละเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัทธรรมไมต้ังอยูนาน 
 ในเม่ือพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกิมมิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ภิกษุ 
 ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระ 
 ศาสดา ... ในธรรม ... ในสงฆ ... ในสิกขา ... ในสมาธิ ... ในความไมประมาท 
 ... ในปฏิสันถาร ดูกรกิมมิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหสัทธรรมไมต้ัง 
 อยูนาน ในเม่ือตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
      กิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหสัทธรรม 
 ต้ังอยูนาน ในเม่ือพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว ฯ 
      พ. ดูกรกิมมิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
 อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในพระศาสดา ... 
 ในธรรม ... ในสงฆ ... ในสิกขา ... ในสมาธิ ... ในความไมประมาท ... ในปฏิ- 
 *สันถาร ดูกรกิมมิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหสัทธรรมต้ังอยูนาน ใน 
 เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          สัตตธรรมสูตร 
      [๕๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ไมนาน 
 นัก พึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ธรรม ๗ 
 ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑ 
 มีศีล ๑ เปนพหูสูต ๑ เปนผูหลีกออกเรน ๑ ปรารภความเพยีร ๑ มีสติ ๑ 
 มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล ไมนานนัก 
 พึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 



 ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         โมคคัลลานสูตร 
      [๕๘] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาเภสกลา มิคทายวัน 
 ใกลสุงสุมารคีรนคร แควนภคัคะ ก็สมัยน้ันแล ทานมหาโมคคัลลานะน่ังโงก- 
 *งวงอยู ณ บานกัลลวาลมุตตคาม แควนมคธ พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตร 
 เห็นทานพระมหาโมคคัลลานะน่ังโงกงวงอยู ณ บานกัลลวาลมุตตคาม แควนมคธ 
 ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษย ครั้นแลวทรงหายจากเภสกลามิคทายวัน 
 ใกลสุงสุมารคีรนคร แควนภคัคะ เสด็จไปปรากฏเฉพาะหนาทานพระมหาโมคคัล- 
 *ลานะ ณ บานกัลลวาลมุตตคาม แควนมคธ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง 
 เหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งบน 
 อาสนะท่ีปูลาดแลว ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกร 
 โมคคัลลานะ เธองวงหรอื ดูกรโมคคัลลานะ เธองวงหรอื ทานพระมหา 
 โมคคัลลานะกราบทูลวา อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      ดูกรโมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ เมื่อเธอมีสัญญาอยางไรอยู 
 ความงวงน้ันยอมครอบงําได เธอพึงทําไวในใจซ่ึงสัญญาน้ันใหมาก ขอนี้จะเปน 
 เหตุใหเธอละความงวงน้ันได ถาเธอยังละไมได แตนั้นเธอพึงตรึกตรองพิจารณา 
 ถึงธรรมตามท่ีตนไดสดับแลว ไดเรียนมาแลวดวยใจ ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละ 
 ความงวงน้ันได ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงสาธยายธรรมตามท่ีตนไดสดับมาแลว 
 ไดเรียนมาแลวโดยพิสดาร ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงน้ันได ถายังละ 
 ไมได แตนั้นเธอพึงยอนชองหท้ัูงสองขาง เอามือลูบตัว ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละ 
 ความงวงน้ันได ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงลุกข้ึนยืน เอาน้ําลางตา เหลียวดู 
 ทิศท้ังหลาย แหงนดูดาวนักษัตรฤกษ ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงน้ันได 
 ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงทําในใจถึงเอาโลกสัญญา ต้ังความสําคัญในกลางวัน 
 วา กลางวันอยางไร กลางคืนอยางนั้น กลางคืนอยางไร กลางวันอยางนั้น มีใจ 
 เปดเผยอยูฉะนี้ ไมมีอะไรหุมหอ ทําจิตอันมีแสงสวางใหเกิด ขอนี้จะเปนเหตุให 
 เธอละความงวงน้ันได ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรม กําหนด 
 หมายเดินกลับไปกลับมา สํารวมอินทรีย มีใจไมคิดไปในภายนอก ขอนี้จะเปน 
 เหตุใหเธอละความงวงน้ันได ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงสําเร็จสีหไสยา คือ 
 นอนตะแคงเบ้ืองขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําความหมายใน 
 อันจะลุกข้ึน พอต่ืนแลวพึงรีบลุกข้ึนดวยต้ังใจวา เราจักไมประกอบความสุขใน 
 การนอน ความสุขในการเอนขาง ความสุขในการเคลิ้มหลบั ดูกรโมคคัลลานะ 
 เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรโมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษาอยางนี้อีกวา เราจัก 



 ไมชูงวง [ถือตัว] เขาไปสูตระกูล ดูกรโมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล 
 ถาภิกษุชูงวงเขาไปสูตระกูล และในตระกูลมีกรณียกิจหลายอยาง ซึ่งจะเปน 
 เหตุใหมนุษยไมใสใจถึงภิกษุผูมาแลว เพราะเหตุนั้น ภิกษุยอมมีความคิดอยางนี้ 
 วา เดี๋ยวนี้ใครหนอยุยงใหเราแตกในสกุลนี้ เดี๋ยวนี้ดูมนุษยพวกนี้ มีอาการอดิ 
 หนาระอาใจในเรา เพราะไมไดอะไร เธอจึงเปนผูเกอเขิน เมื่อเกอเขิน ยอม 
 คิดฟุงซาน เมื่อคิดฟุงซาน ยอมไมสํารวม เมื่อไมสํารวม จิตยอมหางจากสมาธิ ฯ 
      เพราะฉะนั้นแหละ โมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักไมพูดถอย 
 คําซ่ึงจะเปนเหตุใหทุมเถียงกัน ดูกรโมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล เมื่อม ี
 ถอยคําซ่ึงจะเปนเหตุใหทุมเถียงกัน ก็จําตองหวังการพูดมาก เมื่อมีการพูดมาก ยอม 
 คิดฟุงซาน เมื่อคิดฟุงซาน ยอมไมสํารวม เมื่อไมสํารวม จิตยอมหางจากสมาธิ ฯ 
      ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง เราหาสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการท้ังปวง 
 ไม แตมิใชวาจะไมสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการท้ังปวงก็หามิได คือ เราไม 
 สรรเสริญความคลุกคลีดวยหมูชนท้ังคฤหัสถและบรรพชิต ก็แตวา เสนาสนะ 
 อันใดเงียบเสียง ไมอื้ออึง  ปราศจากการสัญจรของหมูชน ควรเปนท่ีประกอบกิจ 
 ของผูตองการความสงัด ควรเปนท่ีหลีกออกเรน เราสรรเสรญิความคลุกคลีดวย 
 เสนาสนะเห็นปานน้ัน ฯ 
      เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลถาม 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โดยยอ ดวยขอปฏิบัติเพียงไรหนอ 
 ภิกษุจึงเปนผูหลุดพนแลวเพราะส้ินตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีธรรมเปนแดน 
 เกษมจากโยคะลวงสวน เปนพรหมจารลีวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน ประเสริฐกวา 
 เทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
      พ. ดูกรโมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดสดับวา ธรรมท้ังปวงไม 
 ควรถือมั่น ครัน้ไดสดับดังน้ันแลว เธอยอมรูชัดธรรมท้ังปวงดวยปญญาอันยิ่ง 
 ครั้นรูชัดธรรมท้ังปวงดวยปญญาอันยิ่งแลว ยอมกําหนดรูธรรมท้ังปวง ครั้นกําหนด 
 รูธรรมท้ังปวงแลว ไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชสุข 
 มิใชทุกขก็ดี ยอมพิจารณาเหน็ ความไมเท่ียงในเวทนาเหลาน้ัน พิจารณาเห็น 
 ความคลายกําหนัด พิจารณาเห็นความดับ พิจารณาเห็นความสละคืน เมื่อเธอ 
 พิจารณาเห็นอยางนั้นๆ อยู ยอมไมยึดมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อไมยึดมั่น ยอม 
 ไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมปรินิพพานเฉพาะตัวทีเดียว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ 
 มิไดมี ดูกรโมคคัลลานะ โดยยอดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ีแล ภิกษุจึงเปนผู 
 หลุดพนแลวเพราะส้ินตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน เปนผูเกษมจากโยคะลวงสวน 
 เปนพรหมจารลีวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 



                          ปุญญวิปากสูตร 
      [๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยากลัวตอบุญเลย คําวาบุญนี้ 
 เปนช่ือของความสุข ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมรูชัดซึ่งผลแหงบุญอันนาปรารถนา 
 นาใคร นาพอใจ ท่ีเราเสวยแลวตลอดกาลนาน เราเจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ป 
 ครั้นแลว เราไมไดกลับมายังโลกนี้ตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกปั ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ไดยินวา เมื่อโลกถึงความพินาศ [ถูกไฟไหม] เราเขาถึงพรหมโลกช้ัน 
 อาภัสสระ เมื่อโลกยังไมถึงความพินาศ เรายอมเขาถึงวิมานพรหมอันวางเปลา 
 ไดยินวา ในวิมานพรหมนั้น เราเปนพรหม เปนทาวมหาพรหม เปนใหญ 
 ใครๆ ครอบงําไมได มีความเห็นแนนอน มีอาํนาจเต็ม เปนทาวสักกะผูเปน 
 ใหญแหงทวยเทพ ๓๖ ครั้ง เปนพระเจาจักรพรรดิ ต้ังอยูในธรรม เปนธรรมราชา 
 มีสมุทรท้ัง ๔ เปนขอบเขต ผูชนะสงคราม มีชนบทถึงความสถาพรต้ังม่ัน 
 ประกอบดวยรตันะ ๗ ประการ รัตนะ ๗ ประการของเราน้ันคือ จักรแกว 
 ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ขุนพลแกวเปนท่ี ๗ อนึ่ง 
 เราเคยมีบุตรมากกวาพันคน ลวนแตเปนคนกลาหาญชาญชัย ย่ํายีขาศึกได เรา 
 ครอบครองปฐพีมณฑลน้ี อันมีมหาสมุทรเปนขอบเขต โดยธรรม ไมตองใชอาชญา 
 ไมตองใชศาตรา ฯ 
            เชิญดูผลแหงบุญกุศลของบุคคลผูแสวงหาความสุข ดูกรภิกษุ 
            ท้ังหลาย เราเจริญเมตตาจิตมาแลว ๗ ป ไมตองกลับมาสู 
            โลกนี้ ตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัป เมื่อโลกถึงความพินาศ 
            เราเขาถึงพรหมโลกช้ันอาภัสสระ เมื่อโลกยังไมถึงความ 
            พินาศ เราเขาถึงวิมานอันวางเปลา ในกาลน้ัน เราเปนทาว 
            มหาพรหมผูมีอํานาจเต็ม ๗ ครั้ง เปนทาวสักกะจอมเทพ 
            เสวยสมบัติในเทวโลก ๓๖ ครั้ง เปนพระเจาจักรพรรดิผู 
            เปนใหญในหมูชนชาวชมพูทวีป เปนกษัตริยไดรับมุรธาภิเศก 
            แลว เปนใหญในหมูมนุษยปกครองปฐพีมณฑลน้ี โดยไม 
            ตองใชอาชญา ไมตองใชศาตรา สั่งสอนคนในปฐพีมณฑล 
            นั้นโดยธรรมสมํ่าเสมอ ไมผลุนผลัน ครั้นไดเสวยราชใน 
            ปฐพีมณฑลน้ีโดยธรรมแลว ไดเกิดในตระกูลม่ังค่ัง มีทรัพย 
            สมบัติมากมาย ท้ังบริบูรณพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ อัน 
            อํานวยความประสงคใหทุกอยาง ฐานะดังท่ีกลาวมาน้ีพระพุทธ- 
            *เจาท้ังหลายผูสงเคราะหประชาชาวโลกทรงแสดงไวดีแลว 
            เหตุท่ีทานเรียกวาเปนเจาแผนดิน เพราะความเปนใหญ เรา 
            เปนพระราชาผูเรืองเดช มีอุปกรณเครื่องใหปลื้มใจมากมาย 
            มีฤทธ์ิ มียศ เปนใหญ ในหมูชนชาวชมพูทวีป ใครบาง 



            ไดฟงแลวจะไมเลื่อมใสแมจะเปนคนมีชาติตํ่า เพราะฉะนั้น 
            แหละ ผูมุงประโยชน จํานงหวังความเปนใหญ ระลึกถึง 
            คําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย พึงเคารพสัทธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                           ภริยาสูตร 
      [๖๐] ครั้งน้ัน เมื่อเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถอื 
 บาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ประทับนั่งบน 
 อาสนะท่ีปูลาดแลว ก็สมัยน้ันมนุษยท้ังหลายในนิเวศนของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐีสงเสียงอื้ออึง ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว พระผูมพีระภาคไดตรัส 
 ถามวา ดูกรคฤหบดี เหตุไรหนอ มนุษยท้ังหลายในนิเวศนของทานจึงสงเสียง 
 อื้ออึง เหมือนชาวประมงแยงปลากัน อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ นางสุชาดาคนน้ีขาพระองคนํามาจากตระกูลมั่งค่ังมาเปนสะใภใน 
 เรือน นางไมเช่ือถือ แมผัว พอผัว สามี แมแตพระผูมีพระภาคนางก็ไม 
 สักการะเคารพนับถือบูชา ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกนางสุชาดาหญิง 
 สะใภในเรือนวา มาน่ีแนะนางสุชาดา นางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนทูลรบัพระผู 
 มีพระภาคแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรนางสุชาดา 
 ภริยาของบุรุษ ๗ จําพวกน้ี ๗ จําพวกเปนไฉน คือ ภริยาเสมอดวยเพชฌฆาต 
 ๑ เสมอดวยโจร ๑ เสมอดวยนาย ๑ เสมอดวยแม ๑ เสมอดวยพ่ีสาวนองสาว 
 ๑ เสมอดวยเพือ่น ๑ เสมอดวยทาสี ๑ ดูกรนางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗ 
 จําพวกน้ีแล เธอเปนจําพวกไหนใน ๗ จําพวกน้ัน 
      นางสุชาดากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันยงัไมรูท่ัวถึง 
 ความแหงพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้ไดโดยพิสดาร ขาแตพระ 
 องคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแก 
 หมอมฉัน โดยท่ีหมอมฉันจะพึงรูท่ัวถึงเน้ือความแหงพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาค 
 ตรัสโดยยอนี้ โดยพิสดารเถิด ฯ 
      พ. ดูกรนางสุชาดา ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
 นางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัส 
 พระพุทธพจนนี้วา 
          ภริยาผูมจีิตประทุษราย ไมอนุเคราะหดวยประโยชนเกือ้กูล 
          ยินดีในชายอื่น ดูหม่ินสามี เปนผูอันเขาซ้ือมาดวยทรัพย 
          พยายามจะฆาผัว ภริยาของบุรุษเห็นปานน้ีเรียกวา วธกาภริยา 
          ภริยาเสมอดวยเพชฌฆาต สามีของหญิงประกอบดวย 



          ศิลปกรรม พาณิชยกรรม และกสิกรรม ไดทรัพยใดมา ภริยา 
          ปรารถนาจะยักยอกทรพัย แมมีอยูนอยน้ันเสีย ภรยิาของ 
          บุรุษเห็นปานน้ีเรียกวา โจรภริยา ภรยิาเสมอดวยโจร ภริยา 
          ท่ีไมสนใจการงาน เกียจคราน กินมาก ปากราย ปากกลา 
          รายกาจ กลาวคําหยาบ ขมข่ีผัวผูขยันขันแข็ง ภริยาของ 
          บุรุษเห็นปานน้ีเรียกวา อัยยาภริยา ภรยิาเสมอดวยนาย 
          ภริยาใดอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูลทุกเมื่อ ตามรักษา 
          สามีเหมือนมารดารักษาบุตร รักษาทรัพยท่ีสามีหามาไดไว 
          ภริยาของบุรุษเห็นปานน้ีเรียกวา มาตาภริยา ภริยาเสมอดวย 
          มารดา ภริยาท่ีเปนเหมือนพ่ีสาวนองสาว มีความเคารพใน 
          สามีของตน เปนคนละอายบาป เปนไปตามอํานาจสามี ภริยา 
          ของบุรุษเห็นปานน้ีเรียกวา ภคินีภริยา ภริยาเสมอดวยพีส่าว 
          นองสาว ภริยาใดในโลกนี้เห็นสามีแลวช่ืนชมยินดี เหมือน 
          เพื่อนผูจากไปนานแลวกลับมา เปนหญิงมีตระกูล มีศีล 
          มีวัตรปฏิบัติสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานน้ีเรียกวา สขีภริยา 
          ภริยาเสมอดวยเพือ่น ภรยิาใดสามีเฆี่ยนตี ขูตะคอก 
          ก็ไมโกรธ ไมคิดพิโรธโกรธตอบสามี อดทนได เปนไป 
          ตามอํานาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานน้ีเรียกวา ทาสีภริยา 
          ภริยาเสมอดวยทาสี ภรยิาท่ีเรียกวาวธกาภริยา ๑ โจร ี
          ภริยา ๑ อัยยาภริยา ๑ ภริยาท้ัง ๓ จําพวกนั้น ลวนแตเปน 
          คนทุศีลหยาบชา ไมเอื้อเฟอ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงนรก 
          สวนภริยาท่ีเรียกวา มาตาภริยา ๑ ภคินีภริยา ๑ สขีภริยา ๑ 
          ทาสีภริยา ๑ ภริยาท้ัง ๔ จําพวกน้ัน เพราะต้ังอยูในศีล 
          ถนอมรักไวยั่งยืน เมือ่ตายไป ยอมเขาถึงสุคติ 
      ดูกรนางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗ จําพวกน้ีแล เธอเปนภริยาจําพวก 
 ไหน ใน ๗ จําพวกน้ัน ฯ 
      ส.  ขาแตพระองคผูเจริญ ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ขอพระผูมีพระภาค 
 โปรดทรงจําหมอมฉันวา เปนภริยาของสามีผูเสมอดวยทาสี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                           โกธนาสูตร 
      [๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี เปนความมุงหมายของ 
 คนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือ 
 ชายผูมีความโกรธ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนผูเปนขา 
 ศึกกันในโลกนี้ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้มีผิว 



 พรรณทรามเถิดหนอ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึกกันยอมไมยนิดี 
 ใหคนท่ีเปนขาศึกกันมีผิวพรรณงาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธ 
 ครอบงําย่ํายีแลว แมจะอาบน้ํา ไลทา ตัดผม โกนหนวด นุงผาขาวสะอาดแลวก ็
 ตาม แตถูกความโกรธครอบงําแลว ยอมเปนผูมีผิวพรรณทราม ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เปนธรรมขอท่ี ๑ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการ 
 ของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรอืชายผูมีความโกรธ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนท่ีเปนขาศึกกัน 
 อยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้พึงนอนเปนทุกขเถิดหนอ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคน 
 ผูเปนขาศึกกัน ยอมไมยินดีใหคนท่ีเปนขาศึกกันอยูสบาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะนอนบนบัลลังคอันลาดดวยผา 
 ขนสัตว ลาดดวยผาขาวเน้ือออน ลาดดวยเครื่องลาดอยางดทํีาดวยหนังชะมด มีผา 
 ดาดเพดาน มีหมอนหนุนศีรษะและหนุนเทาแดงท้ังสองขางก็ตาม แตถูกความโกรธ 
 ครอบงําแลว ยอมนอนเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๒ เปนความ 
 มุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมา 
 ถึงหญิงหรอืชายผูมีความโกรธ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง คนเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน 
 อยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้อยามีความเจริญเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
 คนผูเปนขาศึกกันยอมไมยินดใีหคนท่ีเปนขาศึกกันมีความเจริญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะถือเอาส่ิงท่ีไมเปนประโยชน 
 ก็สําคัญวาเราถือเอาส่ิงท่ีเปนประโยชน แมถือเอาส่ิงท่ีเปนประโยชน ก็สําคัญวา 
 เราถือเอาส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ธรรมเหลาน้ีอันคนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา 
 ถือเอาแลว เปนขาศึกแกกันและกัน ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใชประโยชน 
 เกื้อกูล เพื่อทุกขตลอดกาลนาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๓ เปนความมุง 
 หมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึง 
 หญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน 
 อยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้อยามีโภคะเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนท่ีเปน 
 ขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนท่ีเปนขาศึกกันมีโภคะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนผูโกรธ 
 ถูกความโกรธครอบงํายํ่ายีแลว แมจะมีโภคะท่ีตนหามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร 
 สั่งสมไดดวยกาํลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา เปนของชอบธรรม ไดมาโดยธรรม 
 พระราชาท้ังหลายยอมริบโภคะของคนข้ีโกรธเขาพระคลังหลวง ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เปนธรรมขอท่ี ๔ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของ 
 คนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมคีวามโกรธ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน 



 อยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้อยามียศเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึก 
 กันยอมไมยินดีใหคนท่ีเปนขาศึกกันมียศ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนผูโกรธ ถูกความ 
 โกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะไดยศมาเพราะความไมประมาท ก็เสื่อมจากยศนั้น 
 ได ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๕ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน 
 เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรอืชายผูมีความโกรธ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน 
 อยางนี้วา ขอใหบุคคลน้ีอยามีมิตรเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนท่ีเปนขาศึก 
 กันยอมไมยินดีใหคนท่ีเปนขาศึกกันมีมิตร ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนผูโกรธ ถกูความ 
 โกรธครอบงําย่ํายีแลว แมเขาจะมีมิตรอํามาตยญาติสาโลหิต มิตรอํามาตยญาติสา- 
 *โลหิตเหลาน้ัน ก็เวนเขาเสียหางไกล ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๖ เปน 
 ความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน 
 ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน 
 อยางนี้วา ขอใหบุคคลน้ี เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขอ 
 นั้นเพราะเหตุไร เพราะคนท่ีเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนท่ีเปนขาศึกกันไปสุคติ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงํายํ่ายีแลว ยอมประพฤติทุจริต 
 ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ครั้นตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๗ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน 
 เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรอืชายผูมีความโกรธ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ีแล เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึก 
 กัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมคีวาม 
 โกรธ ฯ 
           คนโกรธมีผิวพรรณทราม ยอมนอนเปนทุกข ถือเอาส่ิงท่ีเปน 
           ประโยชนแลว กลับปฏิบัติสิ่งอันไมเปนประโยชน ทํา 
           ปาณาติบาตดวยกายและวาจา ยอมถึงความเส่ือมทรัพย ผู 
           มัวเมาเพราะความโกรธ ยอมถึงความไมมียศ ญาติมิตร 
           และสหาย ยอมเวนคนโกรธเสียหางไกล คนผูโกรธยอมไม 
           รูจักความเจริญ ทําจิตใหกําเริบ ภัยท่ีเกิดมาจากภายในน้ัน 
           คนผูโกรธยอมไมรูสึก คนโกรธยอมไมรูอรรถ ไมเหน็ธรรม 
           ความโกรธยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดต้ือยอมมี 
           ในขณะน้ัน คนผูโกรธยอมกอกรรมท่ีทําไดยากเหมือนทําได 
           งาย ภายหลังเม่ือหายโกรธแลว เขายอมเดือดรอนเหมือน 
           ถูกไฟไหม คนผูโกรธยอมแสดงความเกอยากกอน เหมือน 
           ไฟแสดงควันกอน ในกาลใด ความโกรธเกิดข้ึน คนยอม 



           โกรธ ในกาลน้ัน คนนั้นไมมีหิริ ไมมโีอตตัปปะ และไม 
           มีความเคารพ คนท่ีถูกความโกรธครอบงํายอมไมมีความ 
           สวางแมแตนอยเลย กรรมใดยังหางไกลจากธรรม อันให 
           เกิดความเดือดรอน เราจักบอกกรรมเหลาน้ัน เธอท้ังหลาย 
           จงฟงธรรมน้ันไปตามลําดับ คนโกรธฆาบิดาก็ได ฆามารดา 
           ของตนก็ได ฆาพระขีณาสพก็ได ฆาปุถุชนก็ได ลูกท่ี 
           มารดาเลี้ยงไวจนไดลมืตาดูโลกนี้ ลูกเชนนั้นกิเลสหยาบชา 
           โกรธข้ึนมายอมฆาแมมารดานั้นผูใหชีวิตความเปนอยูได จริง 
           อยู สัตวเหลานั้นมีตนเปนเครื่องเปรียบเทียบ เพราะตนเปน 
           ท่ีรักอยางยิ่ง คนโกรธหมกมุนในรูปตางๆ ยอมฆาตัวเอง 
           ไดเพราะเหตุตางๆ ยอมฆาตัวเองดวยดาบบาง กินยาพิษ 
           บาง เอาเชือกผูกคอตายบาง โดดเขาตายบาง คนเหลาน้ัน 
           เมื่อกระทํากรรมอันมีแตความเส่ือมและทําลายตนก็ไมรูสึก 
           ความเส่ือมเกิดแตความโกรธ ตามท่ีกลาวมาน้ี เปนบวงของ 
           มัจจุราช มีถ้ําเปนท่ีอยูอาศัย บุคคลผูมักโกรธ มีการฝกตน 
           คือมีปญญา ความเพียรและสัมมาทิฐิ พึงตัดความโกรธน้ัน 
           ขาดได บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแตละอยางเสียใหขาด พึง 
           ศึกษาในธรรมเหมือนอยางนั้น เธอท้ังหลายปรารถนาอยูวา 
           ขอความเปนผูเกอยากอยาไดมีแกเราท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
           เปนผูปราศจากความโกรธ ไมมีความคับแคนใจ ปราศจาก 
           ความโลภ ไมมีความริษยา ฝกฝนตนแลว ละความโกรธได 
           เปนผูไมมีอาสวะ จักปรินิพพาน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                       จบอัพยากตวรรคท่ี ๑ 
                          --------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อัพยากตสูตร  ๒. ปุริสคติสูตร  ๓. ติสสสูตร  ๔. สีหสูตร 
 ๕. รักขิตสูตร  ๖. กิมมิลสูตร  ๗. สัตตธรรมสูตร  ๘. โมคคัลลาน- 
 *สูตร  ๙. ปุญญวิปากสูตร  ๑๐. ภริยาสูตร  ๑๑. โกธนาสูตร 
                       -------------- 
                          มหาวรรคท่ี ๒ 
                            หิริสูตร 
      [๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อไมมีหิริและโอตตัปปะ อินทรียสังวรของ 
 บุคคลผูมีหิริและโอตตัปปะวิบัติ ยอมมีนิสัยถูกกําจัด เมื่อไมมีอินทรียสังวร ศีล 



 ของบุคคลผูมีอินทรียสังวรวบัิติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด เมื่อไมมีศีล สัมมาสมาธิ 
 ของบุคคลผูมีศีลวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจดั เมื่อไมมีสัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณ- 
 *ทัสสนะของบุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด เมื่อไมม ี
 ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและวิราคะ ของบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะ 
 วิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด เมื่อไมมีนิพพิทาและวิราคะ วิมุตติญาณทัสสนะ 
 ของบุคคลผูมีนิพพิทาและวิราคะวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจดั ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติ กระเทาะก็ดี เปลือกก็ดี กระพี้ก็ดี แกนก็ดี 
 ของตนไมนั้นยอมไมถึงความบริบูรณ ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อมีหิริและ 
 โอตตัปปะ อินทรียสังวรของบุคคลผูสมบูรณดวยหิริและโอตตัปปะ ยอมสมบูรณ 
 ดวยอุปนิสัย เม่ือมีอินทรียสงัวร ศีลของบุคคลผูสมบูรณดวยอินทรียสังวร ยอม 
 สมบูรณดวยอปุนิสัย เมื่อมีศีล สัมมาสมาธิของบุคคลผูสมบูรณดวยศีลยอม 
 สมบูรณดวยอปุนิสัย เมื่อมีสัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะของบุคคลผูสมบูรณ 
 ดวยสัมมาสมาธิยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย เมือ่มียถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและ 
 วิราคะของบุคคลผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย 
 เมื่อมีนิพพิทาและวิราคะ วิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาและ 
 วิราคะ ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนตนไม 
 สมบูรณดวยกิ่งและใบ กะเทาะก็ดี เปลือกก็ดี กระพี้ก็ดี แกนก็ดี ของตนไม 
 นั้น ยอมถึงความสมบูรณ ฉะน้ัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                            สุริยสูตร 
      [๖๓] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัมพปาลีวัน ใกล 
 พระนครเวสาลี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไมเท่ียง ไมยั่งยนื ไมนาช่ืนชม นี้เปนกําหนดควร 
 เบ่ือหนาย ควรคลายกําหนัด ควรหลดุพน ในสังขารท้ังปวง ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ขุนเขาสิเนรุ โดยยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน โดยกวาง ๘๔,๐๐๐ โยชน หยั่งลง 
 ในมหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน สูงจากมหาสมุทรข้ึนไป ๘๔,๐๐๐ โยชน มี 
 กาลบางคราวท่ีฝนไมตกหลายป หลายรอยป หลายพันป หลายแสนป เมื่อฝน 
 ไมตก พืชคาม ภูตคามและติณชาติท่ีใชเขายา ปาไมใหญ ยอมเฉา เหี่ยว 
 แหง เปนอยูไมได ฉันใด สังขารก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเท่ียง ไมยั่งยืน ไม 
 นาช่ืนชม นี้เปนกําหนดควรเบ่ือหนาย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพน ในสังขาร 
 ท้ังปวง ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน 
 พระอาทิตยดวงท่ี ๒ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงท่ี ๒ ปรากฏ แมน้ําลําคลอง 



 ท้ังหมด ยอมงวดแหง ไมมีน้ํา ฉันใด สังขารก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเท่ียง ... 
 ควรหลุดพน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน 
 พระอาทิตยดวงท่ี ๓ ปรากฏ เพราะอาทิตยดวงท่ี ๓ ปรากฏ แมน้ําสายใหญๆ 
 คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ท้ังหมดยอมงวดแหง ไมมีน้ํา ฉันใด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเท่ียง ... ควร 
 หลุดพน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน 
 พระอาทิตยดวงท่ี ๔ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงท่ี ๔ ปรากฏ แมน้ําสาย 
 ใหญๆ ท่ีไหลมารวมกันเปนแมน้ําใหญ คือแมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู 
 มหี ท้ังหมดยอมงวดแหง ไมมนี้ํา ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายก็ 
 ฉันนั้น เปนสภาพไมเท่ียง ... ควรหลดุพน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน 
 พระอาทิตยดวงท่ี ๕ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงท่ี ๕ ปรากฏ น้ําในมหาสมุทร 
 ลึก ๑๐๐ โยชนก็ดี ๒๐๐ โยชนก็ดี ๓๐๐ โยชนก็ดี ๔๐๐ โยชนก็ดี ๕๐๐ 
 โยชนก็ดี ๖๐๐ โยชนก็ดี ๗๐๐ โยชนก็ดี ยอมงวดลงเหลืออยูเพียง ๗ ช่ัว 
 ตนตาลก็มี ๖ ช่ัวตนตาลก็มี ๕ ช่ัวตนตาลก็มี ๔ ช่ัวตนตาลก็มี ๓ ช่ัวตน 
 ตาลก็มี ๒ ช่ัวตนตาลก็มี ช่ัวตนตาลเดียวก็มี แลวยังจะเหลอือยู ๗ ช่ัวคน 
 ๖ ช่ัวคน ๕ ช่ัวคน ๔ ช่ัวคน ๓ ช่ัวคน ๒ ช่ัวคน ช่ัวคนเดียว ครึ่ง 
 ช่ัวคน เพียงเอว เพียงเขา เพียงแคขอเทา เพียงในรอยเทาโค ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย น้ําในมหาสมุทรยังเหลืออยูเพียงในรอยเทาโคในท่ีนั้นๆ เปรียบเหมือน 
 ในฤดูแลง เมื่อฝนเมล็ดใหญๆ ตกลงมา น้ําเหลืออยูในรอยเทาโคในท่ีนั้นๆ 
 ฉะนั้น เพราะพระอาทิตยดวงท่ี ๕ ปรากฏ น้ําในมหาสมุทรแมเพียงขอนิ้วก็ไม 
 มี ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเท่ียง ... 
 ควรหลุดพน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน 
 พระอาทิตยดวงท่ี ๖ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงท่ี ๖ ปรากฏ แผนดินใหญ 
 นี้และขุนเขาสิเนรุ ยอมมีกลุมควันพลุงข้ึน เปรียบเหมือนนายชางหมอเผาหมอท่ี 
 ปนดีแลว ยอมมีกลุมควันพลุงข้ึน ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายก็ 
 ฉันนั้น เปนสภาพไมเท่ียง ... ควรหลดุพน ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลบางครั้งบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน 
 พระอาทิตยดวงท่ี ๗ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงท่ี ๗ ปรากฏ แผนดินใหญ 
 นี้และขุนเขาสิเนรุ ไฟจะติดท่ัวลุกโชติชวง มีแสงเพลิงเปนอันเดียวกัน เมื่อ 
 แผนดินใหญและขุนเขาสิเนรุไฟเผาลุกโชน ลมหอบเอาเปลวไฟฟุงไปจนถงึพรหม 



 โลก เมื่อขุนเขาสิเนรุไฟเผาลกุโชนกําลังทะลาย ถูกกองเพลิงใหญเผาทวมตลอด 
 แลว ยอดเขาแมขนาด ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน 
 ๕๐๐ โยชน ยอมพังทะลาย เมื่อแผนดินใหญและขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาผลาญอยู 
 ยอมไมปรากฏข้ีเถาและเขมา เปรียบเหมือนเมือ่เนยใสหรอืน้ํามันถูกไฟเผาผลาญ 
 อยู ยอมไมปรากฏข้ีเถาและเขมา ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลาย 
 ก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเท่ียง ไมยั่งยืน ไมนาช่ืนชม ควรจะเบ่ือหนาย ควรคลาย 
 กําหนัด ควรหลุดพน ในสังขารท้ังปวง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในขอน้ัน ใครจะรู 
 ใครจะเช่ือวา แผนดินนี้และขุนเขาสิเนรุจักถูกไฟไหมพินาศไมเหลืออยู นอก 
 จากอริยสาวกผูมีบทอันเห็นแลว (โสดาบัน) ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว ศาสดาช่ือสุเนตตะเปนเจาลัทธิ 
 ปราศจากความกําหนัดในกาม ก็ศาสดาช่ือสุเนตตะน้ัน มีสาวกอยูหลายรอย เธอ 
 แสดงธรรมแกสาวกท้ังหลาย เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก และ 
 เมื่อสุเนตตศาสดาแสดงธรรมเพ่ือความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก สาวก 
 เหลาใดรูท่ัวถึงคําสอนไดหมดทุกอยาง สาวกเหลานั้น เมื่อตายไป ก็เขาถึงสุคติ 
 พรหมโลก สวนสาวกเหลาใดยังไมรูท่ัวถงึคําสอนไดหมดทุกอยาง สาวกเหลาน้ัน 
 เมื่อตายไป บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสด ีบาง 
 พวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันนิมมานรดี บางพวกเขาถึงความเปนสหาย 
 แหงเทวดาช้ันดุสิต บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันยามา บางพวก 
 เขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันดาวดึงส บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหง 
 เทวดาช้ันจาตุมมหาราช บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงกษัตริยมหาศาล บาง 
 พวกเขาถึงความเปนสหายแหงพราหมณมหาศาล บางพวกเขาถึงความเปนสหาย 
 แหงคฤหบดีมหาศาล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล สุเนตตศาสดามีความคิดเห็นวา การท่ี 
 เราจะพึงเปนผูมีสติเสมอกับสาวกท้ังหลายในสัมปรายภพไมสมควรเลย ผิฉะนั้น 
 เราควรจะเจรญิเมตตาใหยิ่งข้ึนไปอีก ครั้งน้ันแล สุเนตตศาสดาจึงไดเจริญเมตตา 
 จิตตลอด ๗ ป แลวไมมาสูโลกน้ีตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัลป เมื่อโลกวิบัติ 
 เขาถึงพรหมโลกช้ันอาภัสสระ เมื่อโลกเจริญ เขาถึงวิมานพรหมท่ีวาง ในวิมาน 
 นั้น สุเนตตศาสดาเปนพรหม เปนทาวมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครยิ่งกวา รู 
 เห็นเหตุการณโดยถองแท เปนผูมีอํานาจมาก เกิดเปนทาวสักกะจอมเทวดา 
 ๓๖ ครั้ง เปนพระเจาจักรพรรดิผูต้ังอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา มีสมุทร 
 ท้ัง ๔ เปนขอบเขต ผูไดชัยชนะสงคราม สถาปนาประชาชนไวเปนปกแผนมั่น 
 คง พรั่งพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ หลายรอยครั้ง พระราชโอรสของพระเจา 
 จักรพรรดินั้น ลวนแตองอาจ กลาหาญ ชาญชัย ย่ํายีศัตรูได พระเจาจักรพรรดิ 
 นั้นทรงปกครองปฐพีมณฑล อันมีมหาสมุทรเปนขอบเขต ไมตองใชอาชญา ไมตอง 



 ใชศัสตรา ใชธรรมปกครอง ดกูรภิกษุท้ังหลาย สุเนตตศาสดาน้ันแล มีอายุยืนนาน 
 ดํารงม่ันอยูอยางนี้ 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 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยศีล 
 อริยสมาธิ อริยปญญา อริยวิมติุ เราตรัสรูแลว แทงตลอดแลว เราถอนตัณหา 
 ในภพไดแลว ตัณหาอันเปนเครื่องนําไปสูภพสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ 
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว จึง 
 ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
           ธรรมเหลาน้ี คือ ศีล สมาธิ ปญญาและวิมุติอยางยิ่ง 
           พระโคดมผูมียศตรัสรูแลว พระพุทธเจาผูเปนศาสดา ผูมี 
           พระจักษุ ทรงรูยิ่งดวยประการดังนี้แลว ตรัสบอกธรรม 
           ๔ ประการแกภิกษุท้ังหลาย ทรงกระทําท่ีสุดทุกขแลว 
           ปรินิพพาน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                            นครสูตร 
      [๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลใด ปจจันตนครของพระราชา ปองกัน 
 ไวดีดวยเครือ่งปองกัน ๗ ประการ และหาอาหาร ๔ ประการไดตามความปรารถนา 
 ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ในกาลน้ัน เรากลาววา ศัตรูหมูปจจามิตรภายนอก 
 ทําอันตรายปจจันตนครของพระราชานั้นไมได เครื่องปองกัน ๗ ประการเปนไฉน 
 คือในปจจันตนครของพระราชา มีเสาระเนียดขุดหลุมฝงลกึ ไมหวั่นไหว นี้เปน 
 เครื่องปองกันนครประการท่ี ๑ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มีคูขุดลึกและกวาง นี้เปนเครื่องปองกันนครประการ 
 ท่ี ๒ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มีทางเดินตามคูไดรอบ ท้ังสูงและกวางนีเ้ปนเครื่อง 
 ปองกันนครประการท่ี ๓ สําหรับคุมภัยภายในและปองอันตรายภายนอก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มีการสะสมอาวุธไวมาก ท้ังท่ีเปนอาวุธแหลมยาวและ 
 อาวุธคม นี้เปนเครื่องปองกันนครประการท่ี ๔ สําหรับคุมภัยภายในและปอง 
 กันอันตรายภายนอก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ต้ังกองทัพไวมาก คือ พลชาง พลมา พลรถ พล 
 ธนู กองถือธง กองจัดกระบวนทัพ กองสัมภาระ กองเสนาธิการ กองตะลุม 
 บอนเหมือนชางท่ีวิ่งเขาสูสงคราม กองทหารหาญ กองทหารโลหะ กองเกราะ 
 หนัง กองทหารทาส นี้เปนเครื่องปองกันนครประการท่ี ๕ สําหรับคุมภัยภายใน 
 และปองกันอันตรายภายนอก ฯ 



      อีกประการหนึ่ง มีทหารยามฉลาดสามารถดี หามไมใหคนท่ีไมรูจักเขา 
 อนุญาตใหคนท่ีรูจักเขา นี้เปนเครื่องปองกันนครประการท่ี ๖ สําหรับคุมภัย 
 ภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มีกําแพงท้ังสูงและกวาง พรอมดวยปอมกออิฐถือปูนด ี
 นี้เปนเครื่องปองกันนครประการท่ี ๗ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตราย 
 ภายนอก ปจจนัตนครมีการปองกันดี ดวยเครื่องปองกัน ๗ ประการน้ีแล 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 ถัว่ทอง และอปรณัชาติไว 
 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 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใด ปจจันตนครของพระราชาปองกันไวดี 
 ดวยเครื่องปองกัน ๗ ประการน้ี และอาหาร ๔ ประการไดตามความปรารถนา 
 ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ในกาลน้ัน เรากลาววา ศัตรูหมูปจจามิตรไมทํา 
 อันตรายได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ในกาลใด อริยสาวกประกอบ 
 พรอมดวยสัทธรรม ๗ ประการ และเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ได 
 โดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขใน 
 ปจจุบัน ในกาลน้ัน เรากลาววามารผูมีบาปทําอันตรายอริยสาวกไมได สัทธรรม ๗ 
 ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกเปนผูมีศรัทธา เช่ือพระปญญา 
 เครื่องตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ 
 เปนผูต่ืนแลว เปนผูจําแนกธรรม เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มี 
 เสาระเนียดขุดหลุมฝงลึก ไมหวั่นไหว สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตราย 
 ภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูมีศรัทธาเปรียบเหมือนเสา 
 ระเนียด ยอมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมอันไมมีโทษ 



 บริหารตนใหบริสุทธิ์ นี้เปนสัทธรรมประการท่ี ๑ ฯลฯ 
      อริยสาวกเปนผูมีหิริ ละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอาย 
 ตอการเขาถึงอกุศลธรรมอันช่ัวชาลามก เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระ 
 ราชา มีคู (สนามเพลาะ) ท้ังลึกและกวาง สําหรับคุมภัยภายในและปองกัน 
 อันตรายภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูมหีิริเปรียบเหมือนคู ยอม 
 ละอกุศล ... บริหารตนใหบรสิุทธ์ิ นี้เปนสัทธรรมประการท่ี ๒ ฯ 
      อริยสาวกมโีอตตัปปะ สะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
 สะดุงกลัวตอการเขาถึงอกุศลธรรมอันช่ัวชาลามก เปรียบเหมือนในปจจันตนคร 
 ของพระราชา มีทางเดินตามคูไดรอบ ท้ังสูงและกวาง สําหรบัคุมภัยภายใน 
 และปองกันอันตรายภายนอกฉะน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อรยิสาวกผูมีโอตตัปปะ 
 เปรียบเหมือนทางเดินตามคู ยอมละอกุศลธรรม ... ยอมบริหารตนใหบริสุทธ์ินี้เปน 
 สัทธรรมประการท่ี ๓ ฯ 
      อริยสาวกเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ไดสดับตรับฟงมาก ทรง 
 จําไว คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซึ่งธรรมท้ังหลายอันงามใน 
 เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ 
 พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ สิ้นเชิง เปรียบเหมือนในปจจันตนครของ 
 พระราชา มีการสะสมอาวุธไวมาก ท้ังท่ีเปนอาวุธแหลมยาวและอาวุธคม 
 สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อริยสาวกผูมีสตุะเปรียบเหมือนอาวุธ ยอมละอกุศลธรรม ... บริหารตนใหบริสุทธ์ิ 
 นี้เปนสัทธรรมประการท่ี ๔ ฯ 
      อริยสาวกปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อใหกศุลธรรมถึงพรอม 
 มีกําลังมีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม เปรยีบเหมือนในปจจันตนคร 
 ของพระราชา ต้ังกองทัพไวมาก คือพลมา ฯลฯ กองทหารทาส สําหรับคุมภัยภายใน 
 และปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย อรยิสาวกมีความเพียร 
 เปรียบเหมือนกองทัพ ยอมละอกุศลธรรม ... บริหารตนใหบริสุทธ์ิ นี้เปนสัทธรรม 
 ประการท่ี ๕ ฯ 
      อริยสาวกเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ยอม 
 ตามระลึกถึงกรรมท่ีไดทําและคําท่ีไดพูดแลวแมนานได เปรียบเหมือนใน 
 ปจจันตนครของพระราชา มีทหารยามฉลาดสามารถดี หามไมใหคนท่ีไมรูจักเขา 
 อนุญาตใหคนท่ีรูจักเขา สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูมีสติเปรียบเหมือนทหารยาม ยอมละอกุศลธรรม 
 ... บริหารตนใหบริสุทธิ์ นี้เปนสัทธรรมประการท่ี ๖ ฯ 
      อริยสาวกเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิด 
 และความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ เปรียบ 



 เหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีกําแพงท้ังสูงท้ังกวางพรอมดวยปอมกออิฐ 
 ถือปูนดี เพื่อคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อริยสาวกผูมีปญญาเปรียบเหมือนกําแพงอันพรอมดวยปอมกออิฐถือปูนดี ยอม 
 ละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมท่ีไมมีโทษ บริหารตนใหบริสุทธ์ิ 
 นี้เปนสัทธรรมประการท่ี ๗ อริยสาวกเปนผูประกอบดวยสัทธรรม ๗ ประการน้ี ฯ 
      อริยสาวกเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
 ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบันเปนไฉน อริยสาวก 
 สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติ และสุข 
 เกิดแตวิเวกอยู เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงตน 
 และเพ่ือหยั่งลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีการสะสม 
 หญา ไมและน้ําไวมาก เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชน 
 ภายใน และเพ่ือปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ฯ 
      อริยสาวกบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอก 
 ผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดจากสมาธิอยู 
 เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงตน และเพ่ือหยั่งลงสูนิพพาน 
 เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีการสะสมขาวสาลี (ขาวเจา) และ 
 ขาวเหนียวไวมาก เพื่อความอุนใจภายใน ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชน 
 ภายใน และเพ่ือปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ฯ 
      อริยสาวกมอีุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย 
 เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ 
 เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปน 
 สุขแหงตน และเพื่อหยั่งลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนในปจจันตนครของ 
 พระราชา มีการสะสมงา ถั่วเขียว ถั่วทอง และอปรัณชาติไวมาก เพื่อความ 
 อุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และเพ่ือปองกันอันตราย 
 ภายนอก ฉะนั้น ฯ 
      อริยสาวกบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข 
 และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เพื่อความ 
 อุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงตนและเพ่ือหยั่งลงสูนิพพาน เปรียบ 
 เหมือนในปจจันตนครของพระราชามีการสะสมเภสัชไวมาก คือ เนยใส เนยขน 
 น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย เกลอื เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหง 
 ชนภายใน และปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ฯ 
      อริยสาวกเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
 ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ดูกรภิกษุท้ัง 
 หลาย ในกาลใด อริยสาวกประกอบดวยสัทธรรม ๗ ประการน้ี และมีปรกติ 



 ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง 
 เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลน้ันแล มารผูมีบาปก็ทําอันตรายอรยิสาวก 
 ไมได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           ธัมมัญูสูตร 
      [๖๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนผู 
 ควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๗ ประ 
 การเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนธัมมัญู รูจักธรรม 
 ๑ อัตถัญู รูจักอรรถ ๑ อัตตัญู รูจักตน ๑ มตตัญู รูจักประมาณ ๑ 
 กาลัญู รูจักกาล ๑ ปริสัญู รูจักบริษัท ๑  ปุคคลปโรปรัญู รูจักเลือก 
 คบคน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนธัมมัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 ยอมรูธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ 
 อัพภูตธรรม เวทัลละ หากภิกษุไมพึงรูจักธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ เราก็ 
 ไมพึงเรียกวาเปนธัมมัญู แตเพราะภิกษุรูธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ 
 ฉะนั้นเราจึงเรยีกวาเปนธัมมัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      ก็ภิกษุเปนอัตถัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักเน้ือความ 
 แหงภาษิตน้ันๆ วา นี้เปนเนื้อความแหงภาษิตนี้ๆ หากภิกษุไมพึงรูเนื้อความ 
 แหงภาษิตน้ันๆ วา นี้เปนเนื้อความแหงภาษิตนี้ๆ เราก็ไมพึงเรียกวาเปน 
 อัตถัญู แตเพราะภิกษุรูเนื้อความแหงภาษิตน้ันๆ วา นี้เปนเนื้อความแหง 
 ภาษิตน้ีๆ ฉะนั้น เราจึงเรียกวาเปนอัตถัญู ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู 
 ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      ก็ภิกษุเปนอัตตัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักตนวา เรา 
 เปนผูมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทาน้ี ถาภิกษุไม 
 พึงรูจักตนวา เราเปนผูมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทาน้ี 
 เราก็ไมพึงเรียกวาเปนอัตตัญู แตเพราะภิกษุรูจักตนวา เราเปนผูมีศรัทธา ศีล 
 สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทาน้ี ฉะนั้น เราจึงเรยีกวาเปนอัตตัญู 
 ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      ก็ภิกษุเปนมัตตัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูจักประมาณในการรับ 
 จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร หากภิกษุไมพึงรูจัก 
 ประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เราก็ 
 ไมพึงเรียกวาเปนมัตตัญู แตเพราะภิกษุรูจกัประมาณในการรับจีวร 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 
 ประการฉะน้ี ฯ 
      ก็ภิกษุเปนปริสัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักบริษัทวา นี้ 
 บริษัทกษัตริย นี้บริษัทคฤหบดี นี้บริษัทสมณะ ในบริษัทนั้น เราพึงเขาไปหา 
 อยางนี้ พึงยืนอยางนี้ พึงทําอยางนี้ พึงน่ังอยางนี้ พึงน่ิงอยางน้ี หากภิกษุไมรู 
 จักบริษัทวา นี้บริษัทกษัตริย ... พึงน่ิงอยางนี้ เราก็ไมพึงเรียกวาเปนปริสัญู 
 แตเพราะภิกษุรูจักบริษัทวา นี้บริษัทกษัตริย ... พึงน่ิงอยางนี้ ฉะนั้น เราจึง 
 เรียกวาเปนปริสัญู ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู กาลัญู 
 ปริสัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      ก็ภิกษุเปนปุคคลปโรปรัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูรูจัก 
 บุคคลโดยสวน ๒ คือ บุคคล ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งตองการเห็นพระ 
 อริยะ พวกหนึง่ไมตองการเหน็พระอริยะ บุคคลท่ีไมตองการเห็นพระอริยะ พึง 
 ถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีตองการเห็นพระอริยะ พึงไดรับความ 
 สรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีตองการเห็นพระอริยะก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่ง 
 ตองการจะฟงสัทธรรม พวกหน่ึงไมตองการฟงสัทธรรม บุคคลท่ีไมตองการฟง 
 สัทธรรม พึงถกูติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีตองการฟงสัทธรรม พึงไดรับ 
 ความสรรเสรญิดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีตองการฟงสัทธรรมกม็ี ๒ จําพวก คือ 
 พวกหนึ่งต้ังใจฟงธรรม พวกหนึ่งไมต้ังใจฟงธรรม บุคคลท่ีไมต้ังใจฟงธรรม พึงถูก 
 ติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีต้ังใจฟงธรรม พงึไดรับความสรรเสริญดวยเหตุ 
 นั้นๆ บุคคลท่ีต้ังใจฟงธรรมก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งฟงแลวทรงจําธรรมไว 
 พวกหนึ่งฟงแลวไมทรงจําธรรมไว บุคคลท่ีฟงแลวไมทรงจําธรรมไว พึงถูกติเตียน 
 ดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีฟงแลวทรงจําธรรมไวพึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ 
 บุคคลท่ีฟงแลวทรงจําธรรมไวก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งพิจารณาเน้ือความ 
 แหงธรรมท่ีทรงจําไว พวกหนึง่ไมพิจารณา เนื้อความแหงธรรม ท่ีทรงจําไว 
 บุคคลท่ีไมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีทรงจําไว พึงถูกติเตียนดวยเหตุนัน้ๆ 
 บุคคลท่ีพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีทรงจําไว พึงไดรับความสรรเสริญดวย 
 เหตุนั้นๆ บุคคลท่ีพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีทรงจําไวก็มี ๒ จําพวก คือ 
 พวกหนึ่งรูอรรถรูธรรมแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พวกหน่ึงหารูอรรถรูธรรม 
 แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม บุคคลท่ีหารูอรรถรูธรรมปฏิบัติธรรมสมควร 



 แกธรรมไม พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรม 
 สมควรแกธรรม พึงไดรับความสรรเสริญ ดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีรูอรรถรูธรรม 
 แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึง่ปฏิบัติเพื่อ 
 ประโยชนของตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนของผูอื่น พวกหนึ่งปฏิบัติท้ังเพ่ือ 
 ประโยชนตนและเพ่ือประโยชนผูอื่น บุคคลท่ีปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนผูอื่น พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีปฏิบัติท้ังเพ่ือประโยชน 
 ตนและเพ่ือประโยชนผูอื่น พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุเปนผูรูจักบุคคลโดยสวน ๒ ฉะนี้แล ภิกษุเปนบุคคลปโรปรัญู 
 อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล เปนผู 
 ควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ปาริฉัตตกสูตร 
      [๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษแหงเทวดาช้ัน 
 ดาวดึงสมีใบเหลือง สมัยน้ัน เทวดาช้ันดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ตนปาริฉัตตก 
 พฤกษใบเหลือง ไมนานเทาไรก็จักผลัดใบใหม สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของ 
 เทวดาช้ันดาวดึงสผลัดใบใหม สมัยน้ัน เทวดาช้ันดาวดึงสพากันดีใจวา เวลา 
 นี้ตนปาริฉัตตกพฤกษ กําลังผลัดใบใหม ไมนานเทาไรก็จักผลิดอกออกใบ 
 สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงสผลิดอกออกใบแลว สมัยน้ัน 
 เทวดาช้ันดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ปาริฉัตตกพฤกษผลิดอกออกใบแลว 
 ไมนานเทาไร ก็จักเปนดอกเปนใบ สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ัน 
 ดาวดึงสเปนดอกเปนใบแลว สมัยน้ันเทวดาช้ันดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ 
 ปาริฉัตตกพฤกษเปนดอกเปนใบแลว ไมนานเทาไรก็จักเปนดอกตูม สมัยใด 
 ปาริฉัตตกพฤกษ ของเทวดาช้ันดาวดึงสเปนดอกตูมแลว สมัยน้ัน เทวดาช้ัน 
 ดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ ปาริฉัตตกพฤกษดอกออกตูมแลว ไมนานเทาไรก็ 
 จักเริ่มแยม สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษเริ่มแยมแลว สมัยน้ันเทวดาช้ันดาวดึงส 
 พากันดีใจวา เวลานี้ ปาริฉัตตกพฤกษเริ่มแยมแลว ไมนานเทาไรก็จักบานเต็มท่ี 
 สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงสบานเต็มท่ีแลว สมัยน้ัน เทวดา 
 ช้ันดาวดึงสพากันดีใจ เอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บํารุงบําเรออยูตลอด 
 ระยะ ๕ เดือนทิพย ณ ควงแหงไมปาริฉัตตกพฤกษ ก็เมื่อปาริฉัตตกพฤกษ 
 บานเต็มท่ีแลว แผรัศมีไปได ๕๐ โยชน ในบริเวณรอบๆ จะสงกลิ่นไปได 
 ๑๐๐ โยชนตามลม อานุภาพของปาริฉัตตกพฤกษ มีดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล สมัยใด อริยสาวกคิดจะออกบวชเปนบรรพชิต สมัยน้ัน 
 อริยสาวกเปรยีบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงสมีใบเหลือง สมัย 
 ใด อริยสาวกปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต 



 สมัยน้ัน อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงสผลดัใบ 
 ใหม สมัยใด อริยสาวกสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน 
 มีวิตกวิจาร มปีติและสุขเกิดแตวิเวกอยู สมยันั้น อริยสาวกเปรียบเหมือน 
 ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงส ผลิดอกออกใบ สมัยใด อริยสาวกบรรลุ 
 ทุติยฌานมีความผองใสแหงจติในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมี 
 วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู สมัยน้ัน อริยสาวก 
 เปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงสเปนดอกเปนใบ สมัยใด 
 อริยสาวกมอีุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป 
 บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสรญิวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา 
 มีสติอยูเปนสุข สมัยน้ัน อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ัน 
 ดาวดึงสเปนดอกตูม สมัยใด อริยสาวกบรรลจุตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข 
 เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ 
 บริสุทธิ์อยู สมัยน้ัน อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ัน 
 ดาวดึงสเริ่มแยม สมัยใด อริยสาวกทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา 
 อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึง 
 อยู สมัยน้ัน อรยิสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงส 
 บานเต็มท่ี สมัยนั้น ภุมมเทวดายอมประกาศใหไดยินวา ทานรูปนี้ มีช่ืออยางน้ี 
 เปนสัทธิวิหาริกของทานช่ือนี้ ออกจากบานหรือนิคมช่ือโนน บวชเปนบรรพชิต 
 กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ัง 
 หลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เทวดาช้ันจาตุมหาราช 
 ฟงเสียงแหงภมุมเทวดา ... เทวดาชั้นดาวดึงส ... เทวดาช้ันยามา ... เทวดาช้ัน 
 ดุสิต ... เทวดาช้ันนิมมานรดี ... เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดี ... เทวดาช้ันพรหม 
 ฟงเสียงแหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดีแลว ยอมประกาศใหไดยินวา ทานรูปนี้ 
 มีช่ืออยางนี้ เปนสัทธิวิหาริกของทานผูนี้ ออกจากบานหรือนิคมช่ือโนน บวช 
 เปนบรรพชิต กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู โดยเหตุนี้ 
 เสียงก็ระบือไปตลอดพรหมโลกช่ัวขณะนั้น ช่ัวครูนั้น อานุภาพของพระขีณาสพ 
 เปนดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           สักกัจจสูตร 
      [๖๗] ครั้งน้ัน ทานพระสารีบุตรหลีกออกเรนอยูในท่ีลับ เกิดความ 
 ปริวิตกแหงใจอยางนี้วา ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยอะไรอยูหนอ จะพึงละ 
 อกุศล เจริญกุศล ลําดับนั้น ทานคิดเห็นดังน้ีวาภิกษุ สักการะ เคารพ อาศัย 
 พระศาสดาอยูแล จะพึงละอกุศล เจริญกุศล ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยธรรม ... 



 อาศัยสงฆ ... อาศัยสิกขา ... อาศัยสมาธิ ... อาศัยความไมประมาท ... 
 อาศัยปฏิสันถารอยูแล ... จะพึงละอกุศล เจรญิกุศล ทานคิดเห็นอีกวาธรรม 
 เหลานี้ของเราบริสุทธิ์ผุดผอง ผิฉะนั้น เราพึงไปกราบทูลธรรมเหลาน้ีแดพระผูมี 
 พระภาค ธรรมเหลาน้ีของเราจกับริสุทธ์ิและจักนับวาบริสุทธ์ิยิ่งข้ึน ดวยอาการ 
 อยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลไดทองคําอันบริสุทธ์ิผุดผองเขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา 
 ทองคําแทงของเราน้ี บริสุทธิ์ผุดผอง ผิฉะนัน้ เราพึงนําเอาทองคําแทงน้ี 
 ไปแสดงแกนายชางทอง ทองคําแทงของเราน้ี ไปถึงนายชางทองเขาจักบริสุทธ์ิ 
 และจักนับวาบริสุทธิ์ยิ่งข้ึน ดวยอาการอยางนี้ ฉะนั้น ฯ 
      ลําดับนั้น เปนเวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีเรน เขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน 
 พระวโรกาส ขาพระองคหลีกออกเรนอยูในท่ีลับเกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา 
 ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยอะไรอยูหนอ จะพึงละอกุศล เจรญิกุศล ลําดับน้ัน 
 ขาพระองคไดคิดเห็นดังน้ีวา ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยพระศาสดาอยูแล จะ 
 พึงละอกุศล เจริญกุศล สักการะ เคารพ อาศัยธรรม ... อาศัยสงฆ ... 
 อาศัยสิกขา ... อาศัยสมาธิ ... อาศัยความไมประมาท ... อาศัยปฏิสันถารอยูแล 
 จะพึงละอกุศล เจริญกุศล ขาแตพระองคผูเจรญิ ขาพระองคไดคิดเห็นดังน้ีอกีวา 
 ธรรมเหลาน้ีของเราบริสุทธิ์ผดุผอง ผิฉะนั้น เราพึงไปกราบทูลธรรมเหลาน้ีแดผูมี 
 พระภาค ธรรมเหลาน้ีของเราจกับริสุทธ์ิและจักนับวาบริสุทธ์ิยิ่งข้ึน ดวยอาการ 
 อยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลไดทองคําแทงอันบริสุทธ์ิผุดผอง เขาจะพึงคิดเห็น 
 อยางนี้วา ทองคําแทงของเราน้ีบริสุทธ์ิผุดผอง ผิฉะนั้นเราพึงนําเอาทองคําแทงน้ี 
 ไปแสดงแกนายชางทอง ทองคําแทงของเราน้ีไปถึงนายชางทองเขา จักบริสุทธ์ิ 
 และนับวาบริสุทธิ์ยิ่งข้ึน 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 ขาพระองครูท่ัวถึงเน้ือความแหงพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาค 
 ตรัสแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้วา ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา จักเคารพ 
 ในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ช่ือวาไม 
 เคารพในธรรมดวย ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม จักเคารพในสงฆ 
 ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ช่ือวาไม 
 เคารพในสงฆดวย ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ จักเคารพใน 



 สิกขา ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม 
 ในสงฆ ช่ือวาไมเคารพในสิกขาดวย ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม 
 ในสงฆ ในสิกขา จักเคารพในสมาธิ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุไมเคารพ 
 ในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ช่ือวาไมเคารพในสมาธิดวย ภิกษุ 
 ไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ จักเคารพใน 
 ความไมประมาท ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา 
 ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ช่ือวาไมเคารพในความไมประมาทดวย 
 ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความ 
 ไมประมาท จักเคารพในปฏิสันถาร ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุไมเคารพใน 
 พระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท ช่ือวา 
 ไมเคารพในปฏิสันถารดวย ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุเคารพในพระศาสดา 
 จักไมเคารพในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ช่ือวา 
 เคารพในธรรมดวย ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม จักไมเคารพในสงฆ 
 ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ช่ือวาเคารพใน 
 สงฆดวย ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ จักไมเคารพในสิกขา ขอนี ้
 ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ช่ือวา 
 เคารพในสิกขาดวย ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา 
 จักไมเคารพในสมาธิ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ใน 
 ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ช่ือวาเคารพในสมาธิดวย ภิกษุเคารพใน 
 พระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ จักไมเคารพในความไม 
 ประมาท ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ 
 ในสิกขา ในสมาธิ ช่ือวาเคารพในความไมประมาท ภิกษุเคารพในพระศาสดา 
 ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท จักไมเคารพใน 
 ปฏิสันถาร ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ 
 ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท ช่ือวาเคารพในปฏิสันถารดวย ขาแตพระ 
 องคผูเจริญ ขาพระองครูท่ัวถงึเน้ือความแหงพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว 
 โดยยอน้ี โดยพิสดารอยางนี้ ฯ 
      พ. ดูกรสารีบุตร ดีละ ดีละ สารีบุตร เธอรูท่ัวถึงเน้ือความแหงคําท่ีเรา 
 กลาวแลวโดยยอน้ี โดยพิสดารอยางนี้ ดีแลว ดูกรสารีบุตร ภกิษุไมเคารพในพระ 
 ศาสดา จักเคารพในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุไมเคารพในพระ 
 ศาสดา ช่ือวาไมเคารพในธรรมดวย ฯลฯ ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม 
 ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท จักเคารพในปฏิสันถาร 
 ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดาในธรรม ในสงฆ 
 ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท ช่ือวาไมเคารพในปฏิสันถารดวย ฯ 



      ดูกรสารีบุตร ภิกษุเคารพในพระศาสดา จักไมเคารพในธรรม ขอนี ้
 ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ช่ือวาเคารพในธรรมดวย ฯลฯ 
 ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไม 
 ประมาท จักไมเคารพในปฏิสันถาร ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุเคารพ 
 ในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท 
 ช่ือวาเคารพในปฏิสันถารดวย ดูกรสารีบุตร เธอพึงเห็นเนือ้ความแหงคําท่ี 
 เรากลาวแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           ภาวนาสูตร 
      [๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุไมหมั่นเจริญภาวนา แมจะพึงเกิด 
 ความปรารถนาข้ึนอยางนี้วา โอหนอ ขอจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะเพราะ 
 ไมถือม่ัน ก็จรงิ 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 หรอื ๑๒ ฟอง ไขเหลานั้น แมไกกกไมดี ให 
 ความอบอุนไมพอ ฟกไมดี แมไกนั้น แมจะพึงเกิดความปรารถนาข้ึนอยางน้ีวา 
 โอหนอ ขอใหลูกของเราพึงใชปลายเล็บเทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัว 
 ออกมาโดยสวสัดี ก็จริง แตลูกไกเหลานั้นไมสามารถท่ีจะใชปลายเล็บเทา หรือ 
 จะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดีได ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะแมไกกกไมดี ใหความอบอุนไมพอ ฟกไมดี ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อภิกษุหม่ันเจริญภาวนา แมจะไมพึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ 
 ขอจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ก็จรงิ แตจิตของภิกษุนั้น 
 ยอมหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ขอนั้นเพราะเหตุไร พึงกลาวไดวา เพราะ 
 เจริญ เพราะเจริญอะไร เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคประกอบ 
 ดวยองค ๘ เปรียบเหมือนแมไกมีไขอยู ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟอง ไขเหลา 
 นั้นแมไกกกดี ใหความอบอุนเพียงพอ ฟกดี แมแมไกนั้นจะไมพึงปรารถนา 
 อยางนี้วา โอหนอ ขอใหลูกของเราพึงใชปลายเล็บเทาหรือจะงอยปากเจาะ 
 กะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดี ก็จริง แตลูกไกเหลานั้นก็สามารถใช 
 เทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดีได ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะไขเหลานั้นแมไกกกดี ใหความอบอุนเพียงพอ ฟกดี ฉะนั้น ฯ 
      เปรียบเหมือนรอยน้ิวมอื รอยน้ิวหัวแมมือท่ีดามมีด ยอมปรากฏแกนาย 
 ชางไมหรือลูกมือนายชางไม แตเขาไมรูอยางนี้วา วันนี้ดามมีดของเราสึกไปเทาน้ี 
 เมื่อวานสึกไปเทาน้ี หรือเม่ือวานซืนสึกไปเทาน้ี ท่ีจริง เมื่อดามมีดสึกไป 



 เขาก็รูวาสึกไปน่ันเทียว ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุหมั่นเจริญภาวนาอยู 
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แมจะไมรูอยางนีว้า วันนี้ อาสวะของเราส้ินไปเทาน้ี เมื่อวาน 
 สิ้นไปเทาน้ี หรือเม่ือวานซืนสิ้นไปเทาน้ี แตท่ีจริง เมื่ออาสวะสิ้นไป ภิกษุนั้น 
 ก็รูวาส้ินไปนั่นเทียว ฯ 
      เปรียบเหมือนเรอืเดินสมทุรท่ีเขาผูกหวาย ขันชะเนาะแลวแลนไปใน 
 น้ําตลอด ๖ เดือน ถึงฤดูหนาว เข็นข้ึนบก เครื่องผูกประจําเรอืตากลม 
 และแดดไว เครื่องผูกเหลาน้ันถูกฝนชะ ยอมชํารุดเสียหาย เปนของเปอยไป 
 โดยไมยาก ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุหมั่นเจริญภาวนาอยู สังโยชน 
 ยอมสงบระงับไปโดยไมยาก ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         อัคคิขันธูปมสูตร 
      [๖๙] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศลชนบท 
 พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จดําเนินไปสูทางไกล ไดทอดพระเนตรเหน็ 
 ไฟกองใหญ กําลังลุกรุงโรจนโชติชวงอยูในท่ีแหงหน่ึง จึงเสด็จแวะจากทาง 
 ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไวใกลโคนไมแหงหนึ่ง ครั้นแลวตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเห็นไฟกองใหญโนนท่ีกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง 
 อยูหรอืไม ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 การเขาไปนั่งกอดหรอืนอนกอดกองไฟใหญโนน ท่ีกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงอยู 
 กับการเขาไปน่ังกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา บุตรสาวพราหมณหรือบุตรสาว 
 คฤหบดี ผูมีฝามือฝาเทาออนนุม อยางไหนจะประเสริฐกวากัน ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การท่ีบุคคลเขาไปน่ังกอดหรือนอนกอด 
 พระราชธิดา บุตรสาวพราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี ผูมีฝามือฝาเทาอันออนนุม 
 นี้ประเสริฐกวา สวนการท่ีบุคคลเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญโนน 
 ท่ีกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงอยู เปนทุกข ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอเตือนเธอ 
 ท้ังหลาย การท่ีบุคคลผูทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติสกปรกนารังเกียจ 
 ปกปดกรรมช่ัว มิใชสมณะ แตปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรย 
 แตปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย เนาใน มีความกําหนัดกลา เปนดังหยากเยื่อ 
 เขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา บุตรสาวพราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี 
 จะประเสริฐอยางไร การเขาไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญโนนท่ีกําลังลุกรุงโรจน 
 โชติชวงอยู นีด้ีกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกข 
 ปางตาย เพราะการเขาไปกอดกองไฟใหญนั้นเปนเหตุ แตผูนั้นเมื่อตายไป 
 ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะการเขาไปกอดกองไฟใหญนั้น 



 เปนปจจัย สวนการท่ีบุคคลผูทุศีล มีธรรมอนัลามก มีความประพฤติสกปรก 
 นารังเกียจ ปกปดกรรมช่ัว มิใชสมณะ แตปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชผู 
 ประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย เนาใน มีความกํา 
 หนัดกลา เปนดังหยากเยื่อ เขาไปนั่งกอดหรอืนอนกอดพระราชธิดา บุตรสาว 
 พราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี ผูมีฝามือฝาเทาออนนุมนั้น ยอมเปนไปเพ่ือ 
 ความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อความทุกขตลอดกาลนานแกเขา และผูนั้นเมื่อ 
 ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน การท่ีบุรุษมีกําลัง เอาเชือกหนังอนัเหนียวแนนพนัแขง 
 ท้ังสองขางแลวชักไปมา เชือกหนังพึงบาดผิว บาดผิวแลว พึงบาดหนัง 
 บาดหนังแลว พึงบาดเน้ือ บาดเนื้อแลว พึงตัดเสนเอ็น ตัดเสนเอ็นแลว 
 พึงตัดกระดูก ตัดกระดูกแลว หยุดอยูจดเยื่อในกระดูก กับการยินดีการกราบ 
 ไหวแหงกษัตรยิมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะดี 
 กวากัน ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การยินดีการกราบไหวแหงกษัตรยิมหาศาล 
 พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวาการท่ีบุรุษผูมีกําลัง เอาเชือก 
 หนังอันเหนียวแนนพันแขงท้ังสองขางแลวชักไปชักมา เชือกหนังพึงบาดผิว ฯลฯ 
 หยุดอยูจดเยื่อในกระดูก นี้เปนทุกข ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอเตือนเธอท้ัง 
 หลาย การท่ีบุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดีการกราบไหวแหง 
 กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การท่ี 
 บุรุษมีกําลัง เอาเชือกหนังอันเหนียวแนนพันแขงท้ังสองขาง แลวชักไปชักมา 
 เชือกหนังพึงบาดผิว ฯลฯ หยดุอยูจดเยือ่ในกระดูก นั้นดีกวา ขอนั้นเพราะเหตุ 
 ไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ แตผูนั้นเมื่อ 
 ตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวน 
 การท่ีบุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดีการกราบไหวแหงกษัตริยมหาศาล 
 พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลน้ัน ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใช 
 ประโยชน เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน แกบุคคลผูทุศีลน้ัน และบุคคลผูทุศีลน้ัน 
 เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
 จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การท่ีบุรุษมีกําลัง เอาหอกอันคมชะโลมน้ํามัน 
 พุงใสกลางอก กับการยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล 
 หรือคฤหบดีมหาศาลไหนจะดีกวากัน ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริยมหาศาล 
 พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา สวนการท่ีบุรุษมีกําลัง 
 เอาหอกอันคมชะโลมนํ้ามัน พุงใสกลางอกน้ีเปนทุกข ฯ 



      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอเตือนเธอ 
 ท้ังหลาย การท่ีบุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริย 
 มหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การท่ีบุรุษมี 
 กําลัง เอาหอกอันคมชะโลมนํ้ามัน พุงใสกลางอก นั้นดีกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ แตผูนั้นเมื่อตายไป 
 ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการท่ีบุคคล 
 ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยนิดีอัญชลีกรรมของกษัตริยมหาศาล พราหมณ 
 มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลน้ัน ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใชประโยชน 
 เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน แกบุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลน้ัน เมื่อตายไป 
 ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญ 
 ความขอนั้นเปนไฉน การท่ีบุรุษมีกําลังเอาแผนเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจน 
 โชติชวงนาบกายตัว กับการบริโภคจวีรท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล 
 พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกวากัน ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภคจวีรท่ีเขาถวายดวยศรทัธา ของ 
 กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา การท่ีบุรุษมี 
 กําลัง เอาแผนเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงนาบกายตัว นี้เปนทุกข ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอเตือนเธอ 
 ท้ังหลาย การท่ีบุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคจวีรท่ีเขาถวายดวย 
 ศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดี 
 อยางไร การท่ีบุรุษมีกําลัง เอาแผนเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงนาบกาย 
 ตัว นี้ดีกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย 
 มีขอนั้นเปนเหตุ แตเขาเม่ือตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการท่ีบุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บรโิภค 
 จีวรท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดี 
 มหาศาล นั้น ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน 
 แกบุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 การท่ีบุรุษมีกําลังเอาขอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเกี่ยวปากอาไว 
 แลวกรอกกอนเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเขาในปาก กอนเหล็กแดง 
 นั้นจะพึงไหมริมฝปาก ไหมปาก ไหมลิ้น ไหมคอ ไหมอก ไหมเรื่อยไปถึง 
 ไสใหญไสนอย แลวออกทางทวารเบ้ืองตํ่า กับการบริโภคบิณฑบาตท่ีเขาถวาย 
 ดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล 
 ไหนจะดีกวากัน ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภคบิณฑบาตท่ีเขาถวายดวยศรัทธา 



 ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา การท่ี 
 บุรุษมีกําลัง เอาขอเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง เกีย่วปากอาไว แลว 
 กรอกกอนเหลก็แดงไฟกําลังลกุรุงโรจนโชติชวงเขาในปาก กอนเหล็กแดงนั้นจะ 
 พึงไหมริมฝปาก ... แลวออกทางทวารเบ้ืองตํ่า นี้เปนทุกข ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอเตือนเธอ 
 ท้ังหลาย การท่ีบุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคบณิฑบาตท่ีเขาถวาย 
 ดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดี 
 อยางไร การท่ีบุรุษมีกําลัง เอาขอเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเกี่ยว 
 ปากอาไว แลวกรอกกอนเหลก็แดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเขาในปาก กอน- 
 *เหล็กแดงนั้นจะพึงไหมริมฝปาก ... แลวออกทางทวารเบ้ืองตํ่า นี้ดีกวา ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะผูนั้นพึงถงึความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ 
 แตผูนั้นเมื่อตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  เพราะขอน้ันเปน 
 ปจจัย สวนการท่ีบุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคบิณฑบาตท่ีเขา 
 ถวายดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล  พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล 
 นั้น ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน แก 
 บุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 การท่ีบุรุษผูมีกําลัง จับท่ีศีรษะหรือท่ีคอ แลวใหนั่งทับนอนทับบนเตียงเหล็กหรือ 
 ต่ังเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง กับการบริโภคเตียงต่ังท่ีเขาถวายดวย 
 ศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะ 
 ดีกวากัน ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภคเตียงต่ังท่ีเขาถวายดวยศรัทธา 
 ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา สวนการ 
 ท่ีบุรุษผูมีกําลัง จับท่ีศีรษะหรือท่ีคอแลว ใหนั่งทับหรือนอนทับเตียงหรือต่ังเหล็ก 
 แดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง นี้เปนทุกข ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอเตือนเธอ 
 ท้ังหลาย การท่ีบุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคเตียงต่ังท่ีเขาถวาย 
 ดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดี 
 อยางไร การท่ีบุรุษผูมีกําลัง จับท่ีศีรษะหรือท่ีคอ แลวใหนั่งทับหรือนอนทับเตียง 
 หรือต่ังเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง นั้นดีกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะผูนั้นจะพึงเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ แตผูนั้นเมื่อ 
 ตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวน 
 การท่ีบุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บรโิภคเตียงต่ังท่ีเขาถวายดวยศรทัธา 
 ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นั้น ยอมเปนไป 



 เพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขสิ้นกาลนาน แกบุคคลผูทุศีลน้ัน และ 
 บุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การท่ีบุรุษมีกําลัง จับมัดเอา 
 เทาข้ึนเอาหัวลง โยนลงในหมอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง ผูนัน้ถูก 
 ไฟเผาเดือดดุจฟองน้ําในหมอเหล็กแดงนั้น บางครั้งลอยข้ึนขางบน บางครั้งจมลง 
 ขางลาง บางครั้งลอยไปขวางๆ กับการบริโภควิหารท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของ 
 กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกวากัน ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภควิหารท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของ 
 กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา การท่ีบุรุษมี 
 กําลัง จับมัดเอาเทาข้ึนเอาหัวลง โยนลงในหมอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจน 
 โชติชวง ผูนั้นถูกไฟเผาเดือดดุจฟองน้ําในหมอเหล็กแดงน้ัน บางครั้งลอยข้ึนขางบน 
 บางครั้งจมลงขางลาง บางครั้งลอยไปขวางๆ นี้เปนทุกข ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย จะขอเตือนเธอ 
 ท้ังหลาย การท่ีบุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภควหิารท่ีเขาถวาย 
 ดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดี 
 อยางไร การท่ีบุรุษมีกําลัง จับเอาเทาข้ึน เอาหัวลง โยนลงในหมอเหล็กแดง 
 ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง ถูกไฟเผาเดือดดุจฟองน้ํา ในหมอเหล็กแดงน้ัน 
 บางครั้งลอยข้ึนขางบน บางครั้งจมลงขางลาง บางครั้งลอยไปขวางๆ นี้ดีกวา 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูนั้นพึงเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปน 
 เหตุ แตผูนั้นเมื่อตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้น 
 เปนปจจัย สวนการท่ีบุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บรโิภควิหารท่ีเขา 
 ถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล 
 นั้น ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนาน แก 
 บุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้วา เราท้ังหลายบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัช 
 บริขาร ของชนเหลาใด ปจจัยของชนเหลานัน้ จักมีผลมาก มีอานิสงสมาก 
 และการบรรพชาของเราท้ังหลายจักไมเปนหมัน มีผล มีกําไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล อนึ่ง เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เมื่อพิจารณา 
 เห็นประโยชนตน ควรแททีเดียวท่ีจะใหประโยชนนั้นสําเร็จดวยความไมประมาท 
 เมื่อพิจารณาเห็นประโยชนผูอืน่ ก็ควรแททีเดียวท่ีจะใหประโยชนนั้นสําเร็จดวย 
 ความไมประมาท หรือเม่ือพิจารณาเห็นประโยชนท้ังสอง ก็ควรแททีเดียวท่ีจะให 
 ประโยชนท้ังสองน้ันสําเร็จดวยความไมประมาท ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว และเม่ือกําลังตรัส 



 ไวยากรณภาษิตน้ีอยู โลหิตรอนพุงออกจากปากของภิกษุ ๖๐ รูป (พวกตน) 
 ภิกษุ ๖๐ รูป (พวกกลาง) ลาสิกขา สึกมาเปนคฤหัสถ ดวยกราบทูลพระผูมี 
 พระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค ทําไดยาก ขาแตพระผูมีพระภาค ทําได 
 แสนยาก อีก ๖๐ รูป จิตหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                        สุเนตตอนุสาสนีสูตร 
      [๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ศาสดาช่ือวาสุเนตตะ 
 เปนเจาลัทธิ ปราศจากความกําหนัดในกาม ก็สุเนตตศาสดาน้ันมีสาวกอยูหลาย 
 รอยคน เธอแสดงธรรมใหสาวกฟง เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก 
 สาวกเหลาใด เมื่อสุเนตตศาสดากําลังแสดงธรรมเพ่ือความเปนสหายแหงเทวดา 
 ช้ันพรหมโลก ไมยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้น เมื่อตายไปไดเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เมื่อสุเนตตศาสดากําลังแสดงธรรม 
 เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก ยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้น 
 เมื่อตายไป ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว ศาสดาช่ือวามูคปกขะ ฯลฯ 
 ศาสดาช่ือวาอรเนมิ ฯลฯ ศาสดาช่ือวากุททาละ ฯลฯ ศาสดาช่ือวาหัตถิปาละ ฯลฯ 
 ศาสดาช่ือวาโชติปาละ ฯลฯ ศาสดาช่ือวาอรกะ เปนเจาลัทธิ ปราศจากความกําหนัด 
 ในกาม ก็อรกศาสดาน้ัน มีสาวกอยูหลายรอยคน เธอแสดงธรรมใหสาวกฟง เพื่อ 
 ความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก สาวกเหลาใด เมื่ออรกศาสดากําลังแสดง 
 ธรรมเพื่อความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก ไมยังจติใหเลื่อมใส สาวกเหลา 
 นั้น เมื่อตายไป ไดเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เมื่ออรก 
 ศาสดากําลังแสดงธรรมเพือ่ความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก ยังจิตให 
 เลื่อมใส  สาวกเหลานั้น เมื่อตายไป ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ผูใดมีจิต 
 ประทุษราย พึงดา พึงบริภาษศาสดาเจาลัทธิท้ัง ๗ นี้ ผูเปนเจาลัทธิ ปราศจาก 
 ความกําหนัดในกาม มีบริวารหลายรอยคน พรอมดวยหมูสาวก ผูนั้นจะพึง 
 ประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมากหรือ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา อยางนั้น 
 พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูใดมีจิตประทุษราย พึงดา พึงบริภาษศาสดา 
 เจาลัทธิท้ัง ๗ นี้ ผูเปนเจาลัทธิ ปราศจากความกําหนัดในกาม มีบริวารหลาย 
 รอยคน พรอมดวยหมูสาวก ผูนั้นพึงประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก แตผูใดมี 
 จิตประทุษรายดาบริภาษบุคคลผูสมบูรณดวยทิฐิคนเดียว ผูนี้ยอมประสบกรรม 
 มิใชบุญมากกวาน้ันอีก ขอนัน้เพราะเหตุอะไร เพราะเราไมกลาวความอดทนเห็น 
 ปานน้ี โดยเฉพาะในเพ่ือนพรหมจรรยภายนอกจากธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 



 เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักไมมีจิต 
 ประทุษรายในเพื่อนพรหมจรรยเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         อรกานุสาสนีสูตร 
      [๗๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ศาสดาช่ืออรกะ เปน 
 เจาลัทธิ ปราศจากความกําหนัดในกาม ก็อรกศาสดาน้ันมีสาวกหลายรอยคน 
 เธอแสดงธรรมแกสาวกอยางน้ีวา ดูกรพราหมณ ชีวิตของมนุษยท้ังหลายนอย 
 นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา 
 ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวท่ีเกิดมาแลวจะไมตายไมมี 
 ดูกรพราหมณ หยาดนํ้าคางบนยอดหญา เมื่ออาทิตยข้ึนมา ยอมแหงหายไปไดเร็ว 
 ไมต้ังอยูนาน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนหยาดน้ําคาง 
 ฉันนั้นเหมือนกัน นิดหนอย รวดเรว็ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึง 
 ถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวท่ีเกิด 
 แลวจะไมตายไมมี ฯ 
      ดูกรพราหมณ เมื่อฝนตกหนัก หนาเม็ด ฟองน้ํายอมแตกเร็ว ต้ังอยู 
 ไมนาน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนฟองนํ้า ฉันนั้น 
 เหมือนกัน นิดหนอย รวดเรว็ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตอง 
 ไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวท่ีเกิดมา 
 แลวจะไมตายไมมี ฯ 
      ดูกรพราหมณ รอยไมท่ีขีดลงไปในนํ้า ยอมกลับเขาหากันเร็ว ไมต้ังอยู 
 นาน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนรอยไมท่ีขีดลงไปในนํ้า 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ 
      ดูกรพราหมณ แมน้ําไหลลงจากภูเขา ไหลไปไกล กระแสเช่ียว 
 พัดไปซึ่งส่ิงท่ีพอจะพัดไปได ไมมีระยะเวลาหรือช่ัวครูท่ีมันจะหยุด แตท่ีแท 
 แมน้ําน้ันมีแตไหลเรื่อยไปถายเดียว แมฉันใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบ 
 เหมือนแมน้ําท่ีไหลลงจากภูเขา ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ 
      ดูกรพราหมณ บุรุษมีกําลัง อมกอนเขฬะไวท่ีปลายลิ้น แลวพึงถมไป 
 โดยงายดาย แมฉันใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนกอนเขฬะ 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ 
      ดูกรพราหมณ ช้ินเนื้อท่ีใสไวในกะทะเหล็ก ไฟเผาตลอดท้ังวัน ยอม 
 จะยอยยับไปรวดเรว็ ไมต้ังอยูนาน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบ 
 เหมือนช้ินเนื้อ ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ 
      ดูกรพราหมณ แมโคท่ีจะถูกเชือด ท่ีเขานําไปสูท่ีฆา ยอมกาวเทาเดิน 



 ไปใกลท่ีฆา ใกลความตาย แมฉันใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือน 
 แมโคท่ีจะถูกเชือด ฉันนั้นเหมือนกัน นิดหนอย รวดเรว็ มีทุกขมาก มีความ 
 คับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติ 
 พรหมจรรย เพราะสัตวท่ีเกิดมาแลวจะไมตายไมมี ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็โดยสมัยนั้น มนุษยท้ังหลายมีอายุประมาณ 
 ๖๐,๐๐๐ ป เด็กหญิงมีอายุ ๕๐๐ ป จึงควรแกการมีสามี ก็โดยสมัยนั้น มนุษย 
 ท้ังหลายมีอาพาธ ๖ อยางเทาน้ัน คือ เย็น รอน หิว ระหาย ปวดอุจจาระ 
 ปวดปสสาวะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อรกศาสดาน้ัน เมื่อมนุษยท้ังหลายมีอายุยนื 
 ต้ังอยูนาน มีอาพาธนอยอยางน้ี จักแสดงธรรมใหสาวกฟงอยางนี้วา ดูกรพราหมณ 
 ชีวิตของมนุษยท้ังหลายนอย นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคน 
 มาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย 
 เพราะสัตวท่ีเกิดมาแลวจะไมตายไมมี ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในปจจุบันนี้ เมื่อจะกลาวโดยชอบ ก็พงึกลาววา 
 ชีวิตของมนุษยท้ังหลายนอย นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคน 
 มาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย 
 เพราะสัตวท่ีเกิดมาแลวจะไมตายไมมี ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในปจจุบันนี้ คนท่ีมี 
 อายุอยูไดนาน ก็เพียงรอยปหรอืนอยกวานั้นบาง เกินกวาบาง ก็คนท่ีมีอายุอยูถึง 
 รอยป ยอมอยูครบ ๓๐๐ ฤดู คือ ฤดูหนาว ๑๐๐ ฤดูรอน ๑๐๐ ฤดูฝน ๑๐๐ 
 คนท่ีมีอายุอยูถึง ๓๐๐ ฤดู ยอมอยูครบ ๑,๒๐๐ เดือน คือ ฤดูหนาว ๔๐๐ เดือน 
 ฤดูรอน ๔๐๐ เดือน ฤดูฝน ๔๐๐ เดือน คนท่ีมีอายุอยูถึง ๑,๒๐๐ เดือน ยอม 
 อยูครบ ๒,๔๐๐ กึ่งเดือน คือ ฤดูหนาว ๘๐๐ กึ่งเดือน ฤดูรอน ๘๐๐ กึ่งเดือน 
 ฤดูฝน ๘๐๐ กึ่งเดือน คนท่ีมีอายุอยูครบ ๒,๔๐๐ กึ่งเดือน ยอมอยูครบ ๓๖,๐๐๐ 
 ราตรี คือ ฤดูหนาว ๑,๒๐๐ ราตรี ฤดูรอน ๑,๒๐๐ ราตรี ฤดฝูน ๑,๒๐๐ ราตรี 
 คนท่ีมีอายุอยูถึง ๓๖,๐๐๐ ราตรี ยอมบรโิภคอาหาร ๗๒,๐๐๐ เวลา คือ ฤดูหนาว 
 ๒๔,๐๐๐ เวลา ฤดูรอน ๒๔,๐๐๐ เวลา ฤดูฝน ๒๔,๐๐๐ เวลา พรอมๆ กับด่ืม 
 นมมารดาและอันตรายแหงการบริโภคอาหาร ใน ๒ ประการน้ัน อันตรายแหงการ 
 บริโภคอาหาร มีดังน้ี คือ คนโกรธยอมไมบรโิภคอาหาร คนมีทุกขก็ไมบริโภค 
 อาหาร คนปวยไขก็ไมบริโภคอาหาร คนรักษาอุโบสถก็ไมบริโภคอาหาร เพราะ 
 ไมไดอาหารจึงไมบริโภคอาหาร ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไดกําหนดอายุ ประมาณแหง 
 อายุ ฤดู ป เดือน กึ่งเดือน ราตรี วัน การบริโภคอาหาร และอันตรายแหงการ 
 บริโภคอาหาร ของมนุษยผูมีอายุรอยป ดวยประการดังน้ีแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 กิจใดท่ีศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ผูอนุเคราะหเอื้อเอ็นดู พึงกระทําแก 
 สาวก กิจนั้นเรากระทําแลวแกเธอท้ังหลาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย นั่นโคนไม นั่น 
 เรือนวาง ขอเธอท้ังหลายจงเพงพินิจ อยาประมาท อยาตองเปนผูเดือดรอนใจใน 



 ภายหลังเลย นี้คืออนุศาสนีของเราสําหรับเธอท้ังหลาย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบมหาวรรคท่ี ๒ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. หิริสูตร  ๒. สุริยสูตร  ๓. นครสูตร  ๔. ธัมมัญูสูตร  ๕. ปาริ- 
 *ฉัตตกสูตร  ๖. สักกัจจสูตร  ๗. ภาวนาสูตร  ๘. อัคคิขันธูปมสูตร  ๙. สุเนตต- 
 *อนุสาสนีสูตร  ๑๐. อรกานสุาสนีสูตร 
                        -------------- 
                          วินัยวรรคท่ี ๓ 
      [๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน 
 วินัยธรได ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจัก 
 อาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ เปนผูมีศีลสํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึง 
 พรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษา 
 อยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม 
 ลําบาก ซึ่งฌาณ ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจง 
 ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวย 
 ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล เปนวินัยธรได ฯ 
      [๗๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน 
 วินัยธรได ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจัก 
 อาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ จําปาติโมกขท้ังสองไดแมนยําโดยพิสดาร 
 จําแนกดีแลว ขยายดีแลว วินจิฉัยดีแลว ท้ังโดยสูตรและโดยอนุพยัญชนะ ๑ 
 มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง 
 เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ 
 เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล เปน 
 วินัยธรได ฯ 
      [๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน 
 วินัยธรได ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจัก 
 อาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ หนักอยูในพระวินัยไมงอนแงน ๑ มีปรกติได 
 ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปน 
 เครื่องอยูเปนสขุในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึง 
 อยู ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล เปน 
 วินัยธรได ฯ 



      [๗๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน 
 วินัยธรได ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจัก 
 อาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ ยอมระลึกถงึชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ 
 ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก 
 พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอเุทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ 
 กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย 
 ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ ๑ 
 ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 ผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล เปนวินัยธรได ฯ 
      [๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน 
 พระวินัยธรงาม ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ 
 รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใน 
 สิกขาบทท้ังหลาย ๑ มีปรกติไดตามความปรารถนา ฯลฯ เปนเครื่องอยูเปนสุขใน 
 ปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวมิุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล เปนวินัยธรงาม ฯ 
      [๗๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน 
 วินัยธรงาม ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจัก 
 อาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ จําปาติโมกขท้ังสองไดแมนยําโดยพิสดาร 
 จําแนกดีแลว ขยายดีแลว วินจิฉัยดีแลว ท้ังโดยสูตรและโดยอนุพยัญชนะ ๑ 
 มีปรกติไดตามความปรารถนา ฯลฯ เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจง 
 ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล เปนพระวินัยธรงาม ฯ 
      [๗๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน 
 พระวินัยธรงาม ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ 
 รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ หนักอยูในพระวินัย ไมงอนแงน ๑ มีปรกติ 
 ไดตามความปรารถนา ฯลฯ เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโต- 
 *วิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวย 
 ธรรม ๗ ประการน้ีแล เปนพระวินัยธรงาม ฯ 
      [๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปน 
 พระวินัยธรงาม ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ 
 รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ ยอมระลกึถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือ 
 ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก 
 พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอเุทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ 
 กําลังอุปบัติ ฯลฯ ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต 



 มีผิวพรรณดี มผีิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยประการฉะนี้ ๑ ทําใหแจงซ่ึง 
 เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล เปนพระวินัยธรงาม ฯ 
      [๘๐] ครั้งน้ันแล ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแต- 
 *พระองคผูเจรญิ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรม 
 โดยยอแกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดสดับแลว จะพึงเปนผูหลีกออกจากหมู 
 อยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี เธอพึงรูธรรมเหลาใดแลวา ธรรม 
 เหลานี้ไมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความ 
 สงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว เธอพึงทรงธรรม 
 เหลานั้นไวโดยสวนหนึ่งวา นี้ไมใชธรรม นี้ไมใชวินัย นี้ไมเปนคําส่ังสอนของ 
 ศาสดา อนึ่ง เธอพึงรูธรรมเหลาใดแลวา ธรรมเหลาน้ีเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย 
 เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพือ่ 
 นิพพาน โดยสวนเดียว เธอพึงทรงจําธรรมเหลานี้ไวโดยสวนหน่ึงวา นี้เปนธรรม 
 นี้เปนวินัย นี้เปนคําส่ังสอนของศาสดา ฯ 
      [๘๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมสําหรับระงบัอธิกรณ ๗ ประการน้ี เพื่อ 
 สงบระงับอธิกรณท่ีเกิดแลวๆ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ สงฆพึงให 
 สัมมุขาวินัย (สําหรับระงับตอหนา) ๑ พึงใหสติวินัย (สําหรับพระอรหันตผูมี 
 สติไพบูลย) ๑ พึงใหอมูฬหวนิัย (สําหรับภิกษุบา) ๑ ปฏิญญาตกรณะ (ให 
 ทําการปรับโทษตามคําปฏิญาณ) ๑ เยภุยยสิกา (ปรับโทษถือขางมากเปน 
 ประมาณ) ๑ ตัสสปาปยสิกา (ปรับโทษสมกับความผิดแกภิกษุจําเลยนั้น) ๑ 
 ติณวัตถารกะ (ตัดสินทํานองกลบหญา คือ ทําการประนีประนอม) ๑ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ธรรมสําหรับระงับอธิกรณ ๗ ประการน้ีแล เพื่อสงบระงับอธิกรณ 
 ท่ีเกิดแลวๆ ฯ 
                         จบวินัยวรรคท่ี ๓ 
                  พระสูตรท่ีไมสงเคราะหเขาในวรรค 
      [๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ช่ือวาเปนภิกษุ เพราะทําลายธรรม ๗ ประการ 
 ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลพัพตปรามาส ๑ 
 ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ช่ือวาเปนภิกษุ 
 เพราะทําลายธรรม ๗ ประการน้ีแล 
      [๘๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ช่ือวาเปนสมณะ เพราะสงบธรรม ๗ ประการ 
 ช่ือวาเปนพราหมณ เพราะลอยธรรม ๗ ประการ ช่ือวาเปนโสตถิกะ (สวัสดี) 
 เพราะเปนผูไมรอยรัดธรรม ๗ ประการ ช่ือวาเปนนหาตกะ เพราะอาบธรรม ๗ 



 ประการ ช่ือวาเปนเวทคู เพราะรูชัดธรรม ๗ ประการ ช่ือวาเปนอรหันต เพราะ 
 เปนผูไกลธรรม ๗ ประการ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ 
 วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ช่ือวาเปนอรหนัต เพราะเปนผูไกลธรรม ๗ ประการน้ีแล ฯ 
      [๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัทธรรม ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน 
 คือ อสัตบุรุษเปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีสุตะนอย ๑ 
 เปนผูเกียจคราน ๑ มีสติหลงลืม ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อสัทธรรม ๗ ประการน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัทธรรม ๗ ประการน้ี ๗ ประการ 
 เปนไฉน คือ สัตบุรุษเปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ 
 ปรารภความเพียร ๑ มีสติ ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัทธรรม ๗ ประการ 
 นี้แล ฯ 
      [๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ 
 เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญ 
 ของโลก ไมมนีาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 บางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง มีความสําคัญวาไมเท่ียง ตระหนักชัดวา 
 ไมเท่ียงในจักษุ นอมไปดวยใจ หยั่งลงดวยปญญา ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย 
 เธอกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
 ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู นี้บุคคลท่ี ๑ เปน 
 ผูควรของคํานับ ... เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง มีความ 
 สําคัญวาไมเท่ียง ตระหนักชัดวาไมเท่ียงในจักษุ นอมไปดวยใจ หยั่งลงดวย 
 ปญญา ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย บุคคลน้ันมีการส้ินอาสวะและการส้ินชีวิต 
 ไมกอนไมหลงักัน นี้เปนบุคคลท่ี ๒ เปนผูควรของคํานับ ... 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง ... 
 ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย บุคคลน้ันเปนอันตราปรินิพพายี เพราะสิ้นโอรัมภาคิย- 
 *สังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลท่ี ๓ เปนผูควรของคํานับ ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง ... 
 ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย บุคคลน้ันเปนอุปหัจจปรินิพพาย ีเพราะสิ้นโอรมัภาคิย- 
 *สังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลท่ี ๔ เปนผูควรของคํานับ ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง ... 
 ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย บุคคลน้ันเปนอสังขารปรินิพพายี เพราะสิ้น 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลท่ี ๕ เปนผูควรของคํานับ ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง ... 
 ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย บุคคลน้ันเปนสสังขารปรินิพพายี เพราะสิ้น 



 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลท่ี ๖ เปนผูควรของคํานับ ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง ... 
 ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย บุคคลน้ันเปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะสิ้น 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลท่ี ๗ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ 
 ของโลก ไมมนีาบุญอื่นยิ่งกวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ีแล เปน 
 ผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี 
 เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
      [๘๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ ... 
 ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนใน 
 โลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนทุกขในจักษุ ... พิจารณาเห็นวาเปนอนัตตาในจักษุ ... 
 พิจารณาเห็นความส้ินไปในจักษุ ... พิจารณาเห็นความเส่ือมไปในจักษุ ... พิจารณา 
 เห็นความคลายไปในจักษุ ... พิจารณาเห็นความดับในจักษุ ... พิจารณาเห็นความ 
 สละคืนในจักษุ ... พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง พิจารณาเห็นวาเปนทุกข พิจารณา 
 เห็นวาเปนอนัตตา ... พิจารณาเห็นความส้ินไป ... พิจารณาเห็นความเส่ือมไป ... 
 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 ธรรมวจิาร ในรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
 วิญญาณขันธ ฯ 
      [๘๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการ อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ 
 ๗ ประการเปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ 
      [๘๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการ ภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ 
 ๗ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ 
 อาทีนวสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ 



      [๘๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการ ภิกษุพึงเจริญเพือ่รูยิง่ราคะ 
 ๗ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
 สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตต- 
 *สัญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ 
      [๙๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ภิกษุพึงเจริญเพื่อกําหนด 
 รูราคะ ฯลฯ เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป 
 เพื่อความคลายไป เพื่อความดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืนราคะ ธรรม ๗ ประการ 
 อันภิกษุพึงเจรญิ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อ 
 ความส้ินไป เพ่ือความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป เพื่อความดับ เพื่อสละ 
 เพื่อสละคืนโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ 
 มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง ... เพื่อสละคืน 
 โทสะ ... ฯ 
                          จบสัตตกนิบาต 
                      ----------------- 
                       อัฏฐกนิบาต ปณณาสก 
                         เมตตาวรรคท่ี ๑ 
                           เมตตสูตร 
      [๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี สมัยน้ันแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาค 
 แลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคล 
 เสพแลวโดยเอือ้เฟอ เจริญแลว ทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทํา 
 ใหเปนท่ีต้ัง หม่ันเจริญเนืองๆ สั่งสมไวโดยรอบ ปรารภดวยดี พึงหวังได 
 อานิสงส ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน คือหลับก็เปนสุข ๑ ต่ืนก็เปนสุข ๑ 
 ไมฝนเห็นสิ่งลามก ๑ เปนท่ีรักของมนุษย ๑ เปนท่ีรักของอมนุษย ๑ เทวดายอม 
 รักษา ๑ ไฟ ยาพิษ หรือศาตราไมกล้ํากลายผูนั้น ๑ เมื่อแทงตลอดคุณธรรม 
 ท่ีสูงข้ึนไปยังไมได ยอมไปบังเกิดในพรหมโลก ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อเมตตา 
 เจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแลวโดยเอื้อเฟอ เจรญิแลว ทําใหมากแลว กระทํา 
 ใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนท่ีต้ัง หมั่นเจริญเนืองๆ สั่งสมไวโดยรอบ ปรารภ 
 ดวยดี พึงหวงัไดอานิสงส ๘ ประการน้ี ฯ 
          ก็ผูใดมีสติมั่นคง เจริญเมตตาอันหาประมาณมิได สังโยชน 
          ของผูนั้น ผูเห็นธรรมเปนท่ีสิ้นไปแหงอุปธิกิเลส ยอมเบาบาง 



          หากวาเขาไมมีจิตคิดประทุษรายสัตวแมสักตัวเดียว เจริญ 
          เมตตาจิตอยู เพราะเจริญเมตตาจิตน้ัน ยอมเปนกุศล เขา 
          มีใจอนุเคราะหหมูสัตวท้ังปวงเปนผูประเสริฐ กระทําบุญมาก 
          พระราชาผูประกอบดวยธรรมเชนกับฤาษี ชํานะแผนดิน 
          อันประกอบดวยหมูสัตว เจริญรอยตามกัน บูชายัญเหลาใด 
          คือ สัสสเมธ ความทรงพระปรีชาในการบํารุงพืชพันธ 
          ธัญญาหาร ปุริสเมธ ทรงพระปรีชาในการเกลี้ยกลอม 
          ประชาชน สัมมาปาสะ มีพระอัธยาศัยดุจบวงคลองนํ้าใจ 
          ประชาชน วาชเปยยะ มีพระวาจาเปนท่ีดูดดื่มน้ําใจคน 
          ซึ่งมีผลคือทําใหนครไมตองมีลิ่มกลอน มหายัญเหลาน้ัน 
          ท้ังหมด ยังไมเทียบเทาสวนท่ี ๑๖ แหงเมตตาจิตท่ีบุคคล 
          เจริญดีแลว ดุจกลุมดวงดาวท้ังหมด ไมเทียบเทาแสงจันทร 
          ฉะนั้น ผูใดมีเมตตาจิตในสรรพสัตว ไมฆา (สัตว) เอง 
          ไมใชใหผูอื่นฆา ไมชนะเอง ไมใชใหผูอื่นชนะ ผูนั้น 
          ยอมไมมีเวรกับใครๆ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           ปญญาสูตร 
      [๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุ ๘ ประการ ปจจัย ๘ ประการนี้ ยอม 
 เปนไปเพ่ือไดปญญาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความงอกงาม 
 ไพบูลย เจริญ บริบูรณ แหงปญญาท่ีไดแลว ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยพระศาสดา หรือเพื่อนพรหมจรรยรูปใด 
 รูปหน่ึงผูต้ังอยูในฐานะครู ซึ่งเปนท่ีเขาไปต้ังความละอาย ความเกรงกลวั ความรัก 
 และความเคารพไวอยางแรงกลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี ๑ 
 ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว 
      เธออาศัยพระศาสดา หรือเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึง ผูต้ังอยูใน 
 ฐานะครู ซึ่งเปนท่ีเขาไปตั้งความละอาย ความเกรงกลวั ความรัก และความ 
 เคารพไวอยางแรงกลาน้ันแลว เธอเขาไปหาแลวไตถาม สอบถามเปนครั้งคราววา 
 ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตน้ีเปนอยางไร เนือ้ความแหงภาษิตน้ีเปนอยางไร ทาน 
 เหลานั้นยอมเปดเผยขอท่ียังไมไดเปดเผย ทําใหแจงขอท่ียังไมไดทําใหแจง และ 
 บรรเทาความสงสัยในธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงความสงสัยหลายประการแกเธอ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี ๒ ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา ฯลฯ เพื่อ 
 ความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
      เธอฟงธรรมนั้นแลว ยอมยังความสงบ ๒ อยาง คือ ความสงบกายและ 
 ความสงบจิต ใหถึงพรอม ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี ๓ ยอม 



 เปนไปเพ่ือไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
      เธอเปนผูมีศีล สํารวมระวงัในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร 
 มีปรกติเห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี ๔ ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา ฯลฯ 
 เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
      เธอเปนพหูสูต ทรงจําสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดยินไดฟงมาก 
 ทรงจําไว คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดดีวยทิฐิ ซึ่งธรรมท้ังหลายอันงาม 
 ในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ 
 ท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัย 
 ขอท่ี ๕ ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
      เธอยอมปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความพรอมมูลแหง 
 กุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี ๖ ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา ฯลฯ เพื่อ 
 ความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
      อนึ่ง เธอเขาประชุมสงฆ ไมพูดเรื่องตางๆ ไมพูดเรื่องไมเปนประโยชน 
 ยอมแสดงธรรมเองบาง ยอมเช้ือเชิญผูอื่นใหแสดงบาง ยอมไมดูหมิ่นการน่ิง 
 อยางพระอริยเจา ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี ๗ ยอมเปนไป 
 เพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
      อนึ่ง เธอพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมในอุปาทานขันธ ๕ วา 
 รูปเปนดังน้ี ความเกิดข้ึนแหงรูปเปนดังน้ี ความดับแหงรูปเปนดังน้ี เวทนาเปน 
 ดังน้ี ... สัญญาเปนดังน้ี ... สังขารท้ังหลายเปนดังน้ี ... วิญญาณเปนดังน้ี ความ 
 เกิดข้ึนแหงวิญญาณเปนดังน้ี ความดับแหงวิญญาณเปนดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี ๘ ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหม 
 จรรยท่ียังไมได เพื่อความงอกงาม ไพบูลย เจริญ บริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
      เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุนี ้
 อาศัยพระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึง ผูต้ังอยูในฐานะครู ซึ่งเปนท่ี 
 เขาไปต้ังความละอาย ความเกรงกลวั ความรกั และความเคารพไวอยางแรงกลา 
 ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูสิ่งท่ีควรรู ยอมเห็นสิง่ท่ีควรเห็น เปนแนแท แมธรรม 
 ขอนี้ก็เปนไปเพ่ือความรัก ความเคารพ ความสรรเสริญ เพื่อการบําเพ็ญสมณธรรม 
 เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ 
      อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้า ทานผูมีอายุนี้ 
 อาศัยพระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึง ผูต้ังอยูในฐานะครู ซึ่งเปน 
 ท่ีเขาไปตั้งความละอาย ความเกรงกลวั ความรัก และความเคารพไวอยางแรงกลา 
 ทานไดเขาไปหาแลวไตถาม สอบถามเปนครั้งคราววา ทานผูเจริญ ภาษิตน้ีเปน 



 อยางไร เนื้อความแหงภาษิตน้ีเปนอยางไร ทานเหลาน้ันยอมเปดเผยขอท่ียังไม 
 เปดเผย ยอมทําใหแจงขอท่ียังไมทําใหแจง และยอมบรรเทาความสงสัยในธรรม 
 อันเปนท่ีต้ังแหงความสงสัยหลายประการ แกภิกษุนั้น ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูสิ่ง 
 ท่ีควรรู ยอมเหน็สิ่งท่ีควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ... 
 เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ 
      อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้า ทานผูมีอายุ 
 ผูนี้ ไดฟงธรรมแลว ยอมยงัความสงบ ๒ อยาง คือ ความสงบกายและความ 
 สงบจิตใหถึงพรอม ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูสิ่งท่ีควรรู ยอมเห็นสิ่งท่ีควรเห็น 
 เปนแนแท แมธรรมขอนี้ ก็เปนไปเพ่ือความรัก ... เพื่อความเปนน้ําหนึ่ง 
 ใจเดียวกัน ฯ 
      อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้า ทานผูมีอายุ 
 ผูนี้ เปนผูมีศีล ... สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ทานผูมีอายุผูนี้ ยอม 
 รูสิ่งท่ีควรรู ยอมเห็นสิ่งท่ีควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้กเ็ปนไปเพ่ือ 
 ความรัก ... เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ 
      อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้า ทานผูมีอายุ 
 ผูนี้ เปนพหูสูต ... แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ทานผูมีอายุนี้ ยอมรูสิ่งท่ีควรรู 
 ยอมเห็นสิ่งท่ีควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพ่ือความรัก ... เพื่อ 
 ความเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน ฯ 
      อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้า ทานผูมีอายุ 
 ผูนี้ ปรารภความเพียร ... ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย ทานผูมีอายุผูนี้ 
 ยอมรูสิ่งท่ีควรรู ยอมเห็นสิง่ท่ีควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพ่ือ 
 ความรัก ... เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ 
      อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้า ทานผูมีอายุผูนี้ 
 เขาประชุมสงฆ ... ไมดูหม่ินความน่ิงอยางพระอริยเจา ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูสิ่ง 
 ท่ีควรรู ยอมเหน็สิ่งท่ีควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ... 
 เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ฯ 
      อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนีว้า ทานผูมีอายุผูนี้ 
 ยอมพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในอุปาทานขันธ ๕ ... ความดับ 
 แหงวิญญาณเปนดังน้ี ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูสิ่งท่ีควรรู ยอมเห็นสิ่งท่ีควรเหน็ 
 เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็ยอมเปนไปเพ่ือความรัก ความเคารพ ความสรรเสริญ 
 เพื่อการบําเพ็ญสมณธรรม เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนั ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เหตุ ๘ ประการ ปจจัย ๘ ประการนี้แล ยอมเปนไป เพื่อไดปญญาอันเปน 
 เบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความงอกงาม ไพบูลย เจริญ บริบูรณ 
 แหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          อัปปยสูตรท่ี ๑ 
      [๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมไม 
 เปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือน 
 พรหมจรรย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินยันี้ 
 เปนผูสรรเสรญิผูไมเปนท่ีรัก ๑ ติเตียนผูเปนท่ีรัก ๑ มุงลาภ ๑ มุงสักการะ ๑ 
 ไมมีความละอาย ๑ ไมมีความเกรงกลวั ๑ มีความปรารถนาลามก ๑ มีความ 
 เห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล ยอม 
 ไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือน 
 พรหมจรรย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมเปน 
 ท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย 
 ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูไม 
 สรรเสริญผูท่ีไมเปนท่ีรัก ๑ ไมติเตียนผูไมเปนท่ีรัก ๑ ไมมุงลาภ ๑ ไมมุง 
 สักการะ ๑ มีความละอาย ๑ มีความเกรงกลัว ๑ มักนอย ๑ มีความเห็นชอบ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล ยอมเปนท่ีรัก เปน 
 ท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          อัปปยสูตรท่ี ๒ 
      [๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมไม 
 เปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือน 
 พรหมจรรย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินยันี้ 
 เปนผูมุงลาภ ๑ มุงสักการะ ๑ มุงความมีช่ือเสียง ๑ ไมรูจักกาล ๑ ไมรูจัก 
 ประมาณ ๑ ไมสะอาด ๑ ชอบพูดมาก ๑ มักดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรย ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล ยอมไมเปนท่ีรัก 
  ฯลฯ และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู 
 ประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และ 
 เปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ไมเปนผูมุงลาภ ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ ๑ ไมเปนผูมุงความ 
 มีช่ือเสียง ๑ เปนผูรูจักกาล ๑ เปนผูรูจักประมาณ ๑ เปนคนสะอาด ๑ ไม 
 ชอบพูดมาก ๑ ไมดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู 
 ประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล ยอมเปนท่ีรัก ฯลฯ และเปนท่ีสรรเสริญของ 
 เพื่อนพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          โลกธรรมสูตร 



      [๙๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โลกธรรม ๘ ประการน้ี ยอมหมนุไปตามโลก 
 และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน คือ ลาภ ๑ 
 ความเส่ือมลาภ ๑ ยศ ๑ ความเส่ือมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑  สุข ๑ 
 ทุกข ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โลกธรรม ๘ ประการน้ีแล ยอมหมนุไปตามโลก 
 และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการน้ี ฯ 
          ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑ 
          ยศ ๑ ความเส่ือมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ 
          ทุกข ๑ เปนสภาพไมเท่ียง ไมแนนอน มีความแปรปรวน 
          เปนธรรมดา แตทานผูเปนนักปราชญ มีสติ ทราบธรรม 
          เหลานั้นแลว พิจารณาเห็นวามีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
          ธรรมอันนาปรารถนา ยอมย่ํายีจิตของทานไมได ทานยอม 
          ไมยินรายตออนิฏฐารมณ ทานขจัดความยินดีและความยินราย 
          เสียไดจนไมเหลืออยู อนึ่ง ทานทราบทางนิพพานอัน 
          ปราศจากธุลี ไมมีความเศราโศก เปนผูถึงฝงแหงภพ 
          ยอมทราบไดอยางถูกตอง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          โลกวิปตติสูตร 
      [๙๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โลกธรรม ๘ ประการน้ีแล ยอมหมุนไป 
 ตามโลก และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน 
 คือ ลาภ ๑ ความเส่ือมลาภ ๑ ยศ ๑ ความเส่ือมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ 
 สุข ๑ ทุกข ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โลกธรรม ๘ ประการน้ีแล ยอมหมุนไป 
 ตามโลก และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ลาภก็ดี ความเส่ือมลาภก็ดี ยศก็ดี ความเส่ือมยศก็ดี นินทาก็ดี สรรเสริญก็ด ี
 สุขก็ดี ทุกขก็ดี ยอมเกิดข้ึนแกปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมเกิดข้ึนแมแกอริยสาวก 
 ผูไดสดับ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในขอนี้จะมีอะไรแปลกกัน มีอะไรผิดกัน มีอะไร 
 เปนขอแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค 
 ท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาค 
 เปนท่ีพึ่งอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหง 
 ภาษิตน้ีแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุท้ังหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาค 
 แลว จักทรงจําไว ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาอยางนั้น เธอท้ังหลาย 
 จงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภยอมเกิดข้ึนแกปุถุชนผูไมไดสดับ 



 เขาไมตระหนักชัด ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา ลาภน้ีเกดิข้ึนแลวแกเรา 
 ก็แตวาลาภน้ันเปนของไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ความ 
 เสื่อมลาภ ... ยศ ... ความเส่ือมยศ ... นินทา ... สรรเสริญ ... สุข ... ทุกข 
 ยอมเกิดข้ึนแกปุถุชนผูไมไดสดับ เขาไมตระหนักชัด ไมทราบชัดตามความเปน 
 จริงวา ทุกขนี้เกิดข้ึนแลวแกเรา ก็แตวา ทุกขนั้นไมเท่ียง เปนทุกข มีความ 
 แปรปรวนเปนธรรมดา แมลาภยอมครอบงําจิตของเขาได แมความเส่ือมลาภ ... 
 แมยศ ... แมความเส่ือมยศ ... แมนินทา ... แมสรรเสริญ ... แมสุข ... แมทุกข 
 ยอมครอบงําจติของเขาได เขายอมยินดีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมยินรายในความ 
 เสื่อมลาภ ยอมยินดียศท่ีเกิดข้ึน ยอมยินรายในความเส่ือมยศ ยอมยินดีสรรเสริญ 
 ท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมยินรายในนินทา ยอมยินดีสุขท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมยินรายในทุกข 
 เขาประกอบดวยความยินดียนิรายอยางนี้ ยอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ 
 โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ไมพนไปจากทุกข ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภยอมเกิดแกอริยสาวกผูไดสดับ อรยิสาวกนั้น 
 ยอมตระหนักชัด ทราบชัดตามความเปนจริงวา ลาภเกิดข้ึนแลวแกเรา ก็แตวา 
 ลาภน้ันไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ความเส่ือมลาภ ... ยศ ... 
 ความเส่ือมยศ ... นินทา ... สรรเสริญ ... สุข ... ทุกขยอมเกิดข้ึนแกอริยสาวก 
 ผูไดสดับ อริยสาวกน้ันยอมตระหนักชัด ทราบชัดตามความจริงวา ทุกขนี้เกิดข้ึน 
 แลวแกเรา ก็แตวา ทุกขนั้นไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
 แมลาภยอมครอบงําจิตของทานไมได แมความเสื่อมลาภ ... แมยศ ... แมความ 
 เสื่อมยศ ... แมนินทา ... แมสรรเสริญ ... แมสุข ... แมทุกขยอมครอบงําจิต 
 ของทานไมได ทานยอมไมยินดีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว ไมยินรายในความเส่ือมลาภ 
 ไมยินดียศท่ีเกิดข้ึนแลว ไมยินรายในความเส่ือมยศ ไมยินดีความสรรเสรญิ 
 ท่ีเกิดข้ึนแลว ไมยินรายในนินทา ไมยินดีสุขท่ีเกิดข้ึนแลว ไมยินรายในทุกข 
 ทานละความยินดียินรายไดแลวเด็ดขาดอยางน้ี ยอมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ 
 โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เรากลาววา ยอมพนไปจากทุกข 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความแปลกกัน ผิดกัน แตกตางกัน ระหวางอริยสาวก 
 ผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ ฯ 
          ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑ 
          ยศ ๑ ความเส่ือมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑ 
          เปนสภาพไมเท่ียง ไมแนนอน มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
          แตทานผูเปนนักปราชญ มีสติ ทราบธรรมเหลาน้ันแลว 
          พิจารณาเห็นวา มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ธรรมอนันา 
          ปรารถนา ยอมย่ํายีจิตของทานไมได ทานยอมไมยินรายตอ 
          อนิฏฐารมณ ทานขจัดความยินดีและยินรายเสียไดจนไมเหลือ 



          อยู อนึ่ง ทานทราบทางนิพพานอันปราศจากธุลี ไมมีความ 
          เศราโศกเปนผูถึงฝงแหงภพ ยอมทราบไดอยางถูกตอง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          เทวทัตตสูตร 
      [๙๗] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกล 
 พระนครราชคฤห เมื่อพระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนานนัก ณ ท่ีนั้นแล พระผูมี- 
 *พระภาคทรงปรารภถึงพระเทวทัตต ตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เปนความดีแลว ท่ีภิกษุพิจารณาความวิบัติของตนโดยกาลอันควร ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เปนความดีแลว ท่ีภิกษุพิจารณาความวิบัติของผูอื่นโดยกาลอันควร ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย เปนความดีแลว ท่ีภิกษุพิจารณาถึงสมบัติของตนโดยกาลอันควร 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปนความดีแลว ท่ีภิกษุพิจารณาถึงสมบัติของผูอื่นโดยกาลอัน 
 ควร ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระเทวทัตตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงําย่ํายี 
 แลว ตองไปบังเกิดในอบาย ในนรกอยูช่ัวกัลป แกไขไมได อสัทธรรม ๘ 
 ประการเปนไฉน คือ ลาภ ๑ ความเส่ือมลาภ ๑ ยศ ๑ ความเส่ือมยศ ๑ 
 สักการะ ๑ ความเสื่อมสักการะ ๑ ความปรารถนาลามก ๑ ความเปนผูมีมิตรช่ัว ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระเทวทัตตมีจิตอันอสทัธรรม ๘ ประการน้ีแลครอบงําย่ํายีแลว 
 ตองไปบังเกิดในอบาย ในนรกอยูช่ัวกัลป แกไขไมได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปนความดีแลวท่ีภิกษุควรครอบงําย่ํายลีาภท่ีเกิดข้ึน 
 แลว เปนความดีแลวท่ีภิกษุควรครอบงําย่ํายีความเส่ือมลาภ ... ยศ ... ความเส่ือม 
 ยศ ... สักการะ ... ความเส่ือมสักการะ ... ความเปนผูปรารถนาลามก ... ความ 
 เปนผูมีมิตรช่ัวท่ีเกิดข้ึนแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร 
 จึงควรครอบงาํย่ํายีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึง 
 ควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวท่ีเกิดข้ึนแลว เพราะวาเม่ือภิกษุไมครอบงําย่ํายี 
 ลาภท่ีเกิดข้ึนแลว อาสวะท่ีทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน พึงเกิดข้ึน เมื่อ 
 ภิกษุครอบงําย่ํายีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว อาสวะท่ีทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน 
 เหลานั้นยอมไมเกิด ... เพราะวาเม่ือภิกษุไมครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวท่ีเกิด 
 ข้ึนแลว อาสวะท่ีทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนพึงเกิดข้ึน เมื่อภิกษุครอบงํา 
 ย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวท่ีเกิดข้ึนแลว อาสวะท่ีทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน 
 เหลานั้น ยอมไมเกิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล จึงควร 
 ครอบงําย่ํายีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว ... จึงควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวท่ีเกิดข้ึน 
 แลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เรา 
 ท้ังหลายจักครอบงําย่ํายีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว ... จักครอบงําย่ํายคีวามเปนผูมีมิตรช่ัวท่ี 
 เกิดข้ึนแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 



                           อุตตรสูตร 
      [๙๘] สมัยหน่ึง ทานพระอุตตระอยูท่ีวิหารช่ือวา วัฏฏชาลิกา ใกล 
 ภูเขาสังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท ณ ท่ีนั้นแล ทานพระอุตตระกลาวกะภิกษุ 
 ท้ังหลายวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เปนความดีแลว ท่ีภิกษุพิจารณาเห็นความ 
 วิบัติของตนโดยกาลอันควร ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย เปนความดีแลว ท่ีภิกษุ 
 พิจารณาเห็นความวิบัติของคนอื่นโดยกาลอนัควร ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เปน 
 ความดีแลว ท่ีภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของตนโดยกาลอันควร ดูกรทานผูมีอาย ุ
 ท้ังหลาย เปนความดีแลวท่ีภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของผูอื่นโดยกาลอันควร ฯ 
      ก็สมัยน้ันแล ทาวเวสสวัณมหาราชออกจากทิศเหนือผานไปทางทิศใต 
 ดวยกรณียกิจบางอยาง ไดสดบัคําท่ีทานพระอุตตระแสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลาย 
 ในวัฏฏชาลิกาวิหาร ใกลภูเขาสังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท อยางนี้ ... ไดหาย 
 จากวัฏฏชาลิกาวิหาร ใกลภูเขาสังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท ไปปรากฏใน 
 เทวดาช้ันดาวดึงส เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขน 
 ท่ีเหยียด ฉะนั้น แลวเขาไปเฝาทาวสักกะจอมเทพถึงท่ีประทับ ครั้นแลวจึงกราบ 
 ทูลวา ขอเดชะ พระองคโปรดทรงทราบวา ทานพระอุตตระนี้ไดแสดงธรรมแก 
 ภิกษุในวัฏฏชาลิกาวิหารอยางน้ี ... ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงหายจาก 
 เทวดาช้ันดาวดึงส ไปปรากฏตอหนาทานพระอุตตระ ในวัฏฏชาลิกาวิหาร ใกล 
 ภูเขาสังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท เปรียบเหมือนบุรุษผูมกีําลังเหยียดแขนท่ีคู 
 หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น แลวเสด็จเขาไปหาทานพระอุตตระถึงท่ีอยู อภิวาท 
 แลว ประทับยืน ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระอุตตระวา 
 ขาแตทานผูเจริญ ไดยินวา ทานพระอุตตระแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายอยางนี้ ... 
 จริงหรอื ทานพระอุตตระถวายพระพรวา จรงิอยางนั้น มหาบพิตร ฯ 
      ส. ขาแตทานผูเจริญ คําน้ีเปนปฏิภาณของพระคุณเจาเอง หรือวาเปน 
 ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ 
      อ. ดูกรมหาบพิตร ถาอยางนั้น อาตมภาพจะทําขออุปมาใหมหาบพิตร 
 ทรงสดับ ซึ่งวิญูชนบางพวกจะรูเนื้อความแหงภาษิตไดดวยขออุปมา ดูกรมหา- 
 *บพิตร เปรียบเหมือนขาวเปลือกกองใหญซึ่งมีอยูไมไกลบานหรือนิคมนัก ชนหมู 
 มากขนขาวเปลือกออกจากกองน้ันดวยกระเชาบาง ดวยตระกราบาง ดวยหอพก 
 บาง ดวยกอบมือบาง ดูกรมหาบพิตร บุคคลผูหนึ่งเขาไปถามชนหมูใหญนั้น 
 อยางนี้วา ทานท้ังหลายขนขาวเปลือกนี้มาจากไหน ดูกรมหาบพิตร มหาชนนั้น 
 จะตอบอยางไร จึงจะตอบไดอยางถูกตอง ฯ 
      ส. ขาแตทานผูเจริญ มหาชนน้ันพึงตอบใหถูกตองไดอยางนี้วา พวก 
 เราขนมาจากกองขาวเปลือกกองใหญโนน ฯ 
      อุ. ดูกรมหาบพิตร ฉันนั้นเหมือนกันแล คําอันเปนสุภาษิตท้ังหมด 



 ลวนเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังน้ัน 
 อาตมภาพจึงชักเอาขาวเปลือกมาถวายพระพร โดยเทียบเคียงสุภาษิตอันเปนพระ 
 ดํารัสของพระผูมีพระภาคน้ัน ขอถวายพระพร ฯ 
      ส. ขาแตทานผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว 
 ท่ีทานพระอุตตระไดกลาวไวเปนอยางดีดังน้ีวา คําอันเปนสุภาษิตท้ังหมดลวนเปน 
 พระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังน้ัน อาตม- 
 *ภาพจึงชักเอาขาวเปลือกมาถวายพระพร โดยเทียบเคียงสุภาษิตอันเปนพระดํารัส 
 ของพระผูมีพระภาคน้ัน ทานอุตตระผูเจริญ สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับ 
 อยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลเมืองราชคฤห เมื่อพระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนาน 
 ณ  ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตต ตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปนความดีแลว ท่ีภิกษุพิจารณาเห็นความวิบัติของตนโดยกาล 
 อันควร ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระเทวทัตตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงํา 
 ย่ํายีแลว ตองไปเกิดในอบาย ในนรกอยูช่ัวกลัป แกไขไมได อสัทธรรม ๘ 
 ประการเปนไฉน คือลาภ ... ความเปนผูมีมิตรช่ัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระเทวทัตต 
 มีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการน้ีแลครอบงําย่ํายีแลว ตองไปเกิดในอบาย ใน 
 นรกอยูช่ัวกัลป แกไขไมได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปนความดีแลว ท่ีภิกษุครอบงํา 
 ย่ํายีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว เปนความดีแลวท่ีภิกษุจะพึงครอบงําย่ํายีความเส่ือมลาภ ... 
 ยศ ... ความเส่ือมยศ ... สักการะ ... ความเส่ือมสักการะ ... ความเปนผู 
 ปรารถนาลามก ... ความเปนผูมีมิตรช่ัว ท่ีเกิดข้ึนแลว ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงําย่ํายีลาภ 
 ท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงําย่ํายีความเปนผูมี 
 มิตรช่ัวท่ีเกิดข้ึนแลว เพราะวาเม่ือภิกษุไมครอบงําย่ํายีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว อาสวะท่ี 
 ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน พึงเกิดข้ึน เมื่อภิกษุครอบงาํย่ํายีลาภท่ีเกิดข้ึน 
 แลว อาสวะท่ีทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนเหลาน้ันยอมไมเกิด ... เพราะวา 
 เมื่อภิกษุไมครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวท่ีเกิดข้ึนแลว อาสวะท่ีทําใหเกิดความ 
 คับแคนเดือดรอน พึงเกิดข้ึน เมื่อภิกษุครอบงาํย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวท่ีเกิดข้ึน 
 แลว อาสวะท่ีทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนเหลาน้ันยอมไมเกิด ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล จึงควรครอบงําย่ํายีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว ... 
 จึงควรครอบงาํย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวท่ีเกิดข้ึนแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุ 
 นั้นแล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักครอบงําย่ํายีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว 
 ...จักครอบงําย่าํยีความเปนผูมีมิตรช่ัวท่ีเกิดข้ึนแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
 ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
      ขาแตทานพระอุตตระผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี ในหมูมนุษย 
 มีบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ธรรมบรรยายน้ีก็หาไดต้ังอยู 



 ในบริษัทหมูไหนไม ทานผูเจริญ ขอพระคุณเจาอุตตระจงเลาเรียนธรรมบรรยายนี้ 
 จงทรงจําธรรมบรรยายน้ีไวดวยวา ธรรมบรรยายน้ีประกอบดวยประโยชน เปนเบ้ือง 
 ตนแหงพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                            นันทสูตร 
      [๙๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุจะเรียกนนัทะใหถูกตอง พึงเรียกวา 
 กุลบุตร วาผูมีกําลัง ผูกอใหเกดิความเลื่อมใส ผูมีราคะกลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ขอความนี้ยอมมีเพราะเหตุไร เพราะวา นันทภิกษุคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย 
 รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหต่ืนอยูเสมอ ประกอบดวย 
 สติสัมปชัญญะ อันเปนเหตุใหนันทภิกษุสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาเหตุเหลานั้น ขอนี้แลยอมมีไดเพราะนันทภิกษุ 
 คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากนันทภิกษุพึงเหลียวไป 
 ทางทิศบูรพาไซร นันทภิกษุก็ยอมสํารวมจิตท้ังปวงเหลียวดทิูศบูรพา ดวยคิดวา 
 เมื่อเราเหลียวดูทิศบูรพาอยางนี้ ธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัส 
 จักไมครอบงําจิตเราได เธอยอมเปนผูรูสึกตัวในการเหลียวดูนั้นดวยประการฉะนี้ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากนันทภิกษุพึงเหลียวไปทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต 
 ทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองบน พึงเหลียวแลไปตามทิศนอยท้ังหลายไซร นันทภิกษุยอม 
 สํารวมจิตท้ังปวงเหลยีวไปทางทิศนอย ดวยคิดวา เมื่อเราเหลยีวแลไปตามทิศนอย 
 อยางนี้ ธรรมอนัเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาแลโทมนัส จักไมครอบงําจิตเราได 
 เธอยอมรูสึกตัวในการเหลียวแลนั้นดวยประการฉะนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอนี้แล 
 ยอมมีได เพราะนันทภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาเหตุเหลานั้น ขอนี้ยอมมีได เพราะนันทภิกษุ 
 เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในธรรมวนิัยนี้ นันทภิกษุ 
 พิจารณาโดยอบุายอันแยบคายแลวจึงบรโิภคอาหาร ไมใชบริโภคเพ่ือเลน เพื่อ 
 มัวเมา เพื่อประดับ เพื่อตบแตง บริโภคเพียงเพื่อใหกายน้ีดํารงอยู เพื่อเยียวยา 
 อัตตภาพ เพื่อขจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรย ดวยมนสิการวา 
 เราจักขจัดเวทนาเกาเสีย จักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน ความคลองแคลว ความหา 
 โทษมิได และความอยูผาสุกจกัมีแกเราได ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ขอนี้แลยอมมีได เพราะนันทภิกษุเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาเหตุเหลานั้น ขอนี้ยอมมีได เพราะนันทภิกษุ 
 เปนผูรูจักประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหต่ืนอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในธรรมวินัย 
 นี้ ในตอนกลางวัน นันทภิกษุยอมชําระจิตใหสะอาดจากธรรมเครื่องก้ันจิต ดวย 
 การจงกรม ดวยการน่ังตอนตนปฐมยามแหงราตรี ชําระจิตใหสะอาดจากธรรม 
 เครื่องก้ันจิตดวยการจงกรม ดวยการน่ัง ในมัชฌิมยามแหงราตรี สําเร็จสีห- 



 *ไสยาสโดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ กระทําความหมาย 
 ในอันลุกข้ึนไวในใจ ในปจฉิมยามแหงราตร ีลุกข้ึนแลว ทําจิตใหสะอาดจาก 
 ธรรมเครื่องก้ันจิต ดวยการจงกรม ดวยการนั่ง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แลยอม 
 มีได เพราะนันทภิกษุหม่ันประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหต่ืนอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาเหตุเหลานั้น ขอนี้ยอมมีได เพราะนันทภิกษุ 
 มีสติสัมปชัญญะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในธรรมวินัยนี้นันทภกิษุทราบเวทนาท่ีเกิดข้ึน 
 ท่ีต้ังอยู ท่ีถึงความดับไป นันทภิกษุทราบสัญญาท่ีเกิดข้ึน ท่ีต้ังอยู ท่ีถึงความดับ 
 ไป นันทภิกษุทราบวิตกท่ีเกิดข้ึน ท่ีต้ังอยู ท่ีถึงความดับไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ขอนี้แลยอมมีได เพราะนันทภิกษุมีสติสัมปชัญญะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอความ 
 นี้ยอมมีเพราะเหตุไร เพราะนันทภิกษุคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย รูจัก 
 ประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหต่ืนอยู ประกอบดวย 
 สติสัมปชัญญะ อันเปนเหตุใหนันทภิกษุสามารถประพฤติพรหมจรรยบรสิุทธ์ิ 
 บริบูรณได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                           กรัณฑวสูตร 
      [๑๐๐] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ท่ีฝงสระโบกขรณีช่ือคัครา 
 ใกลนครจัมปา สมัยน้ันแล ภิกษุท้ังหลายโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุท่ีถูกภิกษุ 
 ท้ังหลายโจทดวยอาบัตินั้นเอาเรื่องอื่นๆ มาพูดกลบเกลื่อน ชักเรื่องไปนอกทางเสีย 
 แสดงความโกรธเคืองและความไมยําเกรงใหปรากฏ  ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย จงกําจัดบุคคลน้ันออกไป จงกําจัด 
 บุคคลน้ันออกไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนชนิดนี้ตองขับออก เปนลูกนอกคอก 
 กวนใจกระไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ มีการกาวไป การ 
 ถอยกลับ การแล การเหลียว การคู การเหยียด การทรงผาสังฆาฏิ บาตร และ 
 จีวร เหมอืนภกิษุผูเจริญเหลาอื่น ตราบเทาท่ีภิกษุท้ังหลายยงัไมเห็นอาบัติของเขา 
 แตเมื่อใด ภิกษุท้ังหลายเห็นอาบัติของเขา เมื่อนั้นภิกษุท้ังหลายยอมรูจักเขาอยาง 
 นี้วา ผูนี้เปนผูประทุษรายสมณะ เปนสมณะแกลบ เปนสมณะหยากเยื่อ ครั้นรูจัก 
 อยางนี้แลว ยอมนาสนะออกไปใหพน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวาภิกษุนี้ 
 อยาประทุษรายภิกษุท่ีดีเหลาอื่นเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนหญาชนิด 
 หนึ่งท่ีทําลายตนขาว มีเมล็ดเหมือนขาวลีบ มีเมล็ดเหมือนขาวตายรวง พึงเกิด 
 ข้ึนในนาขาวท่ีสมบูรณ ราก กาน ใบของมันเหมือนกับขาวท่ีดีเหลาอื่น ตราบ 
 เทาท่ีมันยังไมออกรวง แตเมือ่ใด มันออกรวง เมื่อนั้นจึงทราบกันวา หญาน้ี 
 ทําลายขาว มีเมล็ดเหมือนขาวลีบ มีเมล็ดเหมือนขาวตายรวง ครั้นทราบอยางนี้ 
 แลว เขาจึงถอนมันพรอมท้ังราก เอาไปท้ิงใหพนท่ีนา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
 คิดวา หญาชนิดนี้อยาทําลายขาวท่ีดีอื่นๆ เลย  ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้น 



 เหมือนกัน บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ มีการกาวไป การถอยกลับ ฯลฯ เพราะ 
 คิดวา ภิกษุนี้อยาประทุษรายภิกษุท่ีดีเหลาอื่นเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือน 
 กองขาวเปลือกกองใหญท่ีเขากําลังสาดอยู ในขาวเปลือกกองน้ัน ขาวเปลือกท่ี 
 เปนตัว แกรง เปนกองอยูสวนหนึ่ง สวนท่ีหัก ลีบ ลมยอมพัดไปไวสวนหนึ่ง 
 เจาของยอมเอาไมกวาดวีขาวท่ีหักและลีบออกไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวา 
 มันอยาปนขาวเปลือกท่ีดีอื่นๆ เลย ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน 
 บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ มีการกาวไป การถอยกลับ ฯลฯ เพราะคิดวาภิกษุนี้ 
 อยาประทุษรายภิกษุท่ีดีเหลาอื่นเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคลตอง 
 การกระบอกตักน้ํา ถือขวานอนัคมเขาไปในปา เขาเอาสันขวานเคาะตนไมนั้นๆ 
 บรรดาตนไมเหลานั้น ตนไมท่ีแข็ง มีแกน ซึ่งถูกเคาะดวยสันขวาน ยอมมีเสียง 
 หนัก สวนตนไมท่ีผุใน น้ําชุม เกิดยุยข้ึน ถูกเคาะดวยสันขวาน ยอมมีเสียงกอง 
 เขาจึงตัดตนไมท่ีผุในนั้นท่ีโคน ครั้นตัดโคนแลว จึงตัดปลาย ครั้นตัดปลายแลว 
 จึงควานขางในใหเรียบรอย แลวทําเปนกระบอกตักน้ํา ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ฉันนั้นเหมือนกัน แลบุคคลบางคนในธรรมวนิัยนี้ มีการกาวไป การถอยกลบั การ 
 แล การเหลียว การคู การเหยียด การทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร เหมือน 
 ของภิกษุท่ีดีเหลาอื่น ตราบเทาท่ีภิกษุท้ังหลายยังไมเห็นอาบัติของเขา แตเมื่อใด 
 ภิกษุท้ังหลายเห็นอาบัติของเขา เมื่อนั้นภิกษุท้ังหลายยอมรูจักเขาอยางนี้วา ผูนี้เปน 
 ผูประทุษรายสมณะ เปนสมณะแกลบ เปนสมณะหยากเยื่อ ครั้นรูจักอยางนี้แลว 
 ยอมนาสนะออกไปใหพน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวา ภิกษุนี้อยาประทุษราย 
 ภิกษุท่ีดีเหลาอื่นเลย ฯ 
          เพราะการอยูรวมกัน พึงรูไดวา ผูนี้มีความปรารถนาลามก 
          มักโกรธ มักลบลู หัวดื้อ ตีเสมอ ริษยา ตระหน่ี โออวด 
          บางคนในทามกลางประชุมชน พูดไพเราะ ดังพระสมณะ 
          พูดปดบังความช่ัวท่ีตัวทํา มีความเห็นลามกไมเอื้อเฟอ พูด 
          เลอะเลือน พูดเท็จ เธอท้ังหลายทราบบุคคลน้ันวาเปนอยาง 
          ไรแลว จงพรอมใจกันท้ังหมดขับบุคคลน้ันเสีย จงกําจดั 
          บุคคลท่ีเปนดังหยากเหยือ่ จงถอนบุคคลท่ีเสียในออกเสีย 
          แตนั้น จงนําคนแกลบ  ผูมิใชสมณะแตยังนับวาเปนสมณะ 
          ออกเสีย เธอท้ังหลาย เมือ่ตองอยูรวมกับคนดีและคนไมดี 
          ครั้นกําจัดคนท่ีมีความปรารถนาลามก มีอาจาระและโคจร 
          ลามกออกแลว จงเปนผูมีสติ แตนั้น เธอท้ังหลายเปน 
          ผูพรอมเพรียงกัน เปนผูมีปญญารักษาตน จักกระทําท่ีสุด 
          ทุกขได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 



                        จบเมตตาวรรคท่ี ๑ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. เมตตสูตร  ๒. ปญญาสูตร  ๓. อัปปยสูตรท่ี ๑  ๔. อัปปยสูตร 
 ท่ี ๒  ๕. โลกธรรมสูตร  ๖. โลกวิปตติสูตร  ๗. เทวทัตตสูตร  ๘. อุตตร- 
 *สูตร  ๙. นันทสูตร  ๑๐. กรัณฑวสูตร 
                        ------------- 
                          มหาวรรคท่ี ๒ 
                           เวรัญชสูตร 
      [๑๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ควงไมสะเดาท่ีนเฬรุยักษสิง 
 สถิต ใกลกรุงเวรัญชา ครั้งน้ัน เวรัญชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
 ท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
 ไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ทานพระโคดม 
 ขาพเจาไดยินมาวา พระสมณโคดมไมไหวไมลุกรับพวกพราหมณผูแก ผูเฒา 
 ผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ หรือไมเช้ือเชิญดวยอาสนะ ทานพระโคดม 
 ขอนี้เปนเชนนั้นจริง เพราะวาทานพระโคดมไมไหวไมลุกรบัพวกพราหมณ ผูแก 
 ผูเฒา ผูใหญ ลวงกาลผานวยัมาโดยลําดับ หรอืไมเช้ือเชิญดวยอาสนะ ขอนี้ 
 ไมสมควรเลย ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ในโลก พรอมท้ังเทวโลก มาร 
 โลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เรา 
 ไมเล็งเห็นบุคคลท่ีเราควรไหว ควรลุกรับ หรือควรเช้ือเชิญดวยอาสนะ เพราะ 
 วาตถาคตพึงไหว พึงลุกรับ หรือพึงเช้ือเชิญบุคคลใดดวยอาสนะ แมศีรษะของ 
 บุคคลน้ันก็จะพึงขาดตกไป ฯ 
      ว. ทานพระโคดม ไมเปนรสชาติ ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม ไมเปน 
 รสชาติ ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะรสในรูป เสียง กลิ่น รส 
 โผฏฐัพพะเหลาน้ัน ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาล 
 ยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเรา 
 วา พระสมณโคดม ไมเปนรสชาติ ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบ  แตไมใชเหตุท่ีทาน 
 มุงหมายกลาว ฯ 
      ว. ทานพระโคดมเปนคนไมมีโภคะ ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาวา พระสมณโคดมเปนคนไมมี 
 โภคะ ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนัน้ มีอยู เพราะโภคะ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 



 โผฏฐัพพะเหลาน้ัน ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาล 
 ยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเรา 
 วา พระสมณโคดมเปนคนไมมีโภคะ ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบ แตไมใชเหตุท่ีทาน 
 มุงหมายกลาว ฯ 
      ว. ทานพระโคดมเปนคนกลาวการไมทํา ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคน 
 กลาวการไมทําดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต 
 วจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาวการไมทําซึ่งธรรมท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล 
 เหตุท่ีเขากลาวหาเราวาพระสมณโคดมเปนคนกลาวการไมทํา ดังน้ี ช่ือวากลาว 
 ชอบ แตไมใชเหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ฯ 
      ว. ทานพระโคดมเปนคนกลาวความขาดสูญ ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคน 
 กลาวความขาดสูญ ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวความขาดสูญ 
 แหงราคะ โทสะ โมหะ เรากลาวความขาดสูญแหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลหลาย 
 อยาง นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกลาวความขาดสูญ 
 ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบ แตไมใชเหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ฯ 
      ว. ทานพระโคดมเปนคนชางเกลียด ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนชาง 
 เกลียด ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวการเกลียดกายทุจริต 
 วจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาวการเกลียดความถึงพรอมแหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศล 
 หลายอยาง นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนชางเกลียด ดังน้ี 
 ช่ือวากลาวชอบ แตไมใชเหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ฯ 
      ว. ทานพระโคดมเปนคนกําจัด ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกําจัด 
 ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเราแสดงธรรมเพ่ือกําจัดราคะ โทสะ 
 โมหะ แสดงธรรมเพ่ือกําจัดธรรมท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเหตุท่ีเขากลาว 
 หาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกําจัด ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบ  แตไมใชเหตุท่ี 
 ทานมุงหมายกลาว ฯ 
      ว. พระโคดมเปนคนเผาผลาญ ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคน 
 เผาผลาญ ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวธรรมท่ีเปนบาปอกุศล 
 คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต วาเปนธรรมควรเผาผลาญ ธรรมท่ีเปน 
 บาปอกุศลซ่ึงควรเผาผลาญอันผูใดละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือน 
 ตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนั้นวาเปนคน 



 เผาผลาญ ดูกรพราหมณ ธรรมท้ังหลายท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงควรเผาผลาญ ตถาคต 
 ละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมให 
 เกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคน 
 เผาผลาญ ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบ แตไมใชเหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ฯ 
      ว. ทานพระโคดมเปนคนไมผุดเกิด ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไม 
 ผุดเกิด ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะการนอนในครรภ การเกิดใน 
 ภพใหม อันผูใดละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทํา 
 ไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนั้นวา เปนคนไมผุดเกิด ดูกร 
 พราหมณ การนอนในครรภ การเกิดในภพใหม ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาด 
 แลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา 
 นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดเกิด ดังน้ี ช่ือวากลาว 
 ชอบ แตไมใชเหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนฟองไก ๘ 
 ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ฟองไกเหลานัน้ แมไกกกดีแลว อบดีแลว 
 ฟกดีแลว บรรดาลูกไกเหลานั้น ลูกไกตัวใดทําลายกะเปาะฟองดวยเล็บเทาหรือ 
 ดวยจะงอยปากออกมาไดโดยสวัสดีกอนกวาเขา ลูกไกตัวนั้นควรเรียกวากระไร 
 จะเรียกวาพ่ีหรอืนอง ฯ 
      ว. ทานพระโคดม ควรเรียกวาพ่ี เพราะมันแกกวาเขา ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ฉันนั้นเหมือนกันแล บรรดาหมูสัตวผูตกอยูใน 
 อํานาจอวิชชา เกิดในฟอง อันกะเปาะฟองหุมหอแลว เราผูเดยีวเทาน้ันได 
 ทําลายกะเปาะฟอง คือ อวิชชา แลวไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก 
 เราแลเปนผูเจรญิท่ีสุด ประเสริฐท่ีสุดของโลก เพราะเราปรารภความเพียรไมยอ 
 หยอน ดํารงสติมั่นไมฟนเฟอน กายสงบไมกระสับกระสาย จิตดํารงม่ันเปน 
 เอกัคคตา เรานั้นแล สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ 
 และสุขเกิดแตวิเวกอยู เราบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปน 
 ธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวติกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิด 
 แตสมาธิอยู เรามีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย 
 เพราะปติสิ้นไป บรรลุติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสรญิวา ผูไดฌานนี้ เปน 
 ผูมีสติอยูเปนสุข เราบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข 
 และดับโสมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เรานั้น เมื่อ 
 จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออนควรแกการ 
 งาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหวอยางน้ีแลว จึงโนมนอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติ- 
 *ญาณ เรานั้นยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สอง 
 ชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติ ยี่สิบชาติบาง สามสิบ 



 ชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง 
 ตลอดวัฎฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอด 
 สังวัฏฏวิวัฏฏกลัปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีช่ืออยางน้ัน มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน เราก็มีช่ืออยาง 
 นั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข 
 อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ 
 เรายอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอุเทศ พรอมท้ังอาการ ดวย 
 ประการฉะน้ี ดูกรพราหมณ วิชชาท่ีหนึ่งน้ีแล เราไดบรรลุแลวในปฐมยามแหง 
 ราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสง 
 สวางเกิดแกเราแลว เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส 
 สงจิตไปแลวอยู ฉะนั้น ความชําแรกออกครึ่งหนึ่งของเรานี้แล เปนเหมือนการ 
 ทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น 
      เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลสปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหว อยางน้ีแลว จึงโนมนอมจิตไปเพ่ือ 
 ญาณเครื่องรูจติุและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย เรานั้นยอมเลง็เห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ 
 กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย 
 ทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา 
 สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา 
 เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ สัตวเหลานั้น เมื่อตายไป 
 ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายสุจริต 
 วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทํา 
 ดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ สัตวเหลานั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 เรายอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
 มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอม 
 รูชัดซึ่งหมูสัตวซึ่งเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี ดูกรพราหมณ วิชชาท่ีสอง 
 นี้แล เราไดบรรลุแลวในมัชฌมิยามแหงราตร ีอวิชชาเรากําจัดไดแลววิชชาเกิด 
 แกเราแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนท่ีเกิดแก 
 บุคคลผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส สงจิตไปแลวอยู ฉะนั้นความ 
 ชําแรกออกครัง้ท่ีสองของเรานี้แล เปนเหมือนการทําลายออกจากกะเปาะฟองแหง 
 ลูกไก ฉะนั้น ฯ 
      เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก 
 อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว จึงโนมนอม 
 จิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ เราน้ันรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข 



 นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิด 
 อาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเรารูเห็นอยางน้ี 
 จิตหลุดพนแลวแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวชิชาสวะ เมื่อจิต 
 หลุดพนแลว จงึเกิดญาณหย่ังรูวา หลุดพนแลว และรูชัดวา ชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ความเปนอยางนี้ 
 มิไดมี ดูกรพราหมณ วิชชาท่ีสามน้ีแล เราไดบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี 
 อวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืดเรากําจดัไดแลว แสงสวาง 
 เกิดแกเราแลว เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส สง 
 จิตไปแลวอยู ฉะนั้น ความชําแรกออก ครั้งท่ีสามของเรานี้แล เปนเหมือนการ 
 ทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น ฯ 
      เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวรัญชพราหมณไดกราบทูลวา ทาน 
 พระโคดมเปนผูเจริญท่ีสุด ทานพระโคดมเปนผูประเสริฐท่ีสุด ขาแตทาน 
 พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของ 
 พระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิาย เปรียบเหมือน 
 บุคคลหงายของของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสอง 
 ประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาพระพุทธเจาน้ีขอถึง 
 ทานพระโคดม กับท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรด 
 ทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้ 
 เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                            สีหสูตร 
      [๑๐๒] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา 
 มหาวัน ใกลนครเวสาลี สมัยน้ันแล เจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียงเปนจํานวนมาก นั่ง 
 ประชุมกันท่ีสัณฐาคาร กลาวสรรเสริญ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดย 
 อเนกปริยาย ฯ 
      ก็สมัยน้ันแล สีหเสนาบดี สาวกของนิครนถนั่งอยูในบรษัิทนั้น ลําดับน้ัน 
 สีหเสนาบดีไดมีความคิดดังน้ีวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น จักเปนพระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจาโดยไมตองสงสัย จรงิอยางน้ัน เจาลิจฉวผีูมีช่ือจํานวนมาก 
 ประชุมกันท่ีสัณฐาคาร กลาวสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆโดย 
 อเนกปริยาย ผฉิะนั้น เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 พระองคนั้นเถิด ลําดับนั้น สีหเสนาบดีเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู ครั้น 
 แลว จึงกลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาปรารถนาจะเขา 
 ไปเฝาพระสมณโคดม ฯ 
      นิครนถนาฏบุตรกลาววา ดูกรสีหะ ก็ทานเปนกิริยวาท จักเขาไปเฝา 



 พระสมณโคดมผูเปนอกิริยวาททําไม เพราะพระสมณโคดมเปนอกิริยวาท จึงแสดง 
 ธรรมเพื่ออกิรยิวาท และแนะนําพวกสาวกดวยอกิริยวาทนัน้ ครั้งน้ัน การตระ 
 เตรียมท่ีจะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคของสีหเสนาบดี ระงับไป ฯ 
      แมครั้งท่ีสอง เจาลิฉวผีูมีช่ือเสียงเปนจํานวนมาก ไดนั่งประชุมกันท่ี 
 สัณฐาคาร กลาวสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยาย 
 แมครั้งท่ีสอง สีหเสนาบดีก็มีความคิดดังน้ีวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น จัก 
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาโดยไมตองสงสัย ... การตระเตรียมท่ีจะเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคของสีหเสนาบดีระงับไป ฯ 
      แมครั้งท่ีสาม เจาลิจฉวีผูมช่ืีอเสียงเปนจํานวนมาก นั่งประชุมกันท่ี 
 สัณฐาคาร กลาวสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยาย 
 แมครั้งท่ีสาม สีหเสนาบดีก็มีความคิดดังน้ีวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น จัก 
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาโดยไมตองสงสัย จรงิอยางน้ัน เจาลิจฉวผีูมี 
 ช่ือเสียงเปนจํานวนมาก นั่งประชุมกันท่ีสัณฐาคาร กลาวสรรเสริญพระพุทธ 
 พระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยาย พวกนคิรนถท้ังหลาย เราจะลาหรือไมลา 
 จักทําอะไรเราได ผิฉะนั้นเราจะไมลาละ พึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาพระองคนั้นเถิด ฯ 
      ลําดับนั้น สีหเสนาบดีออกจากกรุงเวสาลี ในเวลายังวัน พรอมดวยรถ 
 ประมาณ ๕๐๐ คัน เพื่อเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นไปดวยยานเทาท่ียานจะ 
 ไปได แลวลงจากยานเดินตรงเขาไปยังอาราม แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี 
 พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังน้ีวา พระสมณ- 
 *โคดมเปนอกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพือ่อกริิยวาท และแนะนําสาวกดวย 
 อกิริยวาทนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางน้ีวา พระสมณโคดม 
 เปนอกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพ่ืออกิรยิวาท และแนะนําสาวกดวยอกิรยิวาทน้ัน 
 คนเหลาน้ันจะช่ือวากลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว มิใชกลาวตูพระผูมี 
 พระภาคดวยคําอันไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรมหรอื การคลอยตาม 
 วาทะอันชอบแกเหตุไรๆ จะไมมาถึงฐานะอันสมควรติเตียนแลหรือ เพราะ 
 ขาพระองคไมประสงคจะกลาวตูพระผูมีพระภาคเลย ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณ- 
 *โคดมเปนอกิริยวาท ผูกลาวกรรมอันบุคคลทําอยูวา ไมเปนอันทํา แสดงธรรม- 
 *เพื่ออกิริยวาท และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยอกิริยาวาท ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบ 
 นั้น มีอยู ฯ 
      เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนกิริยวาท ผูกลาวกรรมอัน 
 บุคคลทําอยูวา เปนอันทํา ยอมแสดงธรรมเพ่ือกิริยวาทและแนะนําสาวกท้ังหลาย 



 ดวยกิริยวาท ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ 
      เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท ผูกลาวความ 
 ขาดสูญ ยอมแสดงธรรมเพ่ืออจุเฉทวาท และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยอุจเฉทวาท 
 ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ 
      เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนเชคุจฉี คนชางเกลียด 
 ยอมแสดงธรรมเพ่ือเชคุจฉี และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยเชคุจฉี ดังน้ี ช่ือวา 
 กลาวชอบนั้น มีอยู ฯ 
      เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนเวนยิกะ คนกําจัด ยอม 
 แสดงธรรมเพ่ือกําจัด และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการกําจัด ดังน้ี ช่ือวากลาว 
 ชอบนั้น มีอยู ฯ 
      เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนตปสสี คนเผาผลาญ ยอม 
 แสดงธรรมเพ่ือเผาผลาญ และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการเผาผลาญ ดังน้ี 
 ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ 
      เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอัปปคัพภะ ไมผุดไมเกิด 
 ยอมแสดงธรรมเพ่ือไมผุดไมเกิด และแนะนําพวกสาวกท้ังหลายดวยการไมผุดไม 
 เกิด ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ 
      เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอัสสัตถะ คนใจเบา ยอม 
 แสดงธรรมเพ่ือความใจเบา และแนะนําสาวกท้ังหลาย ดวยการใจเบา ดังน้ี 
 ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ 
      ดูกรสีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท ยอม 
 แสดงธรรมเพ่ืออกิรยิวาท และแนะนําพวกสาวกดวยอกิริยวาท ดังน้ี ช่ือวากลาว 
 ชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต วจีทุจริต มโน 
 ทุจริต เรากลาวการไมทําซ่ึงธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเปนเหตุท่ี 
 เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพ่ืออกริิยวาท 
 และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยอกิริยวาท ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบ ฯ 
      ดูกรสีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนกิริยวาท ยอม 
 แสดงธรรมเพ่ือกิริยวาท และแนะนําพวกสาวกดวยกริิยวาท ดังน้ี ช่ือวากลาว 
 ชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเรากลาวการทํากายสุจริต วจีสุจริต มโน 
 สุจริต กลาวการทํากุศลธรรมหลายอยาง นี้แลเปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระ 
 สมณโคดมเปนกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพ่ือกิริยวาท และแนะนําสาวกท้ังหลาย 
 ดวยกิริยวาท ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบ ฯ 
      ดูกรสีหะ ก็เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท ยอม 
 แสดงธรรมเพ่ืออุจเฉทวาท และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยอุจเฉทวาท ดังน้ี ช่ือ 
 วากลาวชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเรากลาวความขาดสูญแหงราคะ 



 โทสะ โมหะ และธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเปนเหตุท่ีเขากลาว 
 หาเราวาพระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท ยอมแสดงธรรมเพ่ืออุจเฉทวาทและแนะนํา 
 สาวกท้ังหลายดวยอจุเฉทวาท ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบ ฯ 
      ดูกรสีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนชางเกลียด 
 ยอมแสดงธรรมเพ่ือความชางเกลียด และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยความ 
 ชางเกลียด ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้นเปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเราเกลียดชัง 
 กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และเกลียดชังการเขาถึงธรรมอันเปนบาปอกุศล 
 หลายอยาง นี้แลเปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนชางเกลียด 
 ยอมแสดงธรรมเพ่ือความชางเกลียด และแนะนําสาวกดวยความชางเกลียด ดังน้ี 
 ช่ือวากลาวชอบ ฯ 
      ดูกรสีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกําจัด ยอม 
 แสดงธรรมเพ่ือกําจัด และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการกําจัด ดังน้ี ช่ือวากลาว 
 ชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเราแสดงธรรมเพ่ือกําจัดราคะ โทสะ 
 โมหะ และธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา 
 พระสมณโคดมเปนคนกําจัด ยอมแสดงธรรมเพ่ือกําจัด และแนะนําสาวก 
 ท้ังหลายดวยการกําจัด ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบ ฯ 
      ดูกรสีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนเผาผลาญ 
 ยอมแสดงธรรมเพ่ือความเผาผลาญ และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการเผาผลาญ 
 ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเรากลาวธรรมอันเปนบาป 
 อกุศล คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต วาเปนธรรมควรเผาผลาญ 
 ดูกรสีหะ ผูใดแลละธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ีควรเผาผลาญไดแลว ตัดรากขาด 
 แลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา 
 เรากลาวผูนั้นวา เปนผูเผาผลาญ ดูกรสีหะ ตถาคตละธรรมอันเปนบาปอกุศล 
 ไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิด 
 อีกตอไปเปนธรรมดา นี้แลเปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคน 
 เผาผลาญ ยอมแสดงธรรมเพ่ือความเผาผลาญ และแนะนําสาวกท้ังหลายดวย 
 การเผาผลาญ ดังน้ี ช่ือวา กลาวชอบ ฯ 
      ดูกรสีหะ ก็เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดไมเกิด 
 ยอมแสดงธรรมเพ่ือความไมผดุไมเกิด และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการไมผุด 
 ไมเกิด ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ ผูใดแลละการนอน 
 ในครรภ การเกิดในภพใหมไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาล 
 ยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนั้นวา ผูไมผุด 
 ไมเกิด ตถาคตละการนอนในครรภ การเกิดในภพใหมไดแลว ตัดรากขาดแลว 
 ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แล 



 เปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดไมเกิด ยอมแสดงธรรม 
 เพื่อความไมผุดไมเกิด และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการไมผุดไมเกิด ดังน้ี 
 ช่ือวากลาวชอบ ฯ 
      ดูกรสีหะ ก็เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนใจเบา 
 ยอมแสดงธรรมเพ่ือความใจเบา และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการใจเบา ดังน้ี 
 ช่ือวากลาวชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ เพราะเราเปนคนใจเบา ยอมแสดงธรรม 
 เพื่อความใจเบา ดวยความใจเบา๑- อยางยิ่ง และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการ 
 ใจเบา นี้แลเปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนใจเบา ยอม 
 แสดงธรรมเพ่ือความใจเบา และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการใจเบา ดังน้ี ช่ือวา 
 กลาวชอบ ฯ 
      ครั้นพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สีหเสนาบดีไดกราบทูลพระผูมี 
 พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึง 
 สรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
      พ. ดูกรสีหะ ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงกระทํา การใครครวญ 
 กอนแลวกระทํา เปนความดีของคนท่ีมีช่ือเสียงเชนทาน ฯ 
      สี. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพอใจช่ืนใจอยางลนเหลือตอ 
 พระผูมีพระภาค แมดวยพระดํารัสท่ีตรัสกะขาพระองควา ดูกรสีหะ ทานจง 
 ใครครวญเสียกอนแลวจงึกระทํา การใครครวญกอนแลวกระทํา เปนความดีของ 
 คนท่ีมีช่ือเสียงเชนทาน เพราะพวกอัญญเดียรถียไดขาพระองคเปนสาวกแลว 
 พึงยกธงเท่ียวประกาศท่ัวเมืองเวสาลีวา สีหเสนาบดียอมเปนสาวกพวกเราแลว 
 แตพระผูมีพระภาคกลับตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา ดูกรสีหะ ทานจงใครครวญ 
 เสียกอนแลวจงึกระทํา การใครครวญกอนแลวกระทํา เปนความดีของคนท่ีมีช่ือ 
 @๑. เบาจากกิเลสดวยมรรค ๔ ผล ๔ 
 เสียงเชนทาน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับท้ัง 
 พระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ เปนครั้งท่ีสอง ขอพระผูมีพระภาคโปรด 
 ทรงจําขาพระองคไววา เปนอบุาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
      พ. ดูกรสีหะ ตระกูลของทานเปนเสมือนบอน้ําของพวกนิครนถมา 
 นานแลว ทานควรสําคัญบิณฑบาตท่ีทานจะพึงใหแกพวกนิครนถเหลานั้นผูเขา 
 ไปแลว ฯ 
      สี. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพอใจช่ืนใจอยางลนเหลือตอ 
 พระผูมีพระภาค แมดวยพระดํารัสท่ีตรัสกะขาพระองควา ดูกรสีหะ ตระกูล 
 ของทานเปนเสมือนบอน้ําของพวกนิครนถมานานแลว ทานควรสําคัญบิณฑบาต 
 ท่ีทานจะพึงใหแกพวกนิครนถเหลานั้นผูเขาไปแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขา 



 พระองคไดสดับมาดังน้ีวา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา ควรใหทานแกเราเทาน้ัน 
 ไมควรใหแกผูอื่น ควรใหทานแกสาวกของเราเทาน้ัน ไมควรใหแกสาวกของ 
 พวกอื่น ทานท่ีใหแกเราเทาน้ันมีผลมาก ใหแกพวกอื่นไมมีผลมาก ใหแกสาวก 
 ของเราเทาน้ันมีผลมาก ใหแกสาวกของพวกอื่นไมมีผลมาก แตพระผูมีพระภาค 
 กลับตรัสชักชวนขาพระองคในการใหทานแมในพวกนิครนถดวย อนึง่ ขาพระองค 
 จักรูกาลอันควร ท่ีจะใหทานนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึง 
 พระผูมีพระภาค กับท้ังพระธรรม และภิกษุสงฆวาเปนสรณะ เปนครั้งท่ีสาม 
 ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาโปรดสีหเสนาบดี คือ 
 ทรงประกาศทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษแหงกามอันตํ่าทรามเศราหมอง 
 และอานิสงสในเนกขัมมะ เมื่อใด พระผูมีพระภาคทรงทราบวา สีหเสนาบดี 
 มีจิตควร ออน ปราศจากนิวรณ บันเทิง เลื่อมใสแลว เมื่อนั้น จึงทรง 
 ประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงเอง คือ ทุกข 
 สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เกิดข้ึนแก 
 สีหเสนาบดี ณ ท่ีนั่งน้ันเองวา สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งน้ัน 
 ท้ังมวลลวนมคีวามดับไปเปนธรรมดา เปรยีบเหมือนผาท่ีสะอาดปราศจากดํา 
 จะพึงยอมติดดี ฉะนั้น ฯ 
      ครั้งน้ันแล สีหเสนาบดีผูเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูแจงธรรม 
 แลว หยั่งซ้ึงถงึธรรมแลว ขามพนความสงสัยไดแลว ปราศจากความ 
 เคลือบแคลงแลว ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอื่น ในพระศาสนา 
 ของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระ 
 ผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆรับนิมนตฉันอาหารบิณฑบาตในวันพรุงน้ี พระผูมี 
 พระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ ฯ 
      ครั้งน้ันแล สีหเสนาบดีทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว 
 ลุกจากท่ีนั่ง ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ครั้งน้ัน 
 แล สีหเสนาบดีเรียกชายคนหน่ึงมาบอกวา พอมหาจําเริญ พอจงไปหาเน้ือ 
 เลือกเอาเฉพาะท่ีขายท่ัวไป พอลวงราตรีนั้น สีหเสนาบดีสั่งใหจัดขาทนียโภชนี- 
 *ยาหารอันประณีตไวในนิเวศนของตนแลว ใหไปกราบทูลเวลาภัตตาหารแด 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงเวลาแลวพระเจาขา ภัตตาหารใน 
 นิเวศนของทานสีหเสนาบดีสําเร็จแลว ฯ 
      ครั้งน้ัน ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตร 
 และจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของสีหเสนาบดี ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไว 
 พรอมดวยภิกษุสงฆ ก็สมัยน้ัน นิครนถเปนจํานวนมาก พากันประคองแขน 



 คร่ําครวญตามถนนตางๆ ตามส่ีแยกตางๆ ในกรุงเวสาลวีา วนันี้ สีหเสนาบดี 
 ฆาสัตวอวนพปีรุงเปนภัตตาหารถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมท้ังท่ีรู 
 ทรงฉันอุทิศมังสะท่ีเขาอาศัยตนทํา ฯ 
      ลําดับนั้น บุรุษคนหน่ึงเขาไปหาสีหเสนาบดีกระซิบบอกวา พระเดช 
 พระคุณไดโปรดทราบ นิครนถเปนจํานวนมากเหลาน้ี พากันประคองแขน 
 คร่ําครวญตามถนนตางๆ ตามส่ีแยกตางๆ ในกรุงเวสาลวีา วนันี้ สีหเสนาบดี 
 ฆาสัตวอวนพปีรุงเปนภัตตาหารถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมท้ังท่ีรูอยู 
 ทรงฉันอุทิศมังสะท่ีเขาอาศัยตนทํา ฯ 
      สีหเสนาบดีกลาววา อยาเลย เพราะเปนเวลานานมาแลวท่ีพระคุณเจา 
 เหลานั้น ใครจะกลาวโทษพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แตทานเหลาน้ีไม 
 กระดากอายเสียเลย ยอมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมเปนจริง เปนคํา 
 ไมมี คําเปลา คําเท็จ และเราเองก็หาไดแกลงปลงชีวิตสัตว แมเพราะเหตุแหง 
 ชีวิตไม ลําดับนั้น สีหเสนาบดีไดอังคาสพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
 ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาทนียโภชนียาหารอนัประณีตดวยมือของตน และเม่ือ 
 พระผูมีพระภาคฉันเสร็จแลว ชักพระหัตถออกจากบาตรแลว สีหเสนาบดี 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว พระผูมพีระภาคไดทรงช้ีแจง สีหเสนาบดี 
 ผูนั่งเรียบรอยแลว ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ รื่นเรงิดวยธรรมีกถา 
 แลวเสด็จลุกจากท่ีนั่งหลีกไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           อาชัญญสูตร 
      [๑๐๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชา ประกอบ 
 ดวยองคสมบัติ ๘ ประการ สมควรเปนมาตนมาทรง ยอมถึงการนับวาเปน 
 ราชพาหนะไดทีเดียว องคสมบัติ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย มา 
 อาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชาในโลกน้ี ยอมมีกําเนิดดีท้ัง ๒ ฝาย คือ 
 ฝายมารดาและบิดา เกิดในทิศท่ีมาอาชาไนยตัวอื่นเกิดกัน ๑ ยอมบริโภคของกิน 
 ท่ีเขาใหสดหรือแหงก็ตาม เรียบรอย ไมเรี่ยราด ๑ ยอมรังเกียจท่ีจะน่ังหรือนอน 
 ทับอุจจาระปสสาวะ ๑ เปนสัตวยินดี มีการอยูรวมเปนสุข ไมรบกวนมาเหลา 
 อื่น ๑ เปนสัตวเผยความโออวดความพยศคดโกงแกนายสารถีอยางเปดเผย ๑ 
 นายสารถีพยายามปราบความพยศคดโกงเหลาน้ันของมันได ๑ เปนสัตวลากเข็น 
 ภาระ เกิดความคิดวามาอื่นจะเข็นภาระไดหรือไมก็ตาม สําหรับภาระนี้เราเข็นได 
 อนึ่ง เมื่อเดินก็เดินตรงตามทาง ๑ เปนสัตวมีกําลังวังชา คือ ทรงกําลังไวอยู 
 จนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวประเสริฐ 
 ของพระราชา ประกอบดวยองคสมบัติ ๘ ประการนี้แล สมควรเปนมาตนมาทรง 
 ถึงการนับวาเปนพระราชพาหนะไดดีทีเดียว 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุประกอบดวยธรรม ๘ ประ 
 การ ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา 
 ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีศีล 
 สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยใน 
 โทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ ฉันโภชนะท่ีเขา 
 ถวายเศราหมองหรือประณีตก็ตาม โดยเคารพไมรังเกียจ ๑ เกลียดแตกาย 
 ทุจริต วจีทุจรติ มโนทุจริต และการถึงพรอมดวยธรรมอันเปนบาปอกุศล ๑ 
 เธอยินดีอยู มีการอยูรวมเปนสขุ ไมรบกวนภิกษุเหลาอื่นใหเดือดรอน ๑ เปดเผย 
 ความโออวด ความพยศคดโกงตามเปนจริง ในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหม- 
 *จรรยผูรูแจง พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรยยอมพยายามชวยกําจัดความโออวด 
 เปนตนเหลาน้ันของเธอได ๑ อนึ่ง ยอมเปนผูศึกษาสําเหนียก คือ ใฝใจอยูวา 
 ภิกษุเหลาอื่นจะศึกษาหรือไมก็ตาม ขอนี้เราจักศึกษา เมื่อปฏิบัติยอมปฏิบัติตามทาง 
 ตรงทีเดียว ในขอนั้นพึงทราบทางตรงดังน้ี คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ๑ 
 เปนผูปรารภความเพียรอยูวา เลือดเนื้อในรางกายของเรา จงเหือดแหงไป 
 จะเหลืออยูแตหนัง เอ็น กระดกู ก็ตามที เรายังไมไดบรรลอุฐิผลท่ีจะพึงบรรล ุ
 ไดดวยกําลังของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรษุ ดวยความบากบ่ันของบุรุษแลว 
 จักไมหยุดความเพียรเปนอันขาด ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
 ๘ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี 
 นาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           ขฬุงคสูตร 
      [๑๐๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมาโกง ๘ จําพวก และโทษ 
 ของมาโกง ๘ ประการ คนโกง ๘ จําพวก และโทษของคนโกง ๘ ประการ 
 เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมี 
 พระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาโกง ๘ จําพวก 
 และโทษของมาโกง ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาโกงบางตัวใน 
 โลกนี้ ท่ีนายสารถีกลาวเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู 
 ยอมถอยหลัง ดันรถใหกลับหลัง ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาโกงบางตัวในโลกน้ี 
 เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาประการท่ี ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกน้ี นายสารถีเตือนวา จงเดินไป 
 ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมหกหลงัดีดธปูหัก ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาโกง 
 บางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี ๒ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกน้ี นายสารถีเตือนวา จงเดินไป 
 ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยกขาข้ึนตะกุยงอนรถ ถีบงอนรถ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 



 มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี ๓ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกน้ี นายสารถีเตือนวา จงเดินไป 
 ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมเดินผิดทาง ทําใหรถคว่ํา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี ๔ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกน้ี นายสารถีเตือนวา จงเดินไป 
 ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมเชิดกายดานหนา เผนข้ึนไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี ๕ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกน้ี นายสารถีเตือนวา จงเดินไป 
 ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ไมคํานึงถึงดามประตัก เอาฟนกัดบังเหียน หลกีไปตาม 
 ประสงคของมัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาโกงบางตัวในโลกน้ี เปนเชนนี้ก็มี 
 นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี ๖ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกน้ี นายสารถีเตือนวา จงเดินไป 
 ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ไมยอมกาวไปขางหนา ท้ังไมถอยหลัง ยืนเฉย 
 เหมือนเสาเข่ือนอยูตรงน้ันนัน่เอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาโกงบางตัวในโลกน้ี 
 เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี ๗ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกน้ี นายสารถีเตือนวา จงเดินไป 
 ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู คุกเทาหนา เทาหลัง ลงนอนทับเทาท้ัง ๔ ท่ีตรงน้ัน 
 นั่นเอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาโกงบางตัวในโลกน้ี เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษ 
 ของมาโกงประการท่ี ๘ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาโกง ๘ จําพวก และโทษของ 
 มาโกง ๘ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็คนโกง ๘ จําพวก และโทษของคนโกง ๘ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุ 
 ผูเปนจําเลยน้ัน เมื่อถูกโจทดวยอาบัติ ยอมอาํพรางอาบัติไววา ผมนึกไมไดๆ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวบุคคลน้ี เปรียบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา 
 จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมถอยหลงั ดันใหรถกลับหลัง ฉะนั้น 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนโกงบางคนในธรรมวนิัยน้ี เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของ 
 คนโกงประการท่ี ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยน้ัน เมื่อถูก 
 โจทดวยอาบัติ กลับโตตอบการโจทนั่นเองวา จะมีประโยชนอะไรหนอ ดวยคํา 
 ท่ีทานซ่ึงเปนคนโงไมฉลาดกลาว ทานเองควรสํานึกถึงคําท่ีควรพูด ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา จงเดินไป 
 ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมหกหลงั ดีดธูปหัก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี ๒ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยน้ัน เมื่อถูก 



 โจทดวยอาบัติ กลับโจทตอบแกภิกษุผูโจทนัน่เองวา แมทานก็ตองอาบัติช่ือนี ้
 ทานจงทําคืนเสียกอน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวบุคคลน้ี เปรียบเหมือนมาโกง 
 ท่ีนายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมยกขาข้ึนตะกุย 
 งอนรถ ถีบงอนรถ ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี ้
 เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี ๓ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยน้ัน เมื่อถูก 
 โจทดวยอาบัติ ยอมพูดกลบเกลื่อน พูดนอกลูนอกทาง แสดงความโกรธ 
 ความขัดเคือง และความไมยําเกรงใหปรากฏ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวบุคคล 
 นี้ เปรียบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู 
 ยอมเดินผิดทาง ทําใหรถคว่ํา ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนโกงบางคนในธรรม 
 วินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี ๔ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยน้ัน เมื่อถูก 
 โจทดวยอาบัติ ยกมือท้ังสองพูดหามในทามกลางสงฆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา 
 กลาวบุคคลน้ี เปรียบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถี เตือนวา จงเดนิไป ถูกแทงดวย 
 ประตักเตือนอยู ยอมเชิดกายดานหนา เผนข้ึนไป ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี ๕ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยน้ัน เมื่อถูก 
 โจทดวยอาบัติ ยอมไมเอือ้เฟอสงฆ ไมเอื้อเฟอผูโจทก ท้ังท่ีมีอาบัติติดตัวอยู 
 เลี่ยงหลีกไปตามประสงคของตน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวบุคคลน้ี เปรียบ 
 เหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ไมคํานึง 
 ถึงดามประตัก เอาฟนกัดบังเหียน หลีกไปตามประสงคของมัน ฉะนั้น ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกง 
 ประการท่ี ๖ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยน้ัน เมื่อถูก 
 โจทดวยอาบัติกลาววา ผมไมไดตองอาบัติเลยๆ เธอใชความน่ิงใหอึดอัดใจสงฆ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวบุคคลน้ี เปรียบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา 
 จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ไมยอมกาวไปขางหนา ท้ังไมถอยหลัง 
 ยืนเฉยเหมือนเสาเข่ือนอยูตรงนั้นนั่นเอง ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนโกงบาง 
 คนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี ๗ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุโจทภิกษุดวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจําเลยน้ัน เมื่อถูก 
 โจทดวยอาบัติยอมกลาววา ทําไมหนอ ทานผูมีอายุท้ังหลายจึงชอบหาเรื่องในตัว 
 ผมนัก บัดนี้ ผมกําหนดบอกคืนสิกขาลาเพศแลว เธอบอกคืนสิกขาลาเพศแลว 
 พูดอยางนี้วา บัดนี้ ขอทานผูมีอายุท้ังหลายจงเบาใจเถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา 
 กลาวบุคคลน้ีเปรียบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา จงเดนิไป ถูกแทงดวยประตัก 



 เตือนอยู คุกเทาหนา เทาหลัง ลงนอนทับเทาท้ัง ๔ ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี ๘ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนโกง ๘ จําพวก และโทษของคนโกง ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                            มลสูตร 
      [๑๐๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มลทิน ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน ๑ เรือนมีความไมหม่ันเปน 
 มลทิน ๑ ความเกียจครานเปนมลทินของผิวพรรณ ๑ ความประมาทเปนมลทิน 
 ของผูรักษา ๑ ความประพฤติช่ัวเปนมลทินของหญิง ๑ ความตระหน่ีเปนมลทิน 
 ของผูให ๑ อกุศลธรรมท่ีลามกเปนมลทินแทท้ังโลกนี้และโลกหนา ๑ เราจะบอก 
 มลทินท่ียิ่งกวามลทินนั้น คือ อวิชชาเปนมลทินอยางยิ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 มลทิน ๘ ประการนี้แล ฯ 
            มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน เรือนมีความไมหม่ันเปน 
            มลทิน ความเกียจครานเปนมลทินของผิวพรรณ ความ 
            ประมาทเปนมลทินของผูรักษา ความประพฤติช่ัวเปนมลทิน 
            ของหญิง ความตระหน่ีเปนมลทินของผูให ธรรมอันลามก 
            เปนมลทินแท ท้ังในโลกนี้และโลกหนา เราจะบอกมลทินท่ี 
            ยิ่งกวาน้ัน คือ อวิชชาเปนมลทินอยางยิ่ง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                            ทูตสูตร 
      [๑๐๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ควร 
 ไปเปนทูตได ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ 
 เปนผูรับฟง ๑ ใหผูอื่นรับฟง ๑ เรียนดี ๑ ทรงจําไวดี ๑ รูเอง ๑ ใหผูอื่นรู ๑ 
 เปนผูฉลาดตอส่ิงท่ีมีประโยชนและไมมีประโยชน ๑ ไมกอการทะเลาะ ๑ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล ควรไปเปนทูตได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ควรไปเปน 
 ทูตได ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูรับฟง ๑ ใหผูอื่นรับฟง ๑ เรียนดี ๑ ทรงจําไวดี ๑ รูเอง ๑ ใหผูอื่นรู ๑ 
 เปนผูฉลาดตอส่ิงท่ีมีประโยชนและไมมีประโยชน ๑ ไมกอการทะเลาะ ๑ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล ควรไปเปนทูตได ฯ 
          ภิกษุใดแล สอนบริษัทใหเรียนใหอาน ไมสะทกสะทาน 
          ไมใหเสียคําท่ีพูด ไมใหเสียคําสอน ช้ีแจงใหเขาหมดสงสัย 
          และเม่ือถูกซักถามก็ไมโกรธ ภิกษุเชนนี้นั้นแล ควรไปเปน 
          ทูตได ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          พันธนสูตรท่ี ๑ 
      [๑๐๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย หญิงยอมผูกชายไวดวยอาการ ๘ อยาง 
 ๘ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย หญิงยอมผูกชายไวดวยรูป ๑ ดวยการ 
 ยิ้มแยม ๑ ดวยคําพูด ๑ ดวยเพลงขับ ๑ ดวยการรองไห ๑ ดวยอากัปปกิริยา ๑ 
 ดวยของกํานัล ๑ ดวยผัสสะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย หญิงยอมผูกชายไวดวยอาการ 
 ๘ อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท่ีถูกผูกดวยอาการ ๘ อยางนี้แล ช่ือวาถูก 
 ผูกดวยบวง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          พันธนสูตรท่ี ๒ 
      [๑๐๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชายยอมผูกหญิงไวดวยอาการ ๘ อยาง 
 ๘ อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชายยอมผูกหญิงไวดวยรูป ๑ ดวยการ 
 ยิ้มแยม ๑ ดวยคําพูด ๑ ดวยเพลงขับ ๑ ดวยการรองไห ๑ ดวยอากัปปกิริยา ๑ 
 ดวยของกํานัล ๑ ดวยผัสสะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชายยอมผูกหญิงไวดวย 
 อาการ ๘ อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท่ีถูกผูกดวยอาการ ๘ อยางนี้แล 
 ช่ือวาถูกผูกดวยบวง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ปหาราทสูตร 
      [๑๐๙] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ควงไมสะเดาท่ีนเฬรุ- 
 *ยักษสิงสถิต ใกลกรุงเวรัญชา ครั้งน้ัน ทาวปหาราทะจอมอสูร เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทาวปหาราทะจอมอสูรวา ดูกรปหาราทะ 
 พวกอสูรยอมอภิรมยในมหาสมุทรบางหรือ ทาวปหาราทะจอมอสรูกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ พวกอสรูยอมอภริมยในมหาสมุทร ฯ 
      พ. ดูกรปหาราทะ ในมหาสมุทรมีธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาสัก 
 เทาไร ท่ีพวกอสูรเห็นแลวยอมอภิรมย ฯ 
      ป. มี ๘ ประการ พระเจาขา ๘ ประการเปนไฉน ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ มหาสมุทรลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดบั หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีมหาสมุทรลาด ลุม ลึกลงไปโดยลาํดับ หาไดโกรก 
 ชันเหมือนเหวไม นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอนัไมเคยมีมาประการท่ี ๑ ใน 
 มหาสมุทร ท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภริมยอยู ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝง ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขอท่ีมหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอไมลนฝง นี้เปนธรรมอันนาอัศจรรยอัน 
 ไมเคยมีมาประการท่ี ๒ ในมหาสมุทรท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 



      อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรไมเกลื่อนดวยซากศพ เพราะในมหาสมุทร 
 คลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหข้ึนบกทันที ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ี 
 มหาสมุทรไมเกลื่อนดวยซากศพ และในมหาสมุทรคลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหา 
 ฝงใหข้ึนบกทันที นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๓ ในมหาสมุทร 
 ท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
      อีกประการหนึ่ง แมน้ําสายใหญๆ บางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา 
 อจิรวดี สรภู มหี แมน้ําเหลาน้ันไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและ 
 โคตรเดิมหมด ถึงความนับวามหาสมุทรนั่นเอง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ี 
 แมน้ําสายใหญๆ บางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี แมน้ํา 
 เหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมเปลี่ยนนามและโคตรเดิมหมด ถึงความ 
 นับวามหาสมุทรนั่นเอง นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๔ ใน 
 มหาสมุทร ท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภริมยอยู ฯ 
      อีกประการหนึ่ง แมน้ําทุกสายในโลก ยอมไหลไปรวมยงัมหาสมุทร 
 และสายฝนจากอากาศตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือ 
 เต็มเพราะนํ้าน้ันๆ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีแมน้ําทุกสายในโลกยอมไหลไป 
 รวมยังมหาสมุทร และสายฝนจากอากาศตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิได 
 ปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะนํ้าน้ันๆ นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา 
 ประการท่ี ๕ ในมหาสมุทร ท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขอท่ีมหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไม 
 เคยมีมาประการท่ี ๖ ในมหาสมุทร ท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด ในมหาสมุทรมี 
 รัตนะเหลาน้ี คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ 
 เงิน ทอง ทับทิม มรกต ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีมหาสมุทรมีรัตนะ 
 มากมายหลายชนิด ในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกว 
 ไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม มรกต นี้เปนธรรมท่ี 
 นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๗ ในมหาสมุทร ท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ จึง 
 อภิรมยอยู ฯ 
      อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเปนท่ีพํานักอาศัยของพวกสิ่งมีชีวิตใหญๆ 
 และสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังน้ี คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา 
 พวกอสูร นาค คนธรรพ แมท่ีมีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน 
 ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ก็มีอยู  ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ี 
 มหาสมุทรเปนท่ีพํานักอาศัยของสิ่งท่ีมีชีวิตใหญๆ และสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้น 
 มีดังน้ี คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ 



 แมท่ีมีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ 
 โยชน ก็มีอยู นีเ้ปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๘ ในมหาสมุทร 
 ท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ จึงอภิรมยอยู ขาแตพระองคผูเจริญ นี้แลธรรมท่ีนา 
 อัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ในมหาสมุทร ท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ จึง 
 อภิรมยอยู ขาแตพระองคผูเจรญิ ก็ภิกษุท้ังหลายยอมอภิรมยในธรรมวินัย 
 นี้บางหรือ ฯ 
      พ. ดูกรปหาราทะ ภิกษุท้ังหลายยอมอภริมยในธรรมวินยันี้ ฯ 
      ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไม 
 เคยมีมาสักเทาไร ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลว จึงอภิรมยอยู ฯ 
      พ. มี ๘ ประการ ปหาราทะ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรปหาราทะ 
 มหาสมุทรลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ ไมโกรกชันเหมือนเหว ฉันใด ใน 
 ธรรมวินยันี้ก็ฉนันั้นเหมือนกัน มีการศึกษาไปตามลําดับ มีการกระทําไปตามลําดับ 
 มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง ดูกรปหาราทะ 
 ขอท่ีในธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลําดับ มีการกระทําไปตามลําดับ มีการ 
 ปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยทรง นี้เปนธรรมท่ีนา 
 อัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๑ ในธรรมวินัยนี้ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึง 
 อภิรมยอยู ฯ 
      ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝง ฉันใด สาวก 
 ท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมลวงสิกขาบทท่ีเราบัญญัติไวแมเพราะเหตุ 
 แหงชีวิต ดูกรปหาราทะ ขอท่ีสาวกท้ังหลายของเราไมลวงสิกขาบทท่ีเราบัญญัติ 
 ไวแมเพราะเหตุแหงชีวิต นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๒ ใน 
 ธรรมวินยันี้ ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
      ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรไมเกลื่อนดวยซากศพ เพราะในมหาสมุทร 
 คลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหข้ึนบก ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน 
 บุคคลผูทุศีล มีบาปธรรม มีสมาจารไมสะอาดนารังเกียจ ปกปดกรรมช่ัว มิใช 
 สมณะ แตปฏิญญาวาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญญาวา 
 ประพฤติพรหมจรรย เสียใน ชุมดวยราคะ เปนเพียงดังหยากเยื่อ สงฆยอม 
 ไมอยูรวมกับบุคคลน้ัน ประชุมกันยกวัตรเธอเสียทันที แมเขาจะนั่งอยูทามกลาง 
 ภิกษุสงฆก็จริง ถึงกระน้ัน เขาก็ช่ือวาหางไกลจากสงฆ และสงฆก็หางไกลจาก 
 เขา ดูกรปหาราทะ ขอท่ีบุคคลผูทุศีล มีบาปกรรม มีสมาจารไมสะอาดนา 
 รังเกียจ ปกปดกรรมช่ัว ไมใชสมณะ แตปฏิญญาวาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติ 
 พรหมจรรย แตปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เสียใน ชุมดวยราคะ เปนเพียง 
 ดังหยากเยื่อ สงฆยอมไมอยูรวมกับบุคคลน้ัน ประชุมกันยกวัตรเธอเสยีทันที 
 แมเขาจะนั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆก็จริง ถงึกระน้ัน เขาก็ช่ือวาหางไกลจาก 



 สงฆ และสงฆก็หางไกลจากเขา นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอนัไมเคยมีมาประการ 
 ท่ี ๓ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
      ดูกรปหาราทะ แมน้ําสายใหญๆ บางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา 
 อจิรวดี สรภู มหี แมน้ําเหลาน้ันไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและ 
 โคตรเดิมหมด ถึงความนับวามหาสมุทรนั่นเอง ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้น 
 เหมือนกัน วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ออกบวช 
 เปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย 
 ถึงความนับวาสมณศากยบุตรท้ังน้ัน ดูกรปหาราทะ ขอท่ีวรรณะ ๔ เหลานี้ คือ 
 กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคต 
 ประกาศแลว ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย ถงึความนับวาเปนสมณศากยบุตร 
 ท้ังน้ัน นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๔ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภิกษุ 
 ท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
      ดูกรปหาราทะ แมน้ําทุกสายในโลก ยอมไหลไปรวมยงัมหาสมุทร 
 และสายฝนจากอากาศตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือ 
 เต็มเพราะนํ้าน้ันๆ ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน ถึงแมภิกษุเปนอัน 
 มากจะปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิไดปรากฏวาจะพรอง 
 หรือเต็มดวยภกิษุนั้น ดูกรปหาราทะ ขอท่ีถึงแมภิกษุเปนอันมากจะปรินิพพาน 
 ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มดวย 
 ภิกษุนั้น นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๕ ในธรรมวินัยนี ้
 ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
      ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม ฉันใด ดูกรปหาราทะ 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินยันี้มีรสเดียว คือ วิมุตติรส ดูกรปหาราทะ ขอท่ี 
 ธรรมวินยัมีรสเดียว คือ วิมุตติรส นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอนัไมเคยมีมา 
 ประการท่ี ๖ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
      ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด รัตนะในมหาสมุทร 
 นั้นมีดังน้ี คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ 
 เงิน ทอง ทับทิม มรกต ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินยั 
 นี้ก็มีรัตนะมากมายหลายชนิด รัตนะในธรรมวินัยนั้นมีดังน้ี คือ สติปฏฐาน ๔ 
 สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคม ี
 องค ๘ ดูกรปหาราทะ ขอท่ีธรรมวินัยน้ีมีรัตนะมากมายหลายชนิด รัตนะใน 
 ธรรมวินยันั้นมีดังน้ี คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ 
 พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา 
 ประการท่ี ๗ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
      ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรเปนท่ีพํานักอาศัยของส่ิงท่ีมีชีวติใหญๆ สิ่งมีชีวิต 



 ในมหาสมุทรนั้นมีดังน้ี คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค 
 คนธรรพ แมท่ีมีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ 
 โยชน ๕๐๐ โยชน มีอยู ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินยันี้ 
 ก็เปนท่ีพํานักอาศัยแหงส่ิงมีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวนิัยนี้ มีดังน้ี คือ 
 พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล พระสกทาคามี 
 ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อ 
 กระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต 
 ดูกรปหาราทะ ขอท่ีธรรมวินัยนี้เปนท่ีพํานักอาศัยแหงส่ิงมีชีวิตใหญๆ สิ่งชีวิตมี 
 ในธรรมวินัยนีม้ีดังน้ี คือ พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติ 
 ผล พระสกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล พระอนาคามี 
 ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความ 
 เปนพระอรหันต นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๘ ในธรรมวินัยนี ้
 ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ดูกรปหาราทะ ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมท่ีนา 
 อัศจรรย อนัไมเคยมีมา ๘ ประการน้ีแล ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                           อุโปสถสูตร 
      [๑๑๐] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาท 
 ของมิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นพระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆแวด 
 ลอม ประทับนั่งในวันอุโบสถ ครั้งน้ัน เมื่อราตรีลวงไปแลว ปฐมยามผานไป 
 แลว ทานพระอานนทลุกจากท่ีนั่ง กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง ประนม 
 อัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ราตรีลวงไปแลว ปฐมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งมานานแลว 
 ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด เมื่อทานพระอานนท 
 กราบทูลอยางนี้แลว พระผูมพีระภาคทรงน่ิงอยู ฯ 
      แมวาระท่ี ๒ เมื่อราตรีลวงไปแลว มัชฌิมยามผานไปแลว ทาน 
 พระอานนทลุกจากท่ีนั่ง กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง ประนมอัญชลีไปทาง 
 พระผูมีพระภาค ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรลีวง 
 ไปแลว มัชฌิมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งมานานแลว ขอพระผูมีพระภาค 
 ทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด แมวาระท่ี ๒ พระผูมีพระภาคก็ทรงน่ิง 
 อยู ฯ 
      แมวาระท่ี ๓ เมื่อราตรลีวงไปแลว ปจฉิมยามผานไปแลว แสงเงิน 
 แสงทองข้ึนแลว ราตรีสวางแลว ทานพระอานนทลุกจากท่ีนั่ง กระทําผาอุตราสงค 
 เฉวียงบาขางหน่ึง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค ไดกราบทูลพระผูมี- 
 *พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามผานไปแลว แสง 



 เงินแสงทองข้ึนแลว ราตรีสวางแลว ภิกษุสงฆนั่งมานานแลว ขอพระผูมีพระภาค 
 ทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท 
 บริษัทไมบริสุทธิ์ ฯ 
      ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความดําริดังน้ีวา พระผูมีพระภาค 
 ตรัสอยางนี้ทรงหมายเอาบุคคลไหนหนอ ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
 กําหนดใจดวยใจ กระทําจิตภิกษุสงฆท้ังหมดไวในใจแลว ไดเห็นบุคคลทุศีล มี 
 บาปธรรม มีสมาจารไมสะอาดนารังเกียจ ปกปดกรรมช่ัว มิใชสมณะแตปฏิญญา 
 วาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรยแตปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เสียใน 
 ชุมดวยราคะ เปนเพียงดังหยากเยื่อ นั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆ ครั้นแลวลุกจาก 
 อาสนะเขาไปหาบุคคลน้ัน กลาวกะบุคคลน้ันวา อาวุโส จงลุกไป พระผูมี- 
 *พระภาคทรงเห็นเธอแลว เธอไมมีสังวาสกบัภิกษุท้ังหลาย เมื่อทานพระมหาโมค- 
 *คัลลานะกลาวอยางนี้แลว บุคคลน้ันนิ่งเฉยเสีย แมวาระท่ี ๒ ทานพระมหาโมค- 
 *คัลลานะไดกลาวกะบุคคลน้ันวา อาวุโส จงลุกไป พระผูมีพระภาคทรงเห็นเธอแลว 
 เธอไมมีสังวาสกับภิกษุท้ังหลาย  แมวาระท่ี ๒ บุคคลน้ันก็นิ่งเสีย แมวาระท่ี ๓ 
 ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลน้ันวา อาวุโส จงลุกไป พระผูมี 
 พระภาคทรงเห็นเธอแลว เธอไมมีสังวาสกบัภิกษุท้ังหลาย แมวาระท่ี ๓ บุคคล 
 นั้นก็นิ่งเฉยเสีย ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะจับแขนบุคคลน้ันฉุดออก 
 มาใหพนซุมประตูดานนอกแลว ใสดาน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลน้ันขาพระองคฉุดออกไปแลว บริษัทบริสุทธ์ิแลว 
 ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขแกภิกษุท้ังหลายเถิด ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา นาอัศจรรย โมคคัลลานะ ไมเคยมีมา โมคคัลลานะ 
 โมฆบุรุษน้ันจักมารวม จนตองฉุดแขนออกไป ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค 
 ตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ เธอท้ังหลายพึงทําอุโบสถเถิด 
 พึงแสดงปาติโมกขเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ต้ังแตกาลบัดนี้เปนตนไป เราจักไม 
 แสดงปาติโมกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย การท่ีพระตถาคตจะพึงแสดงปาติโมกขใน 
 บริษัทท่ีไมบริสุทธิ์ นี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ 
 ท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ ยอมอภิรมย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 มหาสมุทรลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมอืนเหวไม ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย ขอท่ีมหาสมุทรลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหว 
 ไม นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๑ ในมหาสมุทร ท่ีพวก 
 อสูรเห็นแลวๆ จึงอภริมยอยู ฯลฯ ๑- อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเปนท่ีพํานักอาศัย 
 ของส่ิงมีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังน้ี คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา 
 ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ แมท่ีมีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน 



 ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ก็มีอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ขอท่ีมหาสมุทรเปนท่ีพํานักอาศัยของส่ิงมีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้น 
 มีดังน้ี คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ 
 แมท่ีมีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ 
 โยชน ก็มีอยู นีเ้ปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๘ ในมหาสมุทร 
 ท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ จึงอภิรมยอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมท่ี 
 นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการน้ีแล ท่ีพวกอสรูเห็นแลวๆ จึงอภริมยอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ 
 ประการ ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ ยอมอภิรมย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาสมุทรลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือน 
 @๑ ความพิสดารเหมือนขอ ๑๐๙ 
 เหวไม ฉันใด ในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีการศึกษาไปตามลําดับ 
 มีการกระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผล 
 โดยตรง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีในธรรมวินัยนี้ มีการศึกษาไปตามลําดับ มีการ 
 กระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลอุรหัตผลโดย 
 ตรง นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๑ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภิกษุ 
 ท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯลฯ ๑- ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาสมุทรเปนท่ี 
 พํานักอาศัยของส่ิงมีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังน้ี คือ ปลาติมิ 
 ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ แมท่ีมีรางกายประมาณ 
 ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ก็มีอยู ฉันใด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวนิัยน้ี ก็เปนท่ีพํานักอาศัยแหงส่ิงท่ีมี 
 ชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้มีดังน้ี คือ พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อ 
 กระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล พระสกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึง 
 สกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล 
 พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ี 
 ธรรมวินยันี้เปนท่ีพํานักอาศัยแหงส่ิงท่ีมีชีวิตใหญๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังน้ี 
 คือ พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล พระสกทาคามี 
 ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทํา 
 ใหแจงซ่ึงอนาคามิผล พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต นี้เปน 
 ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๘ ในธรรมวินัยนี ้ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็น 
 แลวๆ จึงอภริมยอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในธรรมวินัยนี้มีสิง่ท่ีนาอัศจรรยอันไมเคย 
 มีมา ๘ ประการน้ีแล ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบมหาวรรคท่ี ๒ 



                         ------------ 
 @๑. ความพิสดารเหมือนขอ ๑๐๙ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. เวรัญชสูตร  ๒. สีหสูตร  ๓. อาชัญญสูตร  ๔. ขฬุงคสูตร 
 ๕. มลสูตร  ๖. ทูตสูตร  ๗. พันธนสูตรท่ี ๑  ๘. พันธนสูตรท่ี ๒ 
 ๙. ปหาราทสูตร  ๑๐. อุโปสถสูตร ฯ 
                         ----------- 
                         คหปติวรรคท่ี ๓ 
                          อุคคสูตรท่ี ๑ 
      [๑๑๑] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา 
 มหาวัน ใกลกรุงเวสาลี ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงทรงจําอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลวีา เปนผู 
 ประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ พระผูมีพระภาคผูสุคต 
 ครั้นไดตรัสพระดํารัสนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ฯ 
      ครั้งน้ัน เวลาเชา ภิกษุรูปหน่ึง นุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปสูนิเวศน 
 ของอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี ครั้นแลวจงึน่ังบนอาสนะท่ีเขาปูไว ลําดับนั้น 
 อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวลาสาลีไดเขาไปหาภิกษุนั้น ไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ครั้นแลว ภิกษุนั้นไดกลาวกะอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลวีา ดูกร 
 คฤหบดี พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรย 
 อันไมเคยมีมา ๘ ประการ ดูกรคฤหบดี ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ 
 ประการเปนไฉน ฯ 
      อุคคคฤหบดีกลาววา ขาแตทานผูเจริญ กระผมก็ไมทราบเลยวา พระผูมี 
 พระภาคทรงพยากรณกระผม วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา 
 ๘ ประการเปนไฉน แตขอทานไดโปรดฟงธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ 
 ประการของกระผมท่ีมีอยู จงใสใจใหดี กระผมจักเรียนถวาย ภิกษุนั้นรับคํา 
 อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีแลว อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีไดกลาววา ขาแต 
 ทานผูเจริญ ในคราวท่ีกระผมไดเห็นพระผูมีพระภาคแตไกลเปนครั้งแรก พรอมกับ 
 การเห็นนั้นเอง จิตของกระผมเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค นี้แลเปนธรรมท่ีนา 
 อัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๑ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีจิตเลื่อมใสแลว ไดเขาไปนั่งใกลพระผูมี 
 พระภาค พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดกระผม คือ ทรงประกาศ 
 ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามอันตํ่าทรามเศราหมอง และอานิสงส 
 ในเนกขัมมะ ในคราวท่ีพระผูมีพระภาคไดทรงทราบกระผมวา มีจิตควร ออน 



 ปราศจากนิวรณ บันเทิง ผองใสแลว จึงทรงประกาศสามุกังสิกาธรรมเทศนาแหง 
 พระพุทธเจาท้ังหลาย คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เปรียบเหมือนผาท่ีบริสุทธ์ิ 
 ไมหมองดํา จะพึงรับน้ํายอมไดดี แมฉันใด ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจาก 
 มลทิน เกิดข้ึนแลวแกกระผม ณ ท่ีนั่งน้ันแลวา สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปน 
 ธรรมดา สิ่งน้ันท้ังมวลลวนมคีวามดับไปเปนธรรมดา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแต 
 ทานผูเจริญ กระผมไดเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูแจงธรรมแลว หยั่งซ้ึง 
 ถึงธรรมแลว ขามพนความสงสัยไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลงแลว ถึง 
 ความแกลวกลาแลว ไมตองเช่ือผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดถึงพระพุทธเจา 
 พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะแลว และสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรย 
 เปนท่ี ๕ แลว ณ ท่ีนั่งน้ันแล นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอนัไมเคยมีมาขอท่ี ๒ 
 ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีปชาบดีรุนสาวอยู ๔ คน กระผมไดเขาไปหา 
 ปชาบดีเหลานั้นแลว ไดกลาวกะเธอเหลาน้ันวา ดูกรนองหญิงท้ังหลาย ฉันสมาทาน 
 สิกขาบทอันมีพรหมจรรยเปนท่ี ๕ ผูใดปรารถนา ผูนั้นจงใชโภคะเหลาน้ีและ 
 ทําบุญได หรือจะกลับไปสูตระกูลญาติของตัวก็ได หรอืประสงคชายอื่น ฉันก็จะ 
 มอบใหแกเขา เมื่อกระผมกลาวอยางนี้แลว ปชาบดีคนแรกไดพูดกะกระผมวา 
 ขอทานไดกรุณามอบดิฉันใหแกชายช่ือนี้เจาคะ กระผมก็ใหเชิญชายผูนั้นมา เอา 
 มือซายจับปชาบดี มือขวาจับเตานํ้า หลั่งนํ้ามอบใหชายคนน้ัน ก็เมื่อบริจาค 
 ปชาบดีสาวเปนทาน กระผมไมรูสึกวาจิตแปรปรวนเปนอยางอื่นเลย นี้แลเปนธรรม 
 ท่ีนาอัศจรรยอนัไมเคยมีมาขอท่ี ๓ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ ในตระกูลของกระผมมโีภคทรัพยอยูมาก และ 
 โภคทรัพยเหลาน้ันกระผมแจกจายท่ัวไปถึงผูมีศีล มีกัลยาณธรรม นี้แลเปนธรรมท่ี 
 นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๔ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ กระผมเขาไปหาภิกษุรูปใด กระผมก็เขาไปหาดวยความ 
 เคารพทีเดียว ไมใชเขาไปหาดวยความไมเคารพ นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอัน 
 ไมเคยมีมาขอท่ี ๕ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ หากทานผูมีอายุนั้นแสดงธรรมแกกระผม กระผมก็ฟง 
 โดยความเคารพแทๆ ไมใชฟงโดยความไมเคารพ หากทานผูมีอายุนั้นไมแสดง 
 ธรรมแกกระผม กระผมก็แสดงธรรมแกทานน้ัน นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอัน 
 ไมเคยมีมาขอท่ี ๖ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรยท่ีเทวดาท้ังหลายเขาไปหากระผม แลว 
 บอกวา ดูกรคฤหบดี ธรรมอนัพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว เมื่อเทวดาท้ังหลาย 
 กลาวอยางนี้แลว กระผมจึงพูดเทวดาเหลาน้ันอยางนี้วา ทานท้ังหลายพึงบอก 
 อยางนี้หรอืไมพึงบอกอยางนีก้็ตาม แทท่ีจริง ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว 



 แตกระผมก็ไมรูสึกเลยวา ความ๑-ฟูใจจะมีมาแตเหตุนั้น ขอท่ีเทวดาท้ังหลายมาหา 
 กระผม หรือกระผมไดปราศรัยกับเทวดาท้ังหลาย นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรย 
 อันไมเคยมีมาขอท่ี ๗ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ กระผมไมพิจารณาเห็นสังโยชนไรๆ ในโอรมัภาคิย 
 สังโยชน ๕ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนั้นวา ยังละไมไดในตน นี้แลเปน 
 ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๘ ของกระผมท่ีมีอยู ขาแตทานผูเจริญ 
 ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ของกระผมท่ีมีอยูนี้แล กระผมก็ไม 
 รูวา พระผูมีพระภาคทรงพยากรณกระผมวา เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอศัจรรย 
 อันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน ฯ 
 @๑ ฟูในทางเสีย 
      ลําดับนั้น ภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี 
 แลว ลุกจากท่ีนั่งหลีกไป ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้น 
 แลวไดกราบทูลคําสนทนาปราศรัยกับอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีท้ังหมดแดพระผูมี 
 พระภาค ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถูกแลวๆ อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาล ี
 เมื่อจะพยากรณ พึงพยากรณตามน้ันโดยชอบ ดูกรภิกษุ เราพยากรณอุคคคฤหบดี 
 วา เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการน้ีแล และเธอ 
 ท้ังหลายจงทรงจําอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีวา เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนา 
 อัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          อุคคสูตรท่ี ๒ 
      [๑๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ บานหัตถีคาม ใน 
 แควนวัชชี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงทรงจาํอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคาม วาเปนผูประกอบ 
 ดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ พระผูมีพระภาคผูสุคต ครั้นได 
 ตรัสพระดํารัสนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ฯ 
      ครั้งน้ัน เวลาเชา ภิกษุรูปหน่ึง นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยัง 
 นิเวศนของอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคาม ครั้นแลวจึงน่ังบนอาสนะท่ีเขาปูไว 
 ลําดับนั้น อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามไดเขาไปหาภิกษุนั้น ไหวแลวนั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวภิกษุนั้นไดกลาวกะอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคาม 
 วา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา เปนผูประกอบดวยธรรม 
 ท่ีนาอัศจรรยอนัไมเคยมีมา ๘ ประการ ดูกรคฤหบดี ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไม 
 เคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน ฯ 



      อุคคคฤหบดีกลาววา ขาแตทานผูเจริญ กระผมไมทราบเลยวา พระผูม ี
 พระภาคทรงพยากรณกระผมวา เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคย 
 มีมา ๘ ประการเปนไฉน แตขอทานไดโปรดฟงธรรมท่ีนาอศัจรรยอันไมเคยมีมา 
 ๘ ประการนี้ท่ีมีอยู จงใสใจใหดี กระผมจักเรียนถวาย ภิกษุนั้นรับคําอุคคคฤหบดี 
 ชาวบานหัตถีคามแลว ฯ 
      อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ในคราวท่ี 
 กระผมเท่ียวอยูในสวนนาควัน ไดเห็นพระผูมีพระภาคแตไกลเปนครั้งแรก พรอม 
 กับการเห็นนั้นเอง จิตของกระผมก็เลื่อมใสในพระผูมีพระภาค เมาสุราอยูก็หาย 
 เมา นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๑ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีจิตเลื่อมใสแลว ไดเขาไปนั่งใกลพระผูมี 
 พระภาค พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดกระผม คือ ทรงประกาศ 
 ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามอันตํ่าทรามเศราหมอง และอานิสงส 
 ในเนกขัมมะ ในคราวท่ีพระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา กระผมมีจิตควร ออน 
 ปราศจากนิวรณ บันเทิง ผองใสแลว จึงทรงประกาศสามุกังสิกาธรรมเทศนา 
 แหงพระพุทธเจาท้ังหลาย คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เปรียบเหมือนผา 
 ท่ีบริสุทธิ์ ไมหมองดํา จะพึงรบันํ้ายอมไดดี แมฉันใด ธรรมจกัษุอันปราศจาก 
 ธุลี ปราศจากมลทิน เกิดข้ึนแลวแกกระผม ณ ท่ีนั่งน้ันแลวา สิ่งใดส่ิงหน่ึงมี 
 ความเกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งน้ันท้ังมวลลวนมคีวามดับไปเปนธรรมดา ก็ฉันนั้น 
 เหมือนกัน ขาแตทานผูเจริญ กระผมไดเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรม 
 แจงแลว หยั่งซ้ึงถึงธรรมแลว ขามพนความสงสัยไดแลว ปราศจากความ 
 เคลือบแคลงแลว ถึงความแกลวกลาแลว ไมตองเช่ือผูอื่น ในสัตถุศาสน 
 ไดถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆวา เปนสรณะ สมาทานสิกขาบท 
 อันมีพรหมจรรยเปนท่ี ๕ แลว ณ ท่ีนั่งน้ันนั่นแล นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรย 
 อันไมเคยมีมาขอท่ี ๒ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ กระผมไดมีปชาบดีรุนสาวอยู ๔ คน ไดเขาไปหา 
 ปชาบดีเหลานั้น แลวไดกลาวกะเธอเหลาน้ันวา ดูกรนองหญิงท้ังหลาย ฉัน 
 สมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรยเปนท่ี ๕ ผูใดปรารถนา ผูนั้นจงใชโภคะเหลาน้ี 
 และทําบุญได หรือจะไปสูตระกูลญาติของตัวก็ได หรอืประสงคชายอื่น ฉันก็จะ 
 มอบใหแกเขา เมื่อกระผมกลาวอยางนี้แลว ปชาบดีคนแรกไดพูดกะกระผมวา 
 ขอทานไดกรุณามอบดิฉันใหแกชายช่ือนี้เจาคะ กระผมใหเชิญชายผูนั้นมา 
 เอามือซายจับปชาบดี มือขวาจับเตาน้ํา หลั่งนํ้ามอบใหชายคนน้ัน ก็เมื่อบริจาค 
 ปชาบดีสาวเปนทาน กระผมไมรูสึกวาจิตแปรปรวนเปนอยางอื่นเลย นี้แลเปน 
 ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๔ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ ในตระกูลของกระผมมโีภคทรัพยอยูมาก และ 



 โภคทรัพยเหลาน้ันกระผมไดแจกจายท่ัวไปกับทานผูมีศีล มีกัลยาณธรรม นี้แล 
 เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๔ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ กระผมเขาไปหาภิกษุรูปใด กระผมก็เขาไปดวยความ 
 เคารพทีเดียว ไมใชเขาไปหาดวยความไมเคารพ หากทานผูมีอายุนั้นแสดงธรรม 
 แกกระผม กระผมก็ฟงโดยเคารพแทๆ ไมใชฟงโดยไมเคารพ หากทานผูมีอาย ุ
 นั้นไมแสดงธรรมแกกระผม กระผมก็แสดงธรรมแกทานผูมีอายุนั้น นี้แลเปน 
 ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๕ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรยท่ีเมือ่กระผมนิมนตสงฆแลวเทวดา 
 ท้ังหลายเขามาบอกวา ดูกรคฤหบดี ภิกษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต รูปโนน 
 เปนปญญาวิมุต รูปโนนเปนกายสักขี รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ รูปโนนเปนสัทธา 
 วิมุต รูปโนนเปนธัมมานุสารี รูปโนนเปนสัทธานุสารี รูปโนนเปนผูมีศีล 
 มีกัลยาณธรรม รูปโนนเปนผูทุศีล มีบาปธรรม ขาแตทานผูเจริญ กระผมอังคาส 
 สงฆอยูก็ไมรูสกึวา ยังจิตใหเกิดข้ึนอยางนี้วา จะถวายแกทานรูปนี้นอย หรอื 
 จะถวายแกทานรูปนี้มาก แทท่ีจริง กระผมมจีิตเสมอกัน นี้แลเปนธรรมท่ีนา 
 อัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๖ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรยท่ีเทวดาท้ังหลายเขามาหากระผมแลว 
 บอกวา ดูกรคฤหบดี ธรรมอนัพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว เมื่อเทวดาท้ังหลาย 
 กลาวอยางนี้แลว กระผมจึงพูดกะเทวดาเหลาน้ันอยางนี้วา ทานจะพึงบอกอยางนี ้
 หรือไมพึงบอกอยางนี้ก็ตาม แทท่ีจริง ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว แตกระ 
 ผมก็ไมรูสึกเลยวา ความฟูใจจะมีมาแตเหตุนั้น เทวดาท้ังหลายเขามาหากระผม 
 หรือกระผมไดปราศรัยกับเทวดาท้ังหลาย นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมี 
 มาขอท่ี ๗ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ ก็หากวากระผมจะพึงทํากาละกอนพระผูมีพระภาค 
 ก็ไมนาอัศจรรยท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรงพยากรณอยางน้ีวา สังโยชนอนัเปน 
 เครื่องประกอบใหอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามพึงกลับมาสูโลกนี้อีกไมมี นี้แล 
 เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๘ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
      ขาแตทานผูเจริญ ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการน้ีแล 
 ของกระผมท่ีมีอยู แตกระผมก็ไมรูวา พระผูมพีระภาคทรงพยากรณกระผมวา 
 เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน ฯ 
      ลําดับนั้น ภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของอุคคคฤหบดีชาวบาน 
 หัตถีคามแลว ลุกจากท่ีนั่งแลวหลีกไป ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้น 
 แลว ไดกราบทูลคําสนทนาปราศรัยกับอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามน้ันท้ังหมด 
 แดพระผูมีพระภาค ฯ 



      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถูกแลวๆ อุคคคฤหบดีชาวบาน 
 หัตถีคาม เมื่อจะพยากรณ พึงพยากรณตามน้ันโดยชอบ ดูกรภิกษุ เราพยากรณ 
 อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามวา เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอนัไมเคย 
 มีมา ๘ ประการน้ีแล และเธอท้ังหลายจงทรงจําอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามวา 
 เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          หัตถกสูตรท่ี ๑ 
      [๑๑๓] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย ใกล 
 เมืองอาฬวี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงทรงจําหัตถกอบุาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบ 
 ดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มี 
 โอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ มีจาคะ ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
 ท้ังหลายจงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ี 
 นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการน้ีแล พระผูมีพระภาคผูสุคต ครั้นไดตรัส 
 พระดํารัสนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ฯ 
      ครั้งน้ัน เวลาเชา ภิกษุรูปหน่ึง นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยัง 
 นิเวศนของหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี ครั้นแลว จึงน่ังบนอาสนะท่ีปูไว 
 ลําดับนั้น หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เขาไปหาภิกษุนั้น ไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ครั้นแลว ภิกษุนั้นไดกลาวกะหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬววีา 
 ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทาน วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนา 
 อัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ 
 เปนพหูสูต ๑ มีจาคะ ๑ มีปญญา ๑ ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ 
 ทาน วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการน้ีแล 
 หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวถีามวา ขาแตทานผูเจริญ คฤหัสถไรๆ ผูนุงผาขาว 
 ไมมีในตําแหนงท่ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณนี้หรือ ฯ 
      ภิ. ดูกรอาวโุส ไมมี ฯ 
      ห. ขาแตทานผูเจริญ ดีแลว ท่ีคฤหัสถไรๆ ผูนุงผาขาวไมมีใน 
 ตําแหนงท่ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณนี้ ฯ 
      ลําดับนั้น ภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของหัตถกอุบาสกชาวเมือง 
 อาฬวีแลว ลุกจากท่ีนั่งแลว หลีกไป ภายหลังภตั กลับจากบิณฑบาตแลว 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 



 ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระ 
 วโรกาส ในเวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปยังนิเวศน 
 ของหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี นั่งบนอาสนะท่ีเขาปูไว ลําดับนั้น หัตถกอุบาสก 
 ชาวเมืองอาฬว ีเขามาหาขาพระองคไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
 ขาพระองคไดกลาวกะหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬววีา ดูกรอาวุโส พระผูมพีระภาค 
 ทรงพยากรณทาน วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา 
 ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย หัตถกอบุาสกชาวเมืองอาฬว ี
 เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ มีจาคะ ๑ 
 มีปญญา ๑ ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทาน วาเปนผูประกอบ 
 ดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการน้ี เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว 
 หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี ไดถามขาพระองควา ขาแตทานผูเจริญ คฤหัสถ 
 ไรๆ ผูนุงผาขาวไมมีในตําแหนงท่ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณนั้นหรือ ขาพระ 
 องคตอบวา ดูกรอาวโุส ไมมี เขาตอบวา ขาแตทานผูเจริญ ดีแลวท่ีคฤหัสถ 
 ไรๆ ผูนุงผาขาว ไมมีในตําแหนงท่ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณนี้ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถูกแลวๆ กุลบุตรน้ันมีความ 
 ปรารถนานอย ไมปรารถนาใหคนอื่นรูกุศลธรรมท่ีมีอยูในตน ดูกรภิกษุ ถาอยาง 
 นั้น เธอจงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีไว วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนา 
 อัศจรรยอันไมเคยมีมาน้ี คือ ความเปนผูไมปรารถนาใหคนอื่นรูกุศลธรรมท่ีมี 
 อยูในตน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          หัตถกสูตรท่ี ๒ 
      [๑๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย ใกล 
 เมืองอาฬวี ครั้งน้ันแล หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี มอีุบาสกประมาณ 
 ๕๐๐ คนแวดลอม เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามหัตถกอุบาสกชาว 
 เมืองอาฬวีวา ดูกรหัตถกะ บริษัทของทานน้ีใหญ ก็ทานสงเคราะหบริษัทใหญ 
 นี้อยางไร ฯ 
      หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี 
 พระภาคไดทรงแสดงสังคหวตัถุ ๔ ประการไว ขาพระองคสงเคราะหบริษัทใหญ 
 นี้ดวยสังคหวตัถุ ๔ ประการเหลาน้ัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูวา 
 ผูนี้ควรสงเคราะหดวยทาน ขาพระองคก็สงเคราะหดวยทาน ผูนี้ควรสงเคราะห 
 ดวยวาจาออนหวาน ขาพระองคก็สงเคราะหดวยวาจาออนหวาน ผูนี้ควรสงเคราะห 
 ดวยการประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชน ขาพระองคก็สงเคราะหดวยการประพฤติ 
 สิ่งท่ีเปนประโยชน ผูนี้ควรสงเคราะหดวยการวางตัวเสมอ ขาพระองคก็สงเคราะห 



 ดวยการวางตัวเสมอ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็โภคทรัพยในตระกูลของขาพระองค 
 มีอยู ชนท้ังหลายจึงสําคัญถอยคําของขาพระองควาควรฟง ไมเหมือนของ 
 คนจน ฯ 
      พ. ถูกแลวๆ หัตถกะ นี้แลเปนอุบายท่ีทานสงเคราะหบริษัทใหญ 
 ดูกรหัตถกะ จริงอยู ใครๆ ก็ตามท่ีสงเคราะหบริษัทใหญ ในอดีตกาล ก็ลวน 
 แตสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการน้ี และใครๆ ก็ตามท่ีจักสงเคราะหบริษัท 
 ในอนาคตกาล ก็ลวนแตจักสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการน้ีแล ใครๆ 
 ก็ตามยอมสงเคราะหบริษัทใหญในปจจุบัน ก็ลวนแตสงเคราะหดวยสังคหวัตถ ุ
 ๔ ประการน้ีแล ลําดับนั้น หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี อันพระผูมีพระภาค 
 ทรงช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว 
 ลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ 
      ลําดับนั้น เมื่อหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี หลีกไปแลวไมนาน พระ 
 ผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงทรงจํา 
 หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคย 
 มีมา ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย หัตถกอุบาสกชาวเมือง 
 อาฬวี เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ 
 มีจาคะ ๑ มีปญญา ๑ มีความปรารถนานอย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
 จงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรย 
 อันไมเคยมีมา ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          มหานามสูตร 
      [๑๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลพระ 
 พระนครกบิลพัสดุ ในแควนสักกะ ครั้งน้ัน เจาศากยะพระนามวามหานาม 
 เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว 
 ประทับ ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอ บุคคลช่ือวาเปนอุบาสก พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสวา ดูกรมหานาม เมื่อใดแล บุคคลถึงพระพุทธเจา ถึงพระธรรม 
 ถึงพระสงฆ วาเปนสรณะ ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี ช่ือวาเปนอุบาสก ฯ 
      ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกช่ือวาเปน 
 ผูมีศีล ฯ 
      พ. ดูกรมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกงดเวนจากปาณาติบาต งดเวน 
 จากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากมุสาวาท งดเวนจากการ 
 ดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอนัเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ดวยเหตุมีประมาณ 
 เทาน้ี อุบาสกช่ือวา เปนผูมีศีล ฯ 



      ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกช่ือวา 
 เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ 
      พ. ดูกรมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรทัธาดวย 
 ตนเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหถงึพรอมดวยศรทัธา ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวย 
 ศีล แตไมชักชวนผูอื่นใหถงึพรอมดวยศีล ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ 
 แตไมชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยจาคะ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อเห็นภิกษุ แตไม 
 ชักชวนผูอื่นในการเห็นภิกษุ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อฟงสัทธรรม แตไมชักชวน 
 ผูอื่นในการฟงสัทธรรม ๑ ตนเองเปนผูทรงจําธรรมท่ีตนฟงแลวได แตไมชัก 
 ชวนผูอื่นเพื่อการทรงจําธรรม ๑ ตนเองเปนผูพิจารณาอรรถแหงธรรมท่ีตนฟงแลว 
 แตไมชักชวนผูอื่นในการพิจารณาอรรถแหงธรรม ๑ ตนเองรูท่ัวถึงอรรถรูท่ัวถึง 
 ธรรม แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม แตไมชักชวนผูอื่นในการปฏิบัติธรรม 
 อันสมควรแกธรรม ๑ ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี อุบาสกช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ 
 ประโยชนตนไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ 
      ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกช่ือวาเปน 
 ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและเพ่ือประโยชนผูอื่น ฯ 
      พ. ดูกรมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรทัธาดวย 
 ตนเอง และชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล 
 และชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยศีล ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ และ 
 ชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยจาคะ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อเห็นภิกษุ และชักชวน 
 ผูอื่นในการเหน็ภิกษุ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อฟงสัทธรรม และชักชวนผูอื่นในการ 
 ฟงสัทธรรม ๑ ตนเองเปนผูทรงจําธรรมท่ีตนฟงแลว และชักชวนผูอื่นเพื่อการ 
 ทรงจําธรรม ๑ ตนเองเปนผูพิจารณาอรรถแหงธรรมท่ีตนฟงแลว และชักชวน 
 ผูอื่นในการพิจารณาอรรถแหงธรรม ๑ ตนเองรูท่ัวถึงอรรถรูท่ัวถึงธรรมแลวปฏิบัติ 
 ธรรมสมควรแกธรรม และชักชวนผูอื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ 
 ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีแล อุบาสกช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน และ 
 เพื่อประโยชนผูอื่น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                            ชีวกสูตร 
      [๑๑๖] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของหมอ 
 ชีวก ใกลพระนครราชฤห ครั้งน้ัน หมอชีวกโกมารภัจจเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวได 
 ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอ 
 บุคคลช่ือวาเปนอุบาสก พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรชีวก เมื่อใดแลบุคคลถึง 
 พระพุทธเจา ถึงพระธรรม ถงึพระสงฆ วาเปนสรณะ ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีแล 



 ช่ือวาเปนอุบาสก ฯ 
      ช. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกช่ือวา 
 เปนผูมีศีล ฯ 
      พ. ดูกรชีวก เมื่อใดแล อุบาสกงดเวนจากปาณาบิบาต ฯลฯ งดเวน 
 จากการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ดวยเหตุมี 
 ประมาณเทาน้ีแล อุบาสกช่ือวาเปนผูมีศีล ฯ 
      ช. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกช่ือวา 
 ปฏิบัติเพื่อโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ 
      พ. ดูกรชีวก เมื่อใดแล อุบาสกถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง 
 แตไมชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยศรัทธา ฯลฯ ตนเองเปนผูรูท่ัวถึงอรรถรูท่ัวถึง 
 ธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม แตไมชักชวนผูอื่นในการปฏิบัติธรรม 
 สมควรแกธรรม ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีแล อุบาสกช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ 
 ประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ฯ 
      ช. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกช่ือวา 
 เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและเพ่ือประโยชนผูอื่น ฯ 
      พ. ดูกรชีวก เมื่อใดแล อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง 
 และชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และ 
 ชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยศีล ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ และชักชวน 
 ผูอื่นใหถึงพรอมดวยจาคะ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อเห็นภิกษุ และชักชวนผูอื่นในการ 
 เห็นภิกษุ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อฟงสัทธรรม และชักชวนผูอื่นในการฟงสัทธรรม ๑ 
 ตนเองเปนผูทรงจําธรรมท่ีตนเองฟงแลว และชักชวนผูอื่นเพือ่การทรงจําธรรม ๑ 
 ตนเองเปนผูพิจารณาอรรถแหงธรรมท่ีตนฟงแลว และชักชวนผูอื่นในการพิจารณา 
 อรรถแหงธรรม ๑ ตนเองรูท่ัวถึงอรรถผูท่ัวถึงธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
 และชักชวนผูอื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีแล 
 อุบาสกช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและเพ่ือประโยชนผูอื่น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           พลสูตรท่ี ๑ 
      [๑๑๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กําลัง ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปนไฉน ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ทารกท้ังหลายมีการรองไหเปนกําลัง ๑ มาตุคามท้ังหลายมีความโกรธ 
 เปนกําลัง ๑ โจรท้ังหลายมีอาวธุเปนกําลัง ๑ พระราชาท้ังหลายมีอิสรยิยศเปนกําลัง ๑ 
 คนพาลท้ังหลายมีการเพงโทษผูอื่นเปนกําลัง ๑ บัณฑิตท้ังหลายมีการไมเพงโทษ 
 เปนกําลัง ๑ พหุสุตบุคคลท้ังหลายมีการพิจารณาเปนกําลัง ๑ สมณพราหมณ 
 ท้ังหลายมีขันติเปนกําลัง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กําลัง ๘ ประการน้ีแล 
                           จบสูตรท่ี ๗ 



                           พลสูตรท่ี ๒ 
      [๑๑๘] ครั้งน้ันแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง พระผูมพีระภาค 
 ไดตรัสถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร กําลังของภิกษุผูขีณาสพมีเทาไร ท่ี 
 เปนเหตุใหเธอผูประกอบแลวปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะ 
 ท้ังหลายของเราสิ้นแลว ฯ 
      ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุผู 
 ขีณาสพ ๘ ประการ ท่ีเปนเหตุใหทานผูประกอบแลวปฏิญาณความส้ินไปแหง 
 อาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว ๘ ประการเปนไฉน 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูขีณาสพในธรรมวินัยนี้ เห็นสังขารท้ังปวงแจมแจง 
 โดยความเปนของไมเท่ียง ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพเห็น 
 สังขารท้ังปวงแจมแจง โดยความเปนของไมเท่ียง ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง 
 นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะ 
 ท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพเห็นกามท้ังหลายวาเปรียบดวยหลุมถาน 
 เพลิง แจมแจงดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพเห็นกามท้ังหลาย 
 วาเปรียบดวยหลุมถานเพลิง แจมแจงดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง นี้เปนกําลัง 
 ของภิกษุผูขีณาสพท่ีทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา 
 อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพมีจิตนอมไป โนมไป โอนไปในวิเวก 
 ต้ังอยูในวิเวก ยินดีแลวในเนกขัมมะ ปราศจากอาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการ 
 ท้ังปวง ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพมีจิตนอมไป ฯลฯ ปราศจากอาสวัฏฐานิยธรรมโดย 
 ประการท้ังปวง นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไป 
 แหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพเจริญสติปฏฐาน ๔ อบรมดีแลว ขอท่ี 
 ภิกษุผูขีณาสพเจริญสติปฏฐาน ๔ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีทาน 
 อาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเรา 
 สิ้นแลว ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพเจริญอิทธิบาท ๔ อบรมดีแลว ขอท่ีภิกษุ 
 ผูขีณาสพเจริญอิทธิบาท ๔ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีทาน 
 อาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเรา 
 สิ้นแลว ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพเจริญอินทรีย ๕ อบรมดีแลว ขอท่ีภิกษุ 
 ผูขีณาสพเจริญอินทรีย ๕ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีทาน 



 อาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเรา 
 สิ้นแลว ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพเจริญโพชฌงค ๗ อบรมดีแลว ขอท่ีภิกษุ 
 ผูขีณาสพเจริญโพชฌงค ๗ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีทาน 
 อาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเรา 
 สิ้นแลว ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูขีณาสพเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อบรม 
 ดีแลว ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อบรมดีแลว 
 นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะ 
 ท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุผูขีณาสพ ๘ ประการนี้แล ท่ีเปน 
 เหตุใหทานผูประกอบแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะ 
 ท้ังหลายของเราสิ้นแลว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           อักขณสูตร 
      [๑๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาววา โลกได 
 ขณะจึงทํากิจๆ แตเขาไมรูขณะหรือมิใชขณะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กาลมิใชขณะ 
 มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ตถาคตอุบัติข้ึนแลวในโลกน้ี เปนพระอรหันต ตรสัรูเองโดยชอบ ถึง 
 พรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควร 
 ฝก ไมมีผูอื่นยิง่กวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว 
 เปนผูจําแนกธรรม และธรรมอันพระผูมีพระภาคยอมทรงแสดง นําความสงบมา 
 ให เปนไปเพื่อปรินิพพาน ใหถึงการตรัสรู อนัพระสุคตเจาประกาศแลว แต 
 บุคคลผูนี้เขาถึงนรกเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติ 
 พรหมจรรยขอท่ี ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติข้ึนในโลก ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม และ 
 ธรรมอันพระผูมีพระภาคยอมทรงแสดง ... แตบุคคลผูนี้เขาถึงกําเนิดสัตวดริัจฉาน 
 เสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย 
 ขอท่ี ๒ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลน้ีเขาถึงปตติวิสัยเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๓ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลน้ีเขาถึงเทพนิกายผูมีอายยุืน ช้ันใดช้ัน 
 หนึ่งเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย 
 ขอท่ี ๔ ฯ 



      อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลน้ีกลับมาเกิดในปจจันตชนบทและอยู 
 ในพวกมิลักขะ ไมรูดีรูชอบ อันเปนสถานท่ีไมมีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
 ไปมา ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย 
 ขอท่ี ๕ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลน้ีกลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขา 
 เปนมิจฉาทิฐิ มีความเห็นวิปริตวา ทานท่ีใหแลวไมมีผล ยญัท่ีบูชาแลวไมมีผล 
 การบวงสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมดี กรรมช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนา 
 ไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวท้ังหลายท่ีผุดเกิดข้ึนไมมี สมณพราหมณผู 
 ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กระทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่งเอง แลว 
 สั่งสอนประชุมชนใหรูตาม ไมมีในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัย 
 ในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๖ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลน้ีกลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขา 
 มีปญญาทราม บาใบ ไมสามารถรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๗ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติแลวในโลก เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง 
 โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปน 
 สารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
 เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ธรรมอันนําความสงบมาให เปนไปเพื่อ 
 ปรินิพพาน ใหถึงการตรัสรู อนัพระสุคตเจาทรงประกาศแลว แตพระตถาคตมิได 
 แสดง ถึงบุคคลผูนี้จะเกิดในมัชฌิมชนบทและมีปญญา ไมบาใบ ท้ังสามารถจะ 
 รูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการ 
 อยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๘ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กาลอันมใิชขณะ มิใชสมัยใน 
 การอยูประพฤติพรหมจรรย ๘ ประการน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนขณะและสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย ม ี
 ประการเดียว ประการเดียวเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตอุบัติข้ึนแลวใน 
 โลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จ 
 ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอืน่ยิ่งไปกวา เปน 
 ศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรมและ 
 ธรรมอันตถาคตทรงแสดง เปนธรรมนําความสงบมาให เปนไปเพ่ือปรินิพพาน 
 ใหถึงการตรัสรู พระสุคตเจาทรงประกาศแลว และบุคคลน้ีเกิดในมัชฌิมชนบท 
 ท้ังมีปญญา ไมบาใบ สามารถเพ่ือจะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย นี้เปนขณะและสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยประการเดียว ฯ 
          ชนเหลาใด เกิดในมนุษยโลกแลว เมื่อพระตถาคตทรง 
          ประกาศสัทธรรม ไมเขาถึงขณะ ชนเหลาน้ันเช่ือวาลวงขณะ 



          ชนเปนอันมาก กลาวเวลาท่ีเสียไปวา กระทําอันตรายแกตน 
          พระตถาคตเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ในกาลบางครั้งบางคราว 
          การท่ีพระตถาคตเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ๑ การไดกําเนิด 
          เปนมนุษย ๑ การแสดงสัทธรรม ๑ ท่ีจะพรอมกันเขาได 
          หาไดยากในโลก ชนผูใครตอประโยชน จึงควรพยายามใน 
          กาลดังกลาวมาน้ัน ท่ีตนพอจะรูจะเขาใจสัทธรรมได ขณะ 
          อยาลวงเลยทานท้ังหลายไปเสีย เพราะบุคคลท่ีปลอยเวลาให 
          ลวงไปพากันยัดเยียดในนรก ยอมเศราโศกอยู หากเขา 
          จะไมสําเร็จอริยมรรค อนัเปนธรรมตรงตอสัทธรรมในโลก 
          นี้ได เขาผูมีประโยชนอนัลวงเสียแลว จักเดือดรอนสิน้ 
          กาลนาน เหมือนพอคาผูปลอยใหประโยชนลวงไป เดือดรอน 
          อยู ฉะนั้น คนผูถูกอวิชชาหุมหอไว พรากจากสัทธรรม 
          จักเสวยแตสงสาร คือ ชาติและมรณะสิ้นกาลนาน สวน 
          ชนเหลาใดไดอัตภาพเปนมนุษยแลว เมื่อพระตถาคตประกาศ 
          สัทธรรม ไดกระทําแลว จักกระทํา หรือกระทําอยู ตาม 
          พระดํารัสของพระศาสดา ชนเหลาน้ันช่ือวาไดประสบขณะ 
          คือ การประพฤติพรหมจรรยอันยอดเยี่ยมในโลก ชนเหลา 
          ใดดําเนินไปตามมรรคา ท่ีพระตถาคตเจาทรงประกาศแลว 
          สํารวมในศีลสังวรท่ีพระตถาคตเจาผูมีจักษุเปนเผาพันธุแหง 
          พระอาทิตย ทรงแสดงแลว คุมครองอินทรีย มีสติ 
          ทุกเมื่อ ไมชุมดวยกิเลส ตัดอนุสัยท้ังปวงอันแลนไปตาม 
          กระแสบวงมาร ชนเหลาน้ันแล บรรลุความส้ินอาสวะ 
          ถึงฝง คือ นิพพานในโลกแลว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. อนุรุทธสูตร 
      [๑๒๐] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ปาเภสกลามิคทายวัน 
 แขวงเมืองสุงสุมารคิระ แควนภัคคชนบท ก็โดยสมัยนั้น ทานพระอนุรุทธะอยู 
 ท่ีวิหารปาจีนวังสทายวัน แควนเจดีย ครั้งน้ัน ทานพระอนุรุทธะหลีกออกเรนอยู 
 ในท่ีลับ เกิดความปริวิตกทางใจอยางนี้วา ธรรมน้ีเปนธรรมของบุคคลผูมีความ 
 ปรารถนานอย มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก ของบุคคลผูสันโดษ มิใช 
 ของบุคคลผูไมสันโดษ ของบุคคลผูสงัด มิใชของบุคคลผูยินดีในการคลุกคลีดวย 
 หมูคณะ ของบุคคลผูปรารภความเพียร มิใชของบุคคลผูเกียจคราน ของบุคคลผู 
 มีสติต้ังม่ัน มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม ของบุคคลผูมีจิตม่ันคง มิใชของบุคคล 
 ผูมีจิตไมมั่นคง ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคลผูมีปญญาทราม ฯ 



      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกทางใจของทานพระอนุรทุธะ 
 แลว เสด็จจากเภสกลามิคทายวัน แขวงสุงสุมารคิระ แควนภัคคชนบท ไป 
 ปรากฏเฉพาะหนาทานอนุรุทธะท่ีวิหารปาจีนวังสทายวัน เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง 
 เหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะ 
 ท่ีจัดไวถวายแลว แมทานพระอนุรุทธะถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอนุรุทธะวา ดีแลวๆ อนุรุทธะ 
 ถูกละ ท่ีเธอตรึกมหาปุริสวิตกวาธรรมน้ีเปนธรรมของบุคคลผูมีความปรารถนานอย 
 มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก ... ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคลผูมี 
 ปญญาทราม ดูกรอนุรุทธะ ถาอยางนั้น เธอจงตรึกมหาปุริสวติกขอท่ี ๘ นี้วา 
 ธรรมน้ีเปนธรรมของบุคคลผูชอบใจในธรรมท่ีไมทําใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมท่ีไม 
 ทําใหเนิ่นชา มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรมท่ีทําใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมท่ีทํา 
 ใหเนิ่นชา ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวติก ๘ ประการน้ี 
 ในกาลน้ัน เธอจักหวังไดทีเดียววา จักสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรล ุ
 ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ในกาลใดแล เธอจักตรึก 
 มหาปุริสวิตก ๘ ประการน้ี ในกาลน้ัน เธอจกัหวังไดทีเดียววา จักบรรลุทุติยฌาน 
 มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตกวิจาร เพราะวิตก 
 วิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก 
 ๘ ประการนี้ ในการน้ัน เธอจกัหวังไดทีเดียววา จักมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
 เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
 สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ในกาลใดแล เธอ 
 จักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ ในกาลน้ัน เธอจักหวงัไดทีเดียววา จักบรรล ุ
 จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ 
 ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวติก 
 ๘ ประการนี้ และจักเปนผูมีปรกติไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่ง 
 ฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลน้ัน ผาบังสุกุล 
 จีวรจักปรากฏแกเธอ ผูสันโดษ อยูดวยความยินดี ดวยความไมหวาดเสียว ดวย 
 ความอยูเปนสุข ดวยการกาวลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนหีบใสผาของคฤหบดี 
 หรือบุตรแหงคฤหบดี อันเต็มไปดวยผาสีตางๆ ฉะนั้น ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใด 
 แล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการน้ี และจักเปนผูไดตามความปรารถนา 
 ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขใน 
 ปจจุบัน ในกาลน้ัน โภชนะ คือ คําขาวท่ีไดมาดวยปลีแขง จักปรากฏแกเธอผู 
 สันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนพิพาน เปรียบเหมือนขาวสุก (หุงจาก) ขาวสาลี 
 คัดเอาดําออกแลว มีแกงและกับหลายอยาง ของคฤหบดีและบุตรแหงคฤหบดี 
 ฉะนั้น ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรกึมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ และ 



 จักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิต 
 ยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลน้ัน เสนาสนะ คือ โคนไม จัก 
 ปรากฏแกเธอผูสันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนพิพาน เปรียบเหมือนเรอืนยอด 
 ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี ฉาบทาไวดีแลว ปราศจากลม ลงลิ่มสลกัมิด 
 ชิด ปดหนาตางสนิท ฉะนั้น ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริส- 
 *วิตก ๘ ประการนี้ และจักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
 ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลน้ัน ท่ีนอน 
 ท่ีนั่งอันลาดดวยหญา จักปรากฏแกเธอผูสันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนิพพาน 
 เปรียบเหมือนบัลลังกของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี อันลาดดวยผาโกเชาวขน 
 ยาว ลาดดวยขนแกะสีขาว ลาดดวยผาสัณฐานเปนชอดอกไม มีเครื่องลาดอยางด ี
 ทําดวยหนังชะมด มีเครื่องลาดเพดานแดง มีหมอนขางแดงสองขาง ฉะนั้น ดูกร 
 อนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวติก ๘ ประการน้ี และจักเปนผูได 
 ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง 
 เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลน้ัน ยาดองดวยนํ้ามูตรเนา จักปรากฏ 
 แกเธอผูสันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนเภสัชตางๆ คือ 
 เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี 
 ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรอนุรุทธะ ถาอยางนั้น เธอพึงอยูจําพรรษาท่ีวิหารปาจีนวังสทายวัน 
 แควนเจดียนี้แหละ ตอไปอีกเถิด ทานพระอนุรุทธะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสสอนทานพระอนุรุทธะดวยพระโอวาทน้ีแลว 
 เสด็จจากวิหารปาจีนวังสทายวัน แควนเจดียนคร ไปปรากฏท่ีปาเภสกลามิคทายวัน 
 แขวงเมืองสุงสุมารคิระ แควนภัคคะ เปรียบเหมือนบุรุษผูมกีําลังเหยียดแขนท่ีคู 
 หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีจัดไวถวายแลว 
 ครั้นแลวตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมหาปุริสวิตก 
 ๘ ประการ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็มหาปุริสวิตก ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผูมีความ 
 ปรารถนานอย มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก ๑ ธรรมน้ีเปนของบุคคลผู 
 สันโดษ มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ ๑ ธรรมน้ีของบุคคลผูสงัด มิใชของบุคคล 
 ผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ธรรมน้ีของบุคคลผูปรารภความเพียร มิใชของบุคคล 
 ผูเกียจคราน ๑ ธรรมน้ีของบุคคลผูมีสติต้ังม่ัน มิใชของผูมีสติหลงลืม ๑ ธรรมนี้ 
 ของบุคคลผูมีจิตต้ังม่ัน มิใชของบุคคลผูมีจิตไมต้ังม่ัน ๑ ธรรมน้ีของบุคคลผูมี 
 ปญญา มิใชของบุคคลผูมีปญญาทราม ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูชอบใจในธรรมท่ี 
 ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมท่ีไมเปนเหตุใหเนิ่นชา มิใชของบุคคลผูชอบ 
 ใจในธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ๑ ฯ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของ 
 บุคคลผูมีความปรารถนานอย มิใชธรรมของบุคคลผูมีความปรารถนามาก เราอาศัย 
 อะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความปรารถนา 
 นอยยอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา มีความปรารถนานอย เปนผู 
 สันโดษยอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา เปนผูสันโดษ เปนผูสงัด 
 ยอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา เปนผูสงัด เปนผูปรารภความเพียร 
 ยอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา ปรารภความเพียร เปนผูมีสติ 
 ต้ังม่ันยอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา มีสติต้ังม่ัน เปนผูมีจิตม่ันคง 
 ยอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา เปนผูมีจิตม่ันคง เปนผูมีปญญา 
 ยอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา มีปญญา เปนผูชอบใจในธรรมท่ี 
 ไมเปนเหตุใหเนิ่นชายอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา เปนผูชอบใจ 
 ในธรรมท่ีไมเปนเหตุใหเนิ่นชา ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของ 
 บุคคลผูมีความปรารถนานอย มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก ดังน้ี เรา 
 อาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
      ก็ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผูสันโดษ มิใช 
 ของบุคคลผูไมสันโดษ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช 
 บริขาร ตามมีตามได ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผู 
 สันโดษ มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ ดังน้ี เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
      ก็ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผูสงัด มิใชของ 
 บุคคลผูชอบใจการคลุกคลีดวยหมูคณะ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา 
 เดียรถีย และสาวกแหงเดียรถยี เขาไปหาภิกษุนั้น ภิกษุมีจิตนอมไป โอนไป 
 เงื้อมไปในวิเวก ต้ังอยูในวิเวก ยินดีในเนกขัมมะ ยอมกลาวกถาอันปฏิสังยุต 
 ดวยถอยคําตามสมควร ในสมาคมน้ันโดยแท ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ธรรมน้ีของบุคคลผูสงัด มิใชของบุคคลผูชอบใจการคลุกคลีดวยหมูคณะ ดังน้ี 
 เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
      ก็ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผูปรารภความเพยีร 
 มิใชของบุคคลผูเกียจคราน เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอม 
 แหงกุศลธรรม มีกําลัง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ขอท่ี 
 เรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผูปรารภความเพียร มิใชของ 
 บุคคลผูเกียจคราน ดังน้ี เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
      ก็ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผูมีสติต้ังม่ัน 



 มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้เปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเครื่องรักษาตัวอยางยิ่ง ระลึกนกึถึง 
 กิจท่ีทําคําท่ีพูดแมนานได ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคล 
 ผูมีสติต้ังม่ัน มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม ดงัน้ี เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
      ก็ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผูมีจิตม่ันคง 
 มิใชของบุคคลผูมีจิตไมมั่นคง เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ขอท่ีเรากลาววา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผูมีจิตม่ันคง มิใชของบุคคลผูมีจิตไมมั่นคง ดังน้ี 
 เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
      ก็ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผูมีปญญา มิใช 
 ของบุคคลผูมีปญญาทราม เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและ 
 ความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ขอท่ีเรากลาววา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคลผูมีปญญาทราม 
 ดังน้ี เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
      ก็ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผูชอบใจในธรรม 
 ท่ีไมเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมท่ีไมเปนเหตุใหเนิ่นชา มิใชของบุคคล 
 ผูชอบใจในธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา เรา 
 อาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแลนไป 
 เลื่อมใส ต้ังม่ันอยูในความดับกิเลสเปนเครื่องเน่ินชา ยอมหลดุพน ขอท่ีเรา 
 กลาววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมน้ีของบุคคลผูชอบใจในธรรมท่ีไมเปนเหตุให 
 เนิ่นชา ผูยินดีในธรรมท่ีไมเปนเหตุใหเนิ่นชา มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรม 
 ท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ดังน้ี เราอาศัยขอนี้ 
 กลาวแลว ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระอนุรุทธะอยูจําพรรษาท่ีวิหารปาจีนวงัสทายวัน แควน 
 เจดียนครน้ันนั่นแล ตอไปอีก ครั้งน้ัน ทานพระอนุรุทธะหลกีออกจากหมูอยู 
 ผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนัก ก็กระทําใหแจง 
 ซึ่งท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิต 
 โดยชอบตองการนั้นดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติ 
 สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่เพื่อความ 
 เปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานพระอนุรุทธะไดเปนพระอรหันตรปูหน่ึงในจํานวนพระ- 
 *อรหันตท้ังหลาย ลําดับนั้น ทานพระอนุรุทธะบรรลุอรหัตแลว ไดกลาวคาถาน้ีไว 
 ในเวลานั้นวา 
          พระศาสดาผูเปนเยี่ยมในโลก ทรงทราบความดําริของเราแลว 



          ไดเขามาหาเราดวยฤทธิท์างพระกายอันสําเร็จแตพระหฤทัย 
          พระองคไดทรงแสดงธรรมอันยิ่งกวาความดําริของเราเทาท่ีดําริ 
          ไว พระพุทธเจาผูยินดีแลวในธรรมอันไมเปนเหตุใหเนิ่นชา 
          ไดทรงแสดงซ่ึงธรรมอนัไมเปนเหตุใหเนิ่นชา เราไดรูท่ัวถึง 
          ธรรมของพระองคแลว ยินดีในศาสนาอยู เราไดบรรล ุ
          วิชชา ๓ แลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจาเรา 
          กระทําแลว ฯ 
                        จบคหปติวรรคท่ี ๓ 
                        ------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อุคคสูตรท่ี ๑  ๒. อุคคสูตรท่ี ๒  ๓. หัตถสูตรท่ี ๑ 
 ๔. หัตถสูตรท่ี ๒  ๕. มหานามสูตร  ๖. ชีวกสูตร  ๗. พลสูตรท่ี ๑ 
 ๘. พลสูตรท่ี ๒  ๙. อักขณสูตร  ๑๐. อนุรุทธาสูตร ฯ 
                        -------------- 
                          ทานวรรคท่ี ๔ 
                          ทานสูตรท่ี ๑ 
      [๑๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาน ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปนไฉน 
 คือ บางคนหวังไดจึงใหทาน ๑ บางคนใหทานเพราะกลัว ๑ บางคนใหทาน 
 เพราะนึกวา เขาใหแกเราแลว ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เขาจักให 
 ตอบแทน ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา ทานเปนการดี ๑ บางคนใหทานเพราะ 
 นึกวา เราหุงหากิน ชนเหลาน้ีหุงหากินไมได เราหุงหากินได จะไมใหทานแก 
 ชนเหลาน้ีผูไมหุงหากินไมสมควร ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เมื่อเราใหทาน 
 กิตติศัพทอันงามยอมฟุงไป ๑ บางคนใหทานเพื่อประดับปรุงแตงจิต ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ทาน ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ทานสูตรท่ี ๒ 
      [๑๒๒] ธรรม ๓ ประการน้ี คือ การใหทานดวยศรัทธา ๑ การ 
         ใหทานดวยหิริ ๑ การใหทานอันหาโทษมิได ๑ เปนไปตาม 
         สัปบุรุษ บัณฑิตกลาวธรรม ๓ ประการน้ีวา เปนทางไปสู 
         ไตรทิพย ชนท้ังหลายยอมไปสูเทวโลกดวยทางน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ทานวัตถุสูตร 
      [๑๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานวัตถุ ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปนไฉน 
 คือ บางคนใหทานเพราะชอบพอกัน ๑ บางคนใหทานเพราะโกรธ ๑ บางคน 



 ใหทานเพราะหลง ๑ บางคนใหทานเพราะกลัว ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา 
 บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย เคยใหมา เคยทํามา เราไมควรใหเสยีวงศตระกูล 
 ดั้งเดิม ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เราใหทานนี้แลว เมื่อตายไปจักเขาถึง 
 สุคติโลกสวรรค ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เมื่อเราใหทานนี้ จิตใจยอม 
 เลื่อมใส ความเบิกบานใจ ความดีใจ ยอมเกิดตามลําดับ ๑ บางคนใหทานเพ่ือ 
 ประดับปรุงแตงจิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานวัตถุ ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           เขตตสูตร 
      [๑๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พืชท่ีหวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ 
 ประการ ไมมีผลมาก ไมมีความดีใจมาก ไมมีความเจริญมาก นาประกอบ 
 ดวยองค ๘ ประการอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย นาในโลกนี้ เปนท่ีลุมๆ ดอนๆ ๑ 
 เปนท่ีปนหินปนกรวด ๑ เปนท่ีดินเค็ม ๑ เปนท่ีไถลงลึกไมได ๑ เปนท่ีไมมี 
 ทางนํ้าเขา ๑ เปนท่ีไมมีทางนํ้าออก ๑ เปนท่ีไมมีเหมือง ๑ เปนท่ีไมมีคันนา ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พืชท่ีหวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ ประการอยางนี้ 
 ไมมีผลมาก ไมมีความดีใจมาก ไมมีความเจริญมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล ทานท่ีบุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ 
 ประการ ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรืองมาก ไมเจรญิแพรหลายมาก 
 สมณพราหมณประกอบดวยองค ๘ ประการอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณ- 
 *พราหมณในโลกนี้ เปนมิจฉาทิฐิ ๑ เปนมิจฉาสังกัปปะ ๑ เปนมิจฉาวาจา ๑ 
 เปนมิจฉากัมมันตะ ๑ เปนมิจฉาอาชีวะ ๑ เปนมิจฉาวายามะ ๑ เปนมิจฉาสติ ๑ 
 เปนมิจฉาสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานท่ีบุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบ 
 ดวยองค ๘ ประการอยางนี้ ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรอืงมาก 
 ไมเจริญแพรหลายมาก ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนพืชท่ีบุคคลหวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ 
 ประการ มีผลมาก มีความดีใจมาก มีความเจริญมาก นาประกอบดวยองค ๘ 
 ประการอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย นาในโลกนี้ไมเปนท่ีลุมๆ ดอนๆ ๑ ไม 
 เปนท่ีปนหินปนกรวด ๑ ไมเปนท่ีดินเค็ม ๑ เปนท่ีไถลงลึกได ๑ เปนท่ีมีทาง 
 น้ําเขาได ๑ เปนท่ีมีทางนํ้าออกได ๑ เปนท่ีมีเหมือง ๑ เปนท่ีมีคันนา ๑ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย พืชท่ีหวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ ประการอยางนี้ ยอม 
 มีผลมาก มีความดีใจมาก มีความเจริญมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ทานท่ีบุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอมมีผลมาก มี 
 อานิสงสมาก มีความรุงเรอืงมาก มีความเจริญแพรหลายมาก สมณพราหมณผู 
 ประกอบดวยองค ๘ ประการอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณพราหมณในโลกนี ้
 เปนสัมมาทิฐิ ๑ เปนสัมมาสังกัปปะ ๑ เปนสัมมาวาจา ๑ เปนสัมมากัมมันตะ ๑ 



 เปนสัมมาอาชีวะ ๑ เปนสัมมาวายามะ ๑ เปนสัมมาสติ ๑ เปนสัมมาสมาธิ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานท่ีบุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ ประการ 
 อยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรอืงมาก มีความเจริญแพรหลาย 
 มาก ฉะนี้ ฯ 
          พืชอันหวานลงในนาท่ีสมบูรณ เมื่อฝนตกตองตามฤดูกาล 
          ธัญชาติยอมงอกงาม ไมมีศัตรูพืช ยอมแตกงอกงาม ถึง 
          ความไพบูลยใหผลเต็มท่ี ฉันใด โภชนะที่บุคคลถวายใน 
          สมณพราหมณผูมีศีลสมบูรณ ก็ฉันนั้น ยอมนํามาซึ่งกุศล 
          อันสมบูรณ เพราะกรรมท่ีเขาทําน้ันสมบูรณแลว เพราะฉะนั้น 
          บุคคลในโลกนี้ผูหวังกุศลสัมปทา จงเปนผูมีประโยชน 
          ถึงพรอม พึงคบหาทานผูมีปญญาสมบูรณ ปุญญสัมปทา 
          ยอมสําเร็จไดอยางนี้ ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
          ไดจิตสัมปทาแลว กระทํากรรมใหบริบูรณ ยอมไดผล 
          บริบูรณ รูโลกนี้ตามเปนจริงแลว พึงถงึทิฐิสัมปทา อาศัย 
          มรรคสัมปทา มีใจบริบูรณ ยอมบรรลุอรหัต เพราะกําจัด 
          มลทินท้ังปวงไดแลว บรรลุนิพพานสัมปทาไดแลว ยอม 
          หลุดพนจากทุกขท้ังปวง การหลุดพนจากทุกขท้ังปวงน้ัน 
          จัดเปนสรรพสัมปทา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ทานูปปตติสูตร 
      [๑๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเกิดข้ึนแหงทาน ๘ ประการน้ี ๘ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหทาน คือ ขาว น้ํา 
 ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครือ่งลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก และเครื่องประทีป 
 แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ยอมหวงัส่ิงน้ัน เขาเห็นกษัตริยมหาศาล 
 พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมบําเรออยูดวย 
 กามคุณ ๕ เขามีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง 
 ความเปนสหายของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล 
 เขาต้ังจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู จิตของเขานึกนอมไปในทางเลว ไมเจริญยิ่งข้ึน 
 เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล 
 หรือคฤหบดีมหาศาล แตขอนั้นเรากลาววาเปนของผูมีศีล ไมใชของผูทุศีล ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิต 
 บริสุทธิ์ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมใหทาน คือ ขาว 
 น้ํา ... เครื่องประทีป แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ยอมหวงัส่ิงน้ัน 



 เขาไดสดับมาวา เทวดาช้ันจาตุมมหาราชมีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีความสุขมาก 
 เขาจึงมีความปรารถนาอยางนีว้า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน 
 สหายแหงเทวดาช้ันจาตุมมหาราช เขาต้ังจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู จิตของเขา 
 นึกนอมไปในทางท่ีเลว ไมเจริญยิ่งข้ึน เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหาย 
 แหงเทวดาช้ันจาตุมมหาราช แตขอนั้นเรากลาววาเปนของผูมีศีล ไมใชของผูทุศีล 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะ 
 จิตบริสุทธิ์ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมใหทาน คือ ขาว 
 น้ํา ... เครื่องประทีป แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ยอมหวงัส่ิงน้ัน 
 เขาไดสดับมาวา เทวดาช้ันดาวดึงส ... ช้ันยามา ... ช้ันดุสิต ... ช้ันนิมมานรดี ... 
 ช้ันปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีความสุขมาก เขาจึงมีความ 
 ปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมือ่ตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายแหง 
 เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี เขาต้ังจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู จิตของเขานึกนอม 
 ไปในทางเลว ไมเจริญยิ่งข้ึน เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา 
 ช้ันปรนิมมิตวสวัตตี แตขอนั้นเรากลาววาเปนของผูมีศีล ไมใชของผูทุศีล ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ความปรารถนาแหงใจของคนผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิต 
 บริสุทธิ์ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี ใหทาน คือ ขาว 
 น้ํา ... เครื่องประทีป แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหสิ่งใด ยอมหวงัส่ิงน้ัน เขา 
 ไดสดับมาวา เทวดาช้ันพรหม มีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีสุขมาก เขาจึงมีความ 
 ปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมือ่ตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายแหงพรหม 
 เขาต้ังจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู จิตของเขานึกนอมไปในทางท่ีเลว ไมเจริญ 
 ยิ่งข้ึน เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงพรหม แตขอนั้นเรากลาววา 
 เปนของผูมีศีล มิใชของผูทุศีล ของผูปราศจากราคะ ไมใชของผูมรีาคะ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิต 
 ปราศจากราคะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเกิดข้ึนแหงทาน ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                        ปุญญกิริยาวัตถุสูตร 
      [๑๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการน้ี ๓ ประการ 
 เปนไฉน คือ บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยทาน ๑ บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยศีล ๑ 
 บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยภาวนา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานนิดหนอย ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลนิด 
 หนอย ไมเจรญิบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความ 
 เปนผูมีสวนช่ัวในมนุษย ฯ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวย 
 ทานพอประมาณ ทําบุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยศีลพอประมาณ ไมเจริญบุญกิริยา 
 วัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนผูมีสวนดีในมนุษย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวย 
 ทานมีประมาณยิ่ง ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยา 
 วัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ัน 
 จาตุมมหาราช ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาราชท้ัง ๔ ในช้ันนั้น ทําบุญกิริยาวัตถุท่ี 
 สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ยอมกาวลวง 
 เทวดาช้ันจาตุมมหาราชโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย 
 ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย โผฏฐัพพ- 
 *ทิพย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวย 
 ทานมีประมาณยิ่ง ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยา 
 วัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ัน 
 ดาวดึงส ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพในช้ันดาวดึงสนั้น กระทําบุญ 
 กิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเรจ็ดวยศีลเปนอดิเรก 
 ยอมกาวลวงพวกเทวดาช้ันดาวดึงสโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ 
 โผฏฐัพพทิพย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวย 
 ทานมีประมาณยิ่ง ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญ 
 กิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา 
 ช้ันยามา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสยามเทพบุตรในช้ันยามานั้น ทําบุญกิริยาวัตถุ 
 ท่ีสําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ยอม 
 กาวลวงเทวดาช้ันยามาโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ โผฏฐัพพ- 
 ทิพย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวย 
 ทานมีประมาณยิ่ง ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยา 
 วัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ัน 
 ดุสิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสันดุสิตเทพบุตรในช้ันดุสิตน้ัน ทําบุญกิริยาวัตถุท่ี 
 สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ยอมกาวลวง 
 เทวดาช้ันดุสิตโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวย 
 ทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุ 
 ท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ัน 



 นิมมานรดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสุนิมมิตเทพบุตรในช้ันนิมมานรดีนั้น ทําบุญ 
 กิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเรจ็ดวยศีลเปนอดิเรก 
 ยอมกาวลวงเทวดาช้ันนิมมานรดีโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ 
 โผฏฐัพพทิพย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวย 
 ทานมีประมาณยิ่ง ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยา 
 วัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ัน 
 ปรนิมมิตวสวตัตี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวปรนิมมิตวสวัตตีเทพบุตรในช้ัน 
 ปรนิมมิตวสวตัตีนั้น ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเรจ็ดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถ ุ
 ท่ีสําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ยอมกาวลวงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตีโดยฐานะ ๑๐ 
 ประการ คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย 
 เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย โผฏฐัพพทิพย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุญกิริยา 
 วัตถุ ๓ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         สัปปุริสสูตรท่ี ๑ 
      [๑๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัปปุริสทาน ๘ ประการน้ี ๘ ประการ 
 เปนไฉน คือ ใหของสะอาด ๑ ใหของประณีต ๑ ใหตามกาล ๑ ใหของ 
 สมควร ๑ เลือกให ๑ ใหเนืองนิตย ๑ เมื่อใหจิตผองใส ๑ ใหแลวดีใจ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัปปุริสทาน ๘ ประการนี้แล ฯ 
          สัปบุรุษยอมใหทาน คือ ขาวและน้ําท่ีสะอาด ประณีต 
          ตามกาล สมควร เนืองนิตย ในผูประพฤติพรหมจรรย 
          ผูเปนเขตดี บริจาคของมากแลวก็ไมรูสกึเสียดาย ทานผูมี 
          ปญญาเห็นแจง ยอมสรรเสริญทานท่ีสัปบุรุษใหแลวอยางนี้ 
          เมธาวีบัณฑิตผูมีศรัทธา มีใจอันสละแลว บริจาคทาน 
          อยางนี้แลว ยอมเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียน เปนสุข ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         สัปปุริสสูตรท่ี ๒ 
      [๑๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัปบุรุษเม่ือเกิดในตระกูล ยอมเกิดเพื่อ 
 ประโยชน เพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุข แกชนเปนอันมาก คือ ยอมเกิดเพื่อประโยชน 
 เพื่อเก้ือกูล เพือ่ความสุขแกมารดาบิดา ๑ แกบุตรภรรยา ๑ แกหมูคนผูเปนทาส 
 กรรมกร ๑ แกมิตรอํามาตย ๑ แกญาติท่ีลวงลบัไปแลว ๑ แกพระราชา ๑ แก 
 เทวดาท้ังหลาย ๑ แกสมณพราหมณ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาเมฆเม่ือตกให 
 ขาวกลาเจริญงอกงาม ยอมตกเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชน 
 เปนอันมาก ฉันใด สัปบุรุษก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเกิดในตระกูล ยอมเกดิ 



 เพื่อประโยชน เพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุข แกชนเปนอันมาก คือ ยอมเกิด 
 เพื่อประโยชน เพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุข แกมารดาบิดา ... แกสมณพราหมณ ฯ 
          สัปบุรุษผูมีปญญาอยูครองเรอืน เปนผูไมเกียจครานท้ัง 
          กลางคืนกลางวัน บําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนแกชนเปนอันมาก 
          ในช้ันตนระลึกถึงอุปการะท่ีทานทําไวกอน ยอมบูชามารดา 
          บิดาโดยชอบธรรม สัปบุรุษผูมีศรัทธาต้ังม่ันแลว และมีศีล 
          เปนท่ีรัก ทราบธรรมแลว ยอมบูชาบรรพชิตผูไมครองเรือน 
          ผูไมมีบาปประพฤติพรหมจรรย สัปบุรุษน้ันเปนผูเกื้อกูลตอ 
          พระราชา ตอเทวดา ตอญาติและสหายท้ังหลาย ต้ังม่ันแลว 
          ในสัทธรรม เปนผูเกื้อกูลแกคนท้ังปวง สัปบุรุษน้ัน กําจัด 
          มลทินคือความตระหน่ีไดแลว ยอมประสบโลกอันเกษม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                         ปุญญาภิสันทสูตร 
      [๑๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย หวงบุญหวงกุศล ๘ ประการน้ี นําความสุข 
 มาให ใหอารมณเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพ่ือสวรรค เปนไปเพ่ือสิ่งท่ีนา 
 ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข หวงบุญ 
 หวงกุศล ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึง 
 พระพุทธเจาเปนสรณะ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๑ นําความสุขมาให ให 
 อารมณเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพ่ือสิ่งท่ีนาปรารถนา 
 นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อรยิสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึงพระธรรมเปนสรณะ 
 นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๒ ฯลฯ 
      อีกประการหนึ่ง อรยิสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึงพระสงฆเปนสรณะ นี้ 
 เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๓ ฯลฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาน ๕ ประการน้ี เปนมหาทาน อันบัณฑิตพึงรูวา 
 เปนเลิศ มีมานาน เปนเช้ือสายแหงพระอรยิะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจาย 
 ไมเคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิตไมรังเกียจอยู จักไมรังเกียจ อันสมณพราหมณ 
 ผูเปนวิญูไมเกลียด ทาน ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกใน 
 ธรรมวินยันี้ เปนผูละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต ช่ือวาใหความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไม 
 เบียดเบียน แกสัตวหาประมาณมิได ครั้นใหความไมมีภัย ความไมมีเวร ความ 
 ไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิไดแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภยั 
 ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียน หาประมาณมิได ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปน 
 ทานประการท่ี ๑ ท่ีเปนมหาทาน บัณฑิตพึงรูวาเปนเลิศ มีมานาน เปนเช้ือสาย 



 แหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิต 
 ไมรังเกียจ อันสมณพราหมณผูเปนวิญูไมเกลียด ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนหวง 
 บุญหวงกุศลประการท่ี ๔ ฯลฯ 
      อีกประการหนึ่ง อรยิสาวกละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ฯลฯ 
 นี้เปนทานประการท่ี ๒ ฯลฯ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๕ ฯลฯ 
      อีกประการหนึ่ง อรยิสาวกละกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร 
  ฯลฯ นี้เปนทานประการท่ี ๓ ฯลฯ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๖ ฯลฯ 
      อีกประการหนึ่ง อรยิสาวกละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท ฯลฯ นี้ 
 เปนทานประการท่ี ๔ ฯลฯ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๗ ฯลฯ 
      อีกประการหนึ่ง อรยิสาวกละการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปน 
 ท่ีต้ังแหงความประมาท งดเวนจากการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ัง 
 แหงความประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูงดเวนจากการด่ืมน้ําเมา คือ 
 สุราและเมรัย อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาทแลว ช่ือวาใหความไมมีภัย ความ 
 ไมมีเวร ความไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิได ครั้นใหความไมมีภัย ความ 
 ไมมีเวร ความไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิไดแลว ยอมเปนผูมีสวนแหง 
 ความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียนหาประมาณมิได ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เปนทานประการท่ี ๕ ท่ีเปนมหาทาน บัณฑิตพึงรูวาเปนเลศิ มีมานาน เปน 
 เช้ือสายแหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจดักระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย 
 อันบัณฑิตไมรังเกียจ จักไมรงัเกียจ อันสมณพราหมณผูเปนวิญูไมเกลียด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๘ นําสุขมาให ใหอารมณ 
 อันเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพ่ือสวรรค ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงท่ีนาปรารถนา 
 นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 หวงบุญหวงกุศล ๘ ประการน้ีแล นําสุขมาให ใหอารมณอนัเลิศ มีสุขเปนผล 
 เปนไปเพ่ือสวรรค ยอมเปนไปเพื่อสิ่งท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อ 
 ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. สัพพลหุสสูตร 
      [๑๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปาณาติบาตอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว 
 กระทําใหมากแลว ยอมยงัสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ใน 
 เปรตวิสัย วิบากแหงปาณาติบาตอยางเบาท่ีสุด ยอมยังความเปนผูมีอายุนอย 
 ใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อทินนาทานอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําให 
 มากแลว ยอมยงัสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย 
 วิบากแหงอทินนาทานอยางเบาท่ีสุด ยอมยังความพินาศแหงโภคะใหเปนไปแก 



 ผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย กาเมสุมิจฉาจารอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทํา 
 ใหมากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย 
 วิบากแหงกาเมสุมิจฉาจารอยางเบาท่ีสุด ยอมยังศัตรูและเวรใหเปนไปแกผูมาเกิด 
 เปนมนุษย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มุสาวาทอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําให 
 มากแลว ยอมยงัสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย 
 วิบากแหงมุสาวาทอยางเบาท่ีสุด ยอมยังการกลาวตูดวยคําไมเปนจริงใหเปนไปแก 
 ผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปสุณาวาจาอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําให 
 มากแลว ยอมยงัสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย 
 วิบากแหงปสุณาวาจาอยางเบาท่ีสุด ยอมยังการแตกจากมิตรใหเปนไปแกผูมาเกิด 
 เปนมนุษย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผรุสวาจาอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําให 
 มากแลว ยอมยงัสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย 
 วิบากแหงผรุสวาจาอยางเบาท่ีสุด ยอมยังเสียงท่ีไมนาพอใจใหเปนไปแกผูมาเกิด 
 เปนมนุษย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมผัปปลาปะอันบุคคลเสพแลว เจรญิแลว กระทํา 
 ใหมากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย 
 วิบากแหงสัมผัปปลาปะอยางเบาท่ีสุด ยอมยังคําไมควรเช่ือถือใหเปนไปแกผูมา 
 เกิดเปนมนุษย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย การด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันบุคคลเสพแลว 
 เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตว 
 ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแหงการด่ืมสุราและเมรัยอยางเบาท่ีสุด ยอมยัง 
 ความเปนบาใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบทานวรรคท่ี ๔ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ทานสูตรท่ี ๑  ๒. ทานสูตรท่ี ๒  ๓. วัตถุสูตร  ๔. เขตตสูตร 
 ๕. ทานูปปตติสูตร  ๖. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร  ๗. สัปปุริสสูตรท่ี ๑ 
 ๘. สัปปุริสสูตรท่ี ๒  ๙. ปุญญาภิสันทสูตร  ๑๐. สัพพลหุสสูตร ฯ 
                        -------------- 
                         อุโปสถวรรคท่ี ๕ 



                           สังขิตตสูตร 
      [๑๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ 
 อันบุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ 
 แพรหลายมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ อัน 
 บุคคลเขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรอืงมาก มีความ 
 แพรหลายมาก อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ตระหนักชัดดังน้ีวา พระอรหันตท้ังหลาย 
 ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย 
 เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละ 
 ปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย 
 เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยู ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทํา 
 ตามพระอรหันตแมดวยองคนี้ และอุโบสถช่ือวาจักเปนอนัเราเขาอยูแลว อุโบสถ 
 ประกอบดวยองคท่ี ๑ นี้ ฯ 
  ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ถือ 
 เอาแตสิ่งของท่ีเขาให หวังแตสิ่งของท่ีเขาให มีตนไมเปนขโมย สะอาดอยู 
 ตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ถือเอาแต 
 สิ่งของท่ีเขาให หวังแตสิ่งของท่ีเขาให มีตนไมเปนขโมย สะอาดอยูตลอดคืน 
 และวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตแมดวยองคนี้ และอุโบสถช่ือวาจกัเปน 
 อันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๒ นี้ ฯ 
  ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายละอพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย 
 ประพฤติหางไกล เวนจากเมถนุอันเปนธรรมของชาวบานตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเรา 
 ก็ละอพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนจากเมถุนอนัเปน 
 ธรรมของชาวบานอยู ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลาย 
 แมดวยองคนี้ และอุโบสถช่ือวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวย 
 องคท่ี ๓ นี้ ฯ 
  ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พูดแตคําสัตย 
 สงเสริมคําจริง มั่นคง ควรเช่ือถือได ไมกลาวใหคลาดจากความจริงแกโลก 
 ตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พูดแตคําสัตย 
 สงเสริมคําจริง มั่นคง ควรเช่ือถือได ไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริงแกโลก 
 ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวาทําตามพระอรหันตท้ังหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถ 
 ช่ือวาจักเปนอนัเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๔ นี้ ฯ 



  ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลาย ละการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ี 
 ต้ังแหงความประมาท งดเวนการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหง 
 ความประมาทตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอัน 
 เปนท่ีต้ังแหงความประมาท งดเวนจากการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ัง 
 แหงความประมาทตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลายแม 
 แมดวยองคนี้ และอุโบสถช่ือวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวย 
 องคท่ี ๕ นี้ ฯ 
  ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายเปนผูบริโภคอาหารครั้งเดียว งดบริโภคอาหาร 
 ในกลางคืน เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แม 
 เราก็บริโภคอาหารครั้งเดียว งดการบริโภคอาหารในกลางคืน เวนจากการบริโภค 
 อาหารในเวลาวิกาล ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลาย 
 แมดวยองคนี้ และอุโบสถช่ือวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวย 
 องคท่ี ๖ นี้ ฯ 
  ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายงดเวนจากการฟอนรํา ขับรอง การประโคม 
 ดูการเลนอันเปนขาศึก และการทัดทรง ประดับตบแตงดวยดอกไม ของหอม 
 และเครื่องลูบไลอันเปนฐานแหงการแตงตัวตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็งดเวนจาก 
 การฟอนรํา ขับรอง การประโคม ดูการเลนอันเปนขาศึก และงดเวนการทัดทรง 
 ประดับตกแตงดวยดอกไม ของหอม และเครื่องลูบไล อันเปนฐานแหงการแตง 
 ตัว ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลายแมดวยองคนี้ 
 และอุโบสถช่ือวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อโุบสถประกอบดวยองคท่ี ๗ นี้ ฯ 
  ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายละการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวน 
 จากการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนตํ่า 
 คือ บนเตียงหรือเครื่องลาดดวยหญา ตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละการน่ังการ 
 นอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวนจากการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ 
 สําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนตํ่า คือ บนเตียงหรอืเครือ่งลาดดวยหญาตลอด 
 คืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลาย แมดวยองคนี้ และอุโบสถ 
 ช่ือวาจักเปนอนัเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๘ นี้ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลวอยางนี้แล จึงมี 
 ผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรอืงมาก มคีวามแพรหลายมาก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           วิตถตสูตร 
      [๑๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ 
 บุคคลเขาอยูแลว มีผลมาก มอีานิสงสมาก มีความรุงเรอืงมาก มีความแพร 
 หลายมาก ก็อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการบุคคลเขาอยูแลวอยางไร จงึมี 



 ผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรอืงมาก มคีวามแพรหลายมาก ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ ตระหนักชัดดังน้ีวา พระอรหันตท้ังหลาย 
 ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย 
 เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละ 
 ปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย 
 เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตว ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทํา 
 ตามพระอรหันตท้ังหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักช่ือวาเปนอันเราเขาอยูแลว 
 อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๑ นี้ ฯลฯ 
      อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังน้ีวา พระอรหันตท้ังหลาย 
 ละการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ งดเวนจากการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ี 
 นอนอันสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนตํ่า คือ บนเตียงหรือเครื่อง 
 ลาดดวยหญา ตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอัน 
 สูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนตํ่า คือ บนเตียงหรือเครื่องลาด 
 ดวยหญา ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลายแมดวยองค 
 นี้ และอุโบสถจักช่ือวาเปนอนัเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๘ นี้ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูอยางน้ีแล 
 จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรอืงมาก มีความแพรหลายมาก ฯ 
      อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว มีผลมาก มี 
 อานิสงสมาก มีความรุงเรอืงมาก มีความแพรหลายมาก เพียงไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย 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 ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหงอุโบสถท่ีประกอบดวยองค ๘ 
 ประการ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา 
 เมื่อเทียบสุขอันเปนทิพย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ๕๐ ปมนุษย เปนคืนหนึ่งวันหนึ่ง 
 ของเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรโีดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดย 
 เดือนนั้นเปนปหนึ่ง ๕๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาช้ัน 
 จาตุมมหาราช ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนหญิงหรือชาย 
 ก็ตาม เขาอยูอโุบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขา 
 ถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันจาตุมมหาราช นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา 
 เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ๑๐๐ ป มนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาช้ัน 



 ดาวดึงส ๓๐ ราตรีโดยราตรีนัน้เปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง 
 พันปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันดาวดึงส ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบ 
 ดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ัน 
 ดาวดึงสนี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา 
 ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ๒๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาช้ันยามา 
 ๓๐ ราตรโีดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนน้ันเปนปหนึ่ง ๒,๐๐๐ 
 ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณของอายุเทวดาชั้นยามา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ี 
 บุคคลบางคนในโลกน้ี จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย 
 องค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันยามา 
 นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติ 
 มนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ๔๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาช้ันดุสิต 
 ๓๐ ราตรโีดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนน้ันเปนปหนึ่ง ๔,๐๐๐ ป 
 ทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันดุสิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ี 
 บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย 
 องค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันดุสิต 
 นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติ 
 มนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ๘๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาช้ัน 
 นิมมานรดี ๓๐ ราตรีโดยราตรนีั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนน้ันเปนป 
 หนึ่ง ๘,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันนิมมานรดี ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถ 
 อันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหง 
 เทวดาช้ันนิมมานรดี นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหมายเอาขอนี ้
 จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอัน 
 เปนทิพย ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ๑,๖๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึง่ของเทวดาช้ัน 
 ปรนิมมิตวสวตัตี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น 
 เปนปหนึ่ง ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันปรนิมมิต- 
 *วสวัตตี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม 
 เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความ 
 เปนสหายแหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย 



 เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบ 
 กับสุขอันเปนทิพย ฯ 
          บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให พึง 
          เวนจากเมถุนธรรม อันมิใชความประพฤติของพรหม ไมพึง 
          พูดเท็จ ไมพึงด่ืมน้ําเมา ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวกิาล 
          ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอนบน 
          เตียง บนแผนดิน หรือบนเครื่องลาดดวยหญา บัณฑิต 
          ท้ังหลายกลาวอโุบสถ ๘ ประการน้ีแล ท่ีพระพุทธเจาผูถึง 
          ท่ีสุดแหงทุกขทรงประกาศแลว พระจันทรและพระอาทิตย 
          ท้ังสองสองแสงสวางไสว ยอมโคจรไปตามวีถีเพียงไร 
          พระจันทรและพระอาทิตยนั้นก็ขจัดมืดไดเพียงน้ัน ลอยอยู 
          บนอากาศ สองแสงสวางท่ัวทุกทิศในทองฟา ทรัพยใดอัน 
          มีอยูในระหวางนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย 
          อยางดี หรือทองมีสีสุกใส ท่ีเรียกกันวา หตกะ พระจันทร 
          พระอาทิตยและทรัพยนั้นๆ ก็ยังไมไดแมเสี้ยวท่ี ๑๖ แหง 
          อุโบสถอนัประกอบดวยองค ๘ ประการ เปรียบเหมือนรัศมี 
          พระจันทร ขมหมูดวงดาวท้ังหมด ฉะนั้น เพราะฉะนั้น 
          แหละ หญิงหรือชายผูมศีีล เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย 
          องค ๘ ประการแลว กระทําบุญท้ังหลายอันมีสุขเปนกําไร 
          ไมมีใครติเตียน ยอมเขาถึงสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           วิสาขสูตร 
      [๑๓๓] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาท 
 ของมิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล นางวิสาขามิคารมารดา เขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง พระผู 
 มีพระภาคไดตรัสวา ดูกรวิสาขา อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ 
 บุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ 
 แพรหลายมาก ดูกรวิสาขา ก็อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคล 
 เขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ 
 แพรหลายมาก ดูกรวิสาขา อรยิสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังน้ีวา 
 พระอรหันตท้ังหลาย ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วาง 
 ศาตรามีความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสตัวอยูตลอดชีวติ ใน 
 วันนี้ แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มี 
 ความละอาย เอื้อเอน็ดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยูตลอดคืนและวันนี้ 



 เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันช่ือ 
 วาเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๑ นี้ ฯลฯ 
      อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังน้ีวา พระอรหันตท้ังหลาย 
 ละการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวนจากการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอน 
 สูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนตํ่า คือ นอนบนเตียงหรอืเครือ่งลาด 
 ดวยหญาอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ 
 เวนจากนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอน 
 ตํ่า คือ นอนบนเตียงหรอืเครือ่งลาดดวยหญาอยูตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวา 
 กระทําตามพระอรหันตท้ังหลายแมดวยองคนี ้และอุโบสถจักเปนอันช่ือวาเราเขาอยู 
 แลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๘ นี้ ดูกรวิสาขา อุโบสถประกอบดวยองค ๘ 
 ประการ บุคคลเขาอยูแลวอยางนี้แล จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรือง 
 มาก มีความแพรหลายมาก ฯ 
      อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว มีผลมาก 
 มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก เพียงไร 
 ดูกรวิสาขา เปรียบเหมือนพระราชาท่ีเสวยราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยใน 
 ชนบทใหญๆ ๑๖ รัฐ มีรัตนะ ๗ ประการมากมายเหลาน้ี คือ อังคะ มคธะ 
 กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจดีย วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ 
 อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ การเสวยราชดํารงอิสรภาพและอธิปไตย 
 ของพระราชานั้น ไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรวิสาขา เพราะราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา 
 เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย ดูกรวิสาขา ๕๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึง่ของ 
 เทวดาช้ันจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรีโดยราตรนีั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือน 
 นั้นเปนปหนึ่ง ๕๐๐ ปโดยปนัน้ เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันจาตุมมหาราช 
 ดูกรวิสาขา ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยู 
 อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปน 
 สหายแหงเทวดาช้ันจาตุมมหาราชน้ีเปนฐานะท่ีจะมีได เราหมายเอาขอนี้จงึกลาว 
 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 เปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาช้ัน 
 ปรนิมมิตวสวตัตี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น 



 เปนปหนึ่ง ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันปรนิมมิต- 
 *วสวัตตี ดูกรวิสาขา ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม 
 เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความ 
 เปนสหายแหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรวิสาขา เรา 
 หมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับ 
 สุขอันเปนทิพย ฯ 
          บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให พึง 
          เวนจากเมถุนธรรม อันมิใชความประพฤติของพรหม ไมพึง 
          พูดเท็จ ไมพึงด่ืมน้ําเมา ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวกิาล 
          ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอนบน 
          เตียง บนแผนดิน หรือบนเครื่องลาดดวยหญา บัณฑิต 
          ท้ังหลายกลาวอโุบสถ ๘ ประการน้ีแล ท่ีพระพุทธเจาผูถึงท่ี 
          สุดแหงทุกข ทรงประกาศแลว พระจันทรและพระอาทิตย 
          ท้ังสองสองแสงสวางไสว ยอมโคจรไปตามวิถีเพียงไร 
          พระจันทรและพระอาทิตยนั้น ก็ขจัดมืดไดเพียงน้ัน ลอย 
          อยูบนอากาศ สองแสงสวางท่ัวทุกทิศในทองฟา ทรัพยใด 
          อันมีอยูในระหวางนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย 
          อยางดีหรือทองมีสีสุกใส ท่ีเรียกกันวา หตกะ พระจันทร 
          พระอาทิตยและทรัพยนั้นๆ ก็ยังไมไดแมเสี้ยวท่ี ๑๖ แหง 
          อุโบสถอนัประกอบดวยองค ๘ ประการ เปรียบเหมือน 
          รัศมีพระจันทร ขมหมูดวงดาวท้ังหมด ฉะนั้น เพราะ 
          ฉะนั้นแหละ หญิงหรือชายผูมีศีล เขาอยูอุโบสถอัน 
          ประกอบดวยองค ๘ ประการแลว กระทําบุญมีสุขเปน 
          กําไร ไมมีใครติเตียน ยอมเขาถึงสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          วาเสฏฐสูตร 
      [๑๓๔] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา 
 มหาวัน ใกลพระนครเวสาลี ครั้งน้ันแล วาเสฏฐอุบาสกเขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมี 
 พระภาคไดตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะ อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ 
 บุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ 
 แพรหลายมาก ฯลฯ ไมมีใครติเตียน ยอมเขาถึงสวรรค ฯ 
      เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐะอุบาสกไดกราบทูลพระผู 
 มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ญาติสาโลหิตผูเปนท่ีรักของขาพระองค 



 พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบ 
 ดวยองค ๘ ประการน้ัน พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอด 
 กาลนาน แมแกญาติและสาโลหิตผูเปนท่ีรักของขาพระองค ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ถาแมกษัตริย ท้ังปวงพึงเขาอยูอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘ ประการ การ 
 เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการนั้น พึงเปนไปเพ่ือประโยชน 
 เกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแกกษัตริยท้ังปวง ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ถาแมพราหมณท้ังปวง ฯลฯ แพศยท้ังปวง ฯลฯ ศูทรท้ังปวง พึงเขาอยูอุโบสถ 
 อันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค 
 ๘ ประการนั้น พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุขตลอดกาล แมแก 
 ศูทรท้ังปวง ฯ 
      พ. ดูกรวาเสฏฐะ ถาแมกษัตริยท้ังปวงพึงเขาอยูอุโบสถอนัประกอบ 
 ดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ 
 พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุข ตลอดกาล แมแกกษัตริยท้ังปวง 
 ถาแมพราหมณท้ังปวง ฯลฯ แพศยท้ังปวง ฯลฯ ศูทรท้ังปวง พึงเขาอยูอุโบสถ 
 อันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ 
 ประการน้ัน พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแก 
 ศูทรท้ังปวง ดูกรวาเสฏฐะ ถาแมโลก พรอมดวยเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 หมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย พึงเขาอยูอุโบสถอัน 
 ประกอบดวยองค ๘ ประการน้ัน พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข 
 ตลอดกาลนาน แมแกโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก แก 
 หมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ถาแมทานผูมหาศาลเหลาน้ี 
 พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประ 
 กอบดวยองค ๘ ประการน้ัน พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุขตลอด 
 กาลนาน แมแกทานผูมหาศาลเหลานี้ ถาหากวาต้ังใจ จะปวยกลาวไปไย 
 ถึงมนุษยเลา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                           โพชฌาสูตร 
      [๑๓๕] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถปณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล โพชฌา 
 อุบาสิกาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรโพชฌา อโุบสถอันประกอบดวย 
 องค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความ 
 รุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดูกรโพชฌา ก็อุโบสถอนัประกอบดวยองค 
 ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความ 



 รุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดูกรโพชฌา อริยสาวกในธรรมวินัยนี ้
 ยอมตระหนักชัดดังน้ีวา พระอรหันตท้ังหลาย ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต 
 วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสตัว 
 อยูตลอดชีวิตในวันนี้ แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม 
 วางศาตรามีความละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูล ตอสรรพสัตวอยูตลอดคืน 
 และวันนี้เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปน 
 อันช่ือวาเราเขาอยูแลว อโุบสถประกอบดวยองคท่ี ๑ นี้ ฯลฯ 
      อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังน้ีวา พระอรหันตท้ังหลาย 
 ละการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวนจากการน่ัง การนอนบนท่ีนั่งท่ี 
 นอนสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนตํ่า คือ นอนบนเตียงหรอื 
 เครื่องลาดดวยหญาอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ี 
 นอนสูงใหญ เวนจากการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ สําเร็จการนั่งการ 
 นอนบนท่ีนั่งท่ีนอนตํ่า คือ บนเตียงหรอืเครื่องลาดดวยหญาตลอดคืนและวันนี้ เรา 
 ช่ือวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันช่ือ 
 วาเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๘ นี้ ดูกรโพชฌา อุโบสถอัน 
 ประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลวอยางนี้แล จงึมีผลมาก มีอานิสงส 
 มาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ฯ 
      อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว มีผลมาก มี 
 อานิสงสมาก มีความรุงเรอืงมาก มีความแพรหลายมากเพียงไร ดูกรโพชฌา 
 เปรียบเหมือนพระราชาท่ีเสวยราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญ ๑๖ รัฐ 
 มีรัตนะ ๗ ประการ มากมายเหลาน้ี คือ อังคะ มคธะ กาสี โกศล 
 วัชชี มัลละ เจดีย วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุระเสนะ อัสสกะ 
 อวันตี คันธาระ กัมโพชะ การเสวยราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยของ พระ 
 ราชาน้ัน ไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร ดูกรโพชฌา เพราะราชสมบัติมนุษย เปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อ 
 เทียบกับสุขอันเปนทิพย ดูกรโพชฌา ๕๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดา 
 ช้ันจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น 
 เปนปหนึ่ง ๕๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันจาตุมมหาราช 
 ดูกรโพชฌา ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยู 
 อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหาย 
 แหงเทวดาช้ันจาตุมมหาราช นี้เปนฐานะท่ีจะมีได 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 ปมนษุย เปนคืนวันหนึ่งของเทวดาช้ันปรนิม- 
 *มิตวสวัตตี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง 
 ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี ดูกร 
 โพชฌา ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอัน 
 ประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงความเปนสหาย แหง 
 เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรโพชฌา เราหมายเอาขอนี ้
 จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือน ของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอัน 
 เปนทิพย ฯ 
          บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให พึง 
          เวนจากเมถุนธรรม อันมิใชความประพฤติของพรหม ไมพึง 
          พูดเท็จ ไมพึงด่ืมน้ําเมา ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวกิาล 
          ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอนบนเตียง 
          บนแผนดิน หรือบนเครือ่งลาดดวยหญา บัณฑิตท้ังหลายกลาว 
          อุโบสถ ๘ ประการน้ีแลท่ีพระพุทธเจาผูถึงท่ีสุดแหงทุกขทรง 
          ประกาศแลว พระจันทรและพระอาทิตยท้ังสองสองแสง 
          สวางไสว ยอมโคจรไปตามวิถีเพียงไร ลอยอยูบนอากาศ 
          สองแสงสวางท่ัวทุกทิศในทองฟา ทรัพยใดอันมีอยูใน 
          ระหวางนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย 
          อยางดี หรือทองมีสีสุกใส ท่ีเรียกกันวา หตกะ พระ 
          จันทรพระอาทิตยและทรัพยนั้นๆ ก็ยังไมถึงแมเสี้ยวท่ี ๑๖ 
          แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ เปรียบเหมือน 
          รัศมีพระจันทรขมหมูดวงดาวท้ังหมด ฉะนั้น เพราะฉะน้ัน 
          แหละ หญิงหรือชายผูมศีีล เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย 
          องค ๘ ประการแลว กระทําบุญมีสุขเปนกําไร ไมมีใคร 
          ติเตียนยอมเขาถึงสวรรค ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           อนุรุทธสูตร 
      [๑๓๖] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ โฆสิตารามใกลพระ 
 นครโกสัมพี ก็สมัยน้ันแล ทานพระอนุรุทธะไปยังวิหารท่ีพกักลางวัน หลีกเรน 
 อยู ลําดับนั้น มีเทวดาเหลามนาปกายิกามากมายพากันเขาไปหาทานพระ 
 อนุรุทธะถึงท่ีอยู อภวิาทแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกลาว 



 ดังน้ีวา ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายเปนเทวดาช่ือมนาปกายิกา 
 มีอิสระและอํานาจในฐานะ ๓ ประการ คือ ขาพเจาท้ังหลายหวังวรรณะเชนใด 
 ก็ไดวรรณะเชนนั้นโดยพลัน ๑ หวังเสียง [พดูเพราะ] เชนใดก็ไดเสียงเชนนั้น 
 โดยพลัน ๑ หวังความสุขเชนใด ก็ไดความสุขเชนนั้นโดยพลัน ๑ ขาแตพระ 
 อนุรุทธะผูเจรญิ ขาพเจาท้ังหลายเปนเทวดาช่ือวามนาปกายิกา มีอิสระและ 
 อํานาจใน ๓ ประการน้ี ฯ 
      ลําดับนั้น ทานพระอนุรุทธะดําริวา โอหนอ ขอใหเทวดาท้ังปวงน้ี 
 พึงมีรางเขียว นุงผาเขียว มีผิวพรรณเขียว มีเครื่องประดับเขียว ฯ 
      ลําดับนั้น เทวดาเหลาน้ันทราบความดําริของทานพระอนุรุทธะแลว 
 ลวนมีรางเขียว มีผิวพรรณเขียว นุงผาเขียว มีเครื่องประดับเขียว ฯ 
      ทานพระอนุรุทธะจึงดําริตอไปวา โอหนอ ขอใหเทวดาท้ังปวงน้ี 
 มีรางเหลือง ฯลฯ มีรางแดง ฯลฯ มีรางขาว มีผิวพรรณขาว นุงผาขาว 
 มีเครื่องประดับขาว ฯ 
      เทวดาเหลาน้ันทราบความดําริของทานพระอนุรุทธะแลว ลวนมรีางขาว 
 มีผิวพรรณขาว นุงผาขาว มีเครื่องประดับขาว เทวดาเหลาน้ัน ตนหน่ึงขับรอง 
 ตนหน่ึงฟอนราํ ตนหน่ึงปรบมือ เปรียบเหมือนดนตรีมีองค ๕ ท่ีเขาปรับดีแลว 
 ตีดังไพเราะ ท้ังบรรเลงโดยนักดนตรีผูเช่ียวชาญ มีเสียงไพเราะ เราใจ ชวน 
 ใหเคลิบเคลิ้ม ดูดดื่ม และนารื่นรมย ฉันใด เสียงแหงเครื่องประดับของเทวดา 
 เหลานั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีเสียงไพเราะ เราใจ ชวนใหเคลิบเคลิ้ม ดูดดื่ม 
 และนารื่นรมย ฯ 
      ลําดับนั้น ทานพระอนุรุทธะทอดอินทรียลง เทวดาเหลาน้ันทราบวา 
 พระผูเปนเจาอนุรุทธะไมยินดี จึงอันตรธานไป ณ ท่ีนั้น ฯ 
      ครั้งน้ัน เปนเวลาเย็น ทานพระอนุรุทธะออกจากท่ีเรน เขาไปเฝาพระ 
 ผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขอประทานวโรกาส วันนี้ ขาพระองค 
 ไปยังวิหารท่ีพักกลางวันหลีกเรนอยู ครั้งน้ันแล เทวดาเหลามนาปกายิกามากมาย 
 เขามาหาขาพระองคถึงท่ีอยู อภิวาทแลวยืน ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวกลาว 
 กะขาพระองควา ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายเปนเทวดาช่ือวา 
 มนาปกายิกา มีอิสระและอํานาจในฐานะ ๓ ประการ คือ ขาพเจาท้ังหลาย 
 หวังวรรณะเชนใด ก็ไดวรรณะเชนนั้นโดยพลัน ๑ หวังเสียงเชนใด ก็ไดเสียง 
 เชนนั้นโดยพลนั ๑ หวังความสุขเชนใด ก็ไดความสุขเชนนั้นโดยพลัน ๑ ขา 
 แตพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายเปนเทวดาช่ือวามนาปกายิกา มีอิสระ 
 และอํานาจในฐานะ ๓ ประการนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความดําริ 
 อยางนี้วา โอหนอ ขอใหเทวดาท้ังปวงน้ีพึงมีรางเขียว มีผิวพรรณเขียว 



 นุงผาเขียว มีเครื่องประดับเขียว เทวดาเหลาน้ันทราบความดําริของขาพระองค 
 แลว ลวนมีรางเขียว มีผิวพรรณเขียว นุงผาเขียว มีเครื่องประดับเขียว แลว 
 ขาพระองคจึงดําริตอไปวา โอหนอ ขอใหเทวดาท้ังปวงน้ี พึงมีรางเหลอืง ฯลฯ 
 มีรางแดง ฯลฯ มีรางขาว  มีผิวพรรณขาว นุงผาขาว มีเครื่องประดับขาว เทวดา 
 เหลานั้นก็ทราบความดําริของขาพระองคแลวลวนมีรางขาว มีผิวพรรณขาว นุงผา 
 ขาว มีเครื่องประดับขาว เทวดาเหลานั้น ตนหน่ึงขับรอง ตนหน่ึงฟอนรํา 
 ตนหน่ึงปรบมือ เปรียบเหมือนดนตรีมีองค ๕ ท่ีเขาปรับดีแลว ตีดังไพเราะ 
 ท้ังบรรเลงโดยนักดนตรีผูเช่ียวชาญ มีเสียงไพเราะ เราใจ ชวนใหเคลิบเคลิ้ม 
 ดูดดื่ม และนารื่นรมย ฉันใด เสียงแหงเครื่องประดับของเทวดาเหลานั้น ก็ฉัน 
 นั้นเหมือนกัน มีเสียงไพเราะเราใจ ชวนใหเคลิบเคลิ้ม ดูดดื่ม และนารื่นรมย 
 ขาพระองคจึงทอดอินทรียลง เทวดาเหลาน้ันทราบวาขาพระองคไมยินดี จึง 
 อันตรธานไป ณ ท่ีนั้นเอง ขาแตพระองคผูเจริญ มาตุคามประกอบดวยธรรม 
 เทาไร เมื่อตายไป จึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ 
 ประการ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายิกา ธรรม 
 ๘ ประการเปนไฉน ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามในโลกน้ี ท่ีมารดาบิดาผูมุงประโยชน 
 แสวงหาความเกื้อกูล อนุเคราะห เอื้อเอ็นดู ยอมยกใหแกชายใดผูเปนสามี 
 สําหรับชายน้ัน เธอตองต่ืนกอน นอนภายหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ 
 กลาวถอยคําเปนท่ีรัก ๑ ชนเหลาใดเปนท่ีเคารพของสามี คือ มารดา บิดา 
 หรือสมณพราหมณ เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหลาน้ัน และตอนรับทาน 
 เหลานั้นผูมาถึงแลวดวยอาสนะและน้ํา ๑ การงานใดเปนงานในบานของสามี คือ 
 การทําผาขนสัตวหรอืผาฝาย เธอเปนคนขยัน ไมเกียจครานในการงานน้ัน ประกอบ 
 ดวยปญญาอันเปนอุบายในการงานนั้น สามารถจัดทํา ๑ ชนเหลาใดเปนคนภาย 
 ในบานของสามี คือ ทาส คนใช หรือกรรมกร ยอมรูวาการงานท่ีเขาเหลาน้ัน 
 ทําแลวและยังไมไดทํา ๑ ยอมรูอาการของคนภายในผูเปนไขวา ดีข้ึนหรือทรุด 
 ลง ๑ ยอมแบงปนของกินของบริโภคใหแกเขาตามควร ๑ สิ่งใดท่ีสามีหามาได 
 จะเปนทรัพย ขาว เงินหรือทอง ยอมรักษาคุมครองส่ิงน้ันไว และไมเปนนัก 
 เลงการพนัน ไมเปนขโมย ไมเปนนักดื่ม ไมผลาญทรัพยใหพินาศ ๑ เปน 
 อุบาสิกาถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆวาเปนสรณะ เปนผูมีศีล งดเวน 
 จากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และการด่ืมน้ําเมา 
 คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ๑ เปนผูมีการบริจาค มีใจ 
 ปราศจากมลทิน คือ ความตระหน่ี อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว ม ี
 ฝามืออันชุม ยนิดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ๑ ดูกร 
 อนุรุทธะ มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล เมื่อตายไป ยอมเขาถึง 



 ความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ 
          สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่นสามี ผูหมั่นเพียร 
          ขวนขวายอยูเปนนิตย เลีย้งตนอยูทุกเมื่อ ใหความปรารถนา 
          ท้ังปวง ไมยังสามีใหขุนเคือง ดวยถอยคํา ๑- แสดงความหึง 
          หวง ๑- และยอมบูชาผูท่ีเคารพท้ังปวงของสามี เปนผูขยัน 
          ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติ 
          เปนท่ีพอใจของสามี รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได นารีใดยอม 
          ประพฤติตามความชอบใจของสามีอยางนี้ นารีนั้นยอมเขา 
          ถึงความเปนเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           วิสาขสูตร 
      [๑๓๗] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาท 
 ของมิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล นางวิสาขามิคารมารดาเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรวิสาขา มาตุคามประกอบดวยธรรม 
 ๘ ประการนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาเหลามนาปกายิกา 
 ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกน้ี ท่ีมารดาบิดาผูมุง 
 ประโยชน แสวงหาความเกื้อกูล อนุเคราะห เอื้อเอน็ดู ยอมยกใหแกชายใดผู 
 @๑. บาลี อิสฺสาวาเทน ในเลมท่ี ๒๒ เปน อิสฺสาจาเรน ฯ 
 เปนสามี สําหรับชายน้ัน เธอตองต่ืนกอน นอนภายหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติ 
 ใหถูกใจ กลาวถอยคําเปนท่ีรัก ฯลฯ เปนผูมีการบริจาค มีใจปราศจากมลทิน 
 คือ ความตระหน่ี อยูครองเรอืน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินด ี
 ในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรวิสาขา มาตุคามประกอบ 
 ดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา 
 มนาปกายิกา ฯ 
          สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่นสามี ผูหมั่นเพียร 
          ขวนขวายอยูเปนนิตย เลีย้งตนอยูทุกเมื่อ ใหความปรารถนา 
          ท้ังปวง ไมยังสามีใหขุนเคือง ดวยถอยคําแสดงความหึง 
          หวง และยอมบูชาผูท่ีเคารพท้ังปวงของสามี เปนผูขยัน 
          ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติ 
          เปนท่ีพอใจของสามี รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได นารีใดยอม 
          ประพฤติตามความชอบใจของสามีอยางนี้ นารีนั้นยอมเขาถึง 
          ความเปนเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 



                            นกุลสูตร 
      [๑๓๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ เภสกลามิคทายวัน 
 แขวงเมืองสุงสุมารคีระ แควนภัคคชนบท ครั้งน้ันแล คหปตานีช่ือนกุลมารดา 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรนกุลมารดา มาตุคามประกอบ 
 ดวยธรรม ๘ ประการน้ี เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาเหลา 
 มนาปกายิกา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรนกุลมารดา มาตุคามในโลกน้ี ท่ี 
 มารดาบิดามุงประโยชน แสวงหาความเกื้อกูล อนุเคราะห เอื้อเอน็ดู ยอมยก 
 ใหแกชายใดผูเปนสามี สําหรับชายน้ัน เธอตองต่ืนกอน นอนภายหลัง คอยฟง 
 รับใช ประพฤติใหถูกใจ กลาวถอยคําเปนท่ีรัก ฯลฯ เปนผูมีการบริจาค มีใจ 
 ปราศจากมลทิน คือ ความตระหน่ี อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว ม ี
 ฝามืออันชุม ยนิดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกร 
 นกุลมารดา มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล เมื่อตายไป ยอมเขาถึง 
 ความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายิกา ฯ 
          สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่นสามี ผูหมั่นเพียร 
          ขวนขวายอยูเปนนิตย เลีย้งตนอยูทุกเมื่อ ใหความปรารถนา 
          ท้ังปวง ไมยังสามีใหขุนเคือง ดวยถอยคําแสดงความหึง 
          หวง และยอมบูชาผูท่ีเคารพท้ังปวงของสามี เปนผูขยัน 
          ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤติ 
          เปนท่ีพอใจของสามี รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได นารีใดยอม 
          ประพฤติตามความชอบใจของสามีอยางนี้ นารีนั้นยอมเขาถึง 
          ความเปนเทวดา เหลามนาปกายิกา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         อิธโลกสูตรท่ี ๑ 
      [๑๓๙] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของมิคารมารดา 
 ในบุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล นางวิสาขามิคารมารดาเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง พระผูมี- 
 *พระภาคไดตรัสกะนางวิสาขามิคารมารดาวา ดูกรวิสาขา มาตุคามผูประกอบ 
 ดวยธรรม ๔ ประการ ช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกน้ี ช่ือวาปรารภโลกน้ี 
 แลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกน้ี เปนผูจัดการ 
 งานดี ๑ สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี ๑ ประพฤติเปนท่ีพอใจของสามี ๑ รักษา 
 ทรัพยท่ีสามีหามาได ๑ ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางไร ดูกร 
 วิสาขา มาตุคามในโลกน้ี เปนคนขยัน ไมเกียจครานในการงานภายในบานของ 
 สามี คือ การทําผาขนสัตวหรือการทําผาฝาย ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาอัน 



 เปนอุบายในการงานนั้น อาจทํา อาจจัดได ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูจัดการ 
 งานดีอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางไร ดูกร 
 วิสาขา มาตุคามในโลกน้ี ยอมรูการงานท่ีอนัโตชนภายในบานของสามี คือ ทาส 
 คนใชหรือกรรมกร ทําแลววาทําแลว ท่ียังไมไดทําวายังไมไดทํา รูคนท่ีปวยไขวา 
 ดีข้ึนหรือทรุดลง และแบงของเค้ียวของบริโภคใหตามเหตุท่ีควร ดูกรวิสาขา 
 มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูประพฤติเปนท่ีพอใจสามีอยางไร ดูกรวิสาขา 
 มาตุคามในโลกน้ี ไมละเมิดสิ่งอันไมเปนท่ีพอใจของสามีแมเพราะเหตุแหงชีวิต 
 ดูกรวิสาขา มาตุคามประพฤติเปนท่ีพอใจของสามีอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรวิสาขา มาตุคามรักษาทรัพยท่ีสามีหามาไดอยางไร ดกูรวิสาขา 
 มาตุคามในโลกน้ี จัดการทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง ท่ีสามีหามาไดใหคง 
 อยู ดวยการรักษา คุมครอง และไมเปนนักเลงการพนัน ไมเปนขโมย ไมเปน 
 นักดื่ม ไมผลาญทรัพยใหพินาศ ดูกรวิสาขา มาตุคามรักษาทรัพยท่ีสามีหามาได 
 อยางนี้แล ดูกรวิสาขา มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล ช่ือวาปฏิบัติ 
 เพื่อชัยชนะในโลกนี้ ช่ือวาปรารภโลกน้ีแลว ฯ 
      ดูกรวิสาขา มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ช่ือวาปฏิบัติเพื่อ 
 ชัยชนะในโลกหนา ช่ือวาปรารภโลกหนาแลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกร 
 วิสาขา มาตุคามในโลกน้ี เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ เปนผูถึงพรอมดวยศีล ๑ 
 เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา ๑ ฯ 
      ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรทัธาอยางไร ดูกรวิสาขา 
 มาตุคามในโลกน้ี เปนผูมีศรัทธา เช่ือพระปญญาเครื่องตรัสรูของพระตถาคตวา 
 แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดย 
 ชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปน 
 สารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
 เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรวสิาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวย 
 ศรัทธาอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางไร ดูกรวสิาขา มาตุคาม 
 ในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร 
 จากมุสาวาท และจากการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความ 
 ประมาท ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางน้ีแล ฯ 
      ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางไร ดูกรวสิาขา 
 มาตุคามในโลกน้ี มีจิตปราศจากมลทิน คือ ความตระหน่ี อยูครองเรอืน ม ี
 จาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการ 



 จําแนกทาน ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางไร ดูกรวิสาขา 
 มาตุคามในโลกน้ี เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความ 
 เกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ดูกร 
 วิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางนี้แล ดูกรวิสาขา มาตุคาม 
 ประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล ช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหนา ช่ือวา 
 ปรารภโลกหนาแลว ฯ 
          มาตุคามผูจัดการงานดี สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี 
          ประพฤติเปนท่ีพอใจของสามี รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได 
          มาตุคามน้ันเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล ปราศจาก 
          ความตระหน่ี รูความประสงค ชําระทางสัมปรายิกัตถ- 
          *ประโยชนอยูเปนนิตย นารีใดมีธรรม ๘ ประการน้ี ดังกลาว 
          มาน้ี ปราชญท้ังหลายกลาวสรรเสริญนารีแมนั้นวา เปนผูมี 
          ศีล ต้ังอยูในธรรม พูดคําสัตย อุบาสิกาผูมีศีลเชนนั้น 
          ถึงพรอมดวยอาการ ๑๖ อยาง ประกอบดวยองคคุณ ๘ 
          ประการ ยอมเขาถึงเทวโลกประเภทมนาปกายิกา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         อิธโลกสูตรท่ี ๒ 
      [๑๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ช่ือ 
 วาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ ช่ือวาปรารภโลกน้ีแลว ธรรม ๔ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามในโลกน้ี เปนผูจัดการงานดี ๑ สงเคราะห 
 คนขางเคียงของสามีดี ๑ ประพฤติเปนท่ีพอใจสามี ๑ รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได 
 ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 มาตุคามในโลกน้ี เปนคนขยัน ไมเกียจครานในการงานภายในบานของสามี ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางไร 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามในโลกน้ี ยอมรูการงานท่ีอันโตชนภายในบานของ 
 สามี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามี 
 ดีอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามประพฤติเปนท่ีพอใจของสามีอยางไร ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย มาตุคามในโลกน้ี ไมละเมิดสิ่งอันเปนท่ีไมพอใจของสามีแมเพราะ 
 เหตุแหงชีวิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามประพฤติเปนท่ีพอใจของสามีอยางน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามรักษาทรัพยท่ีสามีหามาไดอยางไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย มาตุคามในโลกน้ี จัดการทรัพย คือ ขาวเปลือก เงินหรือทอง ท่ี 



 สามีหามาไดใหคงอยู ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามรักษาทรัพยท่ีสามีหามา 
 ไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล 
 ช่ือวาปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกน้ี ช่ือวาปรารภโลกนี้แลว ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ช่ือวาปฏิบัติ 
 เพื่อชัยชนะในโลกหนา ช่ือวาปรารภโลกหนาแลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามในโลกน้ี เปนผูถงึพรอมดวยศรทัธา ๑ เปนผูถึงพรอม 
 ดวยศีล ๑ เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาอยางไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย มาตุคามในโลกน้ี เปนผูมีศรัทธา ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคาม 
 เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาอยางน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย มาตุคามในโลกน้ี เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ และจากการด่ืม 
 น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย มาตุคามในโลกน้ี มีจิตปราศจากมลทิน คือ ความตระหน่ี อยูครอง 
 เรือน ฯลฯ มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางไร ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย มาตุคามในโลกน้ี มีปญญา ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผู 
 ถึงพรอมดวยปญญาอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ 
 ประการน้ีแล ช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหนา ช่ือวาปรารภโลกหนา 
 แลว ฯ 
          มาตุคามผูจัดการงานดี สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี 
          ประพฤติเปนท่ีพอใจของสามี รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได 
          มาตุคามน้ันเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล ปราศจากความ 
          ตระหน่ี รูความประสงค ชําระทางสัมปรายิกัตถประโยชน 
          อยูเปนนิตย นารีใดมีธรรม ๘ ประการน้ี ดังกลาวมาน้ี 
          ปราชญท้ังหลายเรียกนารีแมนั้นวา เปนผูมีศีล ต้ังอยูในธรรม 
          พูดคําสัตย อุบาสิกาผูมีศีลเชนนั้น ถึงพรอมดวยอาการ ๑๖ 
          อยาง ประกอบดวยองคคุณ ๘ ประการ ยอมเขาถึง 
          เทวโลกประเภทมนาปกายิกา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบอุโปสถวรรคท่ี ๕ 
                        -------------- 



                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สังขิตตสูตร  ๒. วิตถตสูตร  ๓. วิสาขสูตร  ๔. วาเสฏฐ- 
 *สูตร  ๕. โพชฌาสูตร  ๖. อนุรุทธสูตร  ๗. วิสาขสูตร  ๘. นกุลสูตร 
 ๙. อิธโลกสูตรท่ี ๑  ๑๐. อิธโลกสูตรท่ี ๒ ฯ 
                           จบปณณาสก 
                          ---------- 
                 วรรคท่ีไมไดสงเคราะหเขาในปณณาสก 
                         สันธานวรรคท่ี ๑ 
                           โคตมีสูตร 
      [๑๔๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกล 
 กรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ ครั้งน้ันแล พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมแลว ประทับยืน ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประ- 
 *ทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัย 
 ท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมพีระภาคตรัสวา ดูกรพระนางโคตมี 
 อยาเลย พระนางอยาชอบใจการออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคต 
 ประกาศแลวของมาตุคามเลย ฯ 
      แมครั้งท่ี ๒ พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็กราบทูลพระผูมีพระภาคอีกวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวช 
 เปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาค- 
 *เจาตรัสวา ดูกรพระนางโคตมี อยาเลย พระนางอยาชอบใจการออกบวชเปน 
 บรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวของมาตุคามเลย ฯ 
      แมครั้งท่ี ๓ พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็กราบทูลพระผูมีพระภาคอีกวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวช 
 เปนบรรพชิตในธรรมวินัย ท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรพระนางโคตมี อยาเลย พระนางอยาชอบใจการออกบวชเปนบรรพชิต 
 ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวของมาตุคามเลย ฯ 
      ลําดับนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงพระดําริวา พระผูมีพระภาค 
 ไมทรงอนุญาตใหมาตุคามออกบวช เปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประ- 
 *กาศแลว เปนผูมีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสง 
 อยู ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป ฯ 
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคประทับอยูในกรุงกบิลพัสดุ ตามพระประสงค 
 แลวเสด็จจาริกไปทางพระนครเวสาลี เมื่อเสด็จจาริกไปโดยลําดับ เสด็จไปถึง 
 พระนครเวสาลี ไดยินวา ณ ท่ีนั้นพระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกูฏาคารศาลา 



 ปามหาวัน ใกลพระนครเวสาลี ครั้งน้ัน พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงปลงพระ- 
 *เกศาแลว ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จไปทางพระนครเวสาลี พรอมกับเจา 
 หญิงสากิยะหลายพระองค เสด็จเขาไปยังกูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลพระนคร 
 เวสาลีโดยลําดบั พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็มดวย 
 ละออง มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสงอยู 
 ประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดานนอก ทานพระอานนทไดแลเห็นพระนางมหาปชาบดี 
 โคตมีทรงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็มดวยละออง มีทุกข เสียพระทัย มีพระ- 
 *พักตรนองดวยนํ้าพระเนตร ทรงกันแสง ประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดานนอก ครั้น 
 เห็นแลว จึงกลาวความขอนี้กะพระนางวา ดูกรพระนางโคตมี เพราะเหตุอะไร 
 หนอ พระนางจึงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็มดวยละออง มีทุกข เสียพระทัย 
 มีพระพักตรนองดวยนํ้าพระเนตร ทรงกันแสง ประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดาน 
 นอก พระนางมหาปชาบดีโคตมีตรัสตอบวา ขาแตทานพระอานนท ความจริงก็ 
 เปนเชนนั้น พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต 
 ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ทานพระอานนทกลาววา ถาอยางนั้น 
 ขอเชิญพระนางรออยูท่ีนี้แหละ ตราบเทาท่ีอาตมภาพทูลขอพระผูมีพระภาคให 
 มาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางมหาปชาบดีโคตมีนี้ ทรงมีพระบาทระบม 
 มีพระกายเต็มดวยละออง มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร 
 ทรงกันแสง ประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดานนอก เพราะพระผูมีพระภาคไมทรง 
 อนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศ 
 แลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดออกบวช 
 เปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาคตรัส 
 วา ดูกรอานนท อยาเลย เธออยาชอบใจใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตใน 
 ธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศแลวเลย ฯ 
      แมครั้งท่ี ๒ ฯลฯ 
      แมครั้งท่ี ๓ ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรม 
 วินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท 
 อยาเลย เธออยาชอบใจใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคต 
 ประกาศแลวเลย ฯ 
      ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดมีความคิดดังน้ีวา พระผูมีพระภาคไมทรง 
 อนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศ 



 แลว ผิฉะนั้น เราพึงทูลขอพระผูมีพระภาคใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ใน 
 ธรรมวินยัท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลวโดยปริยายแมอื่น ลาํดับนั้น ทานพระ- 
 *อานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ มาตุคามออกบวชเปน 
 บรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ควรจะทําใหแจงซ่ึง 
 โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผลไดหรอืไม พระเจาขา 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท มาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัย 
 ท่ีตถาคตประกาศแลว ควรทําใหแจงแมโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล 
 อรหัตผลได ฯ 
      อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ถามาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรม- 
 *วินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ทําใหแจงแมโสดาปตติผล สกทาคามิผล 
 อนาคามิผล อรหัตผลได ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางมหาปชาบดีโคตมี 
 ทรงมีอุปการะมาก เปนพระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาค ทรงทะนุถนอมเลี้ยงดูให 
 พระผูมีพระภาคทรงด่ืมน้ํานม ในเม่ือพระชนนีทิวงคตแลว ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ี 
 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 
      ภิกษุณีไมพึงเขาจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ แมธรรมขอนี้ ภิกษุณี 
 ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ 
      ภิกษุณีตองแสวงหาภิกษุผูถามถึงการทําอโุบสถ 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 
      ต้ังแตวันนี้เปนตนไป หามภิกษุณีวากลาวตักเตือนภิกษุ ไมหามภิกษุวา 
 กลาวตักเตือนภิกษุณี แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
 ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ 
      ดูกรอานนท ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมีรับครุธรรม ๘ ประการน้ีได 
 นั้นแลเปนอุปสัมปทาของพระนาง ฯ 
      ลําดับนั้น ทานพระอานนทเรียนครุธรรม ๘ ประการน้ี ในสํานักพระผู- 
 *มีพระภาคแลว เขาไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี แลวกลาวขอความนี้กะพระ 
 นางวา ดูกรพระนางโคตมี ถาแลพระนางพึงยอมรับครุธรรม ๘ ประการได 
 นั้นแลเปนอุปสัมปทาของพระนาง คือ ภิกษุณีแมอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตอง 
 กระทําการกราบไหว ลุกรับ อญัชลีกรรม สามีจิกรรม แกภิกษุแมอุปสมบทใน 
 วันนั้น แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาว 
 ลวงตลอดชีวิต ฯลฯ ต้ังแตวันนี้เปนตนไป หามภิกษุณีวากลาวตักเตือนภิกษุ 
 ไมหามภิกษุวากลาวตักเตือนภกิษุณี แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ดูกรพระนางโคตมี ถาแลพระนางพึง 
 ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ได นั้นแลจักเปนอุปสัมปทาของพระนาง ฯ 
      พระนางมหาปชาบดีโคตมีกลาววา ขาแตทานพระอานนท หญิงหรือชาย 
 แรกรุนหนุมสาว ชอบประดับ ตกแตง อาบน้ําชําระรางกายแลว ไดพวงดอกอุบล 
 พวงมะลิ หรือพวงลําดวนแลว เอามือท้ังสองประคองวางไวบนศีรษะ ฉันใด 
 ดิฉันก็ยอมรับครุธรรม ๘ ประการน้ี ไมกาวลวงตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
 บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงยอมรบัครุธรรม ๘ ประการ 
 ไมกาวลวงจนตลอดชีวิต ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท หากมาตุคามจักไมไดออกบวชเปน 
 บรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว พรหมจรรยกย็ังจะตั้งอยูไดนาน๑- 
 สัทธรรมพึงดํารงอยูได ๑,๐๐๐ ป แตเพราะมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ใน 
 ธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศแลว พรหมจรรยจะไมต้ังอยูนาน ท้ังสัทธรรมก็จกั 
 ดํารงอยูเพียง ๕๐๐ ป ดูกรอานนท ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ท่ีมีหญิงมาก ชาย- 
 *นอย ตระกูลนั้นถูกพวกโจรกําจัดไดงาย แมฉันใด มาตุคามไดออกบวชเปน 
 บรรพชิตในธรรมวินัยใด พรหมจรรยในธรรมวินัยนั้นจักไมต้ังอยูนาน ฉันนัน้- 
 *เหมือนกัน อนึ่ง ขยอกลงในนาขาวท่ีสมบูรณ นาขาวน้ันก็ยอมไมต้ังอยูนาน 
 แมฉันใด ... เพลี้ยลงในไรออยท่ีสมบูรณ ไรออยนั้นก็ยอมไมต้ังอยูนาน แมฉัน- 



 *ใด มาตุคามไดออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยใด พรหมจรรยในธรรมวินัย 
 นั้น ยอมไมต้ังอยูนาน ฉันนั้นเหมือนกัน อนึ่ง บุรุษก้ันคันสระใหญไวกอน 
 เพื่อไมใหน้ําไหลออก แมฉันใด เราบัญญัติ ครุธรรม ๘ ประการ ไมให 
 ภิกษุณีกาวลวงตลอดชีวิตเสียกอน ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           โอวาทสูตร 
      [๑๔๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา- 
 *มหาวัน ใกลพระนครเวสาล ีครั้งน้ันแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูล 
 @๑ หมายถึงอริยมรรค 
 ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประกอบดวยธรรมเทาไรหนอ 
 แล สงฆพึงสมมติใหเปนผูสอนนางภิกษุณี ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุประกอบดวยธรรม ๘ ประการ 
 สงฆพึงสมมติใหเปนผูสอนนางภิกษุณี ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปน 
 พหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดทีวยทิฐิ ๑ จําปาติโมกขท้ัง ๒ ไดโดยพิสดาร จาํแนก 
 แจกแจงวินิจฉยัไดถูกตอง ท้ังโดยสูตรและโดยพยัญชนะ ๑ เปนผูมีวาจางาม 
 กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ให 
 รูประโยชน ๑ เปนผูสามารถเพ่ือช้ีแจงภิกษุณีสงฆใหเห็นแจง ใหสมาทานให 
 อาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา ๑ เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของภิกษุณีท้ังหลายโดย- 
 *มาก ๑ ไมเคยตองอาบัติหนัก กับนางภิกษุณีผูบวชอุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาค 
 นุงหมผากาสาวพัสตร ๑ เปนผูมีพรรษา ๒๐ หรือเกินกวา ๑ ดูกรอานนท 
 ภิกษุประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล สงฆพึงสมมติใหเปนผูสอนนาง 
 ภิกษุณี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           สังขิตตสูตร 
      [๑๔๓] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา 
 มหาวัน ใกลพระนครเวสาลี ครั้งน้ันแล พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวประทับยืน ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระ- 
 *วโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแกหมอมฉัน ซึ่งหมอมฉันไดฟง 
 แลว จะพึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดยีว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ด 
 เดี่ยวอยูเถิด ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโคตมี ทานพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลาน้ี 



 เปนไปเพ่ือความกําหนัด ไมเปนไปเพ่ือความคลายกําหนัด เปนไปเพ่ือประกอบ 
 สัตวไว ไมเปนไปเพ่ือพรากสัตวออก เปนไปเพ่ือสั่งสมกิเลส ไมเปนไปเพ่ือไมสั่ง 
 สมกิเลส เปนไปเพื่อความเปนผูมักมาก ไมเปนไปเพ่ือความเปนผูมักนอย เปน 
 ไปเพ่ือความไมสันโดษ ไมเปนไปเพ่ือความสันโดษ เปนไปเพ่ือความคลุกคลีดวย 
 หมูคณะ ไมเปนไปเพ่ือความสงัด เปนไปเพ่ือความเกียจคราน ไมเปนไปเพ่ือ 
 ปรารภความเพียร เปนไปเพ่ือความเปนคนเลี้ยงยาก ไมเปนไปเพ่ือความเปนคน 
 เลี้ยงงาย ดูกรโคตมี ทานพึงทรงจําไวโดยสวนหน่ึงวา นี้ไมใชธรรม ไมใชวินัย 
 ไมใชคําส่ังสอนของพระศาสดา ฯ 
      ดูกรโคตมี ทานพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลาน้ีเปนไปเพื่อคลาย 
 กําหนัด ไมเปนไปเพ่ือความกําหนัด เปนไปเพื่อไมประกอบสัตวไว ไมเปนไป 
 เพื่อประกอบสัตวไว เปนไปเพ่ือไมสั่งสมกิเลส ไมเปนไปเพ่ือสั่งสมกิเลส เปน 
 ไปเพ่ือความเปนผูมักนอย ไมเปนไปเพ่ือความเปนผูมักมาก เปนไปเพ่ือสันโดษ 
 ไมเปนไปเพ่ือไมสันโดษ เปนไปเพ่ือความสงัด ไมเปนไปเพ่ือความคลุกคลีดวย 
 หมูคณะ เปนไปเพื่อปรารภความเพียร ไมเปนไปเพ่ือความเกียจคราน เปนไปเพ่ือ 
 ความเปนคนเลี้ยงงาย ไมเปนไปเพ่ือความเปนคนเลี้ยงยาก ดูกรโคตมี ทานพึง 
 ทรงจําไวโดยสวนหนึ่งวา นี้เปนธรรมเปนวนิัย เปนคําส่ังสอนของพระศาสดา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           ทีฆชาณุสูตร 
      [๑๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ นิคมแหงชาวโกฬยิะ 
 ช่ือ กักกรปตตะ ใกลเมืองโกฬิยะ ครั้งน้ันแล โกฬิยบุตรช่ือทีฆชาณุ เขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้น 
 แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเปนคฤหัสถ 
 ยังบริโภคกาม อยูครองเรอืน นอนเบียดบุตร ใชจันทนในแควนกาสี ยังทรงดอก- 
 *ไมของหอมและเครื่องลูบไล ยังยินดีเงินและทองอยู ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมท่ีเหมาะแกขาพระองค อันจะพึงเปนไปเพ่ือ 
 ประโยชน เพื่อความสุขในปจจุบัน เพื่อประโยชนเพื่อความสุขในภายหนาเถิด ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการน้ี ยอม 
 เปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อความสุขในปจจุบันแกกุลบุตร ๔ ประการเปนไฉน 
 คือ อุฏฐานสัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ ฯ 
      ดูกรพยัคฆปชชะ ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยง 
 ชีพดวยการหม่ันประกอบการงาน คือ กสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม รับ 
 ราชการฝายทหาร รับราชการฝายพลเรอืน หรือศิลปอยางใดอยางหน่ึง เปนผูขยัน 
 ไมเกียจครานในการงานน้ัน ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสองอันเปนอุบายใน 
 การงานนั้น สามารถจัดทําได ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาอุฏฐานสัมปทา ฯ 



      ดูกรพยัคฆปชชะ ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีโภค- 
 *ทรัพยท่ีหามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร สั่งสมดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว 
 ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล 
 ดวยทําไวในใจวา ไฉนหนอ พระราชาไมพึงบริโภคทรัพยเหลาน้ีของเรา โจรไม 
 พึงลัก ไฟไมพึงไหม น้ําไมพึงพัดไป ทายาทผูไมเปนท่ีรักจะไมพึงลักไป ดูกร 
 พยัคฆปชชะ นี้เรียกวาอารักขสัมปทา ฯ 
      ดูกรพยัคฆปชชะ ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ อยูอาศัย 
 ในบานหรือนิคมใด ยอมดํารงตน เจรจา สั่งสนทนากับบุคคลในบานหรือนิคม 
 นั้น ซึ่งเปนคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี เปนคนหนุมหรอืคนแก ผูมีสมาจาร 
 บริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา ศึกษาศรัทธาสัมปทาตามผูถึง 
 พรอมดวยศรัทธา ศึกษาศีลสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศีล ศึกษาจาคสัมปทาตามผู 
 ถึงพรอมดวยจาคะ ศึกษาปญญาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยปญญา ดูกรพยัคฆปชชะ 
 นี้เรียกวากัลยาณมิตตตา ฯ 
      ดูกรพยัคฆปชชะ ก็สมชีวิตเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ รูทางเจริญ 
 ทรัพยและทางเส่ือมแหงโภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก 
 ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจาย 
 ของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกรพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือนคนช่ังตราช่ัง 
 หรือลูกมอืคนช่ังตราช่ัง ยกตราช่ังข้ึนแลว ยอมลดออกเทาน้ี หรือตองเพ่ิม 
 เขาเทาน้ี ฉันใด กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน รูทางเจริญและทางเส่ือมแหง 
 โภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวย 
 คิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือ 
 รายได ดูกรพยคัฆปชชะ ถากุลบุตรผูนี้มีรายไดนอย แตเลี้ยงชีวิตอยางโอโถง 
 จะมีผูวาเขาวา กุลบุตรผูนี้ใชโภคทรัพยเหมือนคนเค้ียวกินผลมะเดื่อฉะนั้น ก็ถา 
 กุลบุตรผูท่ีมีรายไดมาก แตเลี้ยงชีพอยางฝดเคือง จะมีผูวาเขาวา กุลบุตรผูนี้ 
 จักตายอยางอนาถา แตเพราะกุลบุตรผูนี้รูทางเจริญและทางเส่ือมแหงโภคทรัพย 
 แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายได 
 ของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกร 
 พยัคฆปชชะ นี้เรียกวาสมชีวติา ฯ 
      ดูกรพยัคฆปชชะ โภคทรัพยท่ีเกิดโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเส่ือม 
 ๔ ประการ คือ เปนนักเลงหญิง ๑ เปนนักเลงสุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑ 
 มีมิตรช่ัว สหายช่ัว เพื่อนช่ัว ๑ ดูกรพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือนสระน้ําใหญ 
 มีทางไหลเขา ๔ ทาง ทางไหลออก ๔ ทาง บุรุษพึงปดทางไหลเขา เปดทาง 
 ไหลออกของสระน้ัน ฝนก็มิตกตองตามฤดูกาล ดวยประการฉะนี้ สระน้ําใหญ 
 นั้นพึงหวังความเส่ือมอยางเดยีว ไมมีความเจรญิเลย ฉันใด โภคทรัพยท่ีเกิด 



 โดยชอบอยางน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมมีทางเส่ือม ๔ ประการ คือ เปน 
 นักเลงหญิง ๑ เปนนักเลงสุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑ มีมิตรช่ัว สหายช่ัว 
 เพื่อนช่ัว ๑ ฯ 
      ดูกรพยัคฆปชชะ โภคทรัพยท่ีเกิดโดยชอบอยางนี้แลว 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 
 ปดทางไหลออกของสระน้ัน ท้ังฝนก็ตกตองตามฤดูกาล ดวยประการฉะนี้ 
 สระน้ําใหญนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม ฉันใด โภคทรัพยท่ีเกิด 
 โดยชอบอยางน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมมีทางเจริญ ๔ ประการ คือ ไมเปน 
 นักเลงหญิง ๑ ไมเปนนักเลงสุรา ๑ ไมเปนนักเลงการพนัน ๑ มีมิตรดี 
 สหายดี เพื่อนดี ๑ ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการน้ีแล ยอมเปนไป 
 เพื่อประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบันแกกุลบุตร ฯ 
      ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน 
 เพื่อความสุขในภายหนาแกกุลบุตร ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ สัทธา- 
 *สัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ฯ 
      ดูกรพยัคฆปชชะ ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธา 
 คือ เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรพยัคฆปชชะ 
 นี้เรียกวาสัทธาสัมปทา ฯ 
      ดูกรพยัคฆปชชะ สีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูงดเวน 
 จากปาณาติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปน 
 ท่ีต้ังแหงความประมาท ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาสีลสัมปทา ฯ 
      ดูกรพยัคฆปชชะ ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีจิต 
 ปราศจากมลทินคือความตระหน่ี อยูครองเรอืน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามือชุม 
 ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรพยัคฆปชชะ 
 นี้เรียกวาจาคสัมปทา ฯ 
      ดูกรพยัคฆปชชะ ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูมี 
 ปญญา คือ ประกอบดวยปญญาท่ีเห็นความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรก 
 กิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาปญญาสัมปทา 
 ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการน้ีแล ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเพื่อความสุข 
 ในภายหนาแกกุลบุตร ฯ 
          คนหม่ันในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม 
          เลี้ยงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยท่ีหามาได มีศรัทธา 



          ถึงพรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหน่ี ชําระ 
          ทางสัมปรายิกประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาวนี ้
          ของผูครองเรอืน ผูมีศรทัธา อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม 
          อันแทจริงตรัสวา นําสุขมาใหในโลกท้ังสอง คือ ประโยชน 
          ในปจจุบันนี้และความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะน้ี 
          ยอมเจรญิแกคฤหัสถดวยประการฉะนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                           อุชชยสูตร 
      [๑๔๕] ครั้งน้ันแล อุชชยพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัย พอใหระลึกถงึกัน 
 ไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตทานพระโคดม ขาพระองคใครจะไปอยูตางถิ่น ขอทานพระโคดมโปรด 
 แสดงธรรมท่ีจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบัน เพื่อประโยชน 
 เพื่อความสุขในภายหนา แกขาพระองคเถิด ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการน้ี ยอมเปน 
 ไปเพ่ือประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบัน ๔ ประการเปนไฉน คือ อุฏฐาน- 
 *สัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ ฯ 
      ดูกรพราหมณ ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพดวย 
 ความหม่ันประกอบการงาน ... ดูกรพราหมณ นี้เรียกวาอุฏฐานสัมปทา ฯ 
      ดูกรพราหมณ ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย 
 ท่ีหามาดวยความหม่ันเพียร สัง่สมดวยกําลังแขน ... ดูกรพราหมณ นี้เรียกวา 
 อารักขสัมปทา ฯ 
      ดูกรพราหมณ ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้อยูอาศัยใน 
 บานหรือนิคมใด ยอมดํารงตน เจรจาสนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมน้ัน ... 
 ดูกรพราหมณ นี้เรียกวากัลยาณมิตตตา ฯ 
      ดูกรพราหมณ ก็สมชีวิตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้รูทางเจริญแหง 
 โภคทรัพยและทางเส่ือมแหงโภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟาย 
 นัก ไมใหฝดเคืองนัก ... ดูกรพราหมณ นี้เรียกวาสมชีวิตา ฯ 
      ดูกรพราหมณ โภคทรัพยท่ีเกิดข้ึนโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเส่ือม 
 ๔ ประการ คือ เปนนักเลงหญิง ๑ เปนนักเลงสุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑ 
 มีมิตรช่ัว สหายช่ัว  เพื่อนช่ัว ๑ ... ฯ 
      ดูกรพราหมณ โภคทรัพยท่ีเกิดโดยชอบอยางนี้ ยอมมีทางเจริญอยู ๔ 
 ประการ คือ ไมเปนนักเลงหญิง ๑ ไมเปนนักเลงสุรา ๑ ไมเปนนักเลง 
 การพนัน ๑ มีมิตรดี สหายดี เพื่อนดี ๑ ... ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการ 



 นี้แล ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบันแกกุลบุตร ฯ 
      ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน 
 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 งดเวนจากการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอนัเปนท่ีต้ังแหง 
 ความประมาท ดูกรพราหมณ นี้เรียกวาศีลสัมปทา ฯ 
      ดูกรพราหมณ ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีจิตปราศจาก 
 ความตระหน่ี อยูครองเรอืน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามือชุม ยินดีในการสละ 
 ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรพราหมณ นี้เรียกวาจาคสัมปทา ฯ 
      ดูกรพราหมณ ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้เปนผูมีปญญา 
  ฯลฯ นี้เรียกวาปญญาสัมปทา ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการน้ีแล ยอมเปน 
 ไปเพ่ือประโยชน เพื่อความสุขในภายหนาแกกุลบุตร ฯ 
          คนหม่ันในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม 
          เลี้ยงชีพพอเหมาะ ตามรักษาทรัพยท่ีหามาได มีศรัทธา 
          ถึงพรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหน่ี ชําระ 
          ทางสัมปรายิกประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาว 
          มาน้ี ของผูครองเรอืน ผูมีศรัทธา อันพระพุทธเจาผูมี 
          พระนามอันแทจริง ตรัสวา นําสุขมาใหในโลกท้ังสอง คือ 
          ประโยชนในปจจุบันนี้ และสุขในภายหนา บุญคือจาคะนี้ 
          ยอมเจรญิแกคฤหัสถ ดวยประการฉะนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                            ภยสูตร 
      [๑๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวา ภัย เปนช่ือของกาม คําวา ทุกข 
 เปนช่ือของกาม คําวา โรค เปนช่ือของกาม คําวา หัวฝ เปนช่ือของกาม 
 คําวา ลูกศร เปนช่ือของกาม คําวา ความของ เปนช่ือของกาม คําวา 
 เปอกตม เปนช่ือของกาม คําวา การอยูในครรภ เปนช่ือของกาม ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะเหตุไร คําวา ภัย จึงเปนช่ือของกาม 
 เพราะบุคคลผูนี้ยินดีในกามราคะ พัวพันในฉันทราคะ ยอมไมพนไปจากภัยท้ังใน 
 ปจจุบัน ท้ังในภายหนา ฉะนั้น คําวา ภัย จึงเปนช่ือของกาม ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะเหตุไรคําวา ทุกข ฯลฯ โรค ฯลฯ หัวฝ 
  ฯลฯ ลูกศร ฯลฯ ความของ ฯลฯ เปอกตม จึงเปนช่ือของกาม ฯ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะเหตุไรคําวา การอยูในครรภ จงึเปนช่ือ 
 ของกาม เพราะบุคคลน้ียินดีในกามราคะ พัวพันในฉันทราคะ ยอมไมหลุดพน 
 ไปจากการอยูในครรภท้ังในปจจุบัน ท้ังในภายหนา ฉะนั้น คําวา การอยู 
 ในครรภ จึงเปนช่ือของกาม ฯ 
          ภัย ทุกข โรค หัวฝ ลูกศร ความของ เปอกตม และ 
          การอยูในครรภ นี้เรยีกวากามท่ีปุถุชนของอยูแลว อันกาม 
          สุขครอบงําแลว ยอมไปเพื่อเกิดในครรภอีก ก็เพราะ 
          ภิกษุมีความเพียร ยินดีดวยสัมปชัญญะ ภิกษุเห็นปานน้ีนั้น 
          กาวลวงทางหมุนเวียนท่ีขามไดยากนี้ไดแลว ยอมพิจารณา 
          เห็นหมูสัตวผูเขาถึงชาติและชรา ดิ้นรนอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        อาหุเนยยสูตรท่ี ๑ 
      [๑๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ 
 เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทํา 
 อัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใน 
 สิกขาบทท้ังหลาย 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 ยอมระลกึชาติกอนไดเปนอันมาก 
 พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอเุทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมูสัตว ฯลฯ 
 ดวยทิพจักษุอนับริสุทธิ์ลวงจกัษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป 
 ตามกรรม ๑ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ 
 เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                        อาหุเนยยสูตรท่ี ๒ 
      [๑๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ 
 เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๘ 
 ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ 
 สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดดีวย 
 ทิฐิ ๑ เปนผูปรารภความเพียร มีกําลัง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดธุระใน 



 กุศลธรรมท้ังหลาย ๑ เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะ อันสงัด ๑ 
 เปนผูอดกลั้นความไมยินดีและความยินดี ระงับความไมยินดีท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ 
 เปนผูอดกลั้นความกลัวตอภัยเสียได ระงับความกลัวตอภยัท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ 
 มีปรกติไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง 
 เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวมิุติ ปญญาวิมุติ 
 อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ 
 เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                        อัฏฐปุคคลสูตรท่ี ๑ 
      [๑๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ 
  ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมนีาบุญอื่นยิ่งกวา ๘ จําพวกเปนไฉน คือ 
 พระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๑ พระสกทา- 
 *คามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล ๑ พระอนาคามี ๑ 
 ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ๑ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติ 
 เพื่ออรหัตตผล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกน้ีแล เปนผูควรของ 
 คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
          บุคคลผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ผูต้ังอยูในผล ๔ จําพวกน้ีเปนสงฆ 
          ผูปฏิบัติตรง มีปญญา มีศีล และจิตม่ันคง ยอมกระทําบุญ 
          ของมนุษยผูเพงบุญบูชาอยูใหมีผลมาก ทานท่ีใหในสงฆ 
          ยอมมีผลมาก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        อัฏฐปุคคลสูตรท่ี ๒ 
      [๑๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ 
  ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๘ จําพวกเปนไฉน คือ 
 พระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๑ พระสกทา- 
 *คามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล ๑ พระอนาคามี ๑ 
 ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ๑ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติ 
 เพื่ออรหัตตผล ๑ บุคคล ๘ จําพวกน้ีแล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ 
 ของโลก ไมมนีาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
          ผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ผูต้ังอยูในผล ๔ จําพวก สงฆนี้คือ 
          บุคคล ๘ จําพวก เปนผูสูงสุดกวาสัตวท้ังหลาย ยอม 
          กระทําบุญของมนุษยผูเพงบุญบูชาอยูใหมีผลมาก ทานท่ีให 
          ในสงฆนี้ยอมมีผลมาก ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบสันธานวรรคท่ี ๑ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. โคตมีสูตร  ๒. โอวาทสูตร  ๓. สังขิตตสูตร  ๔. ทีฆชาณุสูตร 
 ๕. อุชชยสูตร  ๖. ภยสูตร  ๗. อาหุเนยยสูตรท่ี ๑  ๘. อาหุเนยยสูตรท่ี ๒ 
 ๙. อัฏฐปุคคลสูตรท่ี ๑  ๑๐. อัฏฐปุคคลสูตรท่ี ๒ ฯ 
                       -------------- 
                          จาลวรรคท่ี ๓ 
                           อิจฉาสูตร 
      [๑๕๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกมีปรากฏอยูในโลก ๘ จํา 
 พวกเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญ 
 กรรมฐานใหติดตอเนื่องกันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอยอมหมั่นเพียร 
 พยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อเธอหม่ันเพียรพยายามเพื่อท่ีจะไดลาภ ลาภไมเกิดข้ึน 
 เธอยอมเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหลเพราะไมได 
 ลาภน้ัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูปรารถนาลาภ หมัน่เพียรพยายามเพื่อ 
 จะไดลาภ แตไมไดลาภ เศราโศก ร่ําไร และเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอยอมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ 
 เมื่อเธอหม่ันเพยีรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภเกิดข้ึน เธอยอมมัวเมาถึงความ 
 ประมาทเพราะลาภน้ัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ 
 ยอมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมา ประมาท และเคลื่อน 
 จากสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อ 
 เธอไมหม่ันเพยีรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภไมเกิดข้ึน เธอยอมเศราโศก ลําบาก 
 ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ไมไดลาภ 
 เศราโศก ร่ําไร และเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อ 
 เธอไมหม่ันเพยีรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภเกิดข้ึน เธอยอมมัวเมาถึงประมาท 
 เพราะลาภนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไม 
 หม่ันเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมา ประมาท และเคลื่อนจาก 



 สัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอหม่ันเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อเธอ 
 หม่ันเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภไมเกิดข้ึน เธอไมเศราโศก ไมลําบาก 
 ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภน้ัน ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ หมั่นเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ 
 ไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมร่ําไร และไมเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอหม่ันเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อ 
 เธอหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ ลาภเกิดข้ึน เธอไมมัวเมา ไมถึงความ 
 ประมาทเพราะไดลาภน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนี้เรียกวาผูมคีวามปรารถนาลาภ 
 ยอมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ ไดลาภแลว ก็ไมมัวเมาประมาท และไม 
 เคลื่อนจากสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อ 
 เธอไมหม่ันเพยีรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภไมเกิดข้ึน เธอไมเศราโศก ไมร่ําไร 
 ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ ไมได 
 ลาภแลว ไมเศราโศก ไมร่ําไร และไมเคลื่อนจากสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป ยอมเกิดความปรารถนาลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เมื่อ 
 เธอไมหม่ันเพยีรพยายามเพื่อจะไดลาภ ลาภเกิดข้ึน เธอไมมัวเมา ไมถึงความ 
 ประมาทเพราะไดลาภน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนี้เรียกวาผูมคีวามปรารถนาลาภ 
 ไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ ไดลาภแลว ไมมัวเมาประมาท และไมเคลื่อน 
 จากสัทธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           อลํสูตรท่ี ๑ 
      [๑๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เปน 
 ผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกท้ังตนและผูอื่น ธรรม ๖ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินยันี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็วใน 
 กุศลธรรมท้ังหลาย ๑ เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ พิจารณาเน้ือความแหง 
 ธรรมท่ีทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ เปนผูมี 
 วาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมี 
 โทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ให 



 อาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการน้ีแล 
 เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกท้ังตนเองและผูอื่น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           อลํสูตรท่ี ๒ 
      [๑๕๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผู 
 สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกท้ังตนและผูอื่น ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินยันี้ เปนผูไมมีความเขาใจไดเร็ว 
 ในอกุศลธรรมท้ังหลาย แตเปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ พิจารณาเน้ือความ 
 แหงธรรมท่ีทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ เปน 
 ผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย 
 ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
 ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการน้ีแล 
 เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกท้ังตนเองและผูอื่น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           อลํสูตรท่ี ๓ 
      [๑๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผู 
 สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อ 
 ประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้เปนผูมีความเขาใจไดเร็วในอกุศลธรรมท้ังหลาย ๑ เปนผูทรงจํา 
 ธรรมท่ีฟงแลว ๑ พิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีไดทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรม 
 แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ 
 ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม 
 หาช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเรงิไม ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อ 
 กูลแกผูอื่น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                           อลํสูตรท่ี ๔ 
      [๑๕๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผู 
 สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอนั 
 ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ๑ เปนผู 
 ทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ แตไมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีไดฟงแลว และหา 
 รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา 



 ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ 
 เปนผูช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชน 
 เกื้อกูลแกตน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           อลํสูตรท่ี ๕ 
      [๑๕๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผู 
 สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย แตเปนผู 
 ทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ พิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีทรงจําแลว ๑ รูอรรถ 
 รูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ 
 ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม และ 
 หาช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเรงิไม ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อ 
 กูลแกผูอื่น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           อลํสูตรท่ี ๖ 
      [๑๕๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผู 
 สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอนั 
 ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย แตเปนผู 
 ทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ ไมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีไดทรงจําแลว หารู 
 อรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา 
 ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ 
 ช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อ 
 ประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล 
 แกตน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                           อลํสูตรท่ี ๗ 
      [๑๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการ เปนผู 



 สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอัน 
 ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมเปน 
 ผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว แตพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีไดทรงจําแลว ๑ 
 รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา 
 ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน 
 ไม ไมช้ีแจงสพรหมจารีใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลูแก 
 ผูอื่น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           อลํสูตรท่ี ๘ 
      [๑๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ เปนผู 
 สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอนั 
 ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมทรงจํา 
 ธรรมท่ีไดฟงแลว ไมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีไดทรงจําแลว หารูอรรถ 
 รูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม แตเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา 
 ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ 
 ช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชน 
 เกื้อกูลแกผูอื่น แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                           สังขิตตสูตร 
      [๑๖๐] ครั้งน้ันแล ภิกษุรูปหน่ึงไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ 
 ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระ 
 วโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ท่ีขาพระองค 
 ไดฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดยีว ไมประมาท มีความเพียร มีใจ 
 เด็ดเดี่ยวอยูเถดิ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา โมฆบุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมเช้ือเชิญเรา 
 โดยหาเหตุมิได เมื่อเรากลาวธรรมแลว ยอมสําคัญเราวาควรติดตาม ดวยคิดวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค 
 ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโดยยอ ไฉนหนอเราพึงรูท่ัวถึงเน้ือความแหงภาษิต 
 ของพระผูมีพระภาค ไฉนหนอเราพึงเปนทายาทแหงภาษิตของพระผูมีพระภาค 



 เพราะฉะนั้นแหละภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักต้ังม่ัน ดํารงอยู 
 ดวยดีในภายใน และธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลวจักไมครอบงําจิตได 
 ดูกรภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด จิตของเธอเปนจิตต้ังม่ัน 
 ดํารงอยูดวยดแีลวในภายใน และธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลวไมครอบงํา 
 จิตได เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจรญิ กระทําใหมากซึ่งเมตตา 
 เจโตวิมุติ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนท่ีต้ัง ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดีแลว ดกูร 
 ภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญกระทําใหมากซ่ึง 
 สมาธินี้อยางนี้แลว เมื่อนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตกวิจาร พึงเจริญสมาธินี้ 
 แมไมมีวิตก มีแตวิจาร พึงเจรญิสมาธินี้แมไมมีวิตก ไมมีวิจาร พึงเจริญสมาธินี้ 
 แมมีปติ พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีปติ พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยความสําราญ 
 พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญสมาธินี ้
 อยางนี้ เจริญดแีลว เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจรญิ กระทําใหมาก 
 ซึ่งกรุณาเจโตวิมุติ ฯลฯ มุทิตาเจโตวิมุติ ฯลฯ เราจักเจริญกระทําใหมากซ่ึง 
 อุเบกขาเจโตวิมุติ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนท่ีต้ัง ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภ 
 ดีแลว ดูกรภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญกระทํา 
 ใหมากซ่ึงสมาธินี้อยางนี้แลว เมื่อนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตก มีวิจาร ... 
 พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญสมาธินี ้
 อยางนี้ เจริญดแีลว เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักพิจารณากายในกายอยู 
 มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกร 
 ภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญกระทําใหมากซ่ึงสมาธิ 
 นี้อยางนี้แลว เม่ือนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตก มีวิจาร ... เธอพึงเจริญ 
 สมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญสมาธินี้อยางนี ้
 เจริญดีแลว เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักพิจารณาเวทนาในเวทนา 
 ท้ังหลายอยู ฯลฯ พิจารณาจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาธรรมในธรรมท้ังหลายอยู 
 มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกร 
 ภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธอเจริญกระทําใหมากซ่ึง 
 สมาธินี้อยางนี้แลว เมื่อนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตก มีวิจาร พึงเจริญ 
 สมาธินี้แมไมมีวิตก มีแตวิจาร พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีวิตก ไมมีวิจาร พึง 
 เจริญสมาธินี้แมมีปติ พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีปติ พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคต 
 ดวยความสําราญ พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เมื่อใด 
 เธอเจริญสมาธินี้อยางนี้ เจริญดีแลว เมื่อนั้น เธอจักเดินไปทางใดๆ ก็จักเดิน 
 เปนสุขในทางน้ันๆ ยืนอยูในท่ีใดๆ ก็จักยืนเปนสุขในท่ีนั้นๆ นั่งอยูในท่ี 
 ใดๆ ก็จักนั่งอยูเปนสุขในท่ีนั้นๆ นอนอยูท่ีใดๆ ก็จักนอนเปนสุขในท่ี 
 นั้นๆ ฯ 



      ครั้งน้ันแล ภิกษุรูปน้ัน อันพระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาท 
 นี้แลว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว 
 หลีกไป ภิกษุนั้นหลีกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว 
 ไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด แหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตร 
 ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน 
 เขาถึงอยู รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี และภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งใน 
 จํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                            คยาสูตร 
      [๑๖๑] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ คยาสีสประเทศ 
 ใกลฝงแมน้ําคยา ณ ท่ีนั้นแลพระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรภกิษุท้ังหลาย กอนแตตรัสรู ยังมิได 
 ตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู เราจําไดแมซึ่งโอภาส แตไมเห็นรูปท้ังหลาย 
 เราจึงมีความคิดดังน้ีวา ถาเราพึงจําไดแมซึ่งโอภาส และพึงเห็นรูปท้ังหลาย 
 ดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะนี้ของเราก็จะพึงบริสุทธ์ิกวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ยอมจําไดซึ่ง 
 โอภาส และเหน็รูปท้ังหลาย แตเราไมไดยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน 
 เราจึงมีความคิดดังน้ีวา ถาเราจําโอภาสได เห็นรูปท้ังหลาย และยืนเจรจาปรา- 
 *ศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน ดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะนี้ ของเราก็จะพึงบริสุทธ์ิ 
 ดีกวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไมประมาท มีความเพียร 
 มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ยอมจําไดซึ่งโอภาส เห็นรูปท้ังหลาย และไดยืนเจรจาปราศรัย 
 กับเทวดาเหลาน้ัน แตไมรูจักเทวดาเหลาน้ันวา เทวดาเหลาน้ีมาจากเทพนิกายช้ัน 
 โนนหรือช้ันโนน เรานั้นจึงคิดเห็นตอไปวา หากเราพึงจําโอภาส เห็นรูป 
 ท้ังหลาย ยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน และรูจักเทวดาเหลาน้ันวา เทวดา 
 เหลานี้มาจากเทพนิกายช้ันโนนหรือช้ันโนน ดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะนี้ 
 ของเราก็จะพึงบริสุทธิ์กวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไม 
 ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ยอมจําไดซึ่งโอภาส เห็นรูปท้ังหลาย 
 ยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน และรูจักเทวดาเหลาน้ันวา เทวดาเหลาน้ัน 
 มาจากเทพนิกายช้ันโนนหรอืช้ันโนน แตก็ยังไมรูเทวดาเหลาน้ันวา ดวยวบิาก 
 แหงกรรมน้ี เทวดาเหลาน้ีเคลื่อนจากช้ันนี้แลวไปเกิดในช้ันนั้น ถึงจะรูเทวดา 
 เหลานั้นวา ดวยวิบากแหงกรรมนี้ เทวดาเหลาน้ีเคลื่อนจากช้ันนี้แลวไปเกิดใน 
 ช้ันนั้น แตก็ไมรูเทวดาเหลาน้ันวา ดวยวิบากแหงกรรมนี้ เทวดาเหลาน้ีมีอาหาร 
 อยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ ถึงจะรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลาน้ีม ี



 อาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ แตก็ไมรูเทวดาเหลาน้ันวา เทวดาเหลา 
 นี้มีอายุยืนอยางนี้ ต้ังอยูนานอยางนี้ ถึงจะรูเทวดาเหลาน้ันวา เทวดาเหลาน้ีมี 
 อายุยืนอยางนี้ ต้ังอยูนานอยางนี้ แตก็ไมรูเทวดาเหลาน้ันวา เราเคยอยูรวมหรือ 
 ไมเคยอยูรวมกบัเทวดาเหลาน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรานั้นจึงคิดเห็นดังน้ีวา หาก 
 เราพึงจําโอภาส เห็นรูปท้ังหลาย ยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน พึงรูจัก 
 เทวดาเหลาน้ันวา เทวดาเหลาน้ีมาจากเทพนิกายช้ันโนนหรอืช้ันโนน พึงรูเทวดา 
 เหลานั้นวา ดวยวิบากแหงกรรมนี้ เทวดาเหลาน้ีเคลื่อนจากช้ันนี้แลวไปเกิดใน 
 ช้ันนั้น พึงรูเทวดาเหลาน้ันวา เทวดาเหลาน้ีมีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกข 
 อยางนี้ พึงรูเทวดาเหลาน้ันวา เทวดาเหลาน้ีมีอายุยืนอยางนี้ ต้ังอยูนานอยางนี้ 
 และพึงรูเทวดาเหลาน้ันวา เราเคยอยูรวมหรอืไมเคยอยูรวมกับเทวดาเหลาน้ี 
 ดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะนี้ของเรา พึงบริสุทธ์ิดีกวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ยอมจําโอภาสได 
 เห็นรูปท้ังหลายยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน รูจักเทวดาเหลาน้ันวา เทวดา 
 เหลานี้มาจากเทพนิกายช้ันโนนหรือช้ันโนน รูเทวดาเหลาน้ันวาดวยวิบากแหง 
 กรรมนี้ เทวดาเหลาน้ีเคลื่อนจากช้ันนี้แลวไปเกิดในช้ันนั้น รูเทวดาเหลาน้ันวา 
 เทวดาเหลาน้ีมีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ รูเทวดาเหลานั้นวา 
 เทวดาเหลาน้ีมีอายุยืนอยางนี้ ต้ังอยูนานอยางนี้ และรูเทวดาเหลาน้ันวา เราเคย 
 อยูรวมหรอืไมเคยอยูรวมกับเทวดาเหลาน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ญาณทัสสนะ 
 อันประเสริฐยิ่ง เวียน ๘ รอบอยางนี้ของเรายงัไมบริสุทธ์ิ เพียงใด เราก็ยังไม 
 ปฏิญาณวา ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก 
 พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ัง สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงน้ัน 
 แตเมื่อใด ญาณทัสสนะอันประเสริฐยิ่ง เวียน ๘ รอบอยางนี้ของเราบริสุทธ์ิ 
 ดีแลว เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวา ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธญิาณ ในโลก 
 พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ัง สมณพราหมณ 
 เทวดาและมนุษย ก็แลญาณทัสสนะไดเกิดข้ึนแกเราวา เจโตวิมุติของเรา 
 ไมกําเริบ ชาตินี้มีในท่ีสุด บัดน้ีภพใหมตอไปไมมี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                          อภิภายตนสูตร 
      [๑๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเปนเครื่องครอบงํา ๘ ประการนี้ 
 ๘ ประการเปนไฉน คือ คนหนึ่งมีรูปสัญญาในภายใน เห็นรปูในภายนอกเล็ก 
 นอย ท้ังมีผิวพรรณดี ท้ังมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เรา 
 ครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจงึเห็น นี้เปนเหตุเครื่องครอบงาํประการท่ี ๑ คนหนึ่ง 
 มีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกไดไมมีประมาณ ท้ังมีผิวพรรณด ีท้ังมี 
 ผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจงึเห็น 



 นี้เปนเครื่องครอบงําประการท่ี ๒ คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปใน 
 ภายนอกไดเลก็นอย ท้ังมีผิวพรรณดี ท้ังมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญ 
 อยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น นี้เปนเหตุเครื่องครอบงํา 
 ประการท่ี ๓ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกไดไมมีประมาณ 
 ท้ังมีผิวพรรณดี ท้ังมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูป 
 เหลานั้นแลวจงึรูจึงเห็น นี้เปนเหตุเครื่องครอบงําประการท่ี ๔ คนหน่ึงมีอรูป- 
 *สัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกเขียว มสีีเขียว รัศมีเขียว แสงสวางเขียว 
 ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจงึเห็น นี้เปนเหตุ 
 เครื่องครอบงําประการท่ี ๕ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอก 
 เหลือง มีสีเหลอืง รัศมีเหลอืง แสงสวางเหลอืง ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา 
 เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น นี้เปนเหตุเครื่องครอบงําประการท่ี ๖ คน 
 หนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกแดง มีสีแดง รัศมีแดง 
 แสงสวางแดง ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจงึเห็น 
 นี้เปนเหตุเครื่องครอบงําประการท่ี ๗ คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรปูใน 
 ภายนอกขาว มีสีขาว รัศมีขาว แสงสวางขาว ยอมมีความสําคัญวา เราครอบงํา 
 รูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น นี้เปนเหตุเครื่องครอบงําประการท่ี ๘ ดูกรภิกษุท้ัง 
 หลาย เหตุเปนเครื่องครอบงํา ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๒ 
                           วิโมกขสูตร 
      [๑๖๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย วโิมกข ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน 
 คือ บุคคลผูมีรูป ยอมเห็นรูปท้ังหลาย นี้เปนวิโมกข ประการท่ี ๑ คนหน่ึงมี 
 อรูปสัญญาในภายใน ยอมเหน็รูปท้ังหลายในภายนอก นี้เปนวิโมกขประการท่ี 
 ๒ คนท่ีนอมใจวา งาม นี้เปนวิโมกขประการท่ี ๓ เพราะลวงรูปสัญญาโดย 
 ประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุ 
 อากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการวา อากาศไมมีท่ีสุด นี้เปนวิโมกขประการท่ี 
 ๔ เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะ 
 โดยมนสิการวา วิญญาณ ไมมีท่ีสุด นี้เปนวิโมกขประการท่ี ๕ เพราะลวง 
 วิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง บรรลุอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการ 
 วา ไมมีอะไรหนอยหนึ่ง นี้เปนวิโมกขประการท่ี ๖ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ 
 โดยประการท้ังปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ นี้เปนวิโมกขประการท่ี ๗ 
 เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ 
 นี้เปนวิโมกขประการท่ี ๘ ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิโมกข ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๓ 
                         โวหารสูตรท่ี ๑ 



      [๑๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนริยโวหาร ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปน 
 ไฉน คือ ความเปนผูพูดในส่ิงไมไดเห็นวาไดเห็น ๑ ในส่ิงท่ีไมไดฟงวาไดฟง 
 ๑ ในสิ่งท่ีไมไดทราบวาไดทราบ ๑ ในส่ิงท่ีไมไดรูวาไดรู ๑ ในส่ิงท่ีไดเห็นวา 
 ไมไดเห็น ๑ ในส่ิงท่ีไดฟงวาไมไดฟง ๑ ในส่ิงท่ีไดทราบวาไมไดทราบ ๑ 
 ในสิ่งท่ีไดรูวาไมไดรู ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนริยโวหาร ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๔ 
                         โวหารสูตรท่ี ๒ 
      [๑๖๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยโวหาร ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปน 
 ไฉน คือ ความเปนผูพูดในส่ิงท่ีไมไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ ในส่ิงท่ีไมไดฟงวา 
 วาไมไดฟง ๑ ในสิ่งท่ีไมไดทราบวาไมไดทราบ ๑ ในส่ิงท่ีไมไดรูวาไม 
 ไดรู ๑ ในสิ่งท่ีไดเห็นวาไดเหน็ ๑ ในส่ิงท่ีไดฟงวาไดฟง ๑ ในส่ิงท่ีไดทราบวา 
 ไดทราบ ๑ ในส่ิงท่ีไดรูวาไดรู ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยโวหาร ๘ ประการ 
 นี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๕ 
                            ปริสสูตร 
      [๑๖๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๘ จําพวกน้ี ๘ จําพวกเปนไฉน 
 คือ บริษัทกษัตริย ๑ บริษัทพราหมณ ๑ บริษัทคฤหบดี ๑ บริษัทสมณะ ๑ 
 บริษัทเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ๑ บริษัทเทวดาช้ันดาวดึงส ๑ บริษัทมาร ๑ บริษัท 
 พรหม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราเขาไปหาบริษัทกษัตริยหลายรอยบริษัท  ยอมรู 
 ดีวา แมในบริษัทนั้นเราเคยนั่งประชุมดวย เคยสนทนาปราศรัยดวย เคยสนทนา 
 ธรรมดวย ในบริษัทกษัตริยนั้น กษัตริยเหลานั้นมีวรรณเชนใด เราก็มีวรรณ 
 เชนนั้น กษัตริยเหลานั้นมีเสียงเชนใด เราก็มีเสียงเชนนั้น เราชี้แจงใหเห็น 
 แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา และเม่ือเรากําลังพูดอยู 
 บริษัทกษัตริยเหลาน้ันยอมไมรูวา ใครหนอน่ี เปนเทวดาหรือมนุษยพูดอยู ครั้น 
 เราชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถาแลวหายไป 
 เมื่อเราหายไปแลว กษัตริยเหลาน้ันก็ไมรูวา ใครหนอน่ี เปนเทวดาหรือมนุษย 
 หายไปแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราเขาไปหาบริษัทพราหมณหลายรอยบรษัิท ฯลฯ 
 บริษัทคฤหบดี ฯลฯ บริษัทสมณะ ฯลฯ บริษัทเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ฯลฯ 
 บริษัทเทวดาช้ันดาวดึงส ฯลฯ บริษัทมาร ฯลฯ บริษัทพรหมหลายรอยบริษัท ยอม 
 รูดีวาแมในบริษัทพรหมนั้น เราเคยนั่งประชุมดวย เคยสนทนาปราศรัยดวย 
 เคยสนทนาธรรมดวย ในบริษัทพรหมนั้น พรหมเหลานั้นมีวรรณเชนใด เราก็มี 
 วรรณเชนนั้น พรหมเหลาน้ันมีเสียงเชนใด เราก็มีเสียงเชนนั้น เราชี้แจงให 
 เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา และเม่ือเรากําลังพูดอยู 
 พรหมเหลาน้ันก็ไมรูวา ใครหนอน่ี เปนเทวดาหรือมนุษยพูดอยู ครั้งเราช้ีแจง 



 ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถาแลวหายไป และเม่ือ 
 เราหายไปแลว พรหมเหลาน้ันก็ไมรูวา ใครหนอน่ี เปนเทวดาหรือมนุษยหาย 
 ไปแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัท  ๘ จําพวกน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๖ 
                           ภูมิจาลสูตร 
      [๑๖๗]  สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหา 
 วัน ใกลนครเวสาลี ครั้งน้ันแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก 
 แลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังนครเวสาลี ครั้นเท่ียว 
 บิณฑบาตในนครเวสาลีแลว ในเวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ตรัส 
 กะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท จงถือผานิสีทนะ เราจะเขาไปยังปาวาลเจดีย 
 เพื่อพักกลางวนั  ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ถือผานิสีทนะตาม 
 พระผูมีพระภาคไปขางหลัง ฯ 
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย ประทับนั่งบน 
 อาสนะท่ีปูไว แลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท นครเวสาลีเปนท่ีนา 
 รื่นรมย อุเทนเจดียก็นารื่นรมย โคตมกเจดีย พหุปุตตกเจดีย  สัตตัมพเจดีย 
 สารันททเจดีย ปาวาลเจดีย ลวนนารื่นรมย ดูกรอานนท ผูใดผูหนึ่งเจริญ 
 ทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนท่ีต้ัง ใหมั่นคง สั่งสม 
 ปรารภดีแลว ผูนั้นหวังอยู พึงดํารงอยูไดกลัปหน่ึง หรือเกินกวากัลป ดูกรอานนท 
 ตถาคตเจริญ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนท่ีต้ัง ให 
 มั่นคง สั่งสม ปรารภดีแลว ตถาคตหวังอยู พงึดํารงอยูไดกัลปหน่ึงหรือเกิน 
 กวากัลป เมื่อพระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิตแจงชัด ทรงกระทําโอภาสแจง 
 ชัดแมอยางนี้ ทานพระอานนทก็ไมอาจจะรูทัน จึงไมทูลอาราธนาพระผูมีพระภาค 
 วา  ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป ขอพระ 
 สุคตพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อสุขแกชน 
 หมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา 
 และมนุษยท้ังหลาย เพราะถูกมารเขาดลใจ แมครั้งท่ี ๒ แมครั้งท่ี ๓ พระผูม ี
 พระภาคก็ตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท นครเวสาลีเปนนครท่ีนารื่นรมย 
 อุเทนเจดียก็นารื่นรมย โคตมกเจดีย พหุปุตตกเจดีย สัตตัมพเจดีย สารันททเจดีย 
 ปาวาลเจดีย ลวนนารื่นรมย ดูกรอานนท ผูใดผูหนึ่งเจริญ กระทําใหมากซ่ึง 
 อิทธิบาท ๔ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนท่ีต้ัง ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดีแลว ฯลฯ 
 ตถาคตหวังอยู  พึงดํารงอยูไดกัลปหน่ึงหรอืเกินกวากัลป เมื่อพระผูมีพระภาค 
 ทรงกระทํานิมิตแจงชัด ทรงกระทําโอภาสแจงชัดแมอยางนี้ ทานพระอานนทก็ไม 
 อาจจะรูทัน จึงไมทูลอาราธนาพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผู 
 มีพระภาคพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป ขอพระสุคตพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป เพื่อ 



 ประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อสุขแกชนหมูมาก เพื่ออนเุคราะหโลก เพื่อ 
 ประโยชน เพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เพราะถูกมาร 
 เขาดลใจ ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท 
 เธอจงไปเถิด บัดนี้เธอยอมสําคัญกาลท่ีสมควร ทานพระอานนททูลรับพระผูมี 
 พระภาคแลว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว 
 ไปนั่ง ณ โคนไมแหงหน่ึง ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ฯ 
      ครั้งน้ันแล เมื่อทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน  มารผูลามกไดกราบ 
 ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคจงเสด็จปริ- 
 *นิพพานเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาลปรินิพพานของ 
 พระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคตรัสพระวาจาน้ีไววา 
 ดูกรมารผูลามก เราจักยังไมปรินิพพาน ตราบเทาท่ีพวกภิกษุสาวกของเรายังไมฉลาด 
 ไมไดรับแนะนํา ไมแกลวกลา ยังไมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ยังไมเปน 
 พหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยังไมปฏิบัติชอบ ยังไม 
 ประพฤติตามธรรม ไมเรยีนอาจาริยวาทของตนแลวบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง 
 เปดเผย จําแนก กระทําใหงาย ไมแสดงธรรมมีปฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาท 
 ท่ีเกิดข้ึนแลวโดยชอบธรรม  ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ภิกษุสาวกของพระผู 
 มีพระภาค เปนผูฉลาด ไดรับแนะนํา แกลวกลา บรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ 
 เปนพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตาม 
 ธรรม เรียนอาจาริยวาทของตนแลว บอก แสดง  บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย 
 จําแนก กระทําใหงาย แสดงธรรมมีปาฏิหารยิย่ํายีดวยดีซึง่ปรัปปวาทท่ีเกิดข้ึน 
 แลวโดยชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปริ- 
 *นิพพานเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้  เปนกาลปรินิพพาน 
 แหงพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสพระวาจาน้ีไววา ดูกรมารผูลามก เราจัก 
 ยังไมปรินิพพาน ตราบเทาท่ีภิกษุณีสาวิกาของเรา ฯลฯ อุบาสกสาวกของเรา ฯลฯ 
 อุบาสิกาสาวิกาของเรา  ยังไมฉลาด ยังไมไดรับแนะนํา ยังไมแกลวกลา ยัง 
 ไมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ยังไมเปนพหูสูต ยังทรงจําธรรมไมได ยัง 
 ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไมได ยังไมปฏิบัติชอบ ยังไมประพฤติตามธรรม 
 ไมเรียนอาจารยิวาทของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง  เปดเผย จําแนก 
 กระทําใหงาย ไมแสดงธรรมมีปฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทท่ีเกิดข้ึนแลวโดย 
 ชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ  บัดนี้ อุบาสิกาสาวิกาของพระผูมีพระภาค เปน 
 ผูฉลาด ไดรับแนะนํา แกลวกลา บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ เปนพหูสูต 
 ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียน 
 อาจาริยวาทของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําให 
 งาย แสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทท่ีเกิดข้ึนแลวโดยชอบธรรม 



 ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระ 
 สุคตจงเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาลปรินิพพานแหงพระผูมีพระภาค ก็พระ 
 ผูมีพระภาคตรัสพระวาจาน้ีไววา  ดูกรมารผูลามก เราจักยังไมปรินิพพานตราบเทาท่ี 
 พรหมจรรยของเราน้ียังไมเจรญิแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมาก ยังไมรูท่ัว 
 ยังไมแนนหนา เทวดาและมนุษยท้ังหลายยงัไมประกาศดีแลว ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ บัดนี้ พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคเจริญแพรหลายกวางขวาง ชนเปน 
 อันมากรูท่ัว แนนหนา เทวดาและมนุษยประกาศดีแลว ขาแตพระองคผูเจรญิ 
 บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานเถิด  ขอพระสุคตจงเสด็จปรินพิพาน 
 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 
 ทรงเปลงพระอุทานในเวลาน้ันวา 
           มุนีไดปลงเครื่องปรงุแตงภพ อันเปนเหตุสมภพท้ังท่ีช่ังได 
           ท้ังท่ีช่ังไมได ยินดีในภายใน มีจิตต้ังม่ัน ไดทําลายกิเลสท่ี 
           เกิดในตนเหมือนทหารทําลายเกราะ  ฉะนั้น ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทไดมีความคิดดังน้ีวา แผนดินนี้ไหวใหญหนอ 
 แผนดินนี้ไหวใหญจริงหนอ นาสะพึงกลัว  โลมชาติชูชัน ท้ังกลองทิพยกบั็นลือ 
 ลั่น อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยแหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ  ลําดับนั้นแล 
 ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 แผนดินนี้ไหวใหญหนอ แผนดินนี้ไหวใหญจริงหนอ นาสะพึงกลัว โลมชาติชู 
 ชัน ท้ังกลองทิพยก็บันลือลั่น อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยแหงความปรากฏ 
 แผนดินไหวใหญ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เหตุปจจัย ๘ ประการนี้แหงความ 
 ปรากฏแผนดินไหวใหญ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรอานนท แผนดินใหญต้ังอยูบน 
 น้ํา น้ําต้ังอยูบนลม ลมต้ังอยูบนอากาศ สมัยน้ันลมพายุพัดจดั ลมพายุพัดให 
 น้ําไหว น้ําไหวแลวทําใหแผนดินไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการ 
 ท่ี ๑ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณผูมฤีทธ์ิ บรรลุความชํานาญทางจิต 
 หรือเทวดาผูมฤีทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก เจริญปฐวีสัญญานิดหนอย เจริญ 
 อาโปสัญญาหาประมาณมิได ยอมยังแผนดินนี้ใหสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว ดูกร 



 อานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการท่ี ๒ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระโพธิสัตวจุติจากช้ันดุสิต มีสติสัมปชัญญะ 
 ลงสูพระครรภพระมารดา เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอมสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว 
 ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการท่ี ๓ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ประสูติจาก 
 พระครรภพระมารดา เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอมสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท 
 นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการท่ี ๔ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อ 
 นั้น แผนดินนี้ยอมสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัย 
 ประการท่ี ๕ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตทรงประกาศอนุตรธรรมจักร เมือ่นั้น 
 แผนดินนี้ยอมสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการ 
 ท่ี ๖ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เมื่อใด ตถาคตทรงมีสติสัมปชัญญะ ปลงอายุสังขาร 
 เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอมสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปน 
 ปจจัยประการท่ี ๗ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เมื่อใด ตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
 เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอมสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปน 
 ปจจัยประการท่ี ๘ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ดูกรอานนท เหตุปจจัย 
 ๘ ประการนี้แล แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
                         จบจาลวรรคท่ี ๒ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อิจฉาสูตร  ๒. อลํสูตร ๘ สูตร  ๓. สังขิตตสูตร  ๔. คยาสูตร 
 ๕. อภิภายตนสูตร  ๖.  วิโมกขสูตร  ๗. โวหารสูตรท่ี ๑  ๘. โวหารสูตรท่ี ๒ 
 ๙. ปริสสูตร  ๑๐. ภูมิจาลสูตร ฯ 
                          ---------- 
                          ยมกวรรคท่ี ๓ 
                         ปฏิปทาสูตรท่ี ๑ 
      [๑๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีล อยางนี ้
 เธอช่ือวาเปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา 
 อยางไรหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธาและมีศีล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อใดแล ภิกษุ 
 เปนผูมีศรัทธาและมีศีล เมื่อน้ัน เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหูสูต อยางนี้ เธอช่ือวาเปนผู 



 ไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวาอยางไรหนอ 
 เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีลและเปนพหูสูต เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล 
 และเปนพหูสูต เมื่อนั้น เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีลและเปนพหูสูต แตไมเปนธรรมกถกึ 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 แตไมไดทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
 วิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
 ปจจุบันเขาถึงอยู อยางนี้ เธอช่ือวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึง 
 บําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีล 
 เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท เปน 
 ผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปน 
 เครื่องอยูเปนสขุในปจจุบัน พึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะ 
 มิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต เปนธรรม 
 กถึก เขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท เปนผูไดตามความปรารถนา 
 ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขใน 
 ปจจุบัน ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมติุ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
 ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู เมื่อนั้น เธอช่ือวา 
 เปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ 
 นี้แล ยอมเปนผูกอใหเกิดความเลื่อมใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดวยอาการ 
 ท้ังปวง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ปฏิปทาสูตรท่ี ๒ 
      [๑๖๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีลอยางนี้ เธอ 
 ช่ือวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา 
 อยางไรหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธาและมีศีล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อใดแล ภิกษุ 
 เปนผูมีศรัทธาและมีศีล เมื่อน้ัน เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหูสูต ฯลฯ เปนพหูสูต แตไม 
 เปนธรรมกถึก ฯลฯ เปนธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ เขาสูบริษัทได 
 แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ฯลฯ แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท และ 
 ถูกตองวโิมกขอันสงบ  ไมมีรูป เพราะลวงรูปเสียได ดวยนามกาย แตไมกระทํา 



 ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป 
 ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู อยางนี้ เธอช่ือวายงัเปนผูไมบริบูรณ 
 ดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราพึง 
 มีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดง 
 ธรรมแกบริษัท และพึงถูกตองวโิมกขอันสงบ ไมมีรูป  เพราะลวงรูปเสียได 
 ดวยนามกาย พึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เมื่อใดแล  ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก 
 เขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัทและถูกตองวิโมกขอันสงบ ไมมีรูป 
 เพราะลวงรูปเสียได ดวยนามกาย ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ อันหา 
 อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขา 
 ถึงอยู เมื่อนั้น เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู 
 ประกอบดวยธรรม  ๘ ประการน้ีแล  เปนผูใหกอเกิดความเลื่อมใสโดยรอบ และ 
 บริบูรณดวยอาการท้ังปวง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ปฏิปทาสูตรท่ี ๓ 
      [๑๗๐] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ท่ีพักกอดวยอิฐ 
 ช่ือนาทิกะ ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก 
 มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนท่ีสุด เธอท้ังหลายยอมเจริญมรณสติ 
 หรือหนอ ฯ 
      เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมเจรญิมรณสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสติ นี้ ขาพระองคมีความ 
 คิดอยางนี้วา โอหนอ เราพงึเปนอยูคืนหนึ่งวนัหนึ่ง พึงมนสกิารถึงคําสอนของ 
 พระผูมีพระภาค  เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
      ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ  ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความ 
 คิดอยางนี้วา โอหนอ เราพงึเปนอยูตลอดวันหนึ่ง  พึงมนสิการถึงคําสอนของ 



 พระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
      ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิด 
 อยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูเพียงครึ่งวัน พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมี 
 พระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
      ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค 
 แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิด 
 อยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูเพียงช่ัวเวลาบริโภคบิณฑบาตม้ือหนึ่ง พึง 
 มนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค  เราไดทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปน 
 อันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
      ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองคมีความ 
 คิดอยางนี้วา โอหนอ เราพงึเปนอยูช่ัวเวลาบรโิภคบิณฑบาตครึ่งหน่ึง พึง 
 มนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาค 
 เปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
      ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ  แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความ 
 คิดอยางนี้วา โอหนอ เราพงึเปนอยูช่ัวเวลาเค้ียวขาว ๔-๕ คําแลวกลืนกิน พึง 
 มนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค  เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาค 
 เปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
      ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความ 



 คิดอยางนี้วา โอหนอ เราพงึเปนอยูช่ัวเวลาเค้ียวขาวไดคําหนึ่งแลวกลืนกิน พงึ 
 มนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาค 
 เปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
      ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความ 
 คิดอยางนี้วา โอหนอ เราพงึเปนอยูช่ัวเวลาหายใจออกแลวหายใจเขา หรือหาย 
 ใจเขาแลวหายใจออก พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทํา 
 คําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
 เจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
      เมื่อภิกษุท้ังหลายกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุเหลา 
 นั้นวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพงึเปนอยู 
 ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคํา 
 สอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ 
 เราพึงเปนอยูตลอดวันหนึ่ง พงึมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระ 
 ทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ภิกษุใดเจรญิมรณสติอยางนี้วา 
 โอหนอ เราพึงเปนอยูครั้งวัน พึงมนสิการคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทํา 
 คําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ 
 เราพึงเปนอยูช่ัวเวลาบรโิภคบิณฑบาตม้ือหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผู 
 มีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ภิกษุใดเจริญ 
 มรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูช่ัวเวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหน่ึง พึง 
 มนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาค 
 เปนอันมากหนอ และภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูช่ัวเวลา 
 เค้ียวขาวได ๔-๕ คําแลวกลืนกิน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลาน้ีเรากลาววาเปน 
 ผูประมาทอยู เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะชา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพงึ 
 เปนอยูช่ัวเวลาเค้ียวขาวคําหนึ่งแลวกลืนกิน พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมี- 
 *พระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ และภิกษุใด 
 เจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูช่ัวเวลาหายใจออกแลวหายใจเขา 
 หรือหายใจเขาแลวหายใจออก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานี้เรากลาววาไม 
 ประมาทอยู  ยอมเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้น 
 แหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักไมเปนผูประมาทอยู จัก 
 เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษา 



 อยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ปฏิปทาสูตรท่ี ๔ 
      [๑๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ท่ีพักกอดวยอิฐช่ือ 
 นาทิกะ  ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมมีผลมาก มี 
 อานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มรณสติอัน 
 บุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก 
 หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมือ่กลาง 
 วันสิ้นไป กลางคืนเวียนมายอมพิจารณาดังน้ีวา ปจจัยแหงความตายของเรามีมาก 
 หนอ คือ งูพึงกัดเราก็ได แมลงปองพึงตอยเราก็ได ตะขาบพึงกัดเราก็ได เพราะ 
 เหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายน้ันพึงมีแกเรา เราพึงพลาดลมลงก็ได อาหาร 
 ท่ีเราบริโภคแลวไมยอยเสียก็ได  ดีของเราพึงซานก็ได เสมหะของเราพึงกําเริบก็ 
 ได ลมมีพิษดังศาตราของเราพึงกําเริบก็ได มนุษยท้ังหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได 
 พวกอมนุษยพงึเบียดเบียนเราก็ได เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายน้ันพึง 
 มีแกเรา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังนี้วา ธรรมอันเปนบาป 
 อกุศลอันเรายังละไมได ท่ีจะพึงเปนอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางคืน มี 
 อยูหรอืหนอแล ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนีว้า ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรา 
 ยังละไมได ท่ีจะพึงเปนอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางคืน มีอยู  ภิกษุนั้น 
 พึงกระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความ 
 ไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหยิ่ง เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลา 
 นั้นเสีย เปรียบเหมือนคนท่ีมีผาไฟไหม หรือศีรษะถูกไฟไหม พึงกระทําความ 
 พอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย สติและ 
 สัมปชัญญะใหยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือศีรษะนั้น ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ถาแหละภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา ธรรมอนัเปนบาปอกุศลอันเรายงัละไมได ท่ีจะ 
 เปนอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางคืน ไมมี ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย 
 หม่ันศึกษาท้ังกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษุในธรรมวินยันี้ เมื่อกลางคืนสิ้นไป กลาง 
 วันเวียนมาถึง ยอมพิจารณาดงัน้ีวา ปจจัยแหงความตายของเรามีมากหนอ คือ ง ู
 พึงกัดเราก็ได แมลงปองพึงตอยเราก็ได ตะขาบพึงกัดเราก็ได เพราะเหตุนั้นเรา 
 พึงทํากาลกิริยา อันตรายน้ันพึงมีแกเรา เราพึงพลาดลมลงก็ได อาหารท่ีเรา 
 บริโภคแลวไมยอยเสียก็ได  ดขีองเราพึงซานก็ได เสมหะของเราพึงกําเริบกไ็ด 
 ลมมีพิษดังศาตราของเราพึงกําเริบก็ได  มนุษยท้ังหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได พวก 
 อมนุษยพึงเบียดเบียนเราก็ได เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายน้ัน 



 พึงมีแกเรา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังน้ีวา ธรรมอันเปนบาป 
 อกุศลอันเรายังละไมไดท่ีจะพึงเปนอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางวัน มีอยูหรือ 
 หนอแล ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมได 
 ท่ีจะพึงทําอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางวัน  มีอยู ภิกษุนั้นพึงกระทําความพอใจ 
 ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย  สติและสัมปชัญญะ 
 ใหยิ่ง  เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลาน้ันเสีย เปรียบเหมือนบุคคลมีผาถูก 
 ไฟไหมหรือศีรษะถูกไฟไหม  พึงกระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ 
 ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรอื 
 ศีรษะนั้น ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาแหละภิกษุพิจารณาอยูรูอยางน้ีวา ธรรม 
 อันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมไดท่ีจะพึงเปนอันตรายแกเรา ผูทํากาละในกลาง 
 วันไมมี ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย หมั่นศึกษาท้ังกลางวันกลางคืนในกุศล 
 ธรรมท้ังหลายอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย มรณสติอันภิกษุเจริญแลวอยางน้ี กระทําให 
 มากแลวอยางน้ี จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ปฏิปทาสูตรท่ี ๕ 
      [๑๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปน 
 ไฉน คือ อุฏฐานสัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา  ๑ 
 สัทธาสัมปทา ๑ ศีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สัมปทา ๘ ประการน้ีแล ฯ 
          คนหม่ันในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม 
          เลี้ยงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยท่ีหามาได มีศรัทธา ถึง 
          พรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหน่ี ชําระทาง 
          สัมปรายิกัตถประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาว 
          นี้ ของผูครองเรอืน ผูมศีรัทธา  อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม 
          อันแทจริง ตรัสวานําสุขมาใหในโลกท้ังสอง  คือ ประโยชน 
          ในปจจุบันนี้และความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะน้ี ยอม 
          เจริญแกคฤหัสถ ดวยประการฉะนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ปฏิปทาสูตรท่ี ๖ 
      [๑๗๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปน 
 ไฉน คือ อุฏฐานสัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ 
 สัทธาสัมปทา ๑  สีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา  ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยง 
 ชีพดวยความหม่ันประกอบการงาน คือ กสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม รับ 



 ราชการฝายทหาร รับราชการฝายพลเรอืน หรือศิลปอยางใดอยางหน่ึง เปนผูขยัน 
 ไมเกียจครานในการงานน้ัน ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสอง อันเปนอุบายใน 
 การงานนั้น สามารถจัดทําได ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอุฏฐานสัมปทา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีโภคะ 
 ท่ีหามาไดดวยความหม่ันเพียร สั่งสมดวยกําลังแขน มีเหงื่อไหลโทรมตัว ชอบ 
 ธรรม ไดมาโดยธรรม เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล ดวย 
 ทําไวในใจวา ไฉนหนอ พระราชาไมพึงบริโภคทรัพยเหลานี้ของเรา โจรไมพึง 
 ลัก ไฟไมพึงไหม น้ําไมพึงพัดไป ทายาทผูไมเปนท่ีรักไมพึงลักไป ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย นี้เรียกวาอารักขสัมปทา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตร 
 ในโลกนี้ อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด ยอมดํารงตนเจรจาสั่งสนทนากับบุคคลใน 
 บานหรือนิคมน้ัน ซึ่งเปนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี เปนคนหนุมหรอืคนแก ผูมี 
 สมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา ศึกษาสัทธา 
 สัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศึกษาศีลสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศีล ศึกษาจาค 
 สัมปทาตามผูถึงพรอมดวยจาคะ ศึกษาปญญาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยปญญา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวากัลยาณมิตตตา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมชีวติาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรใน 
 โลกนี้ รูทางเจริญแหงโภคะ และรูทางเส่ือมแหงโภคะแลวเลีย้งชีพพอเหมาะ 
 ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนักดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนอืรายจาย 
 และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนคนช่ัง 
 ตาช่ัง หรือลูกมือช่ังตาช่ัง ยกตาช่ังข้ึนแลวยอมรูวา ตองลดออกเทาน้ี หรือ 
 ตองเพิ่มเขาเทาน้ี ฉันใด กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน รูทางเจรญิแหงโภคะ และ 
 รูทางเส่ือมแหงโภคะแลว เลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคือง 
 นัก ดวยคิดวา รายไดของเราจกัตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไม 
 เหนือรายได ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถากุลบุตรผูมีรายไดนอย แตเลี้ยงชีวิตอยางโอ 
 โถง จะมีผูวาเขาไดวา กุลบุตรผูนี้ ใชโภคะเหมือนคนเค้ียวกินผลมะเดื่อ ฉะนั้น 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ถากุลบุตรผูมีรายไดมาก แตเลี้ยงชีพอยางฝดเคือง จะมีผูวา 
 เขาวากุลบุตรผูนี้จักตายอยางอนาถา แตเพราะกุลบุตรผูนี้รูทางเจริญแหงโภคะ และ 
 รูทางเส่ือมแหงโภคะแลว เลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคือง 
 นัก ดวยคิดวา รายไดของเราจกัตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจัก 
 ตองไมเหนือรายได ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาสมชีวิตา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธา 
 คือ เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค 
 องคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้ 



 เรียกวาสัทธาสัมปทา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ศีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้เปนผูงดเวน 
 จากปาณาติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปน 
 ฐานแหงความประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาศีลสัมปทา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีจิตปราศจาก 
 มลทิน คือ ความตระหน่ี อยูครองเรอืน ฯลฯ ควรแกการขอ ยนิดีในการ 
 จําแนกทาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาจาคสัมปทา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูมี 
 ปญญา ฯลฯ ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาปญญา 
 สัมปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๘ ประการนี้แล ฯ 
          คนหม่ันในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม 
          เลี้ยงชีพพอเหมาะ ตามรักษาทรัพยท่ีหามาได มีศรัทธา ถึง 
          พรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหน่ี ชําระทาง 
          สัมปรายิกัตถประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาว 
          นี้ ของผูครองเรอืน ผูมศีรัทธา อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม 
          อันแทจริง ตรัสวานําสุขมาใหในโลกท้ังสอง คือ ประโยชน 
          ในปจจุบันนี้และความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะน้ี ยอม 
          เจริญแกคฤหัสถดวยประการฉะนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           อิจฉาสูตร 
      [๑๗๔] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา 
 ดูกรอาวโุสท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๘ จําพวกเปนไฉน ฯ 
      ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญ 
 กรรมฐานใหติดตอเนื่องกันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอยอม 
 หม่ันเพียรพยายามเพื่อไดลาภ เมื่อเธอหมั่นเพยีรพยายามเพื่อใหไดลาภ ลาภไม 
 เกิดข้ึน เธอยอมเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหล 
 เพราะไมไดลาภน้ัน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ 
 หม่ันเพียรพยายามเพื่อไดลาภอยู แตไมไดลาภ  เศราโศก ร่ําไร และเคลื่อน 
 จากพระสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป  ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอยอมหม่ันเพยีรพยายามเพื่อไดลาภ 
 เมื่อเธอหม่ันเพยีรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภเกิดข้ึน เธอยอมมัวเมาถึงความประมาท 
 เพราะลาภนั้น ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ภิกษุนี้เรยีกวาผูมีความปรารถนาลาภ หมั่น 



 เพียรพยายามเพื่อไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมาประมาท และเคล่ือนจากพระ 
 สัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ 
 เมื่อเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภไมเกิดข้ึน เธอยอมเศราโศก 
 ลําบาก ร่ําไร ทุบอกคร่ําครวญ ถึงความหลงใหล ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุ 
 นี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหมั่นเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ ไมไดลาภ 
 เศราโศก ร่ําไร และเคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด  ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ 
 เมื่อเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภเกิดข้ึน เธอยอมมัวเมาถึงความ 
 ประมาทเพราะลาภน้ัน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุนี้เรียกวาผูมคีวามปรารถนาลาภ 
 ไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมาประมาท และเคลื่อนจาก 
 พระสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอหมั่นเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ 
 เมื่อเธอหม่ันเพยีรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภไมเกิดข้ึน เธอไมเศราโศก ไมลําบาก 
 ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภน้ัน ดูกรอาวุโส 
 ท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ หมั่นเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ 
 ไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมร่ําไร และไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด  ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอหมั่นเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ 
 เมื่อเธอหม่ันเพยีรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภเกิดข้ึน เธอไมมัวเมา ไมถึงความ 
 ประมาทเพราะไดลาภน้ัน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนา 
 ลาภ หมั่นเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ ไดลาภแลว  ไมมัวเมาประมาท  และไม 
 เคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่อง 
 กันไป ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ 
 เมื่อเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภไมเกิดข้ึน เธอไมเศราโศกไมลําบาก 
 ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภน้ัน ดูกร 
 อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหมัน่เพียรพยายามเพื่อได 
 ลาภอยู ไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมร่ําไร และไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอ 
 เนื่องกัน ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ 



 เมื่อเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ลาภเกิดข้ึน เธอไมมัวเมา ไมถึงความ 
 ประมาทเพราะไดลาภน้ัน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนา 
 ลาภ ไมหม่ันเพียรพยายามเพือ่ไดลาภ ไดลาภแลว ไมมัวเมาประมาท และไม 
 เคลื่อนจากพระสัทธรรม ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกน้ีแล มีปรากฏ 
 อยูในโลกนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ลัจฉาสูตรท่ี ๑ 
      [๑๗๕] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ ดูกร 
 อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอื่น  ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ๑ 
 เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ พิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีทรงจําแลว ๑ 
 รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา 
 ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวยไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ 
 เปนผูช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจงแลว ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกร 
 อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอัน 
 ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอื่น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ลัจฉาสูตรท่ี ๒ 
      [๑๗๖]  ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอื่น ธรรม ๕ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูไมมีความเขาใจไดเร็ว 
 ในกุศลธรรมท้ังหลาย เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ พิจารณาเน้ือความแหง 
 ธรรมท่ีไดทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ เปนผู 
 มีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย 
 ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
 ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 นี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอื่น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          ลัจฉาสูตรท่ี ๓ 
      [๑๗๗] ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
 เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรอาวโุสท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ๑ เปน 



 ผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ พิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีไดทรงจําแลว ๑ 
 รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา 
 ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม 
 หาช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเรงิไม ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลูแก 
 ผูอื่น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                          ลัจฉาสูตรท่ี ๔ 
      [๑๗๘] ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
 เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอัน 
 ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ๑ 
 เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ แตไมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีไดทรงจําไว 
 หารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา 
 ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ 
 เปนผูช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกร 
 อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอัน 
 ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชน 
 เกื้อกูลแกตน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                          ลัจฉาสูตรท่ี ๕ 
      [๑๗๙] ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรอาวโุสท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย เปนผูทรง 
 จําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ พิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีไดทรงจําไวแลว ๑ รูอรรถ 
 รูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ 
 ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม และ 
 หาช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเรงิไม ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลูแก 
 ผูอื่น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๒ 



                          ลัจฉาสูตรท่ี ๖ 
      [๑๘๐] ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
 เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถใน 
 อันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลูแกตน ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย 
 เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ ไมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีไดทรงจําไวแลว 
 หารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา 
 ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ 
 ช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลู 
 แกตน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๓ 
                          ลัจฉาสูตรท่ี ๗ 
      [๑๘๑] ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ 
 เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรอาวโุสท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมเปนผู 
 ทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว แตพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีไดทรงจําแลว ๑ รูอรรถ 
 รูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ ไมเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ 
 ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ไมช้ีแจง 
 สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
 ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชน 
 เกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลูแกผูอื่น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๔ 
                          ลัจฉาสูตรท่ี ๘ 
      [๑๘๒] ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ 
 เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอัน 
 ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย 
 ไมเปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ไมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีไดทรงจําไวแลว 
 หารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา 
 ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ 
 ช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวโุส 



 ท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการน้ีแล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
 เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลู 
 แกตน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๕ 
                           ปริหานสูตร 
      [๑๘๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูยินดีการงาน ๑ 
 ความเปนผูยินดีในการคุย ๑ ความเปนผูยินดีในความหลับ ๑ ความเปนผูยินดีใน 
 การคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอนิทรียท้ังหลาย ๑ 
 ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ความเปนผูยินดีในธรรมเครือ่งของ ๑ 
 ความเปนผูยินดีในธรรมเครื่องใหเนิ่นชา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการ 
 นี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๖ 
                          อปริหานสูตร 
      [๑๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 ไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมยินดี 
 การงาน ๑ ความเปนผูไมยินดีในการคุย ๑ ความเปนผูไมยินดีในความหลับ ๑ 
 ความเปนผูไมยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูคุมครองทวารใน 
 อินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ความเปนผูไมยินดีใน 
 ธรรมเครื่องของ ๑ ความเปนผูไมยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นชา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๗ 
                          กุสีตวัตถุสูตร 
      [๑๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุสีตวัตถุ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองทําการงาน เธอมีความคิดอยางนี้วา 
 เราจักตองทําการงาน ก็เมื่อเราทําการงานอยู กายจักลําบาก ผิฉะนั้น เราจะนอน 
 เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพื่อถงึธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไม 
 บรรลุ เพื่อกระทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุประการท่ี ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุทําการงานแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราแล 
 ทําการงานแลว ก็เมื่อเราทําการงานอยู กายลาํบากแลว ผิฉะน้ัน เราจะนอน เธอ 
 นอนเสีย ไมปรารภความเพียรเพ่ือถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรล ุ
 เพื่อกระทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุประการท่ี ๒ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตอง 
 เดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางอยู กายจักลําบาก ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอนอนเสยี 



 ไมปรารภความเพียรเพื่อถงึทางท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุทางท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําให 
 แจงทางท่ียังไมทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุประการท่ี ๓ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเดินทางแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไดเดิน 
 ทางแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู กายลําบากแลว ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอนอนเสีย 
 ไมปรารภความเพียรเพื่อถงึทางท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุทางท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําให 
 แจงทางท่ียังไมทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุประการท่ี ๔ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเท่ียวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไมไดโภชนะอนั 
 เศราหมองหรอืประณีตพอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเท่ียวเดิน 
 บิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไมไดโภชนะอนัเศราหมองหรอืประณีตพอแกความ 
 ตองการ กายของเรานั้นลําบากแลว ไมควรแกการงาน ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอ 
 นอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนกุสีตวัตถุประการท่ี ๕ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเท่ียวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไดโภชนะ 
 เศราหมองหรอืประณีต พอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา เรา 
 เท่ียวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไดโภชนะเศราหมองหรอืประณีต พอแกความ 
 ตองการแลว กายของเราน้ันหนัก ไมควรแกการงาน เหมือนถั่วชุมดวยนํ้า 
 ผิฉะนั้นเราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนกุสีตวัตถุ 
 ประการท่ี ๖ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อาพาธเลก็นอยเกิดข้ึนแกภิกษุ เธอมีความคิดอยางนี้วา 
 อาพาธเล็กนอยน้ีเกิดแกเราแลว มีขออางเพือ่จะนอน ผิฉะนั้นเราจะนอน เธอ 
 นอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนกุสีตวัตถุประการท่ี ๗ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุหายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน เธอมี 
 ความคิดอยางนี้วา เราหายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน กายของเรายงัออน 
 เพลีย ไมควรแกการงาน ผิฉะนั้นเราจักนอนเสียกอน เธอนอนเสีย ไมปรารภ 
 ความเพียร เพื่อถึงการงานท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุการงานท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจง 
 การงานท่ียังไมไดทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุประการท่ี ๘ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 กุสีตวัตถุ ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๘ 
                         อารัพภวัตถุสูตร 
      [๑๘๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อารัพภวัตถุ ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองทําการงาน เธอมีความคิดอยางนี้วา 
 เราจักตองทําการงานแล ก็เมื่อเราทําการงานอยู ไมพึงทํามนสิการคําส่ังสอนของ 
 พระพุทธเจาท้ังหลายไดงาย ผฉิะนั้น เราจะรีบปรารภความเพียรเสียกอน เพื่อถึง 
 ธรรมท่ียังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง 
 เธอปรารภความเพียรเพื่อถงึธรรมท่ียังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อ 



 ทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง นี้เปนอารัพภวัตถุประการท่ี ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุทําการงานแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราได 
 ทําการงานแลว ก็เมื่อเราทําการงานอยู ไมสามารถมนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธ- 
 *เจาท้ังหลายได ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียรเพื่อถงึธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรล ุ
 ธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง เธอปรารภความเพยีร 
 เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไม 
 ทําใหแจง นี้เปนอารัพภวัตถุประการท่ี ๒ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตอง 
 เดินทาง ก็เมื่อเราเดินทางอยู ไมพึงกระทํามนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
 ท้ังหลายไดงาย ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนอารัพภวัตถ ุ
 ประการท่ี ๓ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเดินทางแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราได 
 เดินทางแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู ไมสามารถมนสิการคําส่ังสอนของพระพทุธเจา 
 ท้ังหลายได ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนอารัพภวัตถุประการท่ี ๔ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเท่ียวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไมไดโภชนะ 
 เศราหมองหรอืประณีต พอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเท่ียว 
 บิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไมไดโภชนะเศราหมองหรอืประณีต พอแกความ 
 ตองการ กายของเรานั้นเบาควรแกการงาน ผฉิะนั้น เราจะปรารภความเพียร ฯลฯ 
 นี้เปนอารัพภวตัถุประการท่ี ๖ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง อาพาธเลก็นอยเกิดข้ึนแกภิกษุ เธอมีความคิดอยางนี้วา 
 อาพาธเล็กนอยน้ีเกิดข้ึนแกเรา การท่ีอาพาธของเราจะพึงกลับกําเริบนั้น เปนฐานะ 
 ท่ีจะมีได ผิฉะน้ัน เราจะปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปนอารัพภวัตถุประการท่ี ๗ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุหายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน เธอมี 
 ความคิดอยางนี้วา เราหายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน การท่ีอาพาธของเรา 
 จะพึงกลับกําเริบนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ผิฉะน้ัน จะรีบปรารภความเพียรเสยีกอน 
 เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อกระทําใหแจงธรรม 
 ท่ียังไมทําใหแจง เธอปรารภความเพียรเพือ่ถงึธรรมท่ียังไมถงึ เพื่อบรรลุธรรมท่ียัง 
 ไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง นี้เปนอารัพภวัตถุประการท่ี ๘ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อารัพภวัตถุ ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๙ 
                         จบยมกวรรคท่ี ๓ 
                          --------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ปฏิปทาสูตร ๖ สูตร ๒. อิจฉาสูตร ๓. ลัจฉาสูตร ๘ สูตร 



 ๔. ปริหานสูตร ๕. อปริหานสูตร ๖. กุสีตวัตถุสูตร ๗. อารัพภวัตถุสูตร ฯ 
                          ---------- 
                          สติวรรคท่ี ๔ 
                            สติสูตร 
      [๑๘๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อสติสัมปชัญญะไมมี หิริและโอตตัปปะ 
 ช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีสติและสัมปชัญญะวิบัติกําจัดเสียแลว เมื่อหริิและ 
 โอตตัปปะไมมี อินทรียสังวรช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีหิริและโอตตัปปะวิบัติกําจัด 
 เสียแลว เมื่ออนิทรียสังวรไมมี ศีลช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีอินทรียสังวรวบัิติ 
 กําจัดเสียแลว เมื่อศีลไมมี สัมมาสมาธิช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีศีลวิบัติกําจัด 
 เสียแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสนะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีสัมมา- 
 *สมาธิวิบัติกําจัดเสียแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสนะไมมี นิพพิทาวิราคะช่ือวามีเหตุอัน 
 บุคคลผูมียถาภตูญาณทัสนะวิบัติกําจัดเสียแลว เมื่อนิพพิทาวริาคะไมมี วิมุตติญาณ- 
 *ทัสนะ ช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติกําจัดเสียแลว เปรียบเหมือน 
 ตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น ยอมไมบริบูรณ แมเปลือก 
 แมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้นก็ยอมไมบริบูรณ ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู หิริและโอตตัปปะช่ือวามี 
 เหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสติและสัมปชัญญะ เมื่อหิริและ 
 โอตตัปปะมีอยู อินทรียสังวรช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวย 
 หิริและโอตตัปปะ เมื่ออินทรียสังวรมีอยู ศีลช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก 
 บุคคลผูสมบูรณดวยอินทรียสงัวร เมือ่ศีลมีอยู สัมมาสมาธิช่ือวามีเหตุสมบูรณ 
 ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยศีล เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภตูญาณทัสนะช่ือวา 
 มีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เมื่อยถาภูตญาณทัสนะ 
 มีอยู นิพพิทาวิราคะช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยยถาภตูญาณ- 
 *ทัสนะ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสนะช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก 
 บุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ เปรียบเหมือนตนไมท่ีมีกิ่งและใบสมบูรณ 
 แมกะเทาะของตนไมนั้นก็ยอมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้น 
 ก็ยอมบริบูรณ ฉะนั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           ปุณณิยสูตร 
      [๑๘๘] ครั้งน้ันแล ทานพระปุณณิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ี 
 ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี- 
 *พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย ท่ีบางครั้ง 
 พระธรรมเทศนาแจมแจง กะพระตถาคต บางครั้งไมแจมแจง ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณิยะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมเขาไป 



 หาเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงน้ัน แตเมื่อใด ภิกษุ 
 เปนผูมีศรัทธาและเขาไปหา เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง 
 ดูกรปุณณิยะ ภิกษุผูมีศรัทธาและเขาไปหา แตไมเขาไปนั่งใกลเพียงใด ธรรม- 
 *เทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงน้ัน แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... 
 และเขาไปนั่งใกล เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณิยะ 
 ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และเขาไปนั่งใกล แตไมสอบถามเพียงใด ธรรมเทศนา 
 ของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงน้ัน แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และ 
 สอบถาม เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณิยะ ภิกษุ 
 เปนผูมีศรัทธา ... และสอบถาม แตไมเงี่ยโสตลงสดับธรรมเพียงใด ธรรมเทศนา 
 ของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงน้ัน แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และ 
 เงี่ยโสตลงสดับธรรม แตฟงธรรมแลวไมทรงจําไวเพียงใด ธรรมเทศนาของ 
 ตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงน้ัน แตเมื่อใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และฟงแลว 
 ทรงจําไว เมื่อนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณิยะ ภิกษุ 
 เปนผูมีศรัทธา ... และฟงแลวทรงจําไว แตไมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีทรงจํา 
 ไวเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงน้ัน แตเมื่อใด ภิกษุเปน 
 ผูมีศรัทธา ... และพิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีทรงจําไว เมื่อนั้น ธรรมเทศนา 
 ของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณิยะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และพิจารณาเน้ือ 
 ความแหงธรรมท่ีทรงจําไว แตไมรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
 เพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงน้ัน แตเมื่อใด ภิกษุเปน 
 ผูมีศรัทธา ... และรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เมื่อนั้น ธรรม 
 เทศนาของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณิยะ ธรรมเทศนาของตถาคตผูมีปฏิญาณ 
 โดยสวนเดียว อันประกอบดวยธรรมเหลานี้แล ยอมแจมแจง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                            มูลสูตร 
      [๑๘๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาวาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถาม 
 อยางนี้วา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ธรรมท้ังปวงมีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกิด 
 มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนท่ีประชุมลง มีอะไรเปนประมุข มีอะไรเปนใหญ 
 มีอะไรยิ่งกวา มีอะไรเปนแกน เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแก 
 อัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ันวาอยางไร ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมแหงขาพระองค 
 ท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาค 
 เปนท่ีพึ่งอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหง 
 ภาษิตน้ีจงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาค 
 จักทรงจําไว ฯ 



      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเชนนั้นเธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี 
 เราจักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาวา พวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางนี้วา ดูกรอาวุโส 
 ท้ังหลาย ธรรมท้ังปวง มีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกิด มีอะไรเปนสมุทัย 
 มีอะไรเปนท่ีประชุมลง มีอะไรเปนประมุข มีอะไรเปนใหญ มีอะไรยิ่งกวา 
 มีอะไรเปนแกน เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกพวกอัญญเดียรถีย 
 ปริพาชกเหลาน้ันอยางนี้วา ดกูรอาวโุสท้ังหลาย ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล มี 
 มนสิการเปนแดนเกิด มีผัสสะเปนสมุทัย มีเวทนาเปนท่ีประชุมลง มีสมาธิ 
 เปนประมุข มีสติเปนใหญ มีปญญาเปนยิ่ง มีวิมุตติเปนแกน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายถกูถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน 
 อยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          โจรสูตรท่ี ๑ 
      [๑๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอม 
 พลันเสื่อม ต้ังอยูไมนาน องค ๘ ประการเปนไฉน คือ ประหารคนท่ีไมประหาร 
 ตอบ ๑ ถือเอาส่ิงของไมเหลอื ๑ ลักพาสตรี ๑ ประทุษรายกุมารี ๑ ปลน 
 บรรพชิต ๑ ปลนราชทรัพย ๑ ทํางานใกลถิ่นเกินไป ๑ ไมฉลาดในการเก็บ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการน้ีแล ยอมพลันเสือ่ม 
 ต้ังอยูไมนาน ฯ 
                          โจรสูตรท่ี ๒ 
      [๑๙๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอม 
 ไมเสื่อมเร็ว ต้ังอยูไดนาน ๘ ประการเปนไฉน คือ ไมประหารคนท่ีไมประหาร ๑ 
 ไมถือเอาของจนไมเหลือ ๑ ไมลักพาสตรี ๑ ไมประทุษรายกุมารี ๑ ไม 
 ปลนบรรพชิต ๑ ไมปลนราชทรัพย ๑ ไมทํางานใกลถิ่นเกินไป ๑ ฉลาดในการ 
 เก็บ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการน้ีแล ไมเสื่อมเรว็ 
 ต้ังอยูไดนาน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                            สมณสูตร 
      [๑๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวา สมณะ เปนช่ือของพระตถาคต 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา คําวา พราหมณ คําวา ผูถึงเวท คําวา ศัลยแพทย 
 คําวา ไมมีมลทิน คําวา ผูปราศจากมลทิน คําวา ผูมีญาณ คําวา ผูหลุดพน 
 เปนช่ือของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
         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 เปนผูฝกตนช้ันเยี่ยม เปนอเสขบุคคลปรินิพพาน 
         แลว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                            ยสสูตร 
      [๑๙๓] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกสัมพีชนบท 
 พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงพราหมณคามแหงชนชาวโกศล ช่ืออิจฉา- 
 *นังคละ ไดยินวา สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีไพรสณฑช่ืออิจฉานังคละ 
 ใกลพราหมณคามช่ืออิจฉานังคละ ฯ 
      พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ ไดสดับขาววา พระสมณโคดม 
 ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยะตระกูล เสด็จถึงบานอิจฉานังคละ ประทับอยูท่ี 
 ไพรสณฑช่ืออจิฉานังคละ ใกลพราหมณคามช่ืออิจฉานังคละ ก็กิตติศัพทอันงาม 
 ของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปดังนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯ ก็การไดเห็นพระอรหันต 
 เห็นปานฉะน้ี เปนการดีแล ครั้งน้ัน พวกพราหมณและคฤหบดีชาวบาน 
 อิจฉานังคละ เมื่อลวงราตรีนัน้ไป พากันถือของเค้ียวของกินเปนจํานวนมาก เขาไป 
 ทางไพรสณฑช่ืออิจฉานังคละ ครั้นแลวไดยืนชุมนุมกันสงเสียงอือ้อึงอยูท่ีซุม 
 ประตูดานนอก ฯ 
      สมัยน้ัน ทานพระนาคิตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสถามทานพระนาคิตะวา ดูกรนาคิตะ ก็พวกใครท่ีสงเสียงอือ้องึอยูนั้น 
 คลายพวกชาวประมงแยงปลากัน ทานพระนาคิตะกราบทูลวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละเหลาน้ี พากันถือของเค้ียว 
 ของกินเปนจํานวนมาก มายืนชุมนุมกันอยูท่ีซุมประตูดานนอก เพื่อถวายพระผูมี- 
 *พระภาคและพระภิกษุสงฆ ฯ 
      พ. ดูกรนาคิตะ เธออยาติดยศ และยศก็อยาติดเรา ดูกรนาคิตะ 
 ผูใดแลไมพึงไดตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก 
 ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอัน 
 เกิดแตการตรัสรู ท่ีเราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ผูนั้น 
 ช่ือวาพึงยินดีสขุอันไมสะอาด สุขในการหลับนอน และสุขท่ีอาศัยลาภสักการะ 
 และการสรรเสริญ ฯ 



      น. ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคทรงรบั ขอพระสุคต 
 จงทรงรับ บัดนี้เปนเวลาท่ีพระผูมีพระภาคจะทรงรับพระผูมีพระภาคจักเสด็จไปทาง 
 ใดๆ พราหมณ คฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท ก็จักหลั่งไหลไปทางน้ันๆ 
 เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญตกลงมา น้ําก็ยอมไหลไปตามท่ีลุม ฉะนั้น ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะพระผูมีพระภาคทรงมีศีลและปญญา ฯ 
      พ. ดูกรนาคิตะ เธออยาติดยศ และยศอยาติดเรา ดูกรนาคิตะ ผูใด 
 แลไมพึงไดตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่ง 
 สุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอัน 
 เกิดแตการตรัสรู ท่ีเราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ผูนั้น 
 ช่ือวาพึงยินดีความสุขท่ีไมสะอาด สุขในการหลับนอน และสุขท่ีอาศัยลาภ 
 สักการะและการสรรเสริญ ดูกรนาคิตะ แมเทวดาบางพวกก็ไมพึงไดตามความ 
 ปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ 
 สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ท่ีเราพึง 
 ไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ดูกรนาคิตะ แมเธอท้ังหลายมา 
 ประชุมพรอมหนากัน ประกอบการอยูดวยการคลุกคลีดวยหมูคณะ ยอมมีความ 
 เห็นอยางนี้วา ทานเหลาน้ีไมพึงไดตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึง 
 ไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแต 
 ความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ท่ีเราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก 
 ไมลําบาก แนนอน ก็ความจรงิเปนอยางนั้น เพราะทานเหลาน้ีมาประชุมพรอม 
 หนากัน ประกอบการอยูดวยการคลุกคลีดวยหมูคณะอยู ดูกรนาคิตะ เราเห็น 
 ภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ใชนิ้วจี้เลนกระซิกกระซี้กันและกันอยู เรานั้นมี 
 ความคิดอยางนี้วา ทานเหลาน้ีไมพึงไดตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไม 
 พึงไดโดยไมลาํบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแต 
 ความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ท่ีเราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก 
 ไมลําบาก แนนอน ความจริงเปนอยางนั้น เพราะทานเหลาน้ีมัวใชนิ้วจี้เลน 
 กระซิกกระซี้กันและกันอยู ฯ 
      ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ฉันอาหารเต็มทองพอ 
 ความตองการแลว มัวประกอบดวยความสุขในการนอน สุขในการเอน สุขใน 
 การหลับอยู เรานั้นมีความคิดอยางนี้วา ทานเหลาน้ีไมพึงไดตามความปรารถนา 
 ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอัน 
 เกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ท่ีเราพึงไดตาม 
 ความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก แนนอน ความจริงเปนอยางน้ัน 
 เพราะทานเหลาน้ีฉันอาหารเต็มทองพอความตองการแลว มวัประกอบความสุขใน 
 การนอน สุขในการเอน สุขในการหลับอยู ฯ 



      ดูกรนาคิตะ เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ นั่งสมาธิอยูท่ีวิหารใกลบาน 
 เรานั้นมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ คนวัดหรือสมณุทเทสจักบํารุงทานผูนี้ ทําให 
 เธอไปจากสมาธินั้นเสีย เพราะเหตุนั้น เราจึงไมพอใจดวยการอยูใกลบานของ 
 ภิกษุนั้น ฯ 
      ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ นั่งโงกงวงอยูในปา เรานั้นมี 
 ความคิดอยางนี้วา บัดนี้ ทานผูนี้พอบรรเทาความลําบากในการนอนหลับนี้ไดแลว 
 จักกระทําความสําคัญวาอยูในปาไวในใจไดประมาณเทาน้ี เพราะเหตุนั้น เราจึง 
 พอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น ฯ 
      ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ นั่งไมเปนสมาธิอยูในปา เรา 
 นั้นมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ ทานผูนี้จักต้ังม่ันจิตท่ียังไมต้ังม่ัน หรือจักตามรักษา 
 จิตท่ีต้ังม่ันแลว เพราะเหตุนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น ฯ 
      ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือการอยูปาน่ังสมาธิอยู เรา 
 นั้นมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ ทานผูนี้จักเปลื้องจิตท่ียังไมหลุดพน หรือจกัตาม 
 รักษาจิตท่ีหลุดพนแลว เพราะเหตุนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น ฯ 
      ดูกรนาคิตะ สมัยใด เราเดินทางไกลไมเห็นอะไรๆ ขางหนาหรือขางหลัง 
 สมัยน้ัน เรามีความผาสุก โดยที่สุดการถายอุจจาระปสสาวะ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ปตตสูตรท่ี ๑ 
      [๑๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆหวังอยู พึงคว่ําบาตรแกอุบาสกผูประ- 
 *กอบดวยองค ๘ ประการ องค ๘ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกพยายามเพื่อความ 
 เสื่อมลาภแกภกิษุท้ังหลาย ๑ พยายามเพื่อความฉิบหายแกภิกษุท้ังหลาย ๑ พยายาม 
 เพื่อความอยูไมไดแกภิกษุท้ังหลาย ๑ ยอมดายอมบริภาษภิกษุท้ังหลาย ๑ ยุยง 
 ภิกษุท้ังหลายใหแตกจากภิกษุท้ังหลาย ๑ ติเตียนพระพุทธเจา ๑ ติเตียน 
 พระธรรม ๑ ติเตียนพระสงฆ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆหวงัอยู พึงคว่ําบาตร 
 แกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ปตตสูตรท่ี ๒ 
      [๑๙๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆหวังอยู พึงหงายบาตรแกอุบาสกผู 
 ประกอบดวยองค ๘ ประการ องค ๘ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกไมพยายาม 
 เพื่อความเสื่อมลาภแกภิกษุท้ังหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความฉิบหายแกภิกษุ 
 ท้ังหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความอยูไมไดแกภิกษุท้ังหลาย ๑ ไมดาไมบริภาษ 
 ภิกษุท้ังหลาย ๑ ไมยุยงภิกษุท้ังหลายใหแตกจากภิกษุท้ังหลาย ๑ สรรเสริญพระ- 
 *พุทธเจา ๑ สรรเสริญพระธรรม ๑ สรรเสริญพระสงฆ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สงฆหวังอยู พงึหงายบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ ประการน้ีแล ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          อัปปสาทสูตร 
      [๑๙๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อบุาสกหวังอยู พงึประกาศความไมเลื่อมใส 
 แกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ 
 พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแกคฤหัสถท้ังหลาย ๑ พยายามเพื่อความฉิบหายแก 
 คฤหัสถท้ังหลาย ๑ ดาบริภาษคฤหัสถท้ังหลาย ๑ ยุยงคฤหัสถท้ังหลายใหแตก 
 จากคฤหัสถท้ังหลาย ๑ ติเตียนพระพุทธเจา ๑ ติเตียนพระธรรม ๑ ติเตียน 
 พระสงฆ ๑ และเทวดายอมเห็นภิกษุนั้นโดยประการน้ัน ๑ ๑- ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 @๑. นี้แปลตามรูปบาลีท่ีปรากฏในพระไตรปฏกเลม ๒๓ หนา ๓๕๗ วา ตโต จ เทวา นํ 
 @ปสฺสนติ "ตโต จ เทวา" ในอรรถถามโนรถปูรณี ตติยภาคหนา ๓๒๑ ปรากฏเปน "อโคจเร" 
 @และยกเปนบทต้ังแกความวา "ในอโคจร ๕ เมื่อเปนเชนนี้ จึงชวนใหเขาใจวา ฉบับบาลีท่ี 
 @ลอกอักษรขอมมาเปนอักษรไทยวา" ตโต จ เทวา นาจะพลาดคงจะเปน อโคจเร จ ตาม 
 @อรรถกถาแน ถาเปนเชนนี้ ความตรงน้ีจะตองเปนวา อุบาสกท้ังหลายยอมเห็นภิกษุนั้นใน 
 @ท่ีอโคจรทีเดียว 
 อุบาสกหวังอยู พึงประกาศความไมเลื่อมใสแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ 
 นี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                           ปสาทสูตร 
      [๑๙๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อบุาสกหวังอยู พงึประกาศความเลื่อมใส 
 แกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ 
 ไมพยายามเพื่อความเสื่อมลาภแกคฤหัสถท้ังหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความฉิบหาย 
 แกคฤหัสถท้ังหลาย ๑ ไมดาไมบริภาษคฤหัสถท้ังหลาย ๑ ไมยุยงคฤหัสถ 
 ท้ังหลายใหแตกจากคฤหัสถท้ังหลาย ๑ สรรเสริญพระพุทธเจา ๑ สรรเสริญ 
 พระธรรม ๑ สรรเสริญพระสงฆ ๑ และเพราะเหตุนี้ เทวดาท้ังหลายยอม 
 สรรเสริญอุบาสกน้ัน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกหวังอยู พงึประกาศความ 
 เลื่อมใสแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        ปฏิสารณียสูตรท่ี ๑ 
      [๑๙๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆหวังอยู พึงกระทําปฏิสารณียกรรมแก 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ พยายามเพื่อ 
 ความเส่ือมลาภแกคฤหัสถท้ังหลาย ๑ พยายามเพื่อความฉิบหายแกคฤหัสถท้ังหลาย 
 ๑ ดาบริภาษคฤหัสถท้ังหลาย ๑ ยุยงคฤหัสถท้ังหลายใหแตกจากคฤหัสถท้ังหลาย ๑ 
 ติเตียนพระพุทธเจา ๑ ติเตียนพระธรรม ๑ ติเตียนพระสงฆ ๑ ไมยังคํารับตอ 
 คฤหัสถท่ีชอบธรรมใหเปนจรงิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆหวงัอยู พึงกระทํา 



 ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                        ปฏิสารณียสูตรท่ี ๒ 
      [๑๙๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆหวังอยู พึงระงับปฏิสารณียกรรมแก 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุไม 
 พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแกคฤหัสถท้ังหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความฉิบหาย 
 แกคฤหัสถท้ังหลาย ๑ ไมดาไมบริภาษคฤหัสถท้ังหลาย ๑ ไมยุยงคฤหัสถท้ังหลาย 
 ใหแตกจากคฤหัสถท้ังหลาย ๑ สรรเสริญพระพุทธเจา ๑ สรรเสริญพระธรรม ๑ 
 สรรเสริญพระสงฆ ๑ และยังคํารับตอคฤหัสถท่ีชอบธรรมใหเปนจริง ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สงฆหวังอยู พึงระงบัปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ 
 ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๒ 
                            วัตตสูตร 
      [๒๐๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูอันสงฆลงตัสสปาปยสิกากรรม ตอง 
 ประพฤติชอบในธรรม ๘ ประการ คือ ไมพึงใหอุปสมบท ๑ ไมพึงใหนิสัย ๑ 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก ๑ ไมพึงยินดีการสมมติตนเปนผูใหโอวาทภิกษุณี ๑ แม 
 ไดรับสมมติแลวก็ไมพึงโอวาทภิกษุณี ๑ ไมพึงยินดีการไดรบัสมมติจากสงฆไรๆ ๑ 
 ไมพึงนิยมในตําแหนงหัวหนาตําแหนงไรๆ ๑ ไมพึงใหประพฤติวุฏฐานพิธีเพราะ 
 ตําแหนงเดิมนั้น ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูอนัสงฆลงตัสสปาปยสิกากรรมแลว 
 พึงประพฤติชอบในธรรม ๘ ประการน้ี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๓ 
                           จบสติวรรค 
                          --------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี 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] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพื่อ 
 ความรูยิ่งซ่ึงราคะ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ 
 สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ 
 สัมมาสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการน้ี เพื่อ 
 ความรูยิ่งซ่ึงราคะ ฯ 
      [๒๐๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการเพ่ือ 
 ความรูยิ่งซ่ึงราคะ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ผูมีรูปสัญญาในภายใน ยอม 
 เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกเลก็นอย ท้ังมีผิวพรรณดีท้ังมีผิวพรรณทราม ยอมมี 
 ความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมีรูปสัญญาใน 
 ภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกหาประมาณมิได ท้ังมีผิวพรรณดีท้ังมีผิวพรรณ 
 ทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงาํรูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมี 
 อรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกเล็กนอย ท้ังมีผิวพรรณดีท้ังมี 
 ผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจงึ 
 เห็น ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกหาประมาณมิได ท้ัง 
 มีผิวพรรณดีท้ังมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลาน้ัน 
 แลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายในเห็นรูปท้ังหลายในภายนอกเขียว มี 
 สีเขียว รัศมีเขียว แสงสวางเขียว ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูป 
 ท้ังหลายแลวจงึรูจึงเห็น ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอก 
 เหลือง มีสีเหลอืง รัศมีเหลอืง แสงสวางเหลอืง ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา 
 เราครอบงํารูปท้ังหลายแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมอีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลาย 
 ในภายนอกแดง มีสีแดง รัศมีแดง แสงสวางแดง ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา 
 เราครอบงํารูปท้ังหลายแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมอีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลาย 
 ในภายนอกขาว มีสีขาว รัศมีขาว แสงสวางขาว ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา 
 เราครอบงํารูปท้ังหลายแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญ 
 ธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อความรูยิ่งซ่ึงราคะ ฯ 
      [๒๐๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพื่อ 
 ความรูยิ่งซ่ึงราคะ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ผูมีรูปยอมเห็นรูปท้ังหลาย ๑ 
 ผูมีอรูปสัญญาในภายใน ยอมเห็นรูปท้ังหลายในภายนอก ๑ ยอมนอมใจเช่ือวา 
 งาม ๑ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม 
 มนสิการถึงนานัตตสัญญา ยอมเขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการวา อากาศ 
 หาท่ีสุดมิได ๑ เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง ยอมเขาถงึ 
 วิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได ๑ เพราะลวงวิญญาณัญ 
 จายตนะโดยประการท้ังปวง ยอมเขาถึงอากญิจัญญายตนะ ดวยมนสิการวาอะไรๆ 
 ยอมไมมี ๑ เพราะลวงอากิญจญัญายตนะโดยประการท้ังปวง ยอมเขาถึง 



 เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๑ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ัง 
 ปวง ยอมเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญ 
 ธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อความรูยิ่งซ่ึงราคะ ฯ 
      [๒๐๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการน้ี 
 เพื่อกําหนดรู เพ่ือความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป 
 เพื่อความคลายไป เพื่อความดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งราคะ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการเพ่ือความรูยิง่ เพื่อกําหนดรู เพื่อ 
 ความส้ินไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป 
 เพื่อความดับ เพ่ือสละ เพื่อสละคืนซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ 
 ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาไถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ 
 มทะ ปมาทะ ฯ 
                          จบอัฏฐกนิบาต 
                          ---------- 
                            ปณณาสก 
                         สัมโพธวรรคท่ี ๑ 
                           สัมโพธิสูตร 
      [๒๐๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหารเชตวนั อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก 
 พึงถามอยางนีว้า ดูกรอาวโุสท้ังหลาย อะไรเปนเหตุ ใหธรรมอันเปนฝก 
 ฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจรญิ เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลวพึงพยากรณ 
 แกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ันวาอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนมูล ฯลฯ 
 ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมพีระภาคแลวจกัทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเชนนั้น เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางวา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย อะไรเปนเหตุ 
 ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครือ่งตรัสรูเจริญ เธอท้ังหลายถูกถามอยางน้ีแลว 
 พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ันอยางนี้วา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกรอาวโุสท้ังหลาย นี้เปน 
 เหตุขอท่ี ๑ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรู เจริญ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอม 



 ดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใน 
 สิกขาบทท้ังหลาย ดูกรอาวโุสท้ังหลาย นี้เปนเหตุขอท่ี ๒ ใหธรรมอันเปนฝกฝาย 
 แหงธรรมเครือ่งตรัสรูเจริญ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม 
 ลําบาก ซึ่งกถาเห็นปานน้ัน อันเปนไปเพ่ือขัดเกลากิเลสเปนท่ีสบายในการเปด 
 จิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา 
 ท้ังหลาย นี้เปนเหตุขอท่ี ๓ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรู 
 เจริญ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความ 
 ถึงพรอมแหงกุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดท้ิงธุระใน 
 กุศลธรรม ดูกรอาวโุสท้ังหลาย นี้เปนเหตุขอท่ี ๔ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหง 
 ธรรมเครื่องตรสัรูเจริญ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณา 
 เห็นความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลสใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ 
 ดูกรอาวโุสท้ังหลาย นี้เปนเหตุขอท่ี ๕ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่อง 
 ตรัสรูเจริญ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูมมีิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้ได 
 คือ ตนจักเปนผูมีศีล จักสํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร 
 มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ฯ 
      จักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากซ่ึงกถาอันเปน 
 ไปเพ่ือขัดเกลากิเลส เปนท่ีสบายในการเปดจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา 
 ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา 
 วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสนกถา ฯ 
      จักเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถงึพรอมแหง 
 กุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ฯ 
      จักเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและ 
 ความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แหละภิกษุนั้นต้ังอยูในธรรม ๕ ประการน้ีแลว พึง 
 เจริญธรรม ๔ ประการใหยิ่งข้ึนไป คือ พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ พึงเจริญ 
 เมตตาเพ่ือละความพยาบาท พึงเจริญอานาปานสติเพื่อเขาไปตัดวิตก พึงเจรญิ 
 อนิจจสัญญาเพ่ือถอนอัสมิมานะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนัตตสัญญายอมปรากฏแก 
 ภิกษุผูไดอนิจจสัญญา ผูท่ีไดอนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพาน อันถอนเสียไดซึ่ง 
 อัสมิมานะในปจจุบันทีเดียว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 



                           นิสสยสูตร 
      [๒๐๖] ครั้งน้ันแล ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวาผูถึงพรอมดวยท่ีอาศัยๆ ดังน้ี ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ภิกษุจึงช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยท่ีอาศัย พระผู 
 มีพระภาคตรัสตอบวา ถาภิกษุอาศัยศรัทธาแลว ละอกุศล เจรญิกุศล อกุศล 
 นั้นเปนอันเธอละไดแลว ถาอาศัยหิริ ... ถาอาศัยโอตตัปปะ ... ถาอาศัยวิริยะ 
 ... ถาภิกษุอาศัยปญญาแลว ละอกุศล เจริญกุศล อกุศลน้ันเปนอันเธอละได 
 แลว ภิกษุใดละอกุศลไดแลวดวยปญญาอันเปนอริยะ ภิกษุนั้นเปนอันละอกุศล 
 นั้นแลว ละดีแลว ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แหละภิกษุนั้นต้ังอยูในธรรม ๕ ประการน้ีแลว พึง 
 อบรมอุปนิสัย ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ พิจารณาแลวเสพของอยางหน่ึง พิจารณาแลวอดกลั้นของอยางหน่ึง 
 พิจารณาแลวเวนของอยางหน่ึง พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหน่ึง ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ดวยเหตุอยางนี้แล ภกิษุจึงช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยท่ีอาศัย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           เมฆิยสูตร 
      [๒๐๗] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ จาลิกบรรพต ใกล 
 เมืองจาลิกา ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระเมฆิยะเปนอุปฏฐากพระผูมีพระภาค 
 ครั้งน้ันแล ทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว 
 ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขาพระองคปรารถนาจะเขาไปบิณฑบาตในชันตุคาม พระผูมี 
 พระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ เธอจงสําคัญกาลท่ีควรในบัดนี้ 
      ครั้งน้ันแล เปนเวลาเชา ทานพระเมฆิยะครองอันตรวาสกแลว ถือ 
 บาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังชันตุคาม ครั้นเท่ียวบิณฑบาตในชันตุคามเสร็จ 
 แลว กลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัต เขาไปยังฝงแมน้ํากิมิกาฬา ทาน 
 พระเมฆิยะเดินเท่ียวพักผอนอยูท่ีฝงแมน้ํากิมิกาฬา ไดเห็นอัมพวันอันนาเลื่อมใส 
 นารื่นรมย ครัน้เห็นแลว ไดมคีวามคิดดังน้ีวา อัมพวันนี้ชางนาเลื่อมใส นา 
 รื่นรมยหนอ ควรเพื่อบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียร ถาพระผูมี 
 พระภาคพึงอนุญาตเรา เราพึงมายังอัมพวันนี้เพื่อบําเพ็ญเพียร ครั้งน้ันแล ทาน 
 พระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ 
 ประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและ 
 จีวร เขาไปบิณฑบาตในชันตุคาม ครั้นเท่ียวบิณฑบาตในชันตุคามเสร็จแลว กลับ 



 จากบิณฑบาตในเวลาภายหลงัภัต เขาไปยังฝงแมน้ํากิมิกาฬา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 เมื่อขาพระองคเดินเท่ียวพักอยูท่ีฝงแมน้ํากิมิกาฬา ไดเห็นอัมพวันอันนาเลือ่มใส 
 นารื่นรมย ครัน้เห็นแลว ขาพระองคไดมีความคิดอยางนี้วา อัมพวันนี้นาเลือ่ม 
 ใส นารื่นรมยหนอ ควรเพื่อบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียร ถา 
 พระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตเรา เราพึงมายังอัมพวันนี้เพือ่บําเพ็ญเพียร ถาพระผู 
 มีพระภาคพึงทรงอนุญาตขาพระองค ขาพระองคพึงไปยังอมัพวันนั้นเพื่อบําเพ็ญ 
 เพียร เมื่อทานพระเมฆิยะกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาน 
 พระเมฆิยะวา ดูกรเมฆิยะจงรออยูกอน เราอยูคนเดียว เธอจงรออยูจนกวาภกิษุ 
 รูปอื่นมาแทนตัว ฯ 
      แมครั้งท่ี ๒ ทานพระเมฆิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ พระผูมีพระภาคไมมีกิจอะไรท่ีจะพึงทําใหยิ่ง ไมมีการส่ังสม 
 อริยมรรคท่ีทรงทําแลว ขาพระองคยังมีกิจท่ีจะพึงทําใหยิ่ง ยังมีการส่ังสม 
 อริยมรรคท่ีทําแลว ถาพระผูมพีระภาคพึงทรงอนุญาตขาพระองค ขาพระองคพึง 
 ไปยังอัมพวันเพ่ือบําเพ็ญความเพียร พระผูมพีระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ จงรอ 
 อยูกอน เราอยูคนเดียว เธอจงรออยูจนกวาภกิษุรูปอื่นมาแทนตัว ฯ 
      แมครั้งท่ี ๓ ทานพระเมฆิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ พระผูมีพระภาคไมมีกิจอะไรท่ีจะพึงทําใหยิ่ง ไมมีการส่ังสม 
 อริยมรรคท่ีทรงทําแลว สวนขาพระองคยังมีกจิท่ีจะพึงทําใหยิ่ง ยังมีการส่ังสม 
 อริยมรรคท่ีทําแลว ถาพระผูมพีระภาคพึงทรงอนุญาตขาพระองค ขาพระองคพึง 
 ไปยังอัมพวันนั้นเพื่อบําเพ็ญความเพียร พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ เราจะ 
 พึงวาอะไรเธอผูกลาวอยูวา บําเพ็ญเพียร ดูกรเมฆิยะ เธอจงสําคัญกาลท่ีควรใน 
 บัดนี้ ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระเมฆิยะลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 กระทําประทักษิณแลว เขาไปยังอัมพวัน อาศัยอัมพวันนั้น นัง่พักกลางวันอยู 
 ณ โคนไมแหงหน่ึง ครั้งน้ันแล เมื่อทานพระเมฆิยะพักอยู ณ อัมพวันนั้น 
 อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก 
 ยอมฟุงซานโดยมาก ลําดับน้ัน ทานพระเมฆิยะไดมีความคิดดังน้ีวา ทานผูเจริญ 
 นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา 
 ก็ยังถูกอกุศลวติกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสา 
 วิตกครอบงํา ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
 บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อขาพระองคอยูในอัมพวนันั้น 
 อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ยอม 



 ฟุงซานโดยมาก ขาพระองคนั้นไดมีความคิดเห็นดังน้ีวา ทานผูเจริญนาอัศจรรย 
 หนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ กลุบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ก็ยังถูก 
 อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก 
 ครอบงํา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการ ยอมเปนไป 
 เพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมติุท่ียังไมแกกลา ๕ ประการเปนไฉน 
      ดูกรเมฆิยะ ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มี 
 เพื่อนดี นี้เปนธรรมประการท่ี ๑ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวมิุติท่ียังไม 
 แกกลา ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอม 
 ดวยอาจาระ และโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษา 
 อยูในสิกขาบทท้ังหลาย นี้เปนธรรมประการท่ี ๒ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลา 
 แหงเจโตวิมุติท่ียังไมแกกลา ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
 ซึ่งกถาอันเปนไปเพ่ือขัดเกลากิเลส เปนท่ีสบายในการเปดจิต คือ อับปจฉกถา 
 สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา 
 ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสนกถา นี้เปนธรรมประการท่ี ๓ ยอมเปน 
 ไปเพ่ือความแกกลาแหงเจโตวิมุติท่ียังไมแกกลา ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความ 
 ถึงพรอมแหงกุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดท้ิงธุระในกุศล 
 ธรรม นี้เปนธรรมประการท่ี ๔ ยอมเปนไปเพ่ือความแกกลาแหงเจโตวิมุติท่ียังไม 
 แกกลา ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณา 
 ความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลสใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นี้ 
 เปนธรรมประการท่ี ๕ ยอมเปนไปเพ่ือความแกกลาแหงเจโตวิมุติท่ียังไมแกกลา ฯ 
      ดูกรเมฆิยะ ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้ได คือ 
 ตนจักเปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ตนจักไดตามความ 
 ปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งกถาอันเปนไปเพ่ือขัดเกลากิเลส เปนท่ี 
 สบายในการเปดจิต คือ อัปปจฉกถา ฯลฯ วิมุตติญาณทัสสนกถา ตนจักปรารภ 
 ความเพียร ฯลฯ ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม ตนจักมีปญญา ฯลฯ ใหถึงความ 
 สิ้นทุกขโดยชอบ ดูกรเมฆิยะ ก็แหละภิกษุนั้นต้ังอยูในธรรม ๕ ประการน้ีแล 
 พึงเจริญธรรม ๔ ประการใหยิ่งข้ึน คือ พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ พึงเจริญ 
 เมตตาเพ่ือละความพยาบาท พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก พึงเจริญอนิจจ- 
 *สัญญาเพ่ือถอนอัสมิมานะ ดูกรเมฆิยะ อนัตตสัญญายอมปรากฏแกภิกษุผูได 
 อนิจจสัญญา ผูท่ีไดอนัตตสัญญายอมบรรลุนพิพาน อันถอนเสียไดซึ่งอัสมมิานะ 



 ในปจจุบันทีเดียว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           นันทกสูตร 
      [๒๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยน้ันแล ทานพระ- 
 *นันทกะช้ีแจงภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวย 
 ธรรมีกถา ในอปุฏฐานศาลา ฯ 
      ครั้งน้ัน เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเรน เสด็จ 
 เขาไปยังอุปฏฐานศาลา ประทับยืนรอจนจบกถาอยู ณ ซุมประตูดานนอก ครั้น 
 ทรงทราบวากถาจบแลว ทรงกระแอมและเคาะท่ีลิ่มประตู ภิกษุเหลานั้นเปดประตู 
 ใหพระผูมีพระภาค ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา 
 ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไว ครั้นแลว ไดตรสักะทานพระนันทกะวา ดูกรนันทกะ 
 ธรรมบรรยายของเธอน่ียาวมาก แจมแจงแกภิกษุ เรายืนรอฟงจนจบกถาอยูท่ีซุม 
 ประตูดานนอกยอมเมื่อยหลัง ฯ 
      เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระนันทกะรูสึกเสียใจ สะดุง 
 กลัว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
 ไมทราบเกลาเลยวา พระผูมีพระภาคประทับยืนอยูท่ีซุมประตูดานนอก ถา 
 ขาพระองคพึงทราบเกลาวา พระผูมีพระภาคประทับยืนอยูท่ีซุมประตูดานนอกแลว 
 แมคําประมาณเทาน้ี ก็ไมพึงแจมแจงแกขาพระองคเลย ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค 
 ทรงทราบวา ทานพระนันทกะเสียใจ จึงตรัสกะทานพระนันทกะวา ดีแลวๆ 
 นันทกะ ขอท่ีเธอท้ังหลายพึงสนทนาดวยธรรมีกถานี้ สมควรแกเธอท้ังหลาย 
 ผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ดูกรนันทกะ เธอท้ังหลายผู 
 ประชุมกันพึงทํากิจ ๒ อยาง คือ ธรรมีกถาหรือดุษณีภาพของพระอริยะ ดูกร 
 นันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีล อยางนี้เธอช่ือวายังไมบริบูรณดวยองค 
 นั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจึงเปนผูม ี
 ศรัทธาและมีศีล เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เมื่อนั้น เธอช่ือวา 
 เปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรนันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล แตยัง 
 ไมไดเจโตสมาธิในภายใน อยางนี้เธอช่ือวายงัไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึง 
 บําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจะพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีล 
 และไดเจโตสมาธิในภายใน เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล และได 
 เจโตสมาธิในภายใน เมื่อนั้น เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรนันทกะ 
 ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน แตยังไมไดการเห็นแจงซ่ึง 
 ธรรมดวยปญญาอันยิ่ง อยางน้ีเธอช่ือวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น ดูกร 
 นันทกะ เปรียบเหมือนสัตว ๒ เทาหรือ ๔ เทา แตเทาขางหน่ึงของมันเสีย 



 พิการไป อยางนี้มันช่ือวา เปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น ฉันใด ดูกรนันทกะ 
 ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีศรัทธา มีศีล และไดเจโตสมาธิในภายใน แต 
 ยังไมไดการเหน็แจงซ่ึงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง อยางนี้เธอช่ือวาเปนผูยังไมบริบูรณ 
 ดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจะพึง 
 มีศรัทธา มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน และไดการเห็นแจงซ่ึงธรรมดวยปญญา 
 อันยิ่ง ดูกรนันทกะ เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล ไดเจโตสมาธิใน 
 ภายใน และไดการเห็นแจงซ่ึงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง เมื่อนั้น เธอช่ือวาเปนผู 
 บริบูรณดวยองคนั้น พระผูมีพระภาคผูสุคต ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว 
 เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ฯ 
      ครั้งน้ันแล เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ทานพระ- 
 *นันทกะกลาวกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บัดนี้ พระผูมีพระภาคทรง 
 ประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงดวยบท ๔ แลว เสด็จลุกจากอาสนะ 
 เขาไปยังพระวิหาร ดวยพระดํารัสวา ดูกรนันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แต 
 ไมมีศีล อยางนี้เธอช่ือวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้น 
 ใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจะพึงเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เมื่อใดแล 
 ภิกษุเปนผูมีศรัทธา และมีศีล เมื่อนั้น เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกร 
 นันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล แตยังไมไดเจโตสมาธิในภายใน ฯลฯ 
 อยางนี้เธอช่ือวายังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวย 
 คิดวา อยางไรหนอ เราจะพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน 
 และไดการเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรนันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล 
 ไดเจโตสมาธิในภายใน และไดการเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง อยางนี้เธอ 
 ช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนัน้ ฯ 
      ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อานิสงสในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนา 
 ธรรมตามกาล ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ภิกษุใน 
 พระธรรมวินยันี้ ยอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามใน 
 ท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ 
 สิ้นเชิง แกภิกษุท้ังหลาย ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุยอมแสดงธรรม ... แกภิกษุ 
 ท้ังหลายดวยประการใดๆ เธอยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของพระศาสดาน้ันๆ 
 เปนท่ีเคารพสรรเสริญ ดวยประการน้ันๆ นี้เปนอานิสงสประการท่ี ๑ ในการ 
 ฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรม ... แกภิกษุท้ังหลาย ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย ภิกษุยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุท้ังหลายดวยประการใดๆ เธอ 
 ยอมซาบซึ้งอรรถ และซาบซ้ึงธรรมในธรรมน้ัน ดวยประการน้ันๆ นี้เปน 
 อานิสงสประการท่ี ๒ ในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ฯ 



      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรม ... แกภิกษุท้ังหลาย ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย ภิกษุยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการใดๆ 
 เธอยอมแทงตลอดบทแหงอรรถอันลกึซึ้งในธรรมน้ัน เห็นดวยปญญา ดวย 
 ประการน้ันๆ นี้เปนอานิสงสประการท่ี ๓ ในการฟงธรรมตามกาล ในการ 
 สนทนาธรรมตามกาล ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรม ... แกภิกษุท้ังหลาย ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย ภิกษุยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการใดๆ 
 เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายยอมสรรเสริญดวยประการน้ันๆ ยิ่งข้ึนไปวา ทานผูนี้ 
 บรรลุ แลวหรอืกําลังบรรลุเปนแน นี้เปนอานิสงสประการท่ี ๔ ในการฟงธรรม 
 ตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามใน 
 ทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ 
 บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง แกภิกษุท้ังหลาย ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุยอมแสดง 
 ธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย 
 พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณสิ้นเชิง แกภิกษุท้ังหลาย 
 ดวยประการใดๆ ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุเหลาใดเปนพระเสขะ ยังไมบรรล ุ
 อรหัต ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู ภิกษุเหลานั้นฟงธรรม 
 นั้นแลว ยอมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไม 
 บรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังไมทําใหแจง สวนภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันต- 
 *ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรล ุ
 ประโยชนของตนแลว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพสิน้สุดแลว หลุดพน 
 แลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุเหลาน้ันฟงธรรมน้ันแลว ยอมประกอบธรรมเครือ่งอยู 
 เปนสุขในปจจุบัน นี้เปนอานิสงสประการท่ี ๕ ในการฟงธรรมตามกาล ในการ 
 สนทนาธรรมตามกาล ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อานิสงสในการฟงธรรมตามกาล ใน 
 การสนทนาธรรมตามกาล ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                            พลสูตร 
      [๒๐๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กําลัง ๔ ประการน้ี ๔ ประการเปนไฉน คือ 
 กําลัง คือ ปญญา ๑ กําลัง คือ ความเพียร ๑ กําลัง คือ การงานอันไมม ี
 โทษ ๑ กําลัง คือ การสงเคราะห ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย 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 ธรรมเหลาน้ันเปนธรรม 
 อันบุคคลเห็นแจง ประพฤติไดดวยปญญา นี้เรียกวากําลัง คือ ปญญา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กําลัง คือ ความเพียรเปนไฉน ธรรมเหลาใด 
 เปนอกุศล นับวาเปนอกุศล ธรรมเหลาใดมีโทษ นับวามีโทษ ธรรมเหลาใดดํา 
 นับวาดํา ธรรมเหลาใดไมควรเสพ นับวาไมควรเสพ ธรรมเหลาใดไมสามารถ 
 ทําความเปนพระอริยะ นับวาไมสามารถทําความเปนพระอรยิะ บุคคลยังฉันทะ 
 ใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว เพื่อละธรรมเหลาน้ัน 
 ธรรมเหลาใดเปนกุศล นับวาเปนกุศล ธรรมเหลาใดไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ 
 ธรรมเหลาใดขาว นับวาขาว ธรรมเหลาใดควรเสพ นับวาควรเสพ ธรรม 
 เหลาใดสามารถทําความเปนพระอริยะ นับวาสามารถทําความเปนพระอริยะ บุคคล 
 ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิต ต้ังจิตไว เพื่อ 
 ไดธรรมเหลาน้ัน นี้เรียกวากําลัง คือ ความเพียร ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กําลัง คือ การงานอันไมมีโทษเปนไฉน อริยสาวก 
 ในธรรมวินัยนี ้เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหาโทษ 
 มิได นี้เรียกวากําลัง คือ การงานอันไมมีโทษ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กําลัง คือ การสงเคราะหเปนไฉน สังคหวัตถุ ๔ 
 ประการน้ี คือ ทาน ๑ เปยยวัชชะ ๑ อัตถจริยา ๑ สมานัตตตา ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ธรรมทานเลิศกวาทานท้ังหลาย การแสดงธรรมบอยๆ แกบุคคลผู 
 ตองการ ผูเงี่ยโสตลงสดับ นี้เลิศกวาการพูดถอยคําอันเปนท่ีรัก การชักชวนคน 
 ผูไมมีศรัทธาใหต้ังม่ันดํารงอยูในศรัทธาสัมปทา ชักชวนผูทุศีลใหต้ังม่ันดํารงอยู 
 ในศีลสัมปทา ชักชวนผูตระหนี่ใหต้ังม่ันดํารงอยูในจาคสัมปทา ชักชวนผูมี 
 ปญญาทรามใหต้ังม่ันดํารงอยูในปญญาสัมปทา นี้เลิศกวาการประพฤติประโยชน 
 ท้ังหลาย พระโสดาบันมีตนเสมอกับพระโสดาบัน พระสกทาคามีมีตนเสมอกับ 
 พระสกทาคามี พระอนาคามีมีตนเสมอกับพระอนาคามี พระอรหันตมีตนเสมอกับ 
 พระอรหันต นีเ้ลิศกวาความมีตนเสมอท้ังหลาย นี้เรียกวากําลัง คือ การ 
 สงเคราะห ดูกรภิกษุท้ังหลาย กําลัง ๔ ประการน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยกําลัง ๔ ประการน้ีแล ยอม 
 กาวลวงภัย ๕ ประการ ภัย ๕ ประการเปนไฉน คือ อาชีวิตภัย ๑ อสิโลกภยั ๑ 
 ปริสสารัชภัย ๑ มรณภัย ๑ ทุคติภัย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อรยิสาวกนั้นแล 
 พิจารณาเห็นดังน้ีวา เราไมกลวัตอภยัอันเนือ่งดวยชีวิต ไฉนเราจักกลัวตอภยัอัน 
 เนื่องดวยชีวิตเลา เรามีกําลัง ๔ ประการ คือ กําลังปญญา กําลังความเพียร 
 กําลังการงานอนัไมมีโทษ กําลังการสงเคราะห คนท่ีมีปญญาทรามแล จึงกลัว 



 ตอภัยอันเนือ่งดวยชีวิต คนเกียจครานจึงกลวัตอภัยอันเนื่องดวยชีวิต คือ กลัว 
 ตอภัยอันเนือ่งดวยชีวิตเพราะการงานทางกาย ทางวาจาและทางใจท่ีมีโทษ คนท่ี 
 ไมสงเคราะหใครก็กลัวตอภัยอันเนื่องดวยชีวติ เราไมกลัวตอภัย คือ การ 
 ติเตียน ฯลฯ เราไมกลัวตอภยัคือการสะทกสะทานในบริษัท ... เราไมกลัวตอภัย 
 คือความตาย ... เราไมกลัวตอภัยคือทุคติ ไฉนเราจักกลัวตอภัย คือ ทุคติเลา 
 เพราะเรามีกําลัง ๔ ประการ คือ กําลังปญญา กําลังความเพียร กําลังการงาน 
 อันไมมีโทษ กําลังการสงเคราะห คนท่ีมีปญญาทรามแล จึงกลัวตอภัยคือทุคติ 
 คนเกียจครานแล จึงกลัวตอภยัคือทุคติ คือ กลัวตอภัยคือทุคติเพราะการงาน 
 ทางกาย ทางวาจา และทางใจท่ีมีโทษ คนท่ีไมสงเคราะหใคร ก็กลัวภยัคือทุคติ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยกําลัง ๔ ประการน้ีแล ยอมกาวลวง 
 ภัย ๕ ประการน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           เสวนาสูตร 
      [๒๑๐] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ ทาน- 
 *พระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย แมบุคคลก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ 
 ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี แมจีวรก็ควรทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี 
 ไมควรเสพก็มี แมบิณฑบาตก็ควรทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควร 
 เสพก็มี แมเสนาสนะก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็ม ี
 แมคามนิคมก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี แมชนบท 
 และประเทศก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี ฯ 
      ก็คําท่ีเรากลาววา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย แมบุคคลก็พึงทราบโดยสวน ๒ 
 คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบุคคล ๒ 
 จําพวก พึงรูบุคคลใดวา เมื่อเราเสพบุคคลน้ี อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรม 
 ยอมเสื่อม บรขิารแหงชีวิตเหลาใดแล คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ 
 คิลานปจจัยเภสัชบริขาร อันเราผูเปนบรรพชิตพึงรวบรวมไว บริขารแหงชีวิต 
 เหลานั้นยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก และเราออกบวชเปนบรรพชิตเพ่ือประโยชนแหง 
 ความเปนสมณะใด ประโยชนแหงความเปนสมณะของเราน้ัน ยอมไมถึงความ 
 บริบูรณดวยภาวนา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย บุคคลน้ันรูในกลางคืน ก็ไมตองลา 
 พึงหลีกไปเสียในกลางคืน หรือรูในกลางวัน ก็ไมตองลา พึงหลีกไปเสียใน 
 กลางวัน ไมพึงติดตามบุคคลน้ัน พึงรูบุคคลใดวา เมื่อเราเสพบุคคลผูนี้ อกุศล- 
 *ธรรมยอมเสือ่ม กุศลธรรมยอมเจริญ ก็แลบริขารแหงชีวิตเหลาใด คือ จีวร 
 บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร อันเราผูเปนบรรพชิตพึง 
 รวบรวมไว บรขิารแหงชีวิตเหลาน้ันยอมเกิดข้ึนโดยไมยาก และเราออกบวชเปน 
 บรรพชิต เพื่อประโยชนแหงความเปนสมณะใด ประโยชนแหงความเปนสมณะ 



 ของเราน้ัน ยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย บุคคลน้ันรูแลว 
 พึงติดตามไปจนตลอดชีวิต ไมพึงหลีกเลี่ยงไปเสีย พึงรูบุคคลใดวา เมื่อเราเสพ 
 บุคคลน้ี อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ และบริขารแหงชีวิตเหลาใด 
 คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร อันเราผูเปนบรรพชิต 
 พึงรวบรวมไว บริขารแหงชีวิตเหลาน้ัน ยอมเกิดข้ึนโดยไมยาก และเราออกบวช 
 เปนบรรพชิตเพ่ือประโยชนแหงความเปนสมณะใด ประโยชนแหงความเปนสมณะ 
 ของเราน้ัน ยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย บุคคลน้ันแม 
 ถูกขับไลก็พึงติดตามบุคคลน้ันไปจนตลอดชีวิต ไมพึงหลีกเลี่ยงไปเสีย คําท่ีเรา 
 กลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย แมบุคคลก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี 
 ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
      ก็คําท่ีเรากลาววา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย แมจีวรก็พงึทราบโดยสวน ๒ คือ 
 ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในจีวร ๒ อยาง พึงรู 
 จีวรใดวา เมื่อเราเสพจีวรนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม จวีร 
 เห็นปานน้ีไมควรเสพ พึงรูจีวรใดวา เมื่อเราเสพจีวรนี้ อกุศลธรรมยอมเสือ่ม 
 กุศลธรรมยอมเจริญ จีวรเห็นปานน้ีควรเสพ คําท่ีเรากลาววา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย 
 แมจีวรก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี เราอาศัยขอนี้ 
 กลาวแลว ฯ 
      ก็คําท่ีเรากลาววา แมบิณฑบาตก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็ม ี
 ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบิณฑบาต ๒ อยางนี้ พึงรู 
 บิณฑบาตใดวา เมื่อเราเสพบิณฑบาตน้ี อกุศลธรรมยอมเจรญิ กุศลธรรมยอม 
 เสื่อม บิณฑบาตเห็นปานน้ี ไมควรเสพ พึงรูบิณฑบาตใดวา เมื่อเราเสพ 
 บิณฑบาตน้ี อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ บิณฑบาตเห็นปานน้ี 
 ควรเสพ คําท่ีเรากลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย แมบิณฑบาตก็พึงทราบโดยสวน ๒ 
 คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
      ก็คําท่ีเรากลาววา แมเสนาสนะก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี 
 ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในเสนาสนะ ๒ อยางนั้น พึงรู 
 เสนาสนะใดวา เมื่อเราเสพเสนาสนะนี้ อกุศลธรรมยอมเจรญิ กุศลธรรม 
 ยอมเสื่อม เสนาสนะเห็นปานน้ีไมควรเสพ พึงรูเสนาสนะใดวา เมื่อเราเสพ 
 เสนาสนะนี้ อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ เสนาสนะเห็นปานน้ี 
 ควรเสพ คําท่ีเรากลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย แมเสนาสนะก็พึงทราบโดย 
 สวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
      ก็คําท่ีเรากลาววา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย แมคามนิคมก็พึงทราบโดยสวน 
 ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในคาม- 
 *นิคม ๒ อยางนั้น พึงรูคามนิคมใดวา เมื่อเราเสพคามนิคมน้ี อกุศลธรรมยอม 



 เจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม คามนิคมเห็นปานน้ีไมควรเสพ พึงรูคามนิคมใดวา 
 เมื่อเราเสพคามนิคมน้ี อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ คามนิคม 
 เห็นปานน้ีควรเสพ คําท่ีเรากลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย แมคามนิคมก็พึงทราบ 
 โดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
      ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย แมชนบทและประเทศพึง 
 ทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว 
 ในชนบทและประเทศ ๒ อยางนั้น พึงรูชนบทและประเทศใดวา เมื่อเราเสพ 
 ชนบทและประเทศนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือม ชนบทและ 
 ประเทศเห็นปานน้ีไมควรเสพ พึงรูชนบทและประเทศใดวา เมื่อเราเสพชนบท 
 และประเทศนี้ อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ชนบทและประเทศ 
 เห็นปานน้ีควรเสพ คําท่ีเรากลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย แมชนบทและประเทศ 
 ก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้ 
 กลาวแลว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           สุตวาสูตร 
      [๒๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล 
 พระนครราชคฤห ครั้งน้ันแล สุตวาปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับได 
 ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลกึถึงกันไปแลว จึงน่ัง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 สมัยหน่ึงขาพระองคและพระผูมีพระภาคอยูท่ีเมืองคิริพชะ ใกลกรุงราชคฤหนี่แหละ 
 ณ ท่ีนั้นแล ขาพระองคไดสดับรับฟงเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดูกรสุตวะ 
 ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลง 
 ภาระแลวมีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ มีกิเลสเครื่องผูกสัตวไวใน 
 ภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นไมควรเพื่อประพฤติลวง 
 ฐานะ ๕ ประการ คือ ภิกษุผูขีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว ๑ ไมควรถือเอาส่ิงของ 
 ท่ีเจาของไมใหอันเปนสวนแหงความเปนขโมย ๑ ไมควรเสพเมถุนธรรม ๑ ไม 
 ควรกลาวเท็จท้ังรู ๑ ไมควรทําการส่ังสมบริโภคกามคุณเหมือนเปนคฤหัสถในกาล 
 กอน ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ คําน้ีขาพระองคฟงมาดีแลว รับมาดีแลว ใสใจ 
 ไวดีแลว ทรงจาํไวดีแลว แลหรือ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา จริงละ คําน้ีทานสดับมาดีแลว รับเอามาดีแลว 
 ใสใจไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว ดูกรสุตวะ ครั้งกอนและบัดนี้ เราก็กลาวอยาง 
 นี้วา ภิกษุใดเปนอหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว 
 ปลงภาระแลว มีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ มีกิเลสเครื่องประกอบ 
 สัตวไวในภพส้ินรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภกิษุนั้นเปนผูไมควร 



 เพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการ คือภิกษุผูขีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว ๑ ไม 
 ควรถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมใหอันเปนสวนแหงความเปนขโมย ๑ ไมควรเสพ 
 เมถุนธรรม ๑ ไมควรกลาวเท็จท้ังรู ๑ ไมควรทําการส่ังสมบริโภคกามคุณเหมือน 
 คฤหัสถในกาลกอน ๑ ไมควรลุอํานาจฉันทาคติ ๑ ไมควรลุอํานาจโทสาคติ ๑ 
 ไมควรลุอํานาจโมหาคติ ๑ ไมควรลุอํานาจภยาคติ ๑ ดูกรสุตวะ ครั้งกอนและบัดนี้ 
 เราก็กลาวอยางน้ีวา ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ี 
 ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว มีประโยชนแหงตนอันบรรลแุลวโดยลําดับ 
 มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ 
 ภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพ่ือประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                            สัชฌสูตร 
      [๒๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกล 
 พระนครราชคฤห ครั้งน้ันแล สัชฌปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึง 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ สมัยหน่ึง ขาพระองคและพระผูมีพระภาคอยูท่ีเมืองคิริพชะ ใกล 
 กรุงราชคฤหนีแ้หละ ณ ท่ีนั้นแล ขาพระองคไดสดับรับฟงเฉพาะพระพักตรของ 
 พระผูมีพระภาควา ดูกรสัชฌะ ภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย 
 ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว มีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ 
 มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ 
 ภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพ่ือประพฤติลวงฐานะ ๕ ประการ คือ ภิกษุผูขีณาสพไมควร 
 แกลงฆาสัตว ๑ ไมควรถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมใหอันเปนสวนแหงความเปน 
 ขโมย ๑ ไมควรเสพเมถุนธรรม ๑ ไมควรกลาวเท็จท้ังรู ๑ ไมควรทําการส่ังสม 
 บริโภคกามคุณเหมือนเปนคฤหัสถในกาลกอน ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ คําน้ีขา 
 พระองคฟงมาดีแลว รับมาดีแลว ใสใจไวดีแลว ทรงจําไวดแีลวแลหรอื ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา จริงละ คําน้ีทานฟงมาดีแลว รับมาดีแลว ใส 
 ใจไวดีแลว ทรงจําไวดีแลว ครัง้กอนและบัดนี้ เราก็กลาวอยางน้ีวา ภิกษุใด 
 เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูพรหมจรรย ... หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภกิษุ 
 นั้นเปนผูท่ีไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการ คือ ภิกษุผูขีณาสพไมควร 
 แกลงฆาสัตว ฯลฯ ไมควรกลาวคืนพระพุทธเจา ไมควรกลาวคืนพระธรรม ไม 
 ควรกลาวคืนพระสงฆ ไมควรกลาวคืนสิกขา ดูกรสัชฌะ ครั้งกอนและบัดนี้ 
 เราก็กลาวอยางน้ีวา ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจ 
 ท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลวมีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ มี 
 กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ 



 ภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพ่ือประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           ปุคคลสูตร 
      [๒๑๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๙ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก 
 ๙ จําพวกเปนไฉน คือ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต ๑ 
 พระอนาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ๑ พระสกทาคามี ๑ 
 ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล ๑ พระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติ 
 เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๑ ปุถุชน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๙ 
 จําพวกเหลาน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          อาหุเนยยสูตร 
      [๒๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๙ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ 
 เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญ 
 ของโลก ไมมนีาบุญอื่นยิ่งกวา ๙ จําพวกเปนไฉน คือ พระอรหันต ๑ ทาน 
 ผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต ๑ พระอนาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําให 
 แจงซ่ึงอนาคามิผล ๑ พระสกทาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงสกทา- 
 *คามิผล ๑ พระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๑ 
 โคตรภูบุคคล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๙ จําพวกเหลาน้ีแล เปนผูควรของ 
 คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบสัมโพธวรรคท่ี ๑ 
                          --------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สัมโพธิสูตร ๒. นิสสยสูตร ๓. เมฆิยสูตร ๔. นันทกสูตร 
 ๕. พลสูตร ๖. เสวนาสูตร ๗. สุตวาสูตร ๘. สัชฌสูตร ๙. ปุคคลสูตร 
 ๑๐. อาหุเนยยสูตร ฯ 
                          --------- 
                         สีหนาทวรรคท่ี ๒ 
                            วุฏฐิสูตร 
      [๒๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระ 
 สารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
 หนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
 จําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถีแลว ขาพระองคปรารถนาจะหลีกจาริกไปในชนบท 



 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร เธอจงสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด ลําดับ 
 นั้น ทานพระสารีบุตรลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ 
 แลวหลีกไป ฯ 
      ครั้งน้ันแล เมื่อทานพระสารีบุตรหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุรูปหน่ึงได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตรกระทบ 
 ขาพระองคแลว ไมขอโทษ หลีกจาริกไป ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสเรยีก 
 ภิกษุรูปหน่ึงวา ดูกรภิกษุ เธอจงมานี่ จงไปเรียกสารีบุตรตามคําของเราวา ดูกร 
 อาวุโสสารีบุตร พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู แลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวโุส 
 สารีบุตร พระศาสดารับส่ังใหหาทาน ทานพระสารีบุตรรบัคําของภิกษุนั้นแลว ก็สมัย 
 นั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะและทานพระอานนท ถือลูกดานเท่ียวประกาศ 
 ไปตามวิหารวา ทานผูมีอายุท้ังหลาย จงรีบออกเถิดๆ บัดนี้ทานพระสารีบุตรจะ 
 บันลือสีหนาทเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ฯ 
      ครั้งน้ันแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
 บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระ 
 สารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เพื่อนพรหมจรรยรปูหน่ึงในธรรมวินัยนี้ กลาวหาเธอวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตรกระทบขาพระองคแลว ไมขอโทษหลีก 
 จาริกไปแลว ฯ 
      ส. ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลว 
 ในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึงในธรรมวินัยนี้ ไมขอโทษ 
 แลว พึงหลีกจาริกไปเปนแน ขาแตพระองคผูเจริญ ชนท้ังหลายท้ิงของสะอาด 
 บาง ไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง 
 ลงบนแผนดิน แผนดินก็ไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยสิง่น้ัน แมฉันใด ขาพระ 
 องคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มใีจเสมอดวยแผนดินอันไพบูลย กวางใหญ ไมมี 
 ประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ 
 อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกายภิกษุนั้น กระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูป 
 หนึ่งในธรรมวนิัยนี้แลวไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ชนท้ังหลายยอมลางของสะอาดบาง ไมสะอาด 
 บาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ลงในนํ้า น้ําก็ไมอึดอัดระอา 
 หรือเกลียดชังดวยสิ่งน้ัน แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจ 
 เสมอดวยน้ําอนัไพบูลยกวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน 
 อยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย 
 ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึงในธรรมวินยันี้แลว ไมขอโทษ พึง 
 หลีกจาริกไปเปนแน ฯ 



      ขาแตพระองคผูเจริญ ไฟยอมเผาของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง 
 มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ไฟยอมไมอึดอดัระอาหรอืเกลยีด 
 ชังดวยสิ่งน้ัน แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มใีจเสมอดวยไฟอัน 
 ไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย ภกิษุนั้นกระทบเพื่อน 
 พรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึงในธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ลมยอมพัดซึ่งของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง 
 คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ลมยอมไมอึดอัดระอา 
 หรือเกลียดชังดวยสิ่งน้ัน แมฉันใด ขาพระองคก็เหมือนกันฉันนั้นแล มีใจเสมอ 
 ดวยลมอันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู 
 ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย ภิกษุ 
 นั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึงในธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีก 
 จาริกไปเปนแน ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ผาสําหรับเช็ดธุลี ยอมชําระของสะอาดบาง ไม 
 สะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ผาเช็ดธุลี 
 ยอมไมอึดอัดระอาหรือเกลยีดชังดวยสิ่งน้ัน แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือน 
 กันแล มีใจเสมอดวยผาสําหรบัเช็ดธุลีอันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ 
 ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุ 
 ใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึงใน 
 ธรรมวินยันี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกไปเปนแน ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ กุมารหรอืกุมาริกาของคนจัณฑาลถือตะกลา นุงผา 
 เกาๆ เขาไปยังบานหรือนิคม ยอมต้ังจิตนอบนอมเขาไป แมฉันใด ขาพระองค 
 ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยกุมารหรือกุมาริกาของคนจัณฑาล อันไพบูลย 
 กวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ 
 กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลวในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพ่ือนพรหมจรรย 
 รูปใดรูปหน่ึงในธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ โคเขาขาด สงบเสงี่ยม ไดรับฝกดีแลว ศึกษา 
 ดีแลว เดินไปตามถนนหนทาง ตามตรอกเล็กซอกนอย ก็ไมเอาเทาหรือเขา 
 กระทบอะไรๆ แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยโคเขา 
 ขาด อันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู 
 ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย ภิกษุ 
 นั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปหน่ึงในพระธรรมวินัยน้ีแลว ไมขอโทษ พึงหลีก 
 จาริกไปเปนแน ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ สตรีหรือบุรุษรุนหนุมสาว เปนคนชอบประดับตบ 



 แตง พึงอึดอัดระอาเกลียดชังดวยซากศพงู หรือซากศพสุนัขท่ีเขาผูกไวท่ีคอ 
 แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ยอมอึดอัดระอาและเกลียดชังดวย 
 กายอันเปอยเนาน้ี ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไว 
 แลวในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปหน่ึงในพระธรรมวินัยน้ีแลว ไม 
 ขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ คนประคองภาชนะมันขน มีรูทะลุเปนชองเล็ก 
 ชองใหญ ไหลเขาไหลออกอยู แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 ยอมบริหารกายนี้มีรูทะลุเปนชองเล็กชองใหญ ไหลเขาไหลออกอยู ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย ภกิษุนั้นกระทบเพ่ือน 
 พรหมจรรยรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกไปเปนแน ฯ 
      ลําดับนั้นแล ภิกษุรูปน้ันลกุจากอาสนะ กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบา 
 ขางหน่ึง หมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองคผูเปนคนพาล 
 เปนคนหลง เปนคนไมฉลาดอยางไร ท่ีขาพระองคไดกลาวตูทานพระสารีบุตรดวย 
 คําอันไมมี เปลา เท็จ ไมเปนจริง ขอพระผูมีพระภาคทรงโปรดรับโทษของ 
 ขาพระองคนั้น โดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไปเถดิ พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล คนหลง ไมฉลาดอยางไร 
 ท่ีเธอไดกลาวตูสารีบุตรดวยคําอันไมมี เปลา เท็จ ไมเปนจริง แตเพราะเธอ 
 เห็นโทษโดยความเปนโทษแลว กระทําคืนตามธรรม เรายอมรับโทษของเธอนั้น 
 ดูกรภิกษุ ขอท่ีภิกษุเห็นโทษโดยความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม ถึงความ 
 สํารวมตอไป นี้เปนความเจริญในวินัยของพระอริยเจา ลําดับนั้น พระผูมี 
 พระภาคตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เธอจงอดโทษตอโมฆบุรุษผูนี้ 
 มิฉะนั้น เพราะโทษน้ันนั่นแล ศีรษะของโมฆบุรุษน้ีจักแตก ๗ เสี่ยง ฯ 
      ส. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมอดโทษตอทานผูมีอายุนั้น 
 ถาผูมีอายุนั้น กลาวกะขาพระองคอยางนีว้า ขอทานผูมีอายุนั้นจงอดโทษแก 
 ขาพเจาดวย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         สอุปาทิเสสสูตร 
      [๒๑๖] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ฯ 
      ครั้งน้ันแล เวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตและจีวรเขาไป 
 บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ทานพระสารีบุตรมีความคิดดังน้ีวา การเท่ียวไป 
 บิณฑบาตในพระนครสาวัตถียังเชาเกินไป ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปยังอารามของ 
 อัญญเดียรถียปริพาชกกอนเถดิ ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรไดเขาไปยังอาราม 



 ของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน 
 ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ก็สมัยน้ัน อัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ันกําลังน่ังประชุมสนทนากันในระหวางวา 
 ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ผูใดผูหนึง่ท่ียังเปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ ผูนั้นลวน 
 ไมพนจากนรก ไมพนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ไมพนจากเปรตวิสัย ไมพน 
 จากอบาย ทุคติ และวินิบาต ฯ 
      ครั้งน้ัน ทานพระสารีบุตรไมยินดีไมคัดคานถอยคําท่ีอัญญเดียรถีย 
 ปริพาชกเหลาน้ันกลาว ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไปดวยคิดวา เราจักรูท่ัวถึง 
 เนื้อความแหงภาษิตนี้ในสํานักพระผูมีพระภาค ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตร 
 เท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี กลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน 
 พระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถอืบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตยัง 
 พระนครสาวัตถี ขาพระองคไดมีความคิดอยางนี้วา การเท่ียวบิณฑบาตใน 
 พระนครสาวัตถี ยังเชาเกินไป ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปยังอารามของพวก 
 อัญญเดียรถียปริพาชกกอนเถดิ ลําดับนั้น ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวก 
 อัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน ครั้น 
 ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ก็สมัย 
 นั้นแล พวกอญัญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ันกําลังน่ังประชุมสนทนากันอยูใน 
 ระหวางวา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ผูใดผูหนึ่งท่ียังเปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ 
 ผูนั้นลวนไมพนจากนรก ไมพนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ไมพนจากเปรตวิสัย 
 ไมพนจากอบาย ทุคติ และวินิบาต ขาพระองคไมยินดีไมคัดคานถอยคําท่ีพวก 
 อัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ันกลาวแลว ครัน้แลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวย 
 คิดวา เราจักรูท่ัวถึงเน้ือความแหงภาษิตน้ีในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร อัญญเดียรถียปริพาชกบางพวก 
 โงเขลา ไมฉลาด อยางไรจักรูผูท่ีเปนสอุปาทิเสสะวา เปนสอุปาทิเสสะ หรือ 
 จักรูผูท่ีเปนอนุปาทิเสสะวา เปนอนุปาทิเสสะ ดูกรสารีบุตร บุคคล ๙ จําพวกน้ี 
 ท่ีเปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน 
 พนจากเปรตวิสัย พนจากอบาย ทุคติ และวินิบาต ๙ จําพวกเปนไฉน ฯ 
      ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล 
 ในสมาธิ กระทําพอประมาณในปญญา บุคคลน้ันเปนอันตราปรินิพพายี เพราะ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๑ ผูเปน 
 สอุปาทิเสสะ กระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน พนจาก 
 เปรตวิสัย พนจากอบาย ทุคติ และวินิบาต ฯ 



      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล 
 ในสมาธิ กระทําพอประมาณในปญญา บุคคลน้ันเปนอุปหัจจปรินิพพายี เพราะ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๒ ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล 
 ในสมาธิ กระทําพอประมาณในปญญา บุคคลน้ันเปนอสังขารปรินิพพายี เพราะ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๓ ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล 
 ในสมาธิ กระทําพอประมาณในปญญา บุคคลน้ันเปนสสังขารปรินิพพายี เพราะ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๔ ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล 
 ในสมาธิ กระทําพอประมาณในปญญา บุคคลน้ันเปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 
 เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๕ ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล 
 กระทําพอประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลน้ันเปนสกทาคามี เพราะสังโยชน 
 ๓ สิ้นไป เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง กลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดยีว 
 จะทําท่ีสุดแหงทุกขได ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๖ ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล 
 กระทําพอประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลน้ันเปนเอกพีชี เพราะสังโยชน 
 สิ้นไป บังเกิดยังภพมนุษยนี้ครั้งเดียว จะทําท่ีสุดแหงทุกขได ดูกรสารีบุตร 
 นี้บุคคลจําพวกท่ี ๗ ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล 
 กระทําพอประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลน้ันเปนโกลังโกละ เพราะ 
 สังโยชน ๓ สิน้ไป ทองเท่ียวอยู ๒-๓ ตระกูล แลวจะทําท่ีสุดแหงทุกขได 
 ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๘ ... ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล 
 กระทําพอประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลน้ันเปนสัตตักขัตตุปรมโสดา 
 เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป ทองเท่ียวอยูยงัเทวดาและมนุษย ๗ ครั้งเปนอยางยิง่ 
 แลวจะทําท่ีสุดแหงทุกขได ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๙ ผูเปนสอุปาทิเสสะ 
 กระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน พนจากเปรตวิสัย 
 พนจากอบาย ทุคติ และวินิบาต ดูกรสารีบุตร อัญญเดียรถียปริพาชกบางพวก 
 โงเขลา ไมฉลาด อยางไรจักรูบุคคลผูเปนสอุปาทิเสสะวา เปนสอุปาทิเสสะ 
 หรือจักรูบุคคลผูเปนอนุปาทิเสสะวา เปนอนุปาทิเสสะ ดูกรสารีบุตร บุคคล 
 ๙ จําพวกน้ีแล เปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนิด 
 สัตวดิรัจฉาน พนจากเปรตวิสัย พนจากอบาย ทุคติและวินิบาต ฯ 



      ดูกรสารีบุตร ธรรมปรยิายนี้ ยังไมแจมแจงแกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
 อุบาสิกากอน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูฟงธรรมปริยายท่ีเรากลาวดวยความ 
 อธิบายปญหาน้ีแลว อยาถึงความประมาท ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           โกฏฐิตสูตร 
      [๒๑๗] ครั้งน้ันแล ทานพระมหาโกฏฐิตะเขาไปหาทานพระสารีบุตร 
 ถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถงึกัน 
 ไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดถามทานพระสารีบุตรวา 
 ดูกรอาวโุสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ 
 ประโยชนนี้วา กรรมใดท่ีใหผลในปจจุบัน ขอกรรมน้ันจงใหผลในสัมปรายภพ 
 แกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ฯ 
      ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวโุส ไมใชอยางนี้ ฯ 
      ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
 พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดท่ีใหผลในสัมปรายภพ ขอกรรมน้ันจงให 
 ผลในปจจุบันแกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ฯ 
      สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางน้ี ฯ 
      ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
 พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเปนสุข ขอกรรมน้ันจงใหผล 
 เปนทุกขแกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ฯ 
      สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางน้ี ฯ 
      ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
 พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเปนทุกข ขอกรรมนั้นจงใหผล 
 เปนสุขแกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ฯ 
      สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางน้ี ฯ 
      ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค 
 เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเสร็จแลว ขอกรรมน้ันจงไมใหผลเสร็จแลว 
 แกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ฯ 
      สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางน้ี ฯ 
      ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
 พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดยังไมใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจงใหผล 
 เสร็จแลวแกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ฯ 
      สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางน้ี ฯ 
      ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
 พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลมาก ขอกรรมน้ันจงใหผลนอยแกเรา 



 ดังน้ี ไดหรือหนอ ฯ 
      สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางน้ี ฯ 
      ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
 พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลนอย ขอกรรมอันนั้นจงใหผลมาก 
 แกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ฯ 
      สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางน้ี ฯ 
      ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
 พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดยังใหผล ขอกรรมน้ันจงไมใหผลแกเรา 
 ดังน้ี ไดหรือหนอ ฯ 
      สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางน้ี ฯ 
      ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
 พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดไมใหผล ขอกรรมน้ันจงใหผลแกเรา 
 ดังน้ี ไดหรือหนอ ฯ 
      สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางน้ี ฯ 
      ม. ดูกรอาวุโสสารีบุตร เมื่อเราถามทานวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร 
 บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใด 
 ใหผลในปจจุบัน ขอกรรมน้ันจงใหผลในสัมปรายภพแกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ 
 ทานตอบวา ดูกรอาวโุสไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกรอาวโุสสารีบุตร 
 ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใด 
 ใหผลในสัมปรายภพ ขอกรรมน้ันจงใหผลในปจจุบันแกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ 
 ทานก็ตอบวา ดูกรอาวโุส ไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา บุคคลอยูประพฤติ 
 พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเปนสุข 
 ขอกรรมน้ันจงใหผลเปนทุกขแกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ทานตอบวา ดูกรอาวุโส 
 ไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา ดกูรอาวโุสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
 ในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเปนทุกข ขอกรรมน้ันจง 
 ใหผลเปนสุขแกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใช 
 อยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกรอาวโุสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยใน 
 พระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเสร็จแลว ขอกรรมน้ันจง 
 ไมใหผลเสร็จแลวแกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวโุส 
 ไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา ดกูรอาวโุสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
 ในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดไมใหผลเสร็จแลว ขอกรรมน้ัน 
 จงใหผลเสร็จแลวแกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวโุส ไมใช 
 อยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกรอาวโุสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยใน 
 พระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลมาก ขอกรรมน้ันจงใหผล 



 นอยแกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวโุส ไมใชอยางนี ้
 เมื่อเราถามวา ดูกรอาวโุสสารบุีตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
 พระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลนอย ขอกรรมนัน้จงใหผลมากแกเรา 
 ดังน้ี ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวโุส ไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา 
 ดูกรอาวโุสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ 
 ประโยชนนี้วา กรรมใดยังใหผล ขอกรรมน้ันจงไมใหผลแกเรา ดังน้ี 
 ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวโุส ไมใชอยางนี้ เมื่อเราถามวา ดูกร 
 อาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชน 
 นี้วา กรรมใดไมใหผล ขอกรรมนั้นจงใหผลแกเรา ดังน้ี ไดหรือหนอ ทาน 
 ก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ดูกรอาวโุส ก็เมื่อเปนเชนนั้น บุคคลจะ 
 อยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนอะไร ฯ 
      ส. ดูกรอาวุโส สิ่งใดแล ท่ียังไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทํา 
 ใหแจง ไมตรัสรู บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมพีระภาค เพื่อรู 
 เพื่อเห็น เพื่อบรรลุ เพื่อกระทําใหแจง เพื่อตรัสรูสิ่งน้ัน ดูกรอาวุโส สิ่งท่ียัง 
 ไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทําใหแจง ไมตรัสรูวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย 
 นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
 พระภาค เพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อบรรลุ เพื่อกระทําใหแจง เพื่อตรัสรูสิ่งน้ัน 
 ดูกรอาวโุส สิ่งน้ีแลท่ียังไมรู ไมเห็น ไมบรรล ุไมกระทําใหแจง ไมตรัสรู 
 บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อบรรลุ 
 เพื่อกระทําใหแจง เพื่อตรัสรู สิ่งน้ัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           สมิทธิสูตร 
      [๒๑๘] ครั้งน้ันแล ทานพระสมิทธิเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู 
 อภิวาทแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระสมิทธิ 
 วา ดูกรทานสมิทธิ วิตกอันเปนความดําริของบุรุษ มีอะไรเปนอารมณเกิดข้ึน 
 ทานพระสมิทธิตอบวา วิตกอนัเปนความดําริของบุรุษ มีนามรูปเปนอารมณเกิดข้ึน 
 ทานผูเจริญ ฯ 
      ส. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น ยอมถึงความตางกัน 
 ในอะไร ฯ 
      ส. ในธาตุท้ังหลาย ทานผูเจริญ 
      สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนสมุทัย ฯ 
      ส. มีผัสสะเปนสมุทัย ทานผูเจริญ ฯ 
      สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนท่ี 
 ประชุมลง ฯ 



      ส. มีเวทนาเปนท่ีประชุมลง 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 มีอะไรเปนท่ี 
 หยั่งลง ฯ 
      ส. มีอมตะเปนท่ีหยั่งลง ทานผูเจริญ ฯ 
      สา. ดูกรทานสมิทธิ เมื่อเราถามทานวา ดูกรทานสมิทธิ วิตกอันเปน 
 ความดําริของบุรุษ มีอะไรเปนอารมณเกิดข้ึน ทานตอบวา มีนามรูปเปนอารมณ 
 ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้นถึงความ 
 ตางกันในอะไร ทานตอบวา ในธาตุท้ังหลาย ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา 
 ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนสมุทัย ทานตอบวา 
 มีผัสสะเปนสมุทัย ทานผูเจริญ เมื่อเราถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปน 
 ความดํารินั้น มีอะไรเปนท่ีประชุมลง ทานตอบวา มีเวทนาเปนท่ีประชุมลง 
 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 
 มีอะไรเปนท่ีหยั่งลง ทานตอบวา มีอมตะเปนท่ีหยั่งลง ทานผูเจริญ ดูกรทาน 
 พระสมิทธิ ดีละ ดีละ เปนการดีแลว ทานอันเราถามปญหาก็แกได แตทาน 
 อยาทะนงตน ดวยการแกปญหานั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                            คัณฑสูตร 
      [๒๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนฝท่ีเกิดข้ึนหลายป ฝนั้นพึงมี 
 ปากแผล ๙ แหง มีปากแผลท่ียังไมแตก ๙ แหง สิ่งใดส่ิงหน่ึงจะพึงไหลออกจาก 
 ปากแผลน้ัน สิ่งน้ันเปนของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น นาเกลียดท้ังน้ัน สิ่งใด 



 สิ่งหน่ึงพึงไหลเขา สิ่งน้ันเปนของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น นาเกลียดท้ังน้ัน 
 ฉันใด คําวาฝนี้แล เปนช่ือของกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้ มีมารดาบิดา 
 เปนแดนเกิด เจริญข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด มีความไมเท่ียง ตองลูบไลนวดฟน 
 มีความกระจัดกระจายเปนธรรมดา กายน้ันมีปากแผล ๙ แหง มีปากแผลท่ียังไม 
 แตก ๙ แหง สิ่งใดส่ิงหน่ึงยอมไหลออกจากปากแผลน้ัน สิ่งน้ันเปนของไมสะอาด 
 มีกลิ่นเหม็น นาเกลียดท้ังน้ัน สิ่งใดส่ิงหน่ึงยอมไหลเขา สิ่งน้ันเปนของไม 
 สะอาด มีกลิ่นเหม็น นาเกลียดท้ังน้ัน ฉันนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุ 
 นั้นแหละ เธอท้ังหลายจงเบ่ือหนายในกายน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           สัญญาสูตร 
      [๒๒๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๙ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว 
 กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ี 
 สุด ๙ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา 
 ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเข- 
 *อนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๙ 
 ประการน้ีแล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงส 
 มาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                            กุลสูตร 
      [๒๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตระกูลประกอบดวยองค ๙ ประการ ภิกษุ 
 ยังไมเขาไปก็ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลวก็ไมควรน่ัง องค ๙ ประการเปนไฉน 
 คือ ไมตอนรับดวยความพอใจ ๑ ไมไหวดวยความพอใจ ๑ ไมใหอาสนะดวย 
 ความพอใจ ๑ ปดบังของท่ีมีอยู ๑ ของมีมากใหนอย ๑ มีของประณีตก็ใหของ 
 เลว ๑ ใหดวยความไมเคารพ ไมใหดวยความเคารพ ๑ ไมนั่งใกลเพื่อฟง 
 ธรรม ๑ ไมยินดีภาษิตของภิกษุนั้น ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตระกูลประกอบดวย 
 องค ๙ ประการน้ีแล ภิกษุยังไมเขาไปก็ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลวก็ไมควรนั่ง ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตระกูลประกอบดวยองค ๙ ประการ ภิกษุยังไมเขา 
 ไปก็ควรเขาไป หรือเขาไปแลวควรน่ัง องค ๙ ประการเปนไฉน คือ ตอนรับ 
 ดวยความพอใจ ๑ ไหวดวยความพอใจ ๑ ใหอาสนะดวยความพอใจ ๑ ไม 
 ปดบังของท่ีมีอยู ๑ ของมีมากก็ใหมาก ๑ มีของประณีตก็ใหของประณีต ๑ ให 
 ดวยความเคารพ ไมใหดวยไมเคารพ ๑ นั่งใกลเพื่อฟงธรรม ๑ ยินดีภาษิต 
 ของภิกษุนั้น ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตระกูลประกอบดวยองค ๙ ประการน้ีแล 
 ภิกษุยังไมเขาไปก็ควรเขาไป หรือเขาไปแลวควรน่ัง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 



                            สัตตสูตร 
      [๒๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๙ ประการ อัน 
 บุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความ 
 แพรหลายมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อุโบสถประกอบดวยองค ๙ ประการ อัน 
 บุคคลเขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรอืงมาก ม ี
 ความแพรหลายมาก อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังน้ีวา พระ 
 อรหันตท้ังหลายละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา 
 มีความละอาย เอื้อเอน็ดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต ในวันนี้ 
 แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความ 
 ละอาย เอื้อเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยูตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวา 
 กระทําตามพระอรหันตแมดวยองคนี้ และอุโบสถช่ือวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว 
 อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๑ นี้ ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายละการน่ังการนอนบน 
 ท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวนจากการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ สําเร็จการ 
 นั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนตํ่า คือ บนเตียงหรือเครื่องปูลาดดวยหญาตลอดชีวิต 
 ในวันนี้ แมเราก็ละการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวนจากการน่ังการ 
 นอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนตํ่า คือ บนเตียง 
 หรือเครื่องปูลาดดวยหญา ตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อวากระทําตามพระอรหันต 
 แมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๘ 
 นี้ บุคคลมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ และ 
 ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอด 
 โลกท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลยถึงความ 
 เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู อโุบสถช่ือวา 
 ประกอบดวยองคท่ี ๙ นี้ ดวยประการดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อุโบสถประกอบ 
 ดวยองค ๙ ประการ อันบุคคลเขาอยูแลวอยางน้ีแลจึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก 
 มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           เทวตาสูตร 
      [๒๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ในราตรีนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดา 
 เปนอันมาก มีผิวพรรณงดงาม ยังวิหารเชตวนัท้ังส้ิน ใหสวางไสว เขามาหาเรา 
 ถึงท่ีอยู ไหวเราแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชิตท้ังหลายเขามายังเรือนของขาพระองคท้ังหลายเมื่อ 
 เปนมนุษยอยูในกาลกอน ขาพระองคเหลานัน้ลุกรับ แตไมกราบไหว ขาพระองค 
 เหลานั้นมีการงานยังไมบริบูรณ มีความกินแหนงใจ มีความเดือดรอนตามในภาย 
 หลัง เขาถึงหมูเทวดาช้ันเลว ฯ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดาอกีพวกหน่ึงเปนอันมาก เขามาหาเราแลวได 
 กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชิตท้ังหลายเขามายังเรือนของขาพระองค 
 ท้ังหลายเมื่อเปนมนุษยอยูในกาลกอน ขาพระองคเหลานั้นลกุรับ กราบไหว แต 
 ไมใหอาสนะ ขาพระองคเหลานั้นมีการงานไมบริบูรณ มีความกินแหนงใจ มี 
 ความเดือดรอนตามในภายหลัง เขาถึงหมูเทวดาช้ันเลว ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดาอกีพวกหน่ึงเปนอันมาก เขามาหาเราแลวได 
 กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชิตท้ังหลายเขามายังเรือนของขาพระองค 
 ท้ังหลาย เมื่อเปนมนุษยอยูในกาลกอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว 
 และใหอาสนะ แตไมแบงปนของใหตามสามารถ ตามกําลัง ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดาอกีพวกหน่ึงเปนอันมาก เขามาหาเราแลวได 
 กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชิตท้ังหลาย เขามายังเรือนของขาพระองค 
 ท้ังหลายเมื่อยังเปนมนุษยในกาลกอน ขาพระองคเหลานั้นลกุรับ กราบไหว ให 
 อาสนะ และแบงปนของใหตามสามารถ ตามกําลัง แตไมเขาไปนั่งใกลเพื่อฟง 
 ธรรม ฯลฯ 
      ... ขาพระองคเหลานั้นลุกรบั กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของให 
 ตามสามารถ ตามกําลัง และเขาไปนั่งใกลเพื่อฟงธรรม แตไมเงี่ยโสตลงสดับ 
 ธรรม ฯลฯ 
      ... ขาพระองคเหลานั้นลุกรบั กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของให 
 ตามสามารถ ตามกําลัง และเงี่ยโสตลงสดับธรรม แตฟงแลวไมทรงจํา 
 ธรรมไว ฯลฯ 
      ... ขาพระองคเหลานั้นลุกรบั กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของให 
 ตามสามารถ ตามกําลัง เงี่ยโสตลงฟงธรรม และฟงแลวทรงจําธรรมไว แตไม 
 พิจารณาเน้ือความแหงธรรมที่ทรงจําไว ฯลฯ 
      ... ขาพระองคเหลานั้นลุกรบั กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของให 
 ตามสามารถ ตามกําลัง เขาไปน่ังใกลเพื่อฟงธรรม และพิจารณาเน้ือความแหง 
 ธรรมท่ีทรงจําไว แตหารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม ขาพระ- 
 *องคเหลานั้นมีการงานไมบริบูรณ มีความกินแหนงใจ มีความเดือดรอนตามใน 
 ภายหลัง เขาถึงหมูเทวดาช้ันเลว ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดาอกีพวกหน่ึงเปนอันมาก เขามาหาเราแลวได 
 กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชิตท้ังหลายเขามายังเรือนของขาพระองค 
 ท้ังหลายเมื่อยังเปนมนุษยในกาลกอน ขาพระองคเหลานั้นลกุรับ กราบไหว ให 
 อาสนะ แบงปนสิ่งของใหตามสามารถ ตามกําลัง เขาไปนั่งใกลเพื่อฟงธรรม 
 เงี่ยโสตลงสดับธรรม ฟงแลวทรงจําธรรมไว พิจารณาเน้ือความแหงธรรมท่ีทรงจํา 
 ไว และรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ขาพระองคเหลานั้นมีการ 



 งานบริบูรณ ไมมีความกินแหนงใจ ไมมีความเดือดรอนตามในภายหลัง เขา 
 ถึงหมูเทวดาช้ันประณีต ดูกรภิกษุท้ังหลาย นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง เธอท้ังหลาย 
 จงเพง อยาประมาทเลย อยามีความเดือดรอนใจในภายหลัง เหมือนเทวดาพวก 
 ตนๆ เหลานั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                           เวลามสูตร 
      [๒๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานอนาถ 
 บิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี 
 ในตระกูลของทาน ยังใหทานอยูบางหรอืหนอ ฯ 
      ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในตระกูล 
 ของขาพระองคยังใหทานอยู แตทานน้ันเปนของเศราหมอง เปนปลายขาว มีน้ํา 
 ผักดองเปนท่ีสอง ฯ 
      พ. ดูกรคฤหบดี คนใหทานอันเศราหมองหรือประณีตก็ตาม แตใหทาน 
 นั้นโดยไมเคารพ ไมทําความนอบนอมให ไมใหดวยมือตนเอง ใหของท่ีเหลือ 
 ไมเช่ือกรรมและผลของกรรมใหทาน ทานนั้นๆ ยอมบังเกิดผลในตระกูลใดๆ 
 ในตระกูลนั้นๆ จิตของผูใหทานยอมไมนอมไปเพ่ือบริโภคอาหารอยางดี ยอม 
 ไมนอมไปเพื่อบริโภคผาอยางดี ยอมไมนอมไปเพ่ือบริโภคยานอยางดี ยอมไม 
 นอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อยางดี แมบริวารชนของผูใหทานน้ัน คือ บุตร 
 ภรรยา ทาส คนใช คนทํางาน ก็ไมเช่ือฟง ไมเงี่ยหูฟง สงจิตไปท่ีอื่นเสีย 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร ท้ังน้ีเปนเพราะผลแหงกรรมท่ีตนกระทําโดยไมเคารพ ฯ 
      ดูกรคฤหบดี บุคคลใหทานอันเศราหมองหรือประณีตก็ตาม แตใหทาน 
 นั้นโดยเคารพ ทําความนอบนอมให ใหดวยมอืตนเอง ใหของท่ีไมเหลือ เช่ือ 
 กรรมและผลของกรรมใหทาน ทานน้ันๆ บังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูล 
 นั้นๆ จิตของผูใหทานยอมนอมไปเพื่อบริโภคอาหารอยางดี ยอมนอมไปเพือ่ 
 บริโภคผาอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคยานอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภค 
 กามคุณ ๕ อยางดี แมบริวารชนของผูใหทานน้ัน คือ บุตร ภรรยา ทาส 
 คนใช คนทํางาน ก็เช่ือฟงดี เงี่ยหูฟง ไมสงจิตไปท่ีอื่น ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 ท้ังน้ีเปนเพราะผลของกรรมท่ีตนกระทําโดยเคารพ ฯ 
      ดูกรคฤหบดี เรื่องเคยมีมาแลว มีพราหมณช่ือเวลามะ พราหมณผูนั้น 
 ไดใหทานเปนมหาทานอยางนี้ คือ ไดใหถาดทองเต็มดวยรปูยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด 
 ถาดรูปยะเต็มดวยทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดสําริดเต็มดวยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด ให 
 ชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเครื่องประดับลวนเปนทอง มีธงทอง คลุมดวยขายทอง 



 ใหรถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุมดวยหนังราชสีห หนงัเสือโครง หนงัเสือเหลอืง ผากัมพล 
 เหลือง มีเครื่องประดับลวนเปนทอง มีธงทอง คลุมดวยขายทอง ใหแมโคนม 
 ๘๔,๐๐๐ ตัว มนี้ํานมไหลสะดวก ใชภาชนะเงินรองนํ้านม ใหหญิงสาว ๘๔,๐๐๐ 
 คน ประดับดวยแกวมณีและแกวกุณฑล ใหบัลลังก ๘๔,๐๐๐ ท่ี ลาดดวยผา 
 โกเชาว ลาดดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีสณัฐานเปนชอดอกไม มีเครื่องลาด 
 อยางดีทําดวยหนังชมด มีเครื่องลาดเพดาน มีหมอนขางแดงท้ังสอง ใหผา 
 ๘๔,๐๐๐ โกฏิ เปนผาเปลือกไม ผาแพร ผาฝาย เนื้อละเอียด จะปวยกลาว 
 ไปไยถึงขาว น้ํา ของเค้ียว ของบริโภค เครื่องลูบไล ท่ีนอน ไหลไปเหมือน 
 แมน้ํา ดูกรคฤหบดี ก็ทานพึงมีความคิดอยางนี้วา สมัยน้ัน ผูอื่นไมใชเวลาม 
 พราหมณผูท่ีใหทานเปนมหาทานน้ัน ดูกรคฤหบดี แตทานไมควรเห็นอยางนี้ 
 สมัยน้ัน เราเปนเวลามพราหมณ เราไดใหทานนั้นเปนมหาทาน ก็ในทานน้ัน 
 ไมมีใครเปนพระทักขิเณยยบุคคล ใครๆ ไมชําระทักขิณาน้ันใหหมดจด ดูกร 
 คฤหบดี ทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญทานผูถึงพรอมดวยทิฐิผูเดียวบริโภค มีผลมากกวา 
 ทานท่ีเวลามพราหมณใหแลว ทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหทานผูถึงพรอมดวยทิฐิรอย 
 ทานบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหทานผูถึงพรอมดวยทิฐิผูเดียว 
 บริโภค ทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหพระสกทาคามีผูเดียวบรโิภค มีผลมากกวาทาน 
 ท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหทานผูถึงพรอมดวยทิฐิรอยทานบริโภค ทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญให 
 พระสกทาคามีรอยทานบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหพระสกทาคามี 
 ผูเดียวบริโภค ทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหพระอนาคามีผูเดียวบริโภค มีผลมากกวา 
 ทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหพระสกทาคามีรอยทานบริโภค ทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญพระ 
 อนาคามีรอยทานบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญพระอนาคามีผูเดียว 
 บริโภค ทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันตผูเดียวบริโภค มีผลมากกวาทานท่ี 
 บุคคลเช้ือเชิญใหพระอนาคามีรอยทานบริโภค ทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันต 
 รอยทานบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหนัตผูเดียวบริโภค 
 ทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารูปเดียวบริโภค มีผลมากกวาทาน 
 ท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันตรอยรูปบริโภค ทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจก- 
 *พุทธเจารอยรปูบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจา 
 รูปเดียวบริโภค ทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาบริโภค มีผล 
 มากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารอยรูปบริโภค ทานท่ีบุคคล 
 ถวายใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวาย 
 ใหพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาบริโภค การท่ีบุคคลสรางวิหารถวายสงฆผูมาจาก 
 จาตุรทิศ มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
 บริโภค การท่ีบุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆเปน 
 สรณะ มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลสรางวิหารถวายสงฆอันมาจากจาตุรทิศ การท่ี 



 บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ จากการด่ืม 
 น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท มีผลมากกวาการท่ีบุคคล 
 มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ การท่ีบุคคลเจริญ 
 เมตตาจิตโดยท่ีสุดแมเพียงเวลาสูดดมของหอม มีผลมากกวาการท่ีบุคคลมีจิต 
 เลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ ดูกรคฤหบดี 
 ทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหทานผูถึงพรอมดวยทิฐิผูเดียวบริโภค มีผลมากกวามหาทาน 
 ท่ีเวลามพราหมณใหแลว ... การท่ีบุคคลเจริญเมตตาจิตโดยท่ีสุดแมเพียงเวลาสูด 
 ดมของหอม มผีลมากกวาการท่ีบุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ งดเวน 
 จากปาณาติบาต ... และการท่ีบุคคลเจริญอนิจจสัญญาแมเพียงเวลาลัดนิว้มอื มี 
 ผลมากกวาการท่ีบุคคลเจริญเมตตาจิตโดยท่ีสุดแมเพียงเวลาสูดดมของหอม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบสีหนาทวรรคท่ี ๒ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. วุฏฐสูตร ๒. สอุปาทิเสสสูตร ๓. โกฏฐิตสูตร ๔.  สมิทธิ 
 สูตร ๕. คัณฑสูตร ๖. สัญญาสูตร ๗. กุลสูตร ๘. สัตตสูตร 
 ๙. เทวตาสูตร ๑๐. เวลามสูตร ฯ 
                       --------------- 
                        สัตตาวาสวรรคท่ี ๓ 
                            ฐานสูตร 
      [๒๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มนุษยชาวอุตรกุรุทวีป ประเสริฐกวาเทวดา 
 ช้ันดาวดึงสและพวกมนุษยชาวชมพูทวีป ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการ 
 เปนไฉน คือไมมีทุกข ๑ ไมมีความหวงแหน ๑ มีอายุแนนอน ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย มนุษยชาวอุตรกุรุทวปีประเสริฐกวาพวกเทวดาชั้นดาวดึงส และพวกมนุษย 
 ชาวชมพูทวีปดวยฐานะ ๓ ประการน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดาช้ันดาวดึงส ประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตร- 
 *กุรุทวีปและพวกมนุษยชาวชมพูทวีป ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ อายุทิพย ๑ วรรณะทิพย ๑ สุขทิพย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดาช้ัน 
 ดาวดึงส ประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตรกุรุทวีปและพวกมนุษยชาวชมพูทวีป 
 ดวยฐานะ ๓ ประการน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย มนุษยชาวชมพูทวีป ประเสริฐกวาพวกมนุษยชาว 
 อุตรกุรุทวีปและเทวดาช้ันดาวดึงส ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือเปนผูกลา ๑ เปนผูมีสติ ๑ เปนผูอยูประพฤติพรหมจรรยอนัเยี่ยม ๑ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย มนุษยชาวชมพูทวีปประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตรกุรุทวปีและ 



 พวกเทวดาชั้นดาวดึงส ดวยฐานะ ๓ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           ขฬุงคสูตร 
      [๒๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมากระจอก ๓ ประเภท คน 
 กระจอก ๓ ประเภท มาดี ๓ ประเภท คนดี ๓ ประเภท มาอาชาไนยตัวเจริญ 
 ๓ ประเภท และบุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ ประเภท เธอท้ังหลายจงฟง ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มากระจอก ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 มากระจอกในโลกน้ีบางตัวมฝีเทาดี สีไมดี ใชขับข่ีไมได ๑ บางตัวมีฝเทาดี สีดี 
 แตใชขับข่ีไมได ๑ และบางตัวมีฝเทาดี สีดี ท้ังใชขับข่ีได ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 มากระจอก ๓ ประเภทน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็คนกระจอก ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 คนกระจอกในโลกน้ี บางคนสมบูรณดวยเชาวนดี ไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ใชไม- 
 *ได ๑ บางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมได ๑ และ 
 บางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชได ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย คนกระจอก ๓ ประเภทน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็คนกระจอกท่ีสมบูรณดวยเชาวน ไมสมบูรณดวย 
 คุณสมบัติ ใชไมไดอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตาม 
 เปนจริงวาน้ีทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนี้ 
 เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และเม่ือเธอถกูถามปญหาในอภิธรรม ในอภวิินัย 
 ก็แกได แตใหสําเร็จประโยชนไมได ขอนี้เรากลาววาไมเปนคุณสมบัติของเธอ 
 และเธอไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร นี้เรากลาววา 
 ใชไมได ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวย 
 คุณสมบัติ และใชไมไดอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็คนกระจอกท่ีสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณ- 
 *สมบัติ แตใชไมไดอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัย ยอมรูชัดตาม 
 เปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนี้ 
 เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และเม่ือเธอถกูถามปญหาในอภิธรรม ในอภวิินัย 
 ก็แกได และใหสําเร็จประโยชนได ขอนี้เรากลาววาเปนคุณสมบัติของเธอ แต 
 เธอไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววา 
 ใชไมไดของเธอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณ 
 ดวยคุณสมบัติ แตใชไมได อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็คนกระจอกท่ีสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวย 
 คุณสมบัติและใชไดอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัด 
 ตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 



 ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และเธอเมือ่ถูกถามปญหาในอภิธรรม ใน 
 อภิวินัย ก็แกได และใหสําเร็จประโยชนได ขอนี้เรากลาววา เปนคุณสมบัติของเธอ 
 และเธอไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้เรา 
 กลาววาใชไดของเธอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณ 
 ดวยคุณสมบัติ และใชไดอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มาดี ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาดี 
 ในโลกนี้ บางตัวมีฝเทาดี สีไมดี ใชขับข่ีไมได ๑ บางตัวมีฝเทาดี สีดี แตใช 
 ขับข่ีไมได ๑ และบางตัวฝเทาดี สีดี ท้ังใชขับข่ีได ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาดี 
 ๓ ประเภทน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนดี ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนใน 
 โลกนี้บางคนสมบูรณดวยเชาวน ไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ใชไมได ๑ บางคน 
 สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมได ๑ และบางคนสมบูรณ 
 ดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชได ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็คนดีท่ีสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ 
 และใชไดอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิย- 
 *สังโยชน ๕ สิ้นไป เปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลก 
 นั้นเปนธรรมดา ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และเม่ือเธอถูกถามปญหาใน 
 อภิธรรม ในอภิวินัย ก็แกได และยังประโยชนใหสําเร็จได ขอนี้เรากลาววาเปน 
 คุณสมบัติของเธอ และเธอไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัย 
 เภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววาเปนการใชไดของเธอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนดีท่ี 
 สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติและใชได อยางนี้แล ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย คนดี ๓ ประเภทน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญในโลกน้ี บางตัวมีฝเทาดี สีไมดี ใชขับข่ีไมได ๑ 
 บางตัวมีฝเทาดี สีดี แตใชขับข่ีไมได ๑ บางตัวฝเทาดี สีดี และใชขับข่ีได ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ ประเภทน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจรญิในโลกน้ี บางคนสมบูรณดวยเชาวน แตไม 
 สมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชไมได ๑ บางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวย 
 คุณสมบัติ แตใชไมได ๑ บางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ 
 และใชได ๑ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญท่ีสมบูรณดวยเชาวน แตไม 
 สมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชไมได อยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนย 
 ผูเจริญในโลกน้ี กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 



 เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้ 
 เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ เธอถูกถามปญหาในอภิธรรม ในอภิวินัย กแ็กได 
 แตไมยังประโยชนใหสําเร็จ ขอนี้เรากลาววาไมเปนคุณสมบัติของเธอ และเธอ 
 ไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววา 
 เปนการใชไมไดของเธอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ สมบูรณดวย 
 เชาวน แตไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชไมได อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญ สมบูรณดวยเชาวน และ 
 สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมไดอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนย 
 ผูเจริญในโลกน้ี ... ขอนี้เรากลาววา เปนคุณสมบัติของเธอ แตเธอไมไดจีวร ... 
 ขอนี้เรากลาววา เปนการใชไมไดของเธอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนย 
 สมบูรณดวยเชาวนและสมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมได อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญในโลกน้ี สมบูรณดวยเชาวน 
 สมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชไดอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนย 
 ผูเจริญในโลกน้ี กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้ 
 เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ เธอเมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรม ในอภวิินยั ก็ 
 แกได ยังประโยชนใหสําเร็จได ขอนี้เรากลาววาเปนคุณสมบัติของเธอ และเธอ 
 ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววา 
 เปนการใชไดของเธอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ สมบูรณดวยเชาวน 
 สมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชไดอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนย 
 ผูเจริญ ๓ ประเภทน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           ตัณหาสูตร 
      [๒๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันมีตัณหาเปนมูล ๙ 
 ประการ เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอนัมีตัณหาเปนมูล ๙ 
 ประการเปนไฉน การแสวงหาเพราะอาศัยตัณหา ๑ การไดเพราะอาศัยการ 
 แสวงหา ๑ การวินิจฉัยเพราะอาศัยการได ๑ ฉันทราคะเพราะอาศัยการวินิจฉัย ๑ 
 ความหมกมุนเพราะอาศัยฉันทราคะ ๑ ความหวงแหนเพราะอาศัยความหมกมุน ๑ 
 ความตระหน่ีเพราะอาศัยความหวงแหน ๑ การจัดการอารักขาเพราะอาศัยความ 
 ตระหน่ี ๑ ธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายประการ คือ การจับทอนไม จับศาตรา 
 การทะเลาะ การแกงแยง การววิาท กลาววาจาสอเสียดวามึงๆ และพูดเท็จ 
 ยอมเกิดข้ึน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมมีตัณหาเปนมูล ๙ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ววัตถสัญญาสูตร 



      [๒๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตตาวาส ๙ ช้ัน ๙ ช้ันเปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน เหมือนมนุษย เทวดา 
 บางพวกและวินิปาติกสัตวบางพวก นี้เปนสัตตาวาสช้ันท่ี ๑ ฯ 
      สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เหมือนเทวดาผูอยูใน 
 ช้ันพรหม ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนสัตตาวาสช้ันท่ี ๒ ฯ 
      สัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน เหมือนเทวดาชั้น 
 อาภัสสระ นี้เปนสัตตาวาสช้ันท่ี ๓ ฯ 
      สัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เหมือนเทวดา 
 ช้ันสุภกิณหะ นี้เปนสัตตาวาสช้ันท่ี ๔ ฯ 
      สัตวพวกหนึ่งไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา เหมือนเทวดาผูเปนอสัญญี 
 สัตว นี้เปนสัตตาวาสช้ันท่ี ๕ ฯ 
      สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ โดยคํานึงเปนอารมณวา 
 อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา 
 เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา นี้เปนสัตตาวาสช้ันท่ี ๖ ฯ 
      สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงช้ันวญิญาณัญจายตนะ โดยคํานึงเปนอารมณวา 
 วิญญาณหาท่ีสุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะ โดยประการท้ังปวง นี้เปน 
 สัตตาวาสช้ันท่ี ๗ ฯ 
      สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงช้ันอากิญจัญญายตนะ โดยคํานึงเปนอารมณวา 
 อะไรหนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง นี้เปน 
 สัตตาวาสช้ันท่ี ๘ ฯ 
      สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวง 
 อากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง นี้เปนสัตตาวาสช้ันท่ี ๙ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สัตตาวาส ๙ ช้ันนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         สิลายูปสูตรท่ี ๑ 
      [๒๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดีดวย 
 ปญญา ในกาลน้ัน ควรเรียกภกิษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย 
 อยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยปญญาอยางไร ภิกษุอบรมจติ 
 ใหดีดวยปญญาอยางนี้วา จิตของเราปราศจากราคะแลว จิตของเราปราศจากโทสะ 
 แลว จิตของเราปราศจากโมหะแลว จิตของเราไมมีราคะเปนธรรมดา จิตของเรา 
 ไมมีโทสะเปนธรรมดา จิตของเราไมมีโมหะเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมา 
 เพื่อรูปราคะเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมาเพ่ืออรูปราคะเปนธรรมดา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยปญญาแลว ในกาลน้ัน ควรเรียก 



 ภิกษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทํา 
 เสร็จแลว กิจอืน่เพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         สิลายูปสูตรท่ี ๒ 
      [๒๓๐] สมัยหน่ึง ทานพระสารีบุตรและทานพระจันทิกาบุตรอยู ณ 
 พระวิหารเวฬวุัน กลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ณ ท่ีนั้นแล ทาน 
 พระจันทิกาบุตรกลาวกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย พระเทวทัตยอม 
 แสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลายอยางนี้วา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุ 
 อบรมจิตใหดีดวยจิต ในกาลน้ัน ควรพยากรณภิกษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้น 
 แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน 
 อยางนี้มิไดมี ฯ 
      เมื่อทานพระจันทิกาบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกลาว 
 กะทานพระจันทิกาบุตรวา ดูกรอาวโุสจันทิกาบุตร พระเทวทัตมิไดแสดงธรรมแก 
 ภิกษุท้ังหลายอยางนี้วา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดี 
 ดวยจิต ในกาลน้ัน ควรพยากรณภิกษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ 
 มิไดมี ดูกรอาวโุสจันทิกาบุตร แตพระเทวทัตแสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลายอยางนี้ 
 วา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยจิต ในกาลน้ัน 
 ควรพยากรณภกิษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ี 
 ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
      แมครั้งท่ี ๒ ... ฯ 
      แมครั้งท่ี ๓ ทานพระจันทิกาบุตรกลาวกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรอาวุโส 
 ท้ังหลาย พระเทวทัตยอมแสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลายอยางนีว้า ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยจิต ในกาลน้ัน ควรพยากรณภกิษุ 
 นั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จ 
 แลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ไดมี แมครั้งท่ี ๓ ทานพระสารีบุตรไดกลาว 
 กะทานพระจันทิกาบุตรวา ดูกรอาวโุสจันทิกาบุตร พระเทวทัตมิไดแสดงธรรมแก 
 ภิกษุท้ังหลายอยางนี้วา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดี 
 ดวยจิต ในกาลน้ัน ควรพยากรณภิกษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ 
 มิไดมี ดูกรอาวโุสจันทิกาบุตร แตพระเทวทัตแสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลายอยางนี้ 
 วา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยจิต ในกาลน้ัน 
 ควรพยากรณภกิษุนั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ี 
 ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 



      ดูกรอาวุโส ก็ภิกษุอบรมจติใหดีดวยจิตอยางไร คือ อบรมจิตใหดีดวย 
 จิตอยางนี้วา จติของเราปราศจากราคะแลว จิตของเราปราศจากโทสะแลว จิต 
 ของเราปราศจากโมหะแลว จติของเราไมมีราคะเปนธรรมดา จิตของเราไมมี 
 โทสะเปนธรรมดา จิตของเราไมมีโมหะเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมาใน 
 กามภพเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมาในรูปภพเปนธรรมดา จิตของเราไม 
 เวียนมาในอรปูภพเปนธรรมดา ดูกรอาวุโส ถึงแมรูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุอยาง 
 หยาบๆ ผานมาทางคลองจักษุแหงภิกษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้ รูปเหลา 
 นั้นก็ครอบงําจิตเธอไมได จิตของเธอไมเจอืดวยรูปเหลานัน้ เปนจิตม่ัน ถึงความ 
 ไมหวั่นไหว และเธอยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงรูปนั้น ถึงแมเสียงท่ีจะ 
 พึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นท่ีจะพึงรูแจงดวยจมกู ฯลฯ รสท่ีพึงจะรูแจงดวยลิ้น 
  ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย ฯลฯ ธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ 
 อยางหยาบๆ ผานมาทางคลองใจแหงภิกษุผูมจีิตหลุดพนโดยชอบอยางนี ้
 ธรรมารมณนัน้ก็ครอบงําจิตของเธอไมได จติของเธอไมเจอืดวยธรรมารมณนั้น 
 เปนจิตม่ัน ถึงความไมหวั่นไหว และเธอยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหง 
 ธรรมารมณนัน้ ดูกรอาวโุส เปรียบเหมือนเสาหิน ยาว ๑๖ ศอก หยั่งลงไป 
 ในหลุม ๘ ศอก ขางบนหลุม ๘ ศอก ถึงแมลมพายุอยางแรงพัดมาทางทิศบูรพา 
 เสาหินนั้นไมพึงสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว ถึงแมลมพายุอยางแรงพัดมาทางทิศ 
 ประจิม ทิศอุดร ทิศทักษิณ เสาหินนั้นก็ไมพึงสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะหลุมลึกและเพราะเสาหินฝงลึก ฉันใด ดูกรอาวโุส 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล ถึงแมรูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุอยางหยาบๆ ผานมาทางคลอง 
 จักษุแหงภิกษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางน้ี ก็ครอบงําจิตของเธอไมได จติของเธอ 
 ไมเจือดวยรูปเหลาน้ัน เปนจิตม่ันถึงความไมหวั่นไหว และเธอยอมพิจารณาเห็น 
 ความเส่ือมไปแหงรูปนั้น ถึงแมเสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นท่ีจะพึงรูแจง 
 ดวยจมูก ฯลฯ รสท่ีจะพึงรูแจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย ฯลฯ 
 ธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจอยางหยาบๆ ผานมาทางคลองใจแหงภิกษุผูมีจิต 
 หลุดพนโดยชอบอยางนี้ ก็ครอบงําจิตของเธอไมได จิตของเธอไมเจือดวย 
 ธรรมารมณนัน้ เปนจิตม่ัน ถึงความไมหวั่นไหว และเธอยอมพิจารณาเหน็ความ 
 เสื่อมไปแหงธรรมารมณนั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          เวรสูตรท่ี ๑ 
      [๒๓๑] ครั้งน้ันแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง พระผูมีพระภาคไดตรัส 
 กะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัย 
 เวร ๕ ประการ และประกอบดวย โสตาปตติยังคะ ๑- ๔ ประการ ในกาลน้ัน 



 อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มี 
 กําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติและวินิบาตส้ินแลว 
 เราเปนโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ฯ 
      อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน ดูกรคฤหบดีบุคคลผู 
 มักฆาสัตวยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไดเสวย 
 ทุกขโทมนัสทางใจ เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย อรยิสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต 
 ยอมไมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และไมไดเสวยทุกข 
 โทมนัสทางใจ อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอมสงบระงับภัยเวรน้ันดวย 
 ประการอยางนี้ ดูกรคฤหบดี บุคคลผูมักถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมให ฯลฯ 
 ผูมักประพฤติผิดในกาม ฯลฯ ผูมักพูดเท็จ ฯลฯ ผูมักดื่มน้ําเมาคือ สุราและ 
 เมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมใน 
 สัมปรายภพ และยอมเสวยทุกขโทมนัสทางใจ เพราะดื่มน้ําเมา คือ สุราและ 
 เมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาทเปนปจจัย อริยสาวกผูงดเวนจากการด่ืมน้ําเมา 
 คือสุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมไมประสบภัยเวรแมใน 
 ปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ อริยสาวกผู 
 งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอม 
 สงบระงับภัยเวรน้ันดวยอาการอยางนี้ อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการน้ี ฯ 
      อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเปนไฉน ดูกร 
 คฤหบดี อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว 
 @๖. องคเปนเครื่องบรรลุความเปนพระโสดา 
 ในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... เปนผูเบิก 
 บานแลว เปนผูจําแนกธรรม ๑ ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว 
 ในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... อันวิญูชนจะพึง 
 รูไดเฉพาะตน ๑ ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา 
 พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ... เปนนาบุญของโลก 
 ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๑ ยอมประกอบดวยศีลอันพระอรยิเจาพอใจ ไมขาด ไมทะลุ 
 ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมถูกตอง 
 เปนไปเพ่ือสมาธิ ๑ อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ฯ 
      ดูกรคฤหบดี ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการน้ี 
 และประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการน้ี อริยสาวกนัน้หวังอยู พึง 
 พยากรณตนดวยตนเองวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว 
 มีเปรตวิสัยส้ินแลว มีอบาย มีทุคติ และวินิบาตส้ินแลว เปนโสดาบัน มีอัน 
 ไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 



                          เวรสูตรท่ี ๒ 
      [๒๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัยเวร 
 ๕ ประการ และประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการ ในกาลน้ัน อริยสาวก 
 นั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตว 
 ดิรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแลว เรา 
 เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ือง 
 หนา ฯ 
      ก็อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลผูมักฆาสัตว ยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และ 
 ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย อริยสาวกผูงดเวน 
 จากปาณาติบาต ยอมไมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และ 
 ไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอมสงบระงับ 
 ภัยเวรดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูมักถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขา 
 ไมให ฯลฯ ผูมักประพฤติผิดในกาม ฯลฯ ผูมักพูดเท็จ ฯลฯ ผูมักดื่มน้ําเมา 
 คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมประสบภัยเวรแมใน 
 ปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ เพราะดื่มน้ําเมา 
 คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท อริยสาวกผูงดเวนจากการ 
 ดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอนัเปนฐานะแหงความประมาท ยอมไมประสบภัย 
 เวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ 
 อริยสาวกผูงดเวนจากการด่ืมนํ้าเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความ 
 ประมาท ยอมสงบระงับภัยเวรดวยประการอยางนี้ อริยสาวกยอมสงบระงบัภัย 
 เวร ๕ ประการน้ี ฯ 
      อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเปนไฉน ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม 
 หวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ 
 เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ๑ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม 
 หวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ฯลฯ อนัวิญูชน 
 จะพึงรูเฉพาะตน ๑ ประกอบดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระ 
 สงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมี 
 นาบุญอื่นยิ่งไปกวา ๑ เปนผูประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาพอใจ ไมขาด ไมทะลุ 
 ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมถูกตอง 
 เปนไปเพ่ือสมาธิ ๑ อริยสาวกประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการน้ี ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ 
 ประการน้ี และประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการน้ี ในกาลน้ัน อริยสาวก 



 นั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิด 
 สัตวดิรัจฉานสิน้แลว มีเปรตวสิัยส้ินแลว มีอบาย ทุคติ และวินิบาตส้ินแลว เรา 
 เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ือง 
 หนา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         อาฆาตสูตรท่ี ๑ 
      [๒๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาฆาตวัตถุ ๙ ประการน้ี ๙ ประการเปนไฉน 
 คือ บุคคลยอมผูกความอาฆาตวา คนโนนไดประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเรา 
 แลว ๑ คนโนนยอมประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเรา ๑ คนโนนจักประพฤติ 
 สิ่งมิใชประโยชนแกเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวา คนโนนไดประพฤติสิ่งมิใช 
 ประโยชนแกคนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว ๑ คนโนนยอมประพฤติสิ่งมิใช 
 ประโยชนแกคนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใชประโยชน 
 แกคนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวา คนโนนไดประพฤติ 
 ประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว ๑ คนโนนยอมประพฤติ 
 ประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ คนโนนจักประพฤติประโยชน 
 แกคนผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาฆาตวัตถุ ๙ ประการ 
 นี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         อาฆาตสูตรท่ี ๒ 
      [๒๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเครื่องกําจัดความอาฆาต ๙ ประการน้ี 
 ๙ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตไดดวยคิดวา คนโนนได 
 ประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเราแลว เพราะเหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการ 
 ประพฤติประโยชนในบุคคลน้ีเลา ๑ คนโนนยอมประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแก 
 เรา เพราะเหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการประพฤติประโยชนในบุคคลน้ีเลา ๑ 
 คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการ 
 ประพฤติประโยชนในบุคคลน้ีเลา ๑ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตดวยคิดวาคน 
 โนนไดประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว เพราะ 
 เหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการประพฤติประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบ 
 ใจของเราในบุคคลน้ีเลา ๑ คนโนนยอมประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกบุคคลผูเปน 
 ท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการประพฤติประโยชนแก 
 บุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราในบุคคลน้ีเลา ๑ คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใช 
 ประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงได 
 การประพฤติประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราในบุคคลน้ีเลา ๑ บุคคล 
 ยอมกําจัดความอาฆาตดวยคิดวา คนโนนไดประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปน 



 ท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการประพฤติสิ่งมิใช 
 ประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราในบุคคลน้ีเลา ๑ คนโนนยอม 
 ประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น ท่ีไหน 
 เราจะพึงไดการประพฤติสิ่งท่ีมิใชประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา 
 ในบุคคลน้ีเลา ๑ คนโนนจักประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจ 
 ของเรา เพราะเหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกบุคคล 
 ผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราในบุคคลน้ีเลา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเครื่องกําจัด 
 ความอาฆาต ๙ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         อนุปุพพนิโรธสูตร 
      [๒๓๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนุปุพพนิโรธ ๙ ประการน้ี 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 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนุปุพพ- 
 *นิโรธ ๙ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                       จบสัตตาวาสวรรคท่ี ๓ 
                     ------------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ฐานสูตร ๒. ขฬุงคสูตร ๓. ตัณหาสูตร ๔. ววัตถสัญญา 
 สูตร ๕. สิลายูปสูตรท่ี ๑ ๖. สิลายูปสูตรท่ี ๒ ๗. เวรสูตรท่ี ๑ 
 ๘. เวรสูตรท่ี ๒ ๙. อาฆาตสูตรท่ี ๑ ๑๐. อาฆาตสูตรท่ี ๒ 
 ๑๑. อนุปุพพนิโรธสูตร ฯ 
                     ------------------- 
                          มหาวรรคท่ี ๔ 
                          วิหารสูตรท่ี ๑ 
      [๒๓๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย 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 



 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนุปุพพวิหาร ๙ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          วิหารสูตรท่ี ๒ 
      [๒๓๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการ 
 นี้ เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการ 
 เปนไฉน เรากลาววา กามท้ังหลายยอมดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับกาม 
 ท้ังหลายไดแลวๆ อยู ในท่ีนั้น ทานเหลาน้ันไมมีความหิว ดับแลว ขามได 
 แลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนัน้เปนแน ผูใดพึงถามอยางนีว้า กามท้ังหลายยอม 
 ดับในท่ีไหน และใครดับกามท้ังหลายไดแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ 
 เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม 
 สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวจิาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 
 กามท้ังหลายยอมดับในปฐมฌานน้ี และทานเหลาน้ันดับกามไดแลวๆ อยู ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เธอไมเปนผูโออวดไมมีมารยาเปนแน พึงช่ืนชมยินดีภาษิตวา 
 ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ 
      เรากลาววา วิตกและวิจารยอมดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับวิตกวิจาร 
 ไดแลวๆ อยูในท่ีนั้น ทานเหลาน้ันไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขามไดแลว 
 ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา วิตกและวิจารยอมดับ 
 ในท่ีไหน และใครดับวิตกวิจารแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอ 
 ท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภกิษุในธรรมวินยันี้ บรรลุทุติยฌาน 
 มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตกวิจาร เพราะ 
 วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแกสมาธิอยู วิตกวิจารยอมดับในองคฌานนี้ 
 และทานเหลาน้ันดับวิตกวิจารไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอเปนผูไม 
 โออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงช่ืนชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลวพึงนมัสการ 
 กระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ 
      เรากลาววา ปติยอมดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับปติไดแลวๆ อยู 
 ทานเหลาน้ันไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌาน 
 นั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนีว้า ก็ปติดับในท่ีไหน และใครดับปติไดแลวๆ อยู 
 เราไมรูผูนี้ ไมเห็นผูนี้ เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดกูรอาวโุส ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะ 
 ปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผู 
 มีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ปติยอมดับในองคฌานนี้ และทานเหลาน้ันดับปติ 
 ไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงช่ืน 
 ชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ 
      เรากลาววา อุเบกขาและสุขดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับอุเบกขา 



 และสุขไดแลวๆ อยูในท่ีนั้น ทานเหลาน้ันไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขาม 
 ไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌานน้ันเปนแน ผูใดพึงถามอยางน้ีวา ก็อุเบกขา 
 และสุขยอมดับในท่ีไหน และใครดับอุเบกขาและสุขไดแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้ 
 เราไมเห็นผูนี้ เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางน้ีวา ดูกรอาวโุส ภิกษุในธรรมวินัย 
 นี้ บรรลุจตุตถฌาน  ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส 
 โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู อุเบกขาและสุขดับในองค 
 ฌานนี้แล ทานเหลาน้ันดับอุเบกขาและสุขไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงช่ืนชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลว 
 พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ 
      เรากลาววา รูปสัญญาดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับรูปสัญญาได 
 แลวๆ อยูในท่ีนั้น ทานเหลาน้ันไมมีความหิว ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝง 
 แลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา รูปสัญญาดับในท่ีไหน 
 และใครดับรูปสัญญาไดแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอท้ังหลาย 
 พึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงรูปสัญญาโดย 
 ประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุ 
 อากาสานัญจายตนฌาน เพราะคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีท่ีสุด รูปสัญญา 
 ยอมดับในองคฌานนี้ และทานเหลาน้ันดับรูปสัญญาไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงช่ืนชมยินดีภาษิตวา ดีแลว 
 ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ 
      เรากลาววา อากาสานัญจายตนสัญญาดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับ 
 อากาสานัญจายตนสัญญาไดแลวๆ อยูในท่ีนั้น ทานเหลาน้ันไมมีความหิว 
 ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา 
 อากาสานัญจายตนสัญญาดับในท่ีไหน และใครดับอากาสานัญจายตนสัญญาได 
 แลวๆ อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเหน็ผูนี้ เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา 
 ดูกรอาวโุส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการ 
 ท้ังปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา วิญญาณไมมีท่ีสุด 
 อากาสานัญจายตนสัญญาดับในองคฌานนี้ และทานเหลาน้ันดับอากาสานัญจายตน- 
 *สัญญาไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปน 
 แน พึงช่ืนชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลว พงึนมัสการกระทําอัญชลีเขา 
 ไปนั่งใกล ฯ 
      เรากลาววา วิญญาณัญจายตนสัญญาดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับ 
 วิญญาณัญจายตนสัญญาไดแลวๆ อยูในท่ีนั้น ทานเหลาน้ันไมมีความหิว ดับสนิท 
 แลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนี้เปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา 
 วิญญาณัญจายตนสัญญาดับในท่ีไหน และใครดับวิญญาณัญจายตนสัญญาไดแลวๆ 



 อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางน้ีวา ดูกรอาวโุส 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรล ุ
 อากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรๆ หนอยหนึ่งไมม ี
 วิญญาณัญจายตนสัญญายอมดับในองคฌานนี้ และทานเหลาน้ันดับวิญญาณัญ- 
 *จายตนสัญญาไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยา 
 เปนแน พึงช่ืนชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลี 
 เขาไปนั่งใกล ฯ 
      เรากลาววา อากิญจัญญายตนสัญญาดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับ 
 อากิญจัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยูในท่ีนั้น ทานเหลาน้ันไมมีความหิวดบัสนิท 
 แลว ขามไดแลว ถึงฝงแลวดวยองคฌานนี้เปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา 
 อากิญจัญญาตนสัญญาดับในท่ีไหน และใครดับอากิญจัญญายตนสัญญาไดแลวๆ 
 อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางน้ีวา ดูกรอาวโุส ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรล ุ
 เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนสัญญาดับในองคฌานนี้ และทาน 
 เหลานั้นดับอากิญจัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอเปนผูไม 
 โออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงช่ืนชมยินดีภาษิตวา ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการ 
 กระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ 
      เรากลาววา เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับในท่ีใด และทานเหลา 
 ใดดับเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยู ทานเหลาน้ันไมมีความหิว 
 ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลวดวยองคฌานนี้เปนแน ผูใดพึงถามอยางน้ีวา 
 เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับในท่ีไหน และใครดับเนวสัญญานาสัญญายตน 
 สัญญาไดแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยาง 
 นี้วา ดูกรอาวโุส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
 โดยประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา 
 ดับในนิโรธน้ี และทานเหลาน้ันดับเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยู 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงช่ืนชมยินดีภาษิตวา 
 ดีแลว ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           นิพพานสูตร 
      [๒๓๘] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเวฬวุัน กลันทก- 
 *นิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรกลาวกะภิกษุ 
 ท้ังหลายวา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย นิพพานน้ีเปนสุข ดูกรอาวุโสท้ังหลาย นิพพาน 
 นี้เปนสุข เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระอุทายีไดกลาวกะทาน 



 พระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร นิพพานน้ีไมมีเวทนา จะเปนสุขได 
 อยางไร ฯ 
      ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวโุส นิพพานนี้ไมมีเวทนานั่นแหละ 
 เปนสุข ดูกรอาวุโส กามคุณ ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปท่ีจะพึงรู 
 แจงดวยจักษุ อนันาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนท่ีรัก ยั่วยวน ชวนให 
 กําหนัด เสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นท่ีจะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสท่ีจะพึง 
 รูแจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร 
 นาพอใจ เปนท่ีรัก ยั่วยวนชวนใหกําหนัด กามคุณ ๕ ประการน้ีแล ดูกรอาวโุส 
 สุขโสมนัสยอมเกิดข้ึน เพราะอาศัยกามคุณ ๕ ประการน้ี นี้เรียกวากามสุข ฯ 
      ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน 
 อยู ถาเม่ือภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกาม 
 ยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคล 
 ผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกาม 
 เหลานั้น ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธน้ันวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพาน 
 เปนสุขอยางไร ทานจะพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ เพราะวิตกวิจารสงบไป 
 ถาเม่ือภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิตกยอม 
 ฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคล 
 ผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิตก 
 เหลานั้น ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธน้ันวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปน 
 สุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุตติยฌาน ฯลฯ ถาเม่ือภิกษุนัน้อยูดวยวิหาร 
 ธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปติยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของ 
 เธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน 
 ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปติ ยอมฟุงซานแกภกิษุนั้น ขอนั้นเปน 
 อาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรยีกอาพาธน้ันวาเปน 
 ความทุกข ดูกรอาวโุส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยาย 
 แมนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ ถาเม่ือภิกษุนั้นอยูดวยวิหาร 
 ธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอุเบกขายอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธ 
 ของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียด 
 เบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอเุบกขา ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น 



 ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรยีกอาพาธ 
 นั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดย 
 ปริยายแมนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง ฯลฯ ภิกษุ 
 บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีท่ีสุด ถาเม่ือ 
 ภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูปยอมฟุงซาน ขอ 
 นั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข 
 เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรปูยอมฟุงซานแก 
 ภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 อาพาธน้ันวาเปนความทุกข ดูกรอาวโุส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบได 
 โดยปริยายแมนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ ถาเม่ือภิกษุนั้นอยู 
 ดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนะยอมฟุงซาน 
 ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข 
 เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนะ 
 ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมอืนกัน ซึ่งพระผูมี 
 พระภาคตรัสเรียกอาพาธน้ันวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร 
 ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ฯลฯ ถาเม่ือภิกษุนั้น 
 อยูดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนะยอม 
 ฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผู 
 มีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญา- 
 *นัญจายตนะยอมฟุงซานแกภกิษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมอืนกัน 
 ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธน้ันวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพานเปน 
 สุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ ถาเม่ือ 
 ภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนะ 
 ยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแก 
 บุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวย 
 อากิญจัญญายตนะ ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนัน้ 
 เหมือนกัน ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส 
 นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญา 
 นาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง อาสวะท้ังหลายของเธอส้ินรอบแลว เพราะ 



 เห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส นพิพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยาย 
 แมนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                            คาวีสูตร 
      [๒๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมโคเท่ียวไปตามภูเขา เปนโคโง ไม 
 ฉลาด ไมรูจักเขตท่ีหากิน ไมเขาใจท่ีจะไปเท่ียวบนเขาอันขรุขระ แมโคนั้นพึง 
 คิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศท่ีไมเคยไป พึงกินหญาท่ียังไมเคยกิน 
 และพึงด่ืมน้ําท่ียังไมเคยด่ืม แมโคนั้นยันเทาหนาก็ไมดีเสียแลว พึงยกเทาหลัง 
 อีก ก็คงจะไปยังทิศท่ีไมเคยไปไมได กินหญาท่ียังไมเคยกินไมได และดื่มน้ําท่ี 
 ยังไมเคยด่ืมไมได แมโคนั้นยืนอยูในท่ีใดพึงคิดอยางนี้วา ผฉิะนั้น เราพึงไปยัง 
 ทิศท่ีไมเคยไป พึงกินหญาท่ียังไมเคยกิน และพึงด่ืมน้ําท่ียังไมเคยด่ืม มันกลับ 
 มายังท่ีนั้นอีกโดยสวัสดีไมได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะแมโคนั้นเท่ียวไปบน 
 ภูเขา เปนคนโง ไมฉลาด ไมรูจักเขตท่ีหากิน ไมเขาใจท่ีจะเท่ียวไปบนภูเขาอัน 
 ขรุขระ ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุบางรูปในธรรมวินยั 
 นี้เปนคนโง ไมฉลาด ไมรูจักเขต ไมเขาใจเพ่ือสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล 
 ธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู เธอไมเสพ 
 โดยมาก ไมเจริญ ไมกระทําใหมาก ซึ่งนิมิตน้ัน ไมอธิษฐานนิมิตน้ันใหดี 
 เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะน้ัน เราพึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต 
 ในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มี 
 ปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอไมอาจเพือ่บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ เธอยอมมีความ 
 คิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เราพึงสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล บรรลุปฐมฌาน มี 
 วิตก มีวิจาร มปีติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอยอมไมอาจเพือ่สงัดจากกาม ฯลฯ 
 บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา มีช่ือเสียงปรากฏ 
 พลาด เสื่อมจากผลท้ังสอง ๒ แลว เปรียบเหมือนแมโคเท่ียวไปบนภูเขา เปน 
 โคโง ไมฉลาด ไมรูจักเขตท่ีหากิน ไมเขาใจท่ีจะเท่ียวไปบนภูเขาอันขรุขระ 
 ฉันนั้น ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมโคท่ีเท่ียวไปบนภูเขา เปนโคฉลาดเฉียบแหลม 
 รูจักเขตท่ีหากิน เขาใจท่ีเท่ียวไปบนภูเขาอันขรุขระ แมโคนั้นพึงมีความคิดอยางนี ้
 วา ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศท่ีไมเคยไป พึงกินหญาท่ียังไมเคยกิน และพึงด่ืม 
 น้ําท่ีไมดื่ม แมโคนั้นยันเทาหนาไวดีแลว พึงยกเทาหลัง แมโคนั้นพึงไปยังทิศท่ี 
 ไมเคยไป พึงกินหญาท่ียังไมเคยกิน และพึงด่ืมน้ําท่ีไมเคยด่ืม เมื่อยืนอยูในท่ีใด 
 พึงคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศท่ีไมเคยไป พึงกินหญาท่ียังไมเคยกิน 
 พึงด่ืมน้ําท่ียังไมเคยด่ืม และพึงกลับมายังท่ีนั้นโดยสวัสดี ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะแมโคเท่ียวไปบนภูเขา เปนโคฉลาด เฉียบแหลม รูจักเขตท่ีหากิน เขาใจ 



 ท่ีจะเท่ียวไปบนภูเขาอันขรุขระ ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี เปนบัณฑิต ฉลาด รูจักเขต เขาใจท่ีจะสงัดจากกาม 
 สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน ... เสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมาก 
 ซึ่งนิมิตน้ัน อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่นดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา 
 พึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมี 
 วิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอยัง 
 ไมยินดีเพียงทุติยฌานท่ีไดบรรลุ ฯลฯ เธอเสพโดยมากซึ่งนิมิตน้ัน เจริญ กระ 
 ทําใหมากซ่ึงนิมิตน้ัน อธิษฐานนิมิตน้ันใหมั่นดวยดี เธอมีความคิดดังน้ีวาผฉิะนั้น 
 เราพึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรล ุ
 ตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปน 
 สุข เธอยังไมยินดีเพียงตติยฌานท่ีไดบรรลุ ฯลฯ เธอเสพโดยมาก เจริญ กระทํา 
 ใหมากซ่ึงนิมิตน้ัน อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่นดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผฉิะนั้น 
 เราพึงบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส 
 โทมนัส กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เธอยังไมยินดีเพียง 
 จตุตถฌานท่ีไดบรรลุนั้น เธอเสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมิตน้ัน 
 อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่นดวยด ีเธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา เพราะ 
 ลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึง 
 นานัตตสัญญา พึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา 
 อากาศไมมีท่ีสุด เธอยังไมยินดีเพียงอากาสานัญจายตนฌานท่ีไดบรรลุนั้น เธอ 
 เสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมากซ่ึงนิมิตน้ัน อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่น 
 ดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌาน 
 โดยประการท้ังปวง พึงบรรลวุิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา 
 วิญญาณไมมีท่ีสุด เธอยังไมยนิดีเพียงวิญญาณัญจายตนฌานท่ีไดบรรลุนั้น เธอ 
 เสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมากซ่ึงนิมิตน้ัน อธิษฐานนิมิตนั้นใหมั่นดวยด ี
 เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง พึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรๆ 
 หนอยหนึ่งไมมี เธอไมยินดีเพียงอากิญจัญญายตนะท่ีไดบรรลุนั้น เธอเสพโดย 
 มาก เจริญ กระทําใหมากซ่ึงนิมิตน้ัน อธิษฐานนิมิตน้ันใหมั่นดวยดี เธอมีความ 
 คิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง พึง 
 บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ เธอไมยินดีเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานท่ีได 
 บรรลุนั้น เธอเสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมากซึ่งนิมิตน้ัน อธิษฐานนิมิตนั้น 
 ใหมั่นดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงเนวสัญญา 
 นาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง พึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เธอไมยินดี 
 เพียงสัญญาเวทยิตนิโรธท่ีไดบรรลุนั้น ฯ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุเขาก็ดี ออกก็ดี ซึ่งสมาบัตินั้นๆ 
 ในกาลน้ัน จิตของเธอเปนจิตออน ควรแกการงาน สมาธิอันหาประมาณมิได 
 ยอมเปนอันเธอเจริญดีแลวดวยจิตออน ควรแกการงาน เธอมีสมาธิอันหา 
 ประมาณมิได เจริญดีแลว ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงธรรมใดๆ 
 ท่ีควรกระทําใหแจงดวยอภิญญา เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรม 
 นั้นๆ ได ในเม่ือเหตุมีอยูๆ ถาเธอหวงัวา เราพงึแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง 
 คือ คนเดียวเปนหลายคนได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ พึงใชอํานาจทาง 
 กายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ 
 ได ในเม่ือเหตุมีอยูๆ ถาเธอหวังวา เราพึงฟงเสียงสองอยาง คือ เสียงทิพย 
 เสียงมนุษย ท้ังท่ีไกลและใกล ดวยโสตธาตุอนัเปนทิพย ฯลฯ ในเม่ือเหตุมี 
 อยูๆ ถาเธอหวงัวา เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จติ 
 มีราคะก็พึงรูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็พึงรูวา จิตปราศจากราคะ จิตมี 
 มีโทสะก็พึงรูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็พึงรูวา จิตปราศจากโทสะ 
 จิตมีโมหะก็พึงรูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็พึงรูวา จิตปราศจาก 
 โมหะ จิตหดหูก็พึงรูวา จิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็พึงรูวา จิตฟุงซาน จิตเปน 
 มหรคตก็พึงรูวา จิตเปนมหรคตหรือจิตไมเปนมหรคตก็พึงรูวา จิตไมเปนมหรคต 
 จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็พึงรูวา จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมจีิตอื่นยิ่งกวาก็พึงรูวา จิต 
 ไมมีจิตอื่นกวา จิตเปนสมาธิก็พึงรูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็พึงรู 
 วา จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็พึงผูวา จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็พงึรู 
 วา จิตไมหลุดพน เธอยอมถงึความเปนผูควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ได ใน 
 เมื่อเหตุมีอยูๆ ถาเธอหวงัวา เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึก 
 ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ พึงระลึกถงึชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ัง 
 อาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการดังน้ี เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานใน 
 ธรรมน้ันๆ ได ในเม่ือเหตุมีอยูๆ  ถาเธอหวังอยูวา เราพึงเห็นหมูสัตว ฯลฯ 
 ดวยทิพจักษุอนับริสุทธิ์ลวงจกัษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่งหมูสตัวผูเปนไปตามกรรม 
  ฯลฯ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ได ในเม่ือเหตุมีอยูๆ  
 ถาเธอหวังวา เราพึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมติุ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอมถึง 
 ความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ได ในเม่ือเหตุมีอยูๆ  ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                            ฌานสูตร 
      [๒๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย 
 เพราะอาศัยปฐมฌานบาง ทุติยฌานบาง ตติยฌานบาง จตุตถฌานบาง อากาส 
 นัญจายตนฌานบาง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะ 



 ท้ังหลาย เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนฌานบาง ฯ 
      ก็ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะ 
 ท้ังหลาย เพราะอาศัยปฐมฌานบาง ดังน้ีนั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน เธอยอม 
 พิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมี 
 อยูในขณะแหงปฐมฌานน้ัน โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค 
 เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร ไมมีสุข เปนอาพาธ เปนของผูอื่น เปนของชํารุด 
 วางเปลา เปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหต้ังอยูดวยธรรมเหลานัน้ ครั้นแลว เธอ 
 ยอมโนมจิตไปเพ่ืออมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ธรรมเปนท่ีสงบแหง 
 สังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความคลายกําหนัด 
 ความดับ นิพพาน เธอต้ังอยูในปฐมฌานน้ัน ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ 
 ท้ังหลาย ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ 
 จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิย- 
 *สังโยชน ๕ สิ้นไป ดวยความยินดีเพลิดเพลนิในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เปรียบเหมือนนายขมังธนู หรือลูกมือของนายขมังธนู เพียรยิงรูปหุนท่ีทําดวย 
 หญาหรือกองกอนดิน ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล ยิงไมพลาด และทําลายรางใหญๆ 
 ไดแมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล สงัดจากกาม ฯลฯ 
 บรรลุปฐมฌาน เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา 
 สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงปฐมฌานนั้น โดยความเปนของไมเท่ียง เปน 
 ทุกข ... วางเปลาเปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหต้ังอยูดวยธรรมเหลาน้ัน ครั้น 
 แลวยอมนอมจติไปเพ่ืออมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ธรรมเปนท่ีสงบ 
 แหงสังขารท้ังปวง ... นิพพาน เธอต้ังอยูในปฐมฌานน้ัน ยอมถึงความส้ินไป 
 แหงอาสวะท้ังหลาย ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เธอยอมเปน 
 อุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนัน้เปนธรรมดา เพราะ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ขอท่ี 
 เรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายเพราะ 
 อาศัยปฐมฌานบาง ดังน้ีนั้น เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
      ก็ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะ 
 ท้ังหลาย เพราะอาศัยทุติยฌานบาง ฯลฯ เพราะอาศัยตติยฌานบาง ฯลฯ เพราะ 
 อาศัยจตุตถฌานบาง ดังน้ีนั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับ 
 โสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เธอยอมพิจารณา 
 เห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะ 
 แหงจตุตถฌานนั้น โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข ... วางเปลา เปน 



 อนัตตา เธอยอมยังจิตใหต้ังอยูดวยธรรมเหลานั้น ครั้นแลว ยอมนอมจิตไปเพ่ือ 
 อมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ธรรมเปนท่ีสงบแหงสังขารท้ังปวง ... 
 นิพพาน เธอต้ังอยูในจตุตถฌานน้ัน ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถา 
 ยังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพาน 
 ในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรมัภาคิยสังโยชน ๕ 
 สิ้นไป ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบ 
 เหมือนนายขมังธนู หรือลูกมอืของนายขมังธนู เพียรยิงธนูไปยังรูปหุนท่ีทําดวย 
 หญาหรือกองดิน ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล ยงิไมพลาด และทําลายรางใหญๆ 
 ได แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล บรรลุจตุตถฌาน 
  ฯลฯ เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา ฯลฯ มีอันไมกลับ 
 มาจากโลกน้ันเปนธรรมดา ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความ 
 สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะอาศัยจตุตถฌานบาง ดังน้ีนั้น เราอาศัยขอนี้ 
 กลาวแลว ฯ 
      ก็ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะ 
 ท้ังหลาย เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนฌานบาง ดังน้ีนั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง 
 เพราะดับปฏิฆสัญญา และเพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลอุากาสานัญจายตน- 
 *ฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีท่ีสุด เธอยอมพิจารณาเห็นธรรม 
 ท้ังหลาย คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงอากาสา- 
 *นัญจาตนฌานน้ัน โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา 
 เธอยอมยงัจิตใหต้ังอยูดวยธรรมเหลาน้ัน ครั้นแลว ยอมนอมจติไปเพ่ืออมตธาตุ 
 วา นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ธรรมเปนท่ีสงบแหงสังขารท้ังปวง ... นิพพาน 
 เธอต้ังอยูในอากาสานัญจาตนฌานนั้น ยอมถงึความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถา 
 ยังไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานใน 
 ภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป 
 ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนนาย 
 ขมังธนู หรือลกูมือของนายขมังธนู เพียรยิงธนูไปยังรูปหุนท่ีทําดวยหญาหรือ 
 กองดิน ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล ยิงไมพลาด และทําลายรางใหญๆ ได แม 
 ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เพราะลวงรูปสัญญาโดย 
 ประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุ 
 อากาสานัญจาตนฌาน ... เธอยอมพิจารณาเหน็ธรรมท้ังหลาย ฯลฯ มีอันไมกลับ 
 จากโลกนั้นเปนธรรมดา ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีเรากลาววา เรากลาวความ 
 สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนฌานบาง ดังน้ีนั้น เรา 
 อาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 



      ก็ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะ 
 ท้ังหลาย เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนฌานบาง ฯลฯ อากิญจัญญายตนฌานบาง 
 ดังน้ีนั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะ 
 ลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุอากิญจญัญายตนฌาน โดย 
 คํานึงเปนอารมณวา อะไรๆ หนอยหนึง่ไมม ีเธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย 
 คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงอากิญจัญญายตนฌานน้ัน 
 โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา เธอยอมยังจิตให 
 ต้ังอยูดวยธรรมเหลาน้ัน ครั้นแลว ยอมนอมจติไปเพ่ืออมตธาตุวา นั่นสงบ นั่น 
 ประณีต คือ ธรรมเปนท่ีสงบแหงสังขารท้ังปวง ... นิพพาน เธอต้ังอยูใน 
 อากิญจัญญายตนะนั้น ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถายังไมถึงความ 
 สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอัน 
 ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดวยความ 
 ยินดีเพลิดเพลนิในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู 
 หรือลูกมอืของนายขมังธนู เพียรยิงธนูไปยังรปูหุนท่ีทําดวยหญาหรือกองดิน ตอมา 
 เขาเปนผูยิงไดไกล ยิงไมพลาด  และทําลายรางใหญๆ ได แมฉันใด ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง บรรลุอากิญจญัญายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรๆ 
 หนอยหนึ่งไมมี เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ เวทนา สัญญา 
 สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงอากิญจัญญายตนฌานน้ัน โดยความเปน 
 ของไมเท่ียง เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา เธอยอมยังจติใหต้ังอยูในธรรม 
 เหลานั้น ครั้นแลว ยอมนอมจติไปเพ่ืออมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต คือ 
 ธรรมเปนท่ีสงบสังขารท้ังปวง ... นิพพาน เธอต้ังอยูในอากิญจัญญายตนฌาน 
 นั้น ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ 
 ท้ังหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมพึงกลับจากโลก 
 นั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป ดวยความยินดีเพลิดเพลิน 
 ในธรรมน้ันๆ ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหง 
 อาสวะท้ังหลาย เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนฌานบาง ดังน้ีนั้น เราอาศัยขอนี้ 
 กลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการดังน้ีแล สัญญาสมาบัติมีเทาใด สัญญา- 
 *ปฏิเวธก็มีเทาน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อายตนะ ๒ เหลานี้ คือ เนวสัญญานา- 
 *สัญญายตนสมาบัติ ๑ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ตางอาศัยกัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เรากลาววา อายตนะ ๒ ประการนี้ อันภิกษุผูเขาฌานผูฉลาดในการเขาสมาบัติ 
 และฉลาดในการออกจากสมาบัติ เขาแลวออกแลว พึงกลาวไดโดยชอบ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           อานันทสูตร 



      [๒๔๑] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพ ี
 ณ ท่ีนั้นแล ทานพระอานนทเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย 
 ภิกษุเหลานั้นรบัคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู 
 ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสรูการบรรลุโอกาส เพื่อความ 
 บริสุทธิ์แหงสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความโศกความร่ําไร เพื่อดับเสียซึ่งทุกข 
 และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงนิพพาน จักษุช่ือวาจัก 
 เปนจักษุนั้นแล คือ รูปเหลาน้ันจักไมเสวยอายตนะน้ัน และอายตนะนั้นจักไม 
 เสวยรูปเหลาน้ัน หูช่ือวาจักเปนหูนั้นแล คือ เสียงเหลาน้ันจักไมเสวยอายตนะ 
 นั้น และอายตนะนั้นจักไมเสวยเสียงเหลาน้ัน จมูกช่ือวาจักเปนจมูกนั้นแล คือ 
 กลิ่นเหลาน้ันจกัไมเสวยอายตนะน้ัน และอายตนะนั้นจักไมเสวยกลิ่นเหลาน้ัน 
 ลิ้นช่ือวาจักเปนลิ้นนั้นแล คือ รสเหลาน้ันจักไมเสวยอายตนะนั้น และอายตนะ 
 นั้นจักไมเสวยรสเหลานั้น กายช่ือวาจักเปนกายนั้นแล คือ โผฏฐัพพะเหลาน้ัน 
 จักไมเสวยอายตนะน้ัน และอายตนะนั้นจักไมเสวยโผฏฐัพพะเหลาน้ัน เมื่อทาน 
 พระอานนทกลาวอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดถามทานพระอานนทวา ดูกรอาวโุส 
 อานนท ผูมีสัญญาหรือไมมีสัญญาหนอ ยอมไมเสวยอายตนะน้ัน ทานพระอานนท 
 ตอบวา ดูกรอาวุโส ผูมีสัญญาแล ยอมไมเสวยอายตนะน้ัน ผูไมมีสัญญาไม 
 เสวยอายตนะนั้น ฯ 
      อุ. ดูกรอาวโุส ก็ผูมีสัญญาอยางไร จงึไมเสวยอายตนะน้ัน ฯ 
      อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการ 
 ท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุอากาสา- 
 *นัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีท่ีสุด ดูกรอาวโุส แมผูมี 
 สัญญาอยางนี้ ก็ไมเสวยอายตนะน้ัน ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการ 
 ท้ังปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา วิญญาณไมมีท่ีสุด 
 ดูกรอาวโุส แมผูมีสัญญาอยางนี้ก็ไมเสวยอายตนะน้ัน ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการ 
 ท้ังปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรหนอยหน่ึง 
 ไมมี ดูกรอาวุโส แมผูมีสัญญาอยางนี้ก็ไมเสวยอายตนะน้ัน ฯ 
      ดูกรอาวุโส สมัยหน่ึง ผมอยู ณ อัญชนมิคทายวัน ใกลเมืองสาเกต 
 ครั้งน้ันแล ภิกษุณีช่ือชฏิลภาคิกา เขาไปหาผมถึงท่ีอยู ไหวแลวยืนอยู ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดถามผมวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ สมาธิใดอัน 
 บุคคลยังไมนอมไปแลว ไมนําไปปราศแลว มีการขมการหามซ่ึงธรรมอันเปนไป 
 กับสังขารไมได ต้ังม่ันแลวเพราะหลุดพนจากกิเลส เปนสันโดษเพราะตั้งม่ัน ไม 



 สะดุงเพราะเปนสันโดษ สมาธินี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอะไรเปนผล เมื่อ 
 ชฏิลภาคิกาภิกษุณีกลาวอยางน้ีแลว ผมไดกลาวกะภิกษุณีนั้นวา ดูกรนองหญิง 
 สมาธิใดอันบุคคลไมนอมไปแลว ไมนําไปปราศแลว มีการขมการหามซ่ึงธรรม 
 อันเปนไปกับสังขารไมได ต้ังม่ันแลวเพราะหลุดพนจากกิเลส เปนสันโดษเพราะ 
 ต้ังม่ัน ไมสะดุงเพราะเปนสันโดษ สมาธินี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอรหัต 
 เปนผล ดูกรอาวุโส แมผูท่ีมีสัญญาอยางนี้แล ก็ไมเสวยอายตนะน้ัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          พราหมณสูตร 
      [๒๔๒] ครั้งน้ันแล พราหมณผูชํานาญในคัมภีรโลกายตะ ๒ คน เขา 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการ 
 ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีสมควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถาม 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ปูรณกัสสปเปนผูรูสิ่งท้ังปวง เหน็สิ่ง 
 ท้ังปวง ปฏิญาณการรูการเห็นอันไมมีสวนเหลือวา เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และ 
 ต่ืนอยู ญาณทัสสนะปรากฏติดตอเนื่องกันไป ปูรณกัสสปน้ันกลาวอยางน้ีวา เรา 
 รูเราเห็นโลกอนัไมมีท่ีสุด ดวยญาณอันไมมีท่ีสุด ขาแตพระโคดมผูเจริญ แม 
 นิครณฐนาฏบุตรก็เปนผูรูสิ่งท้ังปวง เห็นสิ่งท้ังปวง ปฏิญาณการรูการเห็นไมมี 
 สวนเหลือวา เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และต่ืนอยู ญาณทัสนะปรากฏติดตอเนื่อง 
 กันไป นิครณฐนาฏบุตรน้ันกลาวอยางนีว้า เรารูเราเห็นโลกอนัไมมีท่ีสุด ดวย 
 ญาณอันไมมีท่ีสุด ขาแตพระโคดมผูเจริญ คนท้ัง ๒ ตางก็พูดอวดรูกัน มีวาทะ 
 เปนขาศึกกัน ใครจริง ใครเท็จ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ อยาเลย ขอท่ีคนท้ัง ๒ นี้ตาง 
 พูดอวดรูกัน มวีาทะเปนขาศึกกัน ใครจริง ใครเท็จนั้น พักไวกอนเถิด ดูกร 
 พราหมณ เราจักแสดงธรรมแกทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี 
 เราจักกลาว พราหมณเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนชาย ๔ คน ยืนอยูใน ๔ ทิศ ตางก็มีฝเทาในการ 
 เดินและมีฝเทาในการวิ่งเปนเยี่ยมพอๆ กัน เปรียบเหมือนนายขมังธนูถือธนูไว 
 อยางมั่น ศึกษามาเจนฝมือแลว ผานการประลองฝมอืแลว จะพึงใชลูกธนูอยาง 
 เบายิงตนตาลท่ีเรียงแถวใหทะลุโดยงาย และยิงไดเรว็กวาการวิ่งดังกลาวมาน้ัน 
 เปรียบเหมือนมหาสมุทรในทิศประจิม ตรงขามมหาสมุทรทิศบูรพา ถาคนๆ หนึ่ง 
 ยืนอยูทางทิศบูรพาจะพึงกลาวอยางนี้วา เราจะเดินไปใหถึงท่ีสุดโลก เขาเวนการ 
 ดื่ม การกิน การลิ้ม เวนการถายอุจจาระปสสาวะ และเวนจากการหลับและการ 
 พัก เขามีอายุ ๑๐๐ ป เปนอยู ๑๐๐ ป เดินไปตลอด ๑๐๐ ป ยังไมทันถึงท่ีสุด 
 โลกเลย ก็พึงกระทํากาละลงในระหวาง ถาคนๆ หนึ่ง ยืนอยูในทิศประจิม ฯลฯ 
 ถาคนๆ หนึ่งยืนอยูในทิศทักษิณ จะพึงกลาวอยางนี้วา เราจะเดินไปใหถึงท่ีสุด 



 โลก เขาเวนจากการด่ืม การกิน การล้ิม เวนจากการถายอุจจาระปสสาวะ และ 
 เวนจากการหลบัและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ป เปนอยู ๑๐๐ ป เดินไปตลอด 
 ๑๐๐ ป ยังไมถึงท่ีสุดโลกเลย พึงกระทํากาละในระหวาง ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะเราไมกลาววา บุคคลจะพึงรูจะพึงเห็น จะพึงถึงท่ีสุดของโลกดวยการวิ่งเห็น 
 ปานน้ัน และเรายังไมถึงท่ีสุดแหงโลก ก็ไมกลาวการกระทําท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
      ดูกรพราหมณ กามคุณ ๕ ประการน้ี เรียกวาโลกในวินัยของพระอริยเจา 
 กามคุณ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุ อนันาปรารถนา 
 นาใคร นาพอใจ เปนท่ีรัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยห ู
  ฯลฯ กลิ่นท่ีจะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสท่ีจะพึงรูแจงดวยลิน้ ฯลฯ โผฏฐัพพะ 
 ท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนท่ีรัก ยั่วยวน 
 ชวนใหกําหนัด ดูกรพราหมณ กามคุณ ๕ ประการน้ีแล เรียกวาโลกในวินัยของ 
 พระอริยเจา ฯ 
      ดูกรพราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
 บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ภกิษุนี้เรียกวา ไดถึง 
 ท่ีสุดแหงโลกแลว และอยูในท่ีสุดแหงโลก คนเหลาอื่นกลาวภิกษุนั้นอยางน้ีวา 
 แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ดูกรพราหมณ 
 เปนความจริง แมเราก็กลาวอยางนี้วา แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก ยงัสลัด 
 ตนไมพนไปจากโลก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ 
 บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ ภิกษุนี้เรียกวา ไดถึงท่ีสุดแหงโลกแลว และอยูในท่ีสุด 
 แหงโลก แตชนเหลาอื่นกลาวภิกษุนั้นอยางนีว้า แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก 
 ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ดูกรพราหมณ เปนความจริง แมเราก็กลาวอยางนี้ 
 วา แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง ... บรรลุ 
 อากาสานัญจายตนฌาน ... ภิกษุนี้เรียกวา ไดถงึท่ีสุดแหงโลกแลว และอยูใน 
 ท่ีสุดแหงโลก แตชนเหลาอื่นกลาวภิกษุนั้นอยางนี้วา แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู 
 ในโลก ยังสลดัตนไมพนไปจากโลก ดูกรพราหมณ เปนความจริง แมเราก ็
 กลาวอยางนีว้า แมภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการ 
 ท้ังปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง บรรลุอากิญจญัญายตนฌาน ฯลฯ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ 
 โดยประการท้ังปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ  ภิกษุนี้เรียกวา 
 ไดถึงท่ีสุดโลกแลว และอยูในท่ีสุดโลกแหงโลก แตชนเหลาอื่นกลาวภิกษุนั้น 
 อยางนี้วา ภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลดัตนไมพนไปจากโลก ดูกรพราหมณ 



 เปนความจริง แมเราก็กลาวอยางนี้วา แมภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัด 
 ตนไมพนไปจากโลก ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการ 
 ท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอส้ินรอบแลว เพราะเห็นดวย 
 ปญญา ดูกรพราหมณ ภิกษุนี้เรียกวา ไดถึงท่ีสุดแหงโลกแลว และอยูในท่ีสุด 
 แหงโลก ขามพนตัณหาเครื่องของในโลกไดแลว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                            เทวสูตร 
      [๒๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดา 
 กับอสูรไดประชิดกัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในสงครามครั้งน้ัน พวกอสูรชนะ พวก 
 เทวดาแพ และพวกเทวดาท่ีแพไดพากันหนีไป พวกอสูรลุกไลติดตามมุงไปทาง 
 ทิศอุดร ครั้งน้ันแล พวกเทวดาไดมีความคิดอยางนี้วา พวกอสูรลุกไลติดตามมา 
 จําเราจะทําสงครามกับพวกอสูรครั้งท่ี ๒ อีก ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมครั้งท่ี ๒ พวกเทวดาก็ทําสงครามกับพวกอสูรอกี 
 พวกอสูรชนะ พวกเทวดาแพ และพวกเทวดาท่ีแพไดพากันหนีไป พวกอสรู 
 ลุกไลติดตามมุงไปทางทิศอุดร ครั้งน้ันแล พวกเทวดาไดมีความคิดอยางนี้วา พวก 
 อสูรลุกไลติดตามมา จําเราจะทําสงครามกับพวกอสูรครัง้ท่ี ๓ อีก ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมครั้งท่ี ๓ พวกเทวดาทําสงครามกับพวกอสูรอีก 
 พวกอสูรชนะ พวกเทวดาแพ และพวกเทวดาท่ีแพกลัวพากันหนีเขาไปในเทพบุรี 
 ก็แหละพวกเทวดาท่ีหนีเขาไปเทพบุรี ไดมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ พวกเรามีตน 
 ไดท่ีพึ่งแลว พวกอสูรจะทําอะไรเราไมได แมพวกอสรูก็มีความคิดอยางนี้วา 
 บัดนี้ พวกเทวดามีตนไดท่ีพึ่งแลว พวกเราจะทําอะไรไมได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดากับอสูรได 
 ประชิดกัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ในสงครามคร้ังน้ัน พวกเทวดาชนะ พวกอสูร 
 แพ และพวกอสูรท่ีแพไดกันหนีไป พวกเทวดาลุกไลติดตามมุงไปทางทิศทักษิณ 
 ครั้งน้ันแล พวกอสูรไดมีความคิดอยางนี้วา พวกเทวดาลุกไลติดตามมา จําเรา 
 จะทําสงครามกับพวกเทวดาแมครั้งท่ี ๒ อีก ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมครั้งท่ี ๒ พวกอสูรก็ทําความกับพวกเทวดาอีก 
 พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ และพวกอสูรท่ีแพไดพากันหนีไป พวกเทวดา 
 ลุกไลติดตามมุงไปทางทิศทักษิณ ครั้งน้ันแล พวกอสูรไดมีความคิดอยางนี้วา 
 พวกเทวดาลุกไลติดตามมา จําเราจะทําสงครามกับพวกเทวดาแมครั้งท่ี ๓ อีก ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมครั้งท่ี ๓ พวกอสูรกทํ็าสงครามกับพวกเทวดาอีก 
 พวกเทวดาก็ชนะ พวกอสูรแพ และพวกอสูรท่ีแพไดพากันหนีเขาไปยังอสูรบุร ี
 ก็แหละพวกอสูรท่ีพากันหนีเขาไปในอสูรบุรี ไดมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ พวก 



 เรามีตนไดท่ีพึ่งแลว พวกเทวดาจะทําอะไรเราไมได แมพวกเทวดาก็มีความคิด 
 อยางนี้วา บัดนี้ พวกอสูรมีตนเปนท่ีพึ่งแลว พวกเราทําอะไรไมได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล สมัยใด ภิกษุสงัดจากกาม ... 
 บรรลุปฐมฌาน ... สมัยน้ัน ภิกษุมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ เรามีตนไดท่ีพึ่งแลว 
 มารจะทําอะไรเราไมได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมมารผูลามกก็มีความคิดอยางนี้วา 
 บัดนี้ ภิกษุมีตนไดท่ีพึ่งแลว เราจะทําอะไรไมได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ 
 บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ สมัยน้ัน ภิกษุมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ เรามีตนไดท่ี 
 พึ่งแลว มารจะทําอะไรเราไมได ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมมารผูลามกก็มีความคิด 
 อยางนี้วา บัดนี้ ภิกษุมีตนไดท่ีพึ่งแลว เราจะทําอะไรไมได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง 
 บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ... สมัยน้ัน ภิกษุ นี้เรียกวา ไดทํามารใหเปนท่ีสุด 
 ใหติดตามไมได ปดตามารสนิท มารมองไมเห็น ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ฯลฯ 
 บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอ 
 สิ้นรอบแลวเพราะเห็นดวยปญญา สมัยน้ัน ภิกษุนี้เรียกวา ไดกระทํามารใหเปน 
 ท่ีสุด ใหติดตามไมได ปดตามารสนิท มารมองไมเห็น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                            นาคสูตร 
      [๒๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด เมื่อชางตัวประเสริฐอยูในปาเท่ียว 
 หากิน ชางพลายบาง ชางพังบาง ชางสะเท้ินบาง ลูกชางบาง เดินไปขางหนา 
 กัดปลายหญาไวดวน ชางตัวประเสริฐน้ัน ยอมอิดหนาระอาใจรังเกียจเพราะ 
 การกระทําน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด เมื่อชางตัวประเสริฐอยูในปาเท่ียวหา 
 กิน ชางพลายบาง ชางพังบาง ชางสะเท้ินบาง ลูกชางบาง กัดกินกิ่งไมท่ีชางตัว 
 ประเสริฐหักลงไว ชางตัวประเสริฐน้ัน ยอมอดิหนาระอาใจรงัเกียจเพราะการ 
 กระทําน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด เมื่อชางตัวประเสริฐอยูในปาลงสูสระ 
 ชางพลายบาง ชางพังบาง ชางสะเท้ินบาง ลูกชางบาง เดินออกหนา เอา 
 งวงสูบน้ําใหขุน ชางตัวประเสริฐน้ันยอมอิดหนาระอาใจรังเกียจเพราะการกระทํา 
 นั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด เมื่อชางตัวประเสริฐอยูในปาข้ึนจากสระ 
 ชางพลายท้ังหลายยอมเดินเสยีดสีกายไป ชางตัวประเสริฐยอมอิดหนาระอาใจ 
 รังเกียจเพราะการกระทําน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยน้ัน ชางตัวประเสริฐน้ันยอม 
 มีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ เราเกลื่อนกลนไปดวยชางพลาย ชางพัง ชางสะเท้ิน 
 และลูกชาง เรากินหญายอดดวน กินกิ่งไมท่ีชางท้ังหลายกินแลวๆ ดื่มน้ําท่ีขุนมัว 



 และเม่ือเราข้ึนจากสระ ชางพังท้ังหลายยอมเดินเสียดสีกายไป ผิฉะนั้น เรา 
 พึงหลีกออกจากโขลงอยูตัวเดยีวเถิด สมัยตอมา ชางตัวประเสริฐน้ัน หลีกออก 
 จากโขลงอยูตัวเดียว กินหญายอดไมดวน กนิกิ่งไมท่ีไมมีชางอื่นเล็ม ดื่มน้าํ 
 ท่ีไมขุนมัว เมื่อข้ึนจากสระ ชางพังก็ไมเดินเสียดสีกาย สมัยน้ัน ชางตัว 
 ประเสริฐยอมมีความคิดอยางนี้วา เมื่อกอนเราเกลื่อนกลนไปดวยชางพลาย ชางพัง 
 ชางสะเท้ิน และลูกชาง กินหญายอดดวน กินกิ่งไมท่ีชางอื่นเล็มแลวๆ ดื่ม 
 น้ําขุนมัว และเมื่อเราข้ึนจากสระ ชางพังยังเดินเสียดสีกายเราไป บัดนี้ เราหลีก 
 ออกจากโขลงอยูตัวเดียว กินหญายอดไมดวน กินกิ่งไมท่ีชางอื่นไมเล็ม ดืม่น้ํา 
 ท่ีไมขุนมัว และเมื่อข้ึนจากสระ ชางพังก็ไมเดินเสียดสีกายเราไป ดังน้ี ชาง 
 ตัวประเสริฐน้ันเอางวงหักกิ่งไมมาปดกาย มีใจช่ืนชม บําบัดโรคตอมคัน ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด ภิกษุเกลื่อนกลนไปดวยภิกษุ ภิกษุณี 
 อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถียสาวกของ 
 เดียรถีย สมัยน้ัน ภิกษุนั้น ยอมมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ เราเกลื่อนกลนไป 
 ดวยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา 
 เดียรถีย สาวกของเดียรถยี ผิฉะนั้น เราพึงหลีกออกจากหมูไปอยูผูเดียว เธอ 
 เสพเสนาสนะท่ีสงัด คือปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ท่ี 
 แจง ลอมฟาง เธออยูปา โคนไม หรือเรอืนวาง นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง 
 ดํารงสติไวเบ้ืองหนา ละอภิชฌาในโลกเสีย มีใจปราศจากอภิชฌาอยู ชําระจิต 
 ใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา ละความประทุษราย คือ พยาบาท มีจิตไมพยาบาท 
 อนุเคราะหเกื้อกูลแกสรรพสัตว ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย คือ 
 พยาบาท ละถีนมิทธะ ปราศจากความงวงเหงาหาวนอน มีความสําคัญในแสง 
 สวางอยู มีสติสัมปชัญญะ ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจะ 
 กุกกุจจะ ไมฟุงซาน มีจิตสงบในภายใน ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจะกุกกุจจะ 
 ละวิจิกิจฉา ขามพนวิจิกิจฉา ไมเคลือบแคลงสงสัยในกุศลท้ังหลาย ชําระจิตให 
 บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา เธอละนิวรณ ๕ ประการน้ี อันเปนอุปกิเลสแหงใจทําปญญา 
 ใหทุรพลแลว สงัดจากกาม ... บรรลุปฐมฌาน ... เธอมีใจช่ืนชม บําบัดความ 
 ระคายใจได เธอบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน มีใจช่ืนชม 
 บําบัดความระคายใจได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง ฯลฯ บรรลุ 
 อากาสานัญจายตนฌาน ฯลฯ บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ บรรลุอากิญ 
 จัญญายตนฌาน ฯลฯ บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ บรรลุสัญญา 
 เวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอส้ินรอบแลว เพราะเห็นดวยปญญา เธอมีใจช่ืนชม 
 บําบัดความระคายใจได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                           ตปุสสสูตร 



      [๒๔๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ นิคมของชนชาวมัลละ 
 ช่ืออุรุเวลกัปปะ ในแควนมัลละ ครั้งน้ัน เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอนัตร 
 วาสก ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอุรุเวลกัปปนิคม ครั้นแลว 
 เสด็จกลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต ตรัสเรยีกทานพระอานนทวา ดูกรอานนท 
 เธอจงอยูในท่ีนี้กอน จนกวาเราจะไปถึงปามหาวันเพื่อผักผอนในกลางวัน ทาน 
 พระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเสด็จถึงปามหาวัน 
 ประทับพักผอนกลางวันอยูท่ีโคนไมแหงหน่ึง ฯ 
      ครั้งน้ันแล ตปุสสคฤหบดี เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู อภวิาท 
 แลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแต 
 พระอานนทผูเจริญ พวกขาพเจาเปนคฤหัสถบริโภคกาม เพลิดเพลินยินดีหมกมุน 
 อยูในกาม เนกขัมมะไมปรากฏแกขาพเจาเหลาน้ันเหมือนดังเหว ขาแตทานผูเจริญ 
 ขาพเจาท้ังหลายไดสดับมาดังน้ีวา จิตของภิกษุหนุมๆ ในธรรมวินัยนี้ ยอมแลน 
 ไป เลื่อมใส ต้ังอยูในเนกขัมมะ ยอมหลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เมื่อเธอ 
 เหลานั้นพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ลวน 
 แตเปนวิสภาคกับชนเปนอันมาก นั้นก็ คือ เนกขัมมะ ฯ 
      ทานพระอานนทกลาววา ดูกรคฤหบดี เหตุแหงถอยคําน้ีมอียูมาเราไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคกันเถิด เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวจัก 
 กราบทูลเนื้อความนี้ พระผูมีพระภาคจักทรงพยากรณแกเราอยางไร เราจักกระทํา 
 อยางนั้น ตปุสสคฤหบดีรับคําทานพระอานนทแลว ลําดับนั้น ทานพระอานนท 
 พรอมดวยตปุสสคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมี 
 พระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ ตปุสสคฤหบดีกลาวอยางนี้วา ขาแตทานพระอานนท 
 ผูเจริญ พวกขาพเจาเปนคฤหัสถบริโภคกาม เพลิดเพลินยินดหีมกมุนอยูในกาม 
 เนกขัมมะไมปรากฏแกขาพเจาเหลาน้ันเหมือนดังเหว ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจา 
 ท้ังหลายไดสดับมาดังน้ีวา จิตของพวกภิกษุหนุมๆ ในธรรมวนิัยนี้ยอมแลนไป 
 เลื่อมใส ต้ังอยูในเนกขัมมะ หลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เมื่อเธอเหลาน้ันพิจารณา 
 เห็นวา นั่นสงบ ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ลวนแตเปนวิสภาคกับชน 
 เปนอันมาก นั่นก็ คือ เนกขัมมะ ดังน้ี พระเจาขา ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอนี้เปนอยางนัน้ อานนท ขอนี้เปนอยางนั้น 
 อานนท ดูกรอานนท แมเมื่อเราเองกอนแตการตรัสรู ยังเปนโพธิสัตว ยังไม 
 ไดตรัสรู ไดมีความคิดอยางนี้วา เนกขัมมะเปนความดี วิเวกเปนความดี จิต 
 ของเราน้ันยังไมแลนไป ยังไมเลื่อมใส ยังไมต้ังม่ันในเนกขัมมะ ยังไมหลุดพน 
 ใน เพราะเนกขัมมะ เพราะเราพิจารณาเห็นวา นี้สงบ เรานั้นไดมีความคิดวา 
 อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเรา ไมแลนไป ไมเลื่อมใส 



 ไมต้ังอยูในเนกขัมมะ ไมหลุดพน ใน เพราะเนกขัมมะ เพราะเราเห็นวา นั่นสงบ 
 เรานั้นจึงคิดตอไปวาโทษในกามท้ังหลายท่ีเรายังไมเห็น และไมไดกระทําใหมาก 
 อานิสงสในเนกขัมมะ เรายังไมไดบรรลุ และไมไดเสพโดยมาก เพราะฉะนั้น 
 จิตของเราจึงไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมต้ังอยูในเนกขัมมะ ไมหลุดพนในเพราะ 
 เนกขัมมะ เพราะเราพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เรานั้นไดมีความคิดวา ถาวาเรา 
 เห็นโทษในกามท้ังหลายแลว พึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในเนกขัมมะแลว 
 พึงเสพอานิสงสนั้นโดยมาก ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิตของเราจะพึงแลนไป 
 พึงเลื่อมใส พึงต้ังอยูในเนกขัมมะ พึงหลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เมื่อเรา 
 พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท สมัยตอมา เรานั้นเห็นโทษในกามแลว 
 ไดกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในเนกขัมมะแลวเสพโดยมาก จิตของเรานั้นจึง 
 แลนไป เลื่อมใส ต้ังอยูในเนกขัมมะ หลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เพราะเรา 
 พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
 บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดจากวิเวกอยู เมื่ยเรานั้นอยูดวยวิหาร 
 ธรรมน้ี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกามยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเรา 
 เปรียบเหมือนความทุกข พึงบังเกิดข้ึนแกคนผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน 
 ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรอานนท เรานั้นมีความคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ 
 ดูกรอานนท จิตของเรานั้นไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมต้ังอยูในทุติยฌานอันไมมี 
 วิตกวิจาร ไมหลุดพนในเพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร เพื่อพิจารณาเหน็วา 
 นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัย 
 เครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ... ในเพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร เพราะ 
 พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา โทษในวิตก เรา 
 ไมเห็นและไมไดทําใหมาก อานิสงสในทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร เราไมไดบรรล ุ
 และไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้นจิตของเราจึงไมแลนไป ... ในเพราะทุติยฌานอัน 
 ไมมีวิตกวิจาร เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเรา 
 เห็นโทษในวิตกแลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในทุติยฌานอันไมมวีติกวิจาร 
 แลวพึงเสพโดยมาก ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกร 
 อานนท สมัยตอมา เรานั้นแล เห็นโทษในวิตก ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท 
 จิตของเรานั้นจึงแลนไป ... ในเพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวจิาร ... เรานั้นบรรล ุ
 ทุติยฌาน ฯลฯ ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดวยวหิารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคต 
 ดวยวิตก ... ฉะน้ัน ฯ 
      ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เราจะพึงมีอุเบกขา มีสติ 
 มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระ- 
 *อริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดูกร 



 อานนท จิตของเราน้ันยอมไมแลนไป ... 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 ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิตของเราพึงแลน 
 ไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมาเราน้ันเห็นโทษในปติ ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท 
 จิตของเรานั้นจึงแลนไป ... ในเพราะตติยฌานอันไมมีปติ ... เรานั้นบรรลุตติย 
 ฌาน ฯลฯ ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมน้ี สัญญามนสิการอันสหรคต 
 ดวยปติ ... ฉะน้ัน 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 ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท 
 สมัยตอมา เรานั้นเห็นโทษในอุเบกขาและสุข ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท จิต 
 ของเราน้ันจึงแลนไป ... ในเพราะจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข ... เรานั้นบรรลุ 
 จตุตถฌาน ฯลฯ ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดวยวหิารธรรมนี้ สัญญามนสิการอัน 
 สหรคตดวยอุเบกขา ... ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เรา ... พึงบรรล ุ
 อากาสานัญจายตนฌาน ... ดูกรอานนท จิตของเรานั้น ยอมไมแลนไป ... ใน 
 เพราะอากาสานัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรา 
 นั้นมีความคิดวา อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ... 
 ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน เมื่อพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรา 
 นั้นไดมีความคิดวา โทษในรูปฌานท้ังหลาย เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก 
 อานิสงสในอากาสานัญจายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น 



 จิตของเราจึงไมแลนไป ... ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวา 
 นั่นสงบเรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในรูปฌานท้ังหลายแลวพงึกระทํา 
 ใหมาก บรรลุอานิสงสในอากาสานัญจายตนฌานแลว พึงเสพโดยมาก ขอนั้น 
 เปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมา เราเห็น 
 โทษในรูปฌานท้ังหลาย ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท จิตของเรานั้นจงึแลนไป ... 
 ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน ... เรานั้นแล ... บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ฯลฯ 
 ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดวยวหิารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรปูฌาน 
 ท้ังหลาย ... ฉะน้ัน ฯ 
      ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เรา ... พึงบรรล ุ
 วิญญาณัญจายตนฌาน ... ดูกรอานนท จิตของเรานั้นยอมไมแลนไป ... ในเพราะ 
 วิญญาณัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นได 
 มีความคิดวา อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ... ใน 
 เพราะวิญญาณัญจายตนฌาน เมื่อพิจารณาเหน็วา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้น 
 ไดมีความคิดวา โทษในอากาสานัญจายตนฌาน เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก 
 อานิสงสในวิญญาณัญจายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น 
 จิตของเราจึงไมแลนไป ... ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวา 
 นั่นสงบ เรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเราเหน็โทษในอากาสานัญจายตนฌานแลว 
 พึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในวิญญาณัญจายตนฌานแลวพึงเสพโดยมาก ขอ 
 นั้นเปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมา เรา 
 นั้นเห็นโทษในอากาสานัญจายตนฌาน ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท จิตของเรานั้น 
 จึงแลนไป ... ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน ... เรานั้นแล ... บรรลุวิญญาณัญ- 
 *จายตนฌาน ... ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดวยวหิารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคต 
 ดวยอากาสานัญจายตนฌาน ... ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรล ุ
 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 ถาแลเราเหน็โทษในวิญญาณัญจายตนฌาน 
 แลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในอากิญจัญญายตนฌานแลวพึงเสพโดยมาก 
 ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมา 



 เรานั้นเห็นโทษในวิญญาณัญจายตนฌาน ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท จิตของเรา 
 นั้นจึงแลนไป ... ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน ... เรานั้นแล ... บรรลุอากิญ- 
 *จัญญายตนฌาน ... ดูกรอานนท เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี ้สัญญามนสิการอัน 
 สหรคตดวยวญิญาณัญจายตนฌาน ... ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เรา ... พึงบรรลุเนวสัญญา- 
 *นาสัญญายตนฌาน จิตของเรานั้นยอมไมแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญา- 
 *นาสัญญายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็นวาน่ันสงบ 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 ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป 
 ... ดูกรอานนท สมัยตอมา เรานั้นเห็นโทษในอากิญจัญญายตนฌาน ... เสพโดยมาก 
 ดูกรอานนท จิตของเรานั้นจึงแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ... 
 เรานั้นแล ... บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ... ดูกรอานนท เมื่อเราน้ันอยู 
 ดวยวิหารธรรมน้ี สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนฌาน ... ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เรา เพราะลวงเนวสัญญา- 
 *นาสัญญายตนฌาน พึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ จิตของเราน้ันยอมไมแลนไป 
 ไมเลื่อมใส ไมต้ังม่ันในสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิต 
 นิโรธ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา 
 อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไม 
 ต้ังม่ันในสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะ 
 พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา โทษในเนวสัญญา- 
 *นาสัญญายตนฌาน เราไมเหน็และไมไดทําใหมาก อานิสงสในสัญญาเวทยิต- 
 *นิโรธ เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น จิตของเราจึงไมแลนไป 
 ไมเลื่อมใส ไมต้ังม่ันในสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิต- 
 *นิโรธ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ถา 
 แลเราเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน แลวพึงกระทําใหมาก บรรลุ 
 อานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธแลวพึงเสพโดยมาก ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ 
 จิตของเราจะพึงแลนไป พึงเลื่อมใส พึงต้ังม่ันในสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงหลดุพน 
 ในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท 



 สมัยตอมา เรานั้นเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลวทําใหมาก บรรล ุ
 อานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธแลวเสพโดยมาก ดูกรอานนท จิตของเรานั้นจึง 
 แลนไป เลื่อมใส ต้ังม่ันในสัญญาเวทยิตนิโรธ หลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิต- 
 *นิโรธ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นแล บรรลุสัญญา 
 เวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสญัญานาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง และ 
 อาสวะท้ังหลายของเราไดถึงความส้ินไป เพราะเห็นดวยปญญา ฯ 
      ดูกรอานนท ก็เรายังเขาบาง ออกบาง ซึ่งอนุบุพพวิหารสมาบัติ ๙ 
 ประการน้ี โดยอนุโลมและปฏิโลมอยางนี้ไมไดเพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณวา 
 ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงน้ัน ดูกรอานนท 
 ก็เมื่อใดแล เราเขาบาง ออกบาง ซึ่งอนุบุพพวหิารสมาบัติ ๙ ประการน้ี โดย 
 อนุโลมและปฏิโลมอยางนี้แลว เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวาไดตรัสรูแลว ซึ่งอนุตร- 
 *สัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว 
 พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยก็แหละญาณทัสนะเกิดข้ึนแกเราวา 
 เจโตวิมุติของเราไมกําเริบชาตินี้มีในท่ีสุด บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบมหาวรรคท่ี ๔ 
                          ---------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. วิหารสูตรท่ี ๑ ๒. วิหารสูตรท่ี ๒ ๓. นิพพานสูตร ๔. คาวีสูตร 
 ๕. ฌานสูตร ๖. อานันทสูตร ๗. พราหมณสูตร ๘. เทวสูตร ๙. นาคสูตร 
 ๑๐. ตปุสสสูตร ฯ 
                          ---------- 
                         ปญจาลวรรคท่ี ๕ 
                           ปญจาลสูตร 
      [๒๔๖] สมัยหน่ึง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนคร 
 โกสัมพี ครั้งน้ันแล ทานพระอุทายีเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู ไดสนทนา 
 ปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดถามทานพระอานนทวา ดูกรอาวโุส เทพบุตร 
 ช่ือปญจาลจัณฑะไดกลาวคําน้ีไววา 
          พระพุทธองคใดหลีกออกเรน ทรงเปนมุนีผูประเสริฐ 
          ไดตรัสรูฌานแลว พระพุทธองคนั้นเปนผูมีปญญากวางขวาง 
          ไดทรงรูแลวซึ่งโอกาสอันไปแลวในท่ีแคบ ฯ 
      ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสท่ีแคบเปนไฉน ตรัสการบรรลุโอกาส 



 ในท่ีแคบเปนไฉน ฯ 
      ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสกามคุณ 
 ๕ ประการน้ีวาเปนท่ีแคบ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุ 
 อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนท่ีรัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงท่ี 
 จะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นท่ีจะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสท่ีจะพึงรูแจงดวยลิ้น 
  ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปน 
 ท่ีรัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสกามคุณ ๕ 
 ประการน้ีแล วาเปนท่ีแคบ ฯ 
      ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน 
  ฯลฯ ดูกรอาวโุส โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุ 
 โอกาสในท่ีแคบ แมเมื่อปฐมฌานนั้นมีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวาท่ีแคบใน 
 ปฐมฌานน้ัน วิตกวิจารยังไมดับไปในปฐมฌานน้ัน นี้ช่ือวาท่ีแคบในปฐมฌานนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุทุติยฌาน ดกูรอาวโุส โดยปริยายแม 
 เพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ แมเมื่อทุติยฌานนั้น 
 มีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวาท่ีแคบในทุติยฌานน้ัน ปติยังไมดับไปในทุติยฌานนี ้
 นี้ช่ือวาท่ีแคบในทุติยฌานนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ... ดูกรอาวุโส โดยปริยาย 
 แมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ แมเมื่อตติยฌาน 
 นั้นมีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวาท่ีแคบในตติยฌานนั้น อุเบกขาและสุขยังไม 
 ดับไปในตติยฌานนั้น นี้ช่ือวาท่ีแคบในตติยฌานน้ี ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ ดูกรอาวโุส โดยปริยาย 
 แมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ แมเมื่อจตุตถฌาน 
 นั้นมีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวาท่ีแคบในจตุตถฌานนั้น  รูปสัญญายังไมดับ 
 ไปในจตุตถฌานนั้น นี้ช่ือวาท่ีแคบในจตุตถฌานนี้  ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลอุากาสานัญจายตนฌาน ... ดูกรอาวุโส 
 โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ เมื่อ 
 อากาสานัญจายตนฌานน้ันมีอยูท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวาท่ีแคบในอากาสา- 
 *นัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญายังไมดับไปในอากาสานัญจายตนฌานนั้น 
 นี้ช่ือวาท่ีแคบในอากาสานัญจายตนฌานน้ี ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลวุิญญาณัญจายตนฌาน ... ดูกรอาวโุส 
 โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ แม 
 เมื่อวิญญาณัญจายตนฌานนั้นมีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวาท่ีแคบในวิญญาณัญ- 
 *จายตนฌานน้ัน วิญญาณัญจายตนสัญญา ยังไมดับไปในวิญญาณัญจายตนฌานนั้น 
 นี้ช่ือวาท่ีแคบในวิญญาณัญจายตนฌานน้ี ฯ 



      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลอุากิญจัญญายตนฌาน ... ดูกรอาวโุส 
 โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ 
 แมเมื่ออากิญจัญญายตนฌานน้ันมีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวาท่ีแคบใน 
 อากิญจัญญายตนฌานน้ัน อากิญจัญญายตนสัญญา ยังไมดับไปในอากิญจัญญายตน- 
 *ฌานนั้น นี้ช่ือวาท่ีแคบในอากิญจัญญายตนฌานน้ี ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ... ดูกรอาวุโส 
 โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ แม 
 เมื่อเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ันมีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวาท่ีแคบใน 
 เนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ัน เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญายังไมดับไปใน 
 เนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ัน นี้ช่ือวาท่ีแคบในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนี้ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมสิ้นไป 
 เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         กามเหสสูตรท่ี ๑ 
      [๒๔๗] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา กายสักขีๆ ดังน้ี 
 โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคจึงตรัสกายสักขี ฯ 
      อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรล ุ
 ปฐมฌาน และอายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะน้ัน 
 ดวยกายดวยอาการน้ันๆ ดูกรอาวุโส โดยปรยิายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสกายสักขี ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลุทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... 
 และอายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวย 
 อาการน้ันๆ ดูกรอาวโุส โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 กายสักขี ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... บรรลอุากาสานัญจายตนะ ... และอายตนะนั้น 
 มีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการน้ันๆ ดูกร 
 อาวุโสโดยปรยิายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสกายสักขี ฯลฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ ... เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมสิ้นไป 
 เพราะเห็นดวยปญญา และอายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตอง 
 อายตนะน้ันดวยกายดวยอาการน้ันๆ ดูกรอาวโุส โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล 
 พระผูมีพระภาคตรัสกายสักขี ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         กามเหสสูตรท่ี ๒ 
      [๒๔๘] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลหลุดพนดวย 
 ปญญาๆ ดังน้ี ดูกรอาวโุส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 บุคคลหลุดพนดวยปญญา ฯ 
      อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน 
 และเธอยอมทราบชัดดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล 
 พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนดวยปญญา ฯลฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะท้ังหลายของเธอยอมส้ินไป 
 เพราะเห็นดวยปญญา และเธอยอมทราบชัดดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยาย 
 แมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนดวยปญญา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         กามเหสสูตรท่ี ๓ 
      [๒๔๙] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลหลุดพนโดย 
 สวนสองๆ ดังน้ี ดูกรอาวโุส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสบุคคลหลุดพนโดยสวนสอง ฯ 
      อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรล ุ
 ปฐมฌาน อายตนะน้ันมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะน้ันดวยกาย 
 ดวยอาการน้ันๆ และยอมทราบชัดดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียง 
 เทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนโดยสวนสอง ฯลฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะท้ังหลายของเธอยอมส้ินไปเพราะ 
 เห็นดวยปญญา อายตนะน้ันมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะน้ัน 
 ดวยกายดวยอาการน้ันๆ และยอมทราบชัดดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยาย 
 แมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนโดยสวนสอง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         สันทิฏฐิกสูตรท่ี ๑ 
      [๒๕๐] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา ธรรมอันผูบรรลุจะพึง 
 เห็นเองๆ ดังน้ี ดูกรอาวโุส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสธรรมอันผูบรรลุจะพึงเหน็เอง ฯ 
      อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน 
 ดูกรอาวโุส โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสธรรมอันผูบรรล ุ
 จะพึงเห็นเอง ฯลฯ 



      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมสิ้นไป 
 เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         สันทิฏฐิกสูตรท่ี ๒ 
      [๒๕๑] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา นิพพานอันผูบรรล ุ
 จะพึงเห็นเองๆ ดูกรอาวโุส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสนิพพานอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯ 
      อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรล ุ
 ปฐมฌาน ดูกรอาวุโส โดยปรยิายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสนิพพาน 
 อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯลฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมสิ้นไป 
 เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสนิพพานอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           นิพพานสูตร 
      [๒๕๒] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา นิพพานๆ ดังน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ปรินิพพานสูตร 
      [๒๕๓] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา ปรินิพพานๆ ดังน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           ตทังคสูตร 
      [๒๕๔] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา ตทังคนิพพานๆ 
 ดังน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          ทิฏฐธัมมิกสูตร 
      [๒๕๕] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวาทิฏฐธรรมนิพพานๆ 
 ดังน้ี ดูกรอาวโุส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสทิฏฐธรรม 
 นิพพาน ฯ 
      อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน 
 ดูกรอาวโุส โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสทิฏฐธรรม 
 นิพพาน ฯลฯ 



      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมสิ้นไป 
 เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสทิฏฐธรรมนิพพาน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบปญจาลวรรคท่ี ๕ 
                          ---------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ปญจาลสูตร ๒. กามเหสสูตรท่ี ๑  ๓. กามเหสสูตรท่ี ๒ 
 ๔. กามเหสสูตรท่ี ๓ ๕. สันทิฏฐิกสูตรท่ี ๑ ๖. สันทิฏฐิกสูตรท่ี ๒ 
 ๗. นิพพานสูตร ๘. ปรินิพพานสูตร ๙. ตทังคสูตร ๑๐. ทิฏฐธัมมิกสูตร ฯ 
                          ---------- 
                  วรรคท่ีไมสงเคราะหเขาในปณณาสก 
                          เขมวรรคท่ี ๑ 
                            เขมสูตร 
      [๒๕๖] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา เขมะๆ ดังน้ี ดูกร 
 อาวุโส โดยปรยิายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสเขมะ ฯ 
      อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรล ุ
 ปฐมฌาน ดูกรอาวุโส โดยปรยิายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสเขมะ ฯลฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมสิ้นไป 
 เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโสโดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเขมะ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          เขมปตตสูตร 
      [๒๕๗] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา เขมปตตะๆ 
 [ผูบรรลุธรรมอันเกษม] ดังน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                            อมตสูตร 
      [๒๕๘] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา อมตะๆ ดังน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          อมตปตตสูตร 
      [๒๕๙] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา อมตปตตะๆ 
 [ผูบรรลุอมตธรรม] ดังน้ี ฯลฯ 



                           จบสูตรท่ี ๔ 
                            อภยสูตร 
      [๒๖๐] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา อภยะๆ ดังน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          อภยปตตสูตร 
      [๒๖๑] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา อภยปตตะๆ (ผูบรรลุ 
 ธรรมอันไมมภีัย) ดังน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           ปสสัทธิสูตร 
      [๒๖๒] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา ปสสัทธิๆ ดังน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                        อนุปุพพปสสัทธิสูตร 
      [๒๖๓] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา อนุปุพพปสสัทธิๆ 
 ดังน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           นิโรธสูตร 
      [๒๖๔] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา นิโรธๆ ดังน้ี ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         อนุปุพพนิโรธสูตร 
      [๒๖๕] อุ. ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา อนุปุพพนิโรธๆ 
 ดังน้ี ดูกรอาวโุส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพ- 
 *นิโรธ ฯ 
      อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน 
 ดูกรอาวโุส โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพนิโรธ ฯลฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดย 
 ประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมสิ้นไป 
 เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมี- 
 *พระภาคตรัสอนุปุพพนิโรธ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        ธรรมปหายภัพพสูตร 
      [๒๖๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุยังละธรรม ๙ ประการไมไดแลว เปน 
 ผูไมควรเพ่ือจะกระทําใหแจงอรหัต ธรรม ๙ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ 
 โทสะ ๑ โมหะ ๑ โกธะ ๑ อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปลาสะ ๑ อิสสา ๑ 
 มัจฉริยะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุยังละธรรม ๙ ประการน้ีแลไมไดแลว ก็เปน 



 ผูไมควรเพ่ือจะกระทําใหแจงซ่ึงอรหัต ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุละธรรม ๙ ประการไดแลว เปนผูควรเพื่อ 
 กระทําใหแจงซ่ึงอรหัต ธรรม ๙ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ 
 โมหะ ๑ โกธะ ๑ อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปลาสะ ๑ อิสสา ๑ มัจฉริยะ ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุละธรรม ๙ ประการน้ีแลไดแลว ก็เปนผูควรเพื่อกระทํา 
 ใหแจงซ่ึงอรหตั ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                         จบเขมวรรคท่ี ๑ 
                          --------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
       ๑. เขมสูตร ๒. เขมปตตสูตร ๓. อมตสูตร ๔. อมตปตตสูตร 
 ๕. อภยสูตร ๖. อภยปตตสูตร ๗. ปสสัทธิสูตร ๘. อนุปุพพปสสัทธิสูตร 
 ๙. นิโรธสูตร ๑๐. อนุปุพพนิโรธสูตร ๑๑. ธรรมปหายภัพพสูตร ฯ 
                          ---------- 
                        สติปฏฐานวรรคท่ี ๒ 
                           สิกขาสูตร 
      [๒๖๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเครื่องใหสกิขาทุรพล ๕ ประการน้ี 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑ 
 มุสาวาท ๑ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเครื่องใหสิกขา- 
 *ทุรพล ๕ ประการน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละเหตุเครื่อง 
 ใหสิกขาทุรพล ๕ ประการน้ีแล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
 มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
 ท้ังหลายอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
 ท้ังหลายอยู มคีวามเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน 
 โลกเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละเหตุ 
 เครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           นิวรณสูตร 
      [๒๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิวรณ ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 กามฉันทนิวรณ ๑ พยาปาทนิวรณ ๑ ถีนมิทธนิวรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑ 
 วิจิกิจฉานิวรณ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิวรณ ๕ ประการน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละนิวรณ ๕ 



 ประการน้ีแล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึง 
 เจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละนิวรณ ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           กามคุณสูตร 
      [๒๖๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนท่ีรัก 
 ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นท่ีจะพึงรูแจงดวย 
 จมูก ฯลฯ รสท่ีจะพึงรูแจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย อันนา 
 ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนท่ีรัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 กามคุณ ๕ ประการนี้แล ฯลฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละ 
 กามคุณ ๕ ประการนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         อุปาทานขันธสูตร 
      [๒๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุปาทานขันธ ๕ ประการน้ี ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ รูปูปาทานักขันธ ๑ เวทนูปาทานักขันธ ๑ สัญูปาทานัก- 
 *ขันธ ๑ สังขารูปาทานักขันธ ๑ วิญญาณูปาทานักขันธ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อุปาทานขันธ ๕ ประการน้ีแล ฯลฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละ 
 อุปาทานักขันธ ๕ ประการน้ีและ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         โอรัมภาคิยสูตร 
      [๒๗๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โอรมัภาคิยสังโยชน ๕ ประการน้ีแล 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ 
 กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โอรมัภาคิยสังโยชน ๕ ประการ 
 นี้แล ฯลฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละ 
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                            คติสูตร 
      [๒๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คติ ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน คือ 
 นรก ๑ กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ๑ เปรตวิสัย ๑ มนุษย ๑ เทวดา ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย คติ ๕ ประการน้ีแล ฯลฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละคติ ๕ 



 ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           มัจฉริยสูตร 
      [๒๗๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มัจฉริยะ ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ อาวาสมัจฉริยะ (ตระหน่ีท่ีอยู) ๑ กุลมัจฉรยิะ (ตระหน่ีตระกูล) ๑ ลาภ- 
 *มัจฉริยะ (ตระหนี่ลาภ) ๑ วรรณมัจฉริยะ (ตระหน่ีวรรณะ) ๑ ธรรมมัจฉริยะ 
 (ตระหน่ีธรรม) ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มัจฉรยิะ ๕ ประการนี้แล ฯลฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละ 
 มัจฉริยะ ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         อุทธัมภาคิยสูตร 
      [๒๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการน้ี 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ 
 อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อทุธัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการน้ีแล ฯลฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละอุทธัม- 
 *ภาคิยสังโยชน ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          เจโตขีลสูตร 
      [๒๗๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการน้ี ๕ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินยันี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไม 
 นอมใจเช่ือ ไมเลื่อมใสในพระศาสดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใดยอมเคลือบ 
 แคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเลื่อมใสในพระศาสดา จิตของภิกษุนั้นยอมไม 
 นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความพยายาม 
 จิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อ 
 ความพยายาม นี้เปนตะปูตรึงใจประการท่ี ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเลื่อมใส 
 ในพระธรรม ฯลฯ นี้เปนตะปูตรึงใจประการท่ี ๒ ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ นี้เปน 
 ตะปูตรึงใจประการท่ี ๓ ฯลฯ ในสิกขา ฯลฯ นี้เปนตะปูตรึงใจประการท่ี ๔ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุโกรธ ไมพอใจ มีจิตขัดเคือง ผูกใจเจ็บ ใน 
 เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุโกรธ ไมพอใจ มีจิตขัดเคือง 
 ผูกใจเจ็บในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความ 
 เพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความพยายาม จิตของภิกษุไม 
 นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความพยายาม 
 นี้เปนตะปูตรึงใจประการท่ี ๕ ฯลฯ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละตะปู 
 ตรึงใจ ๕ ประการนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                           วินิพันธสูตร 
      [๒๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเครือ่งผูกมัดจิต ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมปราศจากความ 
 กําหนัด ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความ 
 กระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยงัไมปราศจากตัณหา ในกามท้ังหลาย 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใด ยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความ 
 พอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจาก 
 ความเรารอน ยังไมปราศจากตัณหา ในกามท้ังหลาย จิตของภิกษุนั้นยอมไม 
 นอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความพยายาม 
 จิตของภิกษุยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพือ่ความประกอบ เพื่อความสืบตอ 
 เพื่อความพยายาม นี้เปนธรรมเครื่องผูกจิตประการท่ี ๑ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความ 
 พอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความ 
 เรารอน ยังไมปราศจากตัณหาในกาย ... นี้เปนธรรมเครือ่งผกูจิตประการท่ี ๒ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุยังไมปราศจากความกําหนัด ยังไมปราศจากความ 
 พอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจาก 
 ความเรารอน ยังไมปราศจากตัณหาในรูป ... นี้เปนธรรมเครือ่งผูกมัดจิตประการ 
 ท่ี ๓ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุฉันอาหารเต็มทองพอแกความตองการแลว ประกอบ 
 ความสุขในการนอน ในการเอน ในการหลบัอยู ... นี้เปนธรรมเครือ่งผูกมดัจิต 
 ประการท่ี ๔ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภิกษุประพฤติพรหมจรรยดวยต้ังความปรารถนาเปน 
 เทพเจาองคใดองคหนึ่งวา ดวยศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปน 
 เทพเจาหรือเทวดาองคใดองคหนึ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใดประพฤติพรหมจรรย 
 ดวยต้ังความปรารถนาเปนเทพเจาองคใดองคหนึ่งวา ดวยศีล วัตร ตบะ หรือ 
 พรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทพเจาหรือเทวดาองคใดองคหนึ่ง จิตของภิกษุนั้นยอม 
 ไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความพยายาม 
 นี้เปนธรรมเครื่องผูกมัดจิตประการท่ี ๕ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเครือ่งผูกมัดจิต 
 ๕ ประการน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละธรรม 
 เครื่องผูกมัดจติ ๕ ประการน้ีแล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 



 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
 มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
 อยู ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความ 
 เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕ 
 ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบสติปฏฐานวรรคท่ี ๒ 
                          ---------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สิกขาสูตร ๒. นิวรณสูตร ๓. กามคุณสูตร ๔. อุปาทานขันธสูตร 
 ๕. โอรัมภาคิยสูตร ๖. คติสูตร ๗. มัจฉริยสูตร ๘. อุทธัมภาคิยสูตร ๙. เจโต- 
 *ขีลสูตร ๑๐. วินิพันธสูตร ฯ 
                          ---------- 
                       สัมมัปปธานวรรคท่ี ๓ 
      [๒๗๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเครื่องใหสกิขาทุรพล ๕ ประการน้ี 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ปาณาติบาต ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละเหตุ 
 เครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ยอมปลูกฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต 
 ต้ังจิตไว เพื่อไมใหธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ียังไมเกิดเกิดข้ึน ๑ ... เพื่อละธรรม 
 อันเปนบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ ... เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน ๑ ... 
 เพื่อความต้ังม่ัน ไมฟนเฟอน เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความ 
 เจริญ เพื่อความบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอ 
 ท้ังหลายพึงเจรญิสัมมัปปธาน ๔ นี้ เพื่อละเหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการ 
 นี้แล ฯลฯ 
      [๒๗๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเครือ่งผูกมัดจิต ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมปราศจากความ 
 กําหนัด ฯลฯ ในกามท้ังหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเครื่องผูกมัดจิต 
 ๕ ประการน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละธรรม 
 เครื่องผูกมัดจติ ๕ ประการน้ีแล สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ ยอมปลูกฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต 



 ต้ังจิตไว เพื่อไมใหธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ียังไมเกิดเกิดข้ึน ๑ ... เพื่อละธรรม 
 อันเปนบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ ... เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน ๑ ... 
 เพื่อความต้ังม่ัน ไมฟนเฟอน เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความ 
 เจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
 ท้ังหลายพึงเจรญิสัมมัปปธาน ๔ นี้ เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                      จบสัมมัปปธานวรรคท่ี ๓ 
                        อิทธิปาทวรรคท่ี ๔ 
      [๒๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเครื่องใหสกิขาทุรพล ๕ ประการน้ี 
 ๕ ประการเปนไฉน คือ ปาณาติบาต ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญอทิธิบาท ๔ เพื่อละเหตุเครื่อง 
 ใหสิกขาทุรพล ๕ ประการน้ีแล อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุ 
 ในธรรมวินัยนี ้ยอมเจริญอิทธบิาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ๑ 
 วิริยสมาธิและปธานสังขาร ๑ จิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ วิมังสาสมาธิและ 
 ปธานสังขาร ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญอิทธบิาท ๔ นี้ เพื่อละ 
 เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการน้ีแล ฯลฯ 
      [๒๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเครือ่งผูกมัดจิต ๕ ประการนี้ 
 ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมปราศจากความ 
 กําหนัด ... ในกามท้ังหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕ 
 ประการน้ีแล ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญอทิธิบาท ๔ เพื่อละธรรมเครื่อง 
 ผูกมัดจิต ๕ ประการน้ีแล อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใน 
 ธรรมวินยันี้ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร วิริยสมาธิ 
 และปธานสังขาร จิตตสมาธิและปธานสังขาร วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญอิทธบิาท ๔ นี้ เพื่อละธรรมเครื่องผกูมัด 
 จิต ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                       จบอิทธิปาทวรรคท่ี ๔ 
                           วรรคท่ี ๕ 
      [๒๘๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม 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 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
 ท้ังหลายพึงเจรญิธรรม ๙ ประการน้ี เพื่อรูยิง่ราคะ ฯ 
      [๒๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการน้ี 



 เพื่อรูยิ่งราคะ ๙ ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑ 
 จตุตถฌาน ๑ อากาสานัญจายตนฌาน ๑ วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญาย- 
 *ตนฌาน ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ๑ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการน้ี เพื่อรูยิง่ราคะ ฯ 
      [๒๘๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการน้ี 
 เพื่อกําหนดรู เพ่ือความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป 
 เพื่อความคลายไป เพื่อความดับ เพื่อสละ เพื่อสลัดคืนซึ่งราคะ เธอท้ังหลาย 
 พึงเจริญธรรม ๙ ประการน้ี เพื่อรูยิง่ เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ 
 เพื่อความสิ้น เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป เพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อ 
 สลัดคืนซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ 
 มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว ภิกษุเหลานั้นมีใจ 
 ช่ืนชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล ฯ 
                            จบนวกนิบาต 
                                 --------- 
 
 


